
 
 

 

 

 
 
 

 เทพเจ้า 
 
 
 
 
 

 
 
 

โดย 
 นายปรเมศวร์  อนันตยานุกูล 

 
 
 

 
 

 
 

วิทยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



 
 

 

 

เทพเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายปรเมศวร์  อนันตยานุกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

 

 

GODS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Poramet  Anantayanukul 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Fine Arts Program in Visual Arts Education 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2016 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 
 

 

 

บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เร่ือง  “เทพเจ้า” เสนอโดย นาย
ปรเมศวร์ อนันตยานุกูล เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทศันศลิปศกึษา 
 

                                 .............................................................. 
                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ์) 
                                                                        คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

                                               วนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ............. 
 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1. รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตนัตสิขุ 
 2. อาจารย์ ดร.วิสตูร  โพธ์ิเงิน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
.................................................. ประธานกรรมการ 
(ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กญุแจทอง) 
............/......................./.............. 
 
.................................................. กรรมการ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคณุเข็มรัตน์ กองสขุ) 
............/......................./.............. 
 
.................................................. กรรมการ            …............................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตนัตสิขุ)              (อาจารย์ ดร.วิสตูร  โพธ์ิเงิน) 
............/......................./..............                ............./....................../.............



 
 

ง 
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ปรเมศวร์ อนนัตยานกุลู: เทพเจ้า. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ปริญญา ตนัติสขุ และ 
อ. ดร.วิสตูร  โพธ์ิเงิน. 299 หน้า. 

 
     วิทยานิพนธ์ หวัข้อเร่ือง  “เทพเจ้า”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาค้นคว้า  และพฒันารูปแบบ
การสร้างสรรค์ เร่ืองราวเก่ียวกบั “เทพเจ้า”  ในแตล่ะวฒันธรรม ท่ีมีความเช่ือและแนวคิดท่ีคล้ายคลงึกนั 
ของตํานานเก่ียวกบั “เทพเจ้า”  จงึเกิดแรงบนัดาลใจในการศกึษา มาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน 
และสร้างสรรค์เทคนิคท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตน ผสมผสานกบัทศันธาตทุางศิลปะแสดงออกถึงพืน้ผิว เส้น 
สี นํามาจดัวาง จนเกิดเป็นมิติในงานสื่อผสม รวมถึงการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สกึผนวกกับ
จินตนาการที่เกิดขึน้จากการพฒันา  ดดัแปลงรูปแบบ   และความบงัเอิญของเทคนิคในงานสื่อผสม 

       ขอบเขตการศกึษา  เป็นการศกึษาหาแนวคิด รูปแบบ เนือ้หา  และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 
รวมทัง้นําเสนอผลงานศิลปะสื่อผสม  เพ่ือแสดงออกซึง่อารมณ์ความรู้สกึตามแนวคิดของผู้ วิจยั  โดยได้
ศกึษาเร่ืองราวเก่ียวกบั “เทพเจ้า”  มาถ่ายทอดเป็นโครงสร้างหลกั  นํามาสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมท่ี
ได้รับแรงบนัดาลใจจากการผสมผสานของวฒันธรรมในด้านรูปแบบ  กลวิธีในการสร้างสรรค์  ได้ศกึษา
ข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานสื่อผสม   ศกึษาผลงานของศิลปินท่ีใช้วสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน 
และศกึษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพืน้ผิวเพ่ือสร้างสรรค์งาน 

       การสร้างสรรค์งานในครัง้ ได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์  และสร้างผลงานท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะ 
ให้ตอบสนองตรงตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ รวมทัง้แสดงออกถงึอารมณ์ความรู้สกึถ่ายทอดออกมาผ่าน
เป็นผลงานสื่อผสม จํานวน 3 ผลงาน  ผลงานท่ี 1 เทพเจ้าแห่งความอดุมสมบูรณ์ ขนาด 95 x 95 x 150 
ซม. ผลงานท่ี 2 เทพเจ้าแห่งพืน้ดิน  ขนาด 60 x 135 x190 ซม. ผลงานท่ี 3 เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์  
ขนาด 65 x 165 x 240  ซม. และเพ่ือสร้างแนวคิดแรงบนัดาลใจต่อผู้พบเห็นในผลงาน  ได้เห็นคณุค่า
ของความงาม ความสําคญัของ “เทพเจ้า”    
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55901316: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEYWORDS: MIXED MEDIA CREATIVITY / GODS 
  PORAMET ANANTAYANUKUL: GODS:  THESIS ADVISORS:  ASSOC. PROF. 
PARINYA TANTISUK  AND  WISUD PO-NGERN, Ph.D. 299 pp.  
 

     The thesis on “Gods” aims to study, and develop the mode of creativity on 
“Gods” in various cultures whose beliefs and concepts are similar, and can be identical to 
each other. This helpfully inspires, and paves new path for the inventiveness of particular 
techniques, incorporated with visual elements that display texture, line, and color, forming 
dimensional layout of mixed media, including emotional expression, imagination of formal 
adaptation, and impromptu of technique in mixed media. 

     The scope of my study covers concept, form, content, and technique of 
creativity, and also represents mixed media art in order to convey tone and mood according 
to my impression by means of exploring the themes of “Gods” as meta-structure. Motivated by 
mixed media artworks in diverse culture in terms of form, creativity technique, and imagination 
of “Gods,” I investigate in depth data concerning mixed media artworks, artist achievements in 
applying materials; in addition, probe into the influence of textural phenomena in the process 
of creativity.  

     The creativity is based on the analysis of data to render the uniqueness, 
meanwhile responds to the original initiations of the creators, and conveys my moods via three 
mixed media: (1) God of Exuberance, 95x95x150 cm (2) Earth God, 65x135x190 cm (3) Solar 
God, 65x165x240 cm. Above all, I hope to inspire, and ignite the concept of “Gods” in the 
eyes of the beholders.       
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุ  “เทพเจ้า” สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณา
อย่างสูงจาก  รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตนัติสุข  ท่ีกรุณารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
และ อาจารย์ ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน ท่ีกรุณารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม   ท่ีให้คําแนะนํา  ช่วยหา
วิธีการแก้ไขปัญญาหาอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึน้  ไม่ว่าจะเป็นปัญญาหาทางด้านการศึกษา  หรือ
ปัญหาในด้านการงาน รวมทัง้ให้กําลงัใจด้วยความเมตตา  ตัง้แตเ่ร่ิมทําวิทยานิพนธ์จนสําเร็จ ขอ
กราบขอบพระคณุอยา่งสงู รวมถึงอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาทศันศิลปศกึษาทกุท่านท่ีผลกัดนัและ
เอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคน ให้โอกาส กําลงัใจ คําชีแ้นะนําหนทาง เป็นแรงผลดัดนัในการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ทัง้ 3 ผลงาน นีอ้ย่างเต็มท่ี และพ่ีและขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ี ๆ น้องๆ  ทัศน
ศิลปศึกษา รุ่นท่ี 4 ทุกคน และเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีคอยเป็น
กําลงัใจ  และคอ่ยให้ความชว่ยเหลือสงกําลงัใจเสมอมา 

ขออํานาจของ เทพเจ้า เทพเจ้าแห่งความอดุมสมบรูณ์ เทพเจ้าแห่งพืน้ดิน เทพเจ้าแห่ง
ดวงอาทิตย์  จงปกปักรักษาทกุท่านให้แคล้วคลาดปลอดภยั พบเจอแตส่ิ่งท่ีดีงามความสขุ ความ
อดุมสมบรูณ์ และดีงามตลอดไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ศลิปวฒันธรรมของแตล่ะชนชาติ ยอ่มมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง เป็นมรดกทาง

ศิลปกรรมและวฒันธรรมท่ีมีมาตัง้แต่อดีต และเร่ืองของความเช่ือความศรัทธา ในวฒันธรรมของ
แตล่่ะชาติก็ย่อมมีความเช่ือความศรัทธาท่ีคลายคลึงกนั  ศิลปวฒันธรรมอาจจะเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลา เพราะวัฒนธรรมต่างชนชาติสามารถท่ีจะผสมผสานกับเอกลกัษณ์เดิม และเกิด
เป็นอตัลกัษณ์ใหมข่องวฒันธรรม 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

    ความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าและเทวดาเป็นสิ่งท่ีอยู่คูก่บัมนษุย์มาตัง้แตย่คุดกึดําบรรพ์ มนษุย์
ทกุมมุโลกมีตํานานเทพเจ้าเป็นของตนเอง เช่ือถือในเทพเจ้าแตกตา่งกนัออกไปและยากท่ีจะสืบค้น
ได้ว่าเทพเจ้าแท้จริงแล้วของใครเก่าแก่ท่ีสดุ วิทยาศาสตร์ ทําให้คนรู้จกัทฤษฏีของการกําเนิดโลก
และรู้วา่มนษุย์เกิดมาได้อย่างไร เรารู้ว่าโลกคือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสริุยจกัรวาล เม่ือมอง
จากอวกาศ โลกคือดาวทรงกลมท่ีมีสีนํา้เงินเป็นสว่นใหญ่ เพราะประกอบไปด้วยนํา้ถึง 3 ใน 4 ของ
พืน้ท่ีทัง้หมด โลกไม่ได้ตัง้อยู่บนหลงัปลาอานนท์และ ไม่ได้มีเทพแอตลัสคอยแบกโลกไว้บนบ่า 
ส่วนมนุษย์เองก็ไม่ได้เกิดขึน้จากก้อนดินปัน้ ก้อนหิน หรือเวทมนตร์คาถา แต่มีวิวัฒนาการท่ี
ซบัซ้อนและกินเวลานานนบัล้านปี1 

ขณะท่ีตํานานเทพเจ้านัน้เล่าเร่ืองราวดงักล่าวต่างออกไปจากวิทยาศาสตรซึ่งนําเสนอ
ความจริงตามสิ่งท่ีตามองเห็นและพิสูจน์ได้ แต่ถ้าจะบอกว่าเทพ เทวดา นางฟ้าเป็นเร่ืองท่ีไม่
นา่เช่ือถือก็คงไมไ่ด้ เพราะเทพเจ้าเป็นเร่ืองท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัมนษุย์มากท่ีสดุ สะท้อนให้เห็นความคิด 
ความเช่ือและจิตนาการของมนุษย์แต่ละยุคสมัย แต่ละชนชาติ แต่ล่ะระดับชัน้ เห็นจากศิลป
วิทยาการแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษา จิตรกรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี ตลอดจน
เร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ สงัคมและวฒันธรรม การเมืองการปกครอง และวิถีชีวิตประจําว ั

 

                                           
1สกุญัญา มกราวธุ, อัจฉริยะ 100 หน้า เทพเจ้า (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริง้ติง้แอนด์พบั

ลิชชิ่ง, 2557), 2. 



2 
 

 

ล้วนเก่ียวพันกับเทพเจ้าทัง้สิน้ ถ้าได้ศึกษาเร่ืองราวของศาสตร์แห่งความเช่ือ จะรู้ว่า
ศาสตร์ทกุศาสตร์สง่เสริมกนัและกนัได้ วิทยาศาสตร์ท่ีช่วยไขความลึกลบัของสิ่งตา่งๆ บนโลกนัน้มี
ส่วนทําให้เร่ืองปรัมปราของคนโบราณ การเดินทางอนัยาวไกลด้านจิตวิญญาณท่ีเล่าขานมานาน
นบัพันๆปี มีความหมายและงดงาม 2งานศิลปะถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลท่ีดีอย่างหนึ่งทาง
ประวตัิศาสตร์ของชนชาติตา่งๆ เป็นแหล่งความรู้เฉพาะเร่ืองราวจากอดีตท่ีสําคญั การสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลของความเช่ือความศรัทธา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม
ประเพณี  ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ตัง้แตย่งัเยาว์วยั สิ่งเหลา่นีถื้อวา่เป็นแรงบลัดาลใจในการก้าวเข้าสู่
การศกึษาศิลปะ  ศิลปวฒันธรรมความเช่ือความศรัทธา ข้าพเจ้าสนใจเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือ
เร่ือง เทพเจ้า และได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ เทพเจ้า ในแต่ละวัฒนธรรมจะมี
ตํานานเร่ืองเล่าต่างๆของ เทพเจ้า ซึ่งมีพืน้ฐานทางความเช่ือท่ีคล้ายคลึงกัน ก่อเกิดเป็นเร่ืองราว
ตา่งๆเล่าต่อกันจากอดีตถึงปัจจบุนั ทําให้เกิดความเช่ือความศรัทธา ในอดีตจึงได้สร้างสรรค์งาน
ศิลปะเพ่ือบูชาสรรเสริญถึง เทพเจ้า แต่ละวัฒนธรรมมีการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมีรูปแบบ
เอกลกัษณ์เฉพาะตน 

จึงนําความประทบัใจ ในเอกลกัษณ์ของแตล่ะชาติแตล่ะความเช่ือความศรัทธา นํามา
ผสมผสานสมัพนัธ์ ก่อเกิดเป็นงานศิลปะท่ีเป็นอตัลกัษณ์ใหม่ของงานศิลปะ โดยถ่ายทอด สะท้อน
ในแง่มมุของความเช่ือท่ีคล้ายคลึงกนั ความประทบัใจของเอกลกัษณ์ของชาตินัน้ออกมา ด้วยการ
ผสมผสานของวฒันธรรมของความเช่ือความศรัทธาในสิ่งเดียว มาสมัพนัธ์กนั ด้วยการสร้างสรรค์
งานศิลปะ การแต่งกายเสือ้ผ้า การเขียนรูปร่างหน้าตา องค์ประกอบต่างๆ และสิ่งท่ีสะท้อนถึง
ความผสมผสานของวฒันธรรมทางความเช่ือความศรัทธา ในรูปแบบอตัลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม โดย
มีการกําหนดอยา่งเป็นระบบ 

 
ความมุ่งหมายหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือศกึษาค้นคว้า  ผลงานศลิปะ ในกลุม่ความเช่ือเร่ืองเทพเจ้า 
2.  เพ่ือพฒันารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหวัข้อเร่ืองเทพเจ้า   และ

เทคนิคท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน สามารถส่ือถึงงานศลิปะส่ือผสม 
 
 
 

                                           
2
 เร่ืองเดียวกนั, 3. 
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ขอบเขตการศึกษา 
ด้านรูปแบบ 
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบส่ือผสมลักษณะ 3 มิติ  โดยใช้วัสดุท่ีมีสีเป็น

องค์ประกอบหลกัในการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดในรูปลกัษณะ ของการแตง่กาย สีหน้าท่าทาง 
องค์ประกอบ เอกลกัษณ์ต่างๆของแต่ล่ะวฒันธรรมความคลายคลึงของวฒันธรรมมาผสมผสาน
กบัในแง่มมุของการสร้างสรรค์ถ่ายทอดจินตนาการและอารมณ์ความรู้สกึความประทบัใจ 

ด้านเนือ้หา 
แบง่เป็น 3 หวัข้อเร่ือง เทพความอดุมสมบรูณ์ เทพธรณี เทพพระอาทิตย์ ในแต่ละวฒันธรรม เช่น 

อารยธรรมอินเดียโบราณ อารยธรรมกรีกโบราณ อารยธรรมอียิปต์โบราณ อารยธรรมญ่ีปุ่ นโบราณ อารยธรรม
ไทยโบราณ ตา่งก็มีวฒันธรรมของความเช่ือของ เทพเจ้า ทัง้สามองค์คือ เทพความอดุมสมบรูณ์ เทพธรณี เทพ
พระอาทิตย์ แต่เร่ืองราวเนือ้หามีความคล้ายคลึงกันบ้างก็ไม่เหมือนกันเลย แต่มีพืน้ฐานความเช่ือเดียวกัน 
ดงันัน้ผลงงานชุด  “เทพเจ้า” ไม่ได้อิงอารยธรรมนัน้เพียงอารยธรรมเดียว แต่ข้าพเจ้าได้นําเอกลกัษณ์ในแต่
อารยธรรมสมัพนัธ์กนัและสร้างสรรค์ผลงาน  

ด้านเทคนิค 
จิตรกรรม 3 มิติ ส่ือผสมโดยใช้วสัดใุนการสร้างสรรค์ บนไม้ โดยใช้ผ้า และวสัดตุา่งๆ

มาจดัวางสร้างสรรค์องค์ประกอบๆตา่งโดยการใช้หลากหลายเทคนิค 
 
ขัน้ตอนของการศึกษาสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้อง  ทัง้เอกสารการวิจัยวิทยานิพนธ์  และอ่ืนๆ  รวมทัง้
การศกึษาจากสถานท่ีจริงในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

2. รวบรวมข้อมลูนํามาวิเคราะห์  สงัเคราะห์ข้อมลูจากนัน้ทําการสร้างภาพร่าง  พืน้ผิว  
และการจดัวางองค์ประกอบ  เพ่ือหาแนวทางของภาพจริงท่ีจะสร้างสรรค์ 

3..สร้างสรรค์ผลงานจริงตามแบบฉบับท่ีร่างไว้ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาในขณะ
ปฏิบตังิานจริง 

4. วิเคราะห์และสรุปการสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาผลงานในขัน้สดุท้าย 
5. นําเสนอผลงานท่ีสมบรูณ์ตอ่คณะกรรมการผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ 
6. เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MP1cXP2FA2Y
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แหล่งข้อมูล 

1. แหล่งข้อมูลทางวิชาการ  ได้แก่  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ  
ห้องสมดุทัว่ไป  

2. แหลง่ข้อมลูจากสถานท่ีจริง  ได้แก่  อนสุาวรีย์พระแม่ธรณีบีบมวยผม เทวสถานโบสถ์      
 พราหมณ์ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 

3. แหลง่ข้อมลูจากศลิปิน  หรือผู้ รู้ผู้ เช่ียวชาญ  เป็นแหล่งข้อมลูท่ีสามารถทําให้เกิดแรง
บนัดาลใจตอ่การศกึษาและการสร้างสรรค์ 

 
เคร่ืองมือในการท าวิทยานิพนธ์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นผลงานส่ือผสม จึงมีอุปกรณ์และวสัดท่ีุใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ดงันี ้

อปุกรณ์ วสัด ุ
1. กระดาษร่างภาพ ขนาด A4 – A1 
2. แผน่ไม้ โครงไม้ 
3. ดนิสอ HB 
4. ยางลบ 
5. พูก่นั 00-10 
6. แปรงทาสีขนาด 1-4 นิว้ 
7. สีอะคลิลิค 
8. กาแฟ 
9. กาว TOA 
10. สารเคลือบใส  
11. ลกูปัดขนาดตา่งๆ 
12. ผ้าไหม 
13. ดิน้ทองดิน้เงิน 
14. ชายครุย 
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

1. กล้องถ่ายรูป 
2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
3. สมดุร่างภาพ   
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. แนวคิด และถ่ายทอดผลงานศิลปส่ือผสม  จากรูปแบบดัง้เดิมสู่การพฒันาด้านการ

สร้างสรรค ์
2. ทกัษะการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคส่ือผสม  สามารถสร้างสรรค์การใช้วสัดใุนรูปแบบ

ตามแนวคดิของผลงานได้อยา่งมีระบบ 
3.  ผลงานส่ือผสมตามแนวคดิ และเทคนิควิธีการท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตน 
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บทที่ 2 
พืน้ฐานความคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุ  “เทพเจ้า” ข้าพเจ้าได้ทําการศกึษาค้นคว้า  และ

วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบั “เทพเจ้า”  จากเอกสารตําราตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ศกึษาจากสถานท่ี
จริง  และศกึษาจากศิลปินท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ  ทัง้หมดนีเ้พ่ือเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการสร้างสรรค์
ผลงาน ซึง่นําเสนอหวัข้อตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อกบัการศกึษาค้นคว้าอิสระได้แยกเป็นประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1. อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ 
1.1 ศกึษาข้อมลูศลิปกรรมเร่ือง เทพเจ้า 

 1.1.1 เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 
 1.1.2 เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 
 1.1.3 เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์  

1.2 ศกึษาจากอารยธรรมท่ีมีความเช่ือเร่ือง เทพ เทพเจ้า  
1.2.1 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
1.2.2 อารยธรรมอียิปต์ 
1.2.3 อารยธรรมจีน 
1.2.4 อารยธรรมกรีก-โรมนั  
1.2.5 อารยธรรมอินเดีย 
1.2.6 อารยธรรมไทย 
1.2.7 อารยธรรมญ่ีปุ่ น 

2. อิทธิพลจากงานศลิปกรรมของศลิปิน 
        2.1 ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง 
        2.2 Robert Rauschenberg 

3. อิทธิพลจากงานศลิปกรรม 
        3.1 ตู้ลายรดนํา้ 
        3.2 งานโมเสก 
        3.3 งานประดบักระจก
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1. อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
ในชีวิตประจําวนัตัง้แตเ่ล็กจนเติบโต ข้าพระเจ้าได้มองเห็นบ้านเมืองสปัถตยกรรม ทีมี

ความผสมผสานวฒันธรรม ข้าพเจ้าได้ไปศกึษาตอ่ท่ี วิทยาลยัอาชีวศกึษาภเูก็ต ซงึทําให้ข้าพเจ้าได้
เห็นการผสมผสานในวัฒนธรรมท่ีชัดเจนมากขึน้ คือ ชิโนโปตูกีส ซึงเป็นการผสมผสานกันของ
วฒันธรรมท่ีลงตวัและพอเหมาะ  ส่ือโทรทศัน์ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีนําเอาวฒันธรรมของตา่งชาติเข้ามา
โดยผ่านส่ือ เช่น ละคร ดนตรี ฯลฯ ทําให้เกิดกระแสนิยมท่ีทําให้หลายๆคนเกิดการลอกเลียนแบบ 
การแต่งตวั ลอกเลียน และสภาพแวดล้อมของข้าพเจ้า วิถีชีวิตของครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นชาว
พุทธ จึงได้ไปวดั ศาสนสถานบ่อยๆ ส่วนตวัของข้าพเจ้าจะประทบัใจศิลปวฒันธรรมไทยอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะทวารบาล และซุ้มประตทูางเข้าพระอโุบสถ จงึทําให้เกิดความสนใจเร่ืองราวของเทพเจ้า
ตา่งๆวา่คือใคร มีท่ีมาท่ีไปยงัไง  

อิทธิพลเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของแรงบนับาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ใน
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศลิปะและวฒันธรรมของตา่งชาตเิข้ามาช้านานและ ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อค้าขายกับต่างชาติ ศาสนา ฯลฯ เราก็ตา่งรับอิทธิพลและได้ผสานสมัพนัธ์ เอกลกัษณ์ต่างๆ
เข้าด้วยกนั สิ่งเหลา่นี ้คือสิ่งท่ีก่อให้เกิดแนวความคิดในการทํางานศิลปะนิพนธ์ ท่ีนําความเช่ือของ
เร่ืองราวของเทพเจ้าท่ีมีความเช่ือเดียวกนั มาสมัพนัธ์กนัให้เกิดเป็นอตัลกัษณ์ใหม่ ในผลงานชดุนี ้
ได้สร้างสรรค์ทัง้หมด 3 หวัข้อดงันี ้

1. เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 
2. เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 
3. เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ 

 
1.1  ศึกษาข้อมูลศิลปกรรมเร่ือง เทพเจ้า 

1.1.1 เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ 
จากการศึกษาสืบค้นได้พบว่าเทพเจ้าท่ีมีความเช่ือท่ีเก่ียวกับ ความอุดม

สมบรูณ์ เทพเจ้าท่ีมีความเช่ือท่ีเก่ียวกบั ธรณี เทพเจ้าท่ีมีความเช่ือท่ีเก่ียวกบั พระอาทิตย์ มีความ
หลายหลายของความเช่ือตามอารยธรรมตา่งๆ จึงกําหนดขอบเขตในการสืบค้นใน 7 อารยธรรม 
ดงันี ้

1.1.1.1 อารยธรรม เมโสโปเตเมีย 
1.1.1.2 อารยธรรม อียิปต์ 
1.1.1.3 อารยธรรม จีน 
1.1.1.4 อารยธรรม กรีก-โรมนั  
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1.1.1.5 อารยธรรม อินเดีย 
1.1.1.6 อารยธรรม ไทย 
1.1.1.7 อารยธรรม ญ่ีปุ่ น 

 
1.1.1.1 อารยธรรม เมโสโปเตเมีย 

 ความเช่ือในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย คือ เทพอินนันา  
 

 
 

ภาพท่ี 1 เทพเจ้าเมโสโปเตเมีย เทพอินนันา 
ท่ีมา: สกุญัญา มกราวธุ, อัจฉริยะ 100 หน้า (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริง้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง,  
2557),12. 
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 เทพอินันนา 
 เป็นเทพธิดาท่ีสําคญัท่ีสุดของเมโสโปเตเมีย คุ้มครองเร่ืองความรักการสืบ

เผ่าพันธุ์  ความอุดมสมบูรณ์ และสงคราม3ตัง้แต่ครัง้โบราณกาลนับพันปีมาแล้ว ท่ี  พระเทวีอธี
นา (Athena) เทวีแห่งปราชญ์และความรอบรู้ทัง้มวลปรากฏพระองค์ในศาสนาของชาวกรีก -โรมนั 
โดยมี นกเค้าแมว อยู่เคียงข้าง หรือเป็นสัญลักษณ์ของพระนาง นกเต้าแมวได้รับเกียรติเช่นนี ้
เพราะปรัชญาเมธีแหง่กรีกโบราณพิจารณาว่า มนัมีลกัษณะเจ้าความคิด สงบเสง่ียม และช่างตรึก
ตรอง มนัมีดวงตาขนาดใหญ่ และหวัท่ีหนัมองได้รอบทิศ จึงเป็นคณุสมบตัิของการรู้เห็นสรรพสิ่ง 
และมนัเป็นสตัว์ท่ีมีแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีสงบสขุมุ โดยตวัของมนัเอง 

 เพราะมนัไม่ใช่นกประเภทบินล่าเหย่ือ มนัจะเกาะอยู่กับท่ีเพ่ือมองหาอาหาร
อยา่งระมดัระวงั และเม่ือพบแล้วมนัก็แทบจะไม่พลาด เปรียบเหมือนความสงบนิ่งแตเ่ฉียบคม ใน
สติปัญญาของพวกนกัปราชญ์ อย่างไรก็ตาม การนบัถือนกเค้าแมวได้มีมาแล้วตัง้แตก่่อนยคุกรีก 
มีนกเค้าแมวเป็นคู่ปรากฏร่วมกบัภาพของ พระเทวีอินนันา (Inanna) แห่งสุเมเรีย (Sumeria) อนั
เป็นอารยธรรมยุคแรกๆ ของเมโสโปเตเมีย นกเค้าแมวคู่นี ส่ื้อถึงพระนามหนึ่งของพระนาง 
คือ Nin-ninna (Divine Lady Owl) แตม่นัเป็นสญัลกัษณ์อะไรอ่ืนนอกจากนีห้รือไม่ ก็ยงัคลมุเครือ
อยู่ ไม่เพียงเท่านัน้ มันยังนํามาซึ่งความเข้าใจผิดเก่ียวกับพระเทวีอินันนามากมายครับ เพราะ
รูปภาพบนแผ่นอิฐท่ีเห็นนี ้ทําให้นักปราชญ์ยุคแรกๆ ท่ีค้นพบคิดว่าเป็นรูปภาพของนางพญาลิ
ลิธ (Lilith) เทวีแหง่ตณัหาราคะในศาสนายิวและคริสต์ ซึง่มีความเก่ียวข้องกบันกเค้าแมวเชน่กนั 

 ปัจจุบนั การค้นคว้าทางโบราณคดีได้พิสูจน์แล้วว่า พระเทวีอินันนานัน้ไม่มี
ความเก่ียวข้องอนัใดกบันางพญาลิลิธเลยครับ และนกเค้าแมวท่ีปรากฏร่วมกบัเทพนารีทัง้สององค์
นี ้ก็ใช้กนัคนละความหมายด้วย  สําหรับคนอินเดีย พวกเขามองเห็นสิ่งท่ีน่าช่ืนชมของนกชนิดนีใ้น
อีกทางหนึง่ พวกเขาเห็นวา่มนักินทัง้หนแูละง ูซึง่เป็นศตัรูตวัฉกาจของชาวนาทัง้คู ่ด้วยเหตนุัน้  มนั
ไม่เพียงช่วยให้พวกเขามีข้าวกิน ยังช่วยป้องกันพวกเขาจากการถูกงูกัด เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่
สําหรับชาวอินเดีย คนอินเดียเป็นชนชาติท่ีมีสถิติถูกงูกัดตายมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 
เน่ืองจากพวกเขานับถือศาสนาฮินดู ซึ่งมีคติการบูชางูเป็นเทพเจ้ารวมอยู่ด้วย พวกเขาจึงไม่
สามารถฆา่งไูด้ 

 ดงันัน้จงึไมมี่อะไรชว่ยเหลือพวกเขาได้ดีกวา่นกเค้าแมว โดยเฉพาะชนิดท่ีชอบ
อยูต่ามท้องไร่ท้องนา ท่ีคนไทยเราเรียกว่า นกแสก เลย ด้วยเหตนุัน้ คนอินเดียส่วนใหญ่จึงยกย่อง

                                           
3 สกุญัญา มกราวธุ, อัจฉริยะ 100 หน้า (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริง้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 

2557), 12. 
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นกเค้าแมวและนกแสกว่าเป็นสตัว์มงคล เป็นบริวารของพระแม่ลกัษมี เทวีแห่งความอดุมสมบรูณ์
และความมัง่มีศรีสุข โดยเฉพาะในปางท่ีทรงเป็นพระแม่โพสพ หรือ  พระธัญญลักษมี (Dhanya 
-Lakshmi) จะต้องมีรูปนกเค้าแมวปรากฏอยูด้่วยเสมอ4 
 

1.1.1.2 อารยธรรม อียปิต์ 
 ความเช่ือในอียิปต์ คือ เทพโอซิริส  

 

 
 
ภาพท่ี 2 ภาพจิตรกรรมฝาผนงั เทพโอซิริสในอียิปต์ 
ท่ีมา: ลักษณะอารยธรรมอียิปต์โบราณ , เข้าถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2559. เข้าถึงได้
จาก:https://writer.dek-d.com/abjmp-social/story/viewlongc.php?id=773121&chapter=13 

 

                                           
4
 กิตต ิวฒันะมหาตม์, ศรีคุรุเทพมนตรา, เข้าถึงเม่ือ 5 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้

จาก http://shreegurudevamantra.blogspot.com/2016/08/blog-post_20.html 

https://writer.dek-d.com/abjmp-social/story/viewlongc.php?id
http://shreegurudevamantra.blogspot.com/
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 โอไซริส (องักฤษ: Osiris; กรีกโบราณ: Ὄσιρις) เป็นเทพอียิปต์ซึ่งมกัได้รับการ
ระบวุ่า เป็นเทพแห่งชีวิตหลงัความตาย เทพแห่งนรก และเทพแห่งวิญญาณ เดิมทีเช่ือกนัว่า เป็น
บุรุษเพศ มีกายสีเขียว มีมัสสุดังฟาโรห์ กายเบือ้งล่างพันผ้าห่อศพไว้ ฉลองมงกุฏประดับขน
นกกระจอกเทศสองข้าง หตัถ์ทัง้สองถือตะขอกบัไม้หวดข้าว 

 ถือกันมาระยะหนึ่งว่า โอไซริสเป็นโอรสของ เก็บ (Geb) เทพผืนดิน 
กบันตั (Nut) เทพีท้องฟ้า ทัง้เป็นเชษฐภาดาและภสัดาของไอซิส (Isis) มีโอรสด้วยกนัหนึ่งองค์เม่ือ
สิน้ชนม์ไปแล้ว คือ  ฮอรัส  (Horus) โอไซริสยังเก่ียวเน่ืองกับสมญาท่ีว่า " เค็นที-อาเมนทีอู" 
(Khenti-Amentiu) แปลว่า ท่ีสุดแห่งชาวตะวนัตก ซึ่งหมายถึง การได้ปกครองนรกภูมิ  โอไซริสใน
ฐานะมจัจรุาชนัน้บางทีได้รับการเรียกขานว่า "เจ้าชีวิต" (king of the living) เพราะชาวอียิปต์
โบราณถือวา่ วิญญาณท่ีได้รับเซน่สรวงบชูานัน้เป็น "สิ่งมีชีวิต" (living one)  

