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บทคัดยอ
 การสรางผลงานศิลปะภาพถายจากภาพสะทอนวัฒนธรรมการบูชาวัตถุ
มงคล เปนโครงการวจิยัเพือ่การสรางสรรค โดยไดแรงบันดาลใจมาจากการทีป่จจบุนั
มกีารใชสือ่อนิเตอรเนต็ประเภทเวบ็ไซต เปนพืน้ทีเ่ผยแพรและเปนตลาดเพือ่การซือ้
ขายวตัถมุงคล ซึง่สะทอนใหพจิารณาวาความหมายและวฒันธรรมการบชูาวตัถุมงคล
กําลังเปลี่ยนไป มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางความหมายและ
รูปแบบการสรางวัตถุมงคล ในประวัติศาสตรไทย แลวจึงนําผลการศึกษาที่ไดมา
สรางเปนกรอบแนวคิด สูการสรางศิลปะภาพถายดวยเทคนิคโฟโตมอนทาจ
 ผลจากการศึกษาพบวา 1) ความหมายของวัตถุมงคลในปจจุบัน เปนวัตถุ
ที่สรางขึ้นเปนสิ่งบูชาเพื่อผลทางโลกมากกวาทางธรรม มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การสรางตามลักษณะความเช่ือรวมสมัย ทําใหวัตถุมงคลสามารถซ้ือขายในฐานะ
สินคาบนพื้นที่อินเตอรเน็ตโดยใชภาพถายเปนสื่อกลาง 2) ผลการสรางสรรคศิลปะ
ภาพถาย เกิดจากการเก็บขอมูลภาพถาย จากเว็บไซตยูอะมูเลท ที่มีการซื้อขายวัตถุ
มงคลจํานวน 3 กลุมตัวอยาง แลวนําภาพขอมูลมาประกอบสรางตามหลักองค
ประกอบศิลป เร่ืองการประสานรูปทรงดวยการซ้ํา ตามลักษณะสําคัญของภาพถาย
วตัถมุงคล เพือ่พรางรูปทรงวัตถมุงคล และส่ือความหมายทางนามธรรม ดวยเทคนิค
โฟโตมอนทาจในโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อพิมพลงบนกระดาษจํานวน 3 ชิ้น

คําสําคัญ : ศิลปะภาพถาย / วัฒนธรรมการบูชาวัตถุมงคล

Abstract
 This photomontage project is a research into contemporary 
online market as it refl ects the shifting of norms in cultural condition. 
Its aim is also to record various shifts of quality, meaning, and production 
of sacred amulet in this particular historical moment in Thailand. 
 For this particular research, the creative researcher fi nds that: 
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1) Contemporary amulet is made to fulfi ll possible success in the
material world rather than for the object to be a stand in to remind 
the owner of strict code of conduct for achieving Buddhist’sdharma 
path. Formal modifi cation is fl owing in accords with contemporary 
believes in ways in which the amulet can be bought and sold online 
by using photography as a medium. 2) The creative researcher began 
these three pieces of work by collecting three groups of images from 
http://www.uamulet.com. Striving towards abstraction, by using 
computer program and photomontage technique, the images then 
were reproduced and put together en masse to hide their originalsigns 
and signifi ers.

Keywords: Fine Art Photography / Amulet Worshiping Culture 

บทนํา
 พระพุทธศาสนาเปนสวนสําคัญตอการแสดงออกถึงอารยธรรมของไทยใน
ปจจุบันยอนกลับไปไดถึงสมัยทวารวดี หลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรที่ชี้ใหเห็น
ความเปลี่ยนแปลงในระบบความเช่ือและความศรัทธาท่ีมีตอพระพุทธศาสนาตลอด
เวลากวาพันปคือ  พระพุทธรูป และ พระพิมพ ที่สรางขึ้นเพื่อเปนรูปเคารพและ
เปนการสืบทอดพระศาสนา โดยเฉพาะพระพิมพ เปนพระพุทธรูปขนาดเล็กที่ถูก
เรียกวา “พระเครื่อง” หรือ “วัตถุมงคล” นอกจากวัตถุเหลานี้จะสรางขึ้นตามจุด
มุงหมายในทางศาสนาแลว วตัถมุงคลยังไดสะทอนบทบาทและความผูกพนัระหวาง
คนไทยกับพทุธศาสนา แตเปนทีน่าสงัเกตวาความผูกพันระหวางคนไทยกับพทุธศาสนา
ในปจจุบันกําลังเปลี่ยนไปในทางที่สอดคลองกับวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองท่ีเนนเรื่อง

ความสบายทางวัตถุ อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ความสําเร็จทางโลกและความร่ํารวยอัน
เปนผลจากการบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีม่ใีหเลอืกแบบไมจาํกดัโดยมสีือ่มวลชนเปนสือ่กลาง 
และการใชเงินตราแลกเปล่ียนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกิจกรรมทุกอยางในชีวิต 
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โดยใชเงินลงทุนมากกวาความเพียรพยายาม (พระไพศาล วิสาโล: 2552) ทําให
สถานะสินคาทีเ่กดิขึน้กบัวตัถทุางพุทธศาสนา มไิดเปนเพียงการนําภาพวาดช้ินสวน
หรือการสรางชิ้นสวนพระพุทธรูปเหมือนวัตถุโบราณเพื่อใชเปนงานตกแตงสถานที่ 

