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 The main objectives of the research The Buddha’s footprint in 

contemporary Thai art: a case study of Pichai Nirand Patyos and Buddhacharoen are 

to study the concepts, styles, creativities and the symbols represented in the 

Buddha’s footprints in contemporary Thai art. Furthermore, their works also express 

the meaning of the Buddha’s footprint from the artists’ perspectives.   

 From the study, it demonstrates the differences of the concepts, 

creativities and the meanings between both artists. Pichai Nirand presents the 

painting of the Buddha’s footprint by altering, developing and finely creating the art 

works. Though he is able to form his individual style and his works do not distort the 

original purpose of creating the traditional footprints. Patyos Buddhacharoen presents 

the Buddha’s footprints through the art of installation inspired by the interpretation 

of the every conscious step. Both artists have a coherent style in adjusting between 

the original style and contemporary art in order to bring the best out of individuality. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
รอยพระพุทธบาท มีมานานต้ังแต่ช่วงก่อนการปรากฏภาพพระพุทธรูปและถือเป็น

สัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาจะปรากฏการทําพระพุทธรูปแล้วก็ตาม การ
นับถือบูชารอยพระพุทธบาทก็มิได้จางหายไป ยังคงนับถือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  

รอยพระพุทธบาทจึงถือเป็นสิ่งท่ีควรเคารพบูชาตามคติศาสนาพุทธประเภท “อุเทสิกะ
เจดีย์” คือสิ่งท่ีได้สร้างข้ึนเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า หรือเป็นท่ีระลึกถึงพระพุทธองค์1 

ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย ปรากฏหลักฐานการสร้างและเคารพ
บูชารอยพระพุทธบาทแล้วต้ังแต่สมัยทวารวดี คือ รอยพระพุทธบาทท่ีโบราณสถานสระมรกต อําเภอ
โคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่สลักเป็นรอยลึกลงไปในศิลาแลงตาม
ธรรมชาติและสลักธรรมจักรนูนข้ึนท่ีกลางฝ่าพระบาท ลักษณะของพระบาทท้ังคู่สลักเป็นรอยเท้า
มนุษย์ตามธรรมชาติ มีปลายนิ้วพระบาทไม่เสมอกัน 

การสร้างรอยพระพุทธบาทไม่มีปรากฏหลักฐานข้ึนเลยจนมาถึงในสมัยสุโขทัย ซ่ึงคงเป็น
อิทธิพลจากพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ท่ีได้ส่งผลถึงการเคารพบูชารอยพระพุทธบาทด้วย 
ปรากฏหลักฐานจารึกถึงการโปรดเกล้าฯให้มีการจําลองรอยพระพุทธบาทจากเขาสุมนกูฏในลังกามา
ประดิษฐานไว้ยังดินแดนสุโขทัยในรัชกาลพญาลิไท ในจารึกหลักท่ี 3 ซ่ึงเป็นจารึกท่ีทําข้ึนในสมัยพญา
ลิไท2 

การสร้างรอยพระพุทธบาทจําลองยังคงได้รับการสืบทอดมายังอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ซ่ึงเป็นศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองต่อจากสุโขทัย กระท่ังเกิดการค้นพบรอยพระพุทธบาท ณ เขา
สุวรรณบรรพต จังหวัดสระบุรี ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม(พ.ศ.2153-2171) ซ่ึงส่งผลให้คติ
ความเชื่อในการเคารพบูชารอยพระพุทธบาทในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ กล่าวคือ 

                                           
1 วิราภรณ์ สุวดีปฐมพงศ์, “ประเด็นใหม่ : ระบบการวางลายมงคลบนรอยพระพุทธบาทในประเทศ

ไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 24” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 10. 

2 เรื่องเดียวกัน, 21-22. 
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รอยพระพุทธบาทซ่ึงเป็นเพียงสัญลักษณ์ท่ีสร้างจําลองข้ึน ได้กลายเป็นรอยพระพุทธบาทท่ี
พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับไว้อย่างแท้จริงต้ังแต่ครั้งพุทธกาล ส่งผลให้อาณาจักรอยุธยากลายเป็น
ดินแดนอันศักด์ิสิทธิ์ท่ีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ 
และประทับรอยพระบาทไว้ให้เป็นท่ีสักการบูชา ซ่ึงความเชื่อดังกล่าวคงได้รับอิทธิพลมาจากรอยพระ
พุทธบาท ณ เขาสุมนกูฏในลังกา ความศรัทธาของกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้ังแต่รัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าทรงธรรมท่ีมีต่อรอยพระพุทธบาทนั้น ปรากฏความในพงศาวดารว่ากษัตริย์เกือบทุกพระองค์
ให้ความเคารพบูชาและเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ โดยยึดถือเป็นพระราชประเพณี
พร้อมท้ังสร้างสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคต่างๆไว้ ณ รอยพระพุทธบาทมากมาย3 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทดังกล่าวได้แปรเปลี่ยนไปจากเดิมมี
เรื่องกล่าวกันว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเลื่อมใสในรอยพระพุทธบาท พระองค์
ทรงยึดถือตามพระไตรปิฎก ความจากพระไตรปิฎกอาจกล่าวได้ว่าคงไม่มีรอยเท้าของสัตว์ใดในโลก
รวมถึงมนุษย์ท่ีจะใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้าง ดังนั้นรอยพระพุทธบาท ณ เขาสุวรรณบรรพต จังหวัด
สระบุรี จึงเป็นเพียงสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือหวังให้เป็นอุเทสิกะเจดีย์ ลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติทางความคิดเก่ียวกับความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทท่ีต่างไปจากเดิม4 

จากประเพณีการนับถือรอยพระพุทธบาทท่ีมีมาต้ังแต่อดีต ปรากฏว่ามีศิลปิน ได้แก่ พิชัย 
นิรันต์และพัดยศ พุทธเจริญ สร้างสรรค์งานท่ีใช้รูปพระพุทธบาทเป็นเนื้อหาหลักของงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์รอยพระพุทธบาทในรูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ ลักษณะใหม่  

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเป็น
ศิลปะร่วมสมัยไทยในการนําเอาสัญลักษณ์ทางศาสนามาทํา ,พัฒนาการเก่ียวกับการสร้างสรรค์งาน
โดยใช้รอยพระพุทธบาทเป็นเนื้อหาหลัก,แนวคิดของศิลปินท่ีต้องการสื่อเก่ียวกับการนํารอยพระพุทธ
บาทมาใช้ในงานศิลปกรรม, รูปแบบรอยพระพุทธบาทท่ีศิลปินได้นํามาใช้, วิธีการท่ีศิลปินแต่ละท่าน
สร้างสรรค์งานรอยพระพุทธบาทโดยการใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกัน และการสร้างความหมายของศิลปิน
ท่ีสร้างสรรค์งานรอยพระพุทธบาทท่ีปรากฏในงานศิลปะร่วมสมัยไทย ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์โบราณท่ีน่า
ศึกษาไว้  
 
 
 

                                           
3 เรื่องเดียวกัน, 23-24. 
4 อําพล คมขํา, “แนวคิดท่ีเหมือนคล้ายและแตกต่างของรอยพระพุทธบาทในงานจิตรกรรมฝาผนัง

กับงานประติมากรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย” (สาระนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 3. 
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วัตถุประสงค์ของการทําวิทยานิพนธ์ 
1. เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ วิธีการสร้างสรรค์ สัญลักษณ์ของรอยพระพุทธบาทท่ี

ปรากฏในงานศิลปะร่วมสมัยไทย 
2. เพ่ือศึกษาให้เห็นถึงการสร้างความหมายของรอยพระพุทธบาทในความคิดของศิลปิน 

 

ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลงานรอยพระพุทธบาทของ พิชัย นิรันต์ และพัดยศ 

พุทธเจริญ ท่ีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ในรูปแบบของการพรรณนา 

โดยใช้การศึกษาวิเคราะห์จากผลงานศิลปะ การสัมภาษณ์ศิลปิน โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. การวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

      1.1. รวบรวมเอกสารท่ัวไปท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร์รอยพระพุทธบาท หนังสือ 
วิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์   

1.2 รวบรวมภาพผลงานศิลปะจากขอบเขตการศึกษาจากสูจิบัตร หนังสือ  
1.3 ศึกษาทฤษฎีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลงาน เช่น ทฤษฎีองค์ประกอบ  
1.4 รวบรวมประวัติชีวิต และแนวความคิดของศิลปิน 

2. การวิจัยภาคสนาม  
2.1 สัมภาษณ์แนวความคิดในการสร้างงานศิลปะท่ีมีรอยพระพุทธบาทเป็นเนื้อหา 

หลัก 
2.2 สัมภาษณ์ประวัติชีวิตและแนวความคิดในการทํางานศิลปะ 

3. วิเคราะห์ข้อมูล เม่ือรวบรวมข้อมูลได้ครบแล้ว จึงเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี 
ข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
3.2 นําข้อมูลท่ีได้มาแยกเป็นหมวดหมู่ 
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

4. สรุปผลการศึกษา 
5. เขียนรายงานการวิจัย โดยนําเสนอในรูปของความเรียง และภาพ 
6. จัดทําเอกสารต้นฉบับเป็นรูปเล่ม 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
การศึกษารอยพระพุทธบาทอย่างเป็นวิชาการ และได้รับยอมรับอย่างกว้างขวางเริ่มต้น

ในงานเขียนของ นันทนา  ชุติวงศ์ ในหนังสือชื่อ รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชีย
อาคเนย์ ซ่ึงตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2533 ได้กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทท่ีเชื่อว่าเป็นของจริง และรอย
พระพุทธบาทท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าในประเทศต่างๆ ว่ามีจุดเริ่มต้นท่ี
อินเดีย ศรีลังกา พม่า และไทย และยังกล่าวอีกว่า ประเทศไทยรับคติเรื่องการบูชารอยพระพุทธบาท
ต้ังแต่สมัยทวารวดี จากหลักฐานรอยพระพุทธบาทท่ีสระมรกต อําเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี คติ
การบูชารอยพระพุทธบาทมีต่อมาถึงสมัยสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ ยังมีการบูชารอยระพุทธ
บาทพร้อมสัญลักษณ์รูปมงคล 108 ประการ มีท้ังประเภทท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความเจริญ 
และความอุดมสมบูรณ์ บางประเภทก็เก่ียวข้องกับคติเรื่องจักรวาล ซ่ึงเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นพ้ืนฐาน
ความเชื่อในสังคมด้ังเดิม ทําให้พุทธศาสนาแพร่ไปได้ในระดับชนพ้ืนเมือง 

ต่อมาในปี พ.ศ.2536 กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้เสนอเนื้อหาเรื่อง
รอยพระพุทธบาท ในหนังสือ พุทธบาทลกฺขณและรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย โดยส่วนแรก
กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทสมัยต่างๆ เป็นการเกริ่นนําถึงประวัติความเป็นมาและคติของการสร้างรอย
พระพุทธบาทในอินเดีย และในประเทศไทย และการปรากฏหลักฐานของรอยพระพุทธบาท 5 แห่งใน
โลก คือ สุวัณณมาลิก  เขาสุมนกูฎ นัมมทานที  สัจจพันธ์คีรี และโยนกปุระ ส่วนท่ีสองกล่าวถึง 
รูปลักษณ์ของรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย มีเนื้อหาเก่ียวกับหลักฐานรอยพระพุทธบาทท่ีได้
ค้นพบในดินแดนประเทศไทย ต้ังแต่สมัยทวารวดีสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์  ส่วนท่ีสาม กล่าวถึง
ลวดลายมงคลในรอยพระพุทธบาท เป็นเรื่องราวโดยละเอียดของลวดลายมงคล 108 ในรอยพระพุทธ
บาท และส่วนท่ีสี่ คือการนมัสการบูชาพระพุทธบาทท่ีสําคัญ 

จากนั้นในปี พ.ศ. 2539  ได้มีผู้ศึกษาค้นคว้ารอยพระพุทธบาทเพ่ิมเติม คือ รุ่งโรจน์ 
ภิรมย์อนุกูล เรื่อง วิวัฒนาการและประติมานวิทยาของรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย ใน
รายงานสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี เป็นการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิวัฒนาการ ประ
ติมานวิทยา และคติการบูชานับถือท่ีเน้นเฉพาะรอยพระพุทธบาทท่ีพบในประเทศไทย มีการจัด
วิวัฒนาการโดยการใช้ระบบการเรียงมงคลโดยแบ่งเป็นสมัยต่างๆ โดยกล่าวว่า การใช้วิวัฒนาการ
ระบบการเรียงมงคลมาเป็นเกณฑ์ในการกําหนดอายุรอยพระพุทธบาทในบางครั้งอาจใช้ได้ไม่ดีนัก จึง
ต้องพิจารณาร่วมกับระบบการเรียงมงคล 

นอกจากนี้ ยังมีผู้เขียนสารนิพนธ์เก่ียวกับรอยพระพุทธบาท คือ สุธนา  เกตุอร่าม ใน
หัวข้อเรื่อง การสร้างรอยพุทธบาทสมัยพญาลิไท ซ่ึงเป็นสารนิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีพ.ศ. 2523 โดยกล่าวว่า รอยพระพุทธ
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บาทท่ีสร้างข้ึนในสมัยพญาลิไท ถือว่าสร้างข้ึนตามคัมภีร์ชินาลังการฎีกา แต่งโดยพระธรรมทัตตแห่ง
ประเทศลังกา ในพุทธศตวรรษท่ี 14 ซ่ึงคัมภีร์นี้ถือเป็นแบบฉบับในการสร้างรอยพระพุทธบาท และได้
กล่าวถึงลักษณะสําคัญของรอยพุทธบาทท่ีสร้างข้ึนตามคัมภีร์ชินาลังการฎีกาคือ รอยพระพุทธบาท
ประกอบด้วยลายลักษณ์อันเป็นมงคล 108 ประการ ซ่ึงในระยะแรกจะเรียงอยู่ในตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ 
108 ช่อง  ในปี พ.ศ. 2548 อําพล  คมขํา ได้ศึกษาถึงคติความเชื่อและภาพเล่าเรื่องการเคารพบูชา
รอยพระพุทธบาทท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ใน
สารนิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อ 
แนวคิดท่ีเหมือนคล้ายและแตกต่างของรอยพระพุทธบาทในงานจิตรกรรมฝาผนังกับงาน
ประติมากรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
เคารพบูชารอยพระพุทธบาทท้ังหมดสี่รอย คือ รอยพุทธบาท ณ แม่น้ํานัมมทา รอยพระพุทธบาทเขา
สัจจพันคีรี และรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมมนกูฏในลังกาซ่ึงมีอิทธิพลสําคัญต่อการค้นพบรอย
พระพุทธบาท ณ เขาสุวรรณบรรพต จังหวัดสระบุรี ส่วนภาพเล่าเรื่องรอยพระพุทธบาทในงาน
จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรม สันนิษฐานว่าเกิดข้ึนครั้งแรกท่ีจิตรกรรมฝาผนังด้านทิศตะวันอก 
ตําหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทธไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และถ่ายทอดออกสู่
เมืองนอกราชธานีในจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม และปูนปั้นประดับผนัง
พระอุโบสถวัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรี 

ในปีพ.ศ. 2549  ปัทมา  เอกม่วง ได้ศึกษารอยพระพุทธบาท ในหัวข้อสารนิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อเรื่อง การ
เปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปกรรมบนรอยพระพุทธบาท ท่ีวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยาและท่ีวัด
ตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปกรรมของรอยพระ
พุทธบาทท่ีวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยากับรอยพระพุทธบาทท่ีวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย โดยอาศัย
คติการสร้างรอยพระพุทธบาท การวางลายลักษณ์มงคล 108 และลวดลายต่างๆท่ีประกฎบนรอยพระ
พุทธบาทในการศึกษา ผลวิจัยพบว่า คติการสร้างรอยพระพุทธบาทท่ีวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยากับ
รอยพระพุทธบาทท่ีวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย มีคติในการสร้างท่ีเหมือนกัน ลวดลายท่ีปรากฏบน
รอยพระพุทธบาทท่ีวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยากับรอยพระพุทธบาทท่ีวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย
นั้น มีลวดลายท่ีคล้ายคลึงกัน ทําให้ทราบว่ารอยพระพุทธบาทท่ีวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยากับท่ีวัด
ตระพังทอง จังหวัดสุโขทัยนั้น มีการสร้างข้ึนในสมัยสุโขทัยเช่นเดียวกัน   

ในปีเดียวกันนี้ วีรภัทร อารีศิริ ได้เขียนสารนิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อหัวข้อ พระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ : การ
แสดงออกในงานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ โดยศึกษารูปแบบการแสดงออกของงานศิลปกรรมท่ี
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สร้างข้ึนตามความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ของสมัยรัตนโกสินทร์ ท้ังงานจิตกรรมและ
ประติมากรรม กล่าวไว้ว่า รอยพระพุทธบาทอยู่ในกลุ่มงานศิลปกรรมท่ีสร้างข้ึนเรื่องพระอดีตพุทธเจ้า
ท้ัง 4 ของภัทรกัลป์ เป็นการสร้างพระพุทธบาทสี่รอยซ่ึงเป็นการทําตามคติท่ีว่าองค์พระพุทธเจ้าได้เคย
เสด็จมาประทับรอยพระบาทลงบนจุดเดียวกับท่ีอดีตพุทธท้ัง 3 องค์ในกัลป์เดียวกันเคยประทับไว้ โดย
มีรอยพระพุทธบาทสี่รอยแบบต่างๆ 

ต่อมา ในปีพ.ศ. 2550 จีราวรรณ  แสงเพ็ชร์  ได้เขียนรายงานวิจัยเรื่อง รอยพระพุทธ
บาท: พุทธศิลปกรรมจากมรดกวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นการศึกษาความเป็นมา รูปแบบและ
สัญลักษณ์ของรอยพระพุทธบาทท่ีปรากฏในอดีตสมัยต่างๆ แสดงลักษณะทางศิลปกรรม มี
ความหมายและพัฒนาการท่ีเก่ียวข้องกับปริบททางสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังการสืบเนื่องมาถึงสื่อ
สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมร่วมสมัย จากการศึกษาพบว่า รูปสัญลักษณ์รอยเท้ามีมาต้ังแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เม่ือเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ท่ีมีการสร้างรูปเคารพทางศาสนา ได้มีการใช้
สัญลักษณ์ “รอยบาท” แทนองค์ของเทพเจ้า หรือศาสดาในลัทธิศาสนานั้นๆ รวมท้ัง  รอยพระพุทธ
บาทด้วย รอยพระพุทธบาท ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมร่วมสมัย มีแนวคิดแบ่งออกได้ 3 แบบคือ สร้าง
ตามรูปแบบเดิมในอดีต สร้างสรรค์โดยศิลปินร่วมสมัย  พระราชบาท จัดสร้างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์
ตามพระราชดําริหรือเง่ือนไขพิเศษ   พระราชบาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 รอยพระพุทธบาทยังได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมจาก วิราภรณ์  สุวดีปฐมพงศ์  ในปีพ.ศ. 
2552  ในหัวข้อ ประเด็นใหม่ : ระบบการวางลายมงคลบนรอยพระพุทธบาทในประเทศไทยตั้งแต่    
พุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 24  เป็นการศึกษาระบบในการจัดลายมงคล นําเสนอในการ
ค้นคว้าอิสระปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดอายุรอยพระพุทธบาทในประเทศไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 และศึกษาระบบในการจัดวางลายมงคลว่ามีวิวัฒนาการอย่างไร มีปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการจัดวางลายมงคลในแต่ละยุคสมัยอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า ระบบการวางลายมงคล 
108 ประการบนรอยพระพุทธบาทในประเทศไทยเริ่มมีเป็นครั้งแรกในสมัยสุโขทัยราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 โดยจัดเรียงลายมงคลจากแถวบนตรงพระอังคุฐ ไปตาม
แนวนอนจนสุดความกว้างของรอยพระพุทธบาท และไล่ลงล่างวนเข้าหาจุดศูนย์กลาง ในระยะเวลา
ไล่เลี่ยกันได้เกิดระบบการวางลายมงคลแบบใหม่ข้ึน คือ จัดแสดงลายมงคลในลักษณะภาพรวมของ
จักรวาลในมิติแนวต้ัง แสดงสัญลักษณ์แทนรูปพรหมโลกและเทวโลกอยู่ในระดังสูงสุดของฝ่าพระบาท 
ต่อมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ได้เกิดการจัดเรียงลายมงคลเป็นวงประกอบอยู่กลางฝ่าพระบาท 
ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีการจัดเรียงลายมงคลเป็นวงประกอบอยู่กลางฝ่าพระบาท พ้ืนท่ีส่วน
ท่ีเหลือทําเป็นตารางบรรจุลายมงคลจนเต็มฝ่าพระบาท พอมาถึงในสมัยอยุธยาตอนปลาย กลับมา
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นิยมจัดแสดงลายมงคลในลักษณะภาพรวมของจักรวาลในมิติแนวต้ังและทําสืบไปจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ ส่วนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดวางลายมงคล 108 ประการบนรอยพระ
พุทธบาท เกิดจากขนาดของรอยพระพุทธบาทท่ีเปลี่ยนไป รวมไปถึงการเลือกใช้คัมภีร์ท่ีกล่าวถึงลาย
มงคลท่ีต่างกัน 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่มักกล่าวถึงคติ ความเชื่อ 
ความเป็นมาของรอยพระพุทธบาท การวางลายลักษณ์ วิวัฒนาการของรอยพระพุทธบาท มีเพียง 
จีราวรรณ  แสงเพ็ชร์ ท่ีทําการวิจัยเก่ียวกับศิลปะร่วมสมัยด้วย แต่ไม่ได้นําศิลปินแต่ละคนมา
เปรียบเทียบกัน และไม่ได้วิเคราะห์ตัวงานศิลปะท่ีใช้รอยพระพุทธบาทเป็นเนื้อหาหลักโดยละเอียด 
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บทท่ี 2 
 

ความหมายและความสําคัญของรอยพระพุทธบาท 
 

รูปและรอยพระบาท เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ท่ีชาวพุทธได้กราบไหว้บูชากันโดย
แพร่หลาย ในสมัยท่ียังไม่มีการทํารูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปมนุษย์และยังใช้กันมาอีกระยะหนึ่งในสมัยท่ีมี
พระพุทธรูปแล้ว1 รอยพระพุทธบาทท่ีพระพุทธเจ้าประทับลง มีความหมายว่าพระพุทธเจ้าได้เข้าไป
ประกาศคําสอนทางพระพุทธศาสนาไว้ ณ ท่ีแห่งนั้นแล้ว ชาวพุทธจึงสร้างรอยพระพุทธบาทเพ่ือให้
เป็นพยานต่อชาวโลกว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประกอบพุทธกิจ ณ สถานท่ีแห่งนั้น หลังจาก
พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว เม่ือศาสนาเผยแผ่เข้าไปถึงประเทศไหน พุทธศาสนิกชนในประเทศนั้น ก็
ได้สร้างรอยพระพุทธบาทข้ึนเป็นพุทธเจดีย์ ประหนึ่งว่า ดินแดนแห่งนี้พระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้ามา
เหยียบแล้ว2 

รอยพระบาทท่ีเกิดจากธรรมชาติท่ีมีพบอยู่บนภูเขา หิน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มีผู้เชื่อกันว่าคือ
รอยพระบาทท่ีพระพุทธองค์ได้ประทับไว้เม่ือเสด็จมา ณ ท่ีนั้น จัดอยู่ในพระพุทธเจดีย์ ประเภทบริโภค
เจดีย์ อันได้แก่สถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าเคยประทับและวัตถุอันพระองค์ได้เคยใช้สอยหรือสัมผัส เช่น ต้น
โพธิ์ตรัสรู้ พระโพธิบัลลังก์ บาตร ไม้เท้า และเครื่องบริขารอ่ืนๆ 3 

นอกจากนี้ ยังมีรอยพระบาทท่ีมนุษย์ได้ทําข้ึนด้วยวัสดุต่างๆ เพ่ือเลียนแบบรอยพระบาท
อันเชื่อกันว่าพระพุทธองค์ได้ประทับประทานไว้ รอยพระบาทจําลองเหล่านี้ จัดได้ว่าเป็นปูชนียวัตถุ
ประเภท บริโภคเจดีย์โดยสมมติ คือถึงแม้ว่าจะทําข้ึนโดยมือมนุษย์แต่โดยเจตนานั้นสมมติให้เป็นรอย
พระบาทอันแท้จริงของพระพุทธเจ้า 

ส่วนท่ีใกล้เคียงกับรอยพระบาทแต่ไม่เหมือนก็คือ รูปพระบาท เป็นปูชนียวัตถุแบบ    
อุทเทสิกะเจดีย์ คือสิ่งท่ีได้สร้างข้ึนเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า หรือเป็นท่ีระลึกถึงพระพุทธองค์4 

                                                           

1 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์  (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา 
การพิมพ์, 2533), 10. 

2 พระปริยตัิโมลี (ฟ้ืน ปาสาทิโก), รอยพระพุทธบาท (พระนคร: โรงพิมพ์ ร.ส.พ., 2496), 31-35. 
3 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 10.  
4 เรื่องเดียวกัน. 
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คติการสร้างรอยพระพุทธบาทในอินเดีย 
พุทธศตวรรษท่ี 10-12 พระภิกษุนักธุดงค์ชาวจีน กล่าวว่ามีการบูชารอยเท้าอันเชื่อกันว่า

เป็นรอยพระบาทอันแท้จริงท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงประทับไว้ซ่ึงมีหลายแห่งในอินเดีย หลักฐานการบูชา
รอยพระบาทและรูปพระบาท มีพบอยู่ในศิลปะและโบราณคดีอินเดียประมาณต้นพุทธศตวรรษท่ี 5 
รูปท่ีพบส่วนใหญ่เชื่อว่ามีเจตนาทําเป็นรูปจําลองของฝ่าพระบาทสําหรับเคารพบูชาแทนองค์
พระพุทธเจ้า อันสอดคล้องกับประเพณีอินเดียท่ีกระทําความเคารพบุคคลท่ีพึงเคารพบูชาท่ีเท้า5 ซ่ึงรูป
พระพุทธบาทและรอยพระพุทธบาทโดยท่ัวไปจะทําเป็นพระบาทคู่ แบบสลักนูนและสกัดเว้าลงไปใน
หิน เชื่อว่าเป็นรูปจําลองฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้า 

การสร้างรอยพระพุทธบาท จะสร้างให้แปลกจากรอยเท้าคนธรรมดา เพ่ือให้รู้ได้ง่ายว่า 
เป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้า6ลักษณะฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าได้ปรากฏความอยู่ในมหาปานสูตร 
และลักขณสูตร ในพระสุตตันตปิฎกของทีฆนิกาย ซ่ึงกล่าวถึงพระพุทธมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ 
ในมหาปุริสลักษณะ32 ประการนั้น มีลักษณะของพระบาทอยู่ด้วย 5 ประการ คือ 

1. พ้ืนฝ่าพระบาทเรียบเสมอกัน เม่ือเหยียบ เหยียบถึงพ้ืนพร้อมกัน เม่ือยกก็พ้นจากพ้ืน  
พร้อมกัน  

2. ใต้ฝ่าพระบาทท้ังสองมีจักร มีซี่กําหนึ่งพัน มีกง มีดุม ม่ันคงสมบูรณ์ 
3. ส้นพระบาทยาว นิ้วพระบาทยาวอ่อน  
4. หลังพระบาทมีมังสะอูม 
5. ฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม และมีลายดังตาข่าย7 
ต่อมาเริ่มพบรูปพระบาทประกอบอยู่กับสัญลักษณ์อ่ืนๆ เช่น พระธรรมจักร และตรี

รัตนะ8 (ภาพท่ี 1)  รวมกันเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระพุทธเจ้า มีการทําแผ่นหินสลักนูนเป็นรูปพระ
บาทคู่อุทิศให้กับพุทธสถาน ซ่ึงประดิษฐานอยู่บริเวณทางเข้าออกให้ผู้มาเยือนได้กราบไหว้ เหมือนเป็น
การกราบพระบาทพระพุทธเจ้าเม่ือตนเองมาถึงและกราบพระบาทลาเม่ือกลับ 

                                                           

5 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 11 
6 พระปริยตัิโมลี (ฟ้ืน ปาสาทิโก), รอยพระพุทธบาท, 32 
7 เด่นดาว ศิลปานนท์, “ลวดลายมงคลในรอยพระพุทธบาท,” ใน พุทฺธปาทลกฺขณและรอยพระพุทธ

บาทในประเทศไทย, จารุณี อินเฉิดฉาย, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 57, อ้างจาก ลักขณสูตร
ของทีฆนิกายและมหาปทานสูตร ในพระสูตรและอรรถกถาแปลทีฆนนิกายมหาวรรค เล่ม 2 ภาคท่ี 1 , มหา
มงกุฎราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ในวโรกาสครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ 
2525. 

8 ตรีรัตนะ ประกอบด้วยดอกบัวบานในวงกลม มีเปลวพุ่งข้ึนไปเป็นสามยอด เป็นเครื่องหมายสูงสดูใน
พุทธศาสนา ดอกบัว หมายถึง ความไมม่ีท่ีสิ้นสุด เปลวรัศมี หมายถึง แสงสว่างอันแพร่ไปได้รอบตัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 1 ตรีรัตนะ 
ท่ีมา: Kirtley, Chris. Walking as Art, เข้าถึงเม่ือ 20 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.clinicalgait analysis.com/art/footprints.html 
 
 

รูปพระบาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอินเดียพบท่ีเมืองภารหุตทางภาคกลางของอินเดีย(ภาพท่ี 2)  
และสาญจี ทางภาคเหนือของอินเดีย (ภาพท่ี 3)  เป็นรูปพระบาทคู่มีสัญลักษณ์รูปจักรอันหมายถึง
พระธรรมจักรปรากฏอยู่กลางฝ่าพระบาทท้ัง 2  สมัยต่อมาเริ่มมีรูปมงคลอ่ืนๆ เช่น เครื่องหมายรูป
สวัสดิกะ น่าจะหมายถึงความหมุนเวียนของกาลเวลาชั่วนิรันดร เครื่องหมาย ตรีรัตนะพบในศิลปะ
แบบอมราวดี (ภาพท่ี 4) นอกจากนี้ยังมีรูป ภัทรบิฐ คือบัลลังก์ของกษัตริย์ สัญลักษณ์แห่งอํานาจและ
ยศศักด์ิ และรูปดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของน้ํา ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และความ
บริสุทธิ์เช่น รอยพระพุทธบาทท่ีแคว้นคันธาระ บนฝ่าพระบาทมีเครื่องหมายพระธรรมจักรสวัสดิกะ 
ตรีรัตนะ และดอกบัว รูปพระบาทมีลักษณะเป็นธรรมชาติ9 

 
 

                                                           

9 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 16. 
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ภาพท่ี 2 รอยพระพุทธบาทจากแผ่นหินสลัก ท่ีภารหุต อินเดียกลาง 
ท่ีมา: นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ:  
เมืองโบราณ, 2533), 12. 
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ภาพท่ี 3 เสาสถูปและรายละเอียด ท่ีสาญจี อินเดียเหนือ 
ท่ีมา: นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ:  
เมืองโบราณ, 2533),13.  
 

 
 
ภาพท่ี 4 ภาพสลักหิน แบบสาญจี อินเดีย เรื่องพุทธประวัติ แสดงด้วยพระบาทคู่ มีฉัตรก้ันอยู่ข้างบน 
ท่ีมา : ภาพพุทธประวิติจากหินสลัก, เข้าถึงเม่ือ 20 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.buddhadasa.org/ผลงาน/โรงมหรสพทางวิญญาณ/ภาพพุทธประวัติจากหินสลัก/ภาพ
ท่ี-35-36-ภาพมหาภิเนษกรมณ์-แบบสาญจี.html 
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หลังจากนั้น สัญลักษณ์ท่ีประกอบอยู่รอบพระธรรมจักรมีมากข้ึน ตามคติเรื่องมงคล 8 
เช่น คันฉ่อง ขอช้าง ปลาคู่ ตรีรัตนะ หม้อน้ํา ศรีวัตสะ สวัสดิกะ และ วัทธมาน10 

ในสมัยอมราวดีตอนต้น ราวพุทธศตวรรษท่ี 8 มีการสลักสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเป็น
การเล่าเรื่อง แต่ความนิยมในการทํารูปเคารพก็กําลังแพร่หลายจึงเกิดมีการทํารอยพระพุทธบาทใน
ฐานะรูปเคารพเด่ียวๆข้ึนมา11 

ลักษณะรอยพระพุทธบาทท่ีสร้างข้ึนในอินเดีย ต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 3 ณ เสาสถูปท่ีเมือง
ภารหุตและสาญจีนั้น มีลักษณะตามท่ีกล่าวไว้ในลักขณสูตร และมหาปาทานสูตรว่า  
 

...พระลักษณะของพระบาทประดิษฐานเสมอกันดีอันเป็นลักษณะที่ใครข่มไม่ได้  และลักษณะ
พระบาทมีลายจักรแสดง แสดงถึงการมีบริวารมาก ลักษณะโดยละเอียดคือทรงเหยียบพระบาท
เสมอกันบนพื้นจรดฝ่าพระบาทเต็มที่ มหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆเป็นผู้นําความสมบูรณ์มา
ให้แก่ มหาชนมาก บรรเทาภัยคือความกลัว ขวนขวายในความคุ้มครองป้องกันเพราะผลกรรม
นั้นเม่ือจุติจากไตรทิพย์ ก็เวียนมาโลกย่อมได้ลายจักรทั้งหลาย มีซ่ีกําพันหนึ่ง มีกงมีดุมโดยรอบ
ในฝ่าพระบาททั้งสอง แสดงถึงเป็นผู้มีบริวารไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด...12 

 
ในสมัยคันธาระ ลักษณะของรอยพุทธบาทผิดไปจากท่ีลักขณสูตรและมหาปาทานสูตร

กล่าวไว้เล็กน้อย คือรูปพุทธบาทสมัยนี้มีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์โดยท่ัวไป ตรงกลางฝ่าพระบาท
เป็นธรรมจักร ส่วนตรงส้นพระบาทเป็นรูปบัวบาน รองรับตรีศูลซ่ึงอยู่เหนือดอกบัวข้ึนไป ปลายนิ้วเป็น
รูปสวัสดิกะ13 (ภาพท่ี 5-6) 

                                                           

10 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 16-18. 
11 สุธนา เกตุอร่าม, “การสร้างรอบพระพุทธบาทสมัยพญาลไิท” (สารนิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตร

บัณฑิต(โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2523), 5, อ้างจาก David L 
smellgrove., The image of the Buddha, (U.S.A.: UNESCO, 1972), 43. 

12 เรื่องเดียวกัน, 6, อ้างจาก  สมเดจ็พระวันรตัน์, พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย พระสุตันตปิฏกเล่ม 
3 ฑีฆนิกาย ปาฎิวรรค (พระนคร: กรมศาสนา, 2499), 418. 

13 เรื่องเดียวกัน, 7, อ้างจาก David L smellgrove., The image of the Buddha, (U.S.A.: 
UNESCO, 1972), 415. 
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ภาพท่ี 5 ลายเส้นแสดงรอยพระพุทธบาทจากแคว้นคันธาระ ท่ี Prince of Wales Museum มุมไบ 
อินเดีย 
ท่ีมา : นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาททในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2533), 16 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ลายเส้นแสดงรอยพระพุทธบาท ศิลปะอมราวดี                                                
ท่ีมา: นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2533), 15. 
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นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทแบบพิเศษท่ีมีลักษณะสําคัญคือ มีการสลักรูปรอยพระ
พุทธบาทท้ังแบบองค์เด่ียวและพระพุทธบาทคู่ โดยไม่มีรูปธรรมจักรและสัญลักษณ์มงคลอ่ืนๆท่ีบริเวณ
ตอนกลางและส้นพระบาท ดังท่ีปรากฏอยู่โดยท่ัวไป (ภาพท่ี 7) นับเป็นรอยพระพุทธบาทแบบพิเศษ
สันนิษฐานว่าเป็นการสลักเลียนแบบรอยเท้ามนุษย์ตามธรรมชาติรอยพระพุทธบาทแบบนี้มีเจตนาให้
เป็นรูปสัญลักษณ์แทนความหมายของการประทับรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจ้าเพ่ือยืนยันการปรากฏพระองค์ ณ สถานท่ีนั้น ๆ อันเปรียบเสมือน บริโภคคเจดีย์ รวมท้ังอาจใช้
เป็นสัญลักษณ์การประดิษฐานพระพุทธศาสนา เช่น รอยพระพุทธบาทท่ีพุทธคยาเป็นรูปรอยเท้าสลักอยู่
บนด้านตัดของแผ่นหินรูปครึ่งวงกลม ซ่ึงน่าจะเคยเป็นส่วนบนขององค์ระฆังของสถูปหินขนาดเล็ก 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7 รอยพระพุทธบาทท่ีพุทธคยา 
ท่ีมา: Anandajoti Bhikkhu, Best of India, เข้าถึงเม่ือ 22 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.photodharma.net/India/00-Best-of-India/Best-of-India.htm 
 

ความนิยมในการใช้รูปฝ่าเท้าคู่แทนพระพุทธเจ้า เสื่อมลงหลังจากมีการสร้างพระพุทธรูป 
เป็นรูปมนุษย์ข้ึน ส่วนความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทยังมีต่อในอินเดีย แต่การทํารูปพระบาทและ 
รอยพระบาทในอินเดียนั้น คงเริ่มหมดไปหลังพุทธศตวรรษท่ี 10 แล้ว 
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คติการสร้างรอยพระพุทธบาทในลังกา 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ศรีลังกาท่ีเก่าแก่และท่ีสําคัญท่ีสุดได้แก่พงศาวดารมหาวงศ์ซ่ึง

เขียนราวพุทธศตวรรษท่ี 10 กล่าวว่า การบูชารอยพระพุทธบาทในประเทศศรีลังกานั้นเริ่มมาต้ังแต่สมัย
พุทธกาล เม่ือพระพุทธองค์ได้เสด็จเยือนประเทศนี้ ตามคําเชิญของเหล่าพระยานาคผู้อาศัยอยู่ในแม่น้ํา
กัลยาณี และได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนยอดเขาสุมนกูฏ การประทับรอยพระบาทนี้เท่ากับเป็น
การประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าและของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อเทพเจ้าและศาสนาเดิมของเกาะ
ลังกา 

รูปพระบาทท่ีพบในศิลปะลังกา แยกตามลักษณะได้ 2 ชนิด ดังนี้ 
1.รูปพระบาทคู่ ส่วนใหญ่ทําตามแบบและประเพณีท่ีรับมาจากศิลปะอินเดียแบบอมราวดี 

คือ ทําเป็นรูปสลักนูนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม โดยมีวิวัฒนาการของรูปพระบาทคือ รูปทรงและการประดับ
มีลักษณะง่ายกว่าตัวอย่างท่ีรับมาจากอินเดีย มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดเล็กน้อยซ่ึงเป็นลักษณะของ
ลังกาเอง รูปมงคลท่ีเคยล้อมรอบธรรมจักรในสมัยแรกหายไป มีฉัตรปรากฏข้ึนระหว่างฝ่าเท้าท้ังคู่ ต่อมา
ธรรมจักรกลางฝ่าพระบาทและเส้นแสดงลายละเอียดของนิ้วเท้าจะหายไป ฝ่าเท้ามีลักษณะเรียบ และมี
เส้นรอบนอกเป็นทรงเรขาคณิต (ภาพท่ี 8 ) 

 

 
 

ภาพท่ี 8 รอยพระพุทธบาทท่ีมหินตาเล ลังกา 
ท่ีมา: นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2533), 24. 
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2.รูปพระบาทเด่ียว (ภาพท่ี 9) ถ้าเป็นงานประติมากรรม จะสลักเว้าวงไปในแผ่นหินหรือ
ทําเป็นรอยเส้นขีดลงไปในหิน ส่วนมากเป็นรูปพระบาทข้างซ้าย เชื่อว่ามีเจตนาสร้างจําลองรอยพระ
บาทบนเขาสุมนกูฏ จัดอยู่ในประเภท บริโภคเจดีย์โดยสมมติ14 
 

 
 
 

ภาพท่ี 9 รอยพระพุทธบาทประกอบภาพจิตรกรรมรูปพระพุทธเจ้าประทับรอยพระพุทธบาท ณ เขา            
           สุมนณกูฎ ท่ีโดวะ 
ท่ีมา: นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาททในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2533), 28. 
 

คัมภีร์ชินลังการฎีกา เป็นคัมภีร์สําคัญท่ีเก่ียวข้องกับสัญลักษณ์มงคล 108 (ภาพท่ี 10) 
หรือ อัฏฐุรสตมงคล ประกอบด้วย หอก, แว่นส่องหน้า, ท่ีอยู่ของพระศรี, ดอกพุด, เครื่องหมาย
สวัสติกะ, พวงมาลัย, ภาชนะชนิดหนึ่ง, แท่นท่ีประทับ, ขอสับช้าง, ปราสาท, ซุ้มประตู, เศวตรฉัตร, 
พระขรรค์, พัดใบตาล, กําหางนกยูง, แส้หางจามร, มงกุฎประดับเศียร, แก้วมณี, บาตร, พวงมาลัย, 
มาลัยมะลิ, ดอกบัวสี   น้ําเงิน, ดอกบัวสีแดง, ดอกบัวหลวงสีแดง, ดอกบัวหลวงสีชมพู, ดอกบัวหลวง
สีขาว, หม้อท่ีมีน้ําเต็ม, ถ้วย, ภาชนะท่ีมีของบรรจุเต็ม (เล็กกว่า), มหาสมุทร 4 (พ.มหาสมุทร), 
จักรวาล, ป่าหิมพานต์, เขาพระสุเมรุ, ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, กลุ่มดาวนักษัตร ประกอบด้วยดาว
ฤกษ์ 27 ดวง, ทวีปใหญ่ ชมพูทวีป (ทิศใต้, รูปไข่), ทวีปใหญ่ บุรพวิเทหทวีป (ทิศตะวันออก, กลม), 
                                                           

14 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 20-28.  
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ทวีปใหญ่อมรโคยานทวีป (ทิศตะวันตก,เดือนแรม), ทวีปใหญ่ท้ัง อุตตรกุรุทวีป (ทิศเหนือ, สี่เหลี่ยม), 
พระเจ้าจักรพรรด์ิ และ  ข้าราชบริพาร 7 ประการ, สังข์ทักษิณาวัฏ, ปลาทองคู่, จักร, แม่น้ําสําคัญ 7 
สาย, ภูเขาสําคัญ 7 ลูก, สระใหญ่ท้ัง 7 ในป่าหิมพานต์, พระยาครุฑทอง, จระเข้, รูปธง, เสลี่ยงทอง, 
พัดโบกทอง(พัดโบกจามร), ภูเขาไกรลาส, พระยาราชสีห์, พระยาเสือโคร่ง, พระยาม้าวลาหก (บินได้) 
พ.วลาหก, พระยาช้างอุโบสถ, พระยาช้างฉัตตทันต์, พระยานาควาสุกี, พระยาหงส์, พระยาโคอสุภ
ราช, พระยาช้างเอราวัณ, มกรทอง, เรือใหญ่, แม่โคและลูก, กินนร (ผู้ชาย), กินนร (ผู้หญิง), นก
ดุเหว่า, นกการวิก, พระยานกยูง, พระยานกกระเรียน, พระยานกจากพราก, พระยานกไก่ฟ้า, เทวโลก 
6 ชั้น และ พรหมโลก 16ชั้น 
 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ลายมงคล 108 ประการ ในคัมภีร์ชินลังการฎีกา 
ท่ีมา: เด่นดาว ศิลปานนท์, “ลวดลายมงคลในรอยพระพุทธบาท,” ใน จารุณี อินเฉิดฉาย, พุทฺธปาท 
ลกฺขณและรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย, (กรุงเทพ: กรมศิลปากร, 2536), 56. 
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ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานรอยพระพุทธบาทต้ังแต่สมัยทวารวดีท่ีโบราณสถานสระ
มรกต อ.โคกปีบ จ.ปราจีนบุรี15 (ภาพท่ี 11) เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ สลักเป็นรอยลึกลงไปใน
ศิลาแลงธรรมชาติและสลักธรรมจักรนูนข้ึนท่ีฝ่าพระบาท บนพระบาทซ้ายกว้าง 1.30 เมตร ยาว 3.50 
เมตร พระบาทขวากว้าง 1.30 เมตร ยาว 3.30 เมตร ลักษณะของพระบาทท้ังคู่ทําเป็นรอยเท้ามนุษย์
ตามธรรมชาติ มีปลายนิ้วเรียงไม่เสมอกัน ท่ีกลางฝ่าพระบาทประดับด้วยรูปธรรมจักรและลวดลายรูป
กากบาทคล้ายสวัสติกะ พ้ืนท่ีตรงกลางระหว่างพระพุทธบาทมีการเจาะรูหลุมเสาซ่ึงสันนิษฐานว่าอาจ
เป็นท่ีปักฉัตรหรือรองรับเสาธรรมจักร ลักษณะรูปรอยพระพุทธบาทคู่ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับ
ศิลปะอินเดียแบบอมราวดีรวมท้ังท่ีปรากฏในศรีลังกาสมัยเมืองอนุราธปุระ16 
 
 

 
 

ภาพท่ี 11 รอยพระพุทธบาท ท่ีโบราณสถานสระมรกต อ.โคกปีบ จ.ปราจีนบุร ี
ท่ีมา: นาน้อย อ้อยหนู, รอยพระพุทธบาท สระมรกต จ.ปราจีนบุร,ี เข้าถึงเม่ือ 22 ธันวาคม 2556, 
http://www.sujitwongthes.com/2012/02/siamrath29022555/ 
 

                                                           

15 พีรพน พิสณุพงศ์, “รอยพระพุทธบาทท่ีโบราณสถานสระมรกต,” เมืองโบราณ 12, 3 (กรกฎาคม 
– กันยายน 2529): 33. 