 โอไซริสปรากฏเป็นครัง้แรกในช่วงกลางราชวงศ์ท่ีห้าแห่งอียิปต์ แต่น่าเช่ือว่า 
ได้รับการเคารพบชูามาก่อนหน้านัน้แล้ว นอกจากนี ้สมญา "เค็นที-อาเมนทีอ"ู ยงัปรากฏย้อนหลงั
ไปถึงราชวงศ์ท่ีหนึง่โดยเป็นสมญัญาสําหรับพระมหากษัตริย์ด้วย เร่ืองราวเก่ียวกบัโอไซริสนัน้ส่วน
ใหญ่ได้มาจากการกล่าวถึงในตําราพีระมิด (Pyramid Texts) ซึ่งแตง่ขึน้เม่ือปลายราชวงศ์ท่ีห้า 
ตลอดจนเอกสารในชัน้หลัง ๆ เช่น ศิลาชาบากา (Shabaka Stone) และคมัภีร์เร่ือง การชิงชัย
ระหว่างฮอรัสกบัเซท (Contending of Horus and Seth) รวมถึงการพรรณนาในงานเขียนของ
ปรัชญาเมธีกรีกหลายคน เชน่ พลตูาร์ก(Plutarch) และดีโอโอรัส ซีกลูสั (Diodorus Siculus)  

 ในนรกภูมิ ถือว่า โอไซริสเป็นตลุาการผู้ เป่ียมเมตตา ทัง้ยงัทําหน้าท่ีแทนนรก
ในการบนัดาลให้เกิดสรรพชีวิต รวมถึง การแตกหน่อก่อผลของพืชผกั และการสร้างนํา้ท่วมเพ่ือ
ความอุดมสมบูรณ์ริมฝ่ังไนล์ นอกจากนี ้โอไซริสยงัได้ช่ือว่าเป็น "กามเทพ" "พระผู้ปราศศตัรูและ
ทรงเยาว์วยัตลอดกาล"และ "เจ้าแหง่ความสงดั"พระเจ้าแผ่นดินอียิปต์จะทรงเป็นส่วนหนึ่งของโอไซ
ริสเม่ือสิน้พระชนม์แล้ว เช่ือกันว่า เม่ือสิน้พระชนม์ โอไซริสจะสถิตอยู่ในพระวิญญาณ และพระ
วิญญาณท่ีมีโอไซริสเป็นส่วนหนึ่งนีจ้ะดํารงอยู่ชั่วกัลปาวสานหลังผ่านพิธีกรรมทางไสยเวทบาง
ประการ ครัน้ถึงชว่งอาณาจกัรใหมค่วามเช่ือเปล่ียนไปว่า ใช่แตพ่ระเจ้าแผ่นดินเท่านัน้ท่ีจะเข้ารวม
กบัโอไซริสในโลกหลงัความตาย บคุคลธรรมดาสามญัทัง้หลายก็ด้วย แตต้่องผ่านพิธีกรรมทํานอง
เดียวกนั5 
 
 

                                           
5 เฉลิมทศพล เจริญสขุ, ก าเนิดมหาเทพ-เทวี (กรุงเทพฯ: เพรชกะรัด, 2537). 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Duat&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Crook_and_flail&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Geb&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Nut_(goddess)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Isis
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Khenti-Amentiu&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyramid_Texts&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Shabaka_Stone&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Plutarch
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Diodorus_Siculus&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
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1.1.1.3 อารยธรรม จีน 
 ความเช่ือในเจ้าจีน คือ เทพเสินหนง เทพเจ้าแหง่ชาวนา 

 

 
 

ภาพท่ี  3  ไม้แกะสลกัเทพเสินหนง เทพเจ้าแหง่ชาวนา 

ท่ีมา: RAIDMAN, เสินหนง เทพ กสิกร และราชาแหง่การแพทย์ สมนุไพร จีน, เข้าถึงเม่ือ 18 กมุภาพนัธ์ 

2559, เข้าถึงได้จาก http://saraboom.com/2016/09/เร่ืองลีล้บัพิศวง-เทพ-กสิกร-และราช 

 

 เสินหนง เป็นหนึ่งใน เทพ จีน ท่ีได้รับการเคารพนับถือย่างมากจากชาวจีน 
ด้วยการมอบความรู้ด้านเกษตรกรรม การแพทย์ และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆท่ีกลายมาเป็น
รากฐานสําคญั ท่ีนําประเทศจีนเข้าสู่การพฒันา จนกระทัง่กลายเป็นชนชาติท่ียิ่งใหญ่ในปัจจุบนั 
รูปภาพ รูปสลกัของสลกัของ เสินหนง จงึมกัปรากฏให้เห็นบอ่ยครัง้ตามสถานท่ีตา่งๆในประเทศจีน 
ทัง้ในรูปแบบของฤาษี ชายชราท่ีนัง่อยู่บนหลงัควาย หรือนกัพรตท่ีกําลงัทานสมนุไพรเพ่ือทดสอบ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://saraboom.com/2016/09/เรื่องลี้ลับพิศวง-เทพ-กสิกร-และ
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คุณสมบตัิของพวกมัน เป็นต้น นอกจากนี ้เสินหนง ยังเป็นท่ีรู้จักกันในฐานะ “หนึ่งในสามจักร
รพรรดผิู้ยิ่งใหญ่” ในฐานะ “จกัรพรรดิแดง”  และ “ห้ากษัตริย์” แห่งดินแดนจีนโบราณ และยงัเช่ือ
กันว่า เขาเป็นหนึ่งในคน ท่ีกุมความลับในการปรุงยาอายุวัฒนะ และการเปล่ียนตะกั่วให้เป็น
ทองคําอีกด้วย 

 ถึงแม้วา่ เทพ จีน เสินหนง จะได้รับการนบัถือวา่เป็นเทพ แตเ่ร่ืองราวของเขาดู
เหมือนจะไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองเล่าขานเหมือนกับตํานานอ่ืนๆ มีหลักฐานหลายประการ ท่ีช่วย
สนบัสนนุให้นกัประวตัศิาสตร์เช่ือว่า เสินหนง อาจมีตวัตนอยู่จริง โดยเช่ือว่า บ้านเกิดท่ีแท้จริงของ 
เสินหนง นัน้ อยู่ใกล้กับพรมแดน ทางทิศตะวนัออก ของมณฑลสานซี และคาดว่าเขาน่าจะมีชีวิต
อยู่ ในช่วง 25-27 ปี ก่อนคริสกาล โดยมี มารดาเป็นเจ้าหญิงของประเทศเล็กๆแห่งหนึ่ง มีพ่อเป็น
ชาวมงักรสวรรค์ ช่ือของ เสินหนง มีความหมายว่า “พระเจ้าของชาวนา”ตํานานของ เทพ จีน เสิน
หนง เร่ิมต้นขึน้ตัง้แตเ่ขายงัเป็นเด็ก เช่ือกนัว่า เขาพดูได้หลงัจากท่ีเกิดได้เพียง 3 วนั เร่ิมเดินได้ใน
หนึ่งสัปดาห์ และเร่ิมไถนา เม่ืออายุได้สามขวบ หลังจากท่ีเติบโตขึน้ เสินหนง ในวัยหนุ่ม เร่ิม
สงัเกตเห็นว่า ในยุคนัน้ ชาวจีน มีจํานวนมากเกินไป สตัว์ท่ีถูกนํามาเป็นอาหารก็ไม่เพียงพอ คน
อ่อนแอต้องอดอยาก อีกทัง้ยังถูกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคร่าชีวิตไปอีกเป็นจํานวนมาก เสินหนง ไม่
สามารถทนย่ิงดดูาย จึงได้พยายามเปล่ียนแปลงคณุภาพชีวิตของคนเหล่านัน้ จากเพียงแคก่ารหา
เนือ้หอย ผลไม้ป่ามาทานเพ่ือประทังชีวิตไปวันๆ ให้กลายเป็นสังคมเกษตรกรรม ท่ีอุดมไปด้วย
ธญัพืช และพืช ผกั ผลไม้ตา่งๆ 

 เช่ือกันว่า เสินหนง เป็นบุรษคนแรกท่ีถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรกรรม
ให้กบัชาวจีน การใช้จอบ คนัไถ การใช้ขวานตดัไม้ วิธีรักษาเมล็ดพนัธุ์พืช โดยใช้ปัสสาวะม้าต้ม ขดุ
คลองชลประทาน เสินหนง ยงัเป็นท่ีรู้จกักนัในฐานะของราชาแหง่ 5 ธญัพืช ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าว ลกู
เดือย ถั่ว และข้าวฟ่าง ท่ีได้กลายมาเป็นอาหารหลักของคนทั่วโลกในปัจจุบัน รวมไปถึงพิธี
บวงสรวงขอบคณุเทพเจ้าหลงัจากท่ีทําการเก็บเก่ียวพืชผลอีกด้วย นอกจากนี ้เสินหนงยงัเป็นผู้ ท่ี
ค้นพบคณุสมบตัิของ “ใบชา”  โดยบงัเอิญ จากการต้มนํา้ด่ืม แล้วมีใบชาปลิวตกลงไปในหม้อ 
เม่ือด่ืมนํา้จากใบชา ปรากฏวา่มีรสชาตท่ีิดี กลิ่นหอม และทําให้รู้สึกสดช่ืน หลงัจากนัน้ชา ก็ได้เติม
เตม็ความสขุให้กบัคนทัว่โลก 

 เทพ จีน เสินหนง ยงัเป็นผู้พฒันาเทคนิคด้านการแพทย์แผนจีนโบราณ คิดค้น
การจบัชีพจร การฝังเข็ม การใช้ยาสมนุไพรในการรักษาโรค ทําให้เขาถกูนบัถือในฐานะ “บิดาแห่ง
การแพทย์แผนจีน” เสินหนง ค้นพบวา่ พืชบางอยา่งสามารถเป็นยารักษาโรค หรือเป็นพิษได้ ขึน้อยู่
กบัปริมาณท่ีใช้ ด้วยการทดลองผลลพัธ์กบัตวัเองตํานานระบุว่า เสินหนง มีร่างกา และกระเพาะ

http://saraboom.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84
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อาหารท่ีโปร่งใส ทําให้สามารถมองเห็นผลท่ีเกิดขึน้กบัตวัเองหลงัจากทานสมนุไพรชนิดตา่งๆอย่าง
ชดัเจน เสินหนง เคยทานพืชมีพิษถึง 70 ชนิด ในวนัเดียว หลงัการทดสอบคณุสมบตัิของสมนุไพร
อย่างยาวนาน เขาได้เสียชีวิตลงหลังจากทานวัชพืชท่ีมีดอกสีเหลือง ท่ีทําให้ลําไส้ของเขาแตก 
ก่อนท่ีจะทนัได้มีโอกาสด่ืมนํา้ชาท่ี ใช้เป็นยาแก้พิษท่ีเกิดขึน้จากการทานสมนุไพร 

 จากการเสียสละวิจยั จนสามารถค้นพบตวัยาจากสมุนไพร แร่ธาต ุและสตัว์
มากมาย ท่ีมีทัง้คณุ และโทษตอ่ร่างกาย นําไปสู่การเกิดตําหรับยาแผนจีนท่ีมีประวตัิศาสตร์เก่าแก่
มากท่ีสุดในโลก สมุนไพรกว่า 365 ชนิดท่ี เสินหนง ค้นพบผลลพัธ์ ถูกรวบรวมเอาไว้ กลายเป็น
บนัทึกด้านการแพทย์ท่ีเก่าแก่ ในช่ือของ “สมนุไพรคลาสสิคของเสินหนง” ท่ีเช่ือกนัว่าถกูเขียนขึน้
ราวศตวรรษท่ี 2 หลังการล่มสลายของราชวงศ์ฮัน่ โดยแบ่งสมุนไพรออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
ระดบับน (กระตุ้น) ระดบักลาง (รักษา) และระดบัต่ํา (พิษ) สมุนไพรทุกชนิดมีจุดแข็ง จุดด้อย ท่ี
แตกต่างกัน เ ม่ือนํามาผสมรวมกันตามสูตร ก็จะได้ความสมดุลใ นการรักษาโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกบัลดผลข้างเคียงท่ีได้รับให้น้อยลง เทคนิคดงักล่าว ทําให้เกิดการพฒันาทาง
การแพทย์อย่างมาก และเป็นเหตุผลสําคญัท่ีทําให้ยาแผนจีน ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีจนกระทั่งถึง
ปัจจุบนั ความก้าวหน้าท่ี เสินหนง ได้วางรากฐานเอาไว้เหล่านี ้ช่วยทําให้คนจีนมีอายยืุนยาวขึน้ 
และมีอตัราเดก็เกิดมากขึน้ 

 นบัพนัๆปี ท่ีจิตวิญญาณอนับริสุทธ์ิของ เทพ จีน เสินหนง ผู้อุทิศทัง้ชีวิตเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆของมนุษย์ชาติ ทําให้คนจีนจํานวนมาก ยังคงเคารพบูชาเขา
อย่างมาก ในฐานะของ “ราชาแห่งการแพทย์” นําไปสู่การปฎิธานในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนของแพทย์
ทัว่โลก และเขายงัถูกนบัถือเป็น เทพ จีน ในฐานะของ “เทพแห่งการเกษตร” ท่ีในปัจจุบนั มีวัด
หลายแหง่ และสถานท่ีสําคญั อีกมากมายในประเทศจีน ท่ียงัคงให้ความเคารพในสิ่งท่ีเขาได้ทําอยู่
อย่างสม่ําเสมอ เช่น รูปปัน้หินยกัษ์ของ เสินหนง ในมณฑลหเูป่ย เป็นต้น ชาวจีนจะสกัการะ เสิน
หนง ด้วยธูปหอม และดอกไม้ไฟ โดยเฉพาะในวนัท่ี 26 เมษายน ท่ีเช่ือกนัว่า เป็นวนัเกิดของ เสิน
หนง6 
 
 

 
                                           

6 RAIDMAN, เสินหนง เทพ กสิกร และราชาแหง่การแพทย์ สมนุไพร จีน,  เข้าถึงเม่ือ 18 

กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://saraboom.com/2016/09/เร่ืองลีล้บัพิศวง-เทพ-กสิกร-และราช 

 

http://saraboom.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%a7
http://saraboom.com/2016/09/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%87/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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1.1.1.4 อารยธรรม กรีก-โรมัน 
 ความเช่ือในกรีก-โรมนั คือ เทพดีมิเตอร์ (Demeter) 

 

 

 
ภาพท่ี 4 เทพดีมิเตอร์ 
ท่ีมา: ต านานเทพเจ้ากรีก-โรมัน อมตะเทวต านาน, เข้าถึงเม่ือ 18 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้  
จาก  https://writer.dek-d.com/chanin34/story/viewlongc.php?id=602520&chapter=26 

 
 เทพีดีมิเตอร์ (Demeter) เป็นเทพีอีกองค์หนึ่งท่ีทรงกําเนิดมาพร้อมๆกับ

มหาเทพซูสในฐานะพระเชษฐภคินี  ทรงเป็นพระธิดาในไททนัส์โครนสุและรีอาเช่นเดียวกบัพ่ีน้อง
อีก 5 พระองค ์ ในโรมนัเทพีดีมิเตอร์ถกูบชูาในนามวา่ ซีรีส (Ceres)  

  พระนามของเทพีดีมิเตอร์ คําว่า De หมายถึง โลก (Earth)  และ  คําว่า 
meter มาจาก mater ซึ่งหมายถึง แม่ (mother) เม่ือรวมกนัแล้วจึงเป็น Earth-mother แม่ของ
โลก  สําหรับโลกของมนุษย์หรือชีวิตของมนุษย์นัน้สิ่งท่ีขาดไม่ได้คือ อาหาร  อาหารจึงเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานท่ีสําคญัในการดํารงชีพของมนษุย์  การ จะแสวงหามาได้ซึ่งอาหารนัน้แตเ่ดิมมนษุย์
วานรก่อนประวตัิศาสตร์อย่างท่ีเรา รู้จกักนันัน้มกัจะออกล่าหาอาหารเอาจากสตัว์ท่ีพบและใช้เนือ้
ของมันเป็น อาหาร  แต่หลังจากท่ีมนุษย์เร่ิมติดต่อกับเทพเจ้าแล้ว วิธีการหาอาหารวิธีใหม่ก็
เกิดขึน้  ตามตํานานของกรีกแล้วได้เล่าไว้ว่า เทพีดีมิเตอร์เป็นผู้สอนให้มนุษย์รู้จักการหาอาหาร
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โดยวิธีเกษตรกรรม   ทรงสอนศิลปะการปลูกให้แก่มนุษย์   ทําให้การหาอาหารแบบนีเ้ป็นท่ี
แพร่หลายกลายเป็นอารยธรรมท่ีสืบต่อกันมาหลายชัว่อายคุน  เพ่ือเป็นเกียรติให้แก่พระเทพีชาว
กรีกจึงยกย่องให้พระนาง เ ป็น เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์  เกษตรกรรม และ อารย
ธรรม  นอกจากนีย้งัเป็นเทพีผู้ รักษากฎหมายศกัดิส์ิทธ์ิและวฎัสงัสาร  

 เทพีดีมิเตอร์มกัปรากฏองค์ในรูปสตรีวยักลางคนแต่งดงาม พระเกศาสีทอง 
สวมมงกฎุรวงข้าวสาลี และด้วยความท่ีได้ตําแหน่งเป็นเทพีแห่งกสิกรรมจึงทรงปรากฏมาพร้อมๆ
กบั ดอกไม้ ผลไม้ เมล็ดพนัธุ์ ธัญพืช ทรงถือฟ้อนธัญพืชหรือรวงข้าวไว้ในมือ บ้างก็เป็นเคียว หรือ 
คนัไถ ท่ีพระบาทจะมีกระบอกท่ีบง่บอกถึงความอดุมสมบรูณ์ของพืชพรรณ 

  ท่ีประทับของเทพีดีมิเตอร์มิใช่บนสรวงสวรรค์โอลิมปุสแต่อย่างใด   แต่เป็น
ดินแดน อีลิวซิส (Eleusis) ซึ่งอยู่ใกล้เอเธนส์  ดินแดนนีเ้ป็นดินแดนท่ีพระเทพีทรงมีความหลงัท่ี
เจ็บปวดซึ่งทรมานพระทยัของพระองค์ทุกๆปี  ครัง้ หนึ่งเม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีเทพแห่งยมโลก เฮดิส 
ลกัพาตวัพระธิดาของเทพีดีมิเตอร์นามว่า เพอร์เซโฟน ลงไปสู่ยมโลก ทําให้พระเทพีทรงต้องรีบรุด
ลงมาจากสวรรค์ออกตามหาตวัพระธิดาทุกหนทกุแห่ง  เม่ือเดินมาถึง อีลิวซิส นางแปลงเป็นหญิง
ชรา และเดินเตร็ดเตร่เข้าไปในเมือง  ชาวเมืองเห็นหญิงชราผู้น่าสงสารจึงให้การต้อนรับนางเป็น
อย่างดี  พระ เทพีดีมิเตอร์เห็นถึงความมีเมตตาของพวกเขา พระนางจึงแปลงกายกลบัมาดงัเดิม 
แสดงรัศมีเปล่งปลัง่ เม่ือชาวเมืองเห็นดงันัน้จึงได้สร้างวิหารถวาย และทําให้เมืองแห่งนีก้ลายเป็น
ศนูย์กลางการบชูาเทพีดีมิเตอร์เป็นการถาวร  

 มีเร่ืองเล่าอีกเร่ืองท่ีเล่าสืบต่อกันในช่วงเวลาท่ีพระเทพียงัทรงแปลงกายเป็น
หญิงชราอาศยัในเมืองอีลิวซิส  เลา่ กนัวา่ในขณะท่ีพระเทพีในร่างหญิงชรากําลงันัง่โศกเศร้าอยู่ริม
ถนนได้มีพระ ธิดาของพระเจ้าซีลิอุสมาพบเข้าและเข้ามาไถ่ถามความทุกข์ของนาง   พระธิดา
พยายามหาหนทางท่ีจําทําให้นางหายเศร้าจึงเสนอให้นางตามกลบัไปกบันางท่ีพระราชวงัแล้วจึง
มอบทารกชายให้นางดูแล   ทารกนัน้นามว่า ทริปโตลีมุส (Thriptolemus) น้องชายของ
พระธิดา  เป็นเดก็ซึง่มีร่างกายท่ีออ่นแอแตเ่ดก็  เทพี ดีมิเตอร์ทรงเห็นความมีเมตตาของพระธิดาจึง
อํานวยพรให้แก่เขาโยการจมุพิตไปบน หน้าผาก ทนัใดนัน้ใบหน้าท่ีซีดเผือดของเขาก็กลบัมีเลือด
ฝาดขึน้มาทนัใด  พระนางอํานวยพรให้เขาเป็นอมตะ บรรจงเจิมนํา้ทิพย์ไปท่ีขาและแขน   เป่ามนต์ 
แล้วจากนัน้จงึวางทารกลงบนกองถ่านเพลิงร้อนๆเพ่ือให้ไฟสลายธาตท่ีุทําให้มนษุย์ต้องตาย  ขณะ
นัน้เองท่ีราชินีเมทาไนรา (Metaneira) พระมารดาของทารกน้อยแอบมาสงัเกตการณ์ดพูระพ่ีเลีย้ง
ของพระโอรส  ก็ทรงเห็นพระโอรสกําลงัอยู่บนกองเพลิง  นางจึงรุดเข้าไปพาเขาออกมา  เม่ือหาย
ตกใจนางก็เตรียมท่ีจะเปิดปากด่าว่าหญิงชรา   แต่หญิงชรานัน้ได้หายไปแล้ว กลายเป็นเทพีดี
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มิเตอร์ผู้ มีรัศมีเรืองรอง  พระเทพีอธิบายความประสงค์ของนางแล้วก็จากไป  หลายปีผ่านไปเม่ือ
ทารกโตเป็นหนุ่ม  พระเทพีเสด็จกลบัมาพบเขา และสอนศิลปะการปลูกพืชให้และมอบราชรถให้
เขาได้นําวิชานีไ้ปสอนคนอ่ืนๆ  เม่ือทริปโตลีมสุเดินทางถึง ซิเทีย เพ่ือท่ีจะมาสอนการปลูกพืช   รา 
ชาลินคสัได้ใช้อุบายคิดจะสังหารเขา เม่ือเทพีดีมิเตอร์ทราบเร่ืองนีจ้ึงรีบมาขดัขวางและเปล่ียน
ราชาลินคสัให้ เป็นแมวป่า สญัลกัษณ์แหง่การทรยศ   

 เทพีดีมิเตอร์ทรงเป็นเทพีอีกองค์หนึ่งซึ่งมีความสมัพนัธ์กบัมหาเทพซูส   ทรงมี
พระธิดาองค์หนึ่งกับมหาเทพนามว่า  เพอร์เซโฟน  (Persephone)  นอกจากนัน้ยังเคยมี
ความสมัพนัธ์กบัเทพโพไซดอนโดยไม่ตัง้ใจ  นางหลบหนีจากโพไซดอนด้วยการแปลงเป็นม้า แตก็่
ไม่พ้นโพไซดอนได้แปลงกายเป็นม้าเช่นกันแล้วเข้าไปคลอเคลียด้วย   ไม่นานนักก็บังเกิดเป็น
พระธิดาและพระโอรส 2 พระองค์ นามว่า ดีสโพอินา (Despoina) และ ออริออน (Arion) ผู้ มีร่าง
เป็นคนคร่ึงม้า  ทรงมีบุตรด้วยกันกับ เลซิออน(Lasion) นามว่า พลูตสุ (Plutus)และ ฟิโลเมลุส 
(Philomlus)  กบั คาร์มานอร์ (Karmanor) มีบตุรนามว่า ยบูิวเลอสุ (Eubuleus) และ คริโซเธมิส
(Chrysothemis) กบั ทริปโตลีมสุ มีบตุรนามว่า แอมฟิธีอสุท่ี1 (Amphitheus I) และกบั โอเชียนสุ 
(Oceanus) นามวา่ ดเิมีย (Dmia) 

 ชาวกรีกผู้บูชาเทพีดีมิเตอร์มักจะมีไร่นาท่ีอุทิศถวายแด่พระนาง   แต่จะตัด
ต้นไม้เหล่านัน้อย่างบุ่มบ่ามไม่ได้เป็นอนัขาด  มิฉะนัน้พระเทพีจะพิโรธดงัเช่นท่ีเกิดขึน้กับอิริสิช
ทอน (Erisichthon)   อิริสิชทอนเป็นคนท่ีมีความคิดขวางโลก  เขาไม่มีความเช่ือ  เขาเป็นคน
หวัคดิอิสระ  แล้ววนัหนึง่เขาก็คดิท่ีจะดหูมิ่นพระเทพี  เขาเดนิออกไปหยิบขวานเล่มโตมาจามใส่ต้น
โอ๊กศกัดิ์สิทธ์ิของนาง  เม่ือจามไปครัง้แรกมีโลหิตสีแดงฉานไหลออกมาแตอิ่ริสิชทอนก็ไม่ได้สนใจ
และจามต่อไป  เม่ือมีคนมาขดัขวางหรือตกัเตือนเขาก็บนัดาลโทสะสงัหารคนพวกนัน้เสีย   เทพีดี
มิเตอร์กริว้เป็นอย่างมากบนัดาลความหิวโหยให้มาสู่เขา อิริสิชทอนต้องทนทรมานกับความหิว
ตลอดมาหลงัจากนัน้  เขาต้องตดัใจขายลูกสาวให้เป็นทาสเพ่ือแลกกับเงินมาซือ้อาหาร  วนัหนึ่ง
เม่ือนายของลกูสาวอิริสิชทอนทิง้นางไว้แตผู่้ เดียวบนชายหาด  นางวิงวอนตอ่เทพเจ้าให้ปลดปล่อย
นางออกจากความทุกข์นี  ้ โพไซดอนทรงได้ยินคําวิงวอนของนาง จึงได้แปลงกายนางเป็น
ชาวประมง เม่ือนายของนางมาถามหา ชาวประมงก็ตอบไป   เม่ือนายจากกลับ โพไซดอนจึง
เปล่ียนนางเป็นอย่างเดิมและส่งนางกลบับ้าน  เม่ือกลบัมาถึงบ้าน  อิริสิชทอนก็คิดจะขายนางอีก 
แตค่ราวนีเ้ทพเจ้ามิอาจยอมให้เป็นเชน่นัน้ได้ สดุท้ายอิริสิชทอนจงึต้องกดักินเนือ้ของตวัเอง 

 มนษุย์เดินดินอีกคนท่ีกล้าท้าทายอํานาจเทพเจ้าคือ สะเทลลิโอ  เขาล้อเลียน
พระนางท่ีอยู่ในรูปหญิงชราขณะท่ีนางกําลังเสวยข้าวโอ๊ตต้มท่ีชาวเมืองผู้ ใจดีนํามาให้  เม่ือได้ยิน
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คําพูดต้องห้ามพระเทพีจึงสาดข้าวโอ๊ตต้มใส่เขา   แล้วทันใดนัน้ร่างมนุษย์ก็หดลงกลายร่างเป็น
สตัว์เลือ้ยคลาน 4 เท้า ช่ือวา่ กิง้ก่า 

  การบูชาเทพีดีมิเตอร์มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมือง อีลิวซิส โดยจะมีการจัดงาน
ฉลองลกึลบัให้แก่พระนาง  งานฉลองนีถ้กูจดัขึน้เพ่ือฉลอมฉลองการเร่ิมเข้าสูฤ่ดใูบไม้ผลิท่ีพระธิดา
เพอร์เซโฟนได้กลับมาสู่โลก  นอกจากนัน้ก็มีเทศกาล เทสมอพอเรีย และ ซีรีอัลเลีย   วิหารท่ี
ชาวเมืองได้สร้างถวายก็มีวิหารท่ีเมือง อีลิวซิส   และวิหารในเฟสตมุ ชายฝ่ังเมืองเนเปิลส์  ซึ่งเป็น
อาณานิคมของกรีซ ในชว่ง 600 ปีก่อนคริสตกาล  7 
 

1.1.1.5 อารยธรรม อินเดีย 
 ความเช่ือในอินเดีย คือ พระลกัษมี  

 

 
 

ภาพท่ี 5 พระลกัษมี  
ท่ีมา: ก าเนิดเทวะ ต านานมหาเทพแห่งสรวงสวรรค์ (กรุงเทพฯ: เพรชกะรัต, 2537) 

                                           
7
 ธนากิต, ต านานเทพเจ้าและวรีบุรุษกรีก-โรมัน (กรุงเทพฯ: ปิรามิด, 2546), 68. 
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 กําเนิดของพระลักษมีนัน้มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ซึ่งได้อธิบายไว้ 
ดงันี ้ในทางโบราณคดีนัน้ พระลกัษมีทรงปรากฏพระองค์มาแล้วตัง้แตส่มยัพระเวท โดยทรงมีพระ
นามว่า “ศรี” โดยกล่าวไว้ว่า เป็นเทพท่ีกําเนิดจากความรู้สึก เป็นเทวีแห่งความงามและความ
มั่นคง ซึ่งท่ีจริงแล้วเทวีแห่งความมั่นคงในพระเวทยังมีอีกหลายพระองค์ ได้แก่ บุรังธิ ปาเรนหิ 
ธิษณา รากา และคงุด ูส่วนเทวีแห่งความรักในยคุพระเวท ซึ่งในภายหลงัเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งของ
พระลักษมีนัน้คือ ทัมปติ เม่ือสิน้สุดยุคพระเวท เทวีปลีกย่อยเหล่านีไ้ด้หายไป และมีการจัด
หมวดหมู่เทพเจ้าขึน้ใหม่ พระศรีก็ทวีความสําคญัขึน้และได้มีบทบาทต่อมาในภายหลงัในฐานะ
พระลกัษมี และรวมเอาตําแหนง่เทวีแหง่ความงาม ความรัก และความมัน่คงไว้ทัง้หมด ส่วนในทาง
ปรุาณะตา่งๆ ได้กลา่วถึงการกําเนิดพระลกัษมีแตกตา่งกนัไป เชน่    

 มหารามายณะ กล่าวว่า พระลักษมีทรงถือกําเนิดเม่ือครัง้อสูรและเทวดา
ช่วยกนักวนเกษียรสมุทร จึงได้นามว่า ชลธิชา (เกิดแตนํ่า้) หรือ กษีราพธิตนยา (ลกูสาวแห่งทะเล
นํา้นม) ในขณะท่ีผุดขึน้มานัน้นัง่มาในดอกบวัและมือถือดอกบวัด้วย จึงมีอีกนามหนึ่งว่า ปัทมา 
หรือ กมลา ซึง่ถือเป็นเทวกําเนิดท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย และถือกันว่ามีความศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุ พระลกัษมี
ซึ่งถือกําเนิดจากการกวนเกษียรสมทุรได้ช่ือว่าเป็นพระแม่แห่งดอกบวั หรือธิดาแห่งพรสมุทร พระ
นางลักษมีทรงมีคุณสมบัติเป็นอย่างเอก และถือกันว่าเป็น เทพนารีผู้ อํานวยโชค มีนํา้พระทัย
เมตตาปราณีอยู่เป็นนิจ เป็นตวัอย่างแห่งนางท่ีงามตลอดทัง้รูปและกิริยามารยาท มีวาจาเป่ียม
ด้วยเสน่ห์และไพเราะ ทัง้ถือกันว่าเป็นผู้ นํามาซึ่งความเจริญทุกประการ นับกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์
บรรดาสตรีทุกชัน้ ส่วนรูปมกัเขียนเป็นสตรีท่ีงามยิ่งมี 2 กรอย่างธรรมดา (บางแห่งก็ว่ามี 4 กร) สี
กายเป็นสีทองเสือ้ทรงสีเหลือง นัง่หรือยืนบนดอกบวัและมือถือดอกบวั 

 วิษณุปรุาณะ กล่าวถึงกําเนิดพระลกัษมีเป็น 2 อย่าง คือ อย่างแรกกล่าวว่า
ทรงเป็นพระธิดาของฤาษีภฤคกุบันางคยาติ และว่าทรงเป็นมารดาของพระกามเทพด้วย อีกอย่าง
หนึง่วา่ ทรงผดุขึน้มาจากดอกบวักลางเกษียรสมทุร ได้เข้าเฝ้าพระวิษณุ โดยทรงนําดอกบวัอนัเป็น
สญัลกัษณ์แหง่พระองค์เข้าไปด้วย และพระวิษณไุด้ทรงรับไว้เป็นพระชายา 

 ศตปถะ พราหมณะ กล่าวว่า ทรงถือกําเนิดโดยแบ่งภาคจากพระนาง
ประชาบดี และระบวุา่ทรงเป็นเทวีแหง่ความงามและบางครัง้ก็ถือว่าเป็นเทวีแหง่โชคลาภ 