การมปีระสบการณศาสนาผานสือ่ (Mediated religion) มากกวาการมปีระสบการณตรง 
(Direct experience) ซึ่งเปนลักษณะของสังคมยุคขาวสาร เชน การฟงพระเทศน
ผานโทรทัศน หรือการสวดมนตไหวพระหนาจอคอมพิวเตอร (อํานาจ ยอดทอง: 
2555) ทาํใหกจิกรรมการซ้ือขายวัตถมุงคลสามารถเกิดข้ึนบนเว็บไซตและกลายเปน
พื้นที่เชิงการคาแบบใหมแทนตลาดพระเคร่ืองที่เคยมีอยู วัตถุมงคลจึงมองไดวาเปน
สินคาที่เกิดจากการประสานพลังความศักดิ์สิทธิ์เขากับพลังทางการตลาดโดยมีการ
ใชหนาส่ือมวลชนเผยแพรโฆษณา (กาญจนา แกวเทพ และ ทฆิมัพร เอีย่มเรไร: 2554) 
 ปรากฏการณดังกลาวเปนสิ่งยืนยันวาศาสนาในโลกยุคใหมไดเขาไปมีสวน
เกีย่วของกบัมติทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมในทกุระดบั (กาญจนา แกวเทพ 
และ ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร: 2554) รูปแบบการมีประสบการณทางศาสนาผานสื่อตาม
ที่ไดกลาวไป ทําใหผูวิจัยเพ่ือการสรางสรรคเห็นวาภาพถายวัตถุมงคลบนเว็บไซตมี
สถานะเปนสื่อและเปนตัวกลางใหกับวัตถุในการบริโภค (Consumption objects) 
ที่นําผูบริโภคมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน มีการรวมกันสรางและพัฒนาธรรมเนียม
ปฏิบัติโดยไมตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรจนกลายเปนชุมชนออนไลน 
(ศวิฤทธ์ิ พงศกรรังศลิป และ ธรีนชุ พนูศกัดิศ์รกีจิ: 2555) ทีม่สีวนตอการเติบโตของ
ธรุกจิพระเครือ่ง โดยมีขอบงชีท้ีส่าํคัญ เชน มเีงนิสะพัดในวงการพระเคร่ืองและธุรกิจ
ที่เกี่ยวของไดสูงถึง 40,000 ลานบาทตอป (POSITIONING, 2550: online) โดย
เฉพาะในชวงป พ.ศ. 2550 มีการนิยมซื้อขายองคจตุคามรามเทพเปนจํานวนมาก 
 ขอสังเกตดังกลาวนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคในโครงการสรางสรรค
ศิลปะภาพถายจากวัฒนธรรมการบูชาวัตถุมงคล ใหมีลักษณะเปนการวิจัยเชิง
สรางสรรคศิลปะ โดยมีสวนประกอบอยู 2 สวน คือ การศึกษาความหมายและ
รปูแบบการสรางวัตถมุงคลในสังคมไทย เพ่ือหาเหตุผลในการอธิบายความเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมการบูชาวัตถุมงคลในปจจุบันวาตางไปจากอดีตอยางไร 
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จากนัน้จงึนาํผลจากการศึกษาในสวนแรก มาใชเปนกรอบในการจัดการขอมลูภาพถาย

ที่ไดรวบรวมจากเว็บไซตที่เกี่ยวของกับธุรกิจพระเครื่อง เพื่อการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะภาพถายดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาความหมายและรูปแบบการสรางวัตถุมงคลในสังคมไทย 
 2. เพ่ือสรางสรรคผลงานดวยเทคนคิโฟโตมอนทาจดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร

แนวความคิดในการวิจัยเพื่อการสรางสรรค
 การสรางผลงานศิลปะภาพถายจากภาพสะทอนวัฒนธรรมการบูชาวัตถุ
มงคล เปนโครงการวิจัยเพื่อการสรางสรรค จากการศึกษาความหมายและรูปแบบ
การสรางวัตถุมงคลในสังคมไทยปจจุบัน ที่มีจุดมุงหมายการบูชาเพื่อผลทางโลก 
ทําใหวัตถุมงคลมีสถานะเปนสินคาที่กําลังเปนที่นิยมซื้อขายบนเว็บไซต ซึ่งผูวิจัย
เพือ่การสรางสรรคใชเปนพืน้ทีเ่ก็บขอมลูภาพถายวัตถมุงคลเพ่ือนาํมาประกอบสราง
ผลงานตามหลักองคศิลป ดวยเทคนิคโฟโตมอนทาจดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เพื่อพรางและเผยใหเห็น “สัญญะ” ของวัตถุมงคลท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
ไดถูกปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมการบูชาของคนในสังคมที่เปล่ียนไป

ขั้นตอนการวิจัยเชิงสรางสรรค
 โครงการวจิยัเพือ่การสรางสรรคศลิปะภาพถายจากภาพสะทอนวฒันธรรม
การบูชาวัตถมุงคล เริม่ตนจากคําถามและขอสงัเกตท่ีมตีอปรากฏการณการบูชาวัตถุ
มงคลเพ่ือผลในทางเศรษฐกิจ ทีไ่มใชจดุมุงหมายในการสรางวตัถมุงคลท่ีมมีาแตอดตี 
แตรูปแบบการมีประสบการณศาสนาในปจจุบันไดเปลี่ยนไป ทําใหกิจกรรมซื้อขาย
วัตถุมงคลบนอินเตอรเน็ตเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยมีการใชภาพถายเปนสื่อกลาง
ที่นําไปสูการศึกษาและการเก็บขอมูลเพื่อการสรางสรรค สามารถแบงไดเปน 
6 ขั้นตอน
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 1. การศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วของกบัความหมาย และรปูแบบของการ