16 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “รอยพระพุทธบาท:พุทธศิลปกรรมจากมรดกวัฒนธรรมร่วมสมัย,”รายงาน
วิจัย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2550, 17. 
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รอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัย 
ในพุทธศตวรรษท่ี 19 อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ได้แพร่กระจายมาสู่ดินแดน

แถบไทยและพม่า จากจารึกหลักท่ี 3 จารึกอักษรไทยสุโขทัย ของพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุง
สุโขทัย กล่าวถึงการจําลองรอยพระพุทธบาทอันศักด์ิสิทธิ์บนเขาสุมนกูฎในเกาะลังกา มาประดิษฐาน
ไว้บนภูเขา 4 แห่งในราชอาณาจักรของพระองค์ ซ่ึงปรากฏบนหลักศิลาจารึกหลักท่ี 3 คือ 

1. ในเมืองศรีสัชนาลัย เนื่องจากคําจารึกบอกชื่อเขาลบเลือน สันนิษฐานว่าปรากฏบน
เขาพระบาทใกล้เมืองศรีสัชนาลัย 

2. เหนือจอมเขาสุมนกูฎ เมืองสุโขทัย 
3. เหนือจอมเขานางทอง เมืองกําแพงเพชร 
4. เหนือจอมเขาปากพระบาง ปัจจุบันได้แก่ ยอดเขากบ อ.เมือง จ.นครสวรรค์17 
สมัยสุโขทัยมีความนิยมในการสร้างรอยพระพุทธบาทประดิษฐานยังสถานท่ีและเมือง

สําคัญ โดยเฉพาะการสร้างรอยพระพุทธบาทท่ีสําคัญ 4 แห่งประดิษฐานร่วมกับจารึกแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของคติการสร้างรอยพระพุทธบาทและความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาจากศรีลังกา มีจารึก
สมัยสุโขทัยท่ีเก่ียวข้องกับการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอาทิ18 จารึกป้านางคําเยีย จารึกหลักท่ี 
102 พบท่ีเขาไกรลาส สวนซ้ายในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ข้อความในจารึกเป็น
อักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย19 ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมงคล 108 ได้แก่  

แว่นส่องหน้า, นางฟ้า, รูปสวัสติกะ เวียนขวา, ดอกไม้บนศีรษะ, พวงมาลัย, ขอสับช้าง, 
ปราสาท, นกพริก, นกไก่ฟ้า, ดอกพุดซ้อน, เศวตรฉัตร, พระขรรค์, พัดใบตาล, พัด, กําหางนกยูง,  
มงกุฎประดับเศียร, บาตร, เชือกแก้ว, ดอกบัวสาย, ดอกบัวเขียว, ดอกบัวแดง, ดอกบัวหลวง, ทะเล, 
ภาชนะใส่น้ําเต็ม, หม้อใส่น้ําเต็ม, ป่าหิมพานต์, จักรวาล, กลุ่มดาวนักษัตร, เขาพระสุเมรุ, ดวงอาทิตย์, 

ดวงจันทร์, มหาทวีปท้ัง 4, ทวีปน้อย 2000, สังข์ทักษิณาวัฏ, พระเจ้าจักรพรรดิและบริวาร,  
ปลาทองคู่, จักร, ธงชัย, จระเข้, แม่น้ํา 7 สาย, ภูเขาใหญ่ 7 ลูก, สระ 7 สระ, ธงปฏาก, ปลาฉลาม, 
เก้าอ้ี, พัดทองทําด้วยจามร(พัดโบก), ราชสีห์ทอง, เสือ, ม้าวลาหก, ช้างตระกูลอุโบสถ, ภูเขาไกรลาส, 
หงส์, นกจากพราก, พระยานาค, ช้างเอราวัณ, นกการเวก, แมลงภู่ทอง, นกยูง, ไก่เถ่ือน, นกกระเรียน, 
                                                           

17 ลักขณา รุ่งเรือง, “รูปลักษณ์ของรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย,” ใน จารุณี อินเฉิดฉาย, พุทฺธ
ปาท ลกฺขณและรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 51, อ้างถึงใน กรมศิลปากร, 
“ศิลาจารึกหลักท่ี 3” ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี1, พิมพ์ครั้งท่ี3 (กรุงเทพฯ: ท่าพระจันทร์ พ.ษ., 2500), 48. 

18 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “รายงานวิจัย รอยพระพุทธบาท:พุทธศิลปกรรมจากมรดกวัฒนธรรมร่วม
สมัย”, 37. 

19 ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย. จารึกป้านางคําเยีย, เข้าถึงเมือ่ 10 มกราคม 2557, เข้าถึงได้

จากhttp://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=92  
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เรือทอง, รูปมหาพรหม 4 หน้า, กินนร, นางกินนรี, นกกระทาดง, สวรรค์ 6ชั้น และ พรหมโลก 16ชั้น  
จากหลักฐานในศิลาจารึกกล่าวถึง พญาลิไทโปรดเกล้าให้มีการจําลองรอยพระพุทธบาท

มาจากลังกา เพ่ือมาประดิษฐานบนภูเขาท้ัง 4 แห่ง ทําให้สุโขทัยรับเอาคติทางศาสนาบางอย่าง 
รวมถึงรูปแบบศิลปกรรมต่างๆ เช่น ลวดลายบนรอยพระพุทธบาท เป็นต้น มาจากลังกา 

รอยพระพุทธบาทท่ีวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย (ภาพท่ี 12) ทําด้วยแผ่นหินสีเทา มี
ขนาดกว้าง 19 นิ้ว ยาว 59 นิ้ว เป็นรอยพระพุทธบาทข้างขวา ลายลักษณ์ท้ัง 108 ประการ ท่ีสลักอยู่
บนรอยพระพุทธบาท ใกล้เคียงกันกับท่ีพบในพุกาม โดยเฉพาะคติการสร้างลายมงคล 108 ประการ 
เริ่มต้นใต้ประอังคุฐ (นิ้วโป้ง) เดินตามแนวนอนไปจนสุดแนวขวางจนสู่แนวสั้นพระบาท แล้วย้อนตีวง
แคบเข้าทุกทีจนจบลงท่ีตรงกลาง ซ่ึงเป็นระเบียบเดียวกับท่ีพุกาม20 

ลายลักษณ์ของรอยพระพุทธบาทวัดตระพังทอง สลักอยู่ในตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ 
108 ตาราง มีธรรมจักรซ้อนบัวคลี่ตรงกลาง ทางด้านริมซ้ายของรอยพระพุทธบาทเป็นรูปพระโพธิ์
สัตว์กับสาวกหรือพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยบริวาร ทวีปน้อยๆ 2000 ทวีปท้ัง 4 พระอาทิตย์ 
พระจันทร์ ปราสาท เรียงตามลําดับลงมา แถวขวาสุดเป็นเศวตฉัตร พระขรรค์ พัดใบตาล บัลลังก์หรือ
ธรรมจักรบนบัลลังก์ บัวสาย เรียงตามลําดับลงมา รอบนอกสุดนี้เป็นเรื่องราวสิ่งของสถานท่ีของ
มนุษย์ แถวท่ี 2 ถัดเข้ามาท้ังสองข้าง เป็นรูปภูเขาท้ัง  มหาสมุทรท้ัง 7 สัตว์ป่าหิมพานต์ เป็นแถวใน
รอบกลางแสดงถึงเรื่องราวในหิมพานต์ ส่วนรอบในสุดท่ีอยู่ล้อมรอบธรรรมจักร ปรากฏเป็นรูป
ปราสาท 3 ชั้น คล้ายเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 22 หลัง ซ่ึงหมายถึงสวรรค์ชั้นกามาวจร 6 ชั้น และ
สวรรค์ชั้นพรหม 16 ชั้น ธรรมจักรต้ังอยู่ในตาราง 9 ช่อง21 

                                                           

20 ปัทมา เอกม่วง, “การเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปกรรมบนรอยพระพุทธบาทท่ีวัดศรีโคมคํา 
จังหวัดพะเยาและท่ีวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัญฑติ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศลิปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 15-16. 

21 เรื่องเดียวกัน, 23. 
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ภาพท่ี 12  รอยพระพุทธบาทท่ีวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย 
ท่ีมา: สุธนา เกตุอร่าม, “การสร้างรอยพระพุทธบาทสมัยพญาลิไท” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต 
ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), รูป 7. 

 
 
การสร้างรูปรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัยจะปรากฏสัญลักษณ์มงคล108 หรืออัฏฐุตรสต

มงคล ซ่ึงรายละเอียดของรูปสัญลักษณ์มงคล108 มีปรากฏในข้อความในจารึกหลักท่ี102 (จารึกป้า 
นางคําเยีย) ปีพ.ศ. 1922 ซ่ึงสัญลักษณ์มงคลดังกล่าวประกอบด้วยรูปสัญลักษณ์มงคล108ประการ 
(อัฏฐุตรสตมงคล) อาทิปราสาท, หม้อน้ํา, ดอกบัว, พระเจ้าจักรพรรด์ิ, เขาพระสุเมรุ, เขาสัตตบริภัณฑ์
, พระอาทิตย์, พระจันทร์, หมู่ดาวนักขัตฤกษ์, รัตนบัลลังก์, เศวตรฉัตร, พระขรรค์, พัดวาลวิชนี, สังข์, 
ช้างเอราวัณ, ช้างฉัตตทันต์, โคอสุภราช, นกยูง, ฉกามาพจรเทวโลก6, โสฬสมหาพรหม16ชั้น เป็นต้น
ซ่ึงจะมีพัฒนากลายเป็นแบบแผนงานศิลปกรรมสมัยต่อมา 

ความสําคัญของการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัยเพ่ือเป็นศูนย์กลางและการ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนานั้นสันนิษฐานว่ามีท่ีมาจากวรรณกรรมพุทธศาสนาในศรีลังกาคือ
พงศาวดารมหาวงศ์กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประดิษฐาน
ดินแดนศรีลังกาให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโดยใช้สัญลักษณ์การประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
พงศาวดารมหาวงศ์ในปฐมปริเฉทท่ี1 กล่าวว่าหลังจากท่ีตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในพรรษาท่ี
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8 สมเด็จพระบรมศาสดาได้เสด็จไปประทับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมนกูฏเพ่ือประทานแด่เหล่า
พระยานาคราช 

ในวาระแห่งการท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จมาสําแดงปาฏิหาริย์ในศรีลังกาการประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทแสดงให้เห็นถึงความสําคัญความรุ่งเรืองของดินแดนศักด์ิสิทธิ์อันเป็นท่ีต้ังของศูนย์กลาง
พุทธศาสนา จากแนวความคิดดังกล่าวทําให้มีการนําสัญลักษณ์การประดิษฐานรอยพระพุทธบาทบน
พ้ืนท่ีดินแดนศักด์ิสิทธิ์ตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยรวมท้ังมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทองค์สําคัญในเวลา 
ต่อมา อาทิ สมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาท่ีมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณ
บรรพต22 
 
รูปลักษณ์ของรอยพระพุทธบาท 

สมัยสุโขทัย 
รอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัย มีลักษณะเป็นท้ังรอยเด่ียวและรอยคู่ท่ีประทับลงในเนื้อ

วัสดุ เป็นรูปทรงเรขาคณิต มีมงคลจํานวน 108 บรรจุอยู่ในตารางเต็มไปท้ังฝ่าเท้า เว้นท่ีตรงกลาง
สําหรับธรรมจักรขนาดเล็ก ระเบียบมงคลและลําดับของมงคลเริ่มต้นท่ีใต้หัวแม่เท้า เดินตามแนวนอน
ไปจนสุดความกว้างของรอยพระพระบาท วนลงสู่แนวส้นเท้า แล้วย้อนข้ึนตีวงแคบเข้าทุกทีจนจบท่ี
ตรงกลาง23 (ภาพท่ี 13) 

                                                           

22 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “รายงานวิจัย รอยพระพุทธบาท: พุทธศิลปกรรมจากมรดกวัฒนธรรมร่วม
สมัย”, 56. 

23 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 39. 
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ภาพท่ี 13 ระเบียบมงคลและลําดับของมงคล 
ท่ีมา: Waldemar C. Sailer, The world of the Buddha footprint, เข้าถึงเม่ือ 22 ธันวาคม 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.dralbani.com/buddhafootprint/theresearcher.html 
 
 

สมัยสุโขทัยตอนปลาย 
การจัดระบบของมงคลท่ีนิยมทําสืบกันมาในประเทศไทยจนสมัยรัตนโกสินทร์คือเป็น

ระเบียบแสดงแผนผังของสุคติภูมิแห่งจักรวาลในมิติด้านต้ัง มีโสฬสพรหมโลกอยู่ในระดับสูงท่ีสุด     
เทวโลก เขาพระสุเมรุ โลกมนุษย์ เขา จักรวาล และมหาสมุทร อยู่ในระดับท่ีลดหลั่นกันลงมา การ
จัดระบบมงคลแบบนี้เชื่อว่าเกิดข้ึนท่ีสุโขทัยราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 หรือต้นพุทธศตวรรษท่ี 2024 
การจัดมงคลอีกรูปแบบหนึ่ง ปรากฏในสมัยสุโขทัยในครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 20 เป็นภาพสลักหิน
แสดงรอยพระยุคลบาท (ภาพท่ี 14 ) คือรอยพระพุทธบาทท้ังเบื้องขวาเบื้องซ้าย สลักอยู่ในกรอบ
สี่เหลี่ยมตรงกลางแผ่นหินใหญ่ ขนาด ยาว 360 เซนติเมตร กว้าง 217 เซนติเมตร ด้านข้าง 20 
เซนติเมตร รอบๆ รอยพระพุทธบาทมีรอยสลักเป็นรูปพระมหาสาวก (อสีติมหาสาวก) และจารึก
อักษรบอกพระนามพระมหาเถรกํากับไว้ จารึกอักษรดังกล่าวส่วนมากลบเลือน ท่ีด้านข้างแผ่นหินข้าง
ปลายรอยพระพุทธบาท มีคําจารึกภาษาบาลี อักษรขอมสุโขทัย 7 บรรทัด25  

                                                           

24 เรื่องเดียวกัน, 42-43. 
25 จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2557, เข้าถึงได้จาก  

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=218 
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ภาพท่ี 14 รอยพระพุทธบาทคู่ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 
ท่ีม : Joti Ananda, The last four albums from Bangkok, เข้าถึงเม่ือ 20 ธันวาคม 2556,
เข้าถึงได้จาก http://records.photodharma.net/photos/the-last-four-albums-from-
bangkok 
 

กลางฝ่าพระบาทแต่ละข้าง มีรูปธรรมจักรขนาดใหญ่ ลักษณะโดยท่ัวไปคล้ายกับรูปพระ
พุทธบาทคู่ของลังกา สมัยอนุราธปุระและอินเดียสมัยโบราณ  แต่ต่างกับลังกาท่ีภายในธรรมจักรมีการ
แบ่งพ้ืนท่ีเป็นช่องบรรจุรูปมงคล 108  ไว้ตามแนววงกลมเป็นชั้นๆ  โดยจัดเรียงชั้นพรหมโลกและเทว-
โลกอันเป็นภูมิสูงสุดในจักรวาลไว้วงในรอบจุดศูนย์กลาง ส่วนพระจักรพรรดิรัตนะ เครื่องประกอบ
บารมี  เครื่องสูง รวมท้ังมงคลอ่ืนๆของโลกมนุษย์จัดเรียงไว้รอบนอก  เป็นการเรียงลําดับตามชั้นของ
ไตรภูมิ  เรื่องสวรรค์อยู่รอบในสุด  เรื่องหิมพานต์อยู่รอบกลาง  เรื่องของมนุษย์อยู่รอบนอกสุด  คติ
การสลักรอยพระพุทธบาทคู่นี้คงได้รับรูปแบบมาจากพระพุทธบาทคู่ของลังกาโดยตรง จึงแตกต่างกับ
รอยพระพุทธบาทจําลองของสุโขทัยก่อนหน้านั้นท่ีรับรูปแบบการจัดรูปมงคล 108 ในช่องตาราง  ตรง
กลางฝ่าพระบาทมีธรรมจักรขนาดเล็ก26 

                                                           

26 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 47. 



26 
 

 

พระพุทธยุคลบาท  หรือ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยหลักท่ี 12 สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหา
ศักดิพลเสพ ได้ทรงนํามาจากสุโขทัยจึงได้ประดิษฐานอยู่ในวังหน้า27 ปัจจุบันประดิษฐานภายในศาลา
ติดกําแพงด้านทิศตะวันตก ในวัดบวรนิเวศวิหาร รอยพระพุทธบาทนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม  
พระยาวชิรญาณวโรรส ทรงบูรณะต่อมุขศาลานี้ เป็นท่ีประดิษฐาน  ภายในเจาะผนังเป็นคูหา
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา  ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกศิลาสมัยลพบุรี 2 ข้างๆ
ละ 1 องค์28 

นอกจากนี้ ยังมีการวางลายมงคลอีกระบบหนึ่ง คือ รอยพระบาทท่ีทําด้วยสําริดจากวัด
เสด็จ จังหวัดกําแพงเพชร (ภาพท่ี 15) จัดวางลายมงคลเป็นแนววงกลมแสดงรูปจักรวาลในมิติราบ มี
เขาพระสุเมรุอยู่กลางวงกลม ล้อมรอบด้วยแนวเทือกเขาและมหาสมุทร 7 ชั้น และแนวโคจรของพระ
อาทิตย์ พระจันทร์ ต่อมาเป็นแนวสัตว์หิมพานต์ พืช และส่วนประกอบของโลก มนุษย์ รวมท้ังเครื่อง
สูงสุดและสมบัติของพระมหาจักรพรรดิ  

แนวนอกสุดเป็นสัญลักษณ์ของเทวโลกและพรหมโลก บริเวณรอบนอกของรอยพระพุทธ
บาทเป็นแถวของพระพุทธเจ้าในอดีตและพระสาวกอยู่บนและล่าง ขนาบสองข้างด้วยพระอรหันต์ 
โลกบาลและเทพเจ้า ท่ีฝ่าพระบาทเป็นรูปมงคล 108 

 
 

                                                           

27 ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก  http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=218  

28 วัดบวรนิเวศวิหาร, พระพุทธบาทโบราณ, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก  
http://www.watbowon.com/all/index3.htm   
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ภาพท่ี 15 รอยพระพุทธบาทสําริด สมัยสุโขทัย ขนาด 105.5 ซม.x154 ซม. พบท่ีวัดเสด็จ อ.เมือง     
             จ.กําแพงเพชร ปัจจุบันอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร 
ท่ีมา: จารุณี อินเฉิดฉาย, พุทฺธปาทลกฺขณ และรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2536), 13. 
 
 

รอยพระพุทธบาทสมัยอยุธยา 
การสร้างรอยพระพุทธบาทสมัยอยุธยาในระยะแรกมีการสลักด้วยหิน โดยมีรูปแบบและ

การจัดวาวงลวดลายมงคลส่วนใหญ่ท่ีคล้ายคลึงกับสมัยสุโขทัย คติการสร้างและการบูชารอยพระพุทธ
บาทจะได้รับความนิยมในสมัยอยุธยา มีการสร้างรูปรอยพระพุทธบาทด้วยรูปแบบและวัสดุต่างๆเนื่อง
ด้วยในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาท มีประวัติดังนี้ 

 
...มีพระสงฆ์ไทยคณะหนึ่งได้เดินทางถึงลังกาเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ยอดเขาสุมนนกูฏ 
พระสงฆ์ลังกา จึงได้กล่าวว่ารอยพระพุทธบาทที่มีอยู่ 5 รอย เขาสุวรรณบรรพตก็อยู่ในประเทศ
สยาม ทําไมชาวไทยไม่ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้น จึงต้องมาถึงลังกาเม่ือพระสงฆ์ไทยกลับ
มาแล้ว จึงได้นําความกราบทูลพระเจ้าทรงธรรม ต่อมาจึงได้โปรดมีคําสั่งไปตามหัวเมืองต่างๆให้
ตรวจค้นภูเขาต่างๆว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ที่ใด หลังจากนั้นไม่นาน ทางเมืองสระบุรีก็ได้แจ้งว่า 
นายพรานบุญ ค้นพบรอยเท้าคนบนใหล่เขาแห่งหนึ่ง โดยได้ไปยิงเนื้อที่ไหล่เชิงเขา เนื้อตัวหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บแล้วหนีไปในพุ่มไม้ สักครู่ต่อมา ก็เห็นเนื้อตัวนั้นวิ่งออกมาเป็นปกติตามเดิม พราน
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บุญนึกแปลกใจจึงได้ไปดูบนไหล่เขา ก็ได้พบรอยเท้าคนบนแท่นหิน มีขนาดยาวศออกเศษ มีน้ํา
ขังอยู่ในนั้น จึงคิดว่าเนื้อคงจะหายจากบาดเจ็บเพราะกินน้ําในนั้น จึงวักน้ํามาทาตามตัว กลาก
เกลื้อนที่เป็นมานานก็หาย เร่ืองนี้ทราบถึงพระเจ้าทรงธรรมก็เสด็จออกมาทอดพระเนตร แล้วจึง
มีพระราชดําริว่า คงจะเป็นรอยพระพุทธบาทที่ทางลังกาบอกมาแน่ ทรงโสมนัสด้วยความศรัทธา
อย่างยิ่ง และทรงเห็นว่า เป็นบริโภคเจดีย์อันประเสริฐกว่าเจดีย์เช่นพระพุทธรูปหรือสถูปเจดีย์
ต่างๆซ่ึงสร้างข้ึนโดยสมมติ จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างมณฑปสวมรอยพระพุทธบาทไว้ สร้างวัดและ
ตั้งบริเวณโดยรอยข้ึนเป็นเมือง ปรันตปะ โดยให้ไพล่ในเขตเมืองนี้ พ้นจากหน้าที่ราชการอ่ืนและ
มีหน้าที่รักษารอย พระพุทธบาทอย่างเดียว การเดินทางจากพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปนมัสการ
รอย   พระพุทธบาทในสมัยนั้น ต้องเดินทางอย่างยากลําบาก พระเจ้าทรงธรรมจึงโปรดให้ช่าง
ชาวฮอลันดาที่เข้ามารับราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยา มาส่องกล้องสร้างถนนตั้งแต่ท่าเรือข้ึนไป
จนกระทั่งถึงเขาสุวรรณบรรพต ชาวบ้านพากันเรียกถนนสายนี้ว่าถนนฝร่ังส่องกล้อง เมืองนี้
ต่อมาเรียกกันโดยทั่วไปว่า เมืองพระพุทธบาท...29 

  
รอยพระพุทธบาทนี้ มีลักษณะคล้ายกับรอยเท้าคน อยู่ลึกลงไปในแผ่นหิน ขนาดกว้าง 

21 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ลึก 11 นิ้ว ท่ีรอยพระพุทธบาทนั้น บรรดาพุทธศาสนิกชนท่ีมีจิตศรัทธาได้นําเอา
ทองคําเปลวมาปิดจนดูเหลืองอร่ามไปหมด30(ภาพท่ี 16) 

 

                                                           
29 มณเฑยีร ศุภลักษณ์, รอยพระพุทธบาทในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ: เอส.ที.พ. เวิลด์ มีเดีย, 

2541), 80-81. 
30 เรื่องเดียวกัน, 87. 
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ภาพท่ี 16 รอยพระพุทธบาทสระบุรี 
ท่ีมา: ผู้หญิงลายเสือ, เท่ียวทุ่งทานตะวัน ลพบุรี, เข้าถึงเม่ือ 22 พฤศจิกายน 2556 , เข้าถึงได้จาก 
http://www.bloggang.com/ viewdiary.php?id=lifebycheapandgood&month=11-
2013&group=3 
 
 

ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  พุทธศาสนาในศรีลังกาได้เสื่อมลง  สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ทรงส่งสมณทูตไปยังศรีลังกา ตามคําทูลเชิญของพระเจ้ากิตติสิงหะของศรี
ลังกา พร้อมกับได้พระราชทานพระบฏรูปรอยพระพุทธบาททสมมติรูปจําลองรอยท่ีสระบุรี(ภาพท่ี 
11) ซ่ึงใช้ระบบตาตารางแบบท่ีเคยใช้มาแล้วท่ีสุโขทัย บรรจุสัญลักษณ์ตามตําแหน่งและระเบียบท่ี
แสดงแผนผังของจักรวาลตามมิติต้ัง คือ จัดพรหมโลกและเทวโลกไว้เบื้องบนเหนือระดับยอดเขาพระ
สุเมรุ โลกมนุษย์ สัตว์หิมพานต์ สระอโนดาต ภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ อยู่ระดับกลาง มหาสมุทรท่ี
ล้อมรอบและรองรับโลกมนุษย์พร้อมด้วยสัตว์น้ํา อยู่เบื้องล่าง31 รวมท้ังพระคัมภีร์พุทธศาสนาไป
เผยแพร่เพ่ือประดิษฐานพระพุทธศาสนาสยามวงศ์ในศรีลังกาและในรัชสมัยนี้ได้โปรดให้จัดสร้างครอบ

                                                           

31 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 54. 
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พระพุทธบาททองคํากะไหล่ทองประดับอัญมณีรัตนชาติเพ่ือครอบรอยพระพุทธบาทถวายเป็นพุทธ
บูชา32 
 
 

 
 
ภาพท่ี 17 ภาพลายเส้นรอยพระพุทธบาทบนแผ่นพระบฏ ท่ีพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งไปเผยแพร่ท่ีศรี 
             ลังกา 
ท่ีมา: Chris Kirtley, Walking as art, เข้าถึงเม่ือ 15 ตุลาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.clinicalgaitanalysis.com/art/footprints.html 
 
 

                                                           

32 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์,“รายงานวิจยั รอยพระพุทธบาท:พุทธศิลปกรรมจากมรดกวัฒนธรรมร่วม
สมัย”, 51-52. 
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รูปลักษณ์ของรอยพระพุทธบาท 
สมัยอยุธยา 
รอยพระพุทธบาทสมัยอยุธยามีการจัดมงคล 108 เป็น 2 แบบ เช่นเดียวกับท่ีสุโขทัย 

บรรจุมงคลท้ัง 108 ไว้ในธรรมจักรท่ีประกอบด้วยวงกลมหลายชั้น และมีขนาดใหญ่เต็มส่วนกว้างของ
ฝ่าเท้า สัญลักษณ์จัดเรียงเป็น 3 วง ในสุดคือพรหมโลกและเทวโลกวงกลางคือส่วนประกอบของโลก
มนุษย์ เช่น สัตว์หิมพานต์ แม่น้ํา ภูเขา และดอกไม้เครื่องสูงและนอกสุดเครื่องหมายแห่งความอุดม
สมบูรณ์และลาภยศ33 มีตัวอย่างท่ีวัดพระราม พระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 18 รอยพระพุทธบาท หิน
ทราย ขนาด 95 ซม. X 225 ซม. พบท่ีวัดพระราม  

             พระนครศรีอยุธยา) และพระบาทสลักไม้ท่ีวัดพระรูป สุพรรณบุรี (ภาพท่ี 19) 
 

 
 

ภาพท่ี 18 รอยพระพุทธบาท หินทราย ขนาด 95 ซม. X 225 ซม. พบท่ีวัดพระราม  
             พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร 
ท่ีมา: Virginia mckeen di crocco, footprints of the buddhas of this era in Thailand 
(Bangkok: the Siam society, 2004), 130. 
 

 

                                                           

33 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 50. 
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ภาพท่ี 19 รอยพระพุทธบาทสลักไม้ ขนาด 74 ซม. X 22.1 ซม. X 10 ซม.  วัดพระรูป สุพรรณบุรี 
ท่ีมา: ภาพเทพสตรีสมัยอยุธยาตอนต้น กับ นางดานแห่งเมืองนครฯ, เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3086.30 
 
 

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย พุทธศตวรรษท่ี 22-23 ในรอยพระบาทสลักหินท่ีวัดวรโพธิ์ 
พระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 20) การจัดลายมงคล แสดงการผสมผสานกันของการจัดสัญลักษณ์แบบ
ตาตารางและแบบวงกลม คือบรรจุไว้ในตารางท่ีมีอยู่เต็มฝ่าพระบาทและในธรรมจักรตรงกลาง มี
ลักษณะคล้ายดอกบัว34  

 

                                                           

34 เรื่องเดียวกัน, 53. 
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ภาพท่ี 20 รอยพระพุทธบาทสลักหิน วัดวรโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมา: ปลาทองสยองเมือง, ค่าถ่ายภาพพระบาทวัดวรโพธิ์, เข้าถึงเม่ือ 20 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patisonii&month=29-01-
2011&group=18&gblog=1 
 

และรอยพระบาทบนแผ่นพระบฎ ท่ีพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ส่งไปถวายพระเจ้ากรุงลังกา 
บรรจุสัญลักษณ์ตามตําแหน่งและระเบียบท่ีแสดงแผนผังของจักรวาลในมิติต้ัง คือจัดพรหมโลกและเท
วโลกไว้เบื้องบนเหนือระดับยอดเขาพระสุเมรุ โลกมนุษย์ สัตว์หิมพานต์ สระอโนดาต ภูเขา ทะเลสาบ 
ต้นไม้ อยู่ระดับกลาง มหาสมุทรท่ีล้อมรอบและรองรับโลกมนุษย์พร้อมด้วยสัตว์น้ํา อยู่เบื้องล่าง 
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รอยพระพุทธบาทสมัยรัตนโกสินทร์ 
รูปพระบาทและรอยพระบาทสมัยรัตนโกสินทร์ นิยมบรรจุสัญลักษณ์ของมงคล 108 ลง

ในตารางเหมือนในสมัยสุโขทัยและอยุธยา วงกลมกลางฝ่าเท้าท่ีเคยเป็นธรรมจักรไม่มีสัญลักษณ์แทรก
ในวง และมักจะกลายเป็นรูปดอกบัวบานอันเป็นสัญลักษณ์ของโลก อาจมีวงกลมรูปดอกบัวบานเพ่ิม
บนฝ่าเท้าอีกวงหนึ่ง การจัดระเบียบของสัญลักษณ์แสดงจักรวาลในมิติต้ัง ประกอบด้วยสุคติภูมิชั้น
ต่างๆ โลกมนุษย์และโลกสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้า35 เห็นได้ชัดในพระพุทธบาท
ประดับมุก วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 21) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 21 พระพุทธบาทประดับมุก วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
             กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: ความหมายภาพมงคล 108 ในรอยพระพุทธบาท จําลอง, เข้าถึงเม่ือ 25 ธันวาคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://footprintofbuddha.blogspot.com/p/blog-page.html 
 
 

                                                           

35 นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 57-59. 



35 
 

 

รูปแบบการสร้างพระพุทธไสยาสน์ท่ีประดิษฐานภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์วัด  
พระเชตุพนวิมลมังคลารามมีขนาดความยาว 1เส้น 3วา (46เมตร) สร้างข้ึนในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือครั้งปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนในปีพ.ศ. 2375 โปรดฯให้ขยายเขตพระอาราม
ออกไปทางด้านทิศเหนือสร้างพระพุทธรูปก่ออิฐปูนปั้นแล้วสร้างสร้างวิหารขนาด 13ห้องมีมุขลด 3ชั้น
ครอบพระพุทธปฏิมาโดยมีสัญลักษณ์และความหมายของมงคล108บนฝ่าพระบาทพระพุทธไสยาสน์
ดังนี้36 

 
มงคล 1     ปาริสัชชาพรหม ผู้บรรลุปฐมฌานข้ันสามัญ เป็นบริวารของท้าวมหาพรหม ซ่ึงสถิตใน 

มหาพรหมภูมิ 
มงคล 2     ปโรหิตาพรหม เป็นปุโรหิตของท้าวมหาพรหม บุคคลท่ีอุบัติในพรหมชั้นนี้ ได้บรรลุ 

ปฐมฌานข้ันกลาง 
มงคล 3     มหาพรหม ภูมิของบุคคลท่ีบรรลุปฐมฌานข้ันประณีต เป็นประมุขของพรหมชั้น

ปฐมฌานภูมิ 
มงคล 4     ปริตรตาภาพรหม ภูมิของบุคคลผู้บรรลุทุติยฌานข้ันสามัญ 
มงคล 5     อัปปมาณาพรหม ภูมิของบุคคลผู้บรรลุทุติยฌานข้ันกลาง มีรัศมีรุ่งเรืองหาท่ีประมาณ

มิได้ 
มงคล 6     อาภัสราพรหม ภูมิของบุคคลผู้บรรลุทุติยฌานข้ันประณีต เป็นใหญ่กว่าพรหมทุติย

ฌานอ่ืนๆ ประกอบด้วยรัศมีรุ่งโรจน์แผ่ออกจากกายตลอดเวลา 
มงคล 7     ปริตสุภาพรหม ภูมิของบุคคลผู้บรรลุตติยฌานข้ันสามัญ 
มงคล 8     อัปปมาณสุภาพรหม ภูมิของบุคคลผู้บรรลุตติยฌานข้ันกลาง 
มงคล 9     สุภกิณหกาพรหม ภูมิของบุคคลผู้บรรลุตติยฌานข้ันประณีต เป็นประมุขของพรหมท้ัง

ปวงในตติยฌานภูมิ 
มงคล 10    เวหัปผลาพรหม ภูมิของบุคคลผู้บรรลุจตุตถฌานข้ันสูง 
มงคล 11  อสัญญีสัตตาพรหม ภูมิหนึ่งของผู้บรรลุจตุตถฌานข้ันสูงสุด มีสภาวะอันนิ่งอยู่ใน

อิริยาบถเดียว ปราศจากสัญญา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พรหมลูกฟัก 
มงคล 12  อวิหาสุธาวาสพรหม ต้ังแต่ อวิหาสุธาวาสพรหม ไปจนถึงอกนิฏฐพรหม จัดเป็นชั้น

สุทธาวาส ผู้อุบัติในอวิหาพรหม เป็นพระอนาคามีบุคคล เจริญในสันธินทรีย์ คือ มี
ศรัทธาแก่กล้ากว่าอินทรีย์อ่ืน 

                                                           

36 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “รายงานวิจัย รอยพระพุทธบาท:พุทธศิลปกรรมจากมรดกวัฒนธรรมร่วม
สมัย”, 52-62. 
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มงคล 13 อตัปปาสุธาวาสพรหม ภูมิของพระอนาคามีบุคคลผู้เจริญในฌานสมาบัติ ปราศจาก

นิวรณ์ธรรม ปราศจากความเดือดร้อนในจิต 
มงคล 14 สุทัสสาสุธาวาสพรหม ภูมิของพระอนาคามีบุคคล เจริญด้วยสตินนทรี มีสติแก่กล้า

กว่าอินทรีย์อ่ืน สามารถเห็นแจ้งในสภาวธรรม 
มงคล 15 สุทัสสีสุธาวาสพรหม ภูมิของพระอนาคามีบุคคล เจริญในสมาธินนทรี มีสมาธิแก่กล้า

กว่าอินทรีย์อ่ืน 
มงคล 16 อกนิฏฐสุธาวาสพรหม ภูมิของพระอนาคามีบุคคล ผู้เจริญในปัญญินทรีย์ กอปรด้วย

ปัญญาแก่กล้ากว่าอินทรีย์อ่ืน พระอนาคามี บุคคลท่ีอุบัติในสุทธาวาสภูมิท่ีต่ําลงไป 
หากยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ จะมาบังเกิดในอกนิฏฐพรหมและปรินิพพานในชั้นนี้ 

 (มงคลท่ี 17 ถึง 22 เป็น ฉกามาวจรภูมิ หรือสวรรค์ 6 ชั้น) 
มงคล 17 จาตุมหาราชิกา ต้ังอยู่เหนือยอดเขายุคนธร เป็นท่ีสถิตของท้าวจัตุโลกบาลผู้รักษาทิศ

ท้ัง 4 คือ      - ทิศตะวันออก ท้าวธตรฐ     
                - ทิศใต้ ท้าววิรุฬหก      
                - ทิศตะวันตก ท้าววิรูปักษ์                 
                - ทิศเหนือ ท้าวเวสสุวัณ                                                    

มงคล 18 ดาวดึงส์ ต้ังอยู่เหนือยอดเขาสิเนรุราช(พระสุเมรุ) มีสุทัสสนมหานคร เป็นศูนย์กลาง 
เป็นท่ีสถิตของท้าวสักกเทวราช(พระอินทร์) ประกอบด้วยทิพยสมบัติ อาทิ ไพชยนต
พิมาน พญาช้างเอราวัณ พระแท่นบัณฑุกัมพล ไม้ปาริฉัตตกะ 

มงคล 19 ยามา สวรรค์ชั้นนี้อยู่เหนือวิถีโคจร ของพระอาทิตย์และพระจันทร์ สว่างรุ่งเรืองด้วย
รัศมีเครื่องประดับของเทวดาท้ังปวง ปราศจากอุปัทวันตรายเบียดเบียน 

มงคล 20 ดุสิต เป็นท่ีอุบัติของผู้มีบุญญาภินิหาร เช่น พระโพธิสัตว์ 3 จําพวก คือ ปัญญาธิก
โพธิสัตว์ สัทธาธิกโพธิสัตว์ วิรยิาธิกโพธิสัตว์ พระพุทธบิดา พระพุทธมารดา เป็นต้น 

มงคล 21 นิมมานนรดี เทพยดาในสวรรค์ชั้นนี้ ประกอบด้วยบุญญฤทธิ์ ประสงค์ทิพยสมบัติสิ่งใด 
ก็เนรมิตข้ึนมาได้สําเร็จดังปรารถนา 

มงคล 22 ปรนิมมิตวสวดี เทพยดาในสวรรค์ชั้นนี้ ปรารถนาทิพยสมบัติใดๆ เพียงแต่นึกก็มีเทพย
ดาอ่ืนมาเนรมิตให้ให้สมดังปรารถนาทุกสิ่ง เป็นท่ีสถิตของ พญาวสวัสดีมาร 

มงคล 23 นนทิยาวตฺตํ ดอกพุดซ้อน 
วงหมุนท่ีพึงยินดี เปรียบได้กับแนวขนของราชสีห์ท่ีเวียนเป็น ทักษิณาวรรต ในคัมภีร์
พุทธปาทลักขณะ เปรียบมงคลข้อนี้ว่า พระพุทธองค์ประดุจพญาราชสีห์ ใช้สัญลักษณ์
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ดอกพุดซ้อนแทนแนวขนของพญาราชสีห์ 
มงคล 24 เถาวัลย์แก้ว หมายถึง พุทธสิริมงคลอันเจริญยิ่ง ท่ียังผองสัตว์ให้บรรลุมรรคผลนิพพาน 
มงคล 25 พระแสงหอก ในคัมภีร์พุทธปาทลักขณะ คัมภีร์ชินลังการฎีกา และพระปฐมสมโพธิ

กถา กล่าวเป็นลําดับแรก หมายถึงมูลกรรมฐาน ซ่ึงพระภิกษุพุทธสาวก เพียรปฏิบัติ
จนบรรลุมรรคผล หรืออีกนัยหนึ่งเปรียบได้กับ พระอรหันตมรรคาญาณอรหันตผล
ญาณของพระพุทธเจ้า ท่ีสามารถขจัดข้าศึกอันเป็นกิเลสมลทินท้ังปวงของสรรพสัตว์ 

มงคล 26 พระแสงขอ เป็นเครื่องแสดงว่าพระพุทธองค์ทรงยังเวไนยสัตว์ให้บรรลุมรรคผล
นิพพาน ฉุดให้พ้นจากอกุศลกรรม ดุจดังควาญช้างบังคับช้างด้วยขอ 

มงคล 27 พระขรรค์ เปรียบได้กับพระอรหันตมรรคอรหันตผล ท่ีสามารถขจัดกิเลสเครื่องเศร้า
หมองท้ังปวง 

มงคล 28 พระมหามงกุฎ เป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบความเป็นราชา 
“กกุธภัณฑ์” แปลว่า สิ่งของแห่งผู้ทรงไว้ซึ่งฟ้าและดิน 
พระมหามงกุฎ หมายความว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นธรรมราชา ตรัสรู้แจ้งในธรรมท้ัง
ปวง 

มงคล 29 เศวตฉัตร เปรียบได้กับ พระสัพพัญญุตญาณ สามารถขจัดกิเลสมลทินท้ังปวง 
ความหมายอีกนัยหนึ่งว่า วงรอบฉัตร เปรียบได้กับพุทธวรกายท่ีบริบูรณ์ด้วยมหาบุรุษ
ลักษณะ ส่วนท่ีประกอบเป็นฉัตร หมายถึง ลักษณะย่อยหรือ อนุพยัญชนะและ
ธรรมกาย ยอดฉัตร หมายถึง พระสัพพัญญุตญาณ 

มงคล 30 กุณฑล (พวงดอกไม้ประดับหู อุบะ) เปรียบได้กับดอกไม้แก้ว หมายถึง วชิรญาณของ
พระพุทธองค์ 

มงคล 31 สังวาล เปรียบได้กับ ฌานสมาบัติ ในคัมภีร์พุทธปาทลักขณะว่า เปรียบดังผ้าบังสุกุล
พัสตร์ อันเป็นผ้าทรงของพระอรหันต์ 

มงคล 32 ปราสาท เปรียบได้กับ รัตนปราสาท เป็นสัญลักษณ์ของพระมหานิพพานนคร 
 

มงคล 33 เสลี่ยงทอง – สุวณฺณสิวิกา – รตนปาฏงฺกี หมายถึง พระพุทธรัตนบัลลังก์ท่ีตรัสรู้ 
ในคัมภีร์ชินลังการฎีกา เรียกว่า สุวณฺณสิวิกา คือเสลี่ยงทอง ในคัมภีร์พุทธปาท
ลักขณะใช้ว่า รตนปาฏกี แปลว่า พระเก้าอ้ีแก้ว 

มงคล 34 พระแท่นภัทรปิฏ เปรียบได้กับ พระแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงประทับ โปรดพุทธมารดา และแสดงสัตตัปกรณาภิธรรม โปรด
เทวดาในหม่ืนจักรวาล 
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มงคล 35 พัชนี เปรียบดังพระพุทุธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ประทานพระธรรมคําสอน ยัง
ความเยือกเย็นแก่สัตว์ท้ังหลาย 

มงคล 36 กําหางนกยูง โมรหตฺถํ ทําเป็นพนมหางนกยูง หมายถึง พระกรุณาธิคุณของพระพุทธ
องค์ 

มงคล 37 สังข์ทักษิณาวัฏ หมายถึง พระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมให้กึกก้องดังเสียงสังข์ 
มงคล 38 พญาช้างเอราวัณ เป็นเทพพาหนะของท้าวสักกเทวราช เอราวัณเทพบุตร เนรมิตกาย

เป็นพญาช้างมี 33 เศียร (ในศิลปกรรม ย่อลงมาเหลือ 3 เศียร) 
มงคล 39 พัดโบก สุวัณฺณจามโร พระพุทธองค์ทรงกอปรด้วย พระมหากรุณาธิคุณให้ความ

ร่มเย็นแก่ชาวโลก 
มงคล 40 ยุคนธร ภูเขาวงแหวนล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ชั้นแรก เป็นชั้นวิถีโคจรของพระอาทิตย์ 