 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชนิพนธ์ถึงกําเนิดพระลกัษมี
ไว้ว่า “ครัน้เวลาล่วงเวลาไปได้หลายปีแล้ว จึงมีดอกบวัหลวงดอกหนึ่งลอยขึน้มา ในกลางดอกบวั
นัน้ มีนางงามอยู่นาง ผุดผ่องทั่วสรรพางค์กาย ประดับด้วยเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ อย่าง
นางกษัติรย์ ทรงทองกรกรอบแก้วนพรัตน์ทัง้สองข้าง บนเศียรนางนัน้มีมงกุฎ ประดบัเพชรรัตน 
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ภายใต้มงกุฎนัน้เห็นเกศาอนัยาวงามยิ่งนกั ทรงสร้อยสงัวาลแก้วมุกดา แลดนูางนัน้ผิวพรรณผุด
ผ่องเหมือนทองทา ครัน้บวัลอยเข้ามาใกล้ฝ่ัง เทวีก็ก้าวขึน้ฝ่ัง หตัถ์ถือดอกบวัหลวงและนางปัทมา 
(ลกัษมี) ก็ตรงเข้าเฝ้าพระปัทมปาณี (พระนารายณ์) โดยความจงรักภกัดียิ่งทัง้ทวยเทพ และฝงูชน
ในแดนมนษุย์พร้อมใจกนัสมมตพิระนามวา่ พระลกัษมีภควดี”8 

 พระลักษมีมีพาหนะเป็นนกฮูก และเช่ือกันว่าพระลักษมีจะไปยังท่ีสะอาด
เทา่นัน้ และจะไมไ่ปเย่ียมท่ีสกปรกหรือท่ีท่ีผู้คนขีเ้กียจอาศยัอยู ่จีนมีนามเรียกวา่ “กงเตอ๋เซียน”9 

 อนึ่งพระแม่ลักษมีมักจะอวตารไปเป็นชายาของพระวิษณุ (พระนารายณ์
ผู้ดแูลรักษาโลก) อยู่ทุกครัง้ไป เช่น พระวิษณุอวตารเป็นพระราม พระแม่ลกัษมีก็ตามไปเกิดเป็น
พระนางสีดา ในปางกฤษณาวตาร พระวิษณุอวตารเป็นพระกฤษณะ พระแม่ลกัษมีก็ไปเป็นพระ
นางรุกมิณี หรือ พระนางราธาเทวี ในปางปรศุรามาวตารก็ไปอวตารเป็นพระแม่ธรณี ในปาง
วามนาวตารก็อวตารไปเป็นพระนางกมลา เป็นต้น 

 คติความเช่ือถือเก่ียวกับพระแม่ลกัษมีในเมืองไทยอาจเห็นว่า ไม่พบมากนกั
นอกจากปรากฏในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ ท่ีเสด็จอวตารลงมาเป็นนางสีดาในรามาวตาร ซึ่งเป็น
ชนวนเหตขุองการรบ ระหวา่งทศกณัฐ์ กบัพระราม นอกจากนัน้ก็ไมพ่บได้เดน่ชดันกั 

 พระนามแห่งพระลักษมี 
 1. พระลกัษมี หมายถึง ผู้ มีรูปลกัษณ์อนัถึงพร้อมด้วยความงามอย่างยิ่ง คือมี

ความงามพร้อมพร่ังนัน้เอง ซึง่เป็นพระนามแรกของพระนาง 
 2. พระศรี หมายถึง ความเป็นมิ่งขวญั ความรุ่งเร่ือง ความเป็นมิ่งมงคล ความ

เป็นมิ่งมงคลยิ่ง พระนามนีมี้ความหมายวา่พระนางเป็นพระแมเ่จ้าแหง่ความรุ่งเรือง  
 3. ไวษณวี หมายถึง พระนามท่ีจะตรงข้ามกบัคําว่า ไวษณวะ และไวษณพ 

อนัเป็นพระนามของพระวิษณ ุซึง่ก็คือผู้ เป็นพระชายาแหง่วิษณุ 
 4. ชลธิชา หมายถึง ผู้ ท่ีกําเนิดมากจากนํา้ เป็นพระนามท่ีแสดงถึงกําเนิดของ

พระองค์วา่ เกิดจากฟองนํา้ เม่ือครัง้เทวดาและอสรูกวนเกษียรสมทุร 
 5. ปัทมา หมายถึง ผู้ มีดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ เป็นพระนามท่ีแสดงถึงการ

กําเนิดและสญัลกัษณ์ของพระองค์ คือผู้ เกิดจากดอกบวั 

                                           
8 เฉลิมทศพล เจริญสุข, ก าเนิดเทวะ ต านานมหาเทพแห่งสรวงสวรรค์ (กรุงเทพฯ:เพ

รชกะรัต, 2537) 
9 สุรศกัด์ิ ทอง, เผชิญหน้าเทพเจ้า (กรุงเทพฯ: กรีนบุค๊ส, 2551). 
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 6. ภควดี หมายถึง พระแม่เจ้าผู้ นําความเจริญทุกประการ และเป็นพระแม่
เจ้าผู้ทรงเป็นตวัอย่างของหญิงท่ีงดงามตลอดทัง้รูปกาย รูปกิริยามารยาท และสติปัญญา มีวาจา
ไพเราะ 

 7. กมลา หมายถึง พระนามท่ีแสดงถึงกําเนิดของพระองค์ ซึ่งก็คือผู้ เกิดจาก
ดอกบวั 

 8. กษิราธิธัญญา หมายถึง ผู้ เกิดจากทะเลนํา้นม (เกษียรสมุทร) หรือบุตรี
แหง่ทะเลนํา้นม 

 9. โลกมาตา หมายถึง พระมารดาแห่งโลก พระนามนีเ้ฉลิมขึน้มาในฐานะท่ี
พระองค์ทรงเป็นพระชายาของพระวิษณ ุซึง่ทรงเป็นผู้ มีหน้าท่ีบริหารโลก คุ้มครองโลก 

 10. จนัทจร หมายถึง เทวีแหง่โชคลาภ 
 11. โลลา หมายถึง เทวีแหง่โชคลาภ 
 12. อินทิรา หมายถึง ผู้ เกิดจากนํา้ ผู้ เกิดแตด่อกบวั (จากดอกบวั) ผู้ มีความ

งาม 
 13. หริปรียา หมายถึง ผู้อนัเป็นท่ีรักย่ิงของพระหริ (พระหริในท่ีนีเ้ป็นพระนาม

หนึง่ของพระวิษณ)ุ 
 14. อาชยาหตีุ หมายถึง การพลี การบชูา การถวามความเคารพ ด้วยเนยใส 
 15. วาจ หมายถึง การกล่าววาจาอนัไพเราะ พระนามนีไ้ปคล้องจองกบัพระ

นามหนึง่ของพระสรัสวดี 
 16. นิตยา หมายถึง ความไมมี่สิน้สดุ ความเป็นนิรันดร์ไมมี่ท่ีสิน้สดุ 
 17. เสาวภาคย์ หมายถึง ผู้ มีความเจริญ มีโชคลาภ มีความงดงามยิ่ง 
 18. สีดา หมายถึง เป็นพระนามอวตารหนึง่ของพระองค์ในรามาวตาร 
 19. ธราณี หมายถึง เป็นพระนามอวตารหนึ่งของพระองค์ในฐานะพระชายา

ของ 
ปรศรุาม 

 20. รุกมิณี หมายถึง เป็นพระนามอวตารหนึ่งของพระองค์ในฐานะพระชายา
ของพระกฤษณะ 

 21. พระสุวรรณศรี เป็นพระนามท่ีแสดงถึงการมีพระวรกายของพระนางท่ีมีสี
ทอง 
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 อวตารแห่งพระลักษมี 
 พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์และความร่ํารวย มี

ปางหลกัอยู ่8 ปาง ได้แก่ 
 1. ปางธนลักษมี เป็นปางท่ีได้รับความนิยมมาก ปางแห่งทรัพย์สมบตัิ เงิน

ทอง มี 6 หรือ 8 พระกร ถือรวงข้าว หอยสงัค์ หม้อนํา้ และทรงศาสตราวธุตา่งๆเช่น หอยสงัข์ จกัร 
ธนู ดอกบัว โถอัญมณี ท่ีแสดงถึงความมั่งคั่ง ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง 
ประทานความรํารวยในทรัพย์สินเงินทองแก่ผู้บชูา (หากต้องการบชูา จะพบแต่ภาพเขียน ไม่คอ่ย
ปรากฎผู้สร้างเทวรูปปางนีเ้ทา่ใดนกั) 

 2. ปางไอศวรรยลกัษมี เป็นปางท่ีนิยมบชูาของผู้ มีบรรดาศกัดิ์ ปางแห่งความ
กล้าหาญชาญชยั ปางนีมี้ทัง้ยืนและประทบันัง่บนดอกบวั มี 4พระกร ทรงเคร่ืองเทวพสัตราภรณ์
เป็นสีพืน้สว่นมาก ไมค่อ่ยปักลาย ไมค่อ่ยใช้สีสดๆ ใช้สีขาวล้วน สองพระกรหลงัถือดอกบวั พระกร
หน้ายกและหงายพระหตัถ์ 4 ข้างเพ่ือประทานพร ผู้บูชาจะได้รับความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าทํา 
เป็นปางแห่งชัยชนะและโชคลาภด้านความเส่ียงทุกประเภท (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะ
เดียวกบัปางคชลกัษมี) 

 3. ปางวิชยัลกัษมี เป็นปางแห่งชยัชนะและความแคล้วคลาดพ้นภยั มี 8 พระ
กร ทรงหอยสงัข์ มีด ดาบ ตะบองหรือขวาน มีอานุภาพในการขจดัศตัรู ทรงเทวพสัตราภรณ์สีพืน้
ไม่คอ่ยมีลายมากนกั แตใ่ช้สีสดมากประทานความมียศถาบรรดาศกัดิ์และการสรรเสริญจากผู้คน 
ประทานความสําเร็จทกุประการ (หากต้องการบชูา จะพบแตภ่าพเขียน ไม่คอ่ยปรากฎผู้สร้างเทวรู
ปปางนีเ้ทา่ใดนกั) 

 4. ปางสนัทนลกัษมี เป็นปางแหง่ครอบครัว ความผกูพนัระหว่างแม่ลกู ความ
อบอุ่นในครอบครัวรวมถึงการขอพรให้มีลูก-ทายาท ลูกหลานเช่ือฟังคําสั่งสอนและเติบโตอย่าง
แข็งแรง ปางนีมี้อานภุาพเทียบเท่ากบัพระพิฆเนศปางบาละคเณศ (พระคเณศปางเด็ก) มี 6 พระ
กร ทรงดาบ พระกรหลังทรงหม้อทัง้ 2 ข้าง อุ้มเด็กชายนัง่บนตกั (หากต้องการบูชา จะพบแต่
ภาพเขียน ไมค่อ่ยปรากฎผู้สร้างเทวรูปปางนีเ้ทา่ใดนกั) 

 5. ปางคชลกัษมี เป็นอีกปางหนึ่งท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง เน่ืองด้วยเป็น
ปางหลกัแหง่องค์พระแม่ลกัษมีเทวี ปางนีมี้ทัง้ยืนและประทบันัง่บนดอกบวั มี 4 พระกร ขนาบข้าง
ด้วยช้างโปรยนํา้ถวายพระพร สวมอาภรณ์สีสนัสวยงามล้วน สองพระกรหลงัถือดอกบวั ยกพระ
หตัถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสําเร็จทัง้การงาน การเงิน ความรักแก่ผู้
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บชูา เป็นปางท่ีพบเห็นได้มากท่ีสดุในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทัว่ไป มีลกัษณะเดียวกบัปางอิศวา
รยะลกัษมี) 

 6. ปางวีรลกัษมี เป็นปางแห่งวีรชน นกัสู้  ผู้ มีพละกําลงัอนัไม่มีท่ีสิน้สดุ มีเทพ
ศาสตราวุธมากชนิดกว่าปางอ่ืนๆ ปางนีเ้ทียบเท่าได้กับพละกําลงัแห่งพระแม่ทุรกา มี 8 พระกร 
ทรงคนัธนู ศร สงัข์ ดาบ และศาสตราวุธอ่ืนๆ ยกพระหตัถ์ประทานพร ผู้บูชาจะได้รับพลงัอํานาจ
และความยิ่งใหญ่เหนือผู้ อ่ืน (หากต้องการบูชา จะพบแต่ภาพเขียน ไม่ค่อยปรากฎผู้สร้างเทวรู
ปปางนีเ้ทา่ใดนกั) 

 7. ปางธัญญลกัษมี เป็นปางแห่งความอุดมสมบูรณ์ในพืชพรรณ พืชไร่ นา 
สวน ป่าไม้ ดอกไม้ ปางนีมี้ 8 พระกร แตล่ะพระกรทรงพืชพรรณตา่งๆกนั เช่น ต้นข้าว โดยจะมีข้อ
สงัเกตคืุอต้องมีรูปนกเค้าแมวหรือนกเชน่ เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ผู้บูชามกัขอพรให้การเพาะปลกู
มีผลผลิตงอกงาม ชาวไทย ลาว และเขมรรู้จกัแสกปรากฏอยูด้่วย ปางนีพ้ระแม่ลกัษมีลงมาปรากฏ
เพ่ือโปรดสรรพมนุษย์ท่ีทํากินเพาะปลูกบนผืนแผ่นดิน กันในนามของ "พระแม่โพสพ" (สามารถ
บชูาพระแมธ่ญัญลกัษมีได้กบัพระแมโ่พสพ) 

 8. ปางอธิลักษมี เป็นปางแห่งความสําเร็จในการงานและการบุกเบิก มี 4 
พระกร ทรงดอกบวั ธงไชย ปางนีท้รงถือคทา พระกรหน้ายกและหงายพระหตัถ์ 2 ข้างเพ่ือประทาน
พร ให้พรด้านการทํางาน การทํามาหาเลีย้งชีพ จะเป็นไปด้วยความราบร่ืน เทวพสัตราภรณ์ออก
ทางเรียบๆ (หากต้องการบชูา จะพบแตภ่าพเขียน ไมค่อ่ยปรากฎผู้สร้างเทวรูปปางนีเ้ทา่ใดนกั) 

 ไม่ว่าจะอยู่ในปางใด พระลักษมีจะประทับบนดอดบวัทัง้นัน้ ถ้าจะมีแปลก
ออกไปก็ต้องประทบับนช้าง การประทบันัง่นัน้บางทีก็ขดัสมาธิ บางทีก็นัง่ห้อยพระบาท ถ้าประทบั
ยืนมักจะเอียงพระโสณีด้านหนึ่ง เรียกว่า ตริภังค์ (Tribhanga) เป็นท่ายืนมาตรฐานของเทวรูป
อินเดียโบราณ แตปั่จจุบนัจะเอียงเพียงเล็กน้อย ไม่ดเูป็นรูปตวั s เหมือนในศิลปะอินเดียโบราณ 
เม่ือชา่งอินเดียนํารูปพระลกัษมีมาสร้างขึน้เป็นประตมิากรรม เขาจะทําเป็นรูปนนูต่ํา นนุสงู และรุป
ลอยตวัองค์เช่นเดียวกับเทพอ่ืนๆ แตรู่ปนนูสูงได้รับความนิยมมากกว่า อย่างไรก็ตาม ทัง้รูปนนูต่ํา
และรูปลอยองค์ขององค์พระลกัษมีในอินเดียนัน้ไมค่อ่ยมีชิน้เดน่ๆ ท่ียกยอ่งกนัมากนกั 
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1.1.1.6 อารยธรรม ไทย 
 ความเช่ือในไทย คือ พระแมโ่พสพ 

 

 
 

ภาพท่ี 6  ภาพเขียนผนงัจิตรกรรม พระแมโ่พสพ 
ท่ีมา: พระแม่โพสพ, เข้าถึงเม่ือ 27 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://thamasenapakdee.blogspot.com/2012/01/81.html 
 

 พระแม่โพสพก าเนิดแม่โพสพ เจ้าแม่แห่งข้าว……………………… 
                           แม่โพสพ เป็นเมล็ดข้าวประเสริฐสุด เป็นเทพีกลางท้องทุ่งนา ผู้ทรงอานุภาพ
ศกัดาเรืองฤทธ์ิ ชว่ยชบุชีวิตมนษุย์ให้ยืนยาง มีนํา้มีนวลผิวพรรณผอ่งใส ช่วยสํารองท้องให้อ่ิมหมีพี
มนั อีกทัง้เสริมเพิ่มพลงักายามีเร่ียวมีแรงขมีขมนั แบกหามตรากตรํางานหนกัได้ทกุทุกวนั ก็ด้วย
เมล็ดข้าวแม่โพสพน่ีแหละ แม่ผู้ มีบญุคณุลํา้เลิศ สงเคราะห์ลกูผู้ทุกข์โศก มิต้องอนาร้อนใจ ตราบ
จนชัว่ชีวิต””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””ใ.....ใ              

 ตํานานหนึง่เลา่วา่ มีฤๅษีมหากระไลย์โกฏอยูส่นัโษในอรัญ บําเพ็ญพรหมขนัธ์
ในกฏิุ เพลาหนึ่งเกิดอสนีุฟ้าฟาด อากาศวิปริตโกลาหล ฟ้าฝนก็ตกลงมามิหยุดหย่อน มีเมล็ดข้าว
ปลิววอ่นกระจาย พอฟ้าฝนหายฤๅษีก็เห็นเป็นอศัจรรย์ จึงจดัสรรนําไปปลกูริมฝ่ังนทีสระนํา้ ฝนชะ
ตลอดมาจนข้าวกล้าแตกรวง………………………………………………………………………. 
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              กาลล่วงเข้าฤดหูนาว เมล็ดข้าวก็แก่จดั พระฤๅษีก็โสมนสัยิ่งนกั ครัน้จะนํามา
กินก็กร่ิงเกรงจะเบื่อเมา อนัตวัเราก็พึ่งพบคราวนี ้คราวหนึ่งสกุลณีสกุณามาเป็นหมู่ บินจู่โจมกิน
ข้าวสาลี ฤๅษีเห็นดงันัน้พลนัรู้วา่ หมู่ปักษามิได้ตายวายชีวิต ก็คิดว่าคงเป็นอาหารอนัโอชารส พระ
ดาบสจึงเก็บพนัธุ์ข้าวไว้เพาะปลูกกระจายลูกหลานเหลน ได้เป็นอาหารของมนุษย์สุดประเสริฐ 
โดยกําเนิดขององค์ดาบส ตราบเทา่ทกุวนันี…้………………………………………………….  
              ในขณะท่ี ตํานานเร่ืองแม่โพสพ ฉบับชาวพัทลุง ได้บอกเล่าเร่ืองราวอัน
นา่สนใจของ เจ้าแมแ่หง่ข้าว เอาไว้ดงันี ้กลา่วคือ นานมาแล้ว มีเทพธิดาองค์หนึ่ง เป็นเทพธิดาแห่ง
ข้าว อาศยัอยู่บนสวรรค์ มีความประสงค์จะให้มวลหมู่มนษุย์ทัง้หลายนีมี้ข้าวกิน จึงจําแลงกายลง
มาบนโลก ในร่างของหญิงชรา อนันําพาห่อผ้ามาด้วย ซึ่งในห่อผ้านี เ้อง มีเมล็ดพนัธุ์ข้าวอยู่ หญิง
ชราเดินไปในหมู่บ้าน มีแตผู่้คนรังเกียจ จนไปพบกระท่อมเก่าๆ หลงัหนึ่ง ซึ่งมีผวัเมียผู้ ใจบญุ แต่
ยากไร้ซึ่งเงินทอง อาศยัให้ท่ีพกัพิง หญิงชราซึง้ในนํา้ใจของผวัเมียคู่นี ้จึงมอบห่อผ้าท่ีมีเมล็ดข้าว
อยูข้่างในให้ โดยบอกให้เอาเมล็ดข้าวนีไ้ปโปรยลงสูพื่น้ดิน …………………………………….. 
                              เม่ือเมล็ดข้าวได้รับนํา้ ก็เกิดความชุม่ช่ืน เจริญเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว ออกรวง
แล้วก็สุก และนํามากินเป็นอาหารได้ หญิงชราจึงให้ผวัเมียเอาเมล็ดพนัธุ์ข้าวนีไ้ปแจกจ่ายให้แก่
ชาวบ้านในหมู่ บ้าน แล้วบอกว่า น่ีคืออาหารท่ีใช้กินต่อไปในภายภาคหน้า เม่ือพูดจบหญิงชราก็
หายตวัไป…………………………………………………………………………………………… 
               ตอ่จากนัน้ เม่ือถึงเดือนหกฝนก็เร่ิมตก ชาวนาจะแรกไถนา และทําพิธีอญัเชิญ
แม่โพสพลงมาเพ่ือช่วยดแูลรักษาต้นข้าว ต้องมีพิธีเรียกขวญัข้าว การกระทําทกุอย่างนี ้เพ่ือตอบ
แทนคณุ และบชูาแมโ่พสพ ท่ีให้ข้าวแก่มนษุย์กิน จวบจนปัจจบุนั……………………………….. 

 แม่โพสพ เทวีแห่งข้าว 
 คนไทยได้เรียนรู้วา่ข้าวเป็นของมีคณุ เป็นพืชท่ีเลีย้งชีวิตเผ่าพนัธุ์ไทยยัง่ยืนมา

แต่โบราณกาลจนสืบเชือ้สายอยู่ มากมายในปัจจุบนั เม่ือใดท่ีอยู่ในสภาพ "ข้าวเหลือเกลืออ่ิม" 
ประชาชนก็จะมีความสงบสขุ แตเ่ม่ือเกิดข้าวยากหมากแพง ประชาชนก็จะหน้าดําคร่ําเครียดด้วย
ความทุกข์ ในเม่ือข้าวมีความสําคญัต่อชีวิตคนไทย คนไทยจึงมีความกตญัํูตอ่ข้าว ยกย่องข้าว
เป็นพืชศกัดิส์ิทธ์ิ เช่ือวา่ในข้าวมีวิญญาณ ข้าวเรียกวา่ "แมโ่พสพ" สถิตอยู…่………………….. 
                            ฉะนัน้ผู้ เฒ่าผู้ แก่จึงสั่งสอนว่ามิให้เหยียบย่ําข้าว มิให้สาดข้าวหรือทําข้าวหก 
กินข้าวเสร็จแล้วก็สอนให้ไหว้แม่โพสพขอบคณุ แม้การมหรสพของชาวบ้านยามเม่ือร้องบทไหว้ครู
ก็จะมีการร้องระลกึคณุแมโ่พสพ ไว้ด้วย ดงับทไหว้ครูเพลงเรือบทหนึง่มีความวา่                                      
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 จะ ยกบายศรีขึน้ส่ีมุม ลูกจะไหว้พระภูมิ ท่ีมา ไหว้ทัง้แม่ข้าวเจ้า ทัง้พ่อข้าว
เหนียว เสียเเหละเม่ือลกูนีเ้ก่ียวกนัมา ลกูจะไหว้โพสพ สิบนิว้นอบนบ นิว้หน้า ขอให้มาปกปักรักษา
ลกู ขออยา่ให้มีทกุข์เลยหนา ขอให้มาเป็นมงคลสวมบนเกศา กนัแตเ่ม่ือเวลานีเ้อย  

  เร่ืองเล่าเก่ียวกับแม่โพสพมีเล่ากันทุกภาค มีความแตกต่างกันเป็น 2 แนว 
คือ นิทานภาคกลางและภาคใต้มีเร่ืองตรงกันแนวหนึ่ง อีกแนวหนึ่งเป็นนิทานของภาคเหนือและ
ภาคอีสาน 

 ต านานแม่โพสพของภาคกลางและภาคใต้ 
 แม่โพสพเป็นเทวีแห่งข้าว มีพาหนะเป็นปลากรายทองและปลาสําเภา ในวนั

หนึ่งท่ีเมืองไพสาลี กลางสโมสรสนันิบาต มนษุย์ได้ปรึกษากนัว่าระหว่างพระพทุธเจ้ากบัแม่โพสพ
ใครมีคุณมากกว่ากัน ท่ีประชุมต่างพากันกล่าวว่า คุณพระพุทธเจ้าใหญ่กว่า แม่โพสพและพระ
เพชรฉลกูรรณได้ฟังดงันัน้ก็ข้องใจว่าเรารักษามนษุย์อยู่ มนษุย์ไม่เห็นความดี จึงทรงปลากรายหนี
ไปยงัป่าหิมพานต์ 

 แม่โพสพเป็นเทวีแห่งข้าว มีพาหนะเป็นปลากรายทองและปลาสําเภา ในวนั
หนึ่งท่ีเมืองไพสาลี กลางสโมสรสนันิบาต มนษุย์ได้ปรึกษากนัว่าระหว่างพระพทุธเจ้ากบัแม่โพสพ
ใครมีคุณมากกว่ากัน ท่ีประชุมต่างพากันกล่าวว่า คุณพระพุทธเจ้าใหญ่กว่า แม่โพสพและพระ
เพชรฉลกูรรณได้ฟังดงันัน้ก็ข้องใจว่าเรารักษามนษุย์อยู่ มนษุย์ไม่เห็นความดี จึงทรงปลากรายหนี
ไปยงัป่าหิมพานต์เขาคชกูฎ เม่ือแม่โพสพจากไปก็เกิดความอดอยากขึน้ในโลกมนษุย์ ทําไร่ไถนา
ไมมี่ข้าวมีแตแ่กลบ มนษุย์จงึชวนกนัไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 

 พระพุทธเจ้าให้พระมาตลีุไปเชิญนางกลบัมา พระมาตลีุตามไปจนถึงเขาทบ
กนัก็ไปไมไ่ด้ จงึใช้ให้ปลาสลาดไปตามตอ่จนพบ ปลาสลาดได้อ้อนวอนขอให้นางกลบัคืนโลก นาง
ตอบวา่ อยูท่ี่น่ีเราสบาย ถ้าจะไปใจแม่หายเพราะเขาไม่รู้บญุคณุ แม่จะให้แตเ่มล็ดข้าวไปรักษาแก่
ฝงูคน เม่ือเก็บนึกถึงเรา เราจะไปปีละหน เก็บเก่ียวแล้วให้ทําขวญั นางได้มอบเมล็ดข้าว ๗ เมล็ด 
(บ้างก็ว่า 9 เมล็ดไปทําพนัธุ์ พระเพชรฉลกูรรณให้ให้แม่เหล็ก ๑ อนั สําหรับตัง้พร้า นางยงัสัง่ด้วย
ว่า เม่ือมนุษย์ทําไร่ไถนา เม่ือข้าวใกล้สุกก็จดัให้มีพิธีทําขวญัให้แต่งด้วยข้าวขวญัและด้วยเหตุท่ี
ปลา สลาดเป็นผุ้บอกทางท่ีนางซ่อนแก่พระมาตุลี นางจึงสั่งให้นําปลาสลาดมาเป็นเคร่ืองเซ่น
สงัเวยด้วย ปลาสลาดก็ลากลบัมาเลา่ให้พระมาตลีุฟังตามคําแม่โพสพ พระมาตลีุรับเมล็ดข้าวแล้ว
ก็เหาะกลบั ในระหว่างทางพระมาตลีุจึงหยดุพกัอาบนํา้ นกกระจาบได้แอบลกัเมล็ดข้าวสองเมล็ด
บนิหนี ข้าวสองเมล็ดนัน้ได้ตกลงมายงัโลกมนษุย์กลายเป็นข้าวผี พระมาตลีุนําเมล็ดพนัธุ์ข้าวถวาย
พระพทุธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงเรียกมนุษย์มาพร้อมกนั ทรงอธิบายให้มนษุย์ฟัง และแจกเมล็ดพนัธุ์
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ข้าวให้แก่มนษุย์ ตัง้แตน่ัน้มาเม่ือข้าวใกล้สกุ มนษุย์จะทําขวญัเชิญแมโ่พสพเป็นประจําทกุปี 
                              ตํานานเร่ืองแม่โพสพ ฉบบัชาวพทัลุงได้บอกเล่าเร่ืองราว อนัน่าสนใจของเจ้า
แม่แห่งข้าว เอาไว้ดงันี ้กล่าวคือ นานมาแล้วมีเทพธิดาองค์หนึ่งเป็นเทพธิดาแห่งข้าวอาศยัอยู่บน
สวรรค์มีความ ประสงค์จะให้มวลหมู่มนุษย์ทัง้หลายนีมี้ข้าวกิน จึงจําแลงกายลงมาบนโลกในร่าง
ของหญิงชราอันนําพาห่อผ้ามาด้วย ซึ่งในห่อผ้านีเ้องมีเมล็ดพันธุ์ ข้าวอยู่ หญิงชราเดินไปใน
หมู่บ้านมีแตผู่้คนรังเกียจ จนไปพบกระท่อมเก่าๆหลงัหนึ่งซึ่งมีสองผวัเมียผู้ ใจบญุแตย่ากไร้ซึ่งเงิน
ทอง อาศยัให้ท่ีพกัพิง หญิงชราซึง้ในนํา้ใจของผวัเมียคู่นี ้จึงมอบห่อผ้าท่ีมีเมล็ดข้าวอยู่ข้างในให้ 
โดยบอกให้เอาเมล็ดข้าวนีไ้ปโปรยลงสู่พืน้ดิน เม่ือเมล็ดข้าวได้รับนํา้ ก็เกิดความชุ่มช่ืน ตํานานแม่
โพสพของภาคเหนือและภาคอีสาน………………………………………………………………… 

 วนัหนึง่ลกูชายเศรษฐีหลงทางเข้าไปในป่าพบปลากัง้ซึง่อยูก่บันางโพสพ ปลา
กัง้พาไปไหว้นาง ลกูเศรษฐีได้อ้อนวอนให้นางคืนสูเ่มืองมนษุย์ นางขดัอ้อนวอนไมไ่ด้จึงกลบัมาโลก
อีก ลกูเศรษฐีสํานกึในบญุคณุของนางจงึชกัชวนมนษุย์ให้ยกย่องนบัถือนาง ……………………… 