สรางวตัถมุงคลนบัตัง้แตอดตีจากหนังสอื พระเครือ่งเมอืงสยาม ของ ศรศีกัร วลัลโิภดม 
(2537) ประวัติศาสตรผานพระเคร่ือง : คติความเช่ือและพุทธพาณิชย ของ ณัฐพล 
อยูรุงเรื่องศักดิ์ (2555) และ นวัตกรรมพระเครื่องไทย : กอนจะเปนอุตสาหกรรม
พระเคร่ือง ของ ฉลอง สุนทราวาณิชย (2551) รวมถึงงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อหาเหตุปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในความหมาย 
สามารถสงผลตอรูปแบบและจุดมุงหมายของการบูชาวัตถุมงคลในปจจุบัน
 2. ศึกษาลักษณะสําคัญของการใชภาพถายเปนสื่อนําเสนอวัตถุมงคลใน
ลกัษณะสินคาบนเว็บไซตยอูมเูลทดอทคอม (www.uamulet.com) ทีม่กีารซ้ือขาย
วัตถุมงคลตลอด 24 ชั่วโมง โดยเว็บไซตมีการแบงวัตถุมงคลออกเปนประเภทตางๆ 
ตามรปูแบบของวัตถมุงคล พืน้ทีก่ารสรางวตัถมุงคลหรอืผูสรางวตัถุมงคล เพือ่ใหงาย
ตอการทํากจิกรรมระหวางผูซื้อและขาย
 3. นําผลที่ไดจากการศึกษาในขอที่ 1 มาสรางเปนกรอบกําหนดเนื้อหา
ของกลุมขอมูลภาพถายวัตถุมงคล และนําผลการศึกษาลักษณะสําคัญของภาพถาย
วัตถุมงคลจากเว็บไซต ยูอมูเลทดอทคอม (www.uamulet.com) ในขอที่ 2 
มาสรางเปนรูปแบบการสรางศิลปะภาพถาย
 4. การเก็บรวบรวมขอมูลภาพถายวัตถุมงคลท่ีสืบคนไดจากเว็บไซต 
ยูอมูเลทดอทคอม โดยผูวิจัยเพื่อการสรางสรรคใชวิธีการบันทึกขอมูลภาพถาย
วัตถุมงคลตามขอบเขตเน้ือหาท่ีไดกําหนดไวในขอ 3 ลงในคอมพิวเตอรไวเปน
หมวดหมูเพื่อนําไปสรางสรรคผลงาน
 5. สรางสรรคผลงานศิลปะภาพถายจากขอมูลภาพถายดิจิตอล ดวย
การนําภาพวัตถุมงคลที่ไดบันทึกจากเว็บไซต ยูอมูเลทดอทคอม (www.uamulet.
com) ตามขอบเขตเนื้อหาของวัตถุมงคลที่ไดกําหนดไวจํานวน 3 ชิ้น มาปรับขนาด
ใหมีความใกลเคียงกัน กอนลบสีพื้นภาพออก (Background) แลวนํามาเรียงเปน
แถวซอนกนั ดวยเทคนคิโฟโตมอนทาจ (Photomontage) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ใหเปนไปตามหลักองคประกอบศิลป และหลักการใชกระบวนการทางเทคนิคมานํา
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เสนอในเชิงความคิดและเน้ือหา (อทิธพิล ตัง้โฉลก: 2545) ทีเ่ปนการทําใหเทคนิคใน
งานศิลปะเปลี่ยนบทบาทจากสื่อกลายเปนสารแกผูชม
 6. นําศิลปะภาพถายที่สรางเสร็จสมบูรณในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ไปพิมพลงกระดาษภาพถายในระบบ Lambda Print ตามขนาดท่ีไดกําหนดไว 
แลวผนึกลงแผนวัสดุแข็งมวลเบาหนา 5 มิลลิเมตร (Plaswood)