และพระจันทร์ 
มงคล 41 จันทรมณฑล พระจันทร์เทวบุตร ทรงรถเทียมม้าขาว โคจรรอบเขาพระสุเมรุ ทิพย

วิมานภายในล้วนด้วยแก้วมณี ภายนอกแล้วด้วยเงิน 
มงคล 42 เขาพระสุเมรุ เป็นราชาแห่งเขาท้ังปวง ประกอบด้วยรัตนชาติ 
มงคล 43 กลุ่มดาวนักษัตร แสดงกลุ่มดาวนักษัตร 27 กลุ่ม ไว้ท่ีด้านซ้าย และขวาของเขาพระ

สุเมรุ ประกอบด้วย อัสสนี กฤติกา ภรณี มาฆะ เรวดี จิตระ อสิเลสะ เชษฐะ มฤคศิระ 
สาวนะ สวัสติ อุตราษาฒ บูรพษาฒ ปุนะพพสุ มูละ อทระ วิสาขะ อนุราธะ โรหิณี 
อุตตรผลคุณี บุพพผลคุณี ปุสสะ สตภิสชะ ธนิษฐา หัฏฐะ บุพพภัทระ และอุตรภัทระ 

มงคล 44 สุริยมณฑล พระสุริยเทวบุตร ทรงรถเทียมด้วยราชสีห์ โคจรรอบเขาพระสุเมรุทิพย
วิมานภายในล้วนด้วยทอง ภายนอกล้วนด้วยแก้วผลึก 

มงคล 45 อิสินธร ภูเขาสัตตบริภัณฑ์ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีอยู่อาศัยของหมู่ฤษี ท่ีบําเพ็ญตบะ 
มงคล 46 พัดใบตาล ตาลวณฺฏ, ตาลปณฺณ จัดเป็นพัชนี 1 ใน 5 อย่าง คือ ทําด้วยขนหางจามรี 

1 ขนหางนกยูง 1 ผ้า 1 ใบไม้ต่างๆ 1 และใบตาล 1 หมายถึง พระมหากรุณาธิคุณ ท่ี
ทรงประทานธรรมอันเยือกเย็นแก่สรรพสัตว์ 

มงคล 47 กรวิก  เขาสัตตบริภัณฑ์ชั้นท่ี 3 เป็นท่ีอยู่ของนกการเวก ซ่ึงมีเสียงไพเราะ 
มงคล 48 สุทัสสนะ  เขาสัตตบริภัณฑ์ชั้นท่ี 4 ประกอบด้วยโอสถทิพย์ และว่านยาท่ีมี

สรรพคุณวิเศษ 
มงคล 49 เนมินธร  เขาสัตตบริภัณฑ์ชั้นท่ี 5 ประกอบด้วยดอกปทุมชาติ โตเม่ากงเกวียน 

บังเกิดจากสระท่ีอยู่บริเวณภูเขานั้น 
มงคล 50 วินตกะ  เขาสัตตบริภัณฑ์ชั้นท่ี 6 เป็นท่ีอยู่มารดาของพญาครุฑ ประกอบด้วย
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ตระพังศิลากว้างประหนึ่งแม่น้ําใหญ่ 
มงคล 51 อัสสกรรณ  เขาสัตตบริภัณฑ์ชั้นท่ี 7 มีสัณฐานดังหูม้า ประกอบด้วยป่าไม้กํายาน 

เป็นจํานวนมาก 
มงคล 52 พญานกจากพราก  อาศัยในป่าหิมพานต์ ประกอบด้วยคุณธรรม 3 ประการ คือ 

ม่ันคงในคู่ของตน 1 มักน้อยในการบริโภค 1 และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 1 
มงคล 53 กินนร หมายถึง ความเป็นผู้ไม่เบียดเบียน ซ่ึงครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น 

จันทกินนร 
มงคล 54 กินรี หมายถึง ความเป็นผู้ไม่เบียดเบียน จากนางจันทกินรีชายาพระโพธิสัตว์ท่ีมีความ

จงรักภักดีต่อจันทกินนร 
มงคล 55 จักรวาล ภาพจักรวาลท่ีปรากฏทําเป็นกงจักร ประดิษฐานท่ีกลางฝ่าพระบาท 

หมายถึง พระอนันตญาณท่ีลึกซ้ึงไม่มีท่ีสิ้นสุด 
มงคล 56 พญาหงส์  เป็นสัตว์หิมพานต์จําพวกหนึ่ง ในไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา จําแนกออกเป็น 

5 ชนิด คือ ติณหงส์ มีขนสีเขียวดังใบหญ้าคา, บัณฑุหงส์ มีขนสีเหลืองดังใบไม้สีเหลือง
, มโนศิลาหงส์ มีขนสีดังมโนศิลา, เสตหงส์ มีขนสีขาวบริสุทธิ์ และปากหงส์ มีขนเป็นสี
ทองคํา 

มงคล 57 พญาครุฑ  อาศัยอยู่ ณ สิมพลีวัน (ป่าไม้ง้ิว) เชิงเขาพระสุเมรุ  
หมายถึง พระวชิรญาณ อันเป็นเครื่องกําจัดกิเลสท้ังปวง ดุจดังพญาครุฑ ท่ีกําจัดเหล่า
นาค  
 

มงคล 58 พญาโคอุสุภราช อาศัยอยู่เชิงภูเขาบัณฑุคิริบรรพต ในป่าหิมพานต์ มีกําลังมากเป็น
ใหญ่กว่าโคท้ังหลาย เป็นพาหนะของมหิสสรเทวบุตร 

มงคล 59 โคแม่ลูก พระพุทธเจ้าทรงอุบัติในโคตมโคตร และทรงมีพระเมตตาธิคุณต่อชาวโลก 
ดุจแม่โคมีใจรักเมตตาลูกของตน 

มงคล 60 พญาราชสีห์ พญาราชสีห์ท่ีอาศัยในป่าหิมพานต์มี 4 จําพวก คือ ติณสีห์ สีกายดัง
นกพิราบ กินหญ้าเป็นอาหาร กาฬสีห์ สีกายสีดํากินหญ้าเป็นอาหาร บัณฑุสีห์ สีกายสี
เหลือง กินเนื้อเป็นอาหาร และไกรสรสีห์ ปากแดง เท้าแดง ปลายหางแดง สีกายขาว
บริสุทธิ์ มีขนสร้อยคอ กินเนื้อเป็นอาหาร 

มงคล 61 พญาเสือโคร่ง พฺยคฺราชา เป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า 
มงคล 62 พญานาค เป็นใหญ่ในนาคพิภพ หมายถึงืพญากาฬนาคราชผู้ถวายรัตนบัลลังก์ แด่พระ

พุทธองค์ ในคราวเสวยวิมุตติสุข 
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มงคล 63 พญาจระเข้ สํสุมารราชา หมายถึง พระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า 
มงคล 64 มกรทอง สุวณฺณมกโร ในคัมภีร์ชินลังการฎีกา หมายถึงพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า 
มงคล 65 นกการเวก อาศัยในป่าหิมพานต์ มีเสียงไพเราะ สัตว์ท้ังหลายได้ฟังจะละวางภารกิจท่ี

กระทําอยู่ แม้หมู่นกท่ีบินในอากาศก็มิอาจขยับเคลื่อนไหวกายได้ 
มงคล 66 พญานกกระเรียน เปรียบเหมือนพระพุทธองค์ ท่ีไม่ทรงยกพระบาทถูกพ้ืนดิน เสด็จ

โดยอากาศด้วยฤทธิ์ 
มงคล 67 พญานกยูง ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นพญานกยูงทอง อาศัยอยู่ ณ ภู

เขาทัณฑกหิรัญบรรพต ได้แสดงธรรมแก่พรานป่าจนได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 
มงคล 68 ธงชัย เปรียบได้กับพระพุทธคุณ ซ่ึงขจัดความกลัวท้ังปวง ในไตรภูมิโลกวินิจฉัยกถา 

กล่าวว่า เม่ือเกิดศึกสงครามระหว่างเทวดากับเหล่าอสูร ฝ่ายเทวบุตรได้กําหนดดู
ปลายธงชัยแห่งจอมทัพ เพ่ือขจัดความกลัวท้ังปวงเม่ือทําสงคราม 

มงคล 69 สระกัณณมุณฑะ สระใหญ่ลําดับท่ี 1 ใน 7 แห่ง ในป่าหิมพานต์ แต่ละแห่งกว้าง ยาว 
ด้านละ 50 โยชน์ สระกัณณมุณฑะ ประดับด้วยดอกบัวสีต่างๆ 

มงคล 70 สระรถการะ สระใหญ่ลําดับท่ี 2 ประดับด้วยจงกลอุบลชาติและปทุทชาติ บริเวณ
โดยรอบเป็นท่ีพํานักแห่งนักสิทธิ์วิทยาธร 

มงคล 71 สระอโนดาต สระใหญ่ลําดับท่ี 3 ขอบสระท้ัง 4 ด้านมีช่องทางน้ําไหลออกจากสระ มี
สัณฐานดังปากราชสีห์ ช้าง ม้า โค สระนี้มีท่าน้ํา 4 ท่า ท่าหนึ่งเป็นท่ีสรงสนานของ
เทพบุตร เทพธิดา ยักษ์ และเหล่าวิทยาธร 

มงคล 72 สระฉัตทันต์ สระใหญ่ลําดับท่ี 4 มีน้ําใสดังแก้วมณี ประกอบด้วยอุบลชาติ และปทุม
ชาติงามยิ่งนัก ท่ีมุมสระด้านทิศอีสาน เป็นท่ีพํานักของพญาช้างฉัตทันต์และบริวาร 

มงคล 73 สระกุณาละ สระใหญ่ลําดับท่ี 5 ประกอบด้วยบัวเบญจพิธพรรณ และพฤกษาชาติอัน
งามวิจิตร รอบสระเป็นท่ีสัญจรแห่งช้างประเสริฐ 10 ตระกูล เป็นท่ีพํานักของวิทยาธร 
ฤษี และพระปัจเจกพุทธเจ้า 

มงคล 74 อุบลชาติปทุมชาติ ในคัมภีร์ชินลังการฎีกา และคัมภีร์พุทธปาทลักขณะ กล่าวว่า รอย
พระพุทธบาทประกอบด้วยลายลักษณ์รูปอุบลชาติ (บัวสาย) สีขาว สีขาบ สีแดง ปทุม
ชาติ(บัวหลวงสีชมพู) และบุณฑริกชาติ(บัวหลวงสีขาว) แต่ในลายประดับมุกได้รวม
มงคลรูปดอกบัว กับสระใหญ่ 7 

มงคล 75 ธงผืนผ้า, ธงปฏาก เปรียบได้กับผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ 
มงคล 76 พญาม้าแก้ว หนึ่งในสัตตรัตนะ ท่ีอุบัติข้ึนเพ่ือประกอบบารมีของพระเจ้าจักรพรรด์ิ ใน

คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ อธิบายว่า สัตตรัตนะ หรือสัตตพิธรัตน์ เปรียบได้กับ สัม
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โพชฌงค์ 7 ประการ 
พญาม้าแก้ว บังเกิดในตระกูลวลาหก หรือตระกูลสินธพ มีกําลังมาก เหาะได้เดินทาง 
รอบชมพูทวีป ด้วยเวลาเพียงชั่วยาม 
 

มงคล 77 พญาช้างแก้ว บังเกิดในตระกูลฉัททันต์ หรือตระกูลอุโบสถ สีกายขาวดุจเงินบริสุทธิ์ มี
กําลังมาก เหาะได้ เดินทางรอบชมพูทวีปด้วยเวลาเพียงชั่วยาม 

มงคล 78 จักรแก้ว ในคัมภีร์ไตรภูมิฉบับหลวง กล่าวว่าประกอบข้ึนจากรัตนชาติต่างๆ รวมท้ัง
ทองคํา และเงินบริสุทธิ์ ผุดข้ึนกลางเกษียรสมุทรในคืนวันเพ็ญ มีลักษณะเป็นวงล้อรถ 
อาจนําพระจักรพรรดิ เสด็จไปได้ทุกทวีป 

มงคล 79 พระเจ้าจักรพรรด์ิ พระราชาธิราชประกอบด้วยจักรวรรดิวัตร 12 ประการ มีอํานาจ
ปกครองทวีปท้ัง 4 

มงคล 80 นางแก้ว อุบัติข้ึนเพ่ือเป็นอัครมเหสี หากเป็นชาวชมพูทวีปจะบังเกิดในวงศ์มัททะราช 
หรือมาจากอุตตรกุรุทวีป ประกอบด้วยอิตถีลักษณะท่ีประเสริฐ กว่าสตรีท่ัวทวีปท้ัง 4 

มงคล 81 แว่นส่องพักตร์ หมายถึง วชิรญาณ พระพุทธญาณทัสสนะ ท่ีกระจ่างในสภาวธรรมท้ัง
ปวง 

มงคล 82 แก้วมณี บริวารของพระเจ้าจักรพรรดิ เกิดจากภูเขาวิบุลบรรพต ในป่าหิมพานต์ มาสู่
บุญบารมี มีรัศมีสว่างรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์เม่ืออรุณ ส่องแสงขจัดความมืดท้ังปวง 

มงคล 83 บาตรแก้ว ไม่ปรากฏความหมายในคัมภีร์พุทธปาทลักขณะ แต่มงคลนี้ปรากฏในคัมภีร์
ชินลังการฎีกา และศิลาจารึกหลักท่ี 102 

มงคล 84 ป่าหิมพานต์ ต้ังอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ เป็นท่ีบังเกิดของแม่น้ําสําคัญ 5 สาย คือ 
คงคา, ยมุนา, อจิรวดี, สรภู และมหิมหานที ป่าหิมพานต์ป็นท่ีอาศัยของเหล่าสัตว์
จตุบท สัตว์ทวิบาท นานาชนิด 

มงคล 85 แม่น้ําใหญ่ 7 สาย แม่น้ําใหญ่ 7 สาย ลําดับท่ี 1 และ 2 คือ แม่น้ําคงคา และแม่น้ํา 
ยมุนา ประดับรวมอยู่กรอบเดียวกัน 

มงคล 86 แส้จามรี เป็นหนึ่งในเบญจราชกกุธภัณฑ์ เปรียบได้กับ พระมหากรุณาธิคุณของ
พระพุทธเจ้า ท่ีทรงมีต่อชาวโลก 

มงคล 87 ขุนคลังแก้ว ขุนคลังแก้วหรือคหบดีแก้ว 1 ในสัตตรัตนะ บริวารของพระเจ้าจักรพรรดิ 
บังเกิดในตระกูลเศรษฐี มีทิพยจักษุสามารถล่วงรู้ขุมทรัพย์ท้ังปวง ท่ีมีอยู่ในพระ
ราชอาณาจักร ทําให้พระราชทรัพย์ในท้องพระคลังบริบูรณ์อยู่เสมอ 

มงคล 88 ขุนพลแก้ว 1 ในสัตตรัตนะบริวารของพระเจ้าจักรพรรดิ คือ ราชบุตรของพระเจ้า
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จักรพรรดิ มีปัญญาเฉลียวฉลาด หยั่งรู้วาระจิตของคนท้ังปวง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ราชกิจ และมีความสามารถด้านการรบ 

มงคล 89 พวงดอกมะลิ เปรียบได้กับศีลคุณ ซ่ึงมีความหอมท่ีประเสริฐกว่าสุคนธบุปผาชาติท้ัง
ปวง 

มงคล 90 พระเต้ามีน้ําเต็มบริบูรณ์ (หม้อบูรณะฆฏะ) 
เปรียบได้กับภาชนะอันประเสริฐ ท่ีบรรจุไว้ด้วยโลกุตรธรรม มีพระนิพพานเป็นท่ีสุด 

มงคล 91 ถาดเต็มบริบูรณ์ เปรียบได้กับภาชนะรองรับเครื่องสักการะท้ังหลาย ท่ีมนุษย์และ
เทวดาถวายเป็นพุทธบูชา 

มงคล 92 สรภูคงคา แม่น้ําใหญ่ 7 สาย ลําดับท่ี 3 กําเนิดจากป่าหิมพานต์ 
มงคล 93 อุตตรกุรุทวีป ทวีปใหญ่ท้ัง 4 ลําดับท่ี 1 อยู่ด้านทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ สัณฐาน

เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีต้นกัลปพฤกษ์ เป็นไม้ประจําทวีป 
มงคล 94 สุรัสดีคงคา แม่น้ําใหญ่ 7 สาย ลําดับท่ี 4 
มงคล 95 ภูเขาไกรลาส เป็นภูเขาในป่าหิมพานต์ มีสีขาวดังเงินยวง 
มงคล 96 อจิรวดีคงคา แม่น้ําใหญ่ 7 สาย ลําดับท่ี 5 
มงคล 97 ชมพูทวีป ทวีปใหญ่ท้ัง 4 ลําดับท่ี 2 อยู่ด้านทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ มีสัณฐานดังเรือ

เกวียน มีไม้ชมพูพฤกษ์หรือไม้หว้า เป็นไม้ประจําทวีป 
มงคล 98 แท่งเสาศิลา ในคัมภีร์พุทธปาทลักขณะ แปลว่า ซุ้มประตู และกําหนดความหมายว่า 

เปรียบได้กับประตูแห่งเมืองแก้ว คือพระนิพพาน 
มงคล 99 มหิคงคา กับมหานทีคงคา แม่น้ําใหญ่ 7 สาย ลําดับท่ี 6 และ7 เป็นแม่น้ําสําคัญใน

ชมพูทวีป 
มงคล 100 ภูเขาจักรวาฬ ต้ังอยู่ติดกับจักรวาล อยู่ภายใต้ศิลาปฐพี 
มงคล 101 สระมหาทากินี สระใหญ่ท้ัง 7 แห่งลําดับท่ี 6 น้ําในสระใสดังแก้วผลึก ท่ีมุมสระด้าน

ตะวันตก มีต้นรังใหญ่ เป็นรมณียสถาน 
มงคล 102 สระสีหปปาตะ สระใหญ่ท้ัง 7 แห่ง ลําดับท่ี 7 เป็นรมณียสถานเช่นเดียวกับ 

สระมหาทากินี 
มงคล 103 ภูเขาหิมพานต์ ประกอบด้วยยอดเขาจํานวน 84,000 ยอด เช่น กาฬกูฏ คันธมานกูฏ 

เป็นต้น เป็นสถานท่ีงดงามน่ารื่นรมย์ 
มงคล 104 บุพพวิเทหทวีป ทวีปใหญ่ท้ัง 4 ลําดับท่ี 3 อยู่ด้านทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ มี

สัณฐานกลมดังแว่น มีไม้ซึกเป็นไม้ประจําทวีป 
มงคล 105 สําเภาทอง สัญลักษณ์ของโลกุตตรนาวา คือ ทิพยนาวาท่ีจะนําสัตว์ท้ังปวงข้ามพ้นห้วง
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สังสารวัฏ บรรลุถึงแดนเกษมคือ พระนิพพาน 
มงคล 106 ปลาทองคู่ สัญลักษณ์ของพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้าย คือ พระสารีบุตรและ

พระมหาโมคคัลลานะ 
มงคล 107 อมรโคยานทวีป ทวีปใหญ่ท้ัง 4 ลําดับท่ี 4 อยู่ด้านทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ มี

สัณฐานเป็นรูปครึ่งวงกลมดังพระจันทร์เม่ือวันข้ึน 8 คํ่า มีไม้กระทุ่มเป็นไม้ประจําทวีป 
มงคล 108 พญานกโพรดก ชีวญฺชีวกราชา (พญานกพริก) คัมภีร์พุทธปาทลักขณะ อธิบายความว่า 

หมายถึง เปลื้องสัตว์ท้ังปวงให้พ้นจากมิจฉาชีวะ อันได้แก่ พระพุทธเจ้า37 
 
รูปลักษณ์ของรอยพระพุทธบาทสมัยรัตนโกสินทร์ 

รูปพระบาทและรอยพระบาทสมัยรัตนโกสินทร์ นิยมบรรจุสัญลักษณ์ของมงคล 108 ลง
ในตาตารางอย่างในสุโขทัยและอยุธยา วงกลมกลางฝ่าเท้าท่ีเคยเป็นธรรมจักรไม่มีสัญลักษณ์แทรกใน
วงกลม และมักจะกลายเป็นรูปดอกบัวบานอันเป็นสัญลักษณ์ของโลก อาจมีวงกลมรูปดอกบัวบานเพ่ิม
ท่ีฝ่าเท้าอีกวงหนึ่ง38 
 

                                                           

37
วอลเดมาร์ ซี ไซเลอร์, “ลวดลายมงคลในรอยพระพทุธบาท,” แปลโดย จิรพฒัน์ ประพนัธ์วทิยา 

ใน จารุณี อินเฉิดฉาย, พุทฺธปาท ลกฺขณและรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 
43. 

38นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์, 57. 
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ภาพท่ี 22 รอยพระพุทธบาทในภาพพระบฏ ศิลปะรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา: นันทนา ชุติวงศ์, รอยพระพุทธบาททในศิลปะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2533), 61. 
 
 
การวางลายลักษณ์บนรอยพระพุทธบาท 

ลายลักษณ์บนรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัยทุกองค์ มีจํานวน 108 อย่าง ตามท่ีกล่าวถึง
ในศิลาจารึกหลักท่ี 102 และตรงกับคัมภีร์ชินลังการฎีกาด้วย จะแตกต่างกันบ้างตรงท่ีการวาง
ตําแหน่งของลายลักษณ์อาจไม่เหมือนกันเท่านั้น มีข้อน่าสังเกตเก่ียวกับรอยพระพุทธบาทท่ีเห็นได้
ชัดเจนคือ ได้มีการวางลายลักษณ์เป็น 2 แบบ แบบแรกวางลายลักษณ์ลงบนช่องตารางสี่เหลี่ยมเต็ม
พ้ืนท่ีพระบาท และแบบหลังวางลายลักษณ์เป็นวงกลมล้อมรอบก่ึงกลางฝ่าพระบาท ซ่ึงอาจกล่าวได้
ดังนี้ 
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1.รอยพระพุทธบาทชนิดวางลายลักษณ์ลงใช่องตาราง 
พระพุทธบาทชนิดนี้ผู้สร้างแบ่งพ้ืนท่ีฝ่าพระบาทเป็นตารางสี่เหลี่ยมแต่ละช่องตารางมี

ลายลักษณ์ 1 อย่าง ตรงกลางพระบาทสลักเป็นรูปธรรมจักรหรือดอกบัว นิ้วพระบาทเท่ากันท้ัง 5 นิ้ว 
รอยพระพุทธบาทท่ีกล่าวถึงในศิลาจารึกหลักท่ี 3 ว่าได้ไปจําลองมาจากเขาสุมนกูฎในลังกาเป็นชนิด
เดียวกันนี้ รอยพระพุทธบาทชนิดนี้ยังได้พบท่ีวัดศรีชุม ท่ีเขาสมอแครง เมืองพิษณุโลก และรอยพระ
พุทธบาทคู่ (ศิลาจารึกหลักท่ี 12) ด้วย เป็นการสร้างแบบเดียวกับท่ีสร้างในลังกา และในเมืองพุกาม 
ซ่ึงมีอายุมากกว่าท่ีสร้างในสุโขทัยมาก 

2.รอยพระพุทธบาทชนิดเรียงลายลักษณ์ในรูปวงกลม 
พระพุทธบาทชนิดนี้ผู้สร้างใช้กลางฝ่าพระบาทเป็นศูนย์กลาง โดยสลักรูปธรรมจักรหรือ

ดอกบัว และมีลายลักษณ์ท้ัง 108 อย่างเวียนรอบศูนย์กลางพระพุทธบาทชนิดนี้พบเพียงองค์เดียวท่ี
วัดพระเสด็จ จังหวัดกําแพงเพชร มีคําจารึกชื่อพระสาวกอยู่ท่ีของรอบพะพุทธบาทนั้น โดยเฉพาะท่ีวัด
แห่งนี้เคยได้พบศิลาจารึกหลักท่ี 15  ซ่ึงสร้างข้ึนราวปี พ.ศ. 2061 ด้วย การสร้างรอยพระพุทธบาท
ชนิดนี้มีในสมัยอยุธยาตอนต้นเช่นกัน เช่น รอยพระพุทธบาทหินพบท่ีวัดพระรามในเมืองอยุธยารอย
พระพุทธบาทสลักด้วยไม้ ท่ีวัดพระรูป อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น 

 
การแปลความพระพุทธบาทชนิดมีลายลักษณ์ 

คัมภีร์ชินลังการฎีกา กล่าวว่า ลายลักษณ์ท้ังหมดมีท้ังสมบัติของพระจักรพรรดิ เครื่อง
กกุธภัณฑ์ของกษัตริย์ สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ทวีปท้ังหลายในโลก น้ําท้ังหลายในโลก 
พระยานาค สัตว์หิมพานต์ ช้างเอราวัณ โคอุศุภราช ดวอาทิตย์ ดวงจันทร์ สวรรค์ชั้นกามาวจร 6 ชั้น 
และสวรรค์ชั้นพรหม 16 ชั้น ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นตัวแทนของสรรพสิ่งท้ังมวลในจักวาล เป็น
ความหมายท่ีแสดงให้เห็นว่า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอยู่เหนือกว่าสิ่งท่ีมนุษย์แสวงหาเหล่านั้น 
ทรงหลุดพ้นจากสิ่งท้ังหลายเหล่านั้น เนื่องจากได้ทรงค้นพบทางไปสู่นิพพานอันเป็นความสุขสูงสุด 
เป็นนิรันดร์ เพ่ือให้เป้นเครื่องเตือนศาสนิกชนให้ดําเนินรอยตามพระพุทธองค์39 

 
ความหมายของมงคล 108 

มงคล 108 ประการเท่าท่ีปรากฏในประเทศไทย ท้ังท่ีปรากฏรูปตามพระบาลี มีดังนี้ 
1. สตฺติ หมายถึง หอกซ่ึงเป็นอาวุธใช้ในการสงครามสําหรับพระมหากษัตริย์ มีความ

หมายถึงอํานาจทางโลก 

                                                           

39สินชัย กระบวนแสง, “รอยพระพุทธบาทท่ีมีลายลักษณ์,”  โลกประวัติศาสตร์ 3, 1  (มกราคม.-
มีนาคม 2540): 41. 
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2. สิริวจฺโฉ แปลความออกเป็นหลายอย่าง เช่น แปลว่าลายลักษณ์ ขนหน้าอก แว่นส่อง 
พระพักตร์ วัวมีสิริ หรือนางฟ้า สิริวจฺโฉ มาจากภาษาสันสกฤตว่า ศรีวตฺส ซ่ึงเป็นรูปสัญลักษณ์แทน
พระองค์พระนางลักษมี เทวีแห่งโชคลาภประทับอยู่ในวิมาน บางครั้งทําเป็นรูปเรือนท่ีอยู่อันเป็นมงคล
หรือท่ีอยู่ของพระศรี 

3. มุขอาทาส คือ แว่นส่องพระพักตร์ มีความหมายถึงการรู้แจ้งเห็นจริง 
4.โสวตุถิ คือ เครื่องหมายสวัสดิกะ บางแห่งแปลความว่าเป็นสายสร้อย บางแห่งทําเป็น

รอยเส้นอันเป็นเครื่องหมายของมหาบุรุษ สวัสดิกะ หมายถึงความหมุนเวียนของกาลเวลา ความยั่งยืน 
5. นนฺทิยาวฎโฎ คือ ดอกพุธซ้อนหรือดอกมะเด่ือ หรือบางครั้งแปลได้ว่าดอกไม้ทําด้วย

ทองคํา 
6. อฎํสโก แปลว่าสังวาล เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับกรรณ (ต่างหู) หรือดอกไม้ท่ี

ห้อยจากเศียรหรือหู ซ่ึงเป็นเครื่องต้น เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ มีความหมายในทางยศศักด์ิ 
7. องฺกุโส คือ ขอช้าง เป็นเครื่องหมายประจําตําแหน่งของกษัตริย์ (เนื่องจากกษัตริย์ใน

สมัยโบราณต้องเรียนรู้วิชาบังคับช้างเพราะใช้ช้างในการสงคราม) หมยถึงอํานาจและยศศักด์ิท่ีสูงสุด 
8. ปาสาโท คือ ปราสาท ซ่ึงเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ หมายถึงอํานาจยศศักด์ิ 
9. ปฐํ คือ ต่ังหรือท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ มีความหมายถึงยศศักด์ิและอํานาจ

สูงสุด บางแห่งแปลว่าถาดทอง 
10. วทฺมานุกํ แปลความได้หลายประการ เช่นแปลว่า บายศรี เสลา และถ้วยบรรจุ

อาหาร เป็นต้นการทํามักทําท้ังรูปบายศรี และภาชนะบรรจุอาหารเป็นถ้วยหรือจานบรรจุข้าว บายศรี 
หมายถึงความเป็นศิริมงคล เนื่องจากใช้ในการพิธีต่างๆ ภาชนะบรรจุอาหาร มีความหมายถึง 
ความอุดมสมบูรณ์ 

11. เสตฉตุตํ คือ เศวตรฉัตร เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นกษัตริย์ เช่นเดียวกับ 
มงกุฎ หมายถึงยศศักด์ิและอํานาจ 

12. ขคฺโค คือ พระขรรค์ เป็นอาวุธประจําพระองค์ พระมหากษัตริย์ มีความหมายถึงยศ
ศักด์ิและอํานาจ 

13. โตรณํ หมายถึง เสาใต้ เสาค่าย เสาระเนียด เสาประตู หรือซุ้มประตู 
14. ตาลวณฺทํ คือ พัดใบตาล หรือตาลปัตร เป็นเครื่องบริขารของพระภิกษุ 
15. วีชนี คือ พัดโบก เป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ หมายถึงอํานาจ

และยศศักด์ิ 
16. โมรหตฺถกํ คือ กําหางนกยูงหรือพัดหางนกยูงเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศ หรือเป็น

เครื่องสูงเช่นเดียวกับพักโบก มีความหมายถึงยศศักด์ิ 
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17. วาลวิชนี, จามโร คือ พัดท่ีทําจากขนสัตว์ หรือขนจามรี เป็นเครื่องสูงใช้สําหรับ
พระมหากษัตริย์หมายถึงอํานาจและยศศักด์ิ 

18. อุณฺหีสํ คือ เครื่องประดับศีรษะ จะเป็นมงกุฎกระบังหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เป็น
เครื่องราชกุธภัณฑ์เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นกษัตริย์ มีความเป็นยศศักด์ิและอํานาจ 

19. ปตฺโต หมายถึง บาตร ซ่ึงเป็นเครื่องบริขารสําหรับพระสงฆ์ เป็นเครื่องหมายถึงความ
ดีความเป็นสิริมงคล 

20. รตนวลฺลิโย หมายถึง เถาวัลย์แก้ว 
21. มณิ, ทามมณี, มณิปตฺต คือ แก้วมณี พวงมณี พวงมาลัย หรือท่ีใส่เพชรพลอย 

หมายถึงความม่ังค่ังร่ํารวย 
22. ทามํ, สุมนทํ คือ พวงมาลัย หรือพวงมาลัยดอกมะลิ 
23. นีลฺปฺปล คือ ดอกอุบลหรือดอกบัวสีน้ําเงิน ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของน้ํา หมายถึง 

ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และความบริสุทธิ์ 
24. รตฺตปปลํ คือ ดอกอุบลแดง 
25. ปทฺม, รตฺตปทุม คือ ดอกบัวหลวงหรือดอกปทุมแดง 
26. เสตุปฺปล คือ ดอกอุบลขาว 
27. ปุณฺฑริก คือ บัวเผื่อนหรือดอกบัวขาว 
28. ปุณฺณปาตํ, สุวณฺณปาตี คือ ภาชนะภชถาดหรือขันอันบรรจุของหรือน้ําเต็ม หรือ

ถาดทอง มีความหมายเช่นเดียวกันกับหม้อน้ํา คือ หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญ และความ
โชคดี 

29. ปุณฺณฆโฎ คือ หม้อน้ําหรือหม้อน้ําท่ีมีน้ําเต็ม 
30. สมุทฺโท, จตุสมุทฺโท คือ มหาสมุทร หรือมหาสมุทรท้ัง 4 ได้แก่  

1. ปีตาสาคร หมายถึง แม่น้ําสีเหลือง 
2. ขีรสาคร หมายถึง แม่น้ําสีขาว 
3. ผลิกสาคร หมายถึง แม่น้ําสีแก้วผลึก 
4. นีลสาคร หมายถึง แม่น้ําสีเขียว 

31. จกฺกวาฬ, จฉฺกวาฐปพฺพต คือ จักรวาล หรือเข้าจักรวาล หมายถึงเขาซ่ึงเป็นขอบ
จักรวาล โอบล้อมมหาสมุทรท้ัง 4 ด้านเข้าจักรวาลนี้สูงพ้นจากน้ําได้ 82,000โยชน์ และจมอยู่ใต้น้ํา 
82,000โยชน์ 

32. หิมวา คือ ป่าหรือเขาหิมพานต์ ต้ังอยู่ในชมพูทวีปท่ีมนุษย์อาศัยอยู่ในปัจจุบัน กล่าว
ว่าแผ่นดินชมพูทวีปกว้าง 10,000 โยชน์ เป็นป่าเขาหิมพานต์3,000 โยชน์ ภูเขาหิมพานต์นั้นสูง 500 
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โยชน์ กว้าง 3,000 โยชน์ มียอด 84,000 โยชน์ ป่าหิมพานต์มีพรรณไม้ต่างๆ ล้วนให้ผลเลิศยิ่งกว่าท่ี
อ่ืนๆ เป็นท่ีอยู่อาศัยบําเพ็ญบารมีของผู้ทรงธรรมท้ังหลาย รวมท้ังเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์สัตว์ท่ีมี
ฤทธิ์และสัตว์เล็กน้อยต่างๆ มักแสดงโดยภาพของหมู่ไม้ 

33. เมรุ คือ เขาพระสุเมรุ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเขาสิเนรุ เป็นแกนหลักของจักรวาล
ตามความเชื่อในศาสนาพุทธ มีความสูง ความหนา และความลึก คือส่วนม่ีจมลงไปใต้น้ําได้ 84,000 
โยชน์ ส่วนยอดเป็นท่ีต้ังของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก่ึงกลางเป็นท่ีต้ังของไพชยนต์มหาปราสาท วิมานท่ี
ประทับของพระอินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดาท้ังหลาย 

34. สุริย คือ พระอาทิตย์ เป็นเทพองค์หนึ่งปรากฎอยู่ในคติพราหมณ์และพุทธ ในไตรภูมิ
กล่าวว่าพระอาทิตย์ทรงเกวียน ในคติพราหมณ์ว่าทรงราชรถเทียมม้าโคจรอยู่โดยรอบเขาพระสุเมรุใน
ระดับยอดเขายุคนธร การโคจรของพระอาทิตย์ ทําให้เกิดฤดูกาล คือ ฤดูหนาวเดือน 12-1-2-3 พระ
อาทิตย์โคจรในโคณวิถีฤดูร้อนเดือน 4-5-6-7 พระอาทิตย์โคจรในอชวิถี ฤดูฝนเดือน 8-9-10-11 พระ
อาทิตย์โคจรในนาควิถี 

35. จนฺทิมา คือ พระจันทร์ เป็นเทพเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ โคจรอยู่โดยรอบเข้าพระ
สุเมรุ เช่นเดียวกัน แต่มีวงโคจรตํ่าลงจากพระอาทิตย์ 1,000 โยชน์ 

36. นขตฺตา หมายถึง หมู่ดาวฤกษ์ 27 ดวง อันโคจรอยู่โดยรอบเขาพระสุเมรุ  ได้แก่อุตร
ภัทรเรวดีอัสสนีภรณีกริตติกา โรหินีมิคคสิริ อัทธปนันมสุ อนุราธเชษฐมูล บุพพาสาธอุตราสาธสราพน 
ธนิษฐสัตตทิสบุพพภัทรปุสสอัสเลสมาฆบุพพผัสคุณ อุดรผัสคุณ หัสภจิต สาวติ ไพสาข 

37. จตุโรมหาทีปา หมายถึง ทวีปท้ังสี่อันเป็นแดนเกิดของมนุษย์ ต้ังอยู่ท้ัง 4 ด้านของ
พระสุเมรุได้แก่ 

           1. ชมพูทวีป ต้ังอยู่ทางทิศใต้ เป็นทวีปท่ีเราอาศัยกันอยู่นี้ มีสัณฐานรูปไข่
กว้าง 100,000 โยนช์ คนท่ีอยู่อาศัยมีใบหน้ารูปไข่ มีอายุตามบุญกุศลท่ีทําไว้ 

2. บุรพวิเทหทวีป อยู่ทางทิศตะวันออก มีสันฐานกลม กว้าง 7,000 โยชน์ 
คนมีใบหน้ากลมมีอายุยืนถึง 100 ปี 

3. อมรโคยานทวีป อยู่ทางทัศตะวันตก มีสัญฐานเหมือนเดือนแรกเดือน 8 
กว้างได้ 9,000 โยชน์ คนมีใบหน้ารูปจันทร์แรม มีอายุ 400 ปี 

4. อุตตรกุรุทวีป อยู่ทางทิศเหนือ มีสัญฐานรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 8,000 โยชน์ 
คนมีใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม กว้างและยาวเท่ากัน มีอายุยืน 1,000 ปี เป็นแดนเกิดของคนซ่ึง
ประกอบแต่กุศลยิ่งกว่าทวีปอ่ืนๆ 
38. ทวิสหสฺสปริตฺตถาหมายถึง ทวีปน้อยซ่ึงเป็นบริวารอยู่โดยรอบทวีปท้ัง 4 จํานวน 

2,000 ทวีป 
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39. สปริโสจกฺกวตฺติ หมายถึง พระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยบริวาร จักรพรรดิคือราชา
ของกษัตริย์ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา จักรพรรคิมีกําเนิดในชมพูทวีป ในระหว่างท่ีไม่มี
พระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์มาตรัสรู้ในโลก จะมีพระเจ้าจักรพรรดิผู้ปราบได้ท้ังจักรวาลเกิดข้ึน 
พระองค์เป็นผู้ทรงธรรม สั่งสอนชนท้ังหลายให้อยู่ในธรรมเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า เป็นผู้มีทรัพย์ม่ัง
ค่ังมีบริวารมากมาย 

40. ทกฺขิณาวฎฎสงฺโข คือ สังข์ท่ีมีลักษณะเวียนขวา สังข์เป็นสัญลักษณ์ของพระ
นารายณ์ใช้ในพิธีพราหมณ์ต่างๆ หมายถึงความเป็นศิริมงคล 

41. ยมกํเหมมจฺฉํ คือปลาทองคู่ เป็นสัญลักษณ์ของน้ํา ชีวิต หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ 
ความเจริญงอกงามและความร่ํารวย 

42. จกฺกยุคฺคลจกฺกํ คือ จักร หมายถึงจักรคู่ในรอยพระพุทธบาท ตามหมาปุริสลักษณะ
หรือจักรแก้ว ซ่ึงเกิดโดยบุญญาธิการของพระจักรพรรดิ จักรแก้วมีลักษมีรุ่งเรืองงดงาม มีซ่ีกํา 1,000 
ขอบดุมหุ้มด้วยแผ่นเงิน ปกติจมลึกอยู่ในมหาสมุทรได้ 84,000 โยชน์ เม่ือบังเกิดมีพระเจ้าจักรพรรดิ 
ยามมีพระประสงค์จะไปทางอากาศ จักรแก้วจะเหาะไปสู่เบื้องบนส่องแสงว่างรุ่งเรื่องนําไปในอากาศ 
ยามเคลื่อนท่ี มีเสียงไพเราะ สามารถไปได้ถึง 4 ทวีป ท่ัวจักรวาล 

43. สตฺตคงฺคา คือแม่น้ําท้ัง 7 หมายถึง แม่น้ําสีทันดรท้ัง 7 ท่ีไหลก้ันอยู่ระหว่างเขาสัต
ตบริภัณฑ์ 

44. สตฺตมหาเสลา คือ เขาสัตตบริภัณฑ์ ซ่ึงอยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุออกมาเป็นชั้นๆ แต่
ละชั้นมีแม่น้ําสีทันดรก้ัน มีชื่อจากชั้นในสุดสู่ชั้นนอกดังนี้ 

1. เขายุคนธร มีความสูง ความหนา และความลึกซ่ึงจมไปใต้น้ํา 42,000 
โยชน์ 

2. เขาอิสินธร มีความสูง ความหนา และความลึกซ่ึงจมอยู่ใต้น้ําได้ 21,000 
โยชน์ 

3. เขากรวิก มีความสูง ความหนา ความลึกซ่ึงจมอยู่ใต้น้ําได้ 10,500 โยชน์ 
4. เขาสุทัสน มีความสูง ความหนา ความลึกซ่ึงจมอยู่ใต้น้ําได้ 5,250 โยชน์ 
5. เขาเนมินธร มีความสูง ความหนา ความลึกซ่ึงจมอยู่ใต้น้ําได้ 2,675 

โยชน์ 
6. เขาวินตกะ มีความสูง ความหนา และความลึกซ่ึงจมอยู่ใต้น้ําได้ 1,321 

โยชน์ 
7. เขาอัสสกรรณ มีความสูง ความหนา ความลึกซ่ึงจมอยู่ใต้น้ําได้ 656 

โยชน์ ถัดจากเขาอัสสกรรณ เป็นมหาสมุทรซ่ึงเป็นท่ีตั้งของทวีปท้ัง 4 
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45. สตฺตมหาสรา คือ สระใหญ่ท้ัง 7 ในป่าหิมพานต์ คือ 
1. สระอโนดาต 
2. สระกัณณมุณฑะ 
3. สระรถการะ 
4. สระฉัททันต์ 
5. สระกุณาละ 
6. สระมัณฑากินี 
7. สระสีหัปปาตะ 

46. สุปณฺโณ คือ พระยาครุฑ เป็นสัตว์ท่ีมีฤทธิ์มาก มีลักษณะเป็นคนผสมกับนก มีกาย
สูงใหญ่กว่า 50 โยชน์ มีความเป็นอยู่เหนือเทพ อาศัยอยู่บริเวณป่าง้ิว รอบสระฉิมพลีในป่าหิมพานต์ 
ในคติพราหมณ์ครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ 

47. กุมฺภิโลสุงฺสุมาโร คือ จระเข้เป็นสัญลักษณ์ของน้ํา หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความ
โชคดี 

48. ธชํ คือ ธงธวัช หรือธงชัย มีความหมายถึงยศศักด์ิ อํานาจ ความมีชัย ความเป็นสิริ
มงคล 

49. ปฎาโก คือ ธงปฎาก ธงตะขาบ เป็นธงผืนผ้าใช้ในพิธีมงคล หรือถวายเป็นพุทธบูชา 
50. ปาฎงฺกี, สุวณฺณสีวิกา คือ เก้าอ้ีหรือคานหามเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของ

กษัตริย์ มีความหมายถึงยศศักด์ิ อํานาจ 
51. ปลฺลงกํ, รตฺนปลฺลงก คือ บัลลังก์ท่ีประทับของกษัตริย์ มีความหมายถึงยศศักด์ิแลพ

อํานาจสูงสุด 
52. เกลาสปพฺพโต คือ เขาไกรลาส ต้ังอยู่ในเขาหิมพานต์ ในคติพราหมณ์เป็นเขาซ่ึงเป็น

แกนของจักรวาล เป็นท่ีประทับของพระอิศวร แสดงถึงพระบารมีของพระพุทธเจ้าอันมีอยู่เหนือเทพ
เจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ 

53. สีหราชา, สุวณฺณสีโห คือ ราชสีห์อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ มี 4 จําพวก คือ 
1. ติณหสิงหะ ลักษณะมีตนมันดังปีกนกกินหญ้าเป็นอาหาร 
2. กาลสิงหะ ลักษณะมีกายดําดังวัวดํา กินหญ้าเป็นอาหาร 
3. บัณฑรสิงหะ ลักษณะมีกายสีเหลือง กินเนื้อเป็นอาหาร 
4. ไกรสรสิงหะ มี 2 ลักษณะ จําพวกหนึ่งมีปากหลังและเท้าท้ังสี่สีแดง 

จําพวกหนึ่งมีสีขาวท้ังกาย กินเนื้อเป็นอาหาร อาศัย อยู่ในถํ้าทอง ถํ้าเงิน มีฤทธิ์มาก 
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54. พยคฺฆราชา, สุวณฺณพยคฺโฆ คือ พระยาเสือ หรือเสือทอง เป็นสัตว์ซ่ึงอาศัยอยู่ในป่า
หิมพานต์ 