 ต่อมาอีกพันปี มีชายโลภมากผู้หนึ่งสร้างยุ้ งฉางเก็บข้าวไว้กินแต่ผู้ เดียว แม่
โพสพโกรธจึงหนีกลบัไปอยู่ถํา้ในป่าอีกทิง้ให้มนษุย์อดอยากเป็นเวลาหลาย ร้อยปี เทวดาเล็งเห็น
ความทกุข์ยากจึงอ้อนวอนให้แม่โพสพกลบัคืนมา พร้อมกนันัน้ก็สอนให้มนษุย์รู้จกันบัถือข้าว รู้จกั
ทําขวญัข้าวนิทานของชาวลือ้ในภาคเหนือบางสํานวนเล่าว่า ในสมยัพระพุทธเจ้า นางขวญัข้าวถกู
ไลจ่งึไปอยูถํ่า้กบัพวกครุฑนาค ตอ่มาชาวเมืองอดข้าวจงึได้ทําพิธีเชิญแมโ่พสพกลบัเมือง..”””” 
               จากตํานานนิทานในท้องถ่ินต่างๆ จะเห็นได้ว่าความเช่ือเร่ืองแม่โพสพเป็น
ความเช่ือดัง้เดิมของคนไทย ก่อนหันมารับนับถือพุทธศาสนา นิทานของชาวลือ้แสดงให้เห็น
ร่องรอยของการเปล่ียนแปลงความเช่ือเม่ือหันมา นับถือพุทธศาสนาและขัดแย้งกับความเช่ือ
ดัง้เดิม นิทานของชาวภาคกลางและภาคใต้แสดงให้เห็นชยัชนะของพุทธศาสนาเหนือศาสนาดัง้ 
เดิม และแสดงให้เห็นการประนีประนอมระหว่างความเช่ือทัง้สอง ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็เพ่ือความเป็นสิริ
มงคลและความเจริญของชมุชน……………………………………….……………………….. 
               แม่โพสพ  ตามสารานกุรมไทย ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า "เทวดา
ประจําพืชพนัธุ์ธัญญาหารทัง้ปวง" มวลมนุษยชาติเช่ือถือ และกราบไหว้บชูามาตัง้แต่ครัง้โบราณ
ของชาวไทย ลาว และละแวกลุ่มลุ่มนํา้เจ้าพระยา บชูาเพ่ือขอความอดุมสมบูรณ์ของพืชพนัธุ์ธัญ
ชาติ ท่ีเพาะปลูกตามฤดกูาล โดยจะทําพิธีบชูาแม่โพสพ ด้วยอาหาร มี ข้าวปากหม้อ กล้วย อ้อย 
เป็นต้น.............................................................................…………. 
               แมโ่พสพเป็นสตรีเพศ ร่างงาม แตง่กายด้วยผ้าผ่อนแพรพรรณสมยัโบราณห่ม
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สไบเฉียง นุ่งผ้าจีบชายกรอมลงมาถึงปลายหน้าแข้ง ทรงเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ตระการตา ไว้ผม
ยาวสลวยประบ่า มีกระจงักรอบหน้า คล้ายมงกุฎ และจอนหูงอนชดช้อย มือข้างหนึ่งชูรวงข้าว 
สว่นอีกข้างถือถงุโภคทรัพย์เตม็ถงุ ประทบันัง่พบัเพียบ เรียบร้อย แบบแพนงเชิงอยา่งไทยโบราณ 
              คนผู้ ใหญ่แต่เก่าก่อนนบัถือแม่โพสพมาก มักกราบไหว้ท่านก่อน เปิบข้าวคํา
แรกเข้าปาก และสัง่สอนลกุหลานให้นัง่ล้อมวงเปิบข้าวพร้อม ๆ กนั และต้องสํารวมกิริยามารยาท
ระหวา่งเปิบข้าวให้เรียบร้อยอยา่ให้มีเม็ดข้าวหาย หกตกหล่น แม้ข้าวเหลือก้นจานสงักะสีก็ต้องกิน
ให้หมด ห้ามเททิง้ลงถึงโสโครกให้เอาใส่ปากหม้อข้าวทบับนข้าวท่ีหงุมื อ้ตอ่ไป หรือไม่ก็ต้องนําไป
ผึ่งแดด ทําเป็นข้าวตากแห้งเอาไว้ เคยเห็นป่าย่ากินข้าวอ่ิมหนําสําราญแล้ว ต้องยกมือไหว้เพ่ือ
สําแดงความกตญัํูรู้บุญคณุข้าว จึงต้องขอบคณุท่าน เหล่าชาวนา เม่ือแรกทํานา จนกระทัง่ถึง
เวลาไถคราด เก็บเก่ียวรวงข้าวด้วยเคียวเหล็ก ก็จะต้องประกอบพิธีเซ่นบูชาแม่โพสพทุกระยะไป 
เชน่ ก่อนหน้าเวลาฤกษ์แรกนาจะปลกูศาลเพียงตา สงูระดบัสายตาคนขึน้ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง ท่ีกําหนด
ไว้เป็นท่ีแรกนา ตระเตรียมเคร่ืองสังเวยบูชาแม่โพสพให้ครบถ้วน พร้อมทัง้กล่าวคําขวัญเป็น
ถ้อยคําไพเราะอ้อนวอนแมโ่พสพให้คุ้มครองรักษาต้น ข้าว ขอให้ปีนีจ้งทํานาได้ผล ไม่ว่าจะเป็นนา
หว่าน นาดํา เพราะแม่โพสพเป็นหญิงขวญัอ่อนง่าย ต้องทําพิธีเรียกขวัญเสมอ พอเร่ิมลงมือไถ
พรวนดินทํานา ทอดกล้า ซึ่งต้องเอาข้าวแม่โพสพท่ีไปเรียกเชิญเอามาจากนา เม่ือครัง้เก็บเก่ียวปี
ผา่นมา นําเอามาปนพอเป็นกิริยา เพ่ือให้ "ข้าวปลกู" มีเชือ้เป็นชีวิตจิตใจ ขอให้ลลุ่วงขัน้ตอนตา่ง ๆ 
เพ่ือแสดงว่าข้าวเร่ิมต้นทํางานแล้ว ดงันี ้ถ้าเป็นนาดําใช้เมล็ดข้างเปลือกท่ีคดัเลือกไว้ทําพนัธุ์แล้ว 
เก็บไม่นานเกิน  1 ปีไปแช่นํา้หนึ่งวนัแล้วพรมนํา้ 1 วนั จนได้ข้าวแตกหน่อ แตกรากออกมา นําไป
หวา่นในแปลงนาท่ีเตรียมดนิดีแล้ว รอจนเจริญเตบิโต หยอ่นรากลงดนิแตกใบจึงถอน แล้วนํา "กล้า
ตัง้หน่อ" เหล่านีไ้ปปักดําในท่ีท่ีตระเตรียมไว้อีกแห่ง กล้าตะแตกใบ ลําต้นคอ่ย ๆ สงูขึน้ทกุทีพอ 7 
วนั หลงัจากปักดําในนาท่ีมีนํา้ขงัไว้ ยอดใบจะสงูจนเรียกว่า ข้าวถอดหางไก่ พอ 20 วนั ใบเก่าจะ
หลุดกลายเป็นข้าวแตกกอ ในระยะนีแ้หละ ข้าวจะสูงขึน้เป็นปล้อง เรียกว่า ข้าวแต่ง พอลําต้น
เตบิโตเตม็ท่ี ก็จะสง่ยอดใบชสูลอนเรียกวา่ ข้าวซดมาน ข้าวมา หรือ ข้าวท้อง ก็เร่ิมตัง้แตท้่องอ่อนๆ 
จนถึงท้องแตง่ตงึ ท้องใหญ่ขึน้ทกุทีจนเร่ิมโผลใ่ห้เห็นปลายรวง ข้าวท่ีรวงโผล่จากกายห่อมีลกัษณะ
คล้ายคนยิงฟัน ก็เรียกวา่ ข้าวยิงฟัน ชาวอีสานเรียกว่า ข้าวยิงแข่ว (ยิงฟัน) ครัน้พอข้าวโผล่รวงพ้น
จากกาบห่อหมดสิน้ทัง้แปลงเรียกว่าข้าวสุ่ม ข้าวจะเร่ิมมีนํา้นมจากเมล็ดท่ีปลายสุดของรวงข้าว 
พอรวงข้าวโตมีนํา้หนกั เพราะมีนํา้นมแตง่ตงึมาก ทําให้ปลายรวงค้อมตํ่าลง………………………             
              ขณะท่ีข้าวทุกเมล็ดเต่งตึงเต็มท่ี ก็เร่ิมแข็งตวัเป็นข้าวสารอ่อน ๆ และต่อมา
เปลือกเมล็ดเร่ิมมีสีเหลืองทัว่ท้องทุ่งจะมีสีเหลืองอร่ามดจุดงั "ทุ่งรวงทอง" วนัท่ีข้าวสารอ่อนก็คือ 
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ข้าวเมา่ ชาวนาเก็บเก่ียวสว่นหนึง่มาตําในครกกระเด่ืองได้เป็น ข้าวเม่า นิ่ม ๆ นําไปถวายพระภิกษุ
สงฆ์ พร้อมกบักล้วยไขส่กุ อทุิศสว่นกศุลให้ "ตากบัยาย" บรรพบรุุษผู้ เคยทํานามาก่อนถ่ือว่าเป็นผู้ ท่ี
มีสว่นให้กําเนิดข้าว พอข้าวแตล่ะเมล็ดบนต้นแข็งตวัเตม็ท่ี จะมีเปลือกสีเหลืองอร่าม ใบชัน้ล่างเร่ิม
เห่ียวพบัลงทาบกับลําต้น ก็ถือว่า ข้าวสุก ดีแล้ว รอสกัหนึ่งหรือสองสปัดาห์ก็เร่ิมเก่ียวข้าวหมดทัง้
แปลงภายในวนัเดียวกนั เม่ือผา่นการฝักข้าวแล้วก็จะได้ เมล็ดข้าวเปลือก นําไปสีท่ีโรงสีไฟ ก็ขดัผิว
เปลือกภายนอกออกจนเหลือ ข้าวสาร สีขาวท่ีเรียกว่า ข้าวเจ้า ท่ีมีเมล็ดเรียวยาวงดงาม นบัเป็น
อาหารหลกัของคนไทยทัง้ชาติยกย่อง เป็นสุดยอดแห่งความโอชะ เปิบข้าวท่ีไหนๆ ก็เอร็ดอร่อยสู้
ข้าวไทยไมไ่ด้เลย10 
 

1.1.1.7 อารยธรรม ญ่ีปุ่น 
 ความเช่ือในญ่ีปุ่ น คือ เทพอินาริ และ ไดโคค ุ

 

 
 

ภาพท่ี 7 เทพอินาริ 
ท่ีมา: ต านานเทพเจ้าญ่ีปุ่น เทพเจ้าแห่งแดนอาทติย์อุทัย, เข้าถึงเม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2559.
เข้าถึงได้จาก https://my.dek-d.com/chanin34/writer/viewlongc.php?id=517338 &chapter =6 

                                           
10 นาคนิทร์ พ.ภกัดี, พระแม่โฟสพ, เข้าถึงเม่ือ 27 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก

http://thamasenapakdee.blogspot.com/2012/01/81.html 

https://my.dek-d.com/chanin34/writer/viewlongc
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 เทพ อินาริ เทพแห่งกสิกรรม 
 อินาริ คือ เทพเจ้าแห่งกสิกรรม ทรงเป็นผู้คุ้มครองข้าวตามคติความเช่ือของ

ศาสนาชินโต เทพอินาริยงัเป็นท่ีเคารพและบชูาในกลุ่มชาวญ่ีปุ่ น ท่ีประกอบอาชีพกสิกรมาตัง้แต่
สมยัโบราณ โดยเช่ือว่าหากกระทําพิธีบูชาเทพอินาริ แล้วพระองค์จกัประทานความอุดมสบบรูณ์
ให้แด่ไร่นาให้มีผลผลิตท่ีงอกงามให้ข้าวออกรวงท่ีทองอร่าม สร้างกําไรให้แก่ชาวนา เทพอินาริจึง
นบัวา่เป็นเทพแหง่ความมัง่คัง่อีกด้วย 

 เทพอินาริมีหลายตํานานและความเช่ือ ซึ่งด้วยเป็นเทพเจ้า ท่ีมีความนิยมใน
กลุ่มกสิกรอันถือว่าเป็นชนชัน้สูงชนชัน้หนึ่งตามทรรศนะของลัทธิหยู (ขงจ่ือ) ท่ี ญ่ีปุ่ นรับอิทธิพล
ลัทธิมาจากประเทศจีน ซึ่งนับได้ว่าชนชัน้กสิกรนัน้เป็นชนชัน้ท่ีมีเกียรติรองลงมาจากชนชัน้
ปกครองของญ่ีปุ่ น 

 ในการเลีย้งตัวไหม ซึ่งเป็นอาชีพท่ีนิยมในหมู่สตรีชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่สมัย
โบราณ จึงมีความเป็นไปได้ว่าการสร้างเทพเจ้าแห่งกสิกรรมขึน้มาทัง้เป็นบุรุษและสตรีเพราะเพ่ือ
ตัง้ขึน้เป็นเทพเจ้าท่ีบชูาขึน้เฉพาะกลุม่ หรือ การบชูาเทพเจ้าแยกกนัระหวา่งชายและหญิง 

 บางตํานานเลา่วา่เทพอินาริเคยมีพระชายา ซึง่อาจจะเป็นเทพอินาริท่ีเป็นบรุุษ
ชรามีเคราดก นามวา่ ยเูกะ โมชิ เทพีแหง่อาหาร ซึง่ตอนนัน้เทพียเูกะ โมชิ ทรงครอบครองตําแหน่ง
เทพเจ้าแหง่กสิกรรมมาก่อนท่ีเทพอินาริ ผู้ เป็นพระสวามีจะมาดํารงตําแหน่งเป็นเทพเจ้าแห่งกสิกร
รมแทนพระชายา ซึง่ตอ่มาเทพียเูกะ โมชิ ทรงสิน้บญุลง ด้วยการถกูเทพสึคิโยมิ เทพแห่งดวงจนัทร์ 
พระอนชุาองค์โปรดแห่งพระเทพีอมาเตระส ุเทพีแห่งดวงอาทิตย์ผู้ เป็นจกัรพรรดินีแห่งสรวงสววค์
สงัหาร ร่างของเทพีแหง่อาหารจงึตกมายงับนโลกเบือ้งล่างกลายเป็น ธัญหารตา่งๆเช่น ข้าว ถัว่ งา 
และพืชผลทางการเกษตรต่างๆบนโลก การท่ีเทพอินาริทรงกลายเป็ยเทพแห่งกสิกรรมแทนพระ
ชายาผู้ล่วงลบัเท่ากบัว่า เทพอินาริเป็นผู้คุ้มครองร่างของพระชายาอนัเป็นท่ี รักไปด้วย เพราะข้าว
และ ธัญพืชต่างๆนัน้ล้วนเกิดมาจากร่างของเทพียูเกะ โมชิ ทัง้นัน้ เป็นตํานานท่ีมีความรักอัน
ยิ่งใหญ่แฝงอยูเ่บือ้งหลงัแหง่เทพเจ้าแหง่กสิกรรม11 

 เทพไดโคคุ เป็นอีกหนึงความเซ่ือในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นเทพท่ีเก่ียวกับความ
อุดมสมบูญ์เทพไดโคคมีุเทวลกัษณะเป็นบุรุษอ้วนลงพุงใบหน้ายิม้แย้มแจ่มใส สวมหมวกแบนๆ
พระหัตถ์หนึ่งถือค้อนเงินตะลุมพุก และพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งจะแบกถุงใส่สมบตัิใบใหญ่หรือถุง

                                           
11 มะเตหวีมาตา, ต านานเทพเจ้าญ่ีปุ่น เทพเจ้าแห่งแดนอาทติย์อุทัย, เข้าถึงเม่ือ 

24 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก https://my.dek-d.com/chanin34/writer/viewlongc.php? 
id=517338&chapter=6 

https://my.dek-d.com/chanin34/writer/viewlongc
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ข้าวสาร วา่กนัวา่ถ้าทา่นสัน่ค้อนเงินตะลมุพกุเม่ือไหร่เงินทองไหลมาเทมา มีผู้วิเคราะห์ว่าเดิมท่าน
นา่จะเป็นพระโพธิสตัว์ในศาสนาพทุธมหายาน คือ พระมหากาล แตท่า่นดจูะใจดีกว่าพระมหากาล
มาก แตพ่อคตดิงักลา่วแผม่าถึงจีน ก็เกิดมีพระมหากาลขึน้มาอีกองค์หนึ่ง ซึ่งนิยมประดิษฐานตาม
ระเบียงในวดัตา่งๆ เทพองค์นีมี้ลกัษณะท่ีด ูเมตตาและใจดีกวา่พระมหากาลองค์เดิมมากคะ่ และก็
เป็นเทพแห่งผลผลิตทางการเกษตร คือประทานพรให้ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ และพืชพันธุ์
ธญัญาหารเจริญงอกงาม อีกทัง้ยงัมีหน้าท่ีคุ้มครองรักษาทรัพย์สินภายในวดัด้วย จึงกลายเป็นเทพ
แห่งโชคลาภในหมู่ชาวจีนขึน้มา ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 14 ผู้ก่อตัง้นิกายเท็นไดและชินกอนได้นํา
คติการบูชาพระมหากาลเข้าสู่ญ่ีปุ่ น โดยเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน และวดัวา
อารามดงัเดมิ แต ่แล้วในไมช้่า ก็มีการแลกเปล่ียนคณุสมบตักินัระหว่างเทพองค์นี ้กบัเทพโอคนูินชูิ 
พระธรณีของญ่ีปุ่ น แล้วตอ่มาไดโกกุก็เลยกลายเป็นเทพแห่งชาวนาไปด้วย เป็นเทพท่ีมีต้นกําเนิด
ตามความเช่ือของลทัธิเตา๋ (หรือตามตํานานอินเดียคือ พระศิวะ)  ท่านก็เป็นเทพเจ้าแห่งความมัง่
คัง่ความร่ํารวย การเพาะปลูก และยังเป็นเทพคุ้มครองข้าวของเคร่ืองใช้ในบ้าน โดยเฉพาะใน
ห้องครัว บางครัง้ปรากฏรูปเทพไดโคคยืุนอยู่บนฟ่อนข้าวท่ีกําลงัถูกหนูแทะก็มี แตท่่านประทบัอยู่
ในอาการท่ีมีความสุขไม่เดือดร้อน เพราะความมัง่คัง่ร่ํารวยนัน่เอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ ตามร้านขายของมกันําท่านมาประดบัเพ่ือเป็นสิริมงคล และในหลายๆบ้านมกัจะนําเอา
รูปทา่นไปตดิไว้ในครัวเพ่ือให้กําราบหนู12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
12 สุรศกัด์ิ ทอง, เผชิญหน้าเทพเจ้า (กรุงเทพฯ: กรีนบุค๊ส, 2551), 65. 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ลกัษณะของเทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 

  
 
 

อารยธรรม ช่ือเทพ ลกัษณะรูปแบบและองค์ประกอบศิลป์ 

เมโสโปเตเมยี 

 

เทพอินนันา 

 

เป็นเทวีสตรี ที่มีพระวรกายงดงาม ผสมผสานระหว่าง
นกกับมนุษย์ จะสังเกตได้ว่าจะมีพระบาทและปีก
เหมือนนก พระวรกายจะเป็นมนุษย์ จะการสืบค้นจะ
พบว่า เทพอินนันา จะพบในลกัษณะ รูปแกะสลกัจาก
หิน เป็นงานนนูตํ่านนูสงู 

อียิปต์ 

 

เทพโอซีริส 

 

มกัเป็นเทวบรุุต ยืนอยู่หรือนัง่บนบงัลงัค์ พระวรกาย
เป็นสีแดง หรือสีเขียวที่แสดงถึงพืชพนัธุ์ พระกรถือแส้
เป็นและไม้นวดข้าว งานศิลปกรรมที่พบ มีทัง้งาน
จิตรกรรมใช้สีจากธรรมชาติและอญัมณีในการตกแต่ง 
ก า ร ใ ช้ สี จ ะ ใ ช้ สี ใ ห้ก ลุ่ ม ว ร ร ณ ะ สีอุ่ น  แ ล ะ ง า น
ประติมากรรมเป็นงานแกะสลดัหิน  

จีน 

 

เสนิหนง 

 

เป็นเทวบุรุตชรา พระกรถือรวงข้าวหรือกําลังเสวย
สมนุไพร  งานศิลปกรรมที่พบ มีทัง้งานจิตรกรรมและ
งานประติมากรรม การใช้สีจะใช้สีให้กลุม่วรรณะสีอุ่น 
งานจิตรกรรมมักจะเป็นงานสีนํา้หรือหมึกจีน  งาน
ประติมากรรมจะเป็นงานแกะสลกัไม้ 

กรีก-โรมนั 

 

เทพดีมเิตอร์ 

 

เป็นเทวีสตรีมีลกัษณะงดงาม รูปกายเหมือนมนษุย์ทาง 
กรีก-โรมัน พระกรถือเคียวเก่ียวข้าว สวมมุงกุด งาน
จิตรกรรมมกัจะเป็นงานสีนํา้มนัมกัใช้สีในกลุม่วรรณะ
สีอุ่น  งานประติมากรรมจะเป็นงานแกะสลกัหิน หรือ
งานปัน้ 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ลกัษณะของเทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ (ตอ่) 
 

อารยธรรม ช่ือเทพ ลกัษณะรูปแบบ 
อินเดีย 

 

พระลกัษม ี

 

รูปลกัษณ์อนัถึงพร้อมด้วยความงามอยา่งยิ่ง มีดอกบวั
เป็นสญัลกัษณ์ มี 4 ถืง 8 พระกร ถือดอกบวั รวงข้าว 
สงัข์ ดาบ อื่น ขึน้อยู่กับร่างที่อวตาร งานศิลปกรรมที่
พบ มีทัง้งานจิตรกรรมใช้สีจากธรรมชาติหรือสีสงัเคา
ระห์และอญัมณีในการตกแตง่ การใช้สจีะใช้สใีห้กลุม่สี
สดใส และงานประติมากรรมเป็นงานแกะสลดัหิน แกะ
สลดัไม้ และงานปัน้  

ไทย 

 

พระแมโ่พสพ 

 

รูปลกัษณ์เป็นหญิงสาวท่าทางอ่อนช้อยสวยงาม ภาพ
ของนางที่สร้างขึน้เพื่อเคารพบูชาเป็นท่านัง่พบัเพียบ 
พระกรขวาถือรวงข้าวพระกรซ้ายถือถุงข้าว แต่งกาย
นุ่งผ้าถุงห่มผ้าสไบเฉียงแบบหญิงในวังสมัยก่อน 
ศิลปกรรมที่พบ มีทัง้งานจิตรกรรมใช้สีจากธรรมชาติ 
ก า ร ใ ช้ สี จ ะ ใ ช้ สี ใ ห้ก ลุ่ม อุ่ น ถึ ง สีสด ใ สแ ละ ง า น
ประติมากรรม จะเป็นงานปัน้งานหลอ่เป็นสว่นใหญ่ 

ญ่ีปุ่ น 

 

เทพอินาริ 

 

จากที่สบืค้น จะพบว่าได้ทัง้ เพทอินาริ จะมีทัง้เทวสตรี
และบุรุตชรา แต่งกายตามแบบญ่ีปุ่ นโบราณชัน้สูง 
พระกรถือ รวงข้าว และ ใบหมอ่น ศิลปกรรมที่พบ มีทัง้
งานจิตรกรรมใช้สจีากธรรมชาต ิการใช้สจีะใช้สใีห้กลุม่
วรรณะอุ่นถึงสีสดใส และงานประติมากรรม จะเป็น
งานปัน้งานหลอ่เป็นสว่นใหญ่ 

 
1.1.2 เทพเจ้าแห่งพืน้ดนิ 

จากการศึกษาสืบค้นได้พบว่าเทพเจ้าท่ีมีความเช่ือท่ีเก่ียวกับ พืน้ดิน ท่ีมีความ
หลายหลายของความเช่ือตามอารยธรรม ดงันี ้

1.1.2.1 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (ไมค้่นพบ) 
1.1.2.2 อารยธรรมอียิปต์ คือ เทพเกบ 
1.1.2.3 อารยธรรมจีน คือ เทพหน่ีวา 
1.1.2.4 อารยธรรมกรีก-โรมนั คือ เทพไกอา 
1.1.2.5 อารยธรรมอินเดีย คือ พระปฤถิวี 
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1.1.2.6 อารยธรรมไทย คือ พระแมธ่รณี 
1.1.2.7 อารยธรรมญ่ีปุ่ น คือ เทพอิซะนะงิและอิซะนะมิ 

 
1.1.2.2 อารยธรรม อียปิต์ 

 ความเช่ือในอียิปต์ คือ เทพเกบ เทพแหง่พืน้ดนิและพืชพนัธุ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพเขียนจิตรกรรม เทพเกบ เทพแหง่พืน้ดนิและพืชพนัธุ์ 
ท่ีมา:ชลิตดา, ต านานอียปิต์โบราณ ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: พิมพ์คํา, 2548), 39. 

 

เทพเจ้าแหง่แผน่ดนิ เทพเจ้าแหง่ต้นไม้ และพืชพนัธุ์ธญัญาหาร ทรงเป็นโอรส
ของเทพเจ้าชแูละเทพีเตฟนตุ ตามตํานานเล่าว่า ทรงเป็นทัง้พระเชษฐาและพระสวามีของเทพีนตั
ด้วย และสืบเน่ืองจากเทพเจ้ารา พระอยักาของเทพทัง้สอง ไม่พอพระทยัท่ีเทพีนตัอภิเษกกบัเทพ
เจ้าเกบ จงึทรงสาบเทพีนตัให้ไมมี่วนัท่ีจะมีบตุรได้ แตใ่นท่ีสดุ ด้วยความช่วยเหลือของเทพเจ้าธอธ 
เทพีนตั จงึให้กําเนิดเทพและเทพีถึงห้าองค์ ดงันี ้วนัแรก ทรงให้กําเนิดเทพโอซิริส วนัท่ีสอง ทรงให้
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กําเนิดเทพเจ้าฮอรัส วนัท่ีสาม ทรงให้กําเนิดเทพเซต วนัท่ีส่ี ทรงให้กําเนิดเทพีไอซิส และวนัท่ีห้า 
ทรงให้กําเนิดเทพีเนฟธิส 

  เพราะฉะนัน้หากถือมติตามตํารานี ้เทพฮอรัสกับเทพเซตก็จะเป็นพ่ีน้องกัน 
และในตํานานเดียวกันนีย้ังกล่าวต่อไปอีกว่า เทพสององค์นีไ้ด้ทําศึกแย่งชิงไอยคุปต์กัน เพราะ
หลงัจากเทพเจ้าเกบปกครองแผน่ดนิมาอย่างยาวนานก็ทรงสละราชสมบตัิให้แก่โอรสโดยทรงมอบ
ไอยคปุต์ทางทิศเหนือให้แก่เทพฮอรัส และไอยคปุต์ทางใต้ให้แก่เทพเซต 

  แต่ทว่า ต่อมา เทพเจ้าเกบทรงไม่พอพระทยัในเทพเซต จึงทรงมอบแผ่นดิน
ไอยคุปต์ทัง้มวลให้เทพฮอรัสองค์เดียว เป็นเหตุให้เทพเซตไม่พอพระทัย และเปิดศึกษแย่งชิง
แผน่ดนิกนัอยา่งดเุดือด จนสดุท้าย เทพฮอรัสทรงเป็นฝ่ายกําชยั 

 หน้าแปลกท่ีตามตํานานนี ้ไม่มีการกล่าวถึงความสําคญัของจอมเทพโอซิริส
เลย เพราะหากว่ากนัตามตํานานนี ้เทพฮอรัสจะทรงเป็นเทวกษัตริย์ลําดบัท่ีส่ี ตอ่จากเทพเจ้าเกบ 
และทรงเป็นเทวกษัตริย์องค์สดุท้ายท่ีได้ทรงไอยคปุต์ แล้วบทบาทของเทพเจ้าโอซิริส หายไปท่ีใด 

  แต่ทว่า ในเร่ืองเทพเจ้าเกบนี ้ก็มีบางตํานานท่ีเล่าถึงเทพเจ้าเกบทรงชิง
บลัลังก์จากเทพชูพระบิดา เป็นตํานานท่ีออกจะโหด อย่างท่ีกล่าวเอาไว้ในตอนของเทพเจ้าชู
แล้ว  ยงัมีเร่ืองเลา่กนัตอ่มาอีกวา่ หลงัจากท่ีครอบครองบลัลงัก์ได้เพียงไมก่ี่วนั เทพเจ้าเกบได้เสด็จ
ออกดแูลทกุข์สขุของราษฏร ได้สดบัถึงสาเหตท่ีุเทพเจ้าชทูรงมีอํานาจมากก็เพราะทรงมีงูยรูาอสุอยู่
บนพระเศียรคอยคุ้มครอง 

 เทพเจ้าเกบทรงคิดจะจบังู แต่งูได้ทําร้ายบริวารของพระองค์ล้มตาย และยงั
ทําให้เทพเจ้าเกบประชวร ไม่มีหนทางรักษาอีกด้วย ยงัดีท่ีเทพเจ้าเกบทรงได้หินจากเทพเจ้ารามา
วางบนพระเศียรจนหายเป็นปกตไิด้ เหตรุ้ายนีทํ้าให้เทพเจ้าเกบกลบัพระทยั ทรงกลบัมาครองราชย์ 
สร้างวิหารทํานบุํารุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ และดแูลทกุข์สขุของประชาชนสืบไป 

  รูปลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของเทพเจ้าเกบ ท่ีปรากฏตอ่ภายนอกคือ ห่าน เทพ
เจ้าเกบเป็นเทพเจ้าแห่งแผ่นดินทัง้มวล แม้ว่าตํานานบางส่วนท่ีเก่ียวกบัพระองค์จะค่อนข้างดดุนั
อยูเ่อาการ แตท่วา่หากพิจารณาถึงฤทธานภุาพของเทพเจ้าเกบท่ีทรงครองผืนแผ่นดินทัง้หมด ก็น่า
เช่ือได้วา่ เทพองค์นีน้า่จะทรงเคยเป็น หนึง่ในเทวกษัตริย์มาก่อนจริงอยา่งท่ีตํานานได้กลา่วไว้13 
 
 
 
                                           

13 ชลิตดา, ต านานอยีปิต์โบราณ ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: พิมพค์  า, 2548), 39-41. 
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1.1.2.3 อารยธรรม จีน 
 ความเช่ือในจีน คือ เทพหน่ีวา 

 

 
 

ภาพท่ี 9 เทพหน่ีวา 
ท่ีมา: East is Everywhere, เข้าถึงเม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://eastiseverywhere.tumblr.com/post/112817575768/n%C3%BCwa-mending-the-sk
y-%E5%A5%B3%E5%A8%B2%E8%A1%A5%E5%A4%A9-china-various-eras 

 
 เร่ืองเล่าของหน่ีวาตามตํานานจีนมีอยู่มากมาย บางตํานานเล่าว่า เทพหน่ีวา

เป็นพ่ีน้องกับฝูซี อยู่บนโลกกันสองคนพอทัง้สองเร่ิมเติบโตก็คิดว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนีต้่อไป
หลงัจากทัง้สองตายไปแล้วโลกอนัสวยงามนีค้งไม่มีคนอยู่ดชูม ทัง้สองจึงได้แต่งงานกันเป็นสามี
ภรรยาและให้กําเนิดมนุษย์ขึน้มา แต่เน่ืองจากการแต่งงานระหว่าง พ่ีน้องเป็นเร่ืองท่ีผิด ต่อมา
เทพหน่ีวา จงึห้ามไมใ่ห้พ่ีน้องแตง่งานกนัอีก เร่ืองนีก็้เลยกลายเป็นต้นกําเนิดของประเพณีการแตง่
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เอาคนนอกครอบครัวเข้าบ้านของคนจีน บางตํานานก็เล่าว่า เทพหน่ีวาให้ผู้สร้างมนุษย์จากดินสี
เหลือง โดยปัน้เลียนแบบรูปร่างหน้าตาของตวัเอง หลงัจากนัน้ก็เป็นผู้สร้างสงัคมของมนษุย์ขึน้มา 
ยงัมีบางตํานานท่ีเล่าว่าเทพหน่ีวาเป็นผู้ ท่ีบรูณะโลกมนษุย์จากผลของการตอ่สู้กนัของเทพและภยั
ธรรมชาติต่างๆ บางตํานานก็เล่าว่าหน่ีวาเป็นเทพเจ้าแห่งเสียงเพลง มาจนบดันีก็้ยงัไม่หลกัฐาน
ยืนยนัลําดบัก่อนหลงัของตํานานเหล่านี  ้ตํานานของหน่ีวาท่ีถกูนํามาเล่าสู่กนัฟังมากท่ีสดุ 2 เร่ือง
คือ 

1. เทพหน่ีวาผู้สร้าง………………………………………………………… 
        ตามตํานานสว่นใหญ่ไมไ่ด้เลา่วา่ เทพหน่ีวาเป็นผู้สร้างทกุสิ่งทกุอย่างบนโลก 
สว่นใหญ่จะเลา่มาเป็นผู้สร้างมวลมนษุย์ เป็นผู้สร้างโลกใหมห่ลงัเกิดหายนะขึน้บนโลก ตํานานเล่า
วา่ เทพหน่ีวามีชว่งชีวิตอยูต่อนท่ีโลกเพิ่งเกิดขึน้ เทพหน่ีวารู้สกึเหงาเพราะไมมี่สิ่งมีชีวิตอ่ืนอาศยัอยู่
บนโลกเลย ดงันัน้จงึคดิท่ีจะสร้างสิ่งมีชีวิตขึน้มา……………………………. 
                  หลงัจากนัน้เทพหน่ีวาก็เร่ิมสร้างสิ่งมีชีวิตขึน้ทีละวนัๆ วนัแรกสร้างไก่ วนัท่ี
สองสร้างสนุขั วนัท่ีสามสร้างแกะ วนัท่ีส่ีสร้างหม ูวนัท่ีห้าสร้างววั วนัท่ีหกสร้างม้า และวันท่ีเจ็ดหนี
วาได้ใช้ดินเหลืองผสมกบันํา้ปัน้สิ่งมีชีวิตเลียนแบบหน้าตาของตนขึน้มากลายเป็นมนุษย์ พอปัน้
เสร็จมนุษย์เหล่านัน้ก็กระโดดโลดเต้น เทพหน่ีวาเห็นดงันัน้จึงรู้สึกดีใจหลังจากนัน้ เทพหน่ีวาก็
สร้างมนุษย์ไปเร่ือยๆ ทีละวันๆ พอสร้างไปได้หลายร้อยตวั เทพหน่ีวาจึงรู้สึกว่าวิธีนีค้่อนข้างช้า 
เทพหน่ีวาจงึคดิหาวิธีใหมโ่ดยการนํา้เอาเชือกจุม่ลงในดนิโคลน จากนัน้ยกขึน้มาสะบดั เศษโคลนท่ี
หลดุจากเชือกก็ตกลงสูพื่น้แล้วกลายเป็นมนษุย์ …………………………………………… 
                  ต่อมาเทพหน่ีวาอยากให้มนุษย์สามารถมีชีวิตคงอยู่ต่อไปบนโลกนี ไ้ด้ จึง
สอนให้มนุษย์เหล่านัน้รู้จกัความสมัพนัธ์ระหว่างพ่ีน้อง และรู้จกัการแต่งงานเป็นสามีภรรยาเพ่ือ
กําเนิดเชือ้สายสืบพนัธ์ตอ่ไป (บางตํานานเลา่วา่เทพหน่ีวากบัฝซีูแสดงให้ดเูป็นตวัอยา่ง)…….  
          2. เทพหน่ีวาปิดฟ้า (อุดรูร่ัวของฟ้า)…………………………………  
                  ตามตํานานเล่าว่าเม่ือนานมาแล้วมีเทพ 2องค์ คือเทพไฟ และเทพนํา้
ทะเลาะและตอ่สู้กนั ตอ่มาเทพนํา้แพ้ จึงรู้สึกอบัอายจึงเอาหวัโขกไปท่ีภูเขาปู้ โจว  ทําให้ภูเขาปู้ โจว
พงัทลาย ไม่คิดว่าเขาปู้ โจวจะเป็นเสาหลกัท่ีคํา้จนุฟ้าดินอยู่ หลงัจากภูเขาปู้ โจวพงัทลายลงทําให้
ฟ้าดนิแปรปรวน ฟ้าเอียงไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ดินเอียงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ภูเขา
และผืนป่าถกูไฟทําลาย เกิดนํา้ท่วมไปทัว่ทกุหนแห่ง ปีศาจก็ออกมาทําร้ายผู้คน มนษุย์ประสบกบั
ภยัพิบตัอินัใหญ่หลวง…………………………………………………………………………. 
                   เทพหน่ีวาเห็นดงันัน้ก็รู้สึกเจ็บปวดมากจงัตัง้ใจท่ีจะอดุรูร่ัวของฟ้า เพ่ือท่ีจะ
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อดุรูร่ัวนีเ้ทพหน่ีวาได้ใช้หินห้าสีมาหลอมรวมกนัเพ่ือทําการเช่ือมตอ่และอดุรูร่ัวของฟ้า หลงัจากนัน้
ได้ตดัขาทัง้ส่ีของเตา่ยกัษ์มาคํา้จนุฟ้า แตด่เูหมือนว่าเทพหน่ีวา จะไม่สามารถทําสําเร็จสมบรูณ์ได้ 
ฟ้าดินยงัเอียงอยู่เล็กน้อยทําให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์และดวงดาวเคล่ือนท่ีไป
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ และนํา้ในแมนํ่า้ไหลไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้14 
 