สรุปผลการวิจัยเชิงสรางสรรค
 โครงการวิจัยเชิงสรางสรรคภาพถายจากวัฒนธรรมการบูชาวัตถุมงคล 
เปนโครงการทีอ่าศยัขอสรปุทีไ่ดจากการวจิยัมาใชเปนกรอบทางความคดิและรปูแบบ
ผลงานสรางสรรค สรุปไดเปน 3 สวนดังนี้
 1. ผลการศึกษารูปแบบและความหมายของวัฒนธรรมการบูชาวัตถุมงคล
ในสังคมไทย ไดเปนขอสรุปทางความคิดและขอสรุปทางเน้ือหาในผลงานสรางสรรค
ท่ีไดจากรูปแบบการสรางวัตถุมงคล คือ
  1.1 วตัถมุงคล เปนคาํทีใ่ชเรียกวตัถทุีเ่ชือ่วามคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละความ
ขลงัทกุประเภท สามารถแยกยอยไดเปน “พระพิมพ” สนันษิฐานวาสรางข้ึนคร้ังแรก
ทีอ่นิเดยี ในประเทศไทยพบหลกัฐานการสรางตามคตกิารสรางพระพมิพเพือ่สบืทอด
พระศาสนา โดยนาํไปบรรจใุนกรขุองพทุธสถาน มอีายุในชวงพทุธศตวรรษท่ี 11-13 
ในยคุรุงเรอืงของอาณาจกัรทวารวด ี(ณฐัพล อยูรุงเร่ืองศกัดิ:์ 2555) กอนท่ีจะถกูนาํ
มาใชในลักษณะเครื่องรางในภายหลัง เรียกวา “พระกรุ” สวน “เครื่องราง” ของ
ไทยสวนใหญทําจากวัตถุอาถรรพ เชน เคี้ยวเสือ เบี้ยแก เหล็กไหล ใชพกติดตัว
ปองกันอันตรายจากสิ่งชั่วราย โดยวัตถุมงคลทั้งสองประเภทเปนที่มาของคําวา 
“พระเครือ่ง” ทีเ่ปนการเรยีกรวมพระพมิพกบัเครือ่งรางเขาดวยกนัในสมยัรตันโกสนิทร 
โดยเกิดจากการนําเอาพุทธคุณเขามาผสมผสานกับความเชื่อที่เปนไสยขาว เปน
ไสยศาสตรที่พระสงฆจะเกี่ยวของไดเพราะเนนในเรื่องความดีและการแกไขปองกัน
สิง่ชัว่รายท่ีอาจเกดิจากการกระทาํทางไสยดําทีเ่นนการทาํลายและเปนส่ิงผดิศลีธรรม 
ใหกลายเปนวัตถุสําเร็จรูป ที่รวมบรรดาของขลังทั้งมวลใหอยูภายในวัตถุเดียวกัน 
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สังเกตไดจากการลงอักขระท่ีเปนเลขยันตไวดานหลังองคพระท่ีจะไมปรากฏใน
พระพิมพ และสามารถใชพกติดตัวเหมือนเคร่ืองรางแตไมตองเอาใจใสรกัษากฎเกณฑ
ขอบังคับและตองหลีกเลี่ยงขอหามอยางการเลนของขลังตามแบบเดิม เปนเหตุให
แพรหลายไปในคนหมูมากทั่วไปได (ศรีศักร วัลลิโภดม: 2537)
  1.2 วัฒนธรรมการบูชาวัตถุมงคลในสังคมไทยปจจุบัน มาจากระบบ
ความเช่ือของลัทธตินัตริกของพุทธศาสนาฝายมหายาน ทีแ่พรหลายในภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตตั้งแตสมัยลพบุรีลงมา กอนที่จะเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ฝายเถรวาทจากลงักา ซึง่ใหความสาํคัญแกความตองการในเรือ่งของโลกนี ้มากกวา
การแสวงหาการหลุดพนตามอยางพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ทําใหความเขมงวด
ในเร่ืองการแสวงหาความสุขทางโลกียะ กับเสนแบงแยกกันระหวาง “ความ
ศักดิ์สิทธิ์” (The sacred) และ “ความสาธารณ” (The profane) เบาบางลงจน
สามารถผสมเขากับสิ่งเปนไสยศาสตรได (ศรีศักร วัลลิโภดม: 2537) 
   การปฏิรูปพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลท่ี 4 ใหเปนศาสนาแบบ
เหตผุลนยิมผานคาํสอนของพระสงฆฝายธรรมยตุนิกิาย ดวยการลดทอนสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
และเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยลงไป และมองพระพุทธเจาในฐานะมนุษยที่เคยมีชีวิต
อยูจริงในประวัติศาสตรที่มีความใกลชิดกับชีวิตมากขึ้น เปนทัศนคติที่ไมเคยเกิดขึ้น
มากอน (พระไพศาล วสิาโล: 2552) พทุธศาสนาในขณะนัน้จงึมีการพยายามปฏเิสธ
เรือ่งไสยศาสตร เพือ่ใหสอดคลองกบัการปฏริปูการปกครอง ซึง่ทําใหเรือ่งไสยศาสตร
ถูกขับใหไปอยูนอกวัด ดวยเห็นวาเปนสิ่งที่ไมมีคุณคาตอสังคมและสนองประโยชน
แกรัฐและชาติ ในขณะที่เศรษฐกิจกําลังเปดกวางจากการคาในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน และลกัษณะปจเจกภาวะไดเริม่มบีทบาทตอวถิชีวีติของผูคนในเมืองมากข้ึน 
แตโครงสรางของรัฐยงัคงออนแอไมสามารถคุมครองหรือประกันความสําเร็จทางวัตถุ
ของผูคนในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูคนที่มีปจเจกภาวะสูงยังคงพ่ึงพา
อาํนาจศกัดิส์ทิธ์ิเพือ่คุมครองปกปองประกนัความสาํเรจ็ในหนาทีก่ารงานอาชพีและ
ความมั่นคงทางวัตถุของชีวิตในโลกนี้ (ฉลอง สุนทราวาณิชย: 2551) โดยที่วัดไม
สามารถกาํกับหรอืควบคมุจุดมุงหมายในการบชูาวตัถมุงคลไดมากเทาในอดีตอีกตอไป
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จุดมุงหมายของการบูชาวัตถุมงคลจึงถอยหางออกจากเร่ืองทางธรรมมาสูเรื่องทาง
โลกนับแตนั้นเปนตนมา
   เม่ือการบูชาวัตถุมงคลมีจดุมุงหมายท่ีสมัพันธกบัเร่ืองทางโลกแลว 
พระพมิพ ทีม่มีากอนจงึถกูมองเปนพระเครือ่งเชนเดยีวกบัพระเครือ่งทีใ่ชรปูพระสงฆ
หรอืเกจอิาจารยทีค่นเคารพนับถอืแทนรปูพระพทุธเจาท่ีเขามาแทนท่ีพระพมิพทีม่า
จากกรพุระเจดยีตางๆอยางรวดเรว็ และยงัไดรบัความศรทัธามากกวาพระพมิพแบบ
เดมิ เพราะเชือ่ในอานภุาพของความศกัด์ิสทิธิข์องพธิปีลกุเสกโดยบรรดาเกจอิาจารย
รุนใหม (ศรีศักร วัลลิโภดม: 2537) และไดกลายเปน สัญญะ (Sign) ในการบูชาวัตถุ
เพื่อผลในทางโลก หรือชีวิตประจําวัน เชน เชน หลวงพอแดง วัดเขาบันไดอิฐ 
จ.เพชรบุรี เคยปลุกเสกลงเลขยันตในผาผืนเลขเล็กแจกใหชาวบานท่ีเลี้ยงวัวควาย
นําไปผูกปลายไมปกไวที่คอกสัตว เพื่อปองกันโรคระบาดในสัตว หรือผาประเจียด
แจกชาวบานชวงทหารญ่ีปุนบกุชวงสงครามโลกคร้ังที ่2 (สกุติตมิา มหาชัยมงคลกุล: 
2555) หรือการสรางพระเคร่ืองเพื่อแจกทหาร ตํารวจ เพื่อตอสูกับภัยคอมมิวนิสต 
(พ.ศ. 2521-2522) แตที่สําคัญคือความตองการของผูคนในเรื่องความม่ันใจใน
ทรัพยสินหรือผลประโยชนที่จะไดรับจากการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการลงทุนใน
ชวง ทศวรรษ 2530 – 2540 ที่สะทอนออกมาใหเห็นในหลายๆรูปแบบ เชน การ
เกิดลัทธิเสด็จพอ ร.5 เปนการเชื่อมโยงระหวางความเช่ือกับเร่ืองเศรษฐกิจท่ีเห็นได
อยางชดัเจน (ณฐัพล อยูรุงเรอืงศกัดิ:์ 2555) ทีเ่กดิขึน้ควบคูกบัการขยายตวัทัง้ในเชงิ
ปริมาณและคุณภาพของส่ือมวลชนท่ีเขามาชวยโฆษณาและประชาสัมพันธ เชน 
นติยสารพระเครือ่งทีม่มีากกวา 100 ฉบับ รวมถงึการโฆษณาบนเวบ็ไซต และหนงัสอื
แนะนําวัตถุมงคลที่สามารถกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคเพื่อหวังผลกําไรใน
อนาคตไดอยางไมสิน้สดุ ไมวาจะเปนการสะสมพระเคร่ืองเพ่ือแสดงฐานะทางสังคม 
หรือเก็บไวเพื่อเปนมรดกใหลูกหลาน เพราะความตองการทางสัญญะเปนความ
ตองการท่ีไรขอบเขต ไรจนิตนาการ และยงัสามารถเปล่ียนคณุคาในเชิงสญัลกัษณมา
เปนมูลคาใชสอย หรือมูลคาแลกเปลี่ยนได (กาญจนา แกวเทพ: 2541)
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  1.3 ขอบเขตเนื้อหาในผลงานสรางสรรค มาจากการศึกษารูปแบบ
วตัถุมงคลทีไ่ดรบัความนยิมในการบชูา ซึง่สามารถแบงไดเปนรปูแบบท่ีแสดงดวยภาพ
เชงิสญัลกัษณ คอื พระพทุธชนิราช (ผลงานสรางสรรค ชิน้ท่ี 1) เปนพระพทุธรปูสมยั
สุโขทัย ที่ถูกใชเปนภาพตัวแทนของศิลปะท่ีแสดงความเปนไทยไดดีที่สุด และเปน
พระพุทธรูปที่ถูกนํามาจําลองมากที่สุด (ชาตรี ประกิตนนทการ: 2551) กับรูปแบบ
ที่แสดงเปนภาพสมจริง คือรูปหลอบุคคลหรือเกจิอาจารย (ผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 
2) ที่ถือเปน “นวัตกรรมพระเครื่องไทย” ที่ไดทําลายการผูกขาดการจําลองภาพ
พระศาสดาโดยสาวกของพระองค (ฉลอง สนุทราวาณชิย: 2551) จนไดรบัความนยิม
ไมนอยกวาพระพิมพในกรุ และ ภาพถายบุคคล หรือ ล็อกเก็ต (ผลงานสรางสรรค 
ชิ้นที่ 3) เปนรูปแบบการสรางวัตถุมงคลที่เกิดจากรับเทคโนโลยีการถายภาพ และ
เครือ่งจกัรสมยัใหมจากตะวันตก ทีป่รากฏอยางชัดเจนในสมัยรชักาลท่ี 5 สอดคลอง