55. วลาโหอสฺโส คือ ม้าวลาหก เป็นม้าในตระกูลม้าแก้ว เกิดแต่ป่าหิมพานต์ ลักษณะมีสี
ดังเมฆและ 
หมอกขาว หน้าผากและกีบเท้าท่ีสี่สีแดงดังน้ําครั่ง สันหลังขาว ขนหัวดํา ขนดําอ่อน มีฤทธิ์เหาะได้เป็น
ม้าคู่บารมีของพระจักรพรรดิ หรือเรียกว่า พระยาม้าแก้ว 

56. อุโปสโถ คือ ช้างตระกูลอุโบสถ เป็น 1 ใน 10 ตระกูลช้างแก้ว อันเกิดแต่ในหิม
พานต์ เหตุท่ีเรียกว่าช้างอุโบสถ เนื่องจากถือศีลแปด มีลักษณะสีกายขาวดังเดือนเพ็ญ เท้าและงวง
เป็นสีแดง มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้ เป็นช้างคู่บารมีของพระเจ้าจักรพรรดิ 

57. ฉทฺทนฺโต คือ ช้างฉัททันต์ เป็นช้างแก้วอีกตระกูลหนึ่ง เกิด ณ สระชื่อฉัททันต์ในป่า
หิมพานต์ ลักษณะมีกายสีขาวดังเงินยวง ขาและฝ่าเท้าท้ังสี่มีสีแดง มีรัศมีรุ่งเรืองด้วยฉัพพรรณรังสี มี
ฤทธิ์เหาะได้ มีกําลังเท่ากับช้างอุโบสถ 10 เชือก เป็นช้างอีกตระกูลหนึ่งเป็นคู่บารมีของพระเจ้า
จักรพรรดิ 

58. เอราวัณโณ คือ ช้างเอราวัณ ไอยราวรรณเทวบุตร แปลงร่างเป็นช้างเผือก เป็น
พาหนะ ของพระอินทร์ มีกายสูงใหญ่ได้ 1,200,000 วา มี 33 เศียร แต่ละเศียรมี 7 งา แต่ละงามีสระ 
7 สระ แต่ละสระมีบัว 7 กอ แต่ละกอมีบัว 7 ดอก แต่ละดอกมี 7 กลีบ แต่ละกลีบมีนางฟ้า 7 องค์ 
และแต่ละองค์มีบริวาร 7 นาง เศียรกลางของช้างเอราวัณมีขนาดใหญ่ ของสุทัศกร เป็นท่ีประทับของ 
พระอินทร์ 

59. หํสราชา คือ หงส์ อาศัยอยู่ในคูหาทองบนเขาจิตรกูฎ ณ ป่าหิมพานต์ 
60. วาสุกี คือพญานาควาสุกี ตามคติพราหมณ์ว่าเป็นนาคอาวุโส มักมีบทบาทช่วยเหลือ

พระผู้เป็นเจ้าบ่อยๆ เช่นในการกวนเกษียรสมุทร เป็นต้น 
61. อสุโก คือ พระยาโค ชื่อ อุสภราช เป็นพระยาในหมู่โคจํานวนร้อย 
62. สวจฺฉกา คาวี, สวจฺฉกเธนุ คือ แม่โคพร้อมลูกโค มีความหมายถึงความมีสิริความ

อุดมสมบูรณ์ 
63. มงฺกโร คือ มกร เป็นสตว์น้ํา ทําเป็นรูปอย่างมังกรทองของจีน ซ่ึงมีความหมายถึง ยศ

ศักด์ิ อํานาจความโชคดี ม่ังค่ังร่ํารวย 
64. สุวณฺณภมโร คือ แมลงภู่ทอง มีความหมายถึง ความโชคดี ม่ังค่ัง ร่ํารวย 
65. หรินาวา, สุวณฺณนาวา คือ เรือทอง เป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ 
66. จตุมุขา, จตุมุข แปลได้ว่า หน้าคนในทวีปท้ังสี่ ลูกศร 4 แฉก หรือมหาพรหมท้ังสี่ คือ 

ท้าวจตุโลกบาล ส่วนใหญ่มักพบเป็นจตูโลกบาล ซ่ึงเป็นผู้อภิบาลรักษาคุ้มครอง ผู้ประพฤติธรรม 
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ท้ังสี่ทิศดังนี้ 
1. ท้าวธตรฐเป็นพระยาของหมู่เทวดาท้ังหมดในกําแพงจักรวาลด้านทิศ

ตะวันออกดูแลรักษาทิศตะวันออก 
2. ท้าววิรูปักษ์ เป็นพระยาปกครองครุฑ และนาค รวมท้ังเทวดาท้ังหมดใน

บริเวณกําแพงจักรวาลด้านทิศตะวันตก รักษาทิศตะวันตก 
3. ท้าววิรุฬหกมหาราช ปกครองเหล่ายักษ์ท่ีชื่อว่ากุมภัณฑ์ รวมท้ังเทวดา

ท้ังหมดในบริเวณกําแพงจักรวาลด้านใต้ รักษาทิศใต้ 
4. ท้าวไพศรนณ์มหาราชหรือท้าวกุเวร เป็นพระยาปกครองเหล่ายักษ์ 

รวมท้ังเทวดาท้ังหมดในบริเวณกําแพงจักรวาลด้านทิศเหนือ รักษาทิศเหนือ 
67. สุวณฺณกจฺฉโป คือ เต่าทอง มีความหมายถึงความม่ันคงยั่งยืน 
68. กินฺโร คือ กินนร เป็นรูปก่ึงคนก่ึงสัตว์ มีตัวเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก เพศผู้ อาศัยอยู่

บนเขาไกรลาสมีเมืองอันรุ่งเรืองงดงาม เหมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
69. กินฺนรี คือ กินนรี มีลักษณะเหมือนกินนร แต่เป็นเพศหญิง 
70. มหากุลปลา คือ หม้อน้ําขนาดใหญ่ มีความหมายเช่นเดียวกับ ปุณฺณฆฎ 
71. สตฺตปกฺขิราชา คือ ราชาแห่งนกดีเลิศ 7 ชนิด 
72. จกฺวาโก คือ พระยานกจากพราก 
73. กรวิโก คือ นกกรวิก เป็นนกท่ีมีเสียงไพเราะเป็นหนึ่งในจําพวกสัตว์หิมพานต์ 
74. สีขี, มยูรราชา คือ นกยูง 
75. กุกฺกกุโฎ คือ ไก่ 
76. โกญฺโจ คือ นกกระเรียน 
77. ชีวญฺชีโว คือ นกพิราบ 
78. ฉกามาวจราโลกา สวรรค์ชั้นกามาวจร 6 ชั้น เป็นแดนเกิดของผู้สร้างบุญกุศลได้แก่ 

1. สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา 
2. สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
3. สวรรค์ชั้นยามา 
4. สวรรค์ชั้นดุสิต 
5. สวรรค์ชั้นนิมมานรดี 
6. สวรรค์ชั้นปรนิมมิตตวสวัตตี 

79. โสฬสฺพฺรหฺมโลกา คือสวรรค์ชั้นพรหม  16ชั้น แบ่งออกเป็น 5 ภูมิ ได้แก่ 
1. พรหมปโรหิตาภูมิ เป็นแดนเกิดของได้ปฐมฌาน 3 ชั้นคือ 
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   1. พรหมปาริสัชชาภูมิ 
   2. พรหมปโรหิตา 
   3. มหาพรหมาภูมิ 

2. ทุติยฌานภูมิ เป็นแดนเกิดของผู้ได้ทุติยฌาน 3 ชั้น คือ 
   4. ปริตตาภาภูมิ 
   5. อัปปมาณาภาภูมิ 
   6. อาภัสราภูมิ 

3. ตติยฌานภูมิ เป็นแดนเกิดของผู้ได้ตติยฌาน 3 ชั้น คือ 
   7. ปริตตาสุภาภูมิ 
   8. อัปมาณสุมาภูมิ 
   9. สุภกิณหกาภูมิ 

4. จตุตถฌานภูมิ เป็นแดนเกิดของผู้ได้จตุตถฌาน 2 ชั้น คือ 
   10. อสัญญีภูมิ 
   11. เวหัปผลภูมิ 

5. ปัญจสุทธาวาส เป็นแดนเกิดของผู้ได้จตุตถฌานปัญจฌาน 
   12. อวิหาภูมิ 
   13. อตัปปาภูมิ 
   14. สุทัสสาภูมิ 
   15. สุทัสสีภูมิ 
   16. อกนิฎฐาภูมิ 
 

นอกจากมงคลท่ีกล่าวมานี้แล้ว ในระยะหลังพบว่ามีการทําภาพอ่ืนๆ เพ่ิมเติมข้ึนอีก 
โดยเฉพาะเครื่องสูง เครื่องประกอบอิสริยยศของพระเจ้าแผ่นดิน เช่น บังแทรก บังสูรย์ ของ้าว อาวุธ 
และเครื่องบริขารของพระสงฆ์ มีผ้าไตร เป็นต้น40 

จากความเคารพและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนเกิดเป็นรอยพระพุทธบาท      
ในอดีตนั้น ปัจจุบันก็ได้มีผู้ท่ีทํารอยพระพุทธบาทเป็นงานศิลปะร่วมสมัยจํานวนมาก เช่น ทิพเนตร์   
แย้มมณีชัย, เทิดศักด์ิ เหล็กดี, ธวัชชัย สมคง, นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, ปัญญา วิจินธนสาร, พศุตม์ 
กรรณรัตนสูตร, พัชรินทร์ เผือกศิริพิบูลย์, พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น, รุ่งวิทย์ ลัคนทิน, วิชัย สิทธิรัตน์, วิโชค 

                                                           

40 เด่นดาว ศิลปานนท์, พุทฺธปาท ลกฺขณและรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย,61-68. 
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มุกดามณี, อภิชัย ภิรมย์รักษ์, อานันท์ ราชวังอินทร์ แต่มีผู้ทํางานโดยใช้รอยพระพุทธบาทเป็นเนื้อหา
หลักอย่างต่อเนื่องและจริงจังได้แก่ พิชัย นิรันต์ และ พัดยศ พุทธเจริญ 
 
ผลงานรอยพระพุทธบาทร่วมสมัย 

ผลงานพระพุทธบาทร่วมสมัยท่ีศิลปินได้สร้างสรรค์นั้น มักนําเพียงรูปทรงของรอยพระ
พุทธบาทมาใช้  ไม่เน้นลวดลายมงคล และศิลปินไม่ได้สร้างสรรค์งานโดยใช้รอยพระพุทธเป็นเนื้อหา
หลักอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จาก ตัวอย่างผลงาน นํามาจากนิทรรศการ เท้า–รอยเท้า : โครงการ

ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2548-2549 โดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงรูปแบบ
และเทคนิคของผลงานจะแตกต่างกันไปตามความถนัดของศิลปินแต่ละท่าน เช่น จิตรกรรม, 
Installation และสื่อประสม 
 

วิชัย สิทธิรัตน์ 
 

 

 

 

ภาพท่ี 23 บัวส่ีเหล่า, 2548 เทคนิค Mixed media, Dimensions variable  
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์, เท้า-รอยเท้า: โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 
2548-2549 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548), 79. 
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ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 24 พุทธบาท, 2548 เทคนิคสื่อประสม ขนาด 150 ซม.   
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์, เท้า-รอยเท้า: โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 
2548-2549 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548), 55. 
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รุ่งวิทย์ ลัคนทิน 
 

 
 

ภาพท่ี 25 รอย - ธรรม, 2548 เทคนิค Lacquer Painting ขนาด 30 x 20 ซม.  
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์, เท้า-รอยเท้า: โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 
2548-2549 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548), 77. 
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พศุตม์ กรรณรัตนสูตร 
 

 
 

ภาพท่ี 26 รอยพระพุทธบาท – รอยเท้า, ,2548 เทคนิค Aluminium plate ขนาด 75 x 45 ซม.  
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์, เท้า-รอยเท้า : โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 
2548-2549 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548), 67. 
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 บทท่ี 3 

 

ประวัติและผลงานของศิลปิน 

 
ประวัติ พิชัย นิรันต์ 

พิชัย นิรันต์ เกิดเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2479 ณ กรุงเทพมหานคร  เป็นบุตรชาย
คนโตของ รอ.รื่น และ นางทองหล่อ นิรันต์ มีพ่ีน้องรวม 7 คน บิดาของพิชัยรับราชการทหารอาศัยอยู่
ในกรมสรรพวุธทหารเรือ บางนา ชีวิตในวัยเด็กของพิชัย จึงคลุกคลีกับสภาพแวดล้อมของทหาร 
หลังจากพิชัยเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนไพศาลศิลป์ จึงเตรียมตัวสอบเข้าทหารเรือ 
แต่ในช่วงท่ีฝึกซ้อมร่างกายได้รับอุบัติเหตุแขนหัก ไม่สามารถสอบเข้าทหาร บิดาจึงพาไปฝึกทักษะด้าน
ศิลปะท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเตรียมเข้าโรงเรียนศิลปศึกษา ซ่ึงปัจจุบันคือ โรงเรียนช่างศิลป1

เนื่องจากบิดามีทักษะ ความสามารถพิเศษทางศิลปะหลากหลาย ท้ังลายเส้น และการแกะสลัก (ภาพ
ท่ี 27)  ทําให้พิชัยได้รับประสบการณ์ด้านศิลปะจากบิดาท่ีสืบสายเลือดจากปู่ พันจ่าเอกเริ่ม นิรันต์ ซ่ึง
มีความสามารถทางช่างสิบหมู่มาต้ังแต่่เด็ก2 พิชัยเคยติดตามบิดาไปแกะสลักแทงหยวกเป็นประจํา 
เป็นเหตุให้พิชัย เกิดความชื่นชอบในงานศิลปะแบบไม่รู้ ตัว ดังนั้นเม่ือบิดาได้นํามาฝึกทักษะท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงสามารถสอบเข้าโรงเรียนศิลปศึกษาได้ โดยเข้าเรียนเป็นรุ่นท่ี 3 เม่ือปีพ.ศ. 
2498–2499 ซ่ึงในสมัยนั้นต้ังอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากมีอาจารย์ศิลป์เป็นครูแล้ว ยังมี
อาจารย์ประยูร อุลุชาฏะ อาจารย์สิทธิเดช แสงหิรันดร์ อาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ เป็นครูผู้สอน
อีกด้วย3 
 
 

                                                           

1 อินทีวร, “อมตะแห่งภาพศิลปะ--พิชัย นิรันต์,” บ้านและสวน 21, 244 (ธันวาคม 2539): 225-
226.  

2 โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร. นายพิชัย นิรันต์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

(จิตรกรรม) ประจําปีพุทธศักราช 2546. เข้าถึงเมื่อ 15 ตุลาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.archives.su. 
ac.th/artist/drawing/2546pichai.pdf 

3 วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, “ศาสนาและความศรัทธาของ พิชัย นิรันต์,” ไฮคลาส 11, 125 (กันยายน 2537): 
114-117. 
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ภาพท่ี 27 รอ.รื่น นิรันต์ บิดา พิชัย นิรันต์  
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 119. 

 
งานศิลปะในช่วงแรกๆของพิชัย เป็นไปตามแบบแผนตําราเรียน คือ วาดภาพเหมือนจริง 

มีท้ังเทคนิคสีน้ํา สีน้ํามัน แต่ในภาพเขียนนั้น จะมีเนื้อหาท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาต้ังแต่วัยเยาว์ จึงทําให้เรื่องราวในภาพเขียนมีความลึกลับซับซ้อน รวมท้ังสีสัน
ท่ีป้ายลงบนผืนผ้าใบ 

เม่ือจบจากโรงเรียนศิลปศึกษา พิชัยสอบเข้าเรียนต่อท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร งานศิลปะ
ของพิชัย จึงเริ่มมีความแปลกมากข้ึน รวมท้ังมีการนําแนวคิดมาใส่ลงในผลงานมากข้ึน งานศิลปะจึง
เป็นแนวของการสร้างสรรค์มากกว่าภาพเหมือนจริง การสร้างสรรค์งานศิลปะส่วนใหญ่ จะยึดหลักการ
ทํางานตามแนวทางของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

 

 อาจารย์ศิลป์มักกล่าวเสมอว่า การจะพัฒนางานศิลปะให้ไปในรูปแบบใดเราจะต้อง
เร่ิมต้นจากการเขียนภาพให้เหมือนก่อนเพื่อเป็นการฝึกฝีมือ   หลักจากที่เขียนจนเหมือนคราวนี้
เราก็ต้องให้เหมือนในสมอง คล้ายกับว่าในสมองของเรามีความคิดเห็นอย่างไรฝีมือเราก็จะ
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวตรงนั้นให้เหมือนได้ ผลงานที่ได้จึงเป็นอมตะ4 

 

                                                           

4 อินทีวร. “อมตะแห่งภาพศิลปะ-พิชัย นิรันต์,” 223-229.   
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ผลงานของพิชัย มีเนื้อหาท่ีแสดงถึงความทรงจําในวัยเด็ก สะท้อนความเป็นไทย ไม่ว่าจะ
เรื่องธรรมชาติ ภาพดอกบัวหรือซากปรักหักพังตามวัดวาอารามต่างๆ ประกอบกับแนวคิดสร้างสรรค์
ร่วมสมัยอันนําไปสู่การสร้างสรรค์ท่ีเป็นรูปลักษณ์เฉพาะตน 
 การทํางานศิลปะของพิชัย เริ่มต้นจากการฝึกเขียนรูปแบบพ้ืนฐาน พิชัยวาดรูปแบบ 
เซอร์เรียลิส เป็นรูปคนเรียงกันเป็นแถว บ้างก็ถูกแขวนคอ เพราะประสบการณ์ท่ีได้รับจากสงคราม
ญ่ีปุ่น ในช่วงเริ่มต้นวาดภาพเหมือน ต่อมาสนใจงานอิมเพรสชั่นนิสต์ จึงวาดภาพทิวทัศน์ วาดภาพ
ทะเล จนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเอง ซ่ึงเป็นไปโดยธรรมชาติ พิชัย มีความศรัทธา
พระพุทธศาสนามาก แต่ไม่ได้ศึกษาลึกซ้ึงขนาดลงไปปฏิบัติจริงจัง ศรัทธาสัจธรรมความจริงในปรัชญา
ศาสนาของพระพุทธเจ้า ในวัยหนุ่ม วาดแต่เพียงภาพเหมือน ภาพทิวทัศน์ อาทิเช่นรูปเจดีย์เก่าหรือ
เศียรพระ ภายหลังเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของปรัชญาพระพุทธศาสนา จึงยึดเป็นแนวทางการทํางาน
ศิลปะเรื่อยมา ใช้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ ในการเล่าเรื่องปรัชญาของพระพุทธเจ้า 

หลังศึกษาจบจาก โรงเรียนศิลปศึกษา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยช่างศิลป) กรมศิลปากร เม่ือ 
พ.ศ. 2498– 2499 แล้ว พิชัย ศึกษาต่อจนจบอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (จิตรกรรมและประติมากรรม) 
ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือปี พ.ศ. 2502 

จากนั้นในปี พ.ศ. 2505 เข้ารับราชการเป็นครูท่ีวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร จนถึงปี 
พ.ศ.2522 จึงย้ายมาทํางานท่ีกองหัตถศิลป ในตําแหน่งนายช่างศิลปกรรม 6 ตําแหน่งสูงสุดในสาย
งานราชการ คือ นายช่างศิลปกรรม 8 จากนั้นในปี พ.ศ. 2538 จึงลาออกจากราชการ ประกอบอาชีพ
ศิลปินอิสระ 

พิชัยได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย อาทิในปี พ.ศ. 2503  ได้รับรางวัลเกียรตินิยม
อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 11 จากนั้นใน
ปีพ.ศ. 2504   ได้รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 12  ในปีพ.ศ. 2506  ได้รางวัลท่ี 1 เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ประเภท
จิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 14 และในปีพ.ศ.2507 ได้รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 
3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 15 หลังจากนั้นในปี
พ.ศ.2538  ได้รับพระราชทาน เหรียญพระมหาชนกทองคํา พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และในปีพ.ศ. 2546  พิชัยยังได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา 
ทัศนศิลป์(วิจิตรศิลป์) จิตรกรรม จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

นอกจากนี้  พิชัยยังมีผลงานศิลปกรรมด้านต่างๆอีก คือ ผลงานศิลปกรรมเพ่ือ
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรีผลงานศิลปกรรมเพ่ือพระพุทธศาสนาผลงานศิลปกรรม เพ่ือ
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ช่วยเหลือสังคมงานแสดงศิลปกรรมท่ีถูกคัดเลือกไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศและงาน
แสดงศิลปกรรมครั้งสําคัญภายในประเทศไทย 
 

แรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ 

จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะ เกิดจากการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ี
ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี ผลงานสร้างสรรค์ของพิชัย สามารถจําแนกออกอย่าง
คร่าวๆตามแนวคิดและการสร้างสรรค์ของศิลปินผู้ทํางาน โดยอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้ การ
ได้รู้จักสิ่งแวดล้อมรอบตัวศิลปิน พิชัยได้จัดผลงานออกเป็นสองช่วงได้แก่ ยุคแรก คือต้ังแต่ประมาณปี
พ.ศ.2500 – 25105 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพิชัยออกศึกษาค้นคว้าตามสถานท่ีสําคัญต่างๆเพ่ือค้นหาผลงาน
ศิลปะท่ีเป็นตัวของตัวเองและยุคท่ีสอง คือต้ังแต่ปี พ.ศ.2510- ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาท่ีพิชัย
สร้างสรรค์ผลงานในหลายรูปแบบและกระทําข้ึนในแนวคิดท่ีคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ในช่วงระยะเวลานี้ 
จึงไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนว่าจะสิ้นสุดลงในปีใด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอย่างเด่นชัดในช่วง
ระยะเวลาใด ในปัจจุบันพิชัยยังคงดําเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในระยะท่ีสอง และออกเผยแพร่
อยู่ตลอดเวลา  

ผลงานของพิชัยในระยะแรกนั้น (พ.ศ.2500 – 2510) เป็นการศึกษานอกห้องทํางาน คือ 
การวาดภาพทิวทัศน์ ทุ่งนา ป่าเขา ทะเล และธรรมชาติใต้ทะเล หมู่บ้านชาวประมงชายทะเล ผลงาน
ท่ีโดดเด่นในระยะแรก คือ ยุคฟอสซิล(fossil) ซ่ึงเกิดจากได้เข้าสํารวจป่า ในจังหวัดกาญจนบุรี พิชัย 
พบซากฟอสซิลท่ีมีปลาและใบไม้อยู่ในแผ่นหินปูน เกิดความประทับใจความงานท่ีพบจึงได้สร้างสรรค์
เป็นงานจิตรกรรมหลายรูปแบบ และได้นํารูปแบบฟอสซิลมาประยุกต์ผสมกับความคิดในแนวปรัชญา
ของศาสนาพุทธ คือ แนวความคิดแห่ง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การสร้างสรรค์ศิลปะยุคนี้เป็นภาพเชิง
ความคิดทางพุทธิปัญญาแตกต่างกันหลายรูปแบบ (ภาพท่ี 28) 

 
 

                                                           

5 สัมภาษณ์ พิชัย นิรันต์, ศิลปิน, 30 เมษายน 2557.    
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ภาพท่ี 28 วัฎจักรแห่งชีวิต, 2506 เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 110 x 110 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 28. 
 

นอกจากนี้  พิชัยยังได้ความคิดจากการออกศึกษาค้นคว้าตามโบราณสถานทาง
ประวัติศาสตร์ของไทย เช่น อยุธยา สุโขทัย เชียงใหม่ เป็นต้น จนได้แนวความคิดท่ีเป็นเอกลักษณ์คือ 
รูปเศียรพระพุทธรูป พระพุทธรูปท่ีแตกหัก วางซ้อนกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ซากโบราณสถานเก่าๆ ซาก
โบราณวัตถุต่างๆ และสิ่งท่ีประทับใจมากคือ ธรรมจักร และ รอยพระพุทธบาท ของยุคสมัยต่างๆ ท่ีมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และนําสัญลักษณ์อันเป็นมงคล 108 ท่ีประกอบอยู่ในรอยพระพุทธบาท ซ่ึง
แสดงความหมายถึงสิ่งอันเป็นมงคลสูงยิ่งท่ีศิลปินบรรพบุรุษได้คิดสร้างสรรค์ไว้ตามคติธรรมทาง
ศาสนา สร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัยโดยนํารูปรอยพระพุทธบาท และ ธรรมจักร สอดแทรกไว้
ในหลายแนวคิด  (ภาพท่ี 29-30) 
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ภาพท่ี 29 ผลงานพุทธศิลป์ยุคแรก, ประมาณปีพ.ศ. 2503 - 2506 ขนาด 50 x 90 ซม. สีน้ํามันบน  
            .ผ้าใบ 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, PichaiNirand (เชียงใหม่: สันติภาพเพ่ือสังคม, 2554), 25. 
 

 
 

ภาพท่ี 30 เศียรพระ, 2506 ขนาด เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 70 x 100 ซม.  
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, PichaiNirand (เชียงใหม่: สันติภาพเพ่ือสังคม, 2554), 26. 
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ระยะท่ีสอง (ปีพ.ศ.2510-ปัจจุบัน) ได้รวมความคิดจากธรรมชาติและโบราณสถานมา
ผสมผสานกับหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในแนวคิด คติธรรม และปรัชญาทางศาสนา 
เกิดเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่หลายรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ใหม่ เป็นความคิดส่วนตนอัน
บริสุทธิ์ (ภาพท่ี 31-33) 

 

 
 

ภาพท่ี 31 ป่ากลางจิตวิญญาณ, 2543 เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 80  X 100 ซม.  
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 69. 
 

 

 
ภาพท่ี 32 บัวธรรม 2552, เทคนิค สีน้ํามัน ทราย และกระจกสี บนผ้าใบขนาด ขนาด 80 x 100 ซม.  
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, PichaiNirand (เชียงใหม่: สันติภาพเพ่ือสังคม, 2554), 67. 
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ภาพท่ี 33 สัญลักษณ์แห่งปัญญา, ประมาณปีพ.ศ. 2505-2506 เทคนิค สีน้ํามัน โรยทราย บนผ้าใบ 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, PichaiNirand (เชียงใหม่: สันติภาพเพ่ือสังคม, 2554), 22. 

 
จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ศิลปะของพิชัย คือ เพ่ือรับใช้ศาสนาอันทรงคุณค่า เป็น

ประโยชน์ยิ่งใหญ่ท่ีจะช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี และความสันติสุข ตลอดจนคุณธรรม ท่ีจะ
เกิดข้ึนในจิตใจของมนุษย์ชาติให้เอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ทําลายล้าง ทํา
สงครามประหัตประหารกันอย่างโหดร้าย ผลงานศิลปะนี้อาจจุดประกายให้ผู้พบเห็นได้สะกิดใจ ได้คิด
และเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของศาสนาทุกศาสนาท่ีองค์พระศาสดาท้ังหลายได้บัญญัติพระวินัยและพระ
ธรรมคําสอน เพ่ือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือให้มนุษย์เป็นคนดีมีศีลธรรม เจริญรุ่งเรืองในจิตใจ และ
วิญญาณของมวลมนุษยชาติก็จะสร้างแต่ความดีความงาม มีความรักความสันติ และความสงบร่มเย็น 
ก็จะบังเกิดข้ึนในโลกในนี้ตลอดกาล6 
 

แนวคิด แรงบันดาลใจในการทํางานเก่ียวกับรอยพระพุทธบาท 

พิชัย เริ่มทํางานเก่ียวกับรอยพระพุทธบาทอย่างจริงจัง เม่ือประมาณ ปีพ.ศ.2520 โดย
แนวคิดเรื่องพระพุทธบาท ได้รับจากประสบการณ์ท่ีได้ไปเท่ียวตามโบราณสถาน ซ่ึงพบเห็นรอยพระ
พุทธบาทเก่าแก่สวยงานหลายแห่ง จึงเกิดความชื่นชอบ สนใจวิธีคิด และความลึกซ้ึงของคนโบราณ  ท่ี
                                                           

6 พิชัย นิรันต์, PichaiNirand (เชียงใหม่: สันติภาพเพ่ือสังคม, 2554), 17-18. 
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นําเอาเท้าท่ีมีความธรรมดาสามัญ มาทําเป็นงานศิลปะท่ีสวยงามดูมีสุนทรียะ ด้วยความเคารพและ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกลักษณะเป็นมหาบุรุษ สูงส่งกว่าสามัญ
ชน มีทุกอย่างท่ีสมบูรณ์ได้ด้วยบุญญาบารมีเหมือนเทวดา เพราะฉะนั้นเท้าของพระพุทธเจ้าจะไม่เป็น
แบบอย่างเช่นคนท่ัวไป มีคติธรรมมากมายท่ีสอดแทรกไว้ในรอยพระพุทธบาท เป็นการเคารพบูชา
และเทิดทูนพระพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นเทวดาองค์หนึ่ง และในลักษณ์ท่ีเป็นคติสืบต่อกันมาว่ารอยพระ
พุทธบาทพระพุทธเจ้าต้องเรียบเสมอกัน ทุกนิ้วจะต้องเรียวยาวเสมอกันก็เป็นลักษณะท่ีผิดแผกไปจาก
คนธรรมดา จะต้องทําให้แตกต่างจากมนุษย์ รอยพระบาทจะเป็นลักษณะท่ีเป็นเท้าเรียวยาว อุ้งพระ
บาทเรียบเวลาเหยียบพ้ืนจะเสมอกัน  

นอกจากนี้พิชัยยังให้ความสนใจมงคล 108 เป็นพิเศษโดยคิดว่าคนโบราณมีความคิดท่ี
กว้างขวาง เพราะในมงคล108 นั้นแต่ละช่องมีเรื่องราวมากมายมีจินตนาการยิ่งใหญ่ เช่น ด้านบน 
เป็นภาพพระพรหม เทวดา เทวดาชั้นสูง ในรอยเท้าของพระพุทธเจ้าประกอบแต่สิ่งอันเป็นมงคล สิ่ง
สูงส่ง และสิ่งท่ีดีงามรวมอยู่ท่ีเทียบเสมอกับพระพุทธเจ้า เช่น ช้างแก้ว ม้าแก้ว เครื่องทรงของกษัตริย์ 
จะรวมอยู่ในรอยพระพุทธบาท เนื่องจากเป็นของสูงท่ีเหมาะสมคู่ควรกับพระพุทธเจ้า และยังมีรูป
พระจันทร์พระอาทิตย์ สระอโนดาษ เขาพระสุเมรุขนาดเล็กถูกบรรจุลงในรอยพระพุทธบาทอีกด้วย  

ขณะท่ีพิชัยเริ่มวาดรูปรอยพระพุทธบาทนั้น ยังไม่มีศิลปินท่านใดและบุคคลท่ัวไปเห็นว่า
รอยพระพุทธบาท สามารถนํามาวาดหรือนํามาทําเป็นงานจิตรกรรมได้ แต่ยังมีศิลปินพ้ืนบ้านท่ีทํารอย
พระพุทธบาทถวายให้กับวัดเป็นพุทธบูชาซ่ึงเป็นการลอกเลียน หรือเป็นศิลปินกลุ่มอนุรักษ์ พิชัย
ต้องการความอิสระทางความคิด อยากสร้างแนวศิลปะข้ึนมาใหม่ โดยอาศัยพ้ืนฐานของบรรพบุรุษ 
ศึกษาองค์ความรู้และท่ีมาต่างๆ ของรูปสัญญาลักษณ์ท่ีบรรจุไว้ในรอยพระพุทธบาท ดังนั้นจึงศึกษาว่า
เหตุใดจึงวาดรูปม้าเช่นนี้ หรือเหตุใดจึงวาดรูปดอกบัวแบบนี้ เหตุใดจึงวาดรูปปราสาทราชวังแบบนี้ มี
แนวคิดอย่างไรมองอย่างไรอะไรเป็นสาระสําคัญ จากนั้นแล้วนํามาจินตนาการตกแต่งเพ่ิมเติมให้พิเศษ
กว่าท่ีเป็นอยู่ 

เริ่มแรก พิชัย ไม่ได้สนใจลักษณะของมหาบุรุษ แต่ประทับใจในลวดลายท่ีเป็นโลหะ หิน
ทราย หินแกรนิต ในสมัยของสุโขทัย จึงนําเอามาทําศิลปะในแนวทางร่วมสมัยให้กับคนยุคใหม่เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่า ความคิดหรือศิลปะของบรรพบุรุษ มีคุณค่าสูง เทียบกับนานาอารยประเทศได้ 
ความคิดของคนโบราณไม่แพ้ชาติอ่ืน พิชัยไม่ได้ทํางานศิลปะในแนวทางอนุรักษ์ แต่ต้องการนําเสนอ
แนวความคิดของบรรพบุรุษให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความสามารถของศิลปินไทยโบราณ 7 
 

 

                                                           

7
 สัมภาษณ์ พิชัย นิรันต์, ศิลปิน, 27 ธันวาคม 2555.    
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ผลงานรอยพระพุทธบาท 

ในปีพ.ศ. 2506  พิชัยได้ส่งผลงานเพ่ือเข้าประกวดชื่อ ผนังและความศรัทธา  ขนาด 
90x120 ซม. (ภาพท่ี 34)  แล้วได้รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตกรรม ในงาน
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 14 เป็นงานจิตรกรรม ท่ีนําเสนอรูปพระพุทธบาทขนาดใหญ่แนวนอน 
หันปลายพระบาทไปด้านซ้าย ซ่ึงใช้โครงสร้างรูปพระพุทธบาท มีตารางเป็นช่องๆแต่ไม่ใส่รายละเอียด
มงคล 108 ใช้กลุ่มสีเอกรงค์ วรรณะเย็น สีน้ําเงิน สีฟ้า และแทรกสีเหลืองเล็กน้อย ให้เกิดความ
สวยงาม ลักษณะการวาด ใช้วิธีการแบบฉับพลัน เน้นทีแปรง ท้ิงร่องรอยให้เกิดพ้ืนผิวสวยงาม เป็น
การผสมผสานเนื้อหางานศิลปะแบบไทยท่ีใช้วิธีการแบบสากล  

 

 

 

 
ภาพท่ี 34 ผนังและความศรัทธา, 2506 เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ ปิดทองคําเปลว ขนาด 
             90 x 120 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 123. 
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ผลงานชื่อ รอยพระพุทธบาท เทคนิคสื่อผสม ประมาณปีพ.ศ. 2505-2506 (ภาพท่ี 37) 
เป็นงานจิตรกรรมรูปพระพุทธบาท ท่ีดัดแปลงและผสมผสานรูปร่างรูปทรงต่างๆ ท่ีศิลปินสนใจ 
นําเสนอผ่านวิธีการสร้างพ้ืนผิว และร่องรอย มีพ้ืนท่ีซ้ายขวาเท่ากัน ลวดลายเป็นแบบแผน และมี
ลักษณะการซํ้า การใช้สีเป็นลักษณะสีเอกรงค์ในกลุ่มสีวรรณะร้อน แต่เน้นให้ลวดลายโดดเด่นด้วยการ
ใช้สีเข้มระบายลงบนพ้ืนระนาบ ลักษณะภาพรวมเป็นผลงานท่ีมีสวยงามและโดดเด่นในแง่การใช้
เทคนิคพ้ืนผิวท่ีมีความนูน ก่อร่างเป็นรูปร่างของเนื้อหา 

ด้านมุมซ้ายบนและล่าง ประกอบด้วยรูปดอกบัว บริเวณตรงกลางด้านซ้าย เป็นรูปวิมาน
ของเทวดา กลางรูปภาพเป็นรูปรอยพระพุทธบาท บรรจุมงคลท้ัง 108 ไว้ในธรรมจักรท่ีประกอบด้วย
วงกลมหลายชั้น และมีขนาดใหญ่เต็มส่วนกว้างของฝ่าเท้า สัญลักษณ์จัดเรียงเป็น 3 วง 
แล ะ มี ล า ย เ ส้ น วน เป็ น ก้นหอยล้ อม  ด้ านขว าขอ งภ าพ มีลั กษณะ เห มื อน กับ ด้ าน ซ้ า ย 
มีดอกบัวมุมบนและล้าง ตรงกลางเป็นรูปวิมานเทวดา 

 
 

 

 
ภาพท่ี 35 รอยพระพุทธบาท, ประมาณปีพ.ศ. 2505-2506  เทคนิคสื่อผสม 

ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, PichaiNirand (เชียงใหม่: สันติภาพเพ่ือสังคม, 2554), 105. 
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พิชัยนับเป็นศิลปินคนแรกๆท่ีนําทรายมาใช้ในงานศิลปะ โดยผลงานเทคนิคโรยทรายยุค
แรก เป็นงานจิตรกรรมสื่อผสมใช้วิธีการจากงานช่างฝีมือมาประยุกต์ใช้กับงานจิตรกรรมโดยใช้การโรย
ทรายแทนการวาด ต้องการให้เส้นมีความนูน ซ่ึงมีการเตรียมพ้ืนด้วยสีแดงเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
เส้นนูนท่ีเกิดจากทรายใช้สีทองหรือสีเหลืองซ่ึงเป็นลักษณะงานจิตรกรรมไทยประเพณี เนื้อหาท่ีวาด
เป็นการนําสัญลักษณ์ของพระพุทธบาทมานําเสนอโดยเลือกเฉพาะบางส่วนของสัญลักษณ์เท่านั้นและ
นํามาสร้างรูปร่างรูปทรงใหม่ให้เกิดความสวยงามยิ่งข้ึน 

ผลงานโรยทรายยุคแรก เทคนิค สื่อผสม ขนาด 50 x 90 ซม.(ภาพท่ี 36) ประกอบไป
ด้วยผลงานศิลปะจํานวน 9 ชิ้น ในแต่ละชิ้น เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ประกอบไปด้วยมงคลเล็กๆ ตัวอย่าง
ของภาพจิตรกรรมในชุดนี้ท่ีน่าสนใจได้แก่  ภาพจิตรกรรม ท่ีใช้เทคนิดโรยทราย เพ่ือให้เกิดพ้ืนผิวนูน 
ใช้วิธีรองพ้ืนด้วยสีแดง ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของงานจิตรกรรมไทยโบราณ และใช้เส้นสีทอง 
วาดเป็นลวดลายต่างๆ มุนบนซ้ายเป็นรูป รอยพระพ ุทธบาทคู่ ภายในมีรูปดอกบัวและลายก้นหอย 
ตรงกลางด้านบนเป็นรูปสัญลักษณ์มงคล 108 ประกอบ ด้วยรูป ดอกบัวแก้ว สังข์แก้ว ฉัตรแก้ว 
บายศรี ด้านขวาบนเป็นรูป วิมารเทวดา ท่ีภายในมีรูปฉัตรแก้ว และบายศรี ตรงกลางภาพด้านซ้าย 

เป็นสัญลักษณ์มงคล 108 มีฉัตรแก้ว บายศรี พัดโบก ดอกแก้ว ตรงกลางภาพเป็นรูปคล้ายธรรมจักร 

ภายในมีรูปฉัตรแก้ว บายศรีและ ดอกแก้ว ตรงกลางภาพ  ด้านขวา เป็นรูปสัญลักษณ์มงคล 108 
มีดอกแก้ว ฉัตรแก้ว พัดโบก บายศรี จักรแล้ว ดอกบัวแก้ว และปลา  

ด้านซ้ายล่างเป็นรูปสัญลักษณ์มงคล 108 มีรูป ฉัตรแก้ว บายศรี สังข์แก้ว ช่อดอกไม้ทอง 
พัดโบก และเกษียรสมุทร ตรงกลางด้านล่างของภาพ เป็นรูปสัญลักษณ์มงคล 108 มีปลา ช่อดอกไม้ 
ทอง บายศรี มุมล่างขวาเป็นรูปวงกลมท่ีภายในมีรูปดอกบัว และปลา 

 

 

 
ภาพท่ี 36 ไม่ปรากฏช่ือภาพ, ผลงานโรยทรายยุคแรก, เทคนิค สื่อผสม ขนาด 50 x 90 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, PichaiNirand (เชียงใหม่: สันติภาพเพ่ือสังคม, 2554), 20. 
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ผลงานโรยทรายยุคแรก (ภาพท่ี 37) มุมซ้ายบนเป็นรูปสัญลักษณ์ 108 มีดอกบัวแก้ว 
ฉัตรแก้ว พักโบก บายศรี ปลา และดอกบัว ตรงกลางด้านบนเป็นรูปพระพุทธบาท อยู่ในวงกลม 
ล้อมรอบด้วย สัญลักษณ์มงคล 108 มุมขวาบนเป็นรูปวิมานเทวดา ภายในมีรูปบายศรี   

ด้านนอกเป็นรูปดอกบัวแก้ว ช่อดอกไม้แก้ว ตรงกลางด้านซ้ายเป็นรูปพระพุทธบาท 
ล้อมรอบข้าง ซ้ายและขวา ด้วยรูปสัญลักษณ์มงคล 108 ตรงกลางภาพมีรูปดอกบัวอยู่ตรงกลาง 
และมีรูปบายศรีแก้ว ฉัตรแก้ว ดอกไม้แก้วล้อมรอบ  

ตรงกลางด้านซ้าย เป็นรูปวิมารเทวดาท่ีมีน้ําล้อมรอบ มุมซ้ายล้างเป็นรูปสัญลักษณ์มงคล 
108 มีรูปดอกบัว ฉัตรแก้ว บายศรี ช่อดอกไม้แก้ว สังข์แก้วและปลา ตรงกลาง ด้านล่างมีรูปปลา 2 
ตัว ตรงกลางด้านบนและล้างเป็นรูปดอกไม้แก้วลักษณะต่างๆ มุมขวาล่างมีรูป ดอกบัวแก้วด้านบน 
และมีรูปปลาเชิดหัวข้ึนหาดอกบัว 
 

 

 

 
ภาพท่ี 37 ไม่ปรากฏช่ือภาพ, ผลงานโรยทรายยุคแรก, เทคนิคสื่อผสม ขนาด 50 x 90 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, PichaiNirand (เชียงใหม่: สันติภาพเพ่ือสังคม, 2554), 21. 
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ปีพ.ศ. 2513 พิชัยได้เขียนผลงานชื่อ พระพุทธบาท,ธรรมจักร ขนาด 60 x 80 ซม. 
(ภาพท่ี 38) ซ่ึงเป็นงานจิตรกรรมสื่อผสมใช้การโรยทรายเป็นเนื้อหาเรื่องราวต่างๆผ่านสัญลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนา 2 อย่าง คือ พระพุทธบาทและธรรมจักร ซ่ึงนํามาสร้างสรรค์ ดัดแปลงให้เกิดรูปร่าง
ใหม่ ภายใต้ความคิด คติความเชื่อเดิม โดยใช้เส้นทรายสีทองท่ีมีความนูนนําเสนอ บนสีพ้ืนสีแดงท่ีมี สี
น้ําเงิน และสีเหลืองเป็นส่วนประกอบ พิชัยมีความเข้าใจเรื่องทฤษฎีสี สามารถนําสีตัดกันคือ แดง น้ํา
เงิน มาอยู่ด้วยกันได้ มีการแบ่งด้วยเส้น มีการเรียบเรียงความสวยงามของสี ทําให้องค์ประกอบของ
ภาพสวยงามยิ่งข้ึน ท้ังยังช่วยให้เกิดอารมณ์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา  

จุดเด่นของงานเป็นรูปธรรมจักรท่ีรายล้อมไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีปรากฏในรอยพระ
พุทธบาท ทําให้ผลงานมีความน่าสนใจในเชิงการตีความสัญลักษณ์ท่ีมาจากรูปร่างท่ีปรากฏ และ
รูปร่างใหญ่ของผลงานภาพนี้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีทุกมุมมีความกลมมน ซ่ึงทําใหญ่ผลงานดูไม่แข็ง
จนเกินไป ด้านบนตรงกลางภาพเป็นรูปดอกบัวขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยดอกบัวขนาดเล็ก เรียงราย
เคลื่อนไหวไปหาดอกบัวใหญ่ ตรงกลางด้านล่างเป็นรูปวิมานท่ีภายในมีรูปดอกไม้แก้ว บายศรี และใบ
เสมา ตามลําดับ มีรูปปลาว่ายวนล้อมรอบ บริเวณด้านข้างของภาพส่วนใหญ่เป็นลวดลายน้ํา 

 

 
 