1.1.2.4 อารยธรรม กรีก-โรมัน 
 ความเช่ือในกรีก-โรมนั คือ เทพไกอา 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพจิตรกรรมเทพไกอา 
ท่ีมา:ต านานสตรีเทพเจ้า, เข้าถึงเม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก
http://legendtheworld.blogspot.com/2013/09/gaia-goddess-of-earth.html 
 

 ไกอา พระแม่ธรณีในเทพปกรณัมของกรีก ไกอา  หรือ เกอา (อังกฤษ: Gaia 
หมายความวา่พืน้ดนิหรือพืน้โลก) หรือ จีอา (องักฤษ: Gaea/) เป็นเทพีองค์แรกของโลกตาม 
ตํานานของชาวกรีก ร่างกายของนางคือพืน้พิภพ นามในภาษาละตนิของนางคือ เทอร์รา (Terra)  

                                           
14 ฟัก โชติกสวสัดิ์, หลวงพิพิธภัณฑพจิารณ์ (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2550), 31. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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 กําเนิดของเทพไกอา แต่เดิมนัน้ในโลกมีเพียงความวุ่นวายและมืดมน นัน่ก็
คือเคออส ตอ่มาไกอาได้ถือกําเนิดขึน้เป็นพืน้พิภพ พร้อมๆกบันิกซ์ผู้ เป็นกลางคืน อีรีบสุผู้ เป็นความ
มืด อีรอสหรือกามเทพ และทาร์ทะรัส คกุใต้พิภพ ตอ่มาไกอาจึงสร้างอรูานอส หรือท้องฟ้าขึน้ปก
คลมุเหนือผืนดิน ปอนตสัหรือทะเล และโอยูเรีย หรือภูเขาขึน้ ไกอาเป็นเทพีองค์แรกของโลก และ
เป็นต้นกําเนิดของสรรพสิ่งทัง้ปวง ดงันัน้ไกอาจึงมีความสําคญัเป็นอย่างมากในด้านการสร้าง นาง
มีสวามีหลายองค์และให้กําเนิดลกูหลานเป็นเทพ อสรุกาย และภตูพรายตา่ง ๆ เป็นจํานวนมาก 

 ในตํานานฮีเซียด (Hesiod) กล่าวว่า จกัรวาลเร่ิมต้นจากความว่างเปล่ามีเทพ
ช่ือ เคออส (Chaos) แปลว่าความว่างเปล่า จากนัน้ก็มี ดิน หรือ ไกอา(Gaia) นรก หรือ ทอรทารัส 
(Tartarus) เกิดขึน้มาแล้ว ไกอาก็ให้กําเนิด ท้องฟ้าหรือยเูรนสั (Uranus) โดยลําพงั แต่ตามตํารา 
Apollodorus แล้ว เร่ืองมนัเร่ิมตรงท่ี ไกอา เลยแตกตา่งกนันิดหน่อย ไม่มาก แล้ว Uranus ก็ได้เป็น
ผู้ปกครองเทพเจ้าทัง้หมดเป็นคนแรก15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
15 Kititus OP, ต านานสตรีเทพเจ้า, เขา้ถึงเม่ือ 24 กุมภาพนัธ์ 2559. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://legendtheworld.blogspot.com/2013/09/gaia-goddess-of-earth.html 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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1.1.2.5 อารยธรรม อินเดีย 
 ความเช่ือในอินเดีย คือ พระปฤถิวี 

 

 
 

ภาพท่ี 11  ภาพวาดพระปฤถิวี 
ท่ีมา: มหาเทพฮินด,ู ความเป็นมาแห่งมหาเทพ,  เข้าถึงเม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้
จากhttps://janechonthicha.wordpress.com/about/ 
 

 ในคติพราหมณ์และฮินด ูแม่พระธรณีทรงมีพระนามว่า พระปฤถิวี ทรงเป็น
เทพนารีชัน้ผู้ ใหญ่องค์หนึ่ง คนอินเดียถือกันว่าเป็นเทพนารีท่ีใกล้ชิดกับมนุษย์มาก เน่ืองเพราะ
พระองค์ทรงเป็นเทวีแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ คํา้จนุสิ่งชีวิตทัง้หลายรวมทัง้มนุษย์ด้วย พระองค์ทรงมี
พระนามอ่ืนๆ อีก ได้แก่ ภมูิเทวี ภเูทวี ธรต ิและฤตริ เป็นต้น 

 แต่ตามวัฒนธรรมดัง้เดิมของคนอินเดียนัน้ มกัไม่ยอมให้ผู้หญิงอยู่เป็นโสด 
เพราะผู้หญิงท่ีปราศจากคู่ครองหนึ่ง หรือ สามีตายหนึ่ง มกัจะถกูประณามหยามเหยียด ดหูมิ่นดู
แคลนกนัไปตา่งๆ  
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 ดงันัน้  ในยคุแรก ๆ นัน้ก็เลยไม่มีการจดัคูใ่ห้กบัแม่ธรณี , พระแม่คงคา ซึ่งมี
สถานภาพโสดด้วยกนัทัง้คู ่

 ตํานานว่า กาลก่อนนัน้ พระลกัษมี , พระสรัสวดี , พระธรณี , พระคงคา นัน้
ร่วมอยู่ในครอบครัวเดียวกับพระวิษณุเทพ ด้วยเหตุท่ีมีเร่ืองวิวาทกันบ่อย ๆ ตามประสาเมีย
ทัง้หลาย พระวิษณุเทพก็เลยต้องทําหน้าท่ีแจกจ่ายเมียแจกพระคงคาให้กับพระศิวะ และจะยก
พระปฤถิวีให้กบัเทวดาองค์หนึ่ง ทําให้นางเกิดความน้อยเนือ้ต่ําใจก็เลยอธิษฐานขอลงมาใช้ชีวิต
บนโลก ไมอ่ยากหาความสําราญบนสวรรค์อีกตอ่ไป 

 ทกุวนันีพ้ระแม่ธรณีแทบจะหมดความสําคญัในศาสนาพราหมณ์ – ฮินด ูมี
หลงเหลืออยู่บ้างก็คือ ชาวฮินดบูางคนให้ความเคารพด้วยการเอาฝ่ามือแตะพืน้ธรณีขึน้มาแตะ
หน้าผากเพ่ือแสดงวา่ยงัเคารพอยูเ่ทา่นัน้เอง หรือบางคนหลงัตื่นนอนก่อนเอาเท้าแตะพืน้ก็จะกล่าว
คําขอขมาลาโทษ เทพชัน้รองหลายคนท่ีลดบทบาทบนสวรรค์ก็เลยมาสมาทานเอาพทุธศาสนาเป็น
ท่ีพึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพระพรหม พระอินทร์ พระแม่ธรณี เป็นต้น ผู้ เฒ่าผู้ แก่มักจะสอนเด็กว่า ห้าม
เหยียบธรณีประต ู จะด้วยเช่ือวา่ พระแมธ่รณีสถิตอยูต่รงนัน้ หรือเพราะไมอ่ยากให้เด็กสะดดุประตู
ก็แล้วแต ่ก็แสดงวา่พระแมธ่รณีนัน้เก่ียวข้องกบัชีวิตความเป็นอยู่ของมนษุย์คอ่นข้างมาก 

 อินเดียโบราณ คนซึ่งมีอาชีพทําปศสุตัว์ ก็จะแสดงความเคารพแม่องค์นีด้้วย
วิธีการหนึง่เหมือนกนัคือ เม่ือแม่ววัสาวท้องแรกหลงัคลอด และก่อนท่ีจะให้ลกูววัได้กินนมจากเต้า 
คนเลีย้งจะรีดนมลงพืน้เพ่ือบูชาพระแม่ธรณี หรือบางแห่งก็จะตัง้เคร่ืองสงัเวยท่ีพืน้ดิน บูชาด้วย
ข้าว ผลไม้และนมสด และเอานมนัน้เทราดไปบนพืน้เพราะการเทราดบนพืน้ดินถือเป็นการบชูาแม่
ธรณี ตามคติโบราณของคนอินเดียเร่ืองพระแม่ธรณีเป็นเพียงแคเ่ร่ืองเคร่ืองเคียงของเทวนิยมฮินดู
เท่านัน้ ไม่ได้แสดงบทบาทท่ีชดัเจนเหมือนเทพเจ้า เร่ิมต้นในสมยัสร้างโลกได้กล่าวถึงพระปฤถิวีท่ี
จมอยู่ ใต้นํา้ หลงันํา้ท่วมโลกด้วยความทกุข์ทรมานจนพระวิษณุเทพอวตาร เป็นหมาป่าไปงดัเอา
โลกท่ีจมอยู่ใต้นํา้ขึน้มาตัง้อยู่ดงัเดิมเพ่ือให้สรรพสิ่งในโลกได้ถือกําเนิดขึน้อีกครัง้พระนางปฤถิวียงั
ทําหน้าท่ีรับฝากของวิเศษแบบไมมี่ดอกเบีย้อีกด้วย เชน่พระชนกของนางสีดา ฝากลกูใส่ผอบฝังดิน
ไว้จนลกูโตเป็นสาว หรือพระศวิะฝากรัตนธนเูพ่ือถวายพระราม อวตารปางหนึง่ของพระวิษณเุทพ 

 ภารกิจท่ีสําคญัท่ีสุดก็คือ ในคืนท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ พญามารวสัดี และ
กองทพัมารเข้ารบกวนพระพุทธเจ้าอ้างเอาบลัลงัก์เป็นของตน ไม่มีเทพ เทวดา กล้าเป็นประจกัษ์
พยานให้ ตา่งหนีกายหลบเร้นไปหมดด้วยความกลวัในพญามารจนพระพทุธเจ้าต้องอ้างเอาธรณี
เป็นพยาน พอพระพทุธเจ้าเปลง่วาจาเทา่นัน้ แผน่ดินก็จะสะเทือนเล่ือนลัน่อยู่ 7 ครัง้ เสียงต้องอ้าง
เอาธรณีเป็นพอพระพุทธเจ้าเปล่งวาจาเท่านัน้ แผ่นดินก็สะเทือนเล่ือนลั่นอยู่ 7 ครัง้ เสียงดัง
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กมัปนาท พระแมธ่รณีไมอ่าจทนอยูไ่ด้พอนางได้ยิน ต้องปรากฏกายเป็นพยานเอก แสดงการบิดนํา้
จากมวยผมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกุศลท่ี พระพุทธเจ้าได้กระทํามาตัง้แต่อดีตชาติ ปรากฏว่านํา้ท่ี
กรวดลงบนพืน้แล้วแม่ธรณีรับไว้นัน้มากถึงขัน้เป็นมหาสมุทร พัดเอา เหล่าพญามารกระจัด
กระจายหายไป ต้นเหตุนีทํ้าให้เกิด พระพุทธรูปในปางมารวิชยัขึน้ในกาลต่อมา เร่ืองการอ้างเอา
พระแม่ธรณีเป็นพยานนัน้ ในประวตัิศาสตร์ชาติไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็อ้างเอาธรณีผืน
แผน่ดนิไทยเป็นพยาน ด้วยการหลัง่นํา้ทกัษิโณฑกเพ่ือประกาศอิสรภาพไมเ่ป็นเมืองขึน้ของพม่าอีก
ตอ่ไป 

 รูปลักษณะท่ีเป็นจิตรกรรมของแม่พระธรณีนัน้ เป็นเทวดาผู้หญิง ท่ีมีสรีระ
รูปร่างใหญ่ หากแตอ่อ่นช้อย งดงาม พระฉวีสีดํา พระ พกัตร์รูปไข่ มวยพระเกศายาวสลวย สีเขียว
ชอุ่มเหมือนกลุ่มเมฆ พระเนตรสีเหมือนดอกบวัสาย คือ สีนํา้เงิน พระชงฆ์เรียว พระพาหาดจุ งวง
ไอยรา นิว้พระหตัถ์เรียวเหมือนลําเทียน มีพระทยัเยือกเย็น ไมห่วัน่ไหว พระพกัตร์ยิม้ละไมอยู่เสมอ 
ภาพเขียนรูปพระแม่ธรณี ท่ีถือกันว่างดงามเป็นพิเศษ คือ ภาพท่ีฝาผนงัด้านหน้าพระประธานใน
พระอุโบสถ วดัชมภูเวก อ.เมือง จ.นนทบุรี ส่วนรูปลกัษณะปฏิมากรรมนัน้ แม่พระธรณีในศิลปะ
ไทยท่ีมีปรากฏอยู่ จะทําเป็นรูปหญิงสาว มีรูปร่างอวบใหญ่ ล่ําสันอย่างได้สัดส่วน มีความงาม
ประดจุเทพธิดา นัง่ในทา่คกุเขา่ แตย่กเข่าขวาขึน้สงูกว่าเข่าซ้าย บางแห่งสร้างให้อยู่ในท่ายืน แตท่ี่
เหมือนกนัก็คือ มวยผมปล่อยยาว มือขวายกข้ามศีรษะไปจบัไว้ท่ีโคนมวยผม ส่วนมือซ้ายจบัมวย
ผม แสดงท่ากําลังบิดให้สายนํา้ไหลออกมาจากมวยผมนัน้ ส่วนเคร่ืองทรงไม่มีแบบแผนท่ีแน่นอน
ตายตวั ตามแตจ่ินตนาการของผู้สร้าง บางแห่งสวม พสัตราภรณ์เฉพาะช่วงล่าง แตบ่างแห่งทัง้นุ่ง
ผ้าจีบและหม่สไบอยา่งสวยงาม ประดบัเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์ มีกรอบหน้าและจอนห ูเป็นต้น16 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
16มหาเทพฮินด,ู ความเป็นมาแห่งมหาเทพ,  เข้าถึงเม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 2559,  

เข้าถึงได้จาก https://janechonthicha.wordpress.com/about/  
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1.1.2.6 อารยธรรม ไทย 
 ความเช่ือในไทย คือ พระแมธ่รณี 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ภาพจิตรกรรมพระแมธ่รณี 

ท่ีมา: จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต, จิตรกรรมประเพณีจากวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: อเมริกนัอินเตอร์     
แนชชัน้แนลแอสชวัรันส์, 2550), 

 
 พระแมธ่รณี หรือ แมพ่ระธรณี หรือ พระศรีวสนุธรา ภาษากะเหร่ียงว่า ซ่งทะร่ี 

เป็นเทพีแหง่พืน้แผน่ดนิ ปรากฏในตํานานทัง้ศาสนาพราหมณ์, ฮินดแูละพทุธศาสนา 
 ในคติของศาสนาฮินดูให้ความเคารพนบัถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งคํา้จุนสรรพสิ่ง

ทัง้ปวงในโลกเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กําเนิดหลอ่เลีย้งโลกและแผน่ดิน จึงได้รับยกย่องว่าเป็นเทพ
จากธรรมชาติองค์หนึ่งเป็นเพศหญิง เรียกนามว่า "ธรณิธริตริ" แปลว่า "ผู้ คํา้จุนพระธรณี" แม้จะมิ
คอ่ยมีรูปเคารพอย่างแพร่หลายเช่นเทพองค์อ่ืนแต่ก็มีผู้ ให้ความเคารพนบัถือเป็นจํานวนมิใช่น้อย 
เพราะถือกันว่าพระธรณีสถิตย์อยู่ตามท่ีตา่ง ๆ ทุกหนทุกแห่ง จะทําการบูชาด้วย ข้าว ผลไม้ และ
นมด้วยการวางไว้บนก้อนหิน หรือประพรมลงบนพืน้ดิน บางแห่งใช้เหล้าเป็นการสังเวยก็มี 
นอกจากนีช้าวฮินดยูงัมีการขอขมาลาโทษเม่ือจะวางเท้าลงบนพืน้ดินก่อนจะลกุขึน้ในตอนเช้า  ววั

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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หรือควายท่ีมีลูกก่อนท่ีจะให้ลูกกินนมครัง้แรก เจ้าของจะปล่อยนํา้นมของแม่วัวลงบนพืน้ดิน
เสียก่อนทุกครัง้ไป ถ้าเป็นพวกชาวนาก็จะขอให้พระธรณีช่วยคุ้มครองผืนนาและววัควาย แม้ใน
พระเวทก็มีการขอร้องตอ่พระธรณีให้ช่วยพิทกัษ์คุ้มครองวิญญาณของคนตาย และตอ่มาได้นบัถือ
ว่าเป็นเทพแห่งไร่นาด้วย ในแคว้นปัญจาบเช่ือกันว่าพระธรณีจะนอนหลบัเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
ของทกุ ๆ เดือนชาวไร่ชาวนาจะหยดุไมทํ่างานในระยะนี ้

 เทพแห่งแผ่นดินหรือพระธรณี ไม่ค่อยมีเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาปรากฏ
มากมายดงัเช่นเทพองค์อ่ืน หรือมีก็สบัสน เช่น บางแห่งว่าพระธรณีมีโอรสกับพระนารายณ์องค์
หนึ่งคือพระองัคาร บางแห่งว่าพระองัคารเป็นโอรสของพระศิวะกับพระธรณี หรือในคติพราหมณ์
พบเพียงวา่เป็นชายาของพระธุรวะหรือดาวเหนือ 

 ในพุทธศาสนา พระแม่ธรณีปรากฏกายเพ่ือบีบนํา้จากมวยผมให้ท่วมพญา
มารท่ีรังควานสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าในคืนวนัตรัสรู้ ดัง่รายละเอียดตามพระนิพนธ์ในสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรสวา่ 

 แตใ่นชาตอิาตมะเป็นพระยาเวสสนัดรชาติเดียวนัน้ ก็ได้บําเพ็ญทานบารมีถึง
บริจาคนางมทัรีเป็นอวสาน พืน้พสธุาก็กมัปนาการถึง 7 ครัง้ แลกาลบดันี ้อาตมะนัง่เหนืออปราชิต
บลัลงัก์อาสน์ หมู่มารอริราชมาแวดล้อมยุทธการเป็นไฉนแผ่นพสุธาธารจึงดษุณีภาพอยู่ฉะนี ้แล
พระยามารอ้างบริษัทแห่งตนให้เป็นกฎสกัขีขานคํามสุา แลพืน้ปฐพีอนัปราศจากเจตนาได้สดบัคํา
อาตมะในครัง้นีจ้งรับเป็นสักขีพยานแห่งข้า แล้วเหยียดพระหัตถ์เบือ้งขวาอันประดบัด้วยจักร
ลกัษณะอนังามดจุงวงไอยรารุ่งเรืองด้วยพระนขามีพรรณอนัแดงดจุแก้วประพาฬออกจากห้องแห่ง
จีวร ครุวนาดจุวิชลุดาในอมัพรอนัออกจากระหว่างห้องแห่งรัตวลาหก ยกพระดชันีชีเ้ฉพาะพืน้มหิ
นทรา จึงออกพระวาจาประกาศแก่นางพระธรณีว่า ดกู่อนวนิดาดลนารี ตัง้แตอ่าตมะบําเพ็ญพระ
สมภารบารมีมาตราบเท่าถึงอตัภาพเป็นพระเวสสนัดรราช ได้เสียสละบตุรทานบริจาคแลสตัตสด
กมหาทานสมณะพราหมณาจารย์ผู้ใดผู้หนึง่ ซึง่จะกระทําเป็นสกัขีพยานในท่ีนีก็้มิได้ มีแตพ่สนุธาร
นารีนีแ้ลรู้เห็นเป็นพยานอนัใหญ่ยิ่ง เป็นไฉนทา่นจงึนิ่งมิได้เป็นพยานอาตมาในกาลบดันี ้

 ในขณะนัน้ นางพสนุธรีวนิดาก็มิอาจดํารงกายาอยู่ได้ ด้วยโพธิสมภารานภุาพ
ยิ่งใหญ่แห่งพระมหาสตัว์ ก็อบุตัิบนัดาลเป็นรูปนารี ผุดขึน้จากพืน้ปฐพียืนประดิษฐานเฉพาะพระ
พุทธังกุรราช เหมือนดุจร้องประกาศกราบทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระมหาบุรุษราช ข้าพระบาท
ทราบซึง่สมภารบารมีท่ีพระองค์สัง่สมอบรมบําเพ็ญมา 

 แต่นํา้ทักษิโณทกตกลงชุ่มอยู่ในเกศาข้าพระพุทธเจ้านี ้ก็มากกว่ามาก

ประมาณมิได้ ข้าพระองค์จะบิดกระแสใสสินโธทกให้ตกไหลหลัง่ลง จงเห็นประจกัษ์แก่นยันาใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA
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ครานี ้แลนางพระธรณีก็บิดนํา้ในโมลีแห่งตน อนัว่ากระแสชลก็หลัง่ไหลออกจากเกศโมลีแห่งนาง

พสนุธรีเป็นท่อธารมหามหรรณพ นองท่วมไปในประเทศท่ีทัง้ปวงประดจุห้องมหาสาครสมทุร พระ

ผู้ เป็นเจ้ารักขิตาจารย์จงึกลา่วสารพระคาถาอรรถาธิบายความก็เหมือนนยักลา่วแล้วแตห่ลงั 

 ครัง้นัน้ หมู่มารเสนาทัง้หลายมิอาจดํารงกายอยู่ได้ ก็ลอยไปตามกระแสนํา้

ปลาตนาการไปสิน้ ส่วนคิรีเมขลคชินทรท่ีนัง่ทรงองค์พระยาวสัวดีก็มีบาทาอนัพลาดมิอาจตัง้กาย

ตรงอยู่ได้ ก็ลอยตามชลธารไปตราบเท่าถึงมหาสาคร อนัว่าระเบียบแห่งฉัตรธวชัจามรทัง้หลาย ก็

ทกัทบท่าวทําลายล้มลงเกล่ือนกลาดและพระยามาราธิราชได้ทศันาการเห็นมหศัจรรย์ ดงันัน้ ก็

บนัดาลจิตพิศวงคร่ันคร้ามขามพระเดชพระคณุเป็นอนัมาก พระคนัถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา

สรรเสริญคณุานภุาพโพธิสตัว์อรรถาธิบายความก็ซํา้หนหลงั 

 ครัง้นัน้มหาปฐพีก็ป่วนป่ันปานประหนึ่งว่าจกัรแห่งนายช่างหม้อบนัลือศพัท์

นฤนาทหวาดไหวสะเทือนสะท้าน เบือ้งบนอากาศก็นฤโฆษนาการ เสียงมหาเมฆครืนคร่ันป่ิมปาน

จะทําลายภผูาทัง้หลาย มีสตัตภณัฑ์บรรพต เป็นต้น ก็วิจลจลาการขานทรัพย์สําเนียงกึกก้องทัว่ทัง้

ท้องจกัรวาล ก็บนัดาลโกลาหลทัว่สกลดงัสะท้าน ปานดจุเสียงป่าไผ่อนัไหม้ด้วยเปลวอคัคี ทัง้เท

วทุนทุภีกลองสวรรค์ก็บนัลือลั่นไปเอง เสียงครืนเครงดุจวีหิลาชอันสาดทิง้ ถูกกระเบือ้งอันเรือง

โรจน์ร้อนในกองอัคนี การอสันีบาตก็ประหารลงเปรีย้ง ๆ เพียงพืน้แผ่นปฐพีจะพังภาคดงัห่าฝน 

ถ่านเพลิงตกต้องพสธุาดลดําเกิงแสงสว่างหมู่มารทัง้หลายตา่ง ๆ ตระหนกตกประหม่า กลวัพระเด

ชานภุาพแพ้พา่ย แตกขจดัขจายหนีไปในทิศานทุิศทัง้ปวงมิได้เศษ แลพระยามาราธิราชก็กลวัพระ

เดชบารมี ปราศจากท่ีพึ่งท่ีพํานักซ่อนเร้นให้พ้นภัยหฤทัย ท้อระทดสลดสังเวชจึงออกพระโอษฐ์

สรรเสริญพระเดชพระคณุพระมหาบรุุษราชว่า ดงัอาตมาจินตนาการอนัว่าผลทานศีลสรรพบารมี

แห่งพระสิทธัตถกุมารนี ้ปรากฏอาจให้บงัเกิดมหิทธฤทธ์ิสําเร็จกิจมโนรถปรารถนาทุกประการ มี

พระกมลเบกิบานแผไ่ปด้วยประสาทโสมนสั จึงทิง้เสียซึ่งสรรพาวธุประนมหตัถ์ทัง้ 2,000 อญัชลีกร

นมัสการ ก็กล่าวสารพระคาถาว่า นโม เต ปุริสาชญญ เป็นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ข้าแต่

พระองค์ผู้ปริุสาชาไนยชาติเป็นอดุมบรุุษราชในโลกนี ้ข้าพระพทุธเจ้าขอถวายวนัทนาการชลีุพร้อม

ด้วยทวารทัง้ 3 คือกายวจีมโนประณามประณตในบทบงกชยคุลบาท บคุคลผู้ ใดในมนษุย์โลกธาตุ

กบัทัง้เทวโลก ท่ีจะปนูเปรียบประเสริฐเสมอพระองค์คงเทียมเทียบนัน้มิได้มี พระองค์ได้ตรัสเป็น

พระศรีสรรเพชญ์เสร็จแจ้งจตุราริยสัจจ์ศาสดาจารย์มีพระเดชครอบงําชํานะหมู่มาร เป็นป่ิน
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ปราชญ์ฉลาดในอนสุยัแห่งสรรพสตัวโลกจะข้ามขนนิกรเวไนย์ให้พ้นจตรุโอฆกนัดารบรรลฝ่ัุงฟาก

อมฤตมหานฤพานอันเกษมสุขปราศจากสังสารทุกข์ในครัง้นี ้แลพระยาวัสวดีมารโถมนาการ

พระคณุพระมหาบุรุษราชด้วยจิตประสาทเล่ือมใส ผลกุศลนัน้จะตกแต่งให้ได้ตรัสแก่พระปัจเจก

โพธิญาณในอนาคตกาลภายหน้า เม่ือพระยามารกล่าวสมัภาวนากถาสรรเสริญคณุพระโพธิสตัว์ 

แล้วก็นิวตัตนาการสูส่กลฐานเทวพิภพ 

 ตามท่ีปรากฏ โดยมากมักจะเป็นรูปเทวดาผู้หญิง มีรูปร่างอวบใหญ่ ล่ําสัน
อย่างได้สดัส่วน หรือในบางแห่งจะมีรูปร่างอ้อนแอ้น มีความงามประดจุเทพธิดา นัง่ในท่าคกุเข่า 
แตย่กเขา่ขวาขึน้สงูกวา่เขา่ซ้าย บางแหง่สร้างให้อยูใ่นทา่ยืน แตท่ี่เหมือนกนัก็คือมวยผมปล่อยยาว 
มือขวายกข้ามศีรษะไปจบัไว้ท่ีโคนมวยผม ส่วนมือซ้ายจบัมวยผมแสดงท่ากําลงับิดให้สายนํา้ไหล
ออกมาจากมวยผมนัน้ ส่วนเคร่ืองทรงไม่มีแบบแผนท่ีแน่นอนตายตวั ตามแต่จินตนาการของ
ผู้สร้าง บางแห่งสวมพตัราภรณ์เฉพาะช่วงล่าง แต่บางแห่งทัง้นุ่งผ้าจีบและห่มสไบอย่างสวยงาม 
ประดบัเคร่ืองถนิมพิมพาภรณ์มีกรอบหน้าและจอนห ูเป็นต้น 

 ซึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนงัของพระแม่ธรณีท่ีกล่าวกันว่างดงามท่ีสุด คือ ภาพ
พระแม่ธรณีบีบมวยผมเหนือบานประตูอุโบสถ วดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี ได้รับการยอมรับว่ามี
ชีวิตชีวา มีแขนดงัลําเทียน งอเหมือนอย่างแขนนางรํา แตมี่ความแข็งแร็ง อวบอ่ิมไปทัง้เรือนร่าง 
นิว้มือเรียวงาม นิว้กลางและนิว้นางข้างขวาท่ีขดเป็นดงัก้นหอย ซึ่งเป็นจิตรกรรมแบบสกุลช่าง
นนทบรีุ17 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
17 ราม วชัรประดษิฐ์, คอลมัน์ พนัธุ์แท้พระเคร่ือง, ข่าวสด, เข้าถึงเม่ือ 24 กมุภาพนัธ์ 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.tumsrivichai.com/สาระพระเคร่ืองไทย/ประวิติ-พระแมธ่รณีบีบ
มวยผม.html 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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1.1.2.7 อารยธรรม ญ่ีปุ่น 
 ความเช่ือในญ่ีปุ่ น คือ เทพอิซะนะงิและอิซะนะมิ 

 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพจิตรกรรมเทพอิซะนะงิและอิซะนะมิ 
ท่ีมา: มะเตหวีมาตา, ต านานเทพเจ้าญ่ีปุ่น เทพเจ้าแห่งแดนอาทติย์อุทัย, เข้าถึงเม่ือ 24 
กมุภาพนัธ์ 2559. เข้าถึงได้จาก https://my.dek-d.com/chanin34/story/viewlongc. php? 
id=517338&chapter=1 
 

 เทพอิซะนะงแิละอิซะนะมิ 
 อิซะนะงิ (Izanagi ) เทพกําเนิด เจ้าแห่งท้องฟ้า แสงสว่าง และสรวงสรรค์ มี

ง้าวเป็นอาวธุ มีภรรยาและน้องสาวคือ อิซะนะมิ ปฐมเทพี เจ้าแหง่โลก,ผืนแผ่นดิน และความมืด มี
กระจกทองแดงห้อยคอเป็นของวิเศษประจําตวั ซึ่งส่องแสงระยิบระยบัทําให้โลกอนัมืดมิดสว่างขึน้ 
แสงสว่างจากกระจกทองแดง ได้สะท้อนกับละอองนํา้ในอากาศท่ามกลางหมู่เมฆท่ีรวมตวักัน 
ก่อกําเนิดสะพานสายรุ้ง อามา โน อกิูฮาชิ ซึง่ลอยไปถึงสรวงสรรค์ 

 เม่ืออิซะนะมิได้เห็นสะพานสายรุ้ง ก็ได้กล่าวขึน้ว่า "อาช่างเป็นสายรุ้งท่ี
สวยงามอะไรเช่นนี ้เราลองปีนขึน้ไปบนสายรุ้งกันเถิด" แล้วทัง้สองก็ปีนขึน้ไปบนสะพานสายรุ้ง 

https://my.dek-d.com/chanin34/story/viewlongc
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4
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และมองลงไปท่ีพืน้ดิน อิซะนะมิ ก็กล่าวขึน้ว่า "พืน้ดินเป็นทะเลโคลนเช่นนี ้คงไม่มีสิ่งมีชีวิตใด
สามารถอยูไ่ด้ และเราก็ไมส่ามารถสร้างวงัของเราขึน้ท่ีน่ีได้" ว่าแล้วอิซะนะงิก็เอาง้าวของเขาจุ่มลง
ในทะเลโคลนแล้วกวนให้นํา้แยกออกจากดนิ ไปวนอยู่รอบๆบริเวณ และดินโคลนทัง้หลายก็รวมตวั
อยูต่รงกลาง เม่ือดงึง้าวขึน้มา โคลนท่ีติดอยู่กบัง้าวก็หยดลงมากลายเป็นเกาะโอโนโกโร เป็นเกาะ
แรกของหมู่เกาะญ่ีปุ่ น ท่ีซึ่งเทพเจ้าและมนุษย์ได้อาศยักําเนิดขึน้มา ทัง้คู่ ได้สร้างเกาะญ่ีปุ่ น 40 
เกาะและให้กําเนิดเทพ 36 องค์ องค์สุดท้ายคือ  คากูทซึชิ เทพแห่งไฟ ท่ีเม่ือคลอดออกมาก็เผา
ผลาญ อิซะนะมิจนตาย ไปอยูน่รก และกลายเป็นเทพีผู้ปกครองนรกบาดาล 