กับการปรับแนวเร่ืองและวิธีการแสดงออกในงานจิตรกรรมต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 3
ที่เริ่มอิงความสมจริงมากขึ้น (สันติ เล็กสุขุม: 2548)
 2. การสรางสรรคผลงาน จาํนวน 3 ชิน้ เกิดผลทางสุนทรีภาพจากผลงาน
สรางสรรค ดังน้ี
  2.1 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป เกิดจากการเคลื่อนไหวระหวางเสน
รอบนอกรูปทรงวัตถุมงคลที่ตอเนื่องกัน เปนการสรางมิติในภาพที่ใชหลักทัศนีวิสัย
แบบเสนขนาน ตามหลักทศันวีสิยัแบบเสนขนานในภาพจิตรกรรมแบบประเพณีไทย 
ที่แสดงสิ่งอยูใกลและอยูไกลในขนาดเดียวกัน (ชลูด นิ่มเสมอ: 2553) มาจากการ
วิเคราะหเนื้อหาของรูปทรงวัตถุมงคลแตละประเภท เพื่อกําหนดเสนโครงสราง 
(Structural Line) ทีเ่กดิจากการกาํหนดระยะหางและชองไฟระหวางภาพวตัถุมงคล
ภายในผลงาน หลังจากที่ไดปรับขนาดภาพจากตนฉบับใหมีขนาดไลเลี่ยกัน เปนวิธี
ลดความสําคัญของรูปทรงวัตถุมงคล เพื่อใหเสนรอบนอกและเสนรูปรางของวัตถุ
มงคล เกิดการสอดประสานเปนเสนโครงสรางที่ตอเนื่องระหวางเสนรอบนอกของ
รูปทรงจนเกิดเปน จังหวะ (Rhythm) การเรียงภาพวัตถุมงคลในแถวที่ตํ่าลงมาจะ
ถกูวางใหเหลือ่มทบัภาพวตัถมุงคลของแถวบน เพ่ือสรางจงัหวะการซอนทบัระหวาง
รปูทรง และเปนวธิกีารประสานสดัสวนของรปูทรงวตัถมุงคล ตามกฎเกณฑของการ
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ประสานดวย การซ้ํา (Repetition) ซึง่เปนหน่ึงในวิธกีารสรางเอกภาพภายในผลงาน 
สนุทรยีภาพในการช่ืนชม เกดิจากการรับรูเน้ือหาในผลงาน ทีม่ลีกัษณะแตกตางจาก
การดูงาน 2 มิติ โดยท่ัวไปท่ีผูดูงานจะตองหาระยะหางท่ีเหมาะสมกับขนาดของ
ผลงาน กลาวคือ ผลงานที่มีขนาดใหญจะตองดูจากระยะท่ีหางจากชิ้นงานมากกวา
ผลงานขนาดเลก็ และดวยผลของรปูแบบการสรางสรรคตามทีไ่ดกลาวไวในขอที ่2.1 
สามารถทําใหผูชมเกิดการรับรูที่มีตอภาพตางออกไปตามระยะหางที่มีผูชมมีตอผล
งาน กลาวคือ ภาพวัตถุมงคลขนาดเล็กที่เรียงกันภายในผลงาน ไดถูกทําใหมีการ
ประสานระหวางรูปทรงที่คลายกัน ตามวิธีการลดความสําคญัของรูปทรง ซึ่งทําให
การสือ่สารเชงิ “สญัญะ” ของวตัถมุงคลทีถ่กูทาํใหเปนรปูทรงยอยไมแสดงตวัภายใน
ผลงาน แตจะเห็นเปนภาพจิตรกรรมแบบนามธรรม (Abstract Painting) ที่แสดง
เนื้อเปน จุด เสน สี นํ้าหนัก พื้นผิว หากผูมองภาพจากระยะไกล ซึ่งเทากับเปนการ
พราง “สัญญะ” ที่มีอยูในวัตถุมงคล คือการแสดงออกทางความเชื่อ พิธีกรรมการ
บชูาในพทุธศาสนา ทาํใหผูชมสามารถตีความหรือพจิารณาความเปนนามธรรมหรอื
เนือ้หาทีเ่ปนอดุมคตใินวตัถมุงคล ทีเ่รยีกวาการแสดงความจรงิแบบ “อตัวสิยั” ตาม
ลักษณะศิลปะโบราณของตะวันออก ที่สรางศิลปกรรมโดยไมคํานึงถึงความเหมือน
ของรูปลักษณภายนอก หรือขอเท็จจริงตามธรรมชาติ แตเมื่อผูชมไดเปล่ียนระยะ
การมองภาพใหใกลขึน้ ความเปนภาพนามธรรมดงักลาวจะหายไปและเริม่ตระหนกั
รูถึง “สัญญะ” ที่ถูกพรางไวแตแรกเม่ือมองเห็นรูปวัตถุมงคลขนาดเล็กวางเรียงกัน
ภายในผลงานเปนจํานวนมาก 
  2.2 สุนทรียภาพของความคิดที่เกิดจากเทคนิคการสรางสรรค เปน
ผลลัพธของเทคนิควธิกีารสรางผลงานจากภาพวัตถมุงคลสามารถทําใหเกิดการพราง
สัญญะของภาพดังที่ไดกลาวไป แตในขณะเดียวกันก็สามารถเผยใหเห็น “สัญญะ” 
อื่นของวัตถุมงคล หากผูชมสามารถพิจารณาลักษณะสําคัญของการถายภาพวัตถุ
มงคลในลักษณะสินคา ทําใหความแตกตางระหวางวัตถุมงคลประเภทตางๆ 
ถูกจัดการและนําเสนอในภาพถายแบบเดียวกัน โดยผูวิจัยเพ่ือการสรางสรรคไดใช
รูปแบบการเรียงภาพวัตถุมงคลอยางเปนระเบียบตอเนื่องกันภายในผลงาน เพื่อให
สือ่ถงึการซํา้ ซึง่สามารถพจิารณาไดวาการซํา้ทีเ่กดิขึน้เปนผลทีเ่กิดจากกระบวนการ
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สรางสรรค และยังเปนการซ้ําของวิธกีารนําเสนอภาพวัตถุมงคลผานส่ือประเภทตางๆ 