ภาพท่ี 38 พระพุทธบาท, ธรรมจักร, 2513 เทคนิคสีน้ํามันบนผ้าใบ โรยทราย ขนาด 60 x 80 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, PichaiNirand (เชียงใหม่: สันติภาพเพ่ือสังคม, 2554), 23. 
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ผลงาน ตามรอยพุทธะ เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 100 x 130 ซม. ไม่ปรากฏปีท่ี
สร้างสรรค์ผลงาน (ภาพท่ี 39)  เป็นภาพจิตรกรรมสีน้ํามัน ตรงกลางภาพเป็นรอยพระพุทธบาทคู่ 
ลักษณะคล้ายแบบจําลองท่ีนิยม สร้างโดยท่ัวไป บริเวณโดยรอบเป็นรูปสัญลักษณ์มงคล 108 
ซ่ึงสวนใหญ่เป็นรูปดอกบัว แบ่งเป็นช่อง อย่างมีระเบียบ ด้านบนสุดของภาพเป็นพ้ืนท่ีว่าง โล่งๆ 
เพียงดอกบัวเปล่งแสงเป็นวงกลมดอกเดียว เท่านั้น ภาพโดยรวมเป็นสีวรรณะเย็น 
 
 

 

 
ภาพท่ี 39 ตามรอยพุทธะ, เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 100 x 130 ซม. 
ท่ีมา: อัญชิษฐา ผ่องใส, “พิชัย นิรันต์ : สัญลักษณ์ของสัจจะสัจจะในสัญลักษณ์.” ผาสุก, 24, 134 
(กรกฎาคม – กันยายน 2544): 18-22. 
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ปีพ.ศ. 2522 พิชัยได้เขียนผลงานชื่อ พระพุทธบาท ขนาด 125 x157ซม. (ภาพท่ี 40) 
ซ่ึงนับเป็นงานจิตรกรรมสีน้ํามันท่ีแสดงเนื้อหาพระพุทธบาทท่ีนําลักษณะเด่นทางกายภาพของพระ
พุทธบาทมาดัดแปลงปรับปรุงให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลักษณะการสร้างพระพุทธบาทจะแบ่ง
เนื้อหาความหมายเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเป็นช่องๆเรียงตัวกันในรูปพระพุทธบาทขนาดใหญ่ครอบ
สัญลักษณ์ท้ังหมด ซ่ึงผลงานได้นําลักษณะดังกล่าวออกมาใช้โดยแบ่งพ้ืนท่ีของภาพออกเป็นช่อง
มากมายและวาดรูปลงไปในแต่ละช่องใช้สีส่วนใหญ่เป็นสีวรรณะเย็นโดยมีจุดเริ่มต้นจากจุดเด่นของ
ภาพซ่ึงเป็นรูปพระพุทธบาท 

ภาพจิตรกรรมนี้ประกอบไปด้วยรูปพระพุทธบาทคู่บริเวณกลางภาพ และรายล้อมไปด้วย
สัญลักษณ์มงคล 108 ซ่ึงแบ่งออกไปช่อง และชั้นต่างๆ ชั้นในสุดสีเขียวเป็นรูปดอกบัวแก้ว ลักษณะ
ต่างๆ ซ่ึงหากสังเกตจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายเปลวเทียน ชั้นท่ีสองสีน้ําเงิน รูปส่วนใหญ่เป็นดอกบัว 
รูปบายศรี ดอกแก้วบ้างเล็กน้อย ชั้นท่ีสามเป็นรูปสัญลักษณ์มงคล 108 ต่างๆ ประกอบไปด้วยจักร
แก้ว ดอกไม้แก้ว เรือสําเภา น้ํา ฯลฯ 
 

 

 
ภาพท่ี 40 พระพุทธบาท, 2522 เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 125 x 157 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 41. 
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ปีพ.ศ. 2522 พิชัยได้เขียนผลงานผลงานชื่อ รอยพระพุทธบาท ขนาด 120 x 160 ซม. 
(ภาพท่ี 41) งานจิตรกรรมสื่อผสมใช้วิธีการโรยทรายเป็นรูปพระพุทธบาทลงบนผืนผ้าใบท่ีเตรียมพ้ืนไว้
ด้วยสีแดง มีการวาดภาพเทวดาโดยรอบภาพพระพุทธบาทซ่ึงผสมผสานวิธีการ 2 ลักษณะ คือการ
สร้างพ้ืนผิวด้วยการโรยทรายและการวาดภาพ ซ่ึงเนื้อหาของภาพนําเสนอสัญลักษณ์พระพุทธบาท
ต่างๆ เช่น ช้างแก้ว ม้าแก้ว หรือลักษณะมงคล 108 ประการ ภาพเทวดาท่ีวาดด้านข้างนั้นสวยงาม มี
ลักษณะแตกต่างกันตามความเชื่อ ซ่ึงการนําวิธีการโรยทรายมาใช้ทําให้เกิดความชัดเจน ในภาพพระ
พุทธบาท ท้ังยังทําให้เกิดองค์ประกอบท่ีสวยงามากไปกว่าการวาดภาพปกติท่ัวไป 

ภาพจิตรกรรมประกอบด้วยรูปพระพุทธบาทตรงกลางภาพซ่ึง ภายในบรรจุรูปสัญลักษณ์
มงคล 108 แบ่งเป็นช่อง ด้านบทของรูปพระพุทธบาทเป็นลวดลายก้นหอย วนไปตามลักษณะของ
นิ้วเท้าท้ัง 5 และตรงกลางพระพุทธบาทเป็นรูปดอกบัว ด้านของรูปพระพุทธบาทเป็นรูปเทวดา
ล้อมรอบในท่าบูชา 
 
 

 

 
ภาพท่ี 41 รอยพระพุทธบาท, 2522 เทคนิค สื่อผสม ขนาด 120 x 160 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 29. 
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ในปีพ.ศ. 2534  พิชัยได้เขียนผลงานชื่อ พระพุทธบาท ขนาด 80 x 100 ซม. (ภาพท่ี 
42) งานจิตรกรรมสีน้ํามันท่ีใช้วิธีการพ้ืนฐานคือการวาดสีน้ํามันลงบนผืนผ้าแต่มีความน่าสนใจใน
รูปแบบเนื้อหาท่ีนําเสนอในเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีจุดเริ่มต้นจากพระพุทธบาทโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ ใน
พ้ืนท่ีของภาพท้ังหมด แต่สิ่งท่ีโดดเด่นงานชิ้นนี้คือภาพออกบัวสีขาวท่ีบอกเล่าเรื่องราวของวัฏจักรท่ี
วนเวียนเป็นเรื่องปกติสอดคล้องกับภาพพระพุทธบาทท่ีตรงกลางเป็นรูปดอกบัวเช่นกัน โครงสร้างของ
รูปทรงในภาพมีลักษณะคล้ายสถูป ศิลปินไม่บอกอะไรโจ่งแจ้ง แต่จะสอนคนให้เข้าสู่ความดี มี
คุณธรรม ความรัก จากโลกียะไปสู่โลกุตระ 

ผลงานมีการนําวิธีการแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมาใช้นั้นคือการติดทองคําเปลวซ่ึงเป็น
การศึกษาลักษณะทางกายภาพจริงของพระพุทธบาทท่ัวไปท่ีมักมีการติดทองคําเปลวตามความเชื่อถึง
สิ่งดีงามและมีการใช้กรอบสี่เหลี่ยมครอบเนื้อหาท้ังหมดในพ้ืนท่ีของภาพหากสังเกตจะพบว่ามีวิธีการ
ให้สีท่ีน่าสนใจจากดํามืดค่อยๆสว่างข้ึนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการนําเสนอเนื้อหาสาระของผลงาน
ชั้นนี้ 

ภาพผลงานประกอบด้วยตรงกลางภาพ มีดอกบัวสีขาว ซ่ึงเป็นภาพวัฐจักรการเกิด-ดับ
ของดอกบัว ด้านบนเป็นรูปของแสงท่ีลอยข้ึนท่ีละชั้น ด้านล่างเป็นภาพพระพุทธบาท ท่ีหันนิ้วพระ
บาทไปทางซ้าย ตรงกลางพระบาทมีรูปดอกบัว ล้อมรอบด้วยลายก้นหอย ส่วนล่างสุดจากพระพุทธ
บาท มีแสงรูปร่างคล้ายดอกบัวท่ีเปล่งแสงได้ในมหาสมุทรแห่งความมืด สองข้างมีปลาหน้าตาหน้ากลัว
กําลังจ้องมองแสงนั้นอยู่ บริเวณกลางผลงานมีเส้นท่ีสร้างเป็นกรอบคลุมรูปท้ังหมด ซ่ึงภายนอกกรอบ
ไม่ปรากฏรูปแต่อย่างใดสร้างเป็นกลุ่มสี คล้ายสีรุ้ง 

 

 

 
ภาพท่ี 42 พระพุทธบาท, 2534 เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 80 x 100 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 67. 
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ในปีพ.ศ. 2547 พิชัยได้เขียนผลงานชื่อ พระพุทธบาท ขนาด 50 x 70 ซม. (ภาพท่ี 43) 
งานจิตรกรรมท่ีนําเสนอเรื่องราวพระพุทธบาทท่ีพัฒนารูปแบบโบราณเสนอในเชิงนามธรรม พิชัยใช้
รูปร่างคร่าวๆตัดทอนบางส่วนเน้นเฉพาะสิ่งท่ีน่าสนใจรวมท้ังผสมผสานเนื้อหาอ่ืนๆลงไปด้วยแต่ยังคง
เนื้อหาหลักเรื่องพระพุทธบาทไว้อย่างชัดเจน มีการตัดแบ่งพ้ืนท่ีเป็นส่วนทับซ้อนกันบ้างซ่ึงมีความ
น่าสนใจใช้สีหลากหลายแต่ยังคงคลุมความมืดความสว่างด้วยความต้องการเน้นท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา
ท้ังยังมีการปิดทองคําเปลวในพ้ืนท่ีบางส่วน รูปพระพุทธบาท ท่ีมีการทับซ้อน ไม่สมบูรณ์ แต่ยังคงเป็น
รูปสัญลักษณ์มงคล 108 รูปดอกบัว บายศรี ดอกไม้แก้ว ฉัตรแก้ว และหม้อบูรณคตะ รวมท้ังปรากฏ
รูปซากปรักหักพังจากโบราณสถานด้วย 

 
 

 

 
ภาพท่ี 43 พระพุทธบาท, 2547 เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 50 x 70 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 83. 
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ในปี พ.ศ. 2551 ผลงานชิ้นสุดท้ายของพิชัยชื่อ รอยพระพุทธบาท ขนาด 110 x 140 
ซม. (ภาพท่ี 44) เป็นงานจิตรกรรมท่ีผสมผสานรูปร่างรูปทรง และสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจากความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนา และประสบการณ์ของศิลปิน เห็นได้จากรูปภาพต่างๆท่ีปรากฏในผลงาน ท้ัง
ยังใช้วิธีการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย ดังเช่นการระบายสีน้ํามัน การปิดทองคําเปลวและการปะติดวัสดุ
ลงบนผืนผ้าใบ ใช้สีท่ีหลากหลายตามจินตนาการ ซ่ึงมีการควบคุมตามหลักองค์ประกอบศิลป์ มีสี
วรรณะร้อนอยู่ในกลุ่มของสีวรรณะเย็น เป็นจังหวะ เนื้อหาหลักเป็นเรื่องพระพุทธบาท แบ่งเป็น 3 
ส่วน บนสุดเป็นพระพุทธรูปประทับยืนเหมือนจริงเรียงเป็นแถวถัดลงมาเป็นนิ้วพระบาท ส่วนท่ี 2 ตรง
กลางภาพ เป็นรูปดอกบัว ด้านบนดอกบัวมีเทพ พรหม และสัญลักษณ์มลคล 108 ประการ ส่วนท่ี 3
ด้านล่างของพระพุทธบาทเป็นรูปดอกบัวตูมท่ีส่องแสงสว่างอยู่ท่ามกลางความมืด 
 
 

 

 
ภาพท่ี 44 พระพุทธบาท, 2551 เทคนิค สีน้ํามันและทองคําเปลวบนผ้าใบ ขนาด 110 x 140 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 82. 
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ประวัติ พัดยศ พุทธเจริญ 

พัดยศ พุทธเจริญ เดิมชื่อ พงษ์ศักด์ิ เกิดวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2508 ณ บ้านทรงไทยริม
แม่น้ําท่าจีน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรต้ังแต่รุ่นทวด มีท่ีนา
มากมาย วัยเยาว์เริ่มต้นศึกษาท่ีโรงเรียนเรืองวิทย์วิทยา เนื่องจากไม่ขยัน ชอบเล่นสนุกจึงทําให้ผลการ
เรียนไม่ดีนัก สอบได้   ท่ีสุดท้าย จึงมักถูกเปรียบนําเทียบกับพ่ีสาว ซ่ึงเรียนเก่งอยู่เสมอ เม่ือศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 บิดาจึงให้ย้ายไปศึกษาโรงเรียนบ้านสามพรานซ่ึงเป็นโรงเรียนรัฐบาล พัดยศชอบ
เล่นกีฬาไม่สนใจการเรียนจึงเรียนได้ไม่ดีนักตกซํ้าชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 3 เม่ือเลื่อนชั้นข้ึน 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความใจใส่ และขยันมากข้ึนประกอบกับทางครอบครัวใส่ใจเป็นพิเศษ ผลการ
เรียนจึงดีข้ึนมาก เม่ือจบการศึกษาชั้นปีท่ี4 จึงย้ายมาศึกษาต่อ ท่ีโรงเรียนวัดไรขิงสุนทรอุทิศ  

เม่ือเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา1 ท่ีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ความสามารถทางด้านศิลปะ
ของพัดยศ เริ่มฉายแววจากการเรียนวิชาศิลปะได้ดี ประกอบกับสภาพแววล้อมท่ีเต็มไปด้วยศิลปะ มี
คุณปู่คือ ชิต เหรียญประชา เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม และพ่ีน้องท่ียังเรียนศิลปะ ทําให้เห็นแบบอย่าง เม่ือ
ทํางานศิลปะแล้วชื่นชอบ มีความสุข จึงเป็นการจุดประกายให้สนใจศิลปะเรื่อยมา แต่ครอบครัวไม่
เห็นชอบ เพราะเชื่อว่าไม่สามารถทําให้อาชีพท่ีมีหลักฐาน และความม่ันคงได้ ครอบครัวต้องการให้
เรียนในสาขาอ่ืนๆมากกว่าในช่วงเวลานั้นพัดยศ ศึกษาในสายวิทย์-คณิต ซ่ึงทําคะแนนได้ดี จึงทําให้
เกิดความลังเลในการศึกษาต่อแต่คุณครูชื่อ พัฒนา บัวโต คุณครูสอนศิลปะ ท่ีจบด้านศิลปะโดยตรง
เห็นแววด้านศิลปะของพัดยศ จึงให้พัดยศ เป็นพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาด้านศิลปะแก่เพ่ือนๆ นอกจากนั้น 
พัดยศยังช่วยงานกิจกรรมของโรงเรียนท่ีต้องอาศัยทักษะด้านศิลปะ เช่น การจัดบอร์ดวันสําคัญ การ
ประกวดต่างๆ เป็นต้น  

ขณะท่ีกําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อาจารย์ผู้สอน ซ่ึงจบการศึกษาจากวิทยาลัย
นาฏศิลป์ แนะนําให้ไปสอบเข้าศึกษาต่อ ยังวิทยาลัยช่างศิลป์ ในขณะนั้นพัดยศไม่มีความรู้ว่า จะต้อง
เตรียมความพร้อมจะสอบผ่านการคัดเลือก ด้วยความต้ังใจท่ีต้องการศึกษาทางด้านศิลปะอย่างจริงจัง  
ในขณะเดียวกัน อาจารย์อีกท่านท่ีโรงเรียนวัดไร่ขิง ได้แนะนําให้เข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนอาชีวศิลป์  
พัดยศจึงเข้าศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ พัดยศได้เริ่มต้นศึกษาศิลปะอย่างจริงจัง ต้ังแต่
วิชาพ้ืนฐาน ความคิด จินตนาการ การสร้างสรรค์ และเริ่มวางแผนจะเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเก่ียวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาศิลปะ นักเรียนท่ีต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ ส่วนใหญ่เริ่ม
ฝึกฝนทักษะ ขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นช่วงเวลาท่ีเหนื่อยยาก เพราะต้องเดินทางไปฝึก
ทักษะท่ีกรุงเทพมหานคร และเดินทางกลับบ้านท่ี อําเภอสามพรานเป็นประจํา 

ช่วงท่ีกําลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 พัดยศเริ่มมีความคุ้นเคยกับคณาจารย์
ศิลปะท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง จึงได้รับคําแนะนําและรวมกลุ่มกับเพ่ือนนักศึกษา ฝึก
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ทักษะในการวาดรูป องค์ประกอบศิลป์โดยเริ่มเรียนต้ังแต่ เวลา 07.30 – 13.00 น. ในวิชาวาดเส้น
สลับกันมาเป็นแบบให้วาดและวิจารณ์ผลงานซ่ึงกันและกันจนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 
นอกจากจะเตรียมตัวด้านทักษะศิลปะแล้วยังต้องสอบวิชาสามัญให้ดีด้วย โดยได้รุ่นน้องท่ีรู้จัก คอย
ช่วยเหลือนําหนังสือภาษาไทย อังกฤษ สังคม มาให้เวลาในช่วงนี้มีมากข้ึนเพราะออกมาอยู่หอพัก ไม่
ต้องเสียเวลาเดินทางไป-กลับ บ้านท่ีอําเภอสามพราน 

พัดยศเริ่มวางแผนการศึกษา ว่าต้องการศึกษาศิลปะท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงจะต้อง
เข้าสอบคัดเลือก เพ่ือความไม่ประมาทจึงเลือกสอบท่ีสถานศึกษาอ่ืนด้วย คือ วิทยาลัยเพาะช่าง ผล
สอบคัดเลือกแจ้งว่า สอบผ่านการคัดเลือกท้ัง 2 สถานศึกษา จึงเลือกเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรทําให้ได้รับแง่คิดว่า ทุกอย่างต้องมาจากความสามารถ ความต้ังใจ รู้จักวางแผนอนาคต รู้จัก
สังเกตและเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี พอแยกแยะอะไรบางอย่างได้ตรงประเด็น ก็
จะสามารรถรู้ว่าต้องวางแผนอย่างไร  

เม่ือเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้แล้ว จึงเริ่มวางแผนการศึกษา เนื่องจากมีปู๋
เป็นศิลปินแห่งชาติอยากมีชื่อเสียงแบบปู่บ้าง จึงเดินทางไปดูงานศิลปะตามสถานท่ีต่างๆ ฝึกทักษะ
เพ่ิมเติม ขยันหม่ันเพียร ทําให้ได้คะแนน A และ A+ ในวิชาองค์ประกอบศิลป์หลายครั้ง ขณะกําลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 พัดยศส่งผลงานเข้าประกวดในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 31 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง เม่ือถึงเวลาเลือกเรียนวิชาเอกในคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พัดยศสํารวจตนเอง
ถึงธรรมชาติในการแสดงออกของตน โดยพัดยศได้กล่าวว่า 

 
ไม่ชอบวิชาประติมากรรม เพราะสกปรกเลอะเทอะ ดินเหนียวที่คณะจิตรกรรมฯ ไม่

สะอาด ปั้นแล้วหงุดหงิด จึงไปขุดดินนาที่บ้านมาปั้น จนเพื่อนล้อแต่มีความสุขไม่ชอบวิชาศิลปะ
ไทย เพราะเป็นอะไรที่ช้า รายละเอียดมากมายและไม่มีพื้นฐานศิลปะไทยที่ดี ด้วยบุคลิกที่ไม่ชอบ
อะไรช้าๆ ใจร้อนวาดภาพจิตรกรรมทําได้ ไม่ค่อยชอบ สุดท้าย จึงเลือกศึกษาทางด้านภาพพิมพ์ 
เพราะสะอาด มีระบบระเบียบ สนใจงานภาพพิมพ์หิน (Lithograph) เป็นเทคนิคใหม่8  

 

พัดยศวางแผนว่าเม่ือจบการศึกษาแล้วอยากกลับมาเป็นอาจารย์สอนท่ีคณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พัดยศจบการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาภาพ
พิมพ์ ในปีพ.ศ. 2532  จบการศึกษาปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ ในปีพ.ศ. 2541 ปัจจุบัน พัดยศ ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ประจําท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

                                                           

8 สัมภาษณ์ พัดยศ พุทธเจริญ, ศิลปิน, 15 มีนาคม 2556   
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เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2548 พัดยศประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทําให้เลือดค่ังในสมอง ต้อง
ผ่าตัดถึง 2 ครั้ง เม่ือฟ้ืนจากอาการหมดสติ ก็พบว่า ร่างกายมีอาการคล้ายอัมพฤกษ์ พูดไม่ได้ เดิน
ไม่ได้ เขาร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก ถึงข้ันจะฆ่าตัวตาย ผลจากสมองท่ีได้รับอุบัติเหตุ ทําให้
ร่างกายซีกซ้ายท้ังซีกอ่อนแรง ต้องรับประทานยารักษาเซลล์สมองอยู่ตลอด ทํากายภาพบําบัดสร้าง
กําลังของกล้ามเนื้อ ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาท แต่ยังทํางานศิลปะได้ 
เพราะเขาได้นําหลักธรรมท่ีเคยศึกษามาต้ังแต่ช่วงก่อนท่ีจะประสบอุบัติเหตุ มาปรับใช้และเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ  หลังจากพักรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลศิริราชนาน 5 เดือน พัดยศก็สามรถกลับมา
สอนได้ตามปกติ  จึงใช้โอกาสนี้สร้างสรรค์ผลงานขอตําแหน่งทางวิชาการ ข้ามข้ันจากอาจารย์เป็นรอง
ศาสตราจารย์เม่ือปีพ.ศ. 2551 และปีพ.ศ. 2552 ได้รับเลือกเป็นศิลปินรางวัล ศิลปาธร สาขา
ทัศนศิลป์ จากผลงานศิลปะแนวพุทธศิลป์ ซ่ึงถือเป็นลักษณะเด่นในงานของพัดยศ9 
 

ท่ีมาของแนวความคิดในการทํางานศิลปกรรม 
เนื่องจากครอบครัวเป็นคนไทยโบราณ ท่ีปู่ย่า ตายาย คลุกคลีกับกิจกรรมทางศาสนา 

เม่ือผู้ใหญ่ไปวัดจะพาพัดยศไปด้วย ทําให้ได้ซึมซับพุทธศาสนา จนเม่ือบวชเรียนได้เริ่มมาศึกษาพระ
ธรรม ทําสมาธิ  

ระยะแรกท่ีเริ่มทํางานศิลปะ พัดยศจะทํางานเก่ียวกับธรรมชาติ ธรรมมะ ซ่ึงหล่อหลอม
ให้สํารวจสิ่งต่างๆแล้วนํามาไว้ในงานศิลปะ การแสดงออกโดยศึกษาถึงปรากฏการณ์ความเป็นไป       
การดําเนินไปของธรรมชาติท่ีมีผลภายใน เก่ียวกับฤดูกาล โดยใช้สื่อหรือทัศนธาตุเป็นเครื่องมือและ 
กุศโลบาย ในการสร้างความรู้สึก การรับรู้ ความหมาย สาระ นามธรรม ถึงจะมีธรรมะมาก แต่ก็ยังไม่
ชัดเจน 

เม่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิต อาจารย์แนะนําว่าถ้าทําเรื่องธรรมมะ 
ธรรมชาติ ความคิดจะยังไม่ชัด พัดยศจึงได้ศึกษาธรรมชาติมากข้ึน อ่านปรัชญา ศาสนา ศึกษาผลงาน
ศิลปินไทยและตะวันออกท่ีชื่นชอบ ทําให้เห็นความเชื่อมโยง เนื่องจากเป็นคนสนใจศาสนาอยู่แล้ว จึง
นําประเด็นปรัชญา ศาสนานี้มาสร้างให้เกิดเป็นภาษาในเชิงนามธรรมและความรู้สึก 

ผลงานศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นการนําหลักธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนา มาตีทางศิลปะ 
และแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น ผลงานช่วงก่อนท่ีจะประสบอุบัติเหตุ ชื่อ 'Mind 

                                                           

9 กฤตสอร, พลิกชีวิต: อุบัติเหตุพลิกชีวิตศิลปินศิลปาธร “พัดยศ พุทธเจริญ”,เข้าถึงเมื่อ 22 
พฤศจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/dhamma/viewnews.aspx?NewsID= 
9560000013416 
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Fullness' พูดถึงการท่ีมนุษย์อย่างเราจะเข้าไปสู่ธรรมและความสุขสงบในใจนั้น เราต้องละวาง เลิก
ยึดติดในเรื่องใดบ้างถึงจะปล่อยวางได้ และนําไปสู่ความสุขสงบได้ 

จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เม่ือปีพ.ศ. 2548 พัดยศนํามาใช้เป็นประเด็นทางศิลปะ เริ่มจาก
การแฝงนัยเชิงปรัชญาและพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นคติเตือนใจตนเองให้มีสติอยู่เสมอ และเพ่ือ
พุทธศาสนิกชนท่ีสนใจศิลปะทุกคน จะได้ร่วมรู้และตระหนักในพุทธปรัชญาท่ีแฝงความหมายไว้ใน 
ผลงาน 
 
แนวคิด และแรงบันดาลใจในการทํางานเก่ียวกับรอยพระพุทธบาท 

พัดยศนํารอยพระพุทธบาทมาใช้ในฐานะเป็นสัญลักษณ์สากลทางพระพุทธศาสนาท่ี
เก่ียวกับพระพุทธเจ้า โดยใช้ในลักษณะเป็นรูปสมมติ เพ่ือสื่อแทนถึงสติ โดยพัดยศได้กล่าวไว้ว่า 

 
ก่อนหน้านั้นปรากฏการใช้รอยพระพุทธบาทในงานชุด mindfulness ซ่ึงพูดถึงสติใน

บริบทของหลักธรรมคําสอน การดําเนินชีวิต ที่ต้องดําเนินไปอย่างมีสติ การที่จะรู้เท่าทันใน
ปัจจุบันขณะ หรือ mindfulness นั้น จะต้องทําอะไรบ้างกับชีวิต กับจิต งานชุด mindfulness 
เป็นการย้อนกลับมาพิจารณาที่ใจ ว่าการจะพบความสุขสงบในใจ เป็นเร่ืองวิถีการเข้าถึงพุทธ
ธรรม การเข้าถึงความสุขสงบ ที่มนุษย์ต่างใฝ่หามันเป็นอย่างไร จะต้องมีการปฏิบัติหรือละวาง
อย่างไรบ้าง ที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็จะให้แนวคิด แนวทางเก่ียวกับเร่ืองของจิต ของสติ การใช้
พุทธบาท ณ ช่วงนั้น เป็นเพียงแค่รูปสมมติที่สื่อถึงพระพุทธเจ้า เช่น เราเห็นพระพุทธรูปเราก็นึก
ถึงพระพุทธเจ้า ซ่ึงก็คือ การสร้างรูปแทน แต่ไม่ได้สร้างรูปแทนในแบบพระพุทธรูป แต่ใช้รอย
พระพุทธบาท คือ การดําเนินตามรอยพระธรรมคําสอนมากกว่า ว่าถ้าเราเห็นพระพุทธรูป เราก็
จะเข้าใจว่านี่คือพระพุทธเจ้าในบริบทของรูปตัวแทน แต่รูปตัวแทนของรอยพระพุทธบาทมี
สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเช่นกัน แต่เป็นคําสอน ที่ให้ดําเนินรอยตาม พระพุทธ คือ
พระพุทธเจ้า พระธรรม คือ พระธรรมคําสอน และพระสงฆ์ คือ ผู้ปฏิบัติและเผยแผ่คําสอนของ
พระพุทธเจ้า10 

 

หลังจากนั้น  รอยพระพุทธบาทท่ีนํามาใช้ได้เปลี่ยนไป หลังจากท่ีพัดยศประสบอุบัติเหตุ
เม่ือปีพ.ศ. รอยพระพุทธบาทจะเก่ียวข้องกับสุขภาพร่างกายและชีวิตจริงมากข้ึน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
นั้น ทําให้พัดยศต้องใช้ จิต สติ ในการก้าวย่างไปในการใช้ชีวิตประจําวัน จากท่ีพัดยศได้กล่าวไว้ว่า 

 

                                                           

10
  สัมภาษณ์ พัดยศ พุทธเจรญิ, ศิลปิน, 8 มีนาคม 2556.   
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ในงานวิถี: พุทธจริต-ญาณจริต-ลัทธาจริต... ตามรอยพุทธายะ 2 ที่ใช้ขาซ้ายยัดนุน่                              
(ภาพที่ 50) มาจากอาการเสียสมดุลจากอุบัติเหตุ ทาํให้ร่างการซีกซ้ายอ่อนแรง การอ่อนแรง มัน
คือ อาการกายภาพที่เบา ความเบา ความอ่อนแรง แต่ทําไมการอ่อนแรงที่เป็นมันถึงหนักหนกัที่
จะก้าวย่าง มันขัดแย้งกันระหว่างความรู้สึกกับความเป็นจริงหรือความหมายในเชิงธรรม จึงสร้าง
รูปจําลองของความเปน็ขาข้างซ้ายที่อ่อนแรงที่มีปัญหา ณ ตอนนี้  

ใช้นุ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของความเบายัดเข้าไปแล้วใช้ไม้เท้าที่เหมือนเป็นอาวุธที่ช่วยคํ้ายัน
หรือพยุงให้ขาย่างก้าวต่อไป การที่เราจะยกให้ขาที่เบาแต่หนัก ให้ก้าวย่างไปแต่ละก้าว แต่ละ
คร้ัง จึงต้องใช้พลังทําให้เราต้องให้ความสําคัญกับทุกจังหวะที่ก้าวย่าง เหมือนกับรวมพลังกาย 
พลังใจกายพร้อมใจพร้อม จิตน้อม เพื่อยกขาหรือยกเท้า ให้ก้าวไปอย่างม่ังคงและระมัดระวัง 
เป็นเร่ืองของการหลอมรวมการทํางานของกายกับจิตให้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียว จึงกลายมาเป็น
ผลงานในชุด SA-TEP BY SA-TI พูดถึงเร่ืองกายกับจิต การทํางานนั้นบริบทในรูปเชิงสัญลักษณ์
ของพระพุทธบาท เป็นเร่ืองของการปรับนัยยะในรูปสัญลักษณ์ของรอยพระพุทธบาท มาสู่ความ
เป็น หลักธรรมคําสอนและมาสู่การปรับใช้ในเร่ืองของการปฏิบัติจริงในชีวิต ในขณะที่ร่างกาย
ขาดความสมดุล11  

 

ในผลงานชุด Namo Bhddhaya พัดยศสร้างสรรค์แนวความคิดคือ ใช้รอยพระพุทธ
บาทเป็นสัญลักษณ์หลักในการพูดถึงตนเอง กับความสําคัญในการก้าวย่าง จึงนําเอารูปสัญลักษณ์
ของตัวรอยพระพุทธบาท เป็นสิ่งคอยย้ําเตือนตัวเองตลอดเวลาว่า ต้องมีสติเหมือนการหายใจ  

 
ผลงานใช้รอยพระพุทธบาทเล็กๆ เหมือนกับว่าทุกขณะที่กําลังหายใจอยู่ ไม่ใช่แค่เร่ืองจิต

เร่ืองสมาธิอย่างเดียว คือ ต้องหายใจไปพร้อมกับการมีสติรู้ตนอยู่ตลอดเวลา การใช้รอยพระพุทธ
บาทที่ว่านี้ได้ก่อให้เกิดความรู้ที่เก่ียวข้องกับรอยพระพุทธบาท คือ รายละเอียดในรอยพระพุทธ
บาท ที่เก่ียวกับเร่ืองมงคล มันสืบมาจาก ความเชื่อศรัทธาทางโบราณศาสตร์ ที่พูดถึงปฐมแห่ง
ธาตุทั้ง 5 ดิน น้ํา ลม ไฟ และอากาศธาตุ ก็หมายรวมถึงนัยยะว่า หมายถึงพระพุทธเจ้า 5 
พระองค์ ซ่ึงเป็นความหมายเร้นลับซ้อนอยู่ในความเป็นธาตุเหล่านี้ เหมือนกับความเชื่อที่ว่า 5 
ธาตุรวมเป็นชีวิต ร่างกายเป็นสิ่งมีชีวิต จะไปโยงกับชื่อนิทรรศการ นโมพุทธายะ แปลความหมาย
โดยรวมก็คือ ความนอบน้อมจิตที่จงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ต้องพูดเพราะพูดถึงพระพุทธเจ้า 5 
พระองค์ องค์ที่ 5 คือพระศรีอริยเมตตรัย  

นโมพุทธายะ 
นะ  คือธาตุนํ้าหล่อเลี้ยงร่างกายและดวงจิต เรียกว่า อาโปธาตุมีกําลัง12  

                                                           

11
 สัมภาษณ์ พัดยศ พุทธเจริญ, ศิลปิน, 8 มีนาคม 2556.   
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โม  คือธาตุดินได้แก่ของที่แข็ง มีหนัง มีเนื้อ มีกระดูก เรียกว่า ปฐวีธาตุ21 
พุท คือธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นในร่างกาย เรียกว่า เตโชธาตุ กําลัง 6 
ธา คือธาตุลม ลมหายใจเป็นต้น เรียกว่า วาโยธาตุ กําลัง 7  
ยะ  คืออากาศธาตุ ส่วนที่เลื่อนไหล เคลื่อนไหว ในร่างกายทั้งมวล กําลังเป็น 10  
กลายเป็น นโมพุทธายะ  
เม่ือบวกรวมกันแล้วของกําลังทั้งหมด จะได้กําลังของพุทธคุณ 56 ประการ คําว่า 56 

หมายถึง มีนัยยะเป็น มงคลแห่งชีวิต 56 ในทางความเชื่อของตํารา หรือกําลังแห่งมงคลใน
พุทธคุณของพระพุทธเจ้า ที่ประกอบข้ึนจากบทสวดสรรเสริญบูชาพุทธคุณ  

พุทธคุณ 56 นี้ ถ้าแบ่งคร่ึงออกจะได้แก่  28 และ เอาอากาศธาตุ10 บวกรวมเข้าไปจะ
เป็น 38  คือ 38 เป็นปริศนากําลังแห่งธรรมคุณ 

พุทธคุณ 56 นี้ ถ้าแบ่งออกเป็น4ส่วน 1 ใน 4= 14 คือคุณพระสงฆ์ หมายถึงความสําคัญ
แห่งกําลังของผู้สืบทอดพระธรรมคําสอน คือ พระสงฆ์ สังฆคุณ 

ดังนั้น กําลังที่ประจําอยู่ในเรือนธาตุทั้ง 5 กับพุทธคุณ กับพระคุณของผู้มีคุณทั้งสาม 
พุทธคุณ ตามตําราเรียกว่า องค์ 3 ซ่ึงประกอบข้ึนจากพุทธคุณ 56 ธรรมคุณ 38 สังฆคุณ 14 
รวมกันแล้วกลายเป็น 108 จึงกลายเป็นมงคล 108 ประการ ที่รวมบรรจุอยู่ในมงคลชีวิต 108 
ประการในรอยพระพุทธบาทในสัญลักษณ์รอยพระพุทธบาท คือสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิต ที่
พระพุทธเจ้าได้บัญญัติ ในทางปฏิบัติคือมงคลชีวิต 

 

พัดยศได้นําแนวคิดของมงคล 108 มาใช้แค่เป็นอุบายวิธีว่า ถ้ามนุษย์หรือปุถุชน สามารถ
พึงปฏิบัติดีชอบ ตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ ก็เป็นมงคลกับชีวิตอยู่แล้ว คือแค่ปฏิบัติ
ตามพระธรรมคําสอนนับเป็นมงคล อาจยังไม่เข้าไปสู่ข้ันปรมัถ แค่ทําความดีละเว้นความชั่วแล้วค้นหา
ความสุขในใจ ให้พบก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับมนุษย์ปุถุชนแล้วถ้าสามารถปฏิบัติได้ มากเท่าไหร่
ตามคําสอน ก็ยิ่งเป็นมงคลต่อชีวิตมากเท่านั้น  

เพราะฉะนั้นมงคล 108 ประการท่ีปรากฏในรอยพระพุทธบาท นอกจากจะเป็นอุบายใน
เชิงสัญลักษณ์คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังเป็นลักษณะในการนําเสนอรายละเอียดในเชิงพุทธ
ศิลป์ ท่ีเก่ียวกับศิลปะชั้นสูง พัดยศจึงนํามงคล 108 ประการ มาสร้างเป็นสัญลักษณ์ และดุลลายนูน
ข้ึนมาบนผิวโลหะเป็นการเอาเทคนิคของช่างโบราณ เก่ียวกับเรื่องของงานหัตถกรรม หัตถศิลป์ งาน
ช่างชั้นสูง เอามาผนวกรวมกันกับการทํางานด้วย เพ่ือเป็นการสร้างรายละเอียดในการสร้างงาน
ผลงาน แต่ในภาพของรอยพระพุทธบาทก็ยังคงความเป็นสัญลักษณ์สากลท่ีสื่อถึงหลักธรรม การตาม
รอยพระธรรมและเรื่องของสติท่ีตัวพัดยศต้องยึดหลักปฏิบัติ แล้วนําไปสู่การสะท้อนกลับให้คนดูได้
ตระหนักคําว่าสติ เพราะว่า มันเป็นสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการดํารงชีวิต ไม่ว่าจะปัจจุบันหรือแล้วแต่ คือ
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การมีสติรู้ตนรู้คิด งานศิลปะของพัดยศนั้นอยู่ภายใต้องค์ประกอบสามสิ่ง คือ ชีวิต ศิลปะ และศาสนา 
ต้องหลอมรวมเป็นเอกภาพเดียวกัน 
 

ผลงานท่ีเก่ียวกับรอยพระพุทธบาท 

ชุด Mindfulness 

ในปีพ.ศ. 2546 พัดยศได้สร้างสรรค์งานชื่อ “...วิถี...จิต...”  (ภาพท่ี 45) รอยพระพุทธ
บาทท่ีอยู่ในพาน เป็นความรู้ เป็นปัญญา เป็นการเชิดชู เป็นเรื่องของความเคารพ เน้นไฟไปท่ีรอยพระ
พุทธบาทท่ีปิดทอง เน้นไปท่ีแสงส่องสว่างเป็นความรู้และปัญญา และก็จะกระจายไปรอบห้อง ซ่ึงห้อง
ท้ังห้องจะเป็นห้องท่ีมืดและอาศัยแสงสว่างจากรอยพระพุทธบาทไปท่ีภาพต่างๆท่ีประทับอยู่รอบห้อง 
โดยหลักคือ ถ้าเราดําเนินรอยตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ จะเกิดสติ เกิดปัญญา เกิดความสว่าง
ข้ึนในใจ และเราก็จะเห็นรู้แจ้งกับสิ่งท่ีอยู่รายรอบท้ังหมด 

งานชุดนี้ ไม่ใช่แค่การใช้สัญลักษณ์ท่ีเป็นรอยพระพุทธบาท หรือเนื้อหาเรื่องราวท่ีเป็น
พุทธปรัชญาเพียงอย่างเดียว พัดยศได้ปฏิบัติจริงด้วย เช่น ได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องพุทธธรรม พุทธ
ปรัชญา วิถีปฏิบัติ เพ่ือให้เข้าสู่วิถีพุทธธรรม คําว่าพุทธธรรมในนัยยะของพัดยศ คือสิ่งท่ีนํามาซ่ึง
ความสุข ความอ่ิมเอิบเบิกบานกลางจิตใจ12 
 

 

 
ภาพท่ี 45 “...วิถี...จิต...”, 2546 เทคนิค สื่อผสม 
ท่ีมา: Phatyos Buddhacharoen, Mindfulness by Phatyos Buddhacharoen 
(Bangkok: Amarin printing and publishing, 2546), 37. 
 