 หลงัจาก อิซะนะมิตาย อิซะนะงิ ก็เอาแตโ่ศกเศร้า และเฝ้าคิดถึงภรรยา จึงลง
ไปหาภรรยาในนรก แตเ่ม่ือได้พบ อิซะนะงิ ก็ตกใจกบัรูปลกัษณ์ของภรรยา ท่ีเน่าเป่ือย กลายเป็นผี
ท่ีนา่เกลียด และแสดงอาการรังเกียจออกมา แตก็่ได้ร้องขอให้เธอกลบัไปครองรักกนัเหมือนเดิม แต ่
อิซะนะมิ เห็นอาการของสามีท่ีรังเกียจตน จึงปฏิเสธไม่ยอมกลบัไปด้วย ทัง้สองจึงแยกจากกนัชัว่นิ
รันดร์หลงัจาก อิซะนะงิ กลบัมาจากนรก อิซะนะงิ รังเกียจภรรยาท่ีกลายเป็นผี จึงปิดผนึกปากถํา้ท่ี
เป็นทางลงไปสูน่รก 

 ด้วยความโกรธ ท่ีสามีของตนรังเกียจตน จึงอธิษฐานให้มนุษย์ ตายวันละ 
1,000 คน แตอิ่ซะนะงิ ก็อธิษฐานให้ มนษุย์เกิดขึน้มาวนัละ 1,500 คน หลงัจากนัน้ อิซะนะงิ ได้ทํา
พิธีชําระล้างมลทินเป็นครัง้แรก 

 เขาล้างตาซ้ายของเขา มีนํา้ตาหยดออกมา หลอมตวัก่อกําเนิดเป็น เทพีแห่ง
สริุยะ อะมะเตะระซุ เม่ือเขาล้างตาขวาของเขา นํา้ตาร่วงหลน่ หยดออกมา หลอมตวัก่อกําเนิดเป็น 
เทพแห่งจันทรา  สึกุโยะมิ  เ ป็นอันดับถัดมา และนํา้มูกจากจ มูกของเขา ได้ให้ กําเนิดซุ
ซะโนะโอะ เทพแหง่วายุ18 
 
 
 
 
 
 

                                           
18

 มะเตหวีมาตา, ต านานเทพเจ้าญ่ีปุ่น เทพเจ้าแห่งแดนอาทติย์อุทัย, เข้าถึงเม่ือ 
24 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก https://my.dek-d.com/chanin34/story/viewlongc. 
php?id=517338&chapter=1 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%8A%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0
https://my.dek-d.com/chanin34/story/viewlongc
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ลกัษณะของเทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 

อารยธรรม ช่ือเทพ ลกัษณะรูปแบบ 

เมโสโปเตเมยี 

 

เนือ้หาไมช่ดัเจน เนือ้หาไมช่ดัเจน 

อียิปต์ 

 

เทพเกบ 

 

รูปลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของเทพเจ้าเกบ ท่ีปรากฏต่อ
ภายนอกคือ ห่าน พระวรกายสีนํา้ตาล แต่งกายตาม
แบบของอียิปต์ ศิลปกรรมที่พบ มีทัง้งานจิตรกรรมใช้
สจีากธรรมชาติ การใช้สีจะใช้สีให้กลุม่วรรณะอุ่นและ
งานประติมากรรม จะเป็นงานนนูสงูนนูตํ่า 

จีน 

 

เทพหน่ีวา 

 

เทพหนี่วามีรูปลกัษณ์เป็นหญิงสาวท่าทางอ่อนช้อย 
พระวรกายผุดผ่อง แต่งกายนุ่งผ้าช่วงล่างของพระ
วรกาย ลักษณะเป็นผ้าพลิว้ไหวงดงาม พระวรกาย
ส่วนบนจะมีเพียงผ้าพัน ลําพระศอและ พระอังสา  
ศิลปกรรมที่พบพบ มีทัง้ งานจิตรกรรมใช้สีจาก
ธรรมชาติ การใช้สีจะใช้สีให้กลุม่วรรณสีเย็น และงาน
ประติมากรรมจะพบงานป่ันเป็นสว่นใหญ่  
 

กรีก-โรมนั 

 

เทพเกอา  

 

รูปลกัษณ์เป็นหญิงสาว ตามแบบของชาว กรีก-โรมนั 
ฉลองพระองค์ จะน้อยชิน้มเีพียงผ้าผืนเดียวบ้าง หรือ
อาจมเีคร่ืองตกแตง่อื่นๆบ้าง  ศิลปกรรมที่พบพบ มีทัง้
งานจิตรกรรมใช้สจีากธรรมชาตหิรือสนีํา้มนั การใช้สี
จะใช้สใีห้กลุม่วรรณะสอีุน่ และงานประติมากรรมจะ
พบงานนนูสงูนนูตํา่และงานป่ันเป็นสว่นใหญ่ 
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ลกัษณะของเทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ (ตอ่) 
 

อารยธรรม ช่ือเทพ ลกัษณะรูปแบบ 

อินเดีย 

 

พระธฤติมาตามหาเทวี 

 

รูปลกัษณ์เป็นหญิงสาวทา่ทางออ่นช้อยงดงามตาม
แบบของฮินด ุฉลองพระองค์นุง่ผ้าตามแบบอินเดีย
โบราณ ศิลปกรรมที่พบ มีทัง้งานจิตรกรรม การใช้สจีะ
ใช้สใีห้สสีดใส และงานประตมิากรรม จะเป็นงานปัน้
งานหลอ่เป็นสว่นใหญ่ 

ไทย 

 

พระศรีวสนุธรา 

 

รูปลกัษณ์เป็นหญิงสาวท่าทางอ่อนช้อยสวยงาม นั่ง
พบัเพียบ พระกรถือพระเกศาทัง้สองพระกร และกําลงั
มวยพระเกศา ฉลองพระองค์นุ่งผ้าตามแบบไทย
โบราณ ศิลปกรรมที่พบ มีทัง้งานจิตรกรรมใช้สีจาก
ธรรมชาติ การใช้สีจะใช้สีให้กลุ่มอุ่นถึงสีสดใส และ
งานประติมากรรม จะเป็นงานปัน้งานหล่อเป็นส่วน
ใหญ่ 

ญ่ีปุ่ น 

 

เทพอิซะนะงิและ 
เทพอิซะนะม ิ

 

จากการสืบค้นพบว่ามีสองพระองค์ รูปลกัษณ์เป็น
หญิงสาวท่าทางอ่อนช้อยสวยงาม และรูปลกัษณ์เป็น
ชายหนุ่มผมยาวพระกรถือง้าว ฉลองพระองค์นุ่งผ้า
ตามแบบญ่ีปุ่ นโบราณ ศิลปกรรมที่พบ เป็นงาน
จิตรกรรมใช้สปีระเทศสีนํา้ สีหมึกหรือสีฝุ่ น การใช้สีจะ
ใช้สใีห้กลุม่วรรณะสอีุน่ 

 
1.1.3 เทพเจ้าแห่งดวงอาทติย์ 

จากการศึกษาสืบค้นได้พบว่าเทพเจ้าท่ีมีความเช่ือท่ีเก่ียวกับ พระอาทิตย์ ท่ีมี
ความหลายหลายของความเช่ือตามอารยธรรม ดงันี ้

1.1.3.1 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย คือ เทพฮาร์มาคสิ 
1.1.3.2 อารยธรรมอียิปต์ คือ เทพรา และไอซิส 
1.1.3.3 อารยธรรมจีน คือ ไทห่ยางซิงจวิน 
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1.1.3.4 อารยธรรมกรีก-โรมนั คือ อะพอลโล 
1.1.3.5 อารยธรรมอินเดีย คือ สริุยเทพ 
1.1.3.6 อารยธรรมไทย คือ เทพพระอาทิตย์ 
1.1.3.7 อารยธรรมญ่ีปุ่ น คือ เทพอะมะเตะระซุ 

 
1.1.3.1 อารยธรรม  เมโสโปเตเมีย 

 ความเช่ือในเมโสโปเตเมีย คือ พระอหรุะมาซดะ 
 

 
 

ภาพท่ี 14 หินแกะสลกัพระอหรุะมาซดะ  
ท่ีมา:  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน (กรุงเทพฯ:ราชบณัฑิตยสถาน, 2548). 
 

 พระอหรุะมาซดะ คือพระเจ้าตามความเช่ือในศาสนาโซโรอสัเตอร์ คําว่า มาซ
ดะ แปลว่า ฉลาด พระเจ้าองค์นีเ้ป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง หรือเทพเจ้าแห่งปัญญา เป็นผู้
สร้างสรรค์สิ่งดีทัง้ปวง ซึ่งในเปอร์เซียโบราณนบัถือเป็นเทพเจ้าสูงสุด พระเจ้าแห่งความดีจะต้อง
ตอ่สู้กบัพระเจ้าแหง่ความชัว่ 

 จากการค้นคว้าเก่ียวกบัศาสนาโซโรอสัเตอร์ ทําให้เป็นท่ีกระจ่างชดัว่าศาสดา
โซโรอสัเตอร์ได้พยายามทําการตอ่สู้กบัความงมงายของศาสนาของชาวอารยนั หนึ่งในนัน้ก็คือการ
ท่ีเขาปฏิเสธว่าตนมีส่วนร่วมในการชวนเช่ือสู่พระอหุระมาซดะ แต่ไม่มีใครทราบถึงการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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เปล่ียนแปลงไปสูก่ารนบัถือเทพเจ้าสองฝ่าย (ฝ่ายแสงสวา่งกบัฝ่ายความมืด) ของชาวโซโรอสัเตอร์
ว่าเร่ิมตัง้แต่สมัยใด ซึ่งในคมัภีร์หมวดท่ี 1 ของอเวสตะ ได้ระบุไว้ว่าเทพเจ้าแห่งความชั่วต้อง
เผชิญหน้ากบัเทพเจ้าแหง่ความดีมิใชเ่ผชิญกบัพระอหรุะมาซดะซึง่เป็นเทพเจ้าสงูสดุ 

 ในโซโรอสัเตอร์ พระอหุระมาซดะมีบริวาร 6 องค์ ซึ่งมีความสูงส่งดัง่มลาอิ
กะห์หรือทตูสวรรค์ตามความเช่ือในศาสนาอบัราฮมั และมีการจดักองกําลงัเพ่ือสู้รบกบัฝ่ายอธรรม 

 ตามความเช่ือของโซโรอัสเตอร์ โลกจนถึงปัจจุบนัมี 12000 ปี เทพเจ้าแห่ง
ความดีทําการปกครอง 3000 ปี และในช่วงเวลานีเ้ทพเจ้าแห่งความชัว่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในความมืด 
เม่ือเขาออกมาเพ่ือเผชิญกบัเทพเจ้าแห่งความดี เทพเจ้าแห่งความดีได้ให้เวลาเขาในการตอ่สู้ เป็น
เวลา 9000 ปี ซึง่เขามัน่ใจวา่จะได้รับชยัชนะอยา่งแนน่อน ทัง้สองฝ่ายได้เร่ิมทําการสร้างสิ่งท่ีดีและ
ชัว่ขึน้บนโลกใบนีแ้ละสู้กนัด้วยวิธีนี ้จนกระทัง่ 3000 ปีผ่านไป โซโรอสัเตอร์ถกูสร้างขึน้ และทําให้
กองทพัฝ่ายเทพแหง่ความดีแข็งแกร่งขึน้ จนได้รับชยัชนะ19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
19 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน (กรุงเทพฯ:ราชบณัฑิตยสถาน, 2548), 25-6. 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1
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1.1.3.2 อารยธรรม อียปิต์ 
 ความเช่ือในอียิปต์ คือ เทพราและไอซิส  
 

 
 

ภาพท่ี 15 ภาพจิตรกรรมเทพรา  
ท่ีมา: ชลิตดา, ต านานอียปิต์โบราณ ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: พิมพ์คํา, 2548) 
 

  “เทพเจ้ารา” เป็นเทพสงูสดุ หรือ สริุยเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งเฮลิโอโปลิส นครสิริ
ยะ ความหมายของคําว่า”รา” ก็คือ ผู้สรรค์สร้างสิ่งต่าง ๆ และเป็นคําแรกท่ีนําถูก ใช้คู่กับคําว่า 
“ซนั” ซึง่แปลวา่ ดวงอาทิตย์ ภายหลงัจงึได้กลายมาเป็นพระนามของเทพเจ้า 

 เทพเจ้าราถกูเปรียบเปรยไปในหลายทิศทาง ทําให้มีสญัลกัษณ์และพระนาม
เป็นจํานวนมาก ยกตวัอย่างเช่น บางคนกล่าวว่า รา-ฮารัคเต เป็นเทพเจ้าท่ีมีศีรษะเป็นหวัเหย่ียว 
และสวมมงกฎุท่ีเป็นแผ่นวงกลมรูปดวงอาทิตย์ อีกทัง้ยงัปกคลมุด้วยงูเห่าบนศีรษะท่ีกําลงัแผ่แม่
เบีย้  ส่วน ฮารัคเต มีความหมายว่า เทพฮอรัสแห่งขอบฟ้ากว้างไกล หรือหมายถึง ต้นกําเนิดของ
พระอาทิตย์นัน่เอง นอกจากนี ้เทพเจ้า รา-ฮารัคเต ยงัมีบทบาทสําคญัในการเป็นสริุยเทพแห่งเฮลิ
โอโปลิส ซึง่ชาวไอยคปุต์ยกยอ่งนบัถือตลอดมา 

 เทพเจ้ารา ได้รับยกย่องว่าเป็นพระบิดาและราชาแห่งเทพยดาทัง้หลาย อีกทัง้
ยงัเช่ือกันว่า พระเสโทและนํา้พระเนตรของพระองค์ เป็นจุดก่อกําเนิดให้เกิดมาเป็นมนุษย์ และ
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สิ่งมีชีวิตทัง้ปวง ความเช่ือตามตํานานเลา่ขานเอาไว้ว่า เทพเจ้าราทรงเป็นผู้ปกครองโลกท่ีพระองค์
ทรงเนรมิตขึน้มาเอง ภายหลัง พระองค์ได้ทรงแปลงกายเป็นมนุษย์ เพ่ือไปทําหน้าท่ีเป็นฟาโรห์
พระองค์แรก และดแูลปกครองอาณาจกัรไอยคปุต์จนเติบโตและเจริญรุ่งเรืองสืบมา 

 เวลาผ่านไป เม่ือพระองค์ทรงชราภาพและไม่แข็งแกร่งดังเดิม ทําให้มี
ประชาชนบางกลุม่คดิคดทรยศตอ่พระองค์ ทําให้พระองค์ตดัสินใจใช้ตาไฟเพ่ือลงโทษ และทําลาย
ชีวิตกลุม่ประชาชนดงักลา่วให้มอดไหม้ อย่างไรก็ตาม ได้มีบคุคลอ่ืนๆทลูเสนอความคิดเห็นว่า แม้
การกระทําของพระองค์จะสามารถปราบคนชั่วได้ แต่ก็อาจจะมีผลทําให้บุคคลผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง
เดือดร้อนตามไปด้วยได้ ดงันัน้ พระองค์จึงทรงเนรมิต เทวีฮาเอทร์ ซึ่งมีเป็นร่างสิงโตเพศเมียตวั
ใหญ่ และมีนิสยัดรุ้าย ให้ออกไปตามลา่กลุม่มนษุย์ผู้กระทําผิดเหลา่นัน้ 

 สิงโตตัวนีไ้ด้ทําหน้าท่ีของมันอย่างเต็มท่ี และได้ฉีกเนือ้มนุษย์ผู้ กระทําผิด 
พร้อมทัง้ด่ืมเลือดเป็นอาหาร จนในท่ีสุดการกระทําของสิงโตก็ลุกลามไปเป็นการล่าเหย่ือมนุษย์
บริสุทธ์ิอย่างเมามัน เม่ือเทพเจ้าราทราบเร่ือง พระองค์ก็ทรงเศร้าพระทัยเป็นอย่างมากกับการ
กระทําท่ีพระองค์ทําผิดไป พระองค์พร้อมด้วยเหล่าเทพยดาจึงทรงเสด็จขึน้สู่สรวงสวรรค์และได้
กลายเป็นดวงดาวตา่ง ๆประดบัท้องฟ้า ด้วยเหตนีุ ้จงึเป็นจดุกําเนิดให้สวรรค์กบัโลกแยกจากกนั 

 ยังมีตํานานเล่าต่ออีกว่า ดวงอาทิตย์หรือเทพเ จ้าราจะเดินทางจากทิศ
ตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก ซึ่งพาดผ่านขอบฟ้าในทกุๆวนั โดยมีพาหนะเป็นเรือแมนเจ็ต เทพเจ้า
ราจะเดินทางพร้อมด้วยเหล่าเทพเจ้าอ่ืนๆ ท่ีจะคอยทําหน้าท่ีปกป้องและทําลายศตัรูท่ีเข้ามา
ขดัขวางการข้ามขอบฟ้าในทุกวนั โดยมีพญางูยกัษ์เอเป็ป ซึ่งอาศยัอยู่ในวงั นํา้ลึกของแม่นํา้ไนล์ 
เป็นหวัหน้ากลุม่ศตัรูของเทพเจ้ารา 

 เทพเจ้ารานัน้สามารถเปล่ียนร่างไปมาได้ โดยหากเทพเจ้าราทรงเกิดขึน้ตอน
เช้าจะมีลักษณะเป็นเด็ก ตอนกลางวันจะมีลักษณะเป็นผู้ ใหญ่ ส่วนตอนเย็นจะมีลักษณะเป็น
คนชรา และจะต้องตายในคืนนัน้ ซึ่งเร่ืองเล่านีเ้ก่ียวพนักันกับตํานานของเทพเจ้าราในขณะท่ีทรง
ปกครองโลก ตํารากลา่วไว้วา่ 

 เม่ือใดท่ีเทพเจ้าราเสด็จเดินทางโดยเรือในยามรัตติกาล พระองค์ก็จะจําแลง
กายโดยเปล่ียนศีรษะเป็นรูปหวัแกะ และพระองค์ก็ยงัทรงมีพระนามอีกช่ือหนึ่งว่า “อฟั-รา” หรือ 
“อฟั” ซึ่งแปลว่า ซากศพของคนตาย พระองค์ทรงเดินทางตลอดเวลายาวนานสิบสองชัว่โมงใน
ช่วงเวลาแห่งความมืด โดยเรือท่ีทรงประทบั คือ “เมเซ็ค เค็ต” (เรือยามราตรี) หากกล่าวถึงความ
เช่ือของชาวไอยคปุต์แล้ว พวกเขาจะเห็นตรงกนัว่า เม่ือฟาโรห์และมนษุย์ตายไปแล้ววิญญาณของ
พวกเขาจะไปอยู่ในรูปของดวงดาว ซึ่งจะมีหน้าท่ีในการรับใช้หรือเป็นลูกเรือสุริยะ ดวงดาว
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ทัง้หลายนีไ้ม่ได้หายไปในช่วงเวลากลางวนั แตจ่ะไม่สามารถมองเห็นได้แม้ว่าพวกมนัจะอยู่ท่ีเดิม 
ทัง้นีก็้เป็นผลมาจากแสงของดวงอาทิตย์ท่ีสาดสอ่งมาบดบงัเหล่าดวงดาวไว้นัน่เอง 

 ทัว่ทัง้อาณาจักรไอยคปุต์ต่างพากันสรรเสริญและเคารพบูชาเทพเจ้าราดนั
ทัง้สิน้ เพราะพระองค์ถือเป็นผู้สร้างโลกและจกัรวาล รวมไปถึงหมูม่วลเทพยดาทัง้หลาย ในสมยัยคุ
อาณาจกัรเดิม ท่ีมีบรรดาฟาโรห์ปกครองอาณาจกัรไอยคปุต์ กษัตริย์เหล่านีม้กัจะอ้างตนว่าเป็น
โอรสของเทพเจ้าราเสมอ และมกัจะสวมเคร่ืองรางรูปพระเนตร ซึง่หมายถึงอํานาจอนัศกัดิ์สิทธ์ิและ
สงูสดุ อนัแสดงถึงสญัลกัษณ์ของเทพเจ้าราเอาไว้ด้วย20 
 

1.1.3.3 อารยธรรม จีน 
 ความเช่ือในจีน คือ ไทห่ยางซิงจวิน 

 

 
 

ภาพท่ี 16 รูปปัน้เทพเจ้าไทห่ยางซิงจวิน 
ท่ีมา: เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์, เข้าถึงเม่ือ 27 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.yes1798.com/%E7%A5%9E%E4%BD%9B%E7%A5%AD%E5%85%B8%E7%
AF%80%E6%85%B6/23.asp 

                                           
20

 ชลิตดา, ต านานอยีปิต์โบราณ ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: พิมพค์  า, 2548), 55-64. 



56 
 

 

 ไท่หยางซิงจวิน หรืออีกช่ือหนึ่งท่ีไต้หวันเรียกว่า ไท่หยางกง สมัยโบราณ
เรียกว่าเทพพระอาทิตย์  ย่ือเสิน หรือ เทพแห่งความโชติช่วง  ต้าหมิงเสิน  เป็นหนึ่งในเทพองค์
สําคญัในลทัธิเตา๋ ลทัธิเต๋าเคารพไท่หยางซิงจวินเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์ผู้สถิตด้วยเปลวไฟแห่ง
ความสวา่ง ย่ือกงเย่ียนกวงไทห่ยางซิงจวิน  

 ไท่หยางซิงจวินคือเทพหยางกัง เป็นผู้ควบคุมให้พระอาทิตย์ดําเนินไปตาม
โคจรและควบคมุระดบัความร้อนของพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ขึน้ทางติดตะวนัออก และลบัฟ้าใน
ทิศตะวนัตก ล้วนอยูใ่นภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของไท่อยางซิงจวิน แสงแห่งมงคลของไท่หยาง
ซิงจวินสอ่งลงมายงัพืน้โลกมนษุย์ มอบความเมตตากรุณาตอ่ปวงมนษุย์และสิ่งมีชีวิตทัง้หลายบน
โลก ลทัธิเตา๋เช่ือวา่ พระอาทิตย์สามารถโคจรขึน้ลงได้ตามปกตินัน้ เน่ืองมาจากสาเหตท่ีุมนษุย์บน
โลกนีย้งัคงบชูาไทห่ยางซิงจวินอยูน่ัน่เอง 

 ไท่หยางซิงจวินหรือไท่หยางผู๋ซา คือเทพตามธรรมชาติท่ีเหล่ามนษุย์ให้ความ
เคารพนพไหว้ ในอดีตท่ีประเทศจีนมีพิธีในการบวงสรวงเทพพระอาทิตย์ จกัรพรรดิเหย้าโปรดให้
แบง่ฤดใูบไม้ผลิและฤดใูบไม้ร่วงเพ่ือกําหนดให้เป็นวนัสําคญัของวนัรุ่งวนัพลบ กฏระเบียบปฏิบตัิ
ในการบรวงสรวงเทพพระอาทิตย์ในราชวงศ์ตอ่มาถือวา่เป็นพิธีสําคญัของประเทศ 

 การบวงสรวงไทห่ยางซิงจวิน เร่ิมขึน้ตัง้แตย่คุเหยียนตี ้เสินหนง เพ่ือตอบแทน
ในบญุคณุของระบบดวงดาวท่ีมอบแสงสอ่งสวา่งมายงัพืน้โลก มอบชีวิตให้แดเ่หล่ามนษุย์ทัง้หลาย 
ในคัมภีร์สรืออ๋ีจี ้มีการบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกับ  เหยียนตี ้เสินหนงสร้างแท่นบวงสรวงบูชาพระ
อาทิตย์ในภายหลงัจกัรพรรดิเหย้าโปรดให้ข้าราชบริพารแบ่ง ฤดใูบไม้ผลิเป็นวนัรุ่ง และฤดใูบไม้
ร่วงเป็นวันพลบ นับตัง้แต่ราชวงศ์โจวจนกระทัง่ราชวงศ์ชิง ทุกราชวงศ์ให้ความสําคญัเป็นอย่าง
มากกับการบวงสรวงเทพพระอาทิตย์ ไม่เพียงแต่ราชสํานักจะบวงสรวจเทพพระอาทิตย์แล้ว 
ชาวบ้านก็ให้ความสําคญักับพิธีนีด้้วยเช่นกัน คมัภีร์ไท่หยางซิงจวินเจิน้จิง  ได้แพร่หลายในหมู่
ประชาชน สาเหตุท่ีแสงอาทิตย์ทําให้ผู้คนตาพร่ามัวนัน้ มีเร่ืองเล่าพืน้บ้านท่ีสืบต่อกันมาและมี
ข้อคิดท่ีน่าสนใจ กล่าวว่า เทพพระอาทิตย์แต่เดิมแล้วเป็นผู้ ชายท่ีมีหน้าตาอัปลักษณ์ เพ่ือไม่ให้
มนุษย์มองเห็นหน้าตาของท่าน ท่านจึงใช้เข็มทิ่มเข้าในลูกตาของผู้ ท่ีเบิกตามองพระอาทิตย์ 
เพราะฉะนัน้เม่ือจ้องมองพระอาทิตย์ก็มิอาจท่ีจะเบกิตามองได้ 

 จนกระทัง่ทุกวนันี ้ยงัมีการทําพิธีบูชาพระอาทิตย์ขึน้อยู่เป็นประจํา จากการ
บูชาท่ีถือปฏิบตัิในราชวงศ์และได้เผยแพร่ความเช่ือนีไ้ปสู่ประชาชน ทําให้ประชาชนมีความเช่ือ
และเคารพกราบไหว้ไท่หยางซิงจวินด้วยเช่นกัน มีคํากล่าวว่า การท่ีผู้คนบูชาไท่หยางซิงจวินนัน้ 
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เป็นผลทําให้ไทห่ยางซิงจวินส่องแสงสว่างอยู่เป็นนิจ ส่องแสงสว่างสวยงามในฤดทูัง้ส่ี พืน้โลกเป็น
ดัง่ภาพวาดอนังดงาม 

 ในคมัภีร์เหล่าจือหล่ีฉางจงจิง มีบกัทึกกล่าวว่าเทพพระอาทิตย์มีนามว่าจาง
เปียว และมีอีกหนึ่งคํากล่าวบนัทึกว่าแซ่ซุนมีช่ือว่าคาย  ครัน้ปลายราชวงศ์ถัง เม่ือฟ้าดินเพิ่งเบิก
ออก เทพพระอาทิตย์และเทพพระจันทร์ได้โคจรมาอยู่ด้วยกัน ทัง้คู่อยู่อย่างสันโดษด้วยกันท่ี
เสียนชรือ ทําให้พระอาทิตย์และพระจนัทร์ไม่ส่องแสงสว่างอีก เช้าค่ําไม่อาจแยกแยะได้ ซรือจนุจึง
รีบเดนิทางมาท่ีเสียนชรือ สวดคมัภีร์ต้งปาจ่ือเจินจิงเพ่ือให้พระอาทิตย์และพระจนัทร์แยกออกจาก
กนั ให้แตล่ะองค์ขึน้ลงไปตามโคจร และหลงัจากนัน้สิ่งมีชีวิตทัง้หลายก็มีชีวิตขึน้   

 ตามปฏิทินจันทรคติในทุกปีถือว่าวนัท่ี19 เดือนมีนาคม เป็นวันเกิดของเทพ
พระอาทิตย์ ลทัธิเตา๋จะจดัพิธีใหญ่บวงสรวงกราบไหว้ ตํานานกลา่ววา่ วนัท่ี19 เดือนมีนาคมนี ้เป็น
วนัท่ีจกัรพรรดิฉงเจินพลีชีพฆ่าตวัตายเและสิน้สดุราชวงศ์หมิง คํากล่าวพืน้บ้านเล่าว่า บนฟากฟ้า
มีดวงอาทิตย์ ประชาชนมีกษัตริย์ เพ่ือเป็นการระลึกถึงการพลีชีพเพ่ือประเทศชาติของกษัตริย์ตน 
ชาวบ้านจึงตัง้ให้วนัท่ี19เดือนมีนาคมเป็นวนัระลึกถึงไท่หยางซิงจวิน พิธีปฏิบตัิบวงสรวงบูชาไท่
หยางซิงจวินนีเ้ป็นเพียงแต่ในนาม เพ่ือลกัลอบหูตาของรัฐบาลราชวงศ์ชิง แต่จริงจริงแล้วเป็นวนั
ระลกึถึงจกัรพรรดฉิงเจินตา่งหาก  

 การบชูาสริุยเทพนัน้ไมไ่ด้มีแคใ่นประเทศจีนท่ีถือปฏิบตักินั แตย่งัมีประเทศอ่ืน
นอกจากประเทศจีนอีก อยา่งเชน่ อียิปต์โบราณ บาบโิลนโบราณ อสัซีเรียโบราณ เป็นต้น ล้วนมีพิธี
ปฏิบตัใินการบชูาสริุยเทพทัง้สิน้.....21.............................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
21เทพเจ้าแห่งดวงอาทติย์,  เข้าถึงเม่ือ 27 กมุภาพนัธ์ 2559,  เข้าถึงได้จาก 

http://www.yes1798.com/%E7%A5%9E%E4%BD%9B%E7%A5%AD%E5%85%B8%E7%
AF%80%E6%85%B6/23.asp 
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1.1.3.4 อารยธรรม กรีก-โรมัน 
 ความเช่ือในกรีก-โรมนั คือ อะพอลโล (Apollo) เทพแห่งแสงสวา่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 17  ภาพจิตรกรรมอะพอลโล (Apollo)  
ท่ีมา: ต านานเทพเจ้าและวีรบุรุษกรีก-โรมัน (กรุงเทพฯ: ปิรามิด, 2546), 82. 
 