ดวยเทคนคิทีเ่รยีบงาย เนนความเปนระเบยีบจากการกาํหนดโครงสรางในการวางภาพ 

อภิปราย
 การปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีตอการบูชาวัตถุมงคลใหสอดคลองกับความ
ตองการในดานความม่ันคงและความสําเร็จทางโลกของคนเมืองในปจจุบนัทีอ่ยูภายใต
อิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคนิยม เศรษฐกิจแบบเงินตราและการพ่ึงพาเทคโนโลยี 
การซ้ือขายวตัถมุงคลผานเวบ็ไซต เชนเดียวกบัการซือ้ขายสนิคาทัว่ไป กาํลงัสะทอน
ใหเห็นวาความหมายและวัฒนธรรมการบูชาวัตถุมงคลไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
แลว สอดคลองกับที่ พระไพศาล วิสาโล (2552) กลาววา “อิทธิพลของวัฒนธรรม
บริโภคนิยมสามารถแปรสภาพใหวัดกลายเปนตลาดในอีกรูปลักษณหนึ่ง สิ่งท่ีนํามา
ซือ้ขายกันไมไดมแีตเครือ่งรางของขลัง แมแตบญุกุศลและพิธกีรรมก็กลายเปนสนิคา
อกีแบบหนึง่ทีใ่ชเงนิซือ้หาได” และสอดคลองกบัประเดน็เรือ่งความหมายเชงิสญัญะ
ของวัตถุมงคลที่ถูกสรางขึ้น จากพฤติกรรมการบริโภคผลประโยชนทางสังคมของ
วตัถุมงคล ในงานวิจยัขอ งศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป และ ธรีนุช พนูศักดิศ์รีกจิ (2555) 
ที่สรุปวาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลเปนวัตถุในการบริโภคเชนเดียวกับสินคา 
เพราะ “สัญญะ” เปนภาพในจินตนาการท่ีอยูเหนือขอบเขตความตองการทางวัตถุ 
มันจึงเปนส่ิงที่เติมเต็มไดอยางไมรูจบ (กาญจนา แกวเทพ: 2541) ซึ่งปรากฏการณ
ดงักลาว ตรงกบัขอสงัเกตของ ชาตรี ประกตินนทการ (2556) ทีก่ลาวไววา ในสงัคม
ไทย “ทุนนิยม” ไดแตงงานกับ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ไปเรียบรอยแลว โดยที่ตางฝายตาง
ก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนสมประโยชนไปดวยกันทั้งสองฝาย 
 ผลการสรางสรรคทีเ่กดิจากการนาํขอมลูเชงิดจิติอลคอืภาพถายวตัถมุงคล
มาสรางสรรคแบบ โฟโตมอนทาจ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เกิดผลลัพธทาง
ทศันศลิปจากการใชหลกัดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) และปฏเิสธ
หลักการสรางเอกภาพจากความเปนเดน (Dominance) ในภาพ ทําใหรูปแบบการ
สรางสรรคที่เกิดขึ้นสอดคลองกับหลักการจัดภาพเพื่อเลาเรื่องในงานจิตรกรรมไทย
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สะทอนรปูแบบการสรางสรรคของชางไทยทีไ่มไดเปนมุงการประดษิฐสิง่ใหม แตอยู
ที่การเลนกับโครงสราง อยางเชนการเขียนลายไทย ซึ่งสอดคลองกับการใหเหตุผล