                                                           

12 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “รอยพระพุทธบาท:พุทธศิลปกรรมจากมรดกวัฒนธรรมร่วมสมัย,”รายงาน
วิจัย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2550, 83-85. 
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ชุด Sa-tep by sa-ti 

ผลงานภาพพิมพ์ ใช้เทคนิคพิเศษในการพิมพ์ให้เกิดเป็นรอยนูน และปิดทองคําเปลวลง
บนรอยนูนนั้น ซ่ึงผลงานประกอบด้วยรูปพระพุทธบาทคู่ ท่ีกําลังก้าวย่าง พระบาทด้านซ้ายมีขนาด
ใหญ่กว่า และมีรูปดอกไม้ร่วงกระจายอยู่ท่ัวผลงาน ไม่มากนัก 

ในปีพ.ศ. 2550 พัดยศได้สร้างผลงานชื่อ Freedom, Awareness, Elation, 
Serenity ขนาด 80 x 120 ซม. (ภาพท่ี 46) เป็นงานภาพพิมพ์ร่องลึก ท่ีพิมพ์บนกระดาษ เพ่ือให้เกิด
ความนูนเป็นรูปพระพุทธบาท ซ่ึงมีลักษณะเป็นรอยเท้าท่ีกําลังเดินไปข้างหน้า พ้ืนท่ีโดยรอบมีดอกไม้
ร่วงท่ีมีความอ่อนช้อยแบบงานศิลปะไทยประเพณี งานชิ้นนี้เป็นการพัฒนางานภาพพิมพ์ให้มีความ
ร่วมสมัยบนพ้ืนฐานประเพณีนิยม และนําวิธีการแบบปิดทองแบบจิตรกรรมไทยมาใช้ปิดลงบนรูปพระ
พุทธบาท ท่ีพิมพ์เป็นรอยนูนบนกระดาษสีขาว สีท่ีตัดกันอย่างรุนแรงระหว่ารูปร่างรูปทรงของเนื้อหา 
และพ้ืนกระดาษสีขาว ทําให้เกิดความสวยงามและส่งเสริมแนวคิดท่ีนําไปตีความต่อได้ 

ภาพผลงานประกอบด้วยรูปพระพุทธบาทสีทอง ท่ีกําลังก้าวย่างไปข้างหน้า ซ่ึงมีพระ
บาทด้านขวาก้าวนํา และมีรูปดอกไม้ร่วงลักษณะต่างๆ กระจายโดยรอบผลงาน 
ผลงานใช้สี ทองในรูปร่างรูปทรง บนพ้ืนสีขาว ซ่ึงส่งผลต่อแนวความคิด 
 

 

ภาพท่ี 46 Freedom, Awareness, Elation, Serenity, 2550 เทคนิค Relief Print และ  
             ทองคําเปลว 
ท่ีมา: Phatyos Buddhacharoen, Sa-tep by sa-ti : a step of mindfulness by Phatyos 

Buddhacharoen (Bangkok: Galerie N, 2007), 14-15. 
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ในปีพ.ศ. 2550 พัดยศได้สร้างผลงานชื่อ A step of Mifulness ขนาด 80x120 ซม. 
(ภาพท่ี 47) งานภาพพิมพ์หินท่ีนําเสนอเนื้อหาในเชิงสัญลักษณ์เป็นรูปพระพุทธบาทการเดินเวียน
ประทักษิณรอบดอกบัวในความมืด ในแง่ของเทคนิคเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีมีความน่าสนใจคือเป็น
ผลงานท่ีวาดแสงให้เกิดเป็นรูปทรงซ่ึงต้องมีความเข้าใจแสง-เงาของวัตถุเป็นอย่างดี อีกท้ังเทคนิคการ
ทําภาพพิมพ์หินมีกระบวนท่ีต้องการทักษะ และวางแผนการทํางานท่ีดี จึงสามารถปรากฏภาพผลงาน
ออกมาได้ 

ผลงานประกอบด้วยภาพดอกบัวตรงกลางด้านบน มีรูปพระพุทธบาทคู่ 7 คู่ วนซ้าย
ล้อมรอบ พระบาทขวาก้าวนํา ด้านล่างเป็นพ้ืนท่ีว่าง พ้ืนของภาพผลงานใช้สีดํา ด้านบนสุดของภาพมี
สีเหลือง คล้ายแสงเล็กน้อย ก้านดอกบัวทอดยาวเชื่อมพ้ืนท่ีด้านบนและล่าง 
 
 

 

 
ภาพท่ี 47 A step of Mifulness, 2550 เทคนิค Lithograph ขนาด 80x120 ซม. 
ท่ีมา: Phatyos Buddhacharoen, Sa-tep by sa-ti: a step of mindfulness by Phatyos 

Buddhacharoen (Bangkok: Galerie N, 2007), 11. 
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 ในปี พ.ศ.2550 พัดยศได้สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ Freedom, Wakefulness, 

Openness, Peacefulness / 2 ผลงานรูปเจดีย์สีทอง พ้ืนสีขาว และเจดีย์สีขาว พ้ืนสีเงิน พ้ืนหลัง
เป็นรอยพระพุทธบาทคู่พิมพ์นูนท่ัวท้ังชิ้นงาน โดยรอบมีรูปดอกไม้ร่วงสีทอง ลักษณะคล้ายร่วงลงมา
จากด้านบน กระจัดกระจายอยู่ในองค์ประกอบของผลงาน (ภาพท่ี 48) 
 

 

 
ภาพท่ี 48 Freedom, Wakefulness, Openness, Peacefulness / 2, 2550 
ท่ีมา: rama9art, Phatyos Buddhacharoen, เข้าถึงเม่ือ 18 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.rama9art.org/artisan/2007/ october/sa_tep/exhibition.html 

 

 

ชุด NamoBuddhaya 

ในปีพ.ศ. 2553 พัดยศได้สร้างสรรค์ผลงานชุด NamoBuddhaya มีขนาดแปรผันตาม
พ้ืนท่ี งานสื่อผสมประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนผ่านกระบวนการการทํางานศิลปะ
เหมือนกับทํางานศิลปะหลายๆชิ้นเข้ามาจัดวางและประกอบเข้าด้วยกันภายใต้แนวคิดเดียวกันซ่ึงขาด
สิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได้ซ่ึงเฉพาะเจาะจงให้จัดวางในห้องท่ีมีแสงน้อยใช้แสงเทียนนําทางไปยังส่วนต่างๆของ
ห้องจัดแสดงรวมท้ังแสงเทียนเพ่ือส่องดูรายละเอียดของชิ้นงานซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรูปพระพุทธบาทท้ัง
สองมิติ และสามมิติ 
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หนึ่งในผลงานในชุดนี้ ชื่อ วิถี: พุทธจริต-ญาณจริต-ลัทธาจริต... ตามรอยพุทธายะ 
ผลงานประกอบด้วย ภาพพิมพ์ท่ีใช้เทคนิคพิมพ์นูน ลงบนกระดาษและปิดทองคําเปลวโดยรอบรูป
พระพุทธบาท โดยเว้นระยะของเส้นโดยรอบให้เกิดเป็นรูปร่างของพระพุทธบาท ซ่ึงภายในจะเป็นพระ
พุทธบาทจะปรากฏรอยภาพพิมพ์ สัญลักษณ์มงคล 108 ด้านล่างเป็นรูปพระพุทธบาทคู่จําลอง ท่ีทํา
ข้ึนจากโลหะ (ทองเหลือ) จุดเทียนวางลงในพระพุทธบาท เป็นแสงนําทาง (ภาพท่ี 49) 
 

 

 

 
ภาพท่ี 49 วิถี: พุทธจริต-ญาณจริต-ลัทธาจริต... ตามรอยพุทธายะ 1, 2553 เทคนิค สื่อผสม 
ท่ีมา: Phatyos Buddhacharoen, Namo buddhaya a path towards the divine light / 

Phatyos Buddhacharoen (Bangkok: Ardel gallery of modern art, 2553), 40-41. 
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ผลงานอีกชิ้นในชุด Namo Buddhaya ประกอบด้วยพระพุทธบาทจําลองขนาดใหญ่ 1 
คู่ และขนาดเล็ก 1 คู่ จัดวางในพ้ืนท่ี ซ่ึงพระบาทขนาดเล็กสีทอง มีพระบาทซ้ายก้าวนํา ด้านหลังพระ
บาทนั้นเป็น ขายัดนุ่นท่ีมีไม้เท้าคํ้า เพ่ือไม่ให้ล้มอยู่ด้านขวา พระพุทธบาทขนาดใหญ่หันปลายพระ
บาทไปทางด้านขวาของพระบาทขนาดเล็ก มีลายมงคล 108 ซ่ึงพระบาทท้ัง 2  คู่นี้ มีเทียนวางอยู่
เหนือดอกบัวในพระบาท (ภาพท่ี 50) 
 

 

 

 

ภาพท่ี 50  วิถี: พุทธจริต-ญาณจริต-ลัทธาจริต... ตามรอยพุทธายะ 2, 2553 เทคนิค สื่อผสม 
ท่ีมา: Phatyos Buddhacharoen, Namo buddhaya a path towards the divine light / 

Phatyos Buddhacharoen (Bangkok: Ardel gallery of modern art, 2553), 32. 
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ผลงานชิ้นท่ี 3 ในชุด Namo Buddhaya ประกอบด้วย ภาพพิมพ์ท่ีใช้เทคนิคพิมพ์นูน
บนกระดาษ ปิดทองคําเปลวและแผ่นเงิน โดยใช้ทองคําเปลวงปิดลงบนพ้ืนท่ีของรูปพระพุทธบาทคู่ 
ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกําลังก้าวเดินไปข้างหน้า โดยมีพระบาทซ้ายก้าวนํา ภายในเป็นรูปสัญลักษณ์มงคล 
108 บริเวณโดยรอบพระพุทธบาทมีรอยนูนรูปพระพุทธบาท ขนาดเล็กเรียงเป็นแถว และมีไม้เท้าสี
เงิน วางพิงอยู่ด้านขวาล่างของภาพพิมพ์ (ภาพท่ี 51) 
 

 

 
ภาพท่ี 51 ห้วงแห่งกาลหนึ่งระหว่างจิต-สติ: หย่ังรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ 2, 2553 เทคนิค สื่อผสม 
ท่ีมา: Phatyos Buddhacharoen, Namo buddhaya a path towards the divine light / 

Phatyos Buddhacharoen (Bangkok: Ardel gallery of modern art, 2553), 49. 
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ผลงานชิ้นท่ี 4 ภาพพิมพ์ขนาดใหญ่ ใช้เทคนิคพิมพ์นูนบนกระดาษ ปิดทองคําเปลว 
และแผ่นเงิน โดยปิดทองคําเปลวลงบนรูปพระพุทธบาทท่ีภายในมีรูปสัญลักษณ์มงคล 108 ด้านนอก 

ปิดแผ่นเงิน โดยเว้นระยะให้เกิดเป็นรูปร่างพระพุทธบาทอย่างชัดเจน ซ่ึงมีรายละเอียดเป็นรูปพระ 

พุทธบาทขนาดเล็ก ลักษณะนูนเต็มพ้ืนท่ี ด้านล่างเป็นพระพุทธบาทจําลอง ทําจากทองเหลือง (ภาพท่ี 
52) 
 
 

   

 
ภาพท่ี 52 วิถี: เสริมคุณมงคลบารมี-ชีวิต 1, 2553 เทคนิค สื่อผสม 
ท่ีมา: Phatyos Buddhacharoen, Namo buddhaya a path towards the divine light / 

Phatyos Buddhacharoen (Bangkok: Ardel gallery of modern art, 2553), 50-51. 
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บทท่ี 4 
 

วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลงานระหว่าง พิชัย นิรันต์  กับ พัดยศ พุทธเจริญ 
 

ในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการใช้รอยพระพุทธบาทเป็นเนื้อหาหลักในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะนั้น หัวข้อท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในงานศิลปะท่ีมีรอยพระพุทธบาท
เป็นเนื้อหาหลักคือ   

1.แนวความคิดและเนื้อหาของผลงาน 
2.กระบวนการสร้างสรรค์ 
3.รูปแบบรอยพระพุทธบาทท่ีศิลปินนํามาใช้ 
4.การนําเอาสัญลักษณ์ทางศาสนามาทํา  

 
การวิเคราะห์งานของพิชัย นิรันต์ 

1.แนวความคิดและเนื้อหาของผลงาน 
จากทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ของ ชลูด นิ่มเสมอ เรื่ององค์ประกอบของศิลปะพบว่า 

งานศิลปะของศิลปินท้ังสองจะต่างกัน ตามแนวความคิดเก่ียวกับรอยพระพุทธบาท พระพุทธศาสนา
ของศิลปินแต่ละคน กล่าวคือ พิชัย นําเสนองานในรูปแบบจิตรกรรม โดยมีแนวคิด ทําศิลปะเพ่ือให้คน
เข้าถึงศาสนา ให้เห็นถึงความสวยงามของศิลปะไทย เป็นศิลปินท่ีรับใช้ศาสนา ให้รู้ว่าธรรมมะมี
ประโยชน์ มีความยิ่งใหญ่ ส่วนพัดยศ นําเสนองานในรูปแบบ Installation และ ภาพพิมพ์ แนวคิดคือ 
รอยพระพุทธบาทแสดงถึงความมีสติ แต่ละย่างก้าวท่ีเดินต้องมีสติ และเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้คน
เข้าถึงพระพุทธศาสนา 

เนื้อหา1ในงานของพิชัย เป็นเนื้อหาผสมเรื่อง คือเนื้อหาท่ีเป็นผลจากการผสมผสาน
ระหว่างความคิดของศิลปินกับเรื่องรอยพระพุทธบาท ศิลปินจะเสนอความเห็นส่วนตัว หรือผสม
ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปในเรื่อง เป็นการผสมกันระหว่างรูปลักษณะของเรื่องกับจินตนาการของศิลปิน 
หรือเป็นการแปลความหมายของเรื่อง ตามทัศนะของศิลปิน รูปทรง เรื่องและเนื้อหามีความสัมพันธ์
กันอย่างแนบแน่น ศิลปินได้ผสมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเข้าไปในเรื่องด้วย ดัดแปลงเพ่ิมเติมรูปร่าง

                                                           

1
 เน้ือหา คือ ความหมายของงานศิลปะท่ีแสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ 
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ของแบบให้สวยงามไปตามทัศนะของเขา และใช้ทัศนะธาตุซ่ึงเป็นองค์ประกอบของรูปทรงให้
สอดคล้องกับความงามของเรื่อง2 

ผลงานรอยพระพุทธบาทของพิชัยเป็นผลงานท่ีสร้างข้ึนจากความประทับใจซาก
โบราณสถานและซากโบราณวัตถุต่างๆ โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทในยุคสมัยต่างๆ เพ่ือนําเสนอ
เนื้อหาพุทธปรัชญา ดังนั้น ท่ีมาของแนวความคิดในการสร้างผลงานคือ ศาสนา ถ้าแบ่งศิลปะตาม
วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์แล้ว งานของพิชัยเป็นงานศิลปะเพ่ือความศรัทธาสูงสุดของมนุษย์ ซ่ึง
เรียกว่า ศาสนศิลปะ (Religious Art) หมายถึงศิลปะเพ่ือตอบสนองความศรัทธาสูงสุดของมนุษย์ท่ีมี
ต่อศาสนา หรือตอบสนองต่อสิ่งศรัทธาอ่ืนๆของมนุษย์3 

ในส่วนของเนื้อหาของภาพ ประกอบด้วย เนื้อหาของภาพเก่ียวกับ ศาสนา ได้แก่ รอย
พระพุทธบาท ท่ีประกอบด้วยมงคล 108 แทรกในรอยพระพุทธบาทและนอกพระพุทธบาท มีรูปทรง
เรขาคณิต สามเหลี่ยม สีเหลี่ยม วงกลม เป็นรูปรอยพระพุทธบาทท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนเพราะพิชัยได้ทํา
ความเข้าใจรูปทรงและถ่ายทอดออกมาในลักษณะเฉพาะตัวในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย 

 

2.กระบวนการสร้างสรรค์ 
ในงานของพิชัย หากลากเส้นก่ึงกลางจากบนลงล่าง จะพบว่า พิชัยมักวาง

องค์ประกอบหลักของภาพ ไว้บริเวณตรงกลางของภาพ ใช้สีแสดงน้ําหนักตรงกลาง บางรูปอาจมีการ
ถ่วงดุลน้ําหนัก มีการจัดองค์ประกอบหลัก ได้แก่ รอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นเนื้อหาหลักอยู่
ตรงกลางของภาพ จัดวางรูปทรงท่ีเหมือนกันในตําแหน่งท่ีเท่ากันท้ังซ้ายขวา ซ่ึงการจัดวาง
องค์ประกอบดังกล่าวนี้ถือเป็นการสร้างดุลภาพ ท่ีด้านซ้ายขวาเท่ากัน เป็นดุลภาพแบบสมมาตร 
(Symmetric Balance) ให้ความรู้สึกหยุดนิ่ง ม่ันคง เคร่งขรึม ท้ังนี้ พิชัยได้จัดวางองค์ประกอบย่อย
เพ่ือสร้างความสมดุลของภาพให้กระจายอยู่โดยรอบองค์ประกอบหลัก (ภาพท่ี 53) 

 

                                                           

2 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร,์ 2553), 37. 
3 สกนธ์ ภู่งามดี, จิตรกรรมสร้างสรรค์, กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2545, 32. 
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ภาพท่ี 53 รูปแสดงองค์ประกอบของพิชัย นิรันต์ ในภาพ พระพุทธบาท, 2551 เทคนิค สีน้ํามันและ 
             ทองคําเปลวบนผ้าใบ ขนาด 110 x 140 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์,จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 82. 
 

 

ในผลงาน จะพบว่าลักษณะของกลุ่มรูปทรงโดยรวมของภาพจะมีความต่อเนื่องกันใน
ลักษณะรูปสี่เหลี่ยมและเส้น ท่ีเชื่อมส่วนต่างๆของภาพเข้าด้วยกัน (ภาพท่ี 54)  

 

 

 

ภาพท่ี 54 รูปแสดงลักษณะกลุ่มรูปทรงของพิชัย นิรันต์ ในงาน พระพุทธบาท, 2551 เทคนิค สีน้ํามัน 
             และทองคําเปลวบนผ้าใบ ขนาด 110 x 140 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 82. 
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องค์ประกอบของภาพโดยส่วนใหญ่ จะมีพลังความเคลื่อนไหวของระนาบแบบพลัง
ผลักดันจากภายในของระนาบ เป็นพลังผลักดันไปในทางด่ิง ตามรูปร่างและทิศทางส่วนใหญ่ของ
ระนาบ  (ภาพท่ี 55) 

 

 

 
ภาพท่ี 55 รูปแสดงพลังความเคลื่อนไหวของระนาบของพิชัย นิรันต์ ในภาพ พระพุทธบาท, 2551  
             เทคนิค สีน้ํามันและทองคําเปลวบนผ้าใบ ขนาด 110 x 140 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 82. 

 

พิชัย ใช้รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) และอินทรีรูป (Organic Form) ท้ังนี้ 
ในภาพจะมีการใช้สีตัดกัน (ดูภาพท่ี 56) ได้แก่ สีแดง สีน้ําเงิน สีเขียว สีเหลือง ซ่ึงการใช้สีลักษณะนี้ 
ถือว่าเป็นการใช้สีจากแม่สีในการสร้างบรรยากาศท่ีสดใส และสามารถตอบสนองการแสดงออก
เก่ียวกับความประทับใจแบบศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism)  

 

 

 
ภาพท่ี 56 รูปแสดงการใช้สีตัดกันของพิชัย นิรันต์ ในภาพ พระพุทธบาท, 2534 เทคนิค สีน้ํามันบน 
             ผ้าใบ ขนาด 80 x 100 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 67. 
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ความรู้สึกท่ีเกิดจากทิศทางของเส้น มีท้ังเส้นตรงและเส้นเฉียง แต่มีเส้นเฉียงอีกเส้น
หนึ่งมาช่วยให้ม่ันคงในรูปของมุมฉาก ซ่ึงเส้นเฉียงจะใช้มากในจิตรกรรมแบบคิวบิสม์ (Cubism) 

ความรู้สึกท่ีเกิดจากลักษณะของเส้น เส้นโค้งก้นหอย (ภาพท่ี 57) ให้ความรู้สึก
เคลื่อนไหว คลี่คลาย และเติบโตเม่ือมองจากภายในออกมา ถ้ามองจากภายนอกเข้าไปจะให้ความรู้สึก
ท่ีไม่มีสิ้นสุดของพลังเคลื่อนไหว4 เส้นก้นหอยในธรรมชาติมักจะทวนเข็มนาฬิกา ส่วนเส้นท่ีวนขวานี้
เสมือนการโคจรของพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวเคราะห์ และดวงดาว อีกท้ังยังวนขวาเป็นทักษิณา
วัตร เช่นเดียวกับเส้นพระเกศา (ผม) พระอุณาโลม (ขนระหว่างค้ิว) และพระโลมา (ขน) ของ
พระพุทธเจ้าด้วย5 ในงานของ พิชัย มีท้ังเส้นก้นหอยท่ีทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา เส้นก้น
หอยพบได้ในก้นหอย ในหมอกเพลิง ในอาการเก่ียวพันของไม้เลื้อย เป็นเส้นโค้งท่ีขยายตัวออกไม่มี
สิ้นสุด สีท่ีใช้ พิชัยใช้สีท่ีเห็นจากธรรมชาติ ตามทฤษฎีของแสง ท่ีประกอบด้วยแสงอาทิตย์ สีท่ีใช้
ข้ึนอยู่กับแสงแดดในเวลานั้นๆ 

 

 

 
ภาพท่ี 57 รูปแสดงเส้นก้นหอย ในภาพ พระพุทธบาท, 2534 เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 80 x  
             100 ซม. 
ท่ีมา: พิชัย นิรันต์, จิตตสังขาร (กรุงเทพฯ: ก. การพิมพ์, 2554), 67. 

                                                           

4 วัฒนาพร เข่ือนสุวรรณ, ความหมาย ลักษณะและทิศทางของเส้น, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 
2556, เข้าถึงได้จากhttp://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.2line/line.htm   

5 สุกัญญา แจม่ศุภพันธ์, 8 สัญลกัษณ์มงคลแห่งทิเบต—ดินแดนท่ีใกล้สวรรค์ท่ีสุด, เข้าถึงเมื่อ 20 
พฤศจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?News ID=9510000 
033482   
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เทคนิคในการทํางานศิลปะของพิชัยคือ การลอกเลียนและศึกษาผลงานจากบรรพบุรุษ 
หรือศิลปินท่ีมีชื่อเสียงท้ังศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ พิชัยเรียนรู้ถึงความคิดของศิลปินเหล่านั้น ไม่
ยึดเอาเทคนิคเป็นหลักแล้วนําความคิดมาใส่ในเทคนิค แต่เทคนิคจะเกิดข้ึนมาตามรูปแบบ คนดูแล้วได้
อารมณ์ รู้สึกจิตนาการคล้อยตามศิลปินได้ มีจุดยืนความคิดว่า กําลังจะทําเรื่องอะไร แล้วเทคนิคนั้น
จะเกิดข้ึนมาเอง และจะไปสนับสนุนให้ความคิดให้ได้อารมณ์ตามท่ีต้องการ  

ในช่วงแรกๆท่ีทํางานเก่ียวกับรอยพระพุทธบาท พิชัยต้องการให้พระพุทธบาทเป็นรอย
นูนอย่างท่ีตาเห็น จึงใช้กาวทาบนผ้าใบ แล้วโรยทราย บางภาพเขียนรอยนูนมาจากรูปเลย เพ่ือ
ต้องการให้คนเห็นว่ารอยพระพุทธบาทนูนนั้นมีความสวยงาม นอกจากนี้ พิชัยมักจุดสีกระจายซํ้าๆอยู่
ท่ัวไปในรูปทรงดอกบัว และในรูปทรงอ่ืนๆของภาพ คล้าย pointnism  

 
3.รูปแบบรอยพระพุทธบาทท่ีศิลปินนํามาใช้ 

รูปแบบรอยพระพุทธบาทท่ีพิชัยนํามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น มีหลาย
ลักษณะ ได้แก่ 

รอยพระพุทธบาทแบบอินเดีย 
เป็นรอยพระพุทธบาทแบบอินเดียท่ีปรากฏอยู่ในมหาปานสูตร และลักขณสูตร ใน

พระสุตันตปิฎกของทีฆนิกาย นิยมทําลายลักษณ์รูปมีดอกบัวบานกลางฝ่าพระบาท (ภาพท่ี 58) 
 
 

                  
 

 

ภาพท่ี 58 รูปเปรียบเทียบระหว่างรอยพระพุทธบาทของพิชัยในภาพ พระพุทธบาท, 2534 เทคนิค สี 
น้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 80 x 100 ซม. และผลงานโรยทรายยุคแรก 2, เทคนิคสื่อผสม       
ขนาด 50 x 90 ซม. กับรอยพระพุทธบาทแบบอินเดีย  
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รอยพระพุทธบาทแบบสุโขทัย 
รอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัย มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต มีมงคลจํานวน 108 

บรรจุอยู่ในตารางเต็มไปท้ังฝ่าเท้า เว้นท่ีตรงกลางสําหรับธรรมจักรขนาดเล็ก ระเบียบมงคลและลําดับ
ของมงคลเริ่มต้นท่ีใต้หัวแม่เท้า เดินตามแนวนอนไปจนสุดความกว้างของรอยพระพระบาท วงลงสู่
แนวส้นเท้า แล้วย้อนข้ึนตีวงแคบเข้าทุกทีจนจบท่ีตรงกลาง (ภาพท่ี 59) 
 

       

 
ภาพท่ี 59 รูปเปรียบเทียบระหว่างรอยพระพุทธบาทของพิชัย รอยพระพุทธบาท, 2522 เทคนิค  
             สื่อผสม ขนาด 120x160 ซม. กับรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา สมัยสุโขทัย 
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รอยพระพุทธบาทแบบสุโขทัยตอนปลาย 
เป็นรอยพระพุทธบาทแบบสุโขทัย ครึ่งหลังศตวรรรษท่ี 20 ท่ีทําเป็นรอยพระบาทคู่

สลักอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม รอบๆ รอยพระพุทธบาทมีรอยสลักเป็นรูปพระมหาสาวก (ภาพท่ี 60) 
 

   

 
ภาพท่ี 60 รูปเปรียบเทียบรอยพระพุทธบาทของพิชัยในภาพ พระพุทธบาท, 2522 เทคนิคสีน้ํามันบน 

             ผ้าใบ ขนาด 125 x 157 ซม. กับรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัยตอนปลาย รอยพระพุทธ- 

             บาทคู่ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 
 

รอยพระพุทธบาทแบบอยุธยาตอนปลาย 
การจัดลายมงคล แสดงการผสมผสานกันของการจัดสัญลักษณ์แบบตาตารางและ

แบบวงกลม คือบรรจุไว้ในตารางท่ีมีอยู่เต็มฝ่าพระบาทและในธรรมจักรตรงกลาง มีลักษณะคล้าย
ดอกบัว ในสมัยอยุธยาตอนปลาย (ภาพท่ี 61) 
  

   

 

ภาพท่ี 62  รูปแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรอยพระพุทธบาทของพิชัย ผนังและความศรัทธา, 2506  
             เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใน ปิดทองคําเปลว 90 x 120 ซม. กับรอยพระพุทธบาทสมัยอยุธยา    
             ตอนปลาย 
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4. การนําสัญลักษณ์ทางศาสนามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ 
พิชัย นํารูปทรงต่างๆในรอยพระบาทท่ีวางเป็นช่องๆมาดัดแปลงเป็นงานสมัยใหม่ นํา

ความคิดจากรอยพระพุทธบาทมาคิดใหม่ ไม่ได้เน้นความหมายของสัญลักษณ์ มงคล 108 แต่เอา
ความคิดในการแบ่งช่องของคนโบราณมาใช้ในงาน ไม่ได้ศึกษาว่าแต่ละช่องมีความหมายว่าอะไร ใช้
แค่รูปฟอร์มและวิญญาณของรอยพระพุทธบาทมาเท่านั้น  

สัญลักษณ์ท่ีปรากฏ ได้แก่ 
พรหม เทวดา สังข์ ม้าแก้ว ช้างแก้ว สําเภาทอง บายศรี พัดโบก เขาหิมพานต์ วิมาน

แก้ว ปลาทอง ดอกบัวขาว ดอกบัวทอง บายศรี ปลาทอง หมอบูรณะคตะ ฉัตรแก้ว 
 

การวิเคราะห์งานของพัดยศ พุทธเจริญ  
1. แนวความคิดและเนื้อหาของงาน 
ผลงานของพัดยศ เนื้อหาเป็นอิสระจากเรื่องรอยพระพุทธบาท เม่ือศิลปินผสม

จินตนาการเข้าไปในงานมากข้ึน ความสําคัญของเรื่องรอยพระพุทธบาทจะลดลง ศิลปินได้ตัดทอน ขัด
เกลา หรือเปลี่ยนแปลง จนเนื้อเรื่องนั้นลดความสําคัญลงอย่างสิ้นเชิง เหลือแต่เนื้อหาท่ีเป็นอิสระ การ
ทํางานแบบนี้ศิลปินจะอาศัยเนื้อเรื่องเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แล้วเดินทางห่างออกจนเนื้อเรื่องหายไป 
เหลืออยู่แต่รูปทรงและตัวศิลปินเองท่ีเป็นเนื้อหาของงาน เนื้อหาภายในซ่ึงหมายถึงเนื้อหาท่ีเกิดจาก
การประสานกันของรูปทรงจะมีบทบาทมากกว่าเนื้อหาภายนอก6 

งานของพัดยศ ผลงานรอยพระพุทธบาทในชุด Namo Buddhaya (ดูภาพท่ี 39) 
ลักษณะของงานเป็นแบบจําลองของขาข้างเดียวท่ีถูกหุ้มด้วยตาข่ายและยัดนุ่น โดยพัดยศได้กล่าวถึง
ผลงานชิ้นนี้ไว้ว่า 

 
ขาที่ยัดนุ่นหมายถึง สภาวะของความเบา แต่ในความเบานั้น มีนัยยะความหนักแอบ

แฝงอยู่ ขาที่ยัดนุ่นเหมือนกับขาข้างซ้ายที่อ่อนแรง มันคือความเบา แต่ทว่าหนัก หนักกับการยก 
หนัก กว่าการที่จะย่างก้าว หนักที่จะควบคุม  จึงเป็นประเด็นว่า เบาแต่หนัก หนักทั้งอาการและ
รูปที่สัมพันธ์ไปด้วยกัน อีกประเด็นคือ การที่หมอแนะนําว่า ห้ามล้ม คือการเดินตามรอยวิถีพุทธ
ธรรม ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงนําเอาสัญลักษณ์ที่เป็นรอยพระพุทธบาท ผนวกกับ
การก้าวเดิน การย่างก้าวไปข้างหน้า ซ่ึงไม่ได้หมายถึงการเดินเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการทํา
อะไรแล้ว ต้องเดินไปข้างหน้า เพื่อไปสู่ความสําเร็จที่เราตั้งใจไว้ คิด พูด ทํา การเดินเป็นจุดเริม
ต้นแรกของคนทั่วไป เลือกใช้เท้า ไม่ใช่เท้าของตัวเอง แต่เป็นรอยเท้าที่เป็นพระพุทธบาท นัยยะก็
คือ เป็นวิถีการก้าวย่างสู่พุทธธรรม พุทธธรรมนั่นคือ ความสุข ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่พัด

                                                           

6 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร,์ 2553), 37. 
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ยศมีอยู่ ณ ปัจจุบัน การเดินแต่ละก้าว ถึงแม้ว่าจะมีไม้เท้าประคอง แต่ก็ต้องรู้ว่าพื้นที่เดินเรียบ
ไหม มีระดับของพื้นไหม มีเนินไหม ต้องยกขาสูงแค่ไหน อย่างไร ต้องรู้ตัวตลอดเวลา เป็นหลักคํา
สอน ว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ ต้องรู้ตัว คือมีสติ สติคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ถ้าคนขาดสติ ก็เหมือนกับ
ขาดใจ7 

 

2.กระบวนการสร้างสรรค์  
พัดยศ ใช้เทคนิคหล่อโลหะ ปิดทอง โลหะดุนลายนูน ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์นูน (relief) 

การเลือกใช้ภาพพิมพ์นูน เพราะต้องการให้เห็นว่า พระพุทธบาทคือการเหยียบประทับ การประทับทํา
ให้เกิดเป็นร่องรอยเหมือนกับการแสตมป์ แล้วปิดทองบนลายนูนให้เกิดปฏิกิริยากับแสง เป็นลักษณะ 
ท่ีแสดงรายละเอียด เพ่ือดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจในกระบวนการ การนําเสนอ โดยในขณะท่ีเข้าชม
ผลงาน ต้องใช้แสงเทียนส่องไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ แสงเทียน เป็นนัยยะท่ีสื่อความหมาย ถึงความรู้ หรือ
แสงแห่งปัญญา เป็นสิ่งท่ีจุดประกายให้เกิดปัญญากับชีวิต เกิดการหลุดพ้น ผู้เข้าชมงานศิลปะจะได้รับ
แจกเทียนประทีปคนละ 1 อัน ทุกคนมีปัญญาเป็นอาวุธของตนเอง และมีสติอยู่กับตน ขณะผู้ชมงาน
ศิลปะใช้แสงเทียนคอยส่องเดินดูผลงาน เสมือนกับการใช้แสงแห่งปัญญา เป็นตัวพิจารณาให้เห็น
รายละเอียด คือความงาม เพ่ือสร้างความประทับใจหรือจินตนาการอะไรต่างๆ เป็นอุบายท่ีใช้แสงเป็น
ตัวล่อ ให้ตัวเราต้องใช้สติ ใช้จิต ใช้การควบคุม ในขณะท่ีเรากําลังปฏิบัติชีวิต คือการเดิน 

อุบายอีกอย่างหนึ่งคือ ทําให้คนดูรู้สึกถึงรูปธรรมของสติ สติซ่ึงเป็นเรื่องนามธรรม พัด
ยศต้องการกล่าวถึงรูปทรงของสติ จึงหาสัญลักษณ์รูปทรงของสติ ในงานชุด mindfulness ใช้รูปทรง
ของรอยพระพุทธบาทในเรื่องของพุทธธรรมคําสอน การตามรอยปฏิบัติของพุทธธรรมคําสอน แต่เม่ือ
เริ่มปรับเปลี่ยนไปสู่งานชุด นะโมพุทธายะ  รอยพระพุทธบาทแสดงบริบทคือ จิตและสติ การเดินการ
ย่างก้าวกับชีวิตต้องควบคู่กันเป็นหนึ่งเดียว รูปธรรมของสติจึงไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ท่ีเห็นเป็นรอยพระ
พุทธบาทอย่างเดียวแล้ว พัดยศยังให้ความรู้สึกว่ารับรู้ได้ถึงสติ ไม่ใช่แค่ทางตาท่ีเห็นเป็นรอยพระพุทธ
บาทจากเทคนิคการพิมพ์(relief) บนงานกระดาษแล้วเห็นได้ โดยการใช้ไฟส่อง ผลงานของพัดยศจะ
ไม่มีการใช้ไฟฟ้าช่วย แต่จะใช้เทียนท่ีพูดถึงปัญญาอย่างเดียว ในห้องแสดงงานจะมืด ในขณะท่ีผู้ชม
เดินดูงาน จะต้องเดินดูงานไปพร้อม ๆ กับการครองสติ การทํางานร่วมกันระหว่างจิต สติ กายภาพ ก็
คือขณะเดินไปตามเข็มนาฬิกาเดินไปส่องงานไป จะเห็นในเรื่องของจิต สติ สมาธิ ปัญญา ถ้าขณะท่ี
เดินถ้าสติหลุดหรือจิตหลุด พลั้งเผลอ น้ําตาเทียนท่ีถืออยู่หกรดมือ ก็จะรู้ทันทีว่าสติหายไปชั่วขณะ 
ต้องรีบดึงกลับมาครองสติเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นการนําศิลปะหรือการนําวิถีบางอย่างท่ีเป็นในเชิง

                                                           

7
  สัมภาษณ์ พัดยศ พุทธเจรญิ, ศิลปิน, 14 มกราคม 2556.   
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พุทธ นํามาปรับใช้กับงานสร้างสรรค์ เพ่ือสื่อสะท้อนหรือแสดงให้เห็นเป็นอุบายวิธีว่านี่คือรูปธรรมของ
สติ ท่ีเราสามารถรับรู้ได้ 

ลักษณะเด่นในงานของพัดยศคือ การจัดแสงท่ีมีท้ังมืดและสว่าง ทําให้งานดูสวยงาม 
ต่ืนตาต่ืนใจ มีความลึกเป็น 3 มิติ สัมผัสได้เร็วมากกว่างานจิตรกรรม 

 

3.รูปแบบรอยพระพุทธบาทท่ีศิลปินได้นํามาใช้ 
รูปแบบรอยพระพุทธบาทท่ีพัดยศนํามาใช้ในงานศิลปะ เป็นรอยพระพุทธบาทแบบ

อินเดีย (พุทธคยา) และเป็นรอยฝ่าพระบาทท่ีนํามาจากมหาปานสูตร และลักขณสูตร ในพระ
สุตตันตปิฎกของทีฆนิกาย ท่ีนิยมทําลายลักษณ์รูปดอกบัวบานกลางฝ่าพระบาทแทนการทํารูปจักร8 
นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทรูปแบบรัตนโกสินทร์ ท่ีนิยมทําเป็นตารางและตรงกลางมีดอกบัว 
(ภาพท่ี 63-64) 

 

   

 

ภาพท่ี 63 รูปเปรียบเทียบรอยพระพุทธบาทของพัดยศกับรอยพระพุทธบาทท่ีพุทธคยา 
 

    

 
ภาพท่ี 64 รูปเปรียบเทียบงานศิลปะของพัดยศกับรอยพระพุทธบาทแบบอินเดีย 
                                                           

8
  เด่นดาว ศิลปานนท์, “ลวดลายมงคลในรอยพระพุทธบาท,” ใน พุทฺธปาทลกฺขณและรอยพระ

พุทธบาทในประเทศไทย, จารุณี อินเฉิดฉาย, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 59. 
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4.การนําสัญลักษณ์ทางศาสนามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ 
พัดยศนั้น  นอกจากจะสร้างงานเพ่ือให้รู้สึกถึงเรื่องของการทํางานร่วมกันระหว่างจิต 

สติ และปัญญาแล้ว ยังเป็นเรื่องของการนําเอาศิลปะมาเป็นอุบาย โดยการใช้สัญลักษณ์สากลทาง
พระพุทธศาสนา และวิธีการร่วมสมัยในศิลปะแบบ installation การทํางานในชุดท่ีเก่ียวกับศาสนา 
เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เหมือนได้ตอบแทนพระคุณท่ีได้นําเอาพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามา
แสดงออก มาใช้ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างงานศิลปะ ในขณะเดียวกันก็คิดว่า สิ่งเหลานั้นจะเป็นตัว
ช่วยกระตุ้นหรือปลูกจิตสํานึกให้ตระหนัก คิด กับคนท่ีอยู่ภายใต้ยีนเดียวเดียวกัน ให้พุทธศาสนิกชน 
ได้ตระหนักถึงนัยยะของการสอนพุทธธรรมท่ีรวมอยู่ในงานศิลปะ โดยผ่านงานศิลปะร่วมสมัย  

อุบายวิธีในการสอนโดยใช้วิธีทางศิลปะ เป็นตัวสื่อให้เกิดความรู้ สร้างกระตุ้นให้เกิด
ปัญญา นําไปสู่การปฏิบัติ ในผลงานชุด mindmulness จะพูดถึงวิถีการเข้าถึงพุทธธรรม วิถีแห่งการ
พบความสุขความสงบ ในผลงานชุด นโมพุทธายะ พูดถึงการครองจิตครองสติ  การมีสติอยู่กับตัวอยู่
ตลอดเวลา ในการดําเนินชีวิต เอาประสบการณ์ของตัวเองไปเป็นหลักยึด 

สัญลักษณ์ท่ีพัดยศมักใส่ในงานท่ีมีรอยพระพุทธบาทเป็นเนื้อหาหลักคือ ดอกบัว (ภาพ
ท่ี 65) มีท้ังในงานท่ีเป็นภาพพิมพ์และงานท่ีหล่อโลหะ ซ่ึงบัวบานนี้เป็นสัญลักษณ์สําคัญแทน
พระพุทธเจ้า แสดงถึงความเป็นผู้เจริญปัญญา เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยตนเอง และเป็นผู้พ้นแล้วซ่ึงกิเลส9 

 
 

     

 
ภาพท่ี 65 ภาพดอกบัวในงานศิลปะของพัดยศ ในงาน วิถี: เสริมคุณมงคลบารมี-ชีวิต 1, 2553 
เทคนิค สื่อผสม และภาพพิมพ์  
 

                                                           

9 เรื่องเดียวกัน. 
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บทท่ี 5 
 

สรุป 
 

รอยพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์แทน พระพุทธเจ้า สร้างข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องหมายแห่ง
การเสด็จเข้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานท่ีนั้นๆ เหตุผลของการสร้างรอยพระพุทธบาทพุทธเจ้า
เพ่ือเป็นตัวแทนพระพุทธองค์นั้น โบราณกาลไม่นิยมการสร้างรูปเทวดา หรือรูปมนุษย์แทน
พระพุทธเจ้า เพราะมีความเชื่อท่ีว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่ีศักด์ิสิทธิ์ ไม่มีเทวดา มนุษย์หรือสิ่งใดเสมอ
เหมือน จึงมีการสร้างสัญลักษณ์ต่างๆ ดังปรากฏตามพุทธสถานต่างๆ เพ่ือบูชา และระลึกถึงองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 

จากการศึกษาในหัวข้อ รอยพระพุทธบาทในศิลปะร่วมสมัยไทย : กรณีศึกษา พิชัย      
นิรันต์ และ พัดยศ พุทธเจริญ ทําให้ทราบถึงการนําสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้สร้างสรรค์ผลงาน,
พัฒนาการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้รอยพระพุทธบาทเป็นเนื้อหาหลัก, แนวคิดของศิลปินท่ี
ต้องการสื่อเก่ียวกับการนํารอยพระพุทธบาทมาใช้ในงานศิลปกรรม, รูปแบบรอยพระพุทธบาทท่ี
ศิลปินนํามาใช้, วิธีการท่ีศิลปินแต่ละท่านสร้างสรรค์ผลงานรอยพระพุทธบาท โดยการใช้เทคนิคท่ี
แตกต่างกัน และการสร้างความหมายของศิลปินท่ีสร้างสรรค์งานรอยพระพุทธบาทท่ีปรากฏในงาน
ศิลปะร่วมสมัยไทย ดังนี้ 

 

แนวความคิดและเนื้อหาของภาพ 
พิชัย มีแนวคิด สร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือให้คนเข้าถึงศาสนา มุ่งเน้นความดีงามของ

มนุษย์ เป็นปรัชญาศาสนาของพระพุทธเจ้า ใช้รอยพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์นําเสนอความศรัทธาท่ี
มีต่อพระพุทธศาสนา ปรับปรุงในแนวทางใหม่เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตน เป็น
การสะกิดใจประชาชนให้ตระหนัก และสนใจถึงคุณค่าศิลปะโบราณของบรรพบุรุษ ท่ีพยายาม
ถ่ายทอดเรื่องราวความดีงามไว้ 

พัดยศ สื่อถึงเนื้อหาวิถีการก้าวย่างสู่พุทธธรรม ซ่ึงพุทธธรรมคือ การมีสติทุกการก้าวย่าง 
ดึงกายภาพของรอยพระพุทธบาทมาตีความเรื่องการก้าวย่าง มากกว่าการดึงนัยยะเชิงลึกของรอยพระ
พุทธบาทมาใช้  
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กระบวนการสร้างสรรค์ 
พิชัย นําเสนอรอยพระพุทธบาทในรูปแบบงานจิตรกรรมร่วมสมัย พัดยศ นําเสนอรอย

พระพุทธบาทในรูปแบบ Installation โดยพิชัยได้ทดลองใช้เทคนิคการโรยทราย เพ่ือให้รอยพระพุทธ
บาทมีรอยนูน ดูสวยงามเหมือนรอยพระพุทธบาทต้นแบบ ส่วนพัดยศใช้เทคนิคการหล่อโลหะเป็นรอย
ประทับพระพุทธบาท เหมือนกับการกดประทับให้เกิดร่องรอย นอกจากนี้ ภาพพิมพ์รูปรอยพระพุทธ
บาทของพัดยศ ยังเป็นรูปรอยประทับแบบ 2 มิติ อีกด้วย ศิลปินท้ังสอง นํารอยพระพุทธบาทแบบ
ด้ังเดิมมาดัดแปลงให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัย โดยใส่จินตนาการผสมผสานกับอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว 
ทําให้ได้ผลงานศิลปะท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว งานศิลปะของพิชัยเน้นสีในแสง สดใส แสดงความ
สวยงามของมงคล 108 และรอยพระพุทธบาท งานของพัดยศ มักใช้สีเงินและสีทอง เน้นความนิ่ง 
สงบ เรียบง่าย 
 

รูปแบบรอยพระพุทธบาทท่ีศิลปินนํามาใช้ 
พิชัยมักนํา รอยพระพุทธบาทท่ีมีดอกบัวอยู่กลางฝ่าพระบาท เป็นรูปแบบตามคติอินเดีย

ราวพุทธศตวรรษท่ี 5-6 และรอยพระพุทธบาทท่ีบรรจุมงคล 108 ภายในฝ่าพระบาท โดยรอยพระ
พุทธบาทตามคติอินเดียนั้น ไม่มีดอกบัวตรงกลางฝ่าพระบาทเพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบไปด้วย 
ลายก้นหอยเต็มพ้ืนท่ีฝ่าพระบาทอีกด้วย สําหรับการนําลวดลายมงคล 108 ท่ีบรรจุอยู่ในพระพุทธมา
ใช้ของพิชัย มีการวาด 2 ลักษณะ คือวาดตามแบบต้นฉบับ และคลี่คลายเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเอง 
ท้ังนี้เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความสวยงามของศิลปะแบบโบราณ และแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของ
ศิลปิน ส่วนพัดยศ มักใช้รอยพระพุทธบาทท่ีมีดอกบัวอยู่กลางฝ่าพระบาทตามคติอินเดียราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 5-6 เหมือนกับพิชัย แต่พัดยศตัดทอนให้เหลือเพียงดอกบัวตรงกลางฝ่าพระบาท โดย
ต้องการแสดงถึงความเรียบง่าย สงบนิ่ง  

 

การนําสัญลักษณ์ในรอยพระพุทธบาทสร้างสรรค์งานศิลปะ  
  ศิลปินท้ังสอง ได้นํามงคลท้ัง 108 มาใส่ในงานศิลปะของตนตามแบบด้ังเดิม ส่วนงานท่ี
ไม่ได้ใส่มงคลท้ัง 108 นั้น ศิลปินได้เลือกเฉพาะบางสัญลักษณ์มาใส่เท่านั้น 

สัญลักษณ์จากรอยพระพุทธบาทท่ีพิชัยนํามาใช้คือ พรหม เทวดา สังข์ ม้าแก้ว ช้างแก้ว 
สําเภาทอง บายศรี พัดโบก เขาหิมพานต์ วิมานแก้ว ปลาทอง ดอกบัวขาว ดอกบัวทอง บายศรี ปลา
ทอง หมอบูรณะคตะ ฉัตรแก้ว ส่วนพัดยศ ใช้สัญลักษณ์แค่เพียงดอกบัวเท่านั้น ซ่ึงดอกบัวยังปรากฏ
ในงานของพิชัยอีกด้วย โดยดอกบัวมีความหมายถึงพระพุทธเจ้า และปัญญา 
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การสร้างความหมาย 
พัดยศ นํารอยพระพุทธบาทมาตีความใหม่ โดยหมายถึงการก้าวย่างอย่างมีสติ รอยพระ

พุทธบาทเสมือนเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าท่ีสอนให้ชาวพุทธทุกคนมีสติ เป็นอุบายท่ีศิลปินพยายาม
สื่อสารปรัชญาทางพุทธศาสนา 

พิชัย ไม่ได้นํารอยพระพุทธบาทมาตีความให้เกิดความหมายใหม่แต่อย่างใด แต่ยังคงนํา
นัยยะสําคัญของวัตถุประสงค์การสร้างพระพุทธบาท ท่ีใช้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า ซ่ึงหมายถึงความ  
ดีงาม  
 

พัฒนาการเก่ียวกับการสร้างสรรค์งานโดยใช้รอยพระพุทธบาทเป็นเนื้อหาหลัก 
รอยพระพุทธบาทของพิชัยมีการคลี่คลายจากรอยพระพุทธบาทแบบด้ังเดิม จากมีมงคล

ท้ัง 108 มาเป็นรอยพระพุทธบาทท่ีตัดทอนสัญลักษณ์ให้น้อยลง ใส่จินตนาการของศิลปินทําให้เกิด
ความสวยงามและเป็นรูปแบบเฉพาะตัว  

ส่วนพัดยศนั้น ในช่วงแรกๆใช้เทคนิค ภาพพิมพ์ และพัฒนาไปสู่งานศิลปะแบบ 
installation โดยรูปแบบและเนื้อหาท่ีเก่ียวกับทางปรัชญาทางพุทธศาสนามีความชัดเจนข้ึน และมีสื่อ
สัญลักษณ์ท่ีหลากหลาย 
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บทสัมภาษณ์ พิชัย นิรันต์ 
เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น. 