 อพอลโล (Apollo ภาษากรีก: อพอลลอน) บตุรชายคนโตของมหาเทพซุส กบั
นางเลโต เป็นหนึง่ใน 12 เทพ แหง่โอลิมปัส เป็นเทพแหง่แสงสว่าง หรือเทพแห่งดวงอาทิตย์ รวมถึง
เป็นเทพแห่งสัจจะและการดนตรีด้วย อพอลโล มีพ่ีสาวฝาแฝดช่ือ อาร์เทมิส หรือ ไดอาน่า (ใน
โรมนั) ซึง่เป็นเทพีแหง่ดวงจนัทร์22 

 จริงๆแล้วสริุยเทพดัง้เดมิของกรีกคือ ฮีลิออส (Helios) ซึ่งเป็นบตุรของไฮเพอร์
เรียน (Hyperion) ในคณะเทพไทแทน แต่เม่ือคณะเทพไทแทนสิน้อํานาจ ชาวกรีกจึงนบัถือเทพ 
อพอลโลแทนสืบต่อมา เม่ือนาง เลโต มารดา ของ อพอลโล ถกูกระทําด้วยความหึงของ เทวีเฮร่า 
เพราะเหตเุป็นท่ีต้องตาต้องใจของซุส ทําให้ในขณะท่ีนางเลโตอุ้มครรภ์ ต้องหนีงูไพธอน (Python) 
ของเทวีเฮร่า ซอกซอนไปไม่มีท่ีจะให้กําเนิดบตุรในครรภ์ได้ จนไปถึงเกาะดีลอส (Delos) เทพโปเซ
ดอน มี ความสงสาร บนัดาลให้เกาะน้อยผดุขึน้ในทะเล นางจึงได้ให้กําเนิด อพอลโลกบัอาร์เตมิส 
บนเกาะ นัน้ ในทนัทีท่ีประสตู ิจากครรภ์มารดา อพอลโลก็ได้จบังูไพธอนฆ่าเสีย ด้วยเหตนีุ ้บางทีอ
พอลโลก็เป็นท่ีเรียกขานว่า ไพธูส (Pytheus) แปลว่า “ผู้ประหารไพธอน” นอกจากนีอ้พอลโลยงัมี

                                           
22 ธนากิต, ต านานเทพเจ้าและวรีบุรุษกรีก-โรมัน  (กรุงเทพฯ: ปิรามิด, 2546), 82. 
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ช่ืออ่ืน ๆ อีกหลายช่ือ เช่น มีช่ือตาม สถานท่ีเกิดว่า ดีเลียน , ฟีบสั (Phoebus) แปลว่า “โอภาส” 
หรือ “สอ่งแสง” ช่ือหลงันีม้กัใช้ร่วมกบัช่ือหลกัวา่ ฟีบสั อพอลโล 

 เม่ือให้กําเนิดบุตรแล้ว นางเลโตก็ยงัไม่พ้นการรังควานของเทวีเฮร่า ต้องดัน้
ด้น ต่อไปจนถึงแคว้น เคเรีย (Caria) ซึ่งอยู่ในเอเซียไมเนอร์ ในปัจจบุนันี ้นางจําเป็นต้องหยดุพกั 
ณ ริมหนองนํา้แหง่หนึง่ด้วยโรยกําลงั และขอด่ืมนํา้จาก พวกชาวบ้าน ท่ีออกมาถอนหญ้าคาอยู่ใน
บริเวณนัน้ พวกชาวบ้านแทนท่ีจะสมเพชสงสารกลบัไล่ตะเพิด และ ดา่ทอนางด้วยคําหยาบช้า ทํา
ให้ซุสกริว้หนกั ถึงกบัสาปชาวบ้านเหลา่นัน้ให้กลายเป็นกบไปทัง้หมด 

 อพอลโล เป็นเทพท่ีชาวกรีกถือว่ามีรูปงามยิ่ง และเป็นนักดนตรีผู้ ขับกล่อม
เทพทัง้ปวงบนเขาโอลิมปัส ด้วยพิณถือ ของท่าน นอกจากนีย้งัมีคนัธนูซึ่งยิงได้ไกล จึงได้สมญา
นามว่า เทพขมงัธนู และนอกจากนี ้ยงัเป็น เทพผู้ถ่ายทอดวิชาโรคศิลป์ให้แก่มนุษย์ เป็นเทพแห่ง
แสงสวา่งผู้ขจดัความมืด และเป็นเทพแหง่สจัธรรม ผู้ ไมเ่คยเอย่วาจาเท็จอีกด้วย 

 วิหารของเทพอพอลโลนัน้ มีอยู่ดาษด่ืนทัว่ไปแต่ท่ีสําคญัท่ีสุดได้แก่ วิหาร ณ 
เมืองเดลฟี ใกล้ทิวเขา พาร์นาซสั รูปอนสุาวรีย์ โคลอสซสั (Colosus) ท่ีเขาสร้างอทุิศแด ่ณ เกาะ 
โรดส์ (Rhodes) นบัเป็นสิ่งหนึง่ ในสิ่งอศัจรรย์ทัง้ 7 ของโลกสมยัโบราณทีเดียว 

 เทพอพอลโลมีวีรกรรมสงัหารเหล่าคนพาลมากมาย นอกจากเคยฆ่างูยกัษ์ไพ
ธอนจนมีช่ือเสียงแล้ว ยงัสามารถสงัหารยกัษ์ อโลอาดี (Aloadae) และ อีฟิอลัทิส (Ephialtes) ซึ่ง
เป็นเชือ้สายของ วงศ์ไทแทน ท่ีคดิล้มซุสเพื่อฟืน้วงศ์ไทแทนคืนมา เป็นต้น 

 แต่มีครัง้หนึ่งท่ี อพอลโลยงัไม่อาจเอาชนะมนุษย์ คนหนึ่งได้จนร้อนถึงเทพซุ
สต้องออกมาประนีประนอม บรุุษเดินดิน คนนัน้นามว่า เฮอร์คิวลิส เหตเุกิดเพราะ เฮอร์คิวลิส ไป
ขอคําพยากรณ์ท่ีวิหารเดลฟี แล้วได้รับคําทํานาย ไม่ถูกใจ จึงล้มโต๊ะพิธีในวิหาร แล้วฉ วยเอา
กระถางธูปไป เทพอพอลโล รีบรุดตามไป ท้าเลน่มวยปลํา้ เพ่ือชิงเอากระถางคืน ปลํา้กนัอยู่นานไม่
อาจรู้แพ้ชนะ ซุสเห็นท่าว่าขืนปล่อยไว้นาน อพอลโล อาจจะเสียเปรียบ พ่ายแพ้แก่มนุษย์เข้าได้ 
และ อาจเสียหน้าวงศ์เทพแน่ จึงลงไปห้ามปรามให้เลิกราต่อกนั ขอให้เฮอร์คิวลิส คืนกระถางธูป 
แก่อพอลโล แล้วให้เลิกราเร่ืองบาดหมางตอ่กนั เร่ืองราวก็เลยจบลงด้วยดี 

 เทพอพอลโลมีอุปนิสยัไม่ยอมแพ้ใครอยู่ไม่น้อย เห็นได้จากท่ีไปแข่งเป่าขลุ่ย
กบัมาไซยาส์ซึ่งเป็นเทพชัน้รอง แล้วตัง้กรรมการตดัสินว่า ผู้ ใดเป่าเก่งกว่ากนั ท่านไมดาส ( Midas 
ตามประวตัิกล่าวว่าท่านจบัอะไรก็จะกลายเป็นทองคํา) เกิดตดัสิน เข้าข้างมาไซยาส์ เพียงเท่านี ้
อพอลโลก็ไมฟั่งอะไรอีกแล้ว โดยได้สาปให้ไมดาสมีหเูป็นลาไปทนัที 
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เคร่ืองดนตรีท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของอพอลโลก็คือพิณกระดองเตา่ ซึง่เฮอร์เมส ได้ประดิษฐ์ 
และมอบให้เป็น ของขวัญ ขอโทษขอโพยท่ีขโมยวัวอพอลโลไป อพอลโลเป็นเทพ ท่ีมีหน้าท่ี
มากมาย และมีช่ือเรียกตา่งกนัออกไป ทัง้โดยลกัษณะและหน้าท่ี 

 เทพเจ้าแหง่หมาป่า คือ ไลคสั 
 เทพเจ้าผู้ รักษาและการแพทย์ คือ เพแอน 
 เทพเจ้าผู้คุ้มครองมิวซ์ คือ มซูาเกเตส 
 เทพเจ้าแหง่หน ูคือ สมินเธียรุส 
 เทพเจ้าผู้สอ่งแสง คือ โฟเอบสั 
 ปัจจุบนั อพอลโลเป็นช่ือท่ีถูกอ้างอิงบ่อย ๆ ในทางท่ีเก่ียวกับแสงสว่างหรือ

ความสําเร็จ เช่น เป็นช่ือปฏิบตัิการ ทางอวกาศ ของนาซาท่ีเรียกว่า โครงการอพอลโล หรือเป็นช่ือ
ย่ีห้อนํา้มนัเคร่ือง 

 โดยทัว่ไปรูปปัน้อพอลโล จะถือเคร่ืองดนตรีคล้ายพิณ และมีลกูบอลทองคํา ท่ี
เป็นสญัลกัษณ์ของดวงอาทิตย์ 

 ตามเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีบทบาทอยู ่อพอลโลดจูะเป็นเทพใจสงูกวา่องค์อ่ืน ๆ แตถ่ึง
กระนัน้ก็มีอยู ่2-3 เร่ือง ท่ีแสดงให้เห็น ความโหดเหีย้มดรุ้ายดงัเร่ืองตอ่ไปนี ้
การลงโทษนางไนโอบี 

 เทพอพอลโล กบั เทวีอาร์เตมิส เป็นท่ีภาคภมูิใจของมารดายิ่งนกั นางถึงจึงได้
โอ้อวด คยุฟุ้ งเฟ่ืองไปไกลวา่ จะหาบตุรใครเสมอบตุรของนางเห็นจะไม่มีอีกแล้ว ไม่ว่าจะเปรียบกนั
ในเชิงสิริรูป สติปัญญา หรือ พลงัอํานาจ ก็ต้องแพ้บุตรของนาง ความนีเ้ล่ืองลือไปถึงนางไนโอบี 
(Niobe) ซึง่เป็นธิดาของ ท้าวแทนทะลสั (Tantalus) และมเหสี เจ้าครองกรุงธีบส์ (Thebes) นางไน
โอบีกลบัหวัเราะเยาะและคอ่นวา่ นางเลโตมีลกูจะอวดกบัเขาแตเ่พียง 2 เท่านีห้รือ ส่วนนางเองสิมี
ถึง 14 เป็นชาย 7 ล้วนแตมี่รูปกํายํางามสง่า และเป็นหญิงล้วนแตท่รงโฉมวิลาสวิไลถึง 7 

 นางไนโอบีลั่นวาจาก้าวร้าวสบประมาทนางเลโตอีกเป็นอนัมาก ซํา้ยังห้าม
ชาวเมืองของนาง กระทําบชูา เทพอพอลโล และ เทวีอาร์เตมิส และสัง่ให้ทําลายรูปเคารพเทพและ
เทวีคูนี่จ้ากแทน่ท่ีบชูา  นางเลโตโกรธแค้นหนกัหนาในการท่ีถกูหยามหยาบถึงเพียงนี ้จึงเรียก บตุร 
และ ธิดา เคียงข้าง สัง่ให้ออกตามฆา่บตุรและธิดาของนางไนโอบีให้สิน้ 

 เทพบุตร เทพธิดา คู่แฝด อยู่ในอารมณ์เคียดแค้นเต็มท่ี จึงออกไปทําตาม
คําสัง่ทนัที อพอลโลพบมานพทัง้ 7 ออกล่าสตัว์ จึงประหารเสียด้วยลกูธนตูายหมดทัง้ 7 คน เม่ือ
ข่าวการตายของบตุรรู้ไปถึงนางไนโอบี นางก็โศกเศร้า โทมนสันกั ฝ่ายเจ้าสามีของนางไนโอบีก็ได้



61 
 

 

ฆ่าตวัตายตามลูกไป ยงัเหลือก็แตธิ่ดาทัง้ 7 ยงัไม่ทนัท่ีมารดาจะหายโศก ก็ถกูเทวีอาร์เทมิสจอง
ประหารอีก แม้วา่สาวผู้ถึงฆาตทัง้ 7 จะพยายามหนีให้พ้นลกูธนขูองเจ้าแมแ่หง่นายพรานอาร์เทมิส 
อย่างไรก็ไม่สําเร็จ แม้นาง ไนโอบี จะพยายามปกป้องลูก และอ้อนวอนขอความอารักขาคุ้มครอง 
จากทวยเทพบนเขาโอลิมปัสสกัเท่าใดก็ไม่เป็นผล ธิดาของนางต้องศรล้มกลิง้ตายกนัทัง้หมด จน
เหลือนางหนึ่งท่ีซุกอยู่ระหว่างอรุะของมารดา เทวีอาร์เตมิสผู้อาฆาตก็ไม่ละเว้น ลกูธนแูล่นเข้าเป้า
เสียบนางนัน้ให้ตายไปแทบอกของมารดาจนได้ 

 นางไนโอบี สญูสิน้ทัง้สามี และ บุตรธิดา ท่ีมากหมาย เหลือแตน่างเดียวดาย
ถึงไม่ตายก็เหมือนตาย ความเศร้ารันทด หนุนเน่ืองประดังขึน้มาแน่นอุระ นางก็แข็งชาไปทัง้
ร่างกาย มิอาจจะขยับเขยือ้นเคล่ือนไหวได้ ร่างของนางกลาย เป็นหิน ตือ้ตันไปหมด คงอยู่แต่
หยาดนํา้ตารินไมส่ิน้สดุ ตัง้แตว่นันัน้มาจนวนันี ้นํา้ตานางก็ยงัไมห่ยดุไหล สว่นรูปหิน ของนางไนโอ
บีก็ยงัปรากฏอยูบ่นเขา ไซปิลสั (Sipylus) จนตราบเทา่ทกุวนันี ้
นกัเทพปกรณมัวิทยาวา่กนัวา่ เร่ืองนีก็้คือ ตํานานเปรียบเทียบถึงอํานาจของแสงอาทิตย์เม่ือสิน้ฤดู
หนาว ซึ่ง นางไนโอบี นัน้หมายถึงฤดหูนาว บตุรทัง้ 7 คือระยะกาลแห่งความหนาว และลกูธนขูอ
งอพอลโลก็คือแสงอาทิตย์ 

 อพอลโลถกูเนรเทศ เม่ือยงัเยาว์อพอลโลเท่ียวไปตามแว่นแคว้นตา่ง ๆ ทางทิศ
เหนือของประเทศกรีซ มีดินแดนของชนชาติ ไฮเพอร์โบเรียน และ แคว้นเธสสะลี เป็นต้น อพอลโล
เท่ียวผกูสมคัรรักใคร่หญิงทัว่ไปตามวิสยัหนุ่มวยัรุ่น ในแคว้นเธสสะลี มีหญิงงาม ช่ือว่า โครอนนิส 
(Coronis) เป็นธิดาเจ้าแหง่แคว้นนัน้ อพอลโล ผกูสมคัรรักใคร่ได้เสียกบันาง จนเกิดบตุรด้วยกนัคน
หนึง่ แตน่างกลบัปรากฏวา่เป็นหญิงหลายใจ 

 ในระหวา่งท่ีนางตัง้ครรภ์ อพอลโลได้ให้นกดเุหว่าขนขาวปลอดตวัหนึ่งเฝ้านาง
ไว้ เม่ือนางคบชู้  นกก็ไปบอกขา่วแก่นาย อพอลโลบนัดาลโทสะ พลอยสาปนกซึ่งบอกข่าวอปัมงคล
ให้กลบัมีขนสีดําไป ดงันัน้ นกดเุหว่า จึงมีขนสีดําตัง้แต่นัน้มา ส่วนนางโครอนนิสถูกฆ่า ว่ากันว่า
ด้วยนํา้มือของเทพอพอลโลเองบ้าง ด้วยคมศรของเทวีอาร์เทมิสบ้าง 

 แตบ่ตุรในครรภ์ซึ่งจวนจะครบกําหนดคลอดนัน้รอดตาย ด้วยอพอลโล (บ้างก็
วา่เฮอร์มีส) เอาออกจากครรภ์ ตอนเผาศพ นางโครอนนิส แล้วมอบให้แก่ ไครอน (Chiron) ผู้ มีชาติ
เป็นอมนุษย์เซนทอร์ (Centaur) เป็นผู้ เลีย้งดู ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้ ไครอน เป็นอาจารย์ ผู้
ปราดเปร่ือง เช่ียวชาญในวิชาการต่าง ๆ มีวิชาดนตรี เภสัชกรรมวิทยา และวิชาธนูศิลป์ เป็นต้น 
เป็นท่ีนบัถือของชาวกรีกโบราณว่า เป็นผู้สอนมนษุย์ให้รู้จกัใช้พืชสมนุไพรทํายา และ เป็นอาจารย์ 
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ของวีรบรุุษคนสําคญั ๆ ในเทพปกรณมัมากมาย เชน่ อคิลีส, เฮอร์คิวลีส, เยสนั, พีลสู, อีเนียส และ 
คนอ่ืน ๆ อีก 

 ในตอนปลายอายุถูกเฮอร์คิวลีสยิงด้วยธนูอาบยาพิษ โดยความสําคญัผิด 
ของเฮอร์คิวลีส ในระหว่างท่ีตามล้าง เซนทอร์พวกหนึ่ง แม้ว่าเฮอร์คิวลิสจะพยายามรักษาอย่างไร 
และแม้ไครอนจะเป็นหมอเอง ก็ไม่สามารถถอนพิษยาได้ พิษยาบนัดาลให้ไครอนเจ็บปวดรวดร้าว
หนกัหนา ซุสจงึโปรดให้กลายเป็นดาวอยูใ่นกลุม่ดาวช่ือ แซชจิเทริอสั (Sagitarius) 

 บุตรของเทพอพอลโล ท่ีอาจารย์ไครอนรับฝากไว้นัน้ได้ขนานนามว่า เอสคิว
เลปิอสั (Aesculapius) เป็นเดก็ ฉลาดเฉลียว มีความเข้าใจในวิชาตา่งๆแตกฉาน และเป็นท่ีรักของ
อาจารย์อย่างยิ่ง วิชาท่ีเขาใส่ใจศึกษาท่ีสุด ได้แก่ โรคศิลป์ เพราะฉะนัน้เม่ือเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ขีน้ 
เขาจงึกลายเป็นหมอบําบดัโรคผู้ มีความสามารถย่ิง 

 ความสามารถของเอสคิวเลปิอสั ในการบําบดัโรคนัน้ยิ่งกว่าของอาจารย์มาก 
ด้วยท่ีสามารถบําบดัโรคและความป่วยไข้ได้ทกุชนิด ซึง่ไครอนเองทําไม่ได้ ในไม่ช้าช่ือเสียงของเอส
คิวเลปิอสั ก็เล่ืองลือไปไกล ไม่ว่าใครจะเจ็บไข้ได้ป่วย หนกัหนาสาหสั หรือเล็กน้อย ถ้าได้รับการ
บําบดัจากเขาแล้วก็ทุเลาลงอย่างรวดเร็ว จนกล่าวได้ว่าหายวนัหายคืนเลยทีเดียว ผู้คนพากันไป
ขอรับการบําบดัโรค ณ สํานกัของเขา ทัง้จากใกล้และไกลทุกทิศทาง นบัว่าการบําเพ็ญประโยชน์ 
ของเอสควิเลปิอสัแผไ่พศาลยิ่ง 

 ความสามารถของเอสคิวเลปิอัสเป็น ท่ีเล่ืองลือไปจนว่ากันว่า ครัง้หนึ่งเขา
สามารถแก้คนตายให้ฟืน้ได้ อนัเป็นเหตใุห้เทพซุส กบัเทพฮาเดส เจ้าแห่งแดนคนตายเดือดร้อน ทัง้
ริษยาและหวั่นเกรงในอํานาจบารมีของ เอสคิวเลปิอัส หากปล่อยไว้นานไปเบือ้งหน้าจะทําให้
มนษุย์กําเริบอีก เห็นวา่จะละไว้มิได้ ซุสจงึประหาร เอสควิเลปิอสั ด้วยอสนีบาตเอง 

 เทพอพอลโลบนัดาลโทสะ ในการตายของบตุร แตไ่ม่รู้จะโกรธเอากบัเทพบิดา
อยา่งไร จงึหนัไปไล่เบีย้เอากบัช่างประกอบอสนีบาตถวายซุส คือ เทพฮีฟีสทสั กบั ยกัษ์ไซคลอปส์ 
โดยน้าวคนัธนูเงินมุ่งจะยิงธน ูสงัหารยกัษ์ ไซคลอปส์ เสียให้สมแค้น แตซุ่สไม่ยอมให้อพอลโลทํา
เช่นนัน้ได้ และเพ่ือจะลงโทษบุตรในความอุกอาจครัง้นี ้จึงเนรเทศอพอลโลให้ลงมาอยู่ในมนุษย์
โลก และให้เป็นข้าของมนษุย์เป็นเวลา 1 ปีเสียก่อน จงึจะพ้นโทษ 

 เร่ืองของเฟอิทอน  นอกจากเอสคิวเลปิอสัแล้ว อพอลโลยงัมีบุตรอีกคนหนึ่ง 
แตเ่กิดกบันางอปัสร ไคลมินี (Clymene) ช่ือเฟอิทอน (Phaeton) วนัหนึ่งเฟอิทอนถกู เพ่ือนเรียน
หนงัสือด้วยกนั หวัเราะเยาะในการท่ีอ้างตนเป็นบตุรสริุยเทพ เฟอิทอน ทัง้เคืองทัง้อบัอาย กลบัมา
รบเร้าให้มารดาพาไปหาบดิา เพ่ือให้ได้หลกัฐานพิสจูน์ว่าตนเป็นบตุรเทพอพอลโลจริง นางไคลมินี 
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จงึบอกทางให้บตุรเดินทางไปทางทิศตะวนัออกจนกว่าจะถึงวงัท่ีประทบัของ อพอลโล ณ ท่ีนัน่ จะ
ได้พบกบับดิา 

 เฟอิทอน รีบเดินทางโดยไม่หยุดพัก จนล่วงเข้าเขตวังของบิดา แม้ภูมิทําเล
บริเวณวงัจะงดงามตระการเพียงใด และตําหนกัท่ีประทบัของอพอลโลก็เรืองวิจิตรน่าพรึงเพริดสกั
ปานใด เฟอิทอนก็ไม่ใส่ใจมุ่งมัน่เดินหน้าต่อไป ฝ่ายอพอลโล เห็นกมุารเข้ามาใกล้ ก็จําได้ว่าเป็น
บตุร และ เม่ือเฟอิทอนขึน้ถึงบลัลงัก์ท่ีอพอลโลประทบัอยู่ ก็ปฏิสนัถารกบั เฟอิทอน อย่างบิดากับ
บตุร สัง่ถามถึงธุระในการท่ีมาเฝ้า เฟอิทอนจงึทลูแถลงถึงเร่ืองราวและความท่ีพงึประสงค์ 

 พอจบ เทพอพอลโล ก็ออกอุทานวาจาว่า อนุญาตให้เฟอิทอน ได้ข้อพิสูจน์
ตามแต่จะพึงประสงค์ พร้อมทัง้ สาบานยืนยนัมัน่คง โดยอ้างแม่นํา้สติกส์เป็นทิพยพยานอีกด้วย 
(การสาบานโดยการอ้างช่ือแม่นํา้สติกส์นี ้เป็นการสาบานอนัเคร่งครัดท่ีสดุ ซึ่งลงว่าเทพองค์ใดลัน่
สาบานแล้ว เทพองค์นัน้จะล่วงละเมิดไม่ได้เป็นอนัขาด ถ้าเทพผู้ล่วงละเมิด ไม่ปฏิบตัิตามสาบาน 
จะต้องเสวยนํา้ในแม่นํา้นีซ้ึ่งจะทําให้ปัญญาเส่ือมเศร้าหมองเป็นเวลา 1 ปี และจะต้องถกูขบัออก
จากเขาโอลิมปัส และ งดเสวยนํา้อมฤตอีก 9 ปี) 

 เฟอิทอน ฟังคําสาบานดงันัน้ จึงขออนุญาตขบัรถพระอาทิตย์แทนบิดาในวนั
นัน้ เพ่ือวา่โลกทัง้มวล จะได้ตระหนกัชดัว่า เธอเป็นบตุรสริุยเทพสมจริงตามท่ีกล่าวอ้าง แตท่ว่ารถ
พระอาทิตย์นัน้ ไม่ใช่ของสําหรับใครจะขบัได้ ด้วยว่าผู้ ท่ีสามารถควบคมุม้าเทียมทัง้ 4 ท่ีแสนจะ
พยศนัน้ จะมีก็แต่ เทพอพอลโล องค์เดียว เม่ือเฟอิทอนขออนุญาต ขับรถแทนอพอลโล ก็ถึงแก่
สะดุ้ งประหวั่นเกรงจะเกิดเหตุยุ่งยาก และเดือดร้อน ไปทั่วโลกพิภพ และจักรวาล จึงบ่ายเบี่ยง 
บอกเฟอิทอนให้ขอพรอยา่งอ่ืน 

 ฝ่ายเฟอิทอน มีจิตกําเริบดือ้ดึงขึน้มาเสียแล้ว คงยืนกรานท่ีจะขอขบัรถพระ
อาทิตย์แทนบิดาให้จงได้ ในท่ีสดุ สริุยเทพ ซึ่งลัน่สาบาน อนัไม่พึงล่วงละเมิดออกไปเสียแล้วสดุท่ี
จะบา่ยเบ่ียงตอ่ไปได้อีก ก็จําต้องยอมอนญุาตให้เฟอิทอน ขบัรถพระอาทิตย์แทนได้ดงัประสงค์ 
เม่ือถึงเวลากําหนดออกรถ ม้าเทียมรถก็เตรียมเผ่นโผนโจนทะยานออก นางประจํายาม เข้าเคียง
ข้างรถ อยูพ่ร้อมสรรพ ฝ่ายอษุาเทวีก็คอย อาณตัสิญัญาณสัง่จากสริุยเทพ เตรียมไขทวาร เบิกม่าน
ฟ้า อยูที่เดียว 

 ฝ่ายเทพอพอลโลจดัแจงชโลมเฟอิทอนด้วยของเย็นกนัถกูแสงอาทิตย์แผดเผา 
พลางสั่งเฟอิทอน ให้ขับรถรักษาเส้นทางโคจรเดิมไว้ให้ดี อย่าให้รถออกนอกทางเป็น อันขาด 
อพอลโลสัง่ยํา้ซํา้ ให้บตุรกวดขัน ระมดัระวงัม้าเทียม โดยเคร่งครัดอย่างท่ีสดุ และให้ใช้แส้แตโ่ดย
ออมชอมเทา่นัน้ด้วยวา่มนัเป็นม้าท่ีพยศมาก 
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 หนุ่มน้อยฟังบิดาสัง่เสียอย่างระอิดระอา แล้วก็โดดขึน้นัง่รถทองคํา รวบสาย
บงัเหียน ให้สญัญาณอษุาเทวีเปิดทวาร และขบัรถออกจาก วงัสริุยเทพด้วยความกระหยิ่ม ลําพอง
ใจ ในชัว่โมงแรกๆ เฟอิทอนสงัวรในคําสัง่เสียของบิดา แตแ่ล้วความกําเริบเสิบสานเข้าครอบงํา ทํา
ให้ลืมคําสั่งของบิดาเสีย เฟอิทอนขับรถเร็วขึน้ทุกทีจนรถออกนอก ทางโคจรไป ดวงจันทร์ และ
ดาราน้อยใหญ่พากันต่ืนตระหนกท่ีได้เห็นรถสุริยาแล่นเตลิด ไปกลางหาว แตก็่ไม่มีปัญญาจะทํา
ประการใดได้ และ เฟอิทอน ก็ขบัรถใกล้โลก เข้ามาทกุที จนเป็นเหตใุห้พืชพนัธ์ทัง้ปวง เห่ียวแห้ง
ตายหมด นํา้ในแม่นํา้ลําธารก็เหือดแห้ง แผ่นดินไหม้เกรียมจนเกิดควนัโขมง ผู้คนของแผ่นดินนัน้ 
ถกูแสงอาทิตย์ แผดเผาจนตวัดําไปหมดสิน้ เป็นสีกายท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่ครัง้นัน้จนถึงทุก
วนันี ้และแผน่ดนิ ท่ีถกูรถสริุยาเข้าใกล้ในครัง้นัน้ก็คือ แอฟริกานัน่เอง 

 เฟอิทอนต่ืนตกใจในเหตอุนัตนทําให้เป็นไป จึงลงแส้ม้าชกัรถให้ถอยห่างจาก
โลก ม้าก็เผ่นโผนโจนทะยานเห ออกห่างโลกเสียลิบลบั ทําให้พืชพนัธ์ธัญญาหารท่ีเหลือ รอดจาก
ความร้อนอยู่บ้าง กลบัเห่ียวเฉาตายลงอีก เพราะความหนาวจดัฉับพลนั ทัง้แผ่นดินแผ่นนํา้ตอน
นัน้ก็มีนํา้แข็งปกคลุมทัว่ไปหมด เสียงผู้คนร้องระงมดงัขึน้ทุกที จนในท่ีสดุก็ปลุกซุสเทพบดีให้ต่ืน
จากบรรทม เล็งทิพย์เนตรสืบสวนหาสาเหต ุ

 ครัน้ได้ความว่า เหตเุกิดจากเฟอิทอนบงัอาจขบัรถสริุยาเช่นนัน้ ซุสก็พิโรธนกั 
คว้าอสนีบาต ฟาดไปท่ีเฟอิทอน บนัดาลให้เฟอิทอนสิน้ชีวิตตกจากรถสริุยาลงสู่แม่นํา้ อีริดานสั ใน
พริบตา 

 เฟอิทอนมีพ่ีสาวร่วมอทุร 3 คน เม่ือเฟอิทอนถึงแก่ความตาย นางทัง้ 3 ก็ไปร่ํา
ไห้ ท่ีริมฝ่ังแมนํ่า้ จนเทพทัง้ปวง สงสาร เลยแปลงนางเป็นต้นอําพนั หลัง่นํา้ตาเป็นอําพนั ตัง้แตบ่ดั
นัน้ ฝ่ายเพ่ือนเล่นคู่หูคนหนึ่งของเฟอิทอนช่ือ ซิกนสั (Cygnus) ก็ลงงมหาศพ ดําผุดดําว่าย ใน
แมนํ่า้ จนกลายเป็น ต้นตระกลูหงส์ เลน่นํา้สืบเชือ้สายพงศ์พนัธุ์มา จนตราบเทา่ทกุวนั 
ถกูปฏิเสธ 

 พอลโลหนุ่มรูปงาม ท่ีพร่ังพร้อมทุกสิ่ง จะสมหวงัในเร่ืองรักๆ ใคร่ๆไปซะทุก
ครัง้ โดยอพอลโลถกู เฮสเทีย เทพีแห่งเตาไฟปฏิเสธการแตง่งาน มิหนําซํา้ยงัประกาศตวัเป็นเทพีผู้
ครองพรหมจรรย์ 

 เม่ือครัง้ท่ี หลงรักนางซีบิล ก็ยังยืนกรานจะให้พรนางหนึ่งข้อแม้ว่าจะถูก
ปฏิเสธความรักก็ตาม ซีบลิ ก็ขอให้นาง มีอายยืุนเท่ากบั จํานวนเมล็ดทรายท่ีนางกอบขึน้มา แตว่่า
นางลืมขอความสาวให้คงกระพนัไปด้วย นางจึงแก่ หง่อม และ ตวัเล็ก ลงเร่ือยๆ ตามวันเวลาท่ี
ล่วงเลย มนัให้ความทุกข์ทรมานกับเธอมากกว่าความสุข จะตายก็ตายไม่ได้เพราะ พรศกัดิ์สิทธ์ิ 
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นางจึงเบี่ยงเบนความสนใจไปทางการทํานายทายทกั ซึ่งการทํานาย ของนางแม่นยํา ไม่ มีทางผิด
สกันิด  

 ท่ีดงัท่ีสุดก็คงจะหนีไม่พ้นเร่ืองท่ีวิ่งไล่นางไม้ดาฟเน่ ธิดาของพีเนอุส เทพเจ้า
แห่งแม่นํา้ เร่ืองมีอยู่ว่า อพอลโล ลงจากเขาโอลิมปสุ ไปเดินเล่นในป่า ก็ไปพบนางไม้คนสวยท่ีช่ือ
ดาฟเนเ่ข้า อพอลโลหลงรักนางทนัที และพยายาม จะเข้าไปพดูคยุด้วย แตด่าฟเน่ ก็รู้ช่ือเสียง ด้าน
ความมากรักของอพอลโลดี จึงไม่ตกลงปลงใจกับเขา และ ยงัพยายามจะรีบไปให้ไกลจากเทพ
หนุม่เสียน่ี อพอลโลก็เร่ิมจะหมดความอดทนเกีย้วพาราสีเสียแล้ว เทพหนุ่มจะก็ใช้กําลงับงัคบันาง
ซะ แตด่าฟเนท่ี่ระวงัตวัอยู่แล้วก็รีบวิ่งหนี อพอลโลวิ่งไล่ตามดาฟเน่สดุฝีเท้า จนจะตามทนั อยู่แล้ว 
แตด่าฟเน ่ได้ร้องขอให้บดิาของนางชว่ยนางให้พ้นจากมือของอพอลโลไปตลอดทาง พีเนอสุ จึงร่าย
เวทย์ ไปยังร่างของบุตรสาว เท้าของนางแข็งท่ือดงัถูกตรึงไว้กับพืน้ เสือ้ผ้าอาภรณ์ได้กลายเป็น
เปลือกไม้ ห่อหุ้ ม ร่างอันสันเทา ของนางพราย ใบไม้สีเขียวขจีก็แตกแขนง ออกจากร่างกายท่ี
กลายเป็นต้นชยัพฤกษ์ไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้ามากสําหรับอพอลโล จนถึงขนาดท่ี
เอาก่ิงชยัพฤกษ์มาทําเป็นมงกฎุสวมศรีษะตลอดเวลา 

 ความรักในเพศเดียวกนั ยงัมีความรักแบบท่ีเข้าใจยากอีกรักหนึ่ง ซึ่งก็ไม่รู้ว่า
รักแบบเพ่ือน หรือ แบบคนรักกนั กบั ไฮยาซินทสุ หนุ่มหน้ามน ซึ่ง เซฟีรุส ริษยา ขณะท่ีทัง้สองเล่น
ขว้างจกัรกนั เซฟีรุส จงึเปล่ียนทิศทางลมให้พดัจกัรของอพอลโล ไปโดนศรีษะ ของไฮยาซินทสุตาย 
เลือดของเขาได้กลายเป็นต้นไฮยาซินล้มล้างซุส 

 อพอลโลก็ยงัเคยต้องอาญาจากซุส เช่นกนั เม่ือร่วมมือกบัโปเซดอนและเฮร่า 
คิดจะล้มล้างซุส แต่พ่ายแพ้ จึงถกูสัง่ ให้ลงไปช่วย สร้างกําแพงเมืองทรอย กับโปเซดอนเป็นเวลา
สามปี เม่ือเกิดสงครามทรอย อพอลโลก็อยูฝ่่ายทรอย23 

 
 
 
 
 
 