ของ พพิฒัน พสุธารชาต ิ(2552) ทีว่าความคดิเรือ่งความเปนหน่ึงเดยีว (Uniqueness) 
ของงานศิลปะหรืองานท่ีสรางขึ้นโดยไมไดลอกเลียนแบบงานของผูอื่นนั้นไมไดมีอยู
ในการสรางผลงานของชางไทยในอดีต แตจะนิยมวาดภาพท่ีลอกเลียนแบบผลงาน
ชิ้นเอกของอาจารยตน และจะรูสึกยินดีที่สามารถเลียนแบบงานตนฉบับดังกลาวได
อยางเหมือนจริง ตรงกับที ่จกัรพันธ วลิาสินกีลุ (2549) กลาวถึงจดุประสงคของการ
สรางภาพจติรกรรมฝาผนังตามแนวคดิคนไทย ไมใชเพือ่การแสดงออกทางศลิปะของ
ปจเจกบคุคล จติรกรในอดตีไดแสดงความสามารถของตัวท่ีไมใชเพือ่การแสดงตวัตน 
แตเพื่อส่ือความหมายทางพุทธศาสนาดวยภาพท่ีเปนสัญลักษณ สวนการนํา
กระบวนการทางเทคนิคมาเปนความคิดและเน้ือหาของ อิทธิพล ตั้งโฉลก (2545) 
ในเรื่องการทําใหเทคนิคเปลี่ยนบทบาทจากสื่อกลายเปนสาร ดวยการใชการซํ้าของ
รูปทรงใหเกิดจังหวะตามหลักองคประกอบศิลป เพื่อสื่อความหมายถึงการนําเสนอ
วัตถุมงคลที่เปนภาพซํ้าอยางไมมีที่สิ้นสุด สะทอนวัฒนธรรมการบูชาวัตถุมงคลใน
ปจจุบัน ที่มีลักษณะเปนการบริโภคเชิงสัญญะของเคร่ืองยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ของ
ผูคนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ขอเสนอแนะ
 1. ผูวิจัยเพื่อการสรางสรรคเห็นวารูปแบบของพระเครื่องประเภทตางๆ 
ที่สรางข้ึนในสมัยรัตนโกสินทรนั้น ไมไดเปนเพียงรูปแบบการถายทอดความหมาย
ทางธรรมทีแ่สดงออกในเชงิสญัลักษณเหมอืนกบัพระพมิพทีส่รางขึน้ในสมัยกอนหนา
เทานัน้ หากยังมปีระเด็นทางศิลปะและความงามท่ีเกดิขึน้จากการใชนวตักรรมหรือ
เทคโนโลยใีนการสรางของแตละสมยัท่ียงัคงมกีารพฒันาจวบจนปจจบุนั ดงันัน้ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพือ่การผลิตวตัถมุงคลในแตละชวงจะมีผลตอรปูแบบการสราง
วัตถุมงคล ตลอดจนการสรางเอกลักษณเฉพาะจากการออกแบบวัตถุมงคล ซึ่ง
แตกตางจากจุดเริ่มตนในการสรางพระเครื่องสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนชวงเวลาที่ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมตอไป 



ปที่ ๗ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘

76
วารสารศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 2. การสรางสรรคที่ไมใชการแสดงออกทางศิลปะของปจเจกบุคคล ของ
ชางไทยในอดีตทีจ่ะนิยมวาดภาพท่ีลอกเลียนแบบผลงานช้ินเอกของอาจารยตน และ
จะรูสึกยินดีที่สามารถเลียนแบบงานตนฉบับดังกลาวไดอยางเหมือนจริงนั้น เปน
ประเด็นทีม่คีวามแตกตางจากความคิดและจุดมุงหมายการสรางสรรคของศิลปนใน
โลกตะวันตกที่มุงแสดงออกถึงความเสรีอยางปจเจกชน ดังนั้น การศึกษาศิลปะไทย
แบบประเพณเีพือ่การสรางสรรคควรใหความสาํคญักบัการศกึษาความมุงหมายและ
ปจจยัแวดลอมในการสรางผลงานของชางไมนอยไปกวาการศกึษารปูแบบทางศลิปะ
ที่เกิดขึ้น สอดคลองกับประเด็นที่ จักรพันธ วิลาสินีกุล (2549) ไดตั้งคําถามตอการ
คาํนึงถงึตวัตนในฐานะจติรกรในงานจติรกรรมฝาผนงัแบบรวมสมยั วาจะทาํใหบรบิท
ของความเปนจติรกรรมของพุทธสถานหายไปหรือไม การประเมินคาการสรางสรรค
จากการแสดงใหเห็นตัวตนในฐานะศิลปนของผูสรางตามแนวทางศิลปะตะวันตก 
อาจทาํใหจติรกรรมไทยรวมสมยัไมสามารถยอนกลบัไปหาฝาผนงัท่ีเปนจดุเริม่ตนทาง
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีไดอีกแลว

ภาพประกอบ 1 : เว็บไซตประมูลวัตถุมงคล
ที่มา : www.uamulet.com
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ภาพประกอบ 2 : ลักษณะสําคัญของภาพถายวัตถุมงคลที่จะถายดานหนาและดานหลัง
ที่มา : ณภัทร เลิศกุลภพ

ภาพประกอบ 3 : ภาพแสดงเสนโครงสราง (Structural Line) ภายในผลงาน 
และการเคล่ือนไหวระหวางเสนรอบนอกของรูปทรงวัตถุมงคล
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ภาพประกอบ 4 : ผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 1 (ภาพพระพุทธชินราช)
ผลงานสรางสรรคชื่อ Commodity : Phra Buddha Chinnaraj

ขนาด 120 x 236 เซนติเมตร เทคนิค Photomontage

ภาพประกอบ 5 : ผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 1 (ภาพขยายรายละเอียด)
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ภาพประกอบ 6 : ผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 2 
(ภาพรูปหลอพระสงฆ)

ผลงานสรางสรรคชื่อ Commodity : Gagie
ขนาด 120 x 300 เซนติเมตร เทคนิค Photomontage

ภาพประกอบ 7 : ผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 2 (ภาพขยายรายละเอียด)
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ภาพประกอบ 8 : ผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 3 (ภาพล็อคเก็ตบุคคล)
ผลงานสรางสรรคชื่อ Commodity : Locket

ขนาด 180 x 600 เซนติเมตร เทคนิค Photomontage

ภาพประกอบ 9 : ผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 3 (ภาพขยายรายละเอียด)
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ภาพประกอบ 10 : ผลงานสรางสรรคถูกจัดแสดงในนิทรรศการ “ชอบ เงิน สด” 
(Holy Production) ระหวางวันที่ 24 มกราคม ถึง 7 เมษายน พ.ศ. 2556 

ณ 100 ตนสน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
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