 
ผู้สัมภาษณ์: อาจารย์มีแนวคิดในการนํารอยพระพุทธบาทมาทําเป็นงานศิลปะอย่างไรคะ 
พิชัย: เรื่องพระพุทธบาท ได้มาจากความบันดาลใจท่ีประสบการณ์ท่ีได้ไปเจอได้ไปเท่ียวตาม
โบราณสถานตามวัดตามอะไร ไปเจอรอยพระพุทธบาทสวยๆหลายแห่งท่ีเค้าเป็นรอยพระพุทธบาท
เก่าแก่ ก็ชอบรอยพระพุทธบาท ชอบความคิดของคนโบราณท่ีเค้ามีความคิดลึกซ้ึง และแปลกท่ีเอา
เท้าปกติมาทําเป็นงานศิลปะได้ สวยงามดูมีความสุนทรียะ ถ้าเราเห็นเท้า เราก็คิดไม่ถึงว่าจะทําเท้าให้
สวยงามได้อย่างไร คนโบราณเค้าศรัทธาในพระพุทธศาสนาเค้าก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลท่ีมี
บุคลิกลักษณะเป็นมหาบุรุษ สูงส่งกว่าสามัญชน เค้าก็จะรู้สึกว่า พระพุทธเจ้าจะต้องมีทุกอย่างท่ี
สมบูรณ์ได้ด้วยบุญญาบารมีเหมือนเทวดา เพราะฉะนั้นเท้าของท่านจะไม่เหมือนคนท่ัวไป ก็เพราะ
ด้วยความศรัทธาและความเคารพ อันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับความคิดของคนโบราณ ทําไมเค้า
ถึงมีคติธรรมมากมายท่ีแสดงออกในรอยพระพุทธบาท เป็นการเคารพบูชาและเทิดทูน พระพุทธเจ้า
เหมือนกับเป็นเทวดาองค์หนึ่ง และก็ในลักษณะท่ีเป็นคติต่อๆกันมาว่ารอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า
ต้องเรียบเสมอกัน นิ้วก้อย ทุกนิ้วจะต้องเรียวยาวเสมอกันก็เป็นลักษณะท่ีผิดแผกไปจากคนธรรมดา 
(อาจารย์ทําตามคติความเชื่อเลยใช่ม้ัยคะ) คือ จะต้องทําให้แตกต่างจากมนุษย์ รอยพระบาทจะเป็น
ลักษณะท่ีเป็นเท้าเรียวยาว อุ้งพระบาทจะต้องเรียบเวลาเหยียบพ้ืนจะเสมอกัน คือคตินี่มากมายต้อง
ไปเปิดตําราดู 
 
ผู้สัมภาษณ์: แล้วท่ีเป็นเหลี่ยมๆในงานของอาจารย์คืออะไรคะ 
พิชัย: ท่ีผมประทับใจรอยพระพุทธบาท ก็มาจากความสนใจเรื่องมงคล 108 ทําไมคนโบราณมี
ความคิดท่ีกว้างขวางท่ีเราดูแล้วมงคล 108 แต่ละช่องมันกินความเรื่องราวมากมาย ด้านบน มีพระ
พรหม เทวดา อย่างพระพรหมก็หมายความว่าเป็นเทวดาชั้นสูง ในรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็ประกอบ
แต่สิ่งท่ีเป็นมงคล มงคลท่ีสูงส่งท่ีคนเราถือว่า เราเคารพและเป็นสิ่งท่ีสูงส่ง ท่ีคนธรรมดาสามัญจะหา
ไม่ได้นอกจากเป็นเทวดา เป็นพระพรหมอะไรอย่างนี้ จะมี เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีดีงามเหล่านี้ จะไปรวมอยู่ 
สมควรท่ีจะเป็นสิ่งท่ีเสมอกับองค์พระพุทธเจ้า อย่างเช่น  เช่น กษัตริย์จะมีช้างแก้ว ม้าแก้ว เครื่องของ
กษัตริย์ พวกนี้ก็จะรวมอยู่ในรอยพระพุทธบาท เป็นสิ่งท่ีสมควรเหมาะสมคือเป็นของสูงก็ คู่ควรกับ
พระพุทธเจ้าและในนี้ก็ยังมีเรื่องของพระจันทร์พระอาทิตย์ 
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ผู้สัมภาษณ์ : ความหมายท่ีอาจารย์ใส่ไป คือเอาตามความหมายด้ังเดิมเลยใช่ม้ัยคะ  
พิชัย : คือท่ีผมประทับใจไง ว่าทําไมคนโบราณถึงมองเข้าไปลึกซ้ึงเหลือเกิน แค่รอยเท้าเนี่ยนะ ของ
พระพุทธเจ้าเนี่ย ก็มีสระอโนดาษ มีเขาพระสุเมรุ มีอะไรท่ีสูงส่งท่ีเราว่าเป็นของสูงเนี่ย มีพัดโบก มี
มงกุฎ มีง้าว มีสังข์ มีคนโท ช้างแก้ว ม้าแก้ว มหาสมุทร มันรวมจักรวาล ถ้าเราจะหารายละเอียดของ
แต่ละช่อง มันเป็นเรื่องใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น เขาพระสุเมรุ เค้าทําเป็นสัญลักษณ์แค่เขารูปนิดเดียว แต่
ถ้าเราเจาะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ คือเขาพระสุเมรุเนี่ย เป็นเขาจินตนาการท่ีอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็
ไม่รู้ แล้วในเขาก็มีกินรี มีอะไรมากมายก่ายกอง คืออันนี้ต้องไปหาหนังสืออ่านดู อย่างแค่ช้าง พญา
ช้างแก้ว แค่บนหัวของช้างก็มีสระหลายสระ มีเรื่องมากมาย แล้วแต่ละสระก็มีบัว7 ดอก มีใบ 7 กอ 
คือผมก็ ไม่ได้สนใจรายละเอียดอย่างนี้มากหรอก คือเรารู้สึกว่า คนโบราณนี่คิดได้ไง แต่ละช่องมันมี
จินตนาการยิ่งใหญ่ รอยพระพุทธบาทไม่ใช่เรามองเห็นเป็นรอยเท้าเฉยๆ แต่รวบรวมเรื่องราวยิ่งใหญ่  

ท่ีผมประทับใจ คือทีแรกไม่ได้สนใจลักษณะของมหาบุรุษ แต่มันเป็นไอเดียท่ีชอบ
ลวดลายท่ีเป็นโลหะก็มี หินทราย หินแกรนิตของสุโขทัย ลวดลายสวยมาก ประทับใจ จะเอามาทํา
ศิลปะในแนวร่วมสมัย ไม่ได้ทํางานท่ีเอาเรื่องของไทยมาทําเรื่องของไทยโดยตรง แต่จะเอาเรื่องของ
ไทยมานําเสนอให้กับคนยุคใหม่ว่า ความคิดหรือศิลปะของไทย ของบรรพบุรุษ มีคุณค่าสูง เทียบกับ
นานาอารยประเทศได้เลย ในเรื่องของความคิดของคนโบราณ มีความคิดและวิธีไม่แพ้ชาติอ่ืน ไม่ได้
คิดว่าทํางานแล้วอนุลักษณ์เหมือนของเค้า ทําตามแบบอย่างของเค้า แต่ผมต้องการท่ีจะนําเอา
เรื่องราวความคิดของบรรพบุรุษของเราออกมาแสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าศิลปินโบราณของเราคิด
อะไรและทําอะไรมาก่อน แต่ว่าสไตล์ท่ีผมทํามันต้องคล้องจองกัน บรรยากาศของความก้าวหน้า 
ความจริงตามกฎท่ีคล้ายว่าร่วมสมัย เค้าจะดูเค้าจะสัมผัสได้ ในลักษณะไหน ถ้าผมจะไปทําเขียนภาพ
ไทยหรือภาพกนกก็ทนไม่ไหว คล้ายๆว่า ชีวิตเรา งานศิลปะจะต้องคิดใหม่ ทําใหม่ด้วยโลกทัศน์ด้วย
ลักษณะท่ีเราต้องสร้างข้ึนมาใหม่ ซ่ึงเป็นตัวของเราเอง พอเข้าใจม้ัย คือถ้าผมจะไปทําลายไทย เทวดา 
เขียนไรอย่างเนี่ย มันก็ดี แต่นิสัยของผมไม่ชอบทําตามแบบอย่างของใคร คือคล้ายๆว่าความสุขของ
ศิลปินเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกของเรามันมีศิลปะแบบไหนล่องลอยอยู่ในสมองจินตนาการของเรา แต่บาง
คนก็อาจเห็นและนิยมตามอย่างโบราณก็ได้  อันนั้นก็เป็นความสุข ถ้าเค้ารู้สึกนะ ว่าอยากเขียนกนก 
รามเกียรต์ิ อย่างนี้ก็ทําแล้วยังมีประโยชน์ เค้าก็จะมีความสุขในจิตใจของเค้า แต่ของผมไม่ใช่ ผมอยาก
ท่ีจะสร้างศิลปะข้ึนมาใหม่ในแบบฉบับท่ีจิตใจท่ีวิญญาณของผมมองเห็นอยู่ในโลกส่วนตัวของผม 
ต้นไม้มันต้องอย่างนี้ ลวดลายมันต้องอย่างนี้ คนต้องหน้าอย่างนี้ งูมันต้องอย่างนี้ นกมันต้องอย่างนี้ 
คือผมสร้างรูปแบบข้ึนมาใหม่หมดเลย เพราะฉะนั้นงานของผมเป็นลักษณะท่ีเรียกว่า จะรู้ว่าไม่มีใน
โลกไม่ซํ้าใคร มันเป็นความสุข ถ้าเราได้เขียน สมมติว่าเขียนบัว ผมก็ชอบเขียนบัว มันไม่ง่ายท่ีเราจะ
เขียนแล้วมันถูกใจเรา มันต้องเป็นอย่างเนี่ย เหมือนในตัวเรามีจิต มีอีกโลก มีดินแดนมีบ้านเรือน       
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มีภูเขา มันอยู่ในจิตของเรา ให้โลกท่ีปรากฏในความคิดของผมมันต้องมีลักษณะท่ีผมสร้างข้ึนมา รูปท่ี
ผมนําเสนอออกมา ก็คือรูปท่ีผมดึงออกมาจากในโลกจินตนาการส่วนตัวของผม ดังนั้นก็ไม่มีปรากฏอยู่
ในโลกท่ีมองเห็นด้วยตา และเวลามันจะมีความสนุกท่ีเราได้ทําในสิ่งท่ีเรามองเห็นด้วยญาณด้วยสมอง 
มันอยู่ในเฟรมหรืองานประติมากรรม เรารู้สึก ทํามันสําเร็จ เราทํามันออกมาให้คนได้เห็นแล้ว เราจะ
รู้สึกมีความสุข  

ถ้าพูดถึงรอยพระพุทธบาท ผมรู้ว่ารอยพระพุทธบาทสําคัญและยิ่งใหญ่ มีเรื่องราวอะไร
ซับซ้อนมากกว่าท่ีตาเราเห็น ตอนท่ีผมเริ่มเขียนรอยพระพุทธบาทตอนนั้น ยังไม่มีใครเขียนกันนะ ยัง
ไม่มีใครสนใจเห็นว่ารอยพระพุทธบาทเอามาเขียนทํางานศิลปะได้ยังไง มันก็ชาวบ้านมีศิลปินพ้ืนบ้าน
ท่ีเค้าทํารอยพระพุทธบาทก็มี ทําให้วัด มันก็เป็นเรื่องการลอกเลียน เราจะเรียกให้ดีก็คือเป็น ศิลปิน
กลุ่มท่ีอนุรักษ์ อย่างกลุ่มของศิลปาชีพ อันนี้ก็มีประโยชน์มาก ถ้าให้ทําผมก็คงทําไม่ได้ เพราะผม
ต้องการความอิสรเสรีภาพในความคิดของผม ผมอยากสร้างมันใหม่ สร้างแนวศิลปะข้ึนมาใหม่แต่ก็
ไม่ใช่ว่า การท่ีเราจะสร้างอะไรข้ึนมาใหม่ ผมก็ต้องเดินอย่างมีพ้ืนฐาน คืออาศัยพ้ืนฐานของปู่ย่าตายาย
มาก่อน คือ ต้องหัดเขียนกนกมาก่อนต้องหัดคัดลอกงานฝาผนัง หรือว่าเพ้นต้ิงมาก่อน คือสมัยเรียนก็
ประทับใจทุกเรื่องเก่ียวกับศิลปะของประเพณีไทย ศิลปกรรมไทย เราต้องมีอันนี้เป็นรากฐานมาก่อน 
ผมก็จะมองเห็น เจดีย์สุโขทัยนี่มันสวย วัดสุทัศน์นี่มันสวย รูปเขียนท่ีผนังวัดนั้นวัดนี้มันสวย แล้วแต่ว่า
ยอมรับว่าสวยมีคุณค่าสูงสุดแต่ผมไม่ชอบท่ีจะไปลอกเลียน อันนี้คือความคิดส่วนตัว ผมแค่อยากทํา
อย่างนั้น ทําตามเยี่ยงอย่าง ไม่ใช่ว่า ไปลอกแนวปู่ย่าตายาย แต่ไปเอาเยี่ยงอย่างของปู่ย่าตายายท่ีเค้า 
ทําไมเค้าเขียนม้าอย่างนี้ ทําไมเขียนดอกบัวแบบนี้ ทําไมเขียนปราสาทราชวังแบบนี้ เค้ามีไอเดียยังไง 
เค้ามองยังไง ผมก็จะไปเริ่มต้นแบบปู่ย่าตายาย แต่ผมมองใหม่ อยากเขียนต้นไม้อย่างนี้บ้าง อยาก
เขียนปลาแบบนี้ เหมือนกับว่าบรรพบุรุษก็ต้องไปมองแบบเป็นๆ แบบท่ีไปเห็นด้วยตา แล้วเค้าก็นํามา
จินตนาการตกแต่งเพ่ิมเติมให้พิเศษกว่าท่ีตามองเห็น 
 
ผู้สัมภาษณ์: อาจารย์ใช้เทคนิคอะไรบ้างคะ 
พิชัย: ตอนท่ีเรียนกับ อ ศิลป์ อ ไม่ค่อยเน้นเรื่องเทคนิคเบื้องต้น ท่านต้องการให้เรารู้จักมีมันสมอง
คิดๆ ให้รู้ว่าท่ีมาแห่งความบันดาลใจได้คิดว่า การทํางานศิลปะเนี่ย เราจะต้องมีวิธีการคิดด้วยวิธีไหน 
คือวิธีการคิดทํางานศิลปะ เราต้องลอกเลียน ศึกษาผลงานจากบรรพบุรุษ หรือศิลปินท่ีมีชื่อเสียง ท้ัง
ของไทยของต่างประเทศก็แล้วแต่ ของคนโบราณของคนสมัยใหม่ก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษา เราอาจจะ
ต้องเรียนรู้ผลงานของอียิป ของอินเดีย จีน ท่ีคลาสสิก ท่ีเค้าทําออกมาแล้วมีคุณค่าระดับโลก เราต้อง
ไปเรียนรู้ว่าเค้าคิดยังไง เค้าทํายังไง แล้วทําไมเค้าต้องใช้เทคนิคอย่างนั้น เทคนิคอย่างนี้ มันเพราะ
อะไร เพราะฉะนั้น เทคนิคเนี่ย ถ้าพูดกันคร่าวๆเนี่ย มันข้ึนอยู่กับความคิดก่อน ไม่ใช่ว่าเราจะยึดเอา
เทคนิคเป็นหลังแล้วเอาความคิดมาใส่ในเทคนิค ไม่ใช่นะ เทคนิคมันจะเกิดข้ึนมาตามรูปแบบความคิด 
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มันจะตามมาเอง สมมติว่า ผมจะเขียนทะเล ทํายังไงเทคนิคถึงจะสนับสนุนให้น้ําทะเลเป็นน้ําทะเลใส 
ให้มีอากาศให้มีลมพัด ให้มีกลิ่นทะเล อันนี้เราถึงจะคิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดี ถ้าเราจะเขียนก้อน
หิน เราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะเขียนแบบไหน ใช้เทคนิคยังไง ใช้วัสดุอะไร ใช้ฝีแปรงยังไง ท่ีเขียนแล้วให้
หินแข็งเป้ง ให้หินดูหนัก อันนี้เราก็จะเริ่มคิด เริ่มคิดก็คือ เรากําลังหาเทคนิคนั่นเอง ไม่ใช่ว่าเรามีเทคนิ
กอยู่อย่างนึงท่ีใครๆรู้จักแล้วก็เอาเรื่องราวมาใส่คือสไตล์ของเรา เทคนิคก็คือมันจะมีลักษณะเป็นสไตล์ 
แต่ในยุคนี้เค้าจะเอาสไตล์เป็นหลัก บางเรื่องมันไม่เข้ากับสไตล์เค้าเลย มันดูแล้วก็ไม่เข้าเรื่อง คือเขียน
ท้องฟ้าจะเอาเทคนิกก้อนหินมมาเขียน หรือเขียนน้ํา ก็ไปใช้เทคนิคท่ีเค้ามีอยู่ มันอาจจะดูเป็นหินเป็น
เหล็ก เป็นอะไรไปก็ได้ เพราะฉะนั้น เราต้องหาต้องคิดข้ึนมาใหม่ เทคนิคจะเกิดข้ึนมาเอง โดยท่ีว่าเรา
ทํายังไงให้มันได้ผล คนดูแล้วได้ความรู้สึกจิตนาการคล้อยตามเราได้ เห็นน้ําก็รู้สึกว่านี่น้ําลึกเลย เขียน
ผ้าม่าน เขียนด้วยเทคนิคแล้วสนับสนุนให้ผ้าม่านดูเบา ถูกลมไหว พลิ้วปลิว คือมองรูปปั้บ รู้สึกตาม
จินตนาการของศิลปินได้เลย มันก็มาจากเทคนิค  

สมัยก่อน ผมชอบเท่ียวป่าเท่ียวเขา เท่ียวทะเล เข้าป่าลึก แล้วก็ประทับใจฟอสซิว ก้อน
หิน ก็เลยทํายังไงท่ีจะหาวิธีเขียนแล้วคนเห็นแล้วรู้สึกแข็ง รู้สึกหนัก ได้อารมณ์ของหิน ทราย ผมก็เลย
ต้องคิดหาวิธีการ อันนี้มันก็จะเกิดเทคนิคตามมา คือมันจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติโดยท่ีเราไม่ต้อง ไปดู
คนอ่ืนว่าเค้าเขียนรูปกันใช้วัสดุอะไร อันนี้มันจะเป็นเทคนิคสนับสนุนส่วนตัวของเราเองท่ีเราต้องการท่ี
จะเขียนเรื่องนี้ให้ได้ผลของเรื่องนี้ออกมา 100 เปอร์เซ็นให้ได้ มันจะเกิดเทคนิคข้ึน คือท่ีจริงเค้าก็บอก
กันว่า คนท่ีมีเทคนิค เอกลักษณ์ส่วนตัวนี่มัน เรื่องใหญ่มาก ยากท่ีคนจะมีเอกลักษณ์ส่วนตัว ผมว่ามัน
ง่ายมาก แทบไม่ต้องคิดเลย เพียงแต่ว่าเรามีจุดยืนความคิดของเราว่า เรากําลังจะทําเรื่องอะไร แล้ว
เทคนิคกันนั้นมันก็จะเกิดข้ึนมาเอง มันจะไปสนับสนุนให้ความคิดของเราเองให้มันได้อารมณ์ตามท่ีเรา
ต้องการ เพราะฉะนั้น เทคนิคของผมมันมากมาย เพราะว่าผมคิดงานข้ึนมาเรื่องผมก็ต้องคิดเทคนิค
ตามไปช่วยมัน ทํายังไงเราจะเขียนอย่างนี้ให้มัน คนดูแล้วได้อารมณ์ ความรู้สึกตามท่ีเรามองเห็นใน
ความคิดของเราให้ได้ เทคนิคจะเกิดตามมาเอง ไม่ใช่ว่าเราหาเทคนิคสักอย่างมาให้คนจําเราได้ เขียน
ทะเล เขียนภูเขาก็ใช้เทคนิคเนี่ย เทคนิคท่ีเราคิดไว้มันก็ไปทําลายความคิดมัน 

เทคนิคการเขียนของผมมันก็มีไม่มาก คือเม่ือก่อนเขียนรอยพระพุทธบาท ผมก็อยากให้
มันเป็นรอยอย่างท่ีตาเห็น อย่างรอยพระพุทธบาทมีรอยนูน เป็นหินเป็นไม้ ผมก็พยายามหากาว ใช้
ทรายโรย มีอยู่ยุคท่ีเขียนรอยนูนมาจากรูปเลย ผมต้องการให้คนเห็นว่านี่รอยพระพุทธบาทนูนมันสวย 
แล้วพอไปเขียนอย่างอ่ืน เรื่องอ่ืนก็ใช้เทคนิคนี้ไม่ได้ เขียนหลายเรื่อง ใช้โรยทรายไมได้ มันไม่เข้ากัน 
มันแล้วแต่เทคนิคเรื่องนั้น มันเหมาะสมกับเรื่องนั้น เทคนิคอย่างนี้ มันเหมาะสมกับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเรา
จะยืนหยัดใช้อยู่เทคนิคเดียว เขียนต้ือไปทุกอย่างมันไม่ได้ มันข้ึนอยู่กับชีวิตของแต่ละเรื่องแต่ละจุดท่ี
มันอยู่ในรูปของเรา  
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ผู้สัมภาษณ์: รอยพระพุทธบาทแบบแนวต้ังกับแนวนอน มีความหมายแตกต่างกันม้ัยคะ 
พิชัย: บางทีมันก็อาจจะมี ท่ีจริงสําหรับผม มันไม่มีความสําคัญอะไรหรอก แต่เราอาจจะคิดไปเองว่า 
แนวต้ังอาจจะหมายถึงท่านกําลังเดินข้ึนสวรรค์ก็ได้ แนวนอนอาจทําสมาธิก็ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ 
บางทีก็จะถามว่ารอยพระพุทธบาทมีอันเดียว ทําไมทําคู่ มันไม่ใช่เรื่องสําคัญ ผมไม่ได้ยึดเอาเรื่อง
ละเอียดนักจากคติธรรม คือเรื่องนี้มันเรื่องลึกเราต้องเรียนรู้ แทบจะต้องไปบวชถึงจะเข้าใจเรื่องของ
ธรรมให้แจ่มชัด ของผมอย่างเก่งก็แค่เป็นศิลปินรับใช้ศาสนาเท่านั้นเอง เพียงแต่ทําเรื่องศาสนาแล้ว
คนหันมามอง แล้วก็ศาสนาพุทธนี่ก็ยิ่งใหญ่นะ แค่ดึงความสนใจให้คนเข้าวัดเท่านั้นเอง ให้รู้ว่าธรรมมะ
มีประโยชน์ มีความยิ่งใหญ่ คือไม่ใช่ว่าเขียนออกมาแล้วสามารถอธิบายเหมือนคนบรรลุธรรมได้ ไม่ใช่ 
อันนั้นต้องไปคุยกันเรื่องพระ เจ้าอาวาสแล้วของผมไม่ได้เขียนออกมาถูกลักษณะเป๊ะเลย แบบท่ี
โบราณเค้าระบุเอาไว้ ผมเพียงแต่เขียนแล้วมันเหมือนงานศิลปะชิ้น ท่ี composition ดี สีสวย อะไร
อย่างนี้  
 
ผู้สัมภาษณ์: แล้วสีท่ีใช้ละคะ 
พิชัย: คือก็สีนี่มันก็คือเอามาจากธรรมชาติไม่ใช่ว่าจะคิดเองสร้างเอง มันก็คือสีทุกอย่างหมายถึงว่า
ท่ีมาแห่งความบันดาลใจ เราก็ต้องไปดูโบราณวัตถุ โบราณสถานเค้าถืออะไร พระบาทส่วนใหญ่เป็นไม้
สีอะไร เป็นหินสีอะไร ก็เอาสีตามนั้นมาใช้ แล้วก็วัตถุท้ังหลาย ตามทฤษฎีสีมันก็ต้องประกอบด้วยแสง
ของอาทิตย์ท่ีครอบคลุมอยู่ คือไม่ใช่ว่า เราเห็นดอกกุหลายสีแดง แล้วเราเขียนสีแดงตามท่ีตาเราเห็น 
นั่นมันผิด มันเรียกว่าไม่มีอากาศไม่มีชีวิต ก็เพราะดอกกุหลาบอยู่ท่ามกลางสีเป็นพันสีของแสงอาทิตย์ 
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าในถึงมวลของสี ท่ีมาจากแสงแดด แสงแดดตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น 
สีมันจะประกอบด้วยสีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ คือเราจะต้องดึงเข้ามาร่วม รวมอยู่ในมวลดอกกุหลายนั้น 
มันเป็นเรื่องทฤษฎีของแสง ทีนี้ ศิลปินท่ีไม่เข้าใจเขียนอะไรมามันจะผิดๆ แห้งๆ เพราะเค้าไม่ได้สนใจ
ธรรมชาติ ถ้าเค้าสนใจธรรมชาติ เค้าจะเห็นว่าสิ่งท่ีเค้าเห็นด้วยตาท่ีเค้ากําลังเขียนอยู่เนี่ย มันไม่ได้อยู่
โดดเด่ียวแล้ว มันจะต้องข้ึนอยู่กับแสง แสงขณะท่ีเขียน เช้า บ่าย หรือเย็น คนท่ีเขียนถูกต้องรูปก็จะมี
ชีวิต มีอากาศ ไม่แห้ง เหมือนมีลม ดูแล้วเหมือนมีอากาศ มันจะทําให้ดอกกุหลายดูมีชีวิตข้ึน ดูนุ่มนวล  
 
ผู้สัมภาษณ์: สัญลักษณ์ท่ีใช้ในงานมีความหมายว่าอะไรบ้างคะ 
พิชัย: ผมไม่ได้เน้นสัญลักษณ์ แต่ผมรู้สึกว่าสัญลักษณ์ ในรอยพระพุทธบาทมันมีเรื่องอีกเยอะท่ีน่า
ศึกษา แต่ผมไม่ได้เป็นนักศึกษาท่ีจะเข้าไปค้น ว่า ช่องนี้หมายถึงอะไร ซ่ึงมันสามารถเจอะลึกเข้าไปได้ 
ไม่ใช่ว่า เห็นเป็นรูปภูเขา เห็นเป็นรูปวิมาน มันจะจบแค่นั้น เห็นเป็นรูปช้างเอราวัณจะจบแค่นั้น ไม่ใช่ 
มันยังเจาะประวัติลึกไปถึงแต่ละช่องได้อีก  เอามาแค่รูปฟอร์มและวิญญาณของรอยพระพุทธบาทมา
เท่านั้นเอง  
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ผู้สัมภาษณ์: ศิลปินท่ีอาจารย์ชอบมีใครบ้างคะ 
พิชัย: ศิลปินท่ีผมชอบและศรัทธาก็มี อ.ศิลป์ อ.เฟ้ือ อประยูร อุลุชาฎะ ท่านอังคาร ท่านไพบูลย์ 
สุวรรณกูฏ ท่านเก่งจริง แล้วผมก็ได้ความคิดความรู้มาจากท่านเหล่านี้มาก มากมาย เสียดายท่ีท่าน
ไม่ได้เป็น อาจารย์สอนในมหาลัย 
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บทสัมภาษณ์ พัดยศ พุทธเจริญ 
เม่ือวันท่ี 14 มกราคา 2556 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ผู้สัมภาษณ์: อาจารย์มีแนวคิดอะไรในการนํารอยพระพุทธบาทมาใช้ในงานศิลปะคะ 
พัดยศ: คือใช้ลักษณะเป็นรูปสมมติ เพ่ือสื่อแทนถึงสติ รอยพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์สากลทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีเอามาใช้ เหมือนอย่างในงานพุทธศิลป์ของศิลปินหลายคนอาจจะใช้มือ เศียร อะไร
ก็แล้วแต่ท่ีเก่ียวกับพระพุทธเจ้าในรูปท่ีมีการวิเคราะห์  ใครๆเห็นก็เข้าใจ ว่าเป็นอะไร ถึงแม้อาจจะมี
ส่วนคล้อยหรือเหมือนความเป็นมนุษย์ อาจจะมีนัยยะท่ีซับซ้อนและพิเศษ ข้ึนไปอีก นั่นคือภาพกว้างๆ 
คือสื่อถึงเรื่องสติก่อนหน้านั้นปรากฏการใช้รอยพระพุทธบาทในงานชุด Mindfulness พูดถึงสติใน
บริบทของหลักธรรมคําสอน การดําเนินชีวิตต้องดําเนินไปอย่างมีสติ การท่ีจะรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ 
หรือ Mindfulness ก็จะต้องทําอะไรบ้างกับชีวิต กับจิต งานชุด Mindfulness เป็นการย้อนกลับมา
พิจารณาท่ีใจ ว่าการท่ีจะพบความสุขสงบในใจ เป็นเรื่องวิถีการเข้าถึงพุทธธรรม การเข้าถึงความสุข
สงบ ท่ีมนุษย์ต่างใฝ่หามันเป็นยังไง จะต้องมีการปฏิบัติหรือละวางยังไงบ้าง ท่ีสุดแล้วพระพุทธเจ้าก็จะ
ให้แนวคิด แนวทางเก่ียวกับเรื่องของจิต ของสติ การใช้พุทธบาท ณ ช่วงนั้น เป็นเพียงแค่รูปสมมติท่ี
สื่อถึงพระพุทธเจ้า เช่น เราเห็นพระพุทธรูปเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้า ก็คือ การสร้างรูปแทน แต่ไม่ได้
สร้างรูปแทนในแบบพระพุทธรูป แต่ใช้รอยพระพุทธบาท คือ การดําเนินตามรอยพระธรรมคําสอน
มากกว่า ว่าถ้าเราเห็นพระพุทธรูป เราก็จะเห็นว่านี่คือพระพุทธเจ้าในบริบทของรูปแทน แต่รูปแทน
ของรอยพระพุทธบาทก็มีสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน แต่เป็นคําสอน ท่ีให้ดําเนินรอยตาม  
เหมือนกับมี พระพุทธ-พระพุทธเจ้า 
พระธรรม – พระธรรมคําสอน 
พระสงฆ์ – ผู้ปฏิบัติและเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า 
รอยพระพุทธบาทในงาน มายฟูเนส ปี 46  

หลังจากนั้น  รอยพระพุทธบาทท่ีใช้ได้เปลี่ยนไป หลังจากประสบอุบัติเหตุเม่ือปี 48  
เผอิญอาจจะเข้ามาเก่ียวข้องกับชีวิตจริงมาข้ึน เก่ียวกับสุขภาพร่างกาย ท่ีเกิดข้ึน มันเป็นเรื่องท่ีต้องใช้
พลังทางใน จิต สติ ในการท่ีจะพาตัวเองก้าวย่างไปในการใช้ชีวิตประจําวัน  

ในงานชิ้นนึงท่ีใช้ขาซ้ายยัดนุ่น อาการท่ีเกิดข้ึน จากการเสียสมดุลจากอุบัติเหตุ ทําให้ร่าง
การซีกซ้ายอ่อนแรง การอ่อนแรง คิดถึงว่า มันคือ อาการกายภาพท่ีเบา ความเบา ความอ่อนแรง แต่
ทําไมการอ่อนแรงท่ีเป็นมันถึงหนัก หนักท่ีจะก้าวย่าง  มัน contrast ระหว่าง ความรู้สึกกับความเป็น
จริง หรือความหมายใจเชิงธรรม เลยสร้าง รูปจําลองของความเป็นขาข้างซ้ายท่ีอ่อนแรงท่ีมีปัญหา 
7.15 ณ ตอนเนี่ย ใช้นุ่นท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความเบายังเข้าไปแล้วใช้ไม้เท้าท่ีเหมือนเป็นอาวุธท่ีช่วย
คํ้ายันหรือพยุงให้ขาย่างต่อไป ในการท่ีเราจะยกให้ขาท่ีเบาแต่หนักเนี่ย ให้ก้าวย่างไปแต่ละก้าว แต่
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ละสเต็ป มันจึงต้องใช้พลังก็เลยทําให้เราต้องให้ความสําคัญกับทุกสเตปท่ีก้าวย่าง เหมือนกับรวมพลัง
กาย พลังใจ การพร้อม ใจพร้อม จิตน้อม เพ่ือยกขาหรือยกเท้า ให้ก้าวไปอย่างม่ังคงและระมัดระวัง 
เป็นเรื่องของการหลอมรวมการทํางานของการกับจิตให้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียว ก็เลยกลายมาเป็น
ผลงานในชุด SA-TEP BY SA-TI จะพูดถึงเรื่องการกับจิต ของการทํางาน นั้นบริบทในรูปเชิง
สัญลักษณ์ของพระพุทธบาท เป็นเรื่องของการ ปรับนัยยะในรูปสัญลักษณ์ของรอยพระพุทธบาท มาสู่
ความเป็น หลักธรรมคําสอนและมาสู่การปรับใช้ในเรื่องของการปฏิบัติจริงในชีวิต ในขณะท่ีร่างกาย
ขาดความสมดุล พอมาในชุด Namo Bhddhaya มีหลักความคิดอยู่สองอย่าง 

1 ตามท่ีพูดไปเม่ือก้ี ว่า เป็นช่วงท่ีได้ใช้รอยพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์หลัก ในการพูด
ถึงตัวเอง พูดถึงความสําคัญในการก้าวย่าง เพราะว่าคือเป็นปัญหาในเชิงกายภาพของผม ณ ตอนนี้
และตอนนี้ ก็เลยนําเอารูปสัญลักษณ์ของตัวรอยพระพุทธบาท เป็นสิ่งคอยย้ําเตือนตัวเองตลอดเวลาว่า 
เราต้องมีสติๆๆๆ เหมือนเราหายใจ เหมือนในงานจะใช้รอยพระพุทธบาทเล็กๆๆ เหมือนกับว่า ทุกๆ
ขณะท่ีเรากําลังหายใจอยู่ ไม่ใช่เราบอกว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องจิตเรื่องสมาธิอย่างเดียว คือเราต้องหายใจ
ไปพร้อมกับการมีสติรู้ตนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น มันจึงสืบความมาท่ีว่า ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับรอยพระ
พุทธบาท คือ รายละเอียดในรอยพระพุทธบาท ท่ีเก่ียวกับเรื่องมงคล มันสืบมาจาก ความเชื่อศรัทธา
ทางโบราณศาสตร์ ท่ีพูดถึงปฐมแห่งธาตุท้ัง 5 ดิน น้ํา ลม ไฟ และอากาศธาตุ ก็หมายรวมถึงนัยยะว่า 
หมายถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ซ่ึง มันคือความหมายเล้นรับซ้อนอยู่ในความเป็นธาตุเหล่านี้ 
เหมือนกับท่ีเราเชื่อว่า 5 ธาตุก็รวมเป็นชีวิต ทีนี้ในร่างกายเหมือนกับว่า ร่างกายเป็นสิ่งมีชีวิต ก็จะ
ประกอบไปด้วย มันจะไปโยงกับชื่อนิทรรศการ Namo Bhddhaya มาสู่คําๆนี้ Namo Bhddhaya 
ถ้าแปลความหมายโดยรวมก็คือ ความนอบน้อมจิตท่ีจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ต้องพูดเพราะพูดถึง
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ องค์ท่ี 5 คือพระศรีอริยเมตตรัย  
นโมพุทธายะ  
น มาจาก อาโป ธาตุน้ํา มีกําลัง 12  ส่วนท่ีเหลว 
โม ส่วนท่ีเข็งในร่างกาย เป็นปฐวีธาตุ ธาตุดิน  21 
พุทธ ส่วนท่ีอบอุ่นในร่างการ เตโชธาตุ ธาตุไฟ กําลัง 6 
ธา ส่วนท่ีเคลื่อนไหวในร่างกาย วาโยธาตุ ธาตุลม กําลัง 7  
ย มีนัยยะคือส่วนท่ีเลื่อนไหล เคลื่อนไหว ในร่างกายท้ังมวล หมายถึงอากาศธาตุ กําลังเป็น 10  
ก็กลายเป็น นโมพุทธายะ   
ทีนี้เม่ือบวกรวมกันแล้วของกําลังท้ังหมด จะได้ กําลังของพุทธคุณ 56 ประการ คําว่า 56 ตรงนี้ 
หมายถึง มีนัยยะเป็น มงคลแห่งชีวิต 56 ในทางความเชื่อของตํารา หรือกําลังแห่งมงคลในพุทธคุณ
ของพระพุทธเจ้า ท่ีประกอบข้ึนจากบทสวดสรรเสริญบูชาพุทธคุณ เสร็จแล้วเม่ือพุทธคุณ 56 ประการ 
ในจํานวน ครึ่งของ 28 เป็น 14 รวมกับอากาศธาตุ 10 เป็น 38 เป็นปริศนากําลังแห่งธรรมคุณ แล้วก็ 
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เป็นธรรมคุณ คุณของพระธรรม ธรรมคุณนั้น 1 ใน  4 56 เป็น 14 หมายถึงความสําคัญแห่งกําลังของ 
ผู้สืบทอดพระธรรมคําสอน คือ พระสงฆ์ สังฆคุณ  

นะ คือธาตุนํ้าหล่อเลี้ยงร่างกายและดวงจิต เรียกว่า อาโปธาตุ  
โม คือธาตุดินได้แก่ของท่ีแข็ง มีหนัง มีเนื้อ มีกระดูก เรียกว่า ปฐวีธาตุ  
พุท คือธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นในร่างกาย เรียกว่า เตโชธาตุ  
ธา คือธาตุลม ลมหายใจเป็นต้น เรียกว่า วาโยธาตุ  
ยะ คืออากาศธาตุ 
 
นะ คือธาตุนํ้า กําลัง =12  
โมคือธาตุดิน กําลัง = 21  
พุท คือธาตุไฟ กําลัง = 6  
ธา คือธาตุลม กําลัง =7  
ยะ คืออากาศธาตุ กําลัง =10  
 
รวมท้ังหมด=56 คือคุณของพระพุทธ  
คุณพระพุทธ56 นี้ ถ้าแบ่งครึ่งออกจะเป็น= 28 และ เอาอากาศธาตุ10 บวกรวมเข้าไป
จะเป็น=38 คือคุณพระธรรม 
คุณพระพุทธ56 นี้ ถ้าแบ่งออกเป็น4ส่วน 1 ใน 4 ก็จะ =14 คือคุณพระสงฆ์   
ฉะนั้นคุณพระพุทธ56 คุณพระธรรม38 คุณพระสงฆ์14  
บวกรวมกันจะ =108  
ในธาตุท้ัง5กอง นี้โดยเฉพาะอากาศธาตุนั้นมีอยู่โดยรอบในส่วนอันว่างเปล่าฉะนั้นจึงให้
พิจารณาเพียง4 ธาตุ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ท่ีคาถาเรียกว่าธาตุ 4คือนะมะพะธะ นะมะ
พะธะ นี้ถอดมาจากแม่ธาตุใหญ่คือ นะโมพุทธายะ   
 
ดังนั้น กําลังท่ีประจําอยู่ในเรือนธาตุท้ัง 5 กับพุทธคุณ กับพระคุณของผู้มีคุณท้ังสาม 

พุทธคุณ ตามตําราเรียกว่า องค์ 3 ซ่ึงประกอบข้ึนจากพุทธคุณ 56 ธรรมคุณ 38 สังฆคุณ 14 รวมกัน
แล้วเลยกลายเป็น 108 ก็เลยกลายเป็นมงคล 108 ประการ ท่ีรวมบรรจุอยู่ในมงคลชีวิต 108 ประการ
ในรอยพระพุทธบาทในสัญลักษณ์รอยพระพุทธบาท คือสิ่งท่ีเป็นมงคลต่อชีวิต ท่ีพระพุทธเจ้าได้
บัญญัติ ในทางปฏิบัติคือมงคลชีวิต 

แต่ผมมาใช้แค่เป็นอุบายวิธีว่า ถ้ามนุษย์หรือปุถุชน สามารถพึงปฏิบัติดีชอบ ตาม
หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ ก็เป็นมงคลกับชีวิตอยู่แล้ว ก็พูดเพียงนัยยะแค่มงคล คือแค่



121 
 

ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนก็เป็นมงคล คือทําความดีละเว้นความชั่ว อาจยังไม่เข้าไปสู่ข้ันปรมัถ แค่
ทําความดีละเว้นความชั่วแล้วค้นหาความสุขในใจ ให้พบก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับมนุษย์ปุถุชน แล้ว
ถ้าสามารถปฏิบัติได้ เข้ามากเท่าไหร่ตามคําสอน ก็ยิ่งเป็นมงคลต่อชีวิตมากเท่านั้น เพราะฉะนั้นมงคล
ท่ี 108 ประการท่ีปรากฏในรอยพระพุทธบาท เป็นอุบายในเชิงสัญลักษณ์คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 
ก็ยังเป็นลักษณะในการนําเสนอรายละเอียดในเชิงพุทธศิลป์ ท่ีเก่ียวกับศิลปะชั้นสูง เหมือนอย่างท่ีเรา
เห็นมงคล 108 ท่ีเป็นภาพประดับมุกวัดโพธิ์ มันเป็นศิลปะ พุทธศิลป์ หัตศิลป์ งานชั้นสูง ผมเอามาใช้
ในเชิงรายละเอียดในงานศิลปะ เหมือนกับเป็น element แต่เป็น element ท่ีมีความหมายในเชิงมี
ท่ีมาท่ีไป ก็เลยเอามงคล 108 ประการ มาเป็นตัวสร้างเป็นสัญลักษณ์ แล้วก็ดุลลายนูนข้ึนมาบนผิว
โลหะเป็นการเอาเทคนิคของช่างโบราณ เก่ียวกับเรื่องของงานหัตถกรรม หัตถศิลป์ งานช่างชั้นสูง เอา
มาผนวกรวมกันกับการทํางานด้วย เพ่ือเป็นการสร้างรายละเอียดในการสร้างงานผลงาน แต่ในภาพ
ของรอยพระพุทธบาทก็ยังคงความเป็นสัญลักษณ์สากลท่ีเราสื่อถึงหลักธรรม การตามรอยพระธรรม
และเรื่องของสติท่ีตัวของผมเองต้องยึดหลักปฏิบัติ แล้วเราก็คิดว่าสิ่งตรงนี้ ก็น่าจะนําไปสู่การสะท้อน
กลับให้คนดูได้ตระหนักคําว่าสติ เพราะว่า มันเป็นสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการดํารงชีวิต ไม่ว่าจะปัจจุบัน
หรือแล้วแต่ คือการมีสติรู้ตนรู้คิด  
 
ผู้สัมภาษณ์: แล้วอาจารย์ใช้เทคนิคอะไรบ้างคะ 
พัดยศ:  เทคนิค เป็นหล่อโลหะ ปิดทอง คู่เล็ก ถ้าเป็นคู่ใหญ่ก็ โลหะดุลลายนูน ภาพพิมพ์ เป็นเทคนิค 
relief ภาพพิมพ์นูน การท่ีเลือกใช้ภาพพิมพ์นูน ก็สืบตรงท่ีว่า ถ้าพระพุทธบาทคือการท่ีเท้าคนเหยียบ
ประทับ ประทับก็จะเกิดเป็นร่องรอยเหมือนกับการแสตมป์ ทีนี้สิ่งท่ีประกฎอยู่บนลายนูน ก็ปิดทอง 
ให้มันเกิดปฏิกิริยากับแสง มันก็เป็นลักษณะเป็นรายละเอียด เป็นอุบาย เพราะว่าในขณะท่ี เจตนาท่ี
เวลาดูงาน ผมใช้แสงเทียน แสงเทียนนัยยะนี้คือแสงเทียนท่ีสื่อความหมายถึงความรู้หรือแสงแห่ง
ปัญญา เป็นสิ่งท่ีจุดประกายให้เกิดปัญญากับชีวิต เกิดการหลุดพ้น ง้ันเวลาดูงานศิลปะจึงแจกเทียน
ประทีปให้ทุกคน คนละอัน แบบเหนือ ทุกคนมีปัญญาเป็นอาวุธของตนเองอยู่แล้ว แล้วขณะเดียวกัน
ทุกคนก็มีสติอยู่กับตนอยู่แล้ว ง้ันขณะท่ีแจกสิ่งเหล่านี้แล้วให้ผู้ดูๆงานศิลปะ ไฟท่ีจุดท่ีเทียนคอยส่อง
เดินไปท่ีขณะดูงาน เหมือนกับการใช้แสงแห่งปัญญา เป็นตัวพิจารณาให้เห็นรายละเอียด คือความงาม 
เพ่ือสร้างความประทับใจหรือจินตนาการอะไรต่างๆ เป็นอุบายใช้แสงเป็นตัวล่อ ให้ตัวเราต้องใช้สติ ใช้
จิต ใช้การควบคุม ในขณะท่ีเรากําลังปฏิบัติชีวิต คือการเดิน ในขณะท่ีเราเดินดูงานศิลปะตามท่ีศิลปิน 
ได้กําหนด ต้องเดินเวียนแบบไหนๆโดยใช้หลักคิดในการเดินดูงานศิลปะจากการเดินเวียนเทียนรอบ
พระอุโบสถ เวียนตามเข็มนาฬิกา ขณะดู ก็จะเห็นรอยพระพุทธบาทท่ีพิมพ์นูนปิดทองอยู่ เป็นการย้ํา
เตือนให้ผู้ดูตระหนักอยู่ตลอดเวลาเรื่องสติๆๆๆ เหมือนลมหายใจ เวลาเราทํากิจวัตรชีวิตของเรา เรารู้
ว่าเรามีชีวิต แต่บางครั้งเราก็หลงลืม ไปว่า การท่ีเรามีชีวิตอยู่นั่นคือ หัวใจเรายังเต้น เรายังหายใจ แต่
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บางทีเราโน้นทํานี้ทํากิจวัตรในชีวิตมากจนลืมว่า เราลืมฟังเสียงลมหายใจตัวเอง ก็เหมือนการทําสมาธิ
ก็คืออุบายทําให้เรานําไปสู่การกําหนดจิต กําหนดลมหายใจ ตรงนี้ก็เหมือนกัน การย้ําๆๆๆซํ้าๆๆๆ ถึง
เรื่องสัญลักษณ์รอยพระพุทธบาทในงานผมเนี่ย ผมก็กําลังจะพูดถึง สติๆๆๆๆ เหมือนหายใจเข้า 
หายใจออกๆ ทุกอย่างมันก็เป็นหลักการท่ีมันหมุนเวียนเป็นพลวัตร ตลอดเวลา สติจึงเป็นสิ่งท่ีควร 
จําเป็นกับชีวิต เหมือนกับลมหายใจต้องดําเนินคู่ไปด้วยกันพร้อมกัน อย่างเป็นระบบ  
 

อุบายอีกอันนึงก็คือว่า สร้างทําให้คนดูรู้สึกถึงรูปธรรมของสติ สติมันเป็นเรื่องนามธรรม 
เม่ือเราจะบอกว่าสติมันเป็นยังไง รูปทรงของสติ ผมจึงหาสัญลักษณ์ไง นี่คือสัญลักษณ์ รูปทรงของสติ 
เม่ือก้ีบอกว่ารูปทรงของ การใช้รอยพระพุทธบาทในเรื่องของพุทธธรรมคําสอน การตามรอยปฏิบัติ
ของพุทธรรมคําสอน คือใช้ รอยพระพุทธบาท นัยยะตอน Mindfulness แต่พอเริ่มเปลี่ยนปรับๆๆๆ 
ไปสู่ Namo Bhddhaya รอยพระพุทธบาทกลับมาสู่ แสดงบริบทอีกอันนึงคือ จิต สติ การเดินการย่าง
ก้าว กับชีวิต ต้องควบคู่กันเป็นหนึ่งเดียว ง้ันสติ รูปธรรมของสติจึงไม่ไดแค่ สัญลักษณ์ท่ีเห็นเป็นรอย
พระพุทธบาทอย่างเดียวแล้ว ผมยังให้ความรู้สึกว่ารับรู้ได้ ถึงสติ ไม่ใช่แต่ทางตาท่ีเห็นเป็นรอยพระ
พุทธบาทจากเทคนิคการพิมพ์ relief บนงานกระดาษแล้วก็เห็นได้ โดยการใช้ไฟส่อง งานผมจะไม่มี
การใช้ไฟฟ้าช่วย จะใช้เทียนท่ีพูดถึงปัญญาอย่างเดียว ในงานจะมืด แล้วก็ ในขณะท่ีเราเดินดูงาน เรา
ต้องเดินดูงานไปพร้อมๆกับการคลองสติ การทํางานร่วมกันระหว่างจิต สติ กายภาพ ก็คือขณะเดินไป
ตามเข็มนาฬิกา เดินไปส่องงานไป ก็จะเห็นในเรื่องของจิต สติ สมาธิ ปัญญา ทีนี้ ถ้า ขณะท่ีเดินถ้าเรา
สติหลุด หรือจิตหลุด พลั้งเผลอ น้ําตาเทียนท่ีถืออยู่นั้นมันหกรดมือ เราก็จะรู้ทันทีว่า สติเราหายไป
ชั่วขณะ เราต้องรีบดึงกลับ มาคลองสติเหมือนเดิม เพราะง้ันนี้คืออุบาย ท่ีว่า การนําศิลปะหรือการนํา
วิถีบางอย่างท่ีเป็นในเชิงพุทธ เอามาปรับใช้กับงานสร้างสรรค์ เพ่ือสื่อสะท้อนหรือแสดงให้เห็นว่า มัน
เป็นอุบายวิธีว่า นี่คือรูปธรรมของสติ ท่ีเราสามารถรับรู้ได้  
 
ผู้สัมภาษณ์: รอยพระพุทธบาทแนวต้ังกับแนวนอน ท่ีอาจารย์ทํา มีความหมายอะไรม้ัยคะ 
ผู้สัมภาษณ์: แนวต้ังกับแนวนอน ไม่มี ไม่ได้คิดอะไร คิดแค่ตัวสัญลักษณ์ว่าเป็นรอยพระพุทธบาท  
สัญลักษณ์คือสัญลักษณ์ ไม่ใช่สัญลักษณ์ในเชิงกายภาพแห่งความเป็นจริง เท้าต้องเดินไปกับพ้ืนต้อง
เดินไปอย่างง้ีๆๆ พอเปลี่ยนสัณฐาน เปลี่ยนบริบท มันเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ 
 
ผู้สัมภาษณ์: ก่อนหน้านี้ อาจารย์ทํางานแนวไหน 
พัดยศ: ก่อนหน้านั้น ทํางานภาพพิมพ์ สู่ภาพพิมพ์สามมิติ installation   
ภาพพิมพ์สามมิติ Print installation ชุด From Limestone  Mindfulness ปี 46 ส่วนใหญ่พูดถึง
นัยยะในเชิงศาสนา เริ่มมาต้ังแต่งานภาพพิมพ์แล้ว ณ ตอนนั้นก็เก่ียวกับเรื่องของจิต สมาธิ ความสงบ 
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ความนิ่ง แต่อาจจะไม่ได้เห็นในเชิงรูปแบบ รูปทรงท่ีเห็นชัด ว่าเป็นสัญลักษณ์ แค่รู้สึกถึง เรื่องของ
ความนิ่ง ความสงบ เช่นงาน เห็นถึงความนิ่ง สงบ อ่ิมเอม เบิกบาน ปิติ คือมันเป็นลักษณะเหมือนกับ
ว่าเราได้เอาแก่นบางอย่าง ในทางพุทธศาสนาในเชิงบวก นํามาปรับใช้ในลักษณะนามธรรม เพราะมัน
เป็นนามธรรมอยู่แล้ว เหมือนอย่างท่ีผมเอาความรู้สึกท่ี มีต่อคําว่าสติ มาเปรียบกับความร้อน ในการท่ี
เราจะต้องดึงสติกลับ เม่ือเรารู้ว่าสติเราหลุดไป เราต้องประคองสติ ขณะท่ีเราเดินดูงานศิลปะ  
 
ผู้สัมภาษณ์: สีเงิน กับสีทองในงานของอาจารย์ มีความหมายอะไรพิเศษม้ัยคะ 
พัดยศ: สีทอง สีเงิน ไม่มีในความหมายพิเศษอะไรมาก ถ้าสีทอง อาจเก่ียวโยงกับเรื่องของ เราอาจจะ
มักคุ้นกับ รูปทรงพระพุทธศาสนา ท่ีเป็นรูปเคารพท่ีอาจทําให้รู้สึกของความศรัทธา ความเชื่อ ความ
เรืองรอง  ในบริบทของงานร่วมสมัยแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน มันยังมีส่วนท่ีทําให้เกิด
ในเชิง element เก่ียวกับปฏิกิริยาความไวแสง เล่นกับแสง สร้างความน่าสนใจ 

งานท่ีเป็นสีดํา ฝักบัวสีดํา ตัวฝักบัวเป็นภาพพิมพ์ บางครั้ง เราก็ไม่จําเป็นทําไมต้องมีอยู่
ภายใต้เหตุและผลอยู่ตลอดเวลา ท่ีมีความหมายหรือไม่มีความหมาย บางครั้งเราทํางานศิลปะอาจอยู่
บนหลักองค์ประกอบ ก็มี  ความพอดี ความเหมาะสม โดยฝักบัว สัญลักษณ์ของฝักบัวสื่อถึงบัวในแต่
ละระดับ พอบัวท่ีเป็นฝัก เปรียบถึงพุทธ พระสงฆ์ท่ีอยู่ในหน้าท่ีเผยแผ่ พุทธศาสนาหรือพระธรรมของ
พระพุทธเจ้า  

บัว ถ้าเป็นดอกตูมใช้ไหว้พระ แต่ขณะเดียวกัน พอบาน คือเหนือน้ํา ก็มีความหมายอีก
แบบ เหลือแต่ฝัก กําลังจะร่วงโรย กําลังมีเม็ดบัว ก็เหมือนกับพระสงท่ีกําลังเผยแผ่หรือทําให้
พระพุทธศาสนางอกงาม ขยายต่อไปอีก เหมือนในความเชื่อของศาสนาพุทธ ผู้ชายท่ีมีอายุครบบวช ก็
ต้องบวช หมายถึงการใช้ตําแหน่งของเม็ดบัวอยู่ในฝัก วางอยู่บนรอยพระพุทธบาท คือการดําเนินรอย
ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าท่ีเก่ียวกับการเผยแผ่ ให้พุทธศาสนาคงอยู่ ดํารงอยู่ต่อไป   
 
ผู้สัมภาษณ์: โดยรวมแล้ว งานศิลปะท่ีเก่ียวกับรอยพระพุทธบาทของอาจารย์ ต้องการสื่อหรือมี
ความหมายอะไรคะ 
พัดยศ: นอกจาก จะเป็นเรื่องของการสร้างงานเพ่ือให้รู้สึกถึงเรื่องของการทํางานร่วมกันระหว่างจิต 
สติ ปัญญาแล้ว ยังเป็นเรื่องของการนําเอาศิลปะมาสู่การเป็นอุบาย โดยการใช้ในการสร้างรูปทรง
สัญลักษณ์สากลเอามาใช้ ร่วมกับสัญลักษณ์สากล ทางพระพุทธศาสนา และก็เอาวิธีการร่วมสมัยของ
ศิลปะท่ีเก่ียวกับเรื่อง ในแบบของศิลปะ installation  

อีกอัน การทํางานในชุดท่ีเก่ียวกับเรื่องในทางศาสนา ทํางานไปเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา
ด้วย เหมือนเราได้ตอบแทนพระคุณของสิ่งท่ีเราได้ นําเอาพุทธธรรมคําสอนของพระพุมธเจ้ามา
แสดงออก มาใช้ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างงานศิลปะ ในขณะเดียวกันเราก็คิดว่า สิ่งเหล่านี้มันจะเป็น
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ตัวช่วยกระตุ้นหรือปลูกจิตสํานึกให้เราตระหนัก คิด กับคนท่ีอยู่ภายใต้ยีนเดียว เคมีเดียวกับเรา คือ
เป็น พุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักรู้ว่า นี่คือเรื่องของนัยยะ คือนัยยะของการสอนพุทธธรรม ร่วมอยู่ใน
งานศิลปะ โดยผ่านงานศิลปะร่วมสมัย อุบายวิธีในการสอนโดยใช้วิธีทางศิลปะ เป็นตัวสื่อให้เกิด
ความรู้ สร้างกระตุ้นให้เกิดปัญญา นําไปสู่การปฏิบัติ 
Mindfulness จะพูดถึงวิถีการเข้าถึงพุทธธรรม วิถีแห่งการพบความสุขความสงบ  
Namo Bhddhaya พูดถึงการครองจิตครองสติ  การมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลา ในการดําเนินชีวิต 
เอาประสบการณ์ของตัวเองไปเป็นหลักยึด 
 
ผู้สัมภาษณ์: งานของอาจารย์มีพัฒนาการอย่างไรคะ 
พัดยศ: ช่วงแรก ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ 2 มิติ ภาพพิมพ์หิน ในชุด From Limestone ความเป็นสาม
มิติ มีความเป็น installation เข้าไปเก่ียวข้อง มาใช้ชุดเชิงรูปแบบ เนื้อหา ก็เริ่มมีความชัดเจนข้ึนใน
เรื่องเนื้อหาท่ีเก่ียวกับทางปรัชญาพุทธศาสนา ในเชิงรูปสัญลักษณ์ก็จะมีความหลากหลาย ในช่วงแรก 
ภาพพิมพ์ เป็นนามธรรม แอบสแตก เป็นเรื่องของรูปทรงท่ีแสดงความรู้สึก พอมาเป็นเรื่องของ ภาพ
พิมพ์สามมิติ เรื่องของขบวนการ Process การต้ังคําถาม สู่ Mindfulness เป็นเรื่องของ การต้ัง
คําถาม มาสู่ในแบบInstallation ท่ีเนื้อหาเป็นเรื่องวิถี คําสอน ในแบบพุทธปรัชญา ท่ีนําไปสู่ความสุข
สงบในใจ ให้รู้เท่าทันจิตสติอย่างไร  

Namo Bhddhaya เป็นเรื่องของการใช้ สื่อสัญลักษณ์ท่ีหลากหลาย ท้ัง รูปสัญลักษณ์
สากลทางพุทธศาสนา ความหมาย อะไรต่างๆเอามารวมกัน เรื่องของชีวิต ประสบการชีวิต เอามา
ผสมผสานกันให้เกิดเอกลักษณ์ทางศิลปะโดยอาศัยแนวงานศิลปะ แบบ installation เป็นตัว นําเสนอ
รูปแบบของงาน ถ้าจะลงไปดูใน element การแสดงออกแล้ว จะเป็นว่า งานในช่วงหลังท่ีเป็นแบบ 
installation จะสะท้อนให้เห็นการบูรณาการ ของสื่อ วัสดุ สร้างสรรค์ ท่ีต้องสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีมากข้ึน  
ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ สื่อผสม แสง เสียง รวมถึงการท่ีเอาคนดู ต้องไปมีส่วน
ร่วมกับงานด้วย เพ่ือสร้างความหมาย ให้กับงาน เพ่ือให้ผู้ดูสามารถรู้สึกสัมผัสได้โดยตรงกับงาน เข้า
ไปเป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นลักษณะท่ีเป็น interactive ด้วย การทํางานของผมอยู่ภาพใต้
องค์ประกอบสามอย่าง คือ ชีวิต ศิลปะ ศาสนา ต้องหลอมรวมเป็นเอกภาพเดียวกัน 
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บทสัมภาษณ์ พัดยศ พุทธเจริญ 
เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ผู้สัมภาษณ์: อาจารย์เริ่มสนใจศิลปะต้ังแต่เม่ือไหร่คะ 
พัดยศ: ในการเรียนช่วงประถมต้น เริ่มฉายแววการเรียนวิชาศิลปะได้ดี ทําให้เกิดความชอบ  
ประกอบกับสภาพแววล้อมท่ีมีศิลปะ มีคุณตาคือ ชิต เหรียญประชา เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม และพ่ีน้องท่ี
ยังเรียนศิลปะอีกด้วย ทําให้เห็นแบบอย่าง เม่ือทํางานศิลปะแล้วชอบ มีความสุข จึงเป็นการจุด
ประกายให้สนใจศิลปะมาเรื่อยๆ โดยมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํา ด้านครอบครัวเองก็ไม่เห็นชอบกับการเรียน
ศิลปะ ว่าเรียนไปทําไม อยากให้เรียนด้านอ่ืนมากกว่า ในช่วงนั้นพัดยศเรียนสายวิทย์-คณิต ซ่ึงทํา
คะแนนได้ดี จึงทําให้ยังไม่แน่ใจกับอนาคต 

ในช่วงเรียน ม.3 อาจารย์จบทางวิทยาลัยนาฏศิลป์ แนะนําให้ไปสอบช่างศิลป์ ในขณะ
นั้น ไม่รู้ว่าต้องเตรียมความพร้อม ครูซื้อใบสมัครให้ สอบตามท่ีคิดว่าเก่ง แต่ไม่รู้ว่าการสอบแข่งขัน
ต้องเตรียมตัวอะไรยังไง เลยไม่ได้ เผอิญตอนนั้น อยากเรียน เลยหาท่ีเรียน อาชีวศิลป์ เอกชน 4 ย่าน  
1 ปี ค่อยๆเริ่มเรียนศิลปะจริงจัง วิชาพ้ืนฐาน ความคิด จินตนาการรสร้างสรรค์ วางแผนว่าจะสอบเข้า
ศิลปากร ส่วนใหญ่เริ่มติว ยอมรับว่าหลักปฏิบัติ วิชาการ เอกชนไม่ค่อยจริงจัง ต่างขวนขวายหา
ความรู้กันเอง เหนื่อยมาก    ก่อนอาชีวะ เดินทางสามพราน อาชีวะ ไม่ไหว ต้องอยู่ กทม 
ปวช. 3 คุ้นเคยกับ อาจารย์ศิลปะจบเพาะช่าง ฝึกมือ เขียนรูป องค์ประกอบ รวมกลุ่มกับเพ่ือน 
ช่วงนั้นต้องไป กลับ ใช้เวลานอ เริ่มเรียนต้ังแต่โรงเรียเข้า 7.10 เลิกบ่ายโมง drawing เขียนกันไป 
ผลัดกันเป็นหุ่น วิจารณ์ ทําเป็นปี อาจารย์มาช่วย เตรียมตัว วิชาสามัญ จากเรียนๆ เหนื่อยมาก จาก
บ้านเพลาไป เพราะมาอยู่หอพัก 

วางแผนการเรียนศิลปะ จากศิลปากร เพาะช่าง ศิลปากรต้องสอบ เพ่ือความไม่ประมาท
เลือกท่ีอ่ืนไว้บ้าง ในขณะเดียวกันเลือกท่ีเพาะช่างด้วย ตอนสอบตรงกัน ไม่ติวท่ีศิลปกร อาศัยติวนอก
เวลาเรียน พอสอบก็ทําข้อสอบเต็มท่ี โชคดี สอบได้ท้ัง 2 ท่ี ก็ต้องเลือก เพาะช่างประกาศก่อน ต้อง
มอบตัว พอเข้ามาแล้ววางแผนอนาคต ปู่เป็นศิลปินแห่งชาติ อยากดัง ตามงาน ดูงาน ค้นงานนอกแว
ลา ฝึกมือ ขยัน แข่งกับเพ่ือน ต้ังเป้าว่า ก่อนเรียน กันหมด ปี 1 Basic  ก็ต้องเริ่ม พอปี 2 สํารวจ
ตัวเองว่า ธรรมชาติในการแสดงออก ปั้นไม่ชอบ เลอะ ดินท่ีคณะไม่สะอาด ไม่ชอบ ปั้นแล้วหงุดหงิด 
ไปขุดดินนาท่ีบ้านมาปั้นเอง จนเพ่ือนล้อ แต่มีความสุข ไทย ไม่ชอบ เป็นอะไรท่ีช้า ไม่ได้ผ่านช่างศิลป์ 
ท่ีมีการปูพ้ืนฐาน ศิลปะไทยท่ีดี ไม่มีพ้ืนฐาน นิสัยไม่ชอบอะไรช้าๆ ใจร้อน 
Paint ทําได้ ไม่ค่อยชอบ ภาพพิมพ์ ชอบ สะอาด มีระบบระเบียบ ท่ีภาพพิมพ์ 
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ผู้สัมภาษณ์: อาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรในการทํางานศิลปะ 
พัดยศ: เนื่องจากครอบครัวเป็นคนไทยโบราณ ท่ีปู่ย่า ตายาย คลุกคลีกับกิจกรรมทางศาสนา เม่ือ
ผู้ใหญ่ไปวัดจะพาพัดยศลงเรือไปวัดด้วย ทําให้ซึมซับ ในพุทธศาสนา จนเม่ือบวชเรียน ได้มาศึกษา
พระธรรม ได้ทําสมาธิ  

ในช่วงแรกท่ีเริ่มทํางาน จะทําเก่ียวกับธรรมชาติ ธรรมมะ ค่อยๆหล่อหลอมให้เราสํารวจ
สิ่งต่างๆเอาสิ่งต่างๆมาไว้ในงานศิลปะ การแสดงออกโดยศึกษาถึงปรากฏการณ์ความเป็นไป การ
ดําเนินไปของธรรมชาติท่ีมีผลภายใน เก่ียวกับฤดูกาล โดยใช้สื่อหรือทัศนธาตุเป็นเครื่องมือ อุบายใน
การสร้างความรู้สึก รับรู้ ความหมาย สาระ นามธรรม ถึงจะมีธรรมะเยอะ แต่ไม่ยังชัด   

เม่ือเรียนระดับปริญญาโท อาจารย์ ค้านถ้าเป็นความคิดเดิม ไม่ชัด ธรรมมะ-ธรรมชาติ 
จึงได้ศึกษาธรรมชาติมากข้ึน อ่านปรัชญา ศาสนา ศึกษาผลงานศิลปินไทย ตะวันออกท่ีชอบ เห็น
ความเชื่อมโยง เนื่องจากเป็นคนสนใจศาสนาอยู่แล้ว จึงนําเอาประเด็นมาเหล่านี้มาสร้างให้เกิดภาษา
ในเชิงนามธรรมและความรู้สึก 
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ภาคผนวก ข 
รางวัลและผลงาน 
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รางวัลและผลงานของพิชัย นิรันต ์
 

รางวัลและเกียรติคุณ 
2503    - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 11 กรุงเทพฯ 
2504    - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 12 กรุงเทพฯ 
2506    - รางวัลท่ี 1 เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 14 กรุงเทพฯ 
2507    - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งท่ี 15 กรุงเทพฯ 
2538    - ได้รับพระราชทาน เหรียญพระมหาชนกทองคํา พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
2543    - ได้รับเกียรติเชิดชูเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 
2546    - ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์(วิจิตรศิลป์)จิตรกรรม จากสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ 
 
ผลงานศิลปกรรมเพ่ือพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี 
2512    - การแสดงศิลปกรรม รายได้ถวายเพ่ือทรงบําเพ็ญพระราชกุศลตามพระอัธยาศัย เนื่องใน
โอกาสท่ีสมเด็จเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จมาทรงเป็นประธาน เปิดลิโด แกลลอรี่ 
2527    - ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงงาน "ศิลปภาพเหมือน" จากกรมศิลปากร เพ่ือเทิดพระเกียรติ เนื่อง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ  พิพิธภัณฑถานแห่งชาติ หอศิลป 
ถนนเจ้าฟ้า  
          - เป็นผู้ช่วยหัวหน้างานศิลปกรรมของกรมศิลปากร ในการออกแบบภาพเขียนฉากบังเพลิง 
พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในราชการท่ี 7 
2528    - ได้รับเชิญเขียนภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ แห่งบรมราชจักรีวงศ์  
 โครงการจิตรกรรมเทิดพระเกียรติในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จํานวน 2 ภาพ 
2535    - เป็นผู้ออกแบบหุ่นจําลอง ช้างเผือก ลิงเผือก และกาเผือก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้าง
ต้น เพ่ือร่วมฉลองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
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2538    - ได้รับเชิญเป็นศิลปิน 1 ใน 8 ท่ีร่วมเขียนภาพประกอบหนังสือ "พระมหาชนก"  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
             - ได้ร่วมสนับสนุนการประกวดภาพจิตรกรรม วีรกรรม หรือคุณลักษณะท่ีสําคัญในอดีตของ
ทหารบก เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จัดโดย
กองทัพบก 
2539    - เขียนภาพกิจกรรมพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ่ือติดต้ังท่ี
พิพิธภัณฑสถาน ณ อุทยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 
             - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี โดย 50 ศิลปิน ณ เดอะแกลเลอเรีย 
พลาซ่า กรุงเทพฯ 
             - เข้าร่วมโครงการ "เฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชการท่ี 9 เพ่ือนํารายได้ไปสมทบทุน
ก่อต้ังหอศิลปะร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นอนุสรณ์สถานทางศิลปวัฒนธรรมและ
อํานวยประโยชน์ด้านจิตใจแก่ประชาชน 
2542    - ได้รับเชิญเป็นศิลปินร่วมแสดงภาพร่างต้นแบบศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันท่ี 5 ธันวาคม 
2542   ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมการแสดงนิทรรศการสัญจร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2543    - นําภาพร่างต้นแบบมาขยายใหญ่เท่าขนาดจริงตามโครงการทัศน์ศิลป์ โดยสภาคณบดีทาง
ศิลปะ    แห่งประทศไทย ในฐานะศิลปินเกียรติคุณร่วมกับศิลปิน 76 คน และนําไปติดต้ัง 76 จังหวัด 
โดยผลงานได้รับเลือกให้ติดต้ัง ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
2544     - ได้รับเชิญนําผลงานข้ึนทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถเพ่ือเป็นแบบลาย
ปักผ้าไหมไทย    ในโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
 
ผลงานศิลปกรรมเพ่ือพระพุทธศาสนา 
2519    - เข้าร่วมโครงการบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังและบานประตูวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพฯ 
2519    - ออกแบบปั้นลายปูนปั้นหน้าบันพระอุโบสถ วัดศาลาครีน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
2524    - ออกแบบประตูเหล็กพระธาตุไชยา ด้านขวา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2528-2530       - เป็นผู้ออกแบบสังเวชนียสถาน 4 ตําบล ณ พุทธมณฑลศาลายา อ.นคชัยศรี จ.
นครปฐม คือ 
        1. โพธิบัลลังก์ ตําบลตรัสรู้ 
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        2. พระแท่นไสยาสน์ ตําบลปรินิพพาน 
        3. พระธรรมจักร ตําบลปฐมเทศนา 
โดยเป็นผู้ออกแบบรูปสัญลักษณ์ ขยายแบบและร่วมควบคุมการแกะสลักหินแกรนิต 
           -   เป็นผู้ออกแบบเหรียญในรูปแบบสัญลักษณ์ สังเวชนียสถานสี่ตําบลให้กับพุทธมณฑล 
2543    - ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะเพ่ือธรรมะ โดยองค์การพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก (THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISIS)   อักษรย่อ พ.ส.ส.  ได้มีการ
ประชุมใหญ่ ครั้งท่ี 21 ข้ึนท่ีประเทศไทย ครั้งแรกจัดการแสดงท่ีโรงแรมพลาซ่าแอทธินี ครั้งท่ีสองท่ี
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ได้เอ้ือเฟ้ือภาพผลงานเพ่ือนําไปเป็นปกหนังสือธรรมท่ีเผยแพร่
ความรู้ทางพุทธศาสนา อาทิเช่น ปกหนังสือ ธรรมของพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตุโต), ปกหนังสือ
ของบทความของ ส.ศิวะรักษ์ ในเรื่องพุทธศาสนา  ปกหนังสือ "VISAKHA PUJA" พ.ศ. 2510       
ตลอดชีวิตการทํางานศิลป ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมท่ีนําเสนอในหลักปรัชญา ทางพุทธศาสนา
ท้ังสิ้น เป็นการช่วยเผยแพร่ความเข้าใจในแก่นแท้ของพุทธศาสนาแก่ผู้มาชมผลงาน 
 
ผลงานศิลปกรรม เพ่ือช่วยเหลือสังคม 
2511    - เป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพเขียนต่อต้านยาเสพติด โดยสมาคมต่อต้านยาเสพติด
ให้โทษแห่งประเทศไทย 
2512    - เป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพเขียนโดยคนพิการ จัดโดย สภาสงเคราะห์ในงานวันท่ี
ระลึกคนพิการ ครั้งท่ี 7 
2514    - เข้าร่วมแสดงภาพเขียนและศิลปโบราณ จัดโดยสมาคมโรตารี่ รายได้นําไปช่วยเหลือเด็ก
กําพร้าและยากจน ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
2528    - ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการท่ีปรึกษาในประเทศไทยของสภาศิลปกรรมไทยใน
สหรัฐอเมริกา 
2533    - เป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสินงานศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
            - เขียนภาพตึกไทยคู่ฟ้าทําเนียบรัฐบาล เพ่ือนําไปพิมพ์โปสการ์ด รายได้ช่วยเหลือกองทุน
สวัสดิการข้าราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
             - เอ้ือเฟ้ือผลงาน เพ่ือนําไปพิมพ์โปสการ์ด รายได้สมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา โดยสมาคม
เลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย 
             - เป็นกรรมการตัดสินงานประกวดศิลปกรรมเด็กหลายครั้ง  
ผลงานการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปกรรมแก่สาธารณชน 
2505-2521       - รับราชการครูท่ีวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร  
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บุคคลท่ีเคยได้รับการอบรมทางด้านศิลปจาก    อ.พิชัย นิรันต์ จากวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร 
อาทิเช่น 
1. อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง อ.ประจําภาควิชาประติมากรรม คณะ
จิตรกรรม และ เคยเป็นคณบดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําภาควิชา
จิตรกรรมคณะจิตรกรรม และเป็นผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. อาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง อ.ประจําภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยูร มุสิกรัตน์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง อ.ประจําภาควิชาออกแบบและตกแต่ง
ภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สน ศรีมาตรัง ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง อ.ประจําภาควิชาประยุกต์ศิลปและเคย
เป็นหัวหน้า ภาควิชาประยุกต์ศิลป คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6. วานิช จรุงกิจอนันต์ เป็นนักเขียนรางวัลซีไรท์ 
7. เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์ เป็นศิลปินอิสระอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
8. อ.ชาลี สดประเสริฐ ศิลปินอิสระ นักเขียน นามปากกา (ชาลี เหาะได้) 
           - ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนศิลปท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร 
           - ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของชมรมจิตรกรวันหยุดของ อ.ชาลี 
2505 - ปัจจุบัน    - เป็นท่ีปรึกษาและแนะแนวการพัฒนางานศิลปะแก่ศิลปินรุ่นใหม่ 
2543    - ได้รับเป็นท่ีปรึกษาชมรมศิลปะทําเนีบยรัฐบาลจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
2543    - ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนศิลปะแก่พระสงค์และสามเณร ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตบางพีศึกษา พุทธโฆส วัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม ในจังหวัดนครปฐม  
2540 - ปัจจุบัน    - นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.เชียงใหม่ 
ม.จุฬา เป็นต้น มาศึกษาดูงานศิลปะ ณ สตูดิโอท่ีบ้านนครชัยศรี 
 
งานแสดงศิลปกรรมท่ีถูกคัดเลือกไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
2506    - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของไทยไปแสดง ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเกาะ
ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
             - นิทรรศการศิลปะ 5 ศิลปินไทย ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ 
             - นิทรรศการศิลปะกลุ่มอาเชี่ยน ณ กรุงเทพฯ เมืองกัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ 
2513    - การแสดงศิลปงานมหกรรมประจําปี ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส 
2515    - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
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2516    - EXHIBITION OF ART AT SAO PAOLO-BRAZIL, INVITATION FROM  
               THE FRANCE GOVERNMENT TO EXHIBITION IN FRENCH 
2517    - นิทรรศการศิลปอาเซียน "ASEAN MOBILE EXHIBITION" แสดง ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
2518    - นิทรรศการศิลปและภาพถ่ายของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย แสดงหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนประเทศละ 1 เดือน 
             - นิทรรศการศิลป "ศิลปินไทย" ณ ประเทศญ่ีปุ่น 
2519    - นิทรรรศการศิลปะ ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศอเมริกา 
2522    - ได้รับเชิญจากกรมศิลปากรให้เป็นศิลปิน 1 ใน 5 คน เข้าร่วมการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ 
ครั้งท่ี 15 ณ เมืองซาเปาโล ประเทศบราซิล เพ่ือเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับ 
ศิลปของประเทศไทย 
2523    - ได้รับเชิญจากกรมศิลปากรนําผลงานชื่อ "พระพุทธบาท" ไปร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปะ
ร่วมสมัยของศิลปินแห่งเอเชีย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น 
2523    - นิทรรศการ "ASEAN PAINTING & PHOTOGRAPHY EXHIBITION" แสดงในกลุ่ม 
               ประเทศเอเซ่ียนท้ัง 55 ประเทศ 
2524    - ได้รับเชิญจากกรมศิลปากรส่งผลงานชื่อ ILLUSION เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแสดง 
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ในนิทรรศการ "ASIAN ART BANCLADESH 1981"  
ท่ีกรุงดักกา 
2525    - ได้รับเชิญไปแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของไทยท่ีสหรัฐอเมริกาเพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ณ เมืองแคลิฟอร์เนีย และเมืองเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา2528    - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของไทย ณ กรุงปักก่ิง และเมืองกวางโจว 
สาธารณะรัฐประชาชนจีนในวาระ เฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 10 ปี 
2532    - ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงงานศิลปอาเซียน ครั้งท่ี 1 ชื่องาน "THE ARTIST ASEAN 
TRAVELLING EXHIBITION OF PAINTING, PHOTOGRAPHY AND CHILDREN'S ART PROJECT" 
2535    - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของไทยไปแสดงท่ีเมือง แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
2538    - นิทรรศการศิลป "ความเป็นสมัยใหม่ของเอเชีย" ณ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย 
2543    - นิทรรศการภาพเขียนของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม   
งานแสดงศิลปกรรมครั้งสําคัญภายในประเทศไทย 
2504    - นิทรรศการศิลปกรรม ณ มักกะสันแกลอรี่ 
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2505    - นิทรรศการศิลปกรรม ณ พิพิธภัณฑ์ วังสวนผักกาด 
2506    - การแสดงงานศิลปกรรม "ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์" เพ่ือหารายได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ ท่าน
ศาสตราจารย์   และสมทบสร้าง "หอศิลป์ พีระศรี"   
2507    - นิทรรศการ "12 ศิลปินไทย" ณ ห้องแสดงภาพขององค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพฯ 
2508    - นิทรรศการ "1st INTERNATIONAL ART EXHIBITION" เนื่องในงานรําลึกถึงศาสตราจารย์ 
ศิลป์ พีระศรี ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ 
2509    - นิทรรศการศิลป "11 ศิลปินร่วมสมัยปทุมวัน" ณ ปทุมวันแกลอรี่ 
2510    - นิทรรศการแสดงเด่ียวครั้งแรก ณ ศิลปสถานพญาไท กรุงเทพฯ 
             - การแสดงศิลป จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งท่ี 1 ของหอศิลป ทรี-โอ 
2511    - นิทรรศการแสดงเด่ียว ณ แกลอรี่ 20 กรุงเทพฯ 
2512    - นิทรรศการศิลปกรรมของอนันต์ ปาณินท์ และพิชัย นิรันต์ ณ หอศิลป ทรี-โอ กรุงเทพฯ 
2517    - นิทรรศการศิลป ศิลปินชั้นนํา ณ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 
2518    - นิทรรศการศิลป ศิลปินอาเซ่ียน ณ กรุงเทพฯ 
2520    - นิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสเปิดหอศิลปแห่งชาติ และผลงานชื่อ "สัจจะอมตะ" ทาง 
กรมศิลปากรได้ขอยืมไว้เพ่ือนําแก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
2522    - การแสดงศิลปกรรรมแห่งชาติย้อนหลัง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2524    - นิทรรศการประติมากรรม จิตรกรรมและภาพพิมพ์ 2524 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
             - นิทรรศการศิลปร่วมสมัย ณ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 
2527    - นิทรรศการภาพเหมือน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ 
2528    - นิทรรศการ "15 ปี ซี.วี.เอ็น." ณ ศูนย์ศิลปะ ซี.วี.เอ็น. ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
2533    - นิทรรศการ "พบ 14 ศิลปิน ชั้นนําของชาติ" ณ แกรนด์ฮอลล์ กรุงเทพฯ 
2534    - ได้เป็นศิลปินรับเชิญของนิทรรศการ "จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย" กรุงเทพฯ โดยศิลปิน
กลุ่มไวท์ 
             - งานแสดงศิลปกรรม "ART MOTIF 16" ณ ธนิยะพลาซ่า กรุงเทพฯ 
2535    - การแสดงศิลปกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
             - นิทรรศการพิเศษเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุธโส "73 ศิลปินไทย ศิษย์ศิลป์ พีระศรี" เนื่องใน
โอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีเกิดศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป 
2536    - นิทรรศการภาพเขียนประทับใจ 2536 "IMPRESSION 1993" ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 4 
ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ 
2536    - งานแสดงศิลปกรรรม "ART MOTIF 93" ณ ธนิยะพลาซ่า กรุงเทพฯ 
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2537    - นิทรรศการศิลป "ธรรม ธรรมชาติ" ครั้งท่ี 2 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ  
2540    - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 55 ปี คณะจิตรกรรมฯโดยศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ฯ ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 
2541    - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 44 (เป็นศิลปินรับเชิญ) ณ หอศิลปแห่งชาติ ถ.เจ้าฟ้า 
กรุงเทพฯ 
2541    - นิทรรศการศิลปกรรม "กลุ่มล้อเกวียน" ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 
2543    - ร่วมแสดงนิทรรศการของ 9 ศิลปินอาวุโส ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
2544    - นิทรรศการศิลป์ "THE COLLECTION ARTS OF EXHIBITION 2001"  
2545     - แสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการเด่ียว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2545  ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รางวัลและผลงาน พัดยศ พุทธเจริญ 
 
รางวัลเกียรติยศ 
2528    - รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 31 กรุงเทพฯ 
2533    - รางวัลเหรียญทองแดง การแสดงภาพพิมพ์แห่งชาติ ครั้งท่ี 36 
2535    - รางวัลเหรียญเงิน งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งท่ี 10 ประเทศนอร์เวย์ 
2540    - รางวัลเกียรติยศ งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศบัลแกเรีย 
2552    - รางวัลศิลปาธร ครั้งท่ี 6  
การแสดงผลงานเดี่ยว 
2539    - “ตัวตน จิตวิญญาณของธรรมชาติ” (Self-Spirit of Nature) หอศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 
2541    - “จากแม่พิมพ์หินปูน” (From Limestone) หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 
2546    - “รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ” (Mindfulness) ศิลปะจัดวางแบบสื่อผสม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
หอศิลป์ กรุงเทพฯ 
          - “รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ” (Mindfulness) ศิลปะจัดวางแบบสื่อผสม หอศิลป์คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 
2550    - “ก้าวย่างอย่างมีสติ” (SA-TEP BY SA-TI) 
 หอศิลป์ Galerie N กรุงเทพฯ 
2553    - “นโม พุทธาย” (Namo Bhddhaya) หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล กรุงเทพฯ 
การแสดงผลงานกลุ่ม  
2530    - “งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ” ครั้งท่ี 3 เมืองไทเป ประเทศไตหวัน  
2531    - งานแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งท่ี 12 เมือง Crakkow ประเทศโปแลนด์ 
2532    - “งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ” ครั้งท่ี 4 เมือง ไทเป ประเทศ ไตหวัน 
           - “งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ” ครั้งท่ี 18 
           - The Museum of Modern Arts เมือง Ljublijana ประเทศยูโกสลาเวีย 
2534    - งานแสดงผลงานภาพพิมพ์ของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษาภาพพิมพ์ ในประเทศญ่ีปุ่น ณ 
พิพิธภัณฑ์ภาพพิมพ์ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
          - งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งท่ี 5 เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 
2535    - งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งท่ี 10 ประเทศนอร์เว 
          - งานแสดง “ศิลปกรรมกระดาษ และพิมพ์ภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ” 
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          - Mancy Tilon Gallery เมือง นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2536    - การแสดงผลงานศิลปภาพพิมพ์และภาพถ่าย ท่ี J. Isermann Gallery เมืองนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
           - งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศอียิปต์ ครั้งท่ี 1 เมืองกิซา ประเทศเบลเยี่ยม 
2537    - งานแสดงผลงาน จิตรกรรมและภาพพิมพ์ Mancy Tilon Gallery เมืองนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
2538    - งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งท่ี 11 ประเทศนอร์เวย์ (งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ
สําหรับศิลปินท่ีได้รับรางวัลปี 2535 
           - การแสดงภาพพิมพ์ตามโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินไทย-ญ่ีปุ่น ณ หอศิลป์ ชิบะ ชิมิน เมือง
ชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น 
2539    - การแสดงผลงานศิลปภาพพิมพ์และภาพถ่าย J. Isermann Gallery เมืองนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2540    - การแสดงผลงานศิลปภาพพิมพ์และภาพถ่าย J. Isermann Gallery เมืองนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
           - “งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ” เมือง Ljublijana ประเทศ Yugoslavia (ยูโกสลาเวีย) 
           - งานแสดงศิลปกรรม วิสัยทัศน์ไทย (Thai Vision) ณ หอศิลป์รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
           - งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ เมืองเอ็ดมอนตัน ประเทศแคนาดา  
           - งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ เมือง Carkkow ประเทศโปแลนด์ 
           - การแสดงผลงานศิลปภาพพิมพ์ “Print as Print” ครั้งท่ี 2 โดยภาพวิชาภาพพิมพ์ คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 
           - งานแสดงแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของสถาบันศิลปะ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 
           - งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งท่ี 6 เมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุ่น 
           - งานแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งท่ี 9 ประเทศบัลแกเรีย 
2541    - งานแสดงศิลปกรรมวิสัยทัศน์ไทย (Thai Vision) ณ มหาวิทยาลัย Northern Territory 
ประเทศออสเตรเลีย 
          - งานแสดงศิลปกรรมวิสัยทัศน์ไทย (Thai Vision) ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย Tasmania 
เมือง Launcession ประเทศ ออสเตรเลีย 
2542    - งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย “เทศกาลแห่งศิลปะ เมืองชิคาโก” ประเทศสหรัฐอเมริกา 
           - งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย 4 สถาบัน ไทย-เวียดนาม โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ทางศิลปะ 4 สถาบัน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 
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           - งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-ยุโรป 
2543    - การแสดงผลงานศิลปกรรม “สํานวนไทยในเมือง” ความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน จาก
ประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
           - งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-ยุโรป “วิสัยทัศน์ยุโรป” (Euro Visions)  
2545    - งานประมวลผลงานงานศิลปกรรมชั้นยอดของประเทศไทย เพ่ือจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรม 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2546    - งานแสดงศิลปกรรม “ภาพพิมพ์ของหินตามธรรมชาติ” หอศิลป์ Esplanade ประเทศ
สิงคโปร์ 
          - งานแสดงศิลปกรรมแลกเปลี่ยน ไทย-อเมริกัน กรุงเทพฯ สถานกงสุลไทย ลอสแองเจลิส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2548    - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
2549    - การแสดงศิลปกรรมแลกเปลี่ยน “AICHI SILPAKORN” 
           - งานศิลปกรรมแลกเปลี่ยน (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
           - งานแสดงศิลปกรรมภาพพิมพ์ร่วมสมัย (ญ่ีปุ่น และประเทศเอเชียตะวันออก) 
2550    - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
           - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9 6 ทศวรรษศิลปะไทย 
           - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย  “Show me Thai” มิตรจิตร – มิตรไทย มิตรภาพไทย – 
ญ่ีปุ่น เนื่องในโอกาส 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย- ญ่ีปุ่น 
           -นิทรรศการ “ประวัติศาสตร์ประติมากรรมไทย จากศิลป์ พีระศรีถึงประติมากรไทยร่วม
สมัย” 
           - นิทรรศการศิลปะ “แรงบันดาลใจจากพ่อหลวง” ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
           - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
2551    - นิทรรศการการประมูลผลงานศิลปะของคริสต้ีประเทศไทย ณ ประเทศฮ่องกง 
           - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ  (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
           - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย (ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ) 
           - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งท่ี 1 (เมืองยูนาน ประเทศจีน) 
           - นิทรรศการความสัมพันธ์ศิลปินไทยกับศิลปินญ่ีปุ่น (กรุงเทพฯ – ซึโอกะ) 
           - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ (เมืองกวนลัน ประเทศจีน) 
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ชื่อ – สกุล นางสาววรรณกวี  โพธะ 
ท่ีอยู่ 54/14 หมู่ท่ี 7 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคีตศิลป์ไทย  
วิชาโททัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม 

พ.ศ. 2552 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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