                                           
23

 อพอลโล (Apollo) เทพแห่งแสงสว่าง หรือ เทพแห่งดวงอาทติย์, เข้าถึงเม่ือ 27 
กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://variety.phuketindex.com/faith/%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0     
% B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5-apollo-2886.html 
 

http://variety.phuketindex.com/faith/%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%20%20%20%20%0d%25%20B8%AD%25
http://variety.phuketindex.com/faith/%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%20%20%20%20%0d%25%20B8%AD%25
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1.1.3.5 อารยธรรม อินเดีย 
 ความเช่ือในอินเดีย คือ สริุยเทพ 

 

 
 
ภาพท่ี 18  ภาพจิตรกรรมสริุยเทพ 
ท่ีมา: ต านานสุริยเทพ, เข้าถึงเม่ือ 28 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.thamnaai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=573413&Ntype=1 
 

 เทพพระอาทติย์   
 สริุยเทพ หรือ เทพพระอาทิตย์  มีความยิ่งใหญ่เทียบเท่า ตรีมรูติ  ตามตํานาน

กลา่วไว้วา่ ทา่นสริุยเทพนี ้เปรียบเสมือนตวัแทนแห่งพระพรหมในช่วงเวลาเช้าไปจนถึงเท่ียงนะคะ 
พอถึงเวลาหลงัเทียงเป็นต้นไป ก็เป็นเวลาแห่งพระศิวะ และ พอหลงัหกโมงเย็น ก็จะเป็นช่วงเวลา
แหง่พระนารายณ์ 

  พระอาทิตย์มกัจะปรากฏรูปร่าง แห่งองค์เทพท่ีกําลงัทรงรถศึกนะคะ โดย
มี อารุณา ทําหน้าท่ีขบัรถม้าทรงทัง้ 7 ตวัและทําการขบัเคล่ือนขบวนแห่งพระอาทิตย์ออกมาสู่โลก
มนุษย์ อารุณานี ้มีศักดิ์เป็นน้องชายของพญาครุฑ และกล่าวกันว่า อารุณานีไ้ม่มีเท้าทัง้สอง 
เน่ืองจากม้าทรงทัง้ 7 ตวัได้ทําหน้าท่ีแทนขาทัง้สองข้างแหง่อารุณา 
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 พระแมอ่ษุา เป็นมเหสีเอกแห่งพระอาทิตย์ ตามท่ีได้กล่าวอ้างไว้ในคมัภีร์พระ
เวทย์ อุษาคือพระแม่แห่งสนธยากาล พระแม่อษุาจะแตง่กายด้วยเครืองประดบัสีทองอร่ามไปทัง้
พระองค ์ ดวงดาวทัง้หลายก็คือเครืองประดบัแหง่พระแมอ่ษุา 

 พระชายาองค์ท่ีสอง แห่งพระอาทิตย์ก็คือ พระแม่ปัทมินี หรือ พระแม่แห่งดอกบวั จะ
สงัเกตได้ว่า ดอกบวัจะบานก็ต่อเมือพระอาทิตย์ได้ทําการสาดส่องไปถึงดอกบวัแล้วเท่านัน้  ชายา
องค์ท่ีสามคือ นางชญา 

  แตบ่างตํานานกลบักล่าวว่า ชายาองค์แรกของพระอาทิตย์คือ พระแม่คงคา  
พระอาทิตย์ กับพระแม่คงคา มีโอรส และธิดาทงัหมด สองพระองค์  ก็คือ  ยามา และ ยามี  ด้วย
พระแมค่งคาคือพระแมแ่หง่สายนํา้ ทา่นจงึไมอ่าจทานทนตอ่ความร้อนแห่งองค์สริุยเทพได้ พระแม่
คงคาจงึได้สร้าง นางชญาขึน้โดยให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนพระแม่คงคาทกุประการ แล้วพระแม่คง
คา ก็รีบหนีพระอาทิตย์กลบัไปอยูก่บัพระบดิา ซึง่ก็คือ ท้าวมายา ผู้ เป็นเทพแหง่สถาปัตยกรรม 

  นางชญา ก็ได้ให้กําเนิดบตุรแก่พระอาทิตย์อีกหลายคน  แล้วก็เร่ิมปฏิบตัิตน
ไมดี่กบั ยามา และ ยามี ซึง่ไมใ่ชล่กูแท้ ๆ ของตนคะ่  ยามา ก็เลยโมโห แล้วกลายร่างเป็น พญายม
เทพแห่งความตาย ส่วนยามี ก็กลายร่างเป็น สายนํา้ท่ีช่ือว่า ยมุนา เรียกว่าไปอยู่ใกล้ ๆ แม่คงคา 
แมท่ี่แท้จริงของพระองค์ 

  หลงัจากเกิดเรือง พระอาทิตย์ก็ได้ทราบเร่ืองว่า นางชญานีม้ิใช่พระแม่คงคา 
มเหสีท่ีแท้จริง ก็เลยรีบไปตามหา พระแมค่งคา พระองค์ก็ไมลื่ม ท่ีจะลดความร้อนในตวัพระองค์ให้
น้อยลง เพื่อท่ีจะได้เข้ากนัได้กบัความเย็นของพระแม่คงคา  ก็คราวนีอ้ยู่กนัได้ด้วยดี พร้อมทัง้ยงัให้
กําเนิด ลกูฝาแฝดด้วย ซึง่แฝดคูนี่ก็้คือ แฝดอศัวิณี24 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           
24 เดนา่, ต านานสุริยเทพ, เข้าถึงเม่ือ 28 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก  

http://www.thamnaai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=573413&Ntype=1 
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1.1.3.6 อารยธรรม ไทย 
 ความเช่ือในไทย คือ เทพพระอาทิตย์ 

 

 
 

ภาพท่ี 19 ภาพเขียนจิตรกรรมเทพพระอาทิตย์ 
ท่ีมา: เทพพระอาทติย์, เข้าถึงเม่ือ 28 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.suriyothai.ac.th/library/studentshow/st2545/4-5/no08-21/artidjun.html 

 
  เทพพระอาทิตย์ ความจริงแล้วการมีตํานานเร่ืองของดวงอาทิตย์น่าจะมา

จากความยิ่งใหญ่ของมนั ว่าน่าจะมีใครท่ีจะต้องดแูลให้มนัขึน้ตอนเช้าและตกตอนเย็นในทุกๆวนั 
ตํานานเร่ืองเทพพระอาทิตย์นีไ้ด้บอกไว้ว่า ท่านมีช่ือว่า ยิกอิง้ซิง้ หรือ ตงัอ๊วงกง หรือ เทพเจ้าแห่ง
ดินแดนตะวนัออก เป็นหวัหน้าฝ่ายชาย โดยรักกบัพระแม่มารดาสวรรค์แห่งทิศตะวนัตก สองสามี
ภรรยาได้ช่วยปกครองกันคนละคร่ึง บางตํานานมีคนกล่าวว่า เง็กเซียนฮ่องเต้นัน้เป็นเทพองค์
เดียวกบั    ตงัอ๊วนกง บางตํารานัน้ได้กลา่วสรุปวา่เป็นคนเดียวกนั แตบ่างตําราก็ว่าเป็นเทพองค์ละ
องค์กนั 

 เม่ือมีพระอาทิตย์แล้วสิ่งขาดไมไ่ด้ก็คือ พระจนัทร์ ดงันัน้การมีตํานานเก่ียวกบั
เทพในเร่ืองนีจ้งึไมแ่ปลก มีเร่ืองเล่าขานกนัมาว่า พระอาทิตย์ในขณะนัน้มี ๑๐ ดวงด้วยกนั  ทกุวนั
ลกูพระอาทิตย์จะเดินทางจากตะวนัออกไปทางตะวนัตกเพ่ือนําของท่ีแม่ฝากไว้ไปให้ ยงัไงก็ต้องมี

http://www.suriyothai.ac.th/library/studentshow/st2545/4-5/no08-21/artidjun.html
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อยูว่นัหนึง่จนได้ลกูพระอาทิตย์ขบัรถขึน้ฟ้าไปพร้อมกนัทําให้โลกร้อนมากๆ  และความเดือดร้อนนี ้
ทําให้ประตูนรกเปิดออก ทําให้เทพพระอาทิตย์และเทพธิดาตะวันออกท่ีเป็นพระราชบิดาและ
มารดาของดวงอาทิตย์น้อยๆทัง้ ๑๐ ดวงไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือลูกชายท่ีทําร้ายชาวบ้านท่ี
เดือดร้อนอยู่ตอ่ไปได้ จึงว่าจ้างให้เทพโหวกลุ่มดาวยิงธนแูละเซีย้งง้อ ภรรยาของเขา ไปจดัการกบั
ลกูทัง้ ๑๐ ของตน เทพโหวได้ยิงธนขูึน้ฟ้าเกิดเป็นลกูไฟ ไประเบิดในอวกาศ แล้วมีบางอย่างตกลง
บนพืน้ชาวบ้านได้วิ่งไปดปูรากฏวา่เป็น เจ้านกดํา ๓ ขาของคนจีนเรียกวา่ ซาจ๊กเจีย้ว   

 นีก็้คือวิญญาณของลกูพระอาทิตย์ ท่ีกลายร่าง เทพโหวยิงธนทีูละดอก นกดํา 
๓ ขาก็คอ่ยๆตกลงมาทีละตวั โลกก็คอ่ยๆเย็นขึน้ เทพโหวคดิได้ว่าถ้ายิงดวงอาทิตย์ไปหมดโลกก็คง
จะเย็นตายแน่เขาจึงเหลือไว้ดวงหนึ่ง เม่ือเทพโหวทํางานสําเร็จก็กลบัไปหาเทพพระอาทิตย์ เทพ
พระ-อาทิตย์พอทราบข่าวท่ีว่าเทพโหวฆ่าลูกตนเองไปถึง ๙ ดวง ก็ทรงโกรธ และขับไล่สองสามี
ภรรยานีใ้ห้มาเป็นมนุษย์ ฝ่ายเจ้าคณุเธอเซีย้งง้อ เกิดกล้วว่าตนเองจะตายเร็วขึน้มาจึงขอร้องให้
สามีไปขอยาอายุวัฒนะจากจากเจ้าแม่ฮ้วงบ้อ พอขอกลับมาได้ก็ให้กับนางเซีย้งง้อเก็บไว้ โดย
กําชบัว่าให้กินเม่ือจําเป็น แต่นางเกิดความละโมบเลยแอบกินคนเดียว จนกระทัง้ตวัเองลอยและ
สามารถกลบัสวรรค์ได้ แตค่วามกลวัท่ีตนเองทิง้สามีมากลวัว่าเทพองค์อ่ืนจะครหาได้จึงไปหลบท่ี
ดวงจนัทร์ก่อน ซึ่งบนดวงจนัทร์นัน้มีกระตา่ยตวัหนึ่งอาศยัอยู่ นางคิดจะบินกลบัสวรรค์หลงัจากท่ี
หลบมานาน แต่พลงัของนานหมดไม่สามารถเหาะกลบัได้ นางจึงต้องอยู่เดียวดายบนดวงจนัทร์ 
สว่นสามีของนางเทพโหวนัน้ได้รับศษิย์ไว้คนหนึง่ แตศ่ษิย์เกิดคดิล้างครูจงึฆา่เทพโหวตาย25 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                           
25เทพพระอาทติย์. เข้าถึงเม่ือ 28 กมุภาพนัธ์ 2559.เข้าถึงได้จาก

http://www.suriyothai.ac.th/library/studentshow/st2545/4-5/no08-21/artidjun.html 
 

http://www.suriyothai.ac.th/library/studentshow/st2545/4-5/no08-21/artidjun.html
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1.1.3.7 อารยธรรม ญ่ีปุ่น 
 ความเช่ือในญ่ีปุ่ น คือ เทพอะมะเตะระซุ  

 

 
 

ภาพท่ี 20 รูปปัน้เทพเจ้าอะมะเตะระซุ  
ท่ีมา: สรุศกัดิ ์ทอง, เผชิญหน้าเทพเจ้า (กรุงเทพฯ: กรีนบุ๊คส, 2551). 

 
 อะมะเตะระซุ (Amaterasu), อะมะเตะระซุ-โอมิกะมิ  Amaterasu-omikami) 

หรือ โอฮิรุเมะ-โนะ-มุชิ-โนะ-กะมิ (Ohiru-menomuchi-no-kami) เป็นสริุยเทพีตามความเช่ือของ
ศาสนาชินโต มีตํานานท่ีเก่ียวข้องกบัเทพีองค์นีม้ากมาย ซึ่งเป็นรากฐานของพิธีกรรมสําคญัตา่ง ๆ 
เร่ืองท่ีสําคญัคือการท่ีสุริยเทพีหลบหนีพระพายซุซะโนะโอะเข้าไปอยู่ในถํา้ ทําให้โลกต้องพบกับ
ความมืดมิดจนเกิดจลาจล เทวดาทัง้หลายจึงคิดอุบายให้สริุยเทพีปรากฏตวัออกมา แสงสว่างจึง
ได้ขบัไล่ความมืดและความชัว่ร้าย เป็นเหตใุห้ซูซะโนะโอะถกูกําราบลงได้ นางจึงกลายเป็นเทพท่ี
สําคญัท่ีสดุของศาสนาชินโต26 

                                           
26 สรุศกัดิ ์ทอง, เผชิญหน้าเทพเจ้า (กรุงเทพฯ: กรีนบุ๊คส, 2551), 61. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0
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 ต านานเทพอะมะเตะระซุและเทพซุซะโนะโอะ 
 หลงัจากกลบัมาจากดนิแดนมรณะ เทพอิสะนะกิได้ชําระล้างร่างกายในแม่นํา้

และได้บงัเกิดเทพขึน้มา หลายองค์จากการชําระล้างร่างกายนัน้  ในจํานวนนัน้มีอยู่สามองค์ท่ีมี
อํานาจเหนือกว่าเทพองค์อ่ืนๆคือ อะมะเตะระซุ เทพีแห่งดวงอาทิตย์ผู้ปกครองสรวงสวรรค์ ท์ซุกุ
โยะมิ เทพแหง่ดวงจนัทร์ ผู้ปกครองโลกยามราตรี และซุซะโนะโอะ เทพแห่งทะเล เทพซุซะโนะโอะ 
เอาแตร้่องไห้เสียใจ ท่ีมารดาตายไป อิสะนะกิรําคาญจึงไล่ให้ออกไปจากสวรรค์ ซุซะโนะโอะจึงเข้า
มาลาพ่ีสาวคืออะมะเตะระซุ  อะมะเตะระซุเข้าใจผิดว่าน้องชายจะมายึดครองดินแดนสวรรค์จึง
หลบไปอยูใ่นถํา้ไม่ยอมออกมา และเนืองจากอะมะเตะระซุเป็นเทพผู้ ให้แสงสว่างแก่โลก เม่ือหลบ
ไปอยู่ในถํา้แล้วโลกก็มืดมิด เหล่าเทพอ่ืนจึงออกอบุายจดังาน เลีย้งครึกคร่ืนขึน้หน้าถํา้นัน้  เทพอะ
มะเตะระซุอยากรู้วา่ข้างนอกทําอะไรกนัจงึออกจากถํา้มาด ูโลกจงึกลบัมีแสงสวา่งขึน้มาอีกครัง้  

 เหล่าเทพจึงพากันลงโทษไล่ซุซะโนะโอะท่ีเป็นต้นเหตใุห้ไปอยู่ในโลกมนุษย์ 
เทพซุซะโนะโอะเดนิทางมาท่ีหมูบ้่านแหง่หนึง่ในเมืองอิสโุมะ และได้เจอตากบัยายกําลงั 
ร้องไห้โศกเศร้าท่ีต้องสง่ลกูสาวคือคฌิุอินะดะ ไปสงัเวยงยูกัษ์แปดหวั ซุซะโนะโอะเลยอาสา 
เข้าช่วยโดยเอาเหล้าให้งูยกัษ์กิน พองูหลบัก็เอาดาบฟันงูขาดเป็นท่อนๆ และได้เจอดาบวิเศษคซุะ
นะงิในหางนัน้ จากนัน้ก็แตง่งานกบัคฌิุนะดะและได้ให้กําเนิดธิดาช่ือ  ซุเซะริ ซึ่งตอ่มาได้แตง่งาน
กบัเทพโอกนุินฌิุ27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

27 สมฤทธี บวัระมวล, ต านานแห่งศาสนา ลัทธินิยมและความเช่ือปรัมปรา 
(กรุงเทพฯ: คุ้มคํา 2550), 127-129. 
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ตารางท่ี 3 วิเคราะห์ลกัษณะของเทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ 

 
 

อารยธรรม ช่ือเทพ ลกัษณะรูปแบบ 

เมโสโปเตเมยี 

 

เทพอสรุะมาสดา 

 

เป็นเทวีบรุุต ที่มีพระวรกายงดงาม ผสมผสานระหว่าง
นกกับมนุษย์ จะสงัเกตได้ว่าพระวรกายส่วนล่างเป็น
หางนกและมีปีกเหมือนนก พระวรกายจะเป็นมนุษย์ 
หรือบางที่ปีกและหางอาจเป็นฉลองพระองค์ จะการ
สืบค้นจะพบว่า งานศิลปกรรมจะพบในลกัษณะ รูป
แกะสลกัจากหิน เป็นงานนนูตํ่านนูสงู 

อียิปต์ 

 

เทพรา 

 

รูปลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของเทพเจ้ารา ที่ปรากฏต่อ
ภายนอกคือ งทูี่ขดรอบวดัถทุรงกลมสีแดง พระวรกาย
สนีํา้ตาล แตง่กายตามแบบของอียิปต์ ศิลปกรรมที่พบ 
มีทัง้งานจิตรกรรมใช้สจีากธรรมชาติ การใช้สจีะใช้สใีห้
กลุ่มวรรณะอุ่นและงานประติมากรรม จะเป็นงานนูน
สงูนนูตํ่า 

จีน 

 

เสนิหนง 

 

รูปลกัษณ์เป็นชายชรา พระวรกายสแีดง เครายาวสี
แดงหรือสดีํา ฉลองพระองค์นุง่ผ้าตามแบบจีนโบราณ  
ศิลปกรรมที่พบ มีทัง้งานจิตรกรรมจะใช้สกีลุม่วรรณะ
ร้อน สแีดงและเหลอืงทอง ใช้เขียวสเีย็นมาใช้ในฉลอง
พระองค์บ้าง และงานประติมากรรม จะเป็นแกะสลกั
ไม้ งานปัน้ และงานหลอ่เป็นสว่นใหญ่ 
 

กรีก-โรมนั 

 

เทพอพอลโล 

 

รูปลกัษณ์เป็นชายหนุ่ม ตามแบบของชาว กรีก-โรมนั 
ฉลองพระองค์ จะน้อยชิน้มีเพียงผ้าผืนเดียวบ้าง หรือ
อาจมีเคร่ืองตกแต่งอื่นๆบ้าง  ศิลปกรรมที่พบพบ มีทัง้
งานจิตรกรรมใช้สีจากธรรมชาติหรือสีนํา้มนั การใช้สี
จะใช้สีให้กลุ่มวรรณะสีอุ่น และงานประติมากรรมจะ
พบงานนนูสงูนนูตํ่าและงานป่ันเป็นสว่นใหญ่ 
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ตารางท่ี 3 วิเคราะห์ลกัษณะของเทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ (ตอ่) 

อารยธรรม ช่ือเทพ ลกัษณะรูปแบบ 

อินเดีย 

 

เทพสริุยเทพ 

 

รูปลักษณ์เป็นชายหนุ่มงดงามตามแบบของฮินดุ  ฉลอง
พระองค์นุ่งผ้าตามแบบอินเดียโบราณ ประทบับนราชรถมีม้า
ลาก 7 ตวั ศิลปกรรมที่พบ มีทัง้งานจิตรกรรม การใช้สีจะใช้สี
ให้สสีดใส และงานประติมากรรม จะเป็นงานปัน้งานหลอ่เป็น
สว่นใหญ่ 

ไทย 

 

เทพพระอาทิตย์ 

 

รูปลกัษณ์เป็นชายหนุม่ พระวรกายสแีดง ทรงสงิห์หกหวั ฉลอง
พระองค์นุง่ผ้าตามแบบไทยโบราณ  ศิลปกรรมที่พบ มีทัง้งาน
จิตรกรรมใช้สจีากธรรมชาติ การใช้สีจะใช้สีให้กลุม่ร้อน สีแดง
และเหลืองทอง ใช้เขียวสีเย็นมาใช้ในฉลองพระองค์บ้าง และ
งานประติมากรรม จะเป็นงานปัน้งานหลอ่เป็นสว่นใหญ่ 

ญ่ีปุ่ น 

 

เทพอะมะเตะระซุ   

 

รูปลกัษณ์เป็นหญิงสาวท่าทางอ่อนช้อยงดงามตามแบบของ
ญ่ีปุ่ น ฉลองพระองค์นุ่งผ้าตามแบบญ่ีปุ่ นโบราณ ศิลปกรรมที่
พบ เป็นงานจิตรกรรมใช้สปีระเทศสนีํา้ สหีมกึหรือสีฝุ่ น การใช้
สีจะใช้สีให้กลุ่มวรรณะสีอุ่น งานประติมากรรม จะเป็นงาน
แกะสลดัไม้ งานปัน้งานหลอ่เป็นสว่นใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



74 
 

 

1.2 ศึกษาจากอารยธรรมที่มีความเช่ือเร่ือง เทพ เทพเจ้า 
  ความเช่ือเร่ืองเทพเจ้า เป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับมนุษย์มานานตัง้แต่สมัยดึกดําบรรพ์ 

มนษุย์ทกุมมุโลกจะมีตํานานเทพเจ้าของอารยธรรมตวัเอง เช่ือถือในเทพเจ้าตา่งกนัออกไป คงยาก
ท่ีจะสืบค้นได้วา่เทพเจ้าของอารยธรรมของใครเก่าแก่ท่ีสดุ แตเ่ม่ือกล่าวถึงโลกของเทพเจ้า นกัเทว
วิทยาสว่นใหญ่จะเร่ิมเลา่จากความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าในอารยธรรมดนิแดนเมโสโปเตเมียก่อน28 

 
ตารางท่ี 4 ตารางกลุม่อารยธรรมท่ีมีคตคิวามเช่ือเทพเจ้า 

                                           
28

 สกุญญา มกราวธุ, อัจฉริยะ 100 หน้า เทพเจ้า  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริง้ติง้แอนด์
พบัลิชชิ่ง, 2557), 9. 

7 กลุม่อารยธรรมที่มีคติความเช่ือเทพเจ้า 

 
อารยธรรม แหลง่กําเนิด ช่วงเวลาที่ถือกําเนดิ พืน้ท่ีที่ได้รับอิทธิพล 

1.เมโสโปเตเมีย

 

บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํา้ไท
ก รีส แ ละ ยู เ ฟ รที ส  ห รื อ
บ ริ เ ว ณ ป ร ะ เ ท ศ อิ รั ก 
อิ ห ร่ า น  แ ล ะ ซี เ รี ย ใ น
ปัจจบุนั 

3,300 ปี  
ก่อนคริสต์ศกัราช 

อาณาจักรอียิปต์โบราณ
ตะวนัออกกลาง กรีซ และ
มี อิ ท พ ล ต่ อ ศ า ส น า ยิ ว 
คริสต์ และอิสลาม 

2.อียิปต์ 

 

บริเวณริมฝ่ังแม่นํา้ไนล์ใน
ปร ะ เ ท ศ อี ยิ ป ต์ ถึ ง ต อ น
เหนือของประเทศซูดาน 
ทวีปแอฟริกา 

2,550 ปี  
ก่อนคริสต์ศกัราช 

ทวีปแอฟริกา บางสว่นของ
เมโสโปเตเมีย เปอเซียและ
คาบสมรุอิตาล ี
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ตารางท่ี 4 ตารางกลุม่อารยธรรมท่ีมีคตคิวามเช่ือเทพเจ้า (ตอ่) 

อารยธรรม แหลง่กําเนิด  ช่วงเวลาทีถื่อกําเนิด พืน้ท่ีที่ได้รับอิทธิพล 

3.จีน 

 

บริเวณลุม่นํา้แมฮ่วงโห ทาง
ตะวันออก เฉียงเหนือของ
จีนถึงเขตลุ่มแม่นํา้แยงซี
ทางตอนกลางของประเทศ 

1,650 ปี  
ก่อนคริสต์ศกัราช 

ประเทศมองโกเลีย ญ่ีปุ่ น 
เ ก า ห ลี  ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเ ฉียงใ ต้  และ
บางส่วนของเอเชียใต้ เช่น 
ภฏูาน 

4.กรีก-โรมนั 

 

ห มู่ เ ก า ะ ต่ า ง ๆ ใ น ท ะ เ ล
อีเจียน ตลอดจนอาณาเขต
ในดินเดนตา่งๆ ในเอเชียไม
เนอร์ 

1,600 ปี  
ก่อนคริสต์ศกัราช 

คาบสมทุรอิตาล ีตะวนัออก
กลาง และต่อมาขยายไป
ทัว่ยโุรปเกือบทัง้ทวีป 

5.อินเดีย 

 
 

ดิ น เ ด น ช ม พู ท วี ป 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย พื ้น ที่ ใ น
ป ร ะ เ ท ศ อัฟ ก า นิ ส ถ า น 
ปากีสถาน เนปาล และ
อินเดียในปัจจบุนั 

1,500  ปี  
ก่อนคริสต์ศกัราช 

ทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
รวมทัง้ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น 
และเกาหล ี

6.ไทย 

 

ดินเดนชมพทูวีป 543  ปี  
ก่อนคริสต์ศกัราช 

ทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
รวมทัง้ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น 
และเกาหล ี

7.ญ่ีปุ่ น 

 

หมู่เกาะทัง้สี่ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น 

อยา่งน้อย 300  
ปี 

ก่อนคริสต์ศกัราช 

ค ว า ม เ ช่ื อ นี ้รุ่ ง เ รื อ ง ใ น
ประเทศญ่ีปุ่ น เพียงแห่ ง
เดียว 
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1.2.1 เทพเจ้าอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
เมโสโปเตเมีย หมายถึง ดินแดนท่ีอยู่ระหว่างแม่นํา้ไทกริสและยูเฟรทีส 

ปัจจุบนัคือ พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของประเทศอีรัก อิหร่าน และซีเรีย ดินแดนแถบนีมี้อารยธรรมท่ีนบัว่า
เก่าแก่ท่ีสุดในโลก ชนชาติแรกท่ีเข้ามาอยู่คือชาวสเุมเรียน ซึ่งตัง้แต่เม่ือประมาณ 4,000-3,000 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช แล้วจึงมีชนชาติอ่ืนๆ เช่น ฮิตไทต์ อัสซีเรีย คานาอันเปอร์เชีย เข้ามาอยู่ใน
ดนิแดนนี ้

ชาวสเุมเรียนเป็นชนชาติท่ีมีภูมิปัญญาสงูมาก รู้จกัการประดิษฐ์ตวัอกัษรคนูิ
ฟอร์มหรืออกัษรลิ่มบนแผ่นดินเหนียวเผาไฟ การคํานวณ การชัง่ตวงวดั ระบบชลประทาน การกสิ
กรรม พวกเขาอยูร่วมกนัเป็นนครรัฐ เชน่ เมืองเออร์ เมืองอรุุก ชาวเมืองเช่ือว่ามีเทพเจ้าคุ้มครอง จึง
ก่อสร้างวิหารเทพเจ้าและแตต่ัง้นกับวชเพ่ือดแูลและปรกอบพิธีกรรม อารยธรรมนีส้่งตอ่ยงัชนชาติ
อ่ืนๆด้วย 

ชนชาติต่างๆในเมโสโปเตเมียผูกพันกับเทพเจ้ามาก เพราะพวกเขาเช่ือว่า
เทพเจ้าเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์ สายนํา้ ต้นไม้ และเป็นผู้สอนวิทยาการตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นการปัน้
หม้อหรือทําขนมปังให้มนษุย์ นอกจากนีย้งัเช่ือเร่ืองปีศาจและสตัว์หลาด  

เทพเจ้าในยคุนีจ้ะมีทัง้แบบมีร่างเป็นมนษุย์ ร่างเป็นมนษุย์เศียรเป็นสตัว์ ร่าง
เป็นสตัว์หลายชนิดรวมกัน หรือไม่มีรูปร่างเลย ในยุคแรกๆภาพหรือรูปปัน้ลกัษณะหยาบๆ แต่ตะ
ประณีตขึน้ในยคุหลงั29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
29

 เร่ืองเดียวกนั, 11. 
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ตารางท่ี 5 ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้าอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

งานศิลปกรรมรูปเทพเจ้า ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้า 

 

1. ส่วนใหญ่พบเ ป็นภาพหินสลัก  แบบนูนตํ่ า                   
หรือรูปปัน้ 

2. เทพเจ้าเป็นรูปมนุษย์มีปีก ซึ่งอาจเป็น   รูปแบบ
ของเทพเจ้าของชนชาติใกล้เคียง ในยคุตอ่มา 

3. แม้ไมพ่บหลบัฐานท่ีเก่าแก่กวา่แตเ่ช่ือวา่ความเช่ือ
เร่ืองเทพเจ้ามีมาก่อนหน้ายคุของชาวสเุมเรียน 

4. ความเ ช่ือเ ร่ืองเทพเจ้าของชาวสุเมเ รียนได้
ถ่ายทอดไปยงัชนชาติอื่นๆด้วย 

 

 
1.2.2 เทพเจ้าอารยธรรมอียปิต์ 

อารยธรรมอียิปต์ เป็นหนึ่งในอารยธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก อยู่ทางตอน
ตะวนัออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพืน้ท่ีตัง้แต่ตอนกลางจนถึงปากแม่นํา้ไนล์ ปัจจุบนัเป็น
ท่ีตัง้ของประเทศอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์โบราณเร่ิมขึน้ประมาณ 2,550 ปีก่อนคริสต์ศกัราช มีการ
พฒันาอารยธรรมเร่ือยมากวา่ 5,000 ปี   

ชาวอียิปต์โบราณเป็นชนชาติ ท่ี มีภูมิ ปัญญาสูง  อียิปต์เจริญทัง้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ การก่อสร้าง ศิลปะแขนงต่างๆ รวมทัง้เ ร่ืองจิตวิญญาณโดยเฉพาะการให้
ความสําคญักบัชีวิตหลงัความตายอย่างมากซึ่งคนรุ่นหลงัสามารถศกึษาเร่ืองราวของพวกเขาจาก
หลกัฐานเก่าแก่ เชน่ ภาพจารึกและตงัอกัษรเฮียโรกลิฟิกในพีระมิด จากม้วนหนงัสือปาปิรัสท่ีทําให้
รู้ว่าชาวไอยคุปต์นับถือเทพเจ้ามานานกว่า 2,000 ปีแล้วชาวอียิปต์โบราณเช่ือว่า เทพเจ้าเป็น
ผู้สร้างโลกหรือมีเทพเจ้าก่อนมนุษย์ เทพเจ้าอียิปต์มากมายนบัไม่ถ้วน และมีความเก่ียวข้องกับ
ชีวิตของพวกเขาตัง้แตเ่กิดจนตาย30 
 
 

                                           
30

 เร่ืองเดียวกนั, 17. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
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ตารางท่ี 6 ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้าอารยธรรมอียิปต์ 

งานศิลปกรรมรูปเทพเจ้า ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้า 

 

 
 

 

1. ส่วนใหญ่พบเ ป็นภาพหินสลัก  แบบนูนตํ่ า                   
หรือรูปปัน้ และงานจิตรกรรม 

2. เทพเจ้าทุกองค์มีลักษณะสูงส่ง มีสัญลักษณ์
ประจําองค์มากมาย และเนื่องจากยุ่งคุณสมบตัิ
ของสตัว์ว่ามีความพิเศษสงูส่ง เทพเจ้าสว่นใหญ่
จึงมีร่างเป็นสตัว์ หรือร่างที่ประสมกับสตัว์ด้วย 
เช่น เทพโฮรัสมัคปรากฎในร่างมนุษย์เศียรเป็น
เหยี่ยว 

3. เทพเจ้ามีพลงัอํานาจอนัยิ่งใหญ่มหาศาลสามารถ
ให้คุณและให้โทษกับมนุษย์ได้ การบูชาเทพเจ้า
ในวิชาจึงเป็นพิธีกรรมที่สาํคญัมาก 

4. ความเช่ือในเร่ืองเทพเจ้าทําให้เกิดสิ่งก่อสร้าง
อัศจรรย์อยากพีระมิด รูปสลักสฟิงซ์ เสาโอเบ
ลสิสก์ รวมไปถึงการทํามมัมี 

 
1.2.3 เทพเจ้าอารยธรรมจีน 

ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีอารยธรรมยาวนานท่ีสุดประเทศหนึ่ง โดย
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ท่ี สามารถค้นคว้าได้บง่ชีว้่าอารยธรรมจีนมีอายถุึง 5,000 ปี รากฐานท่ี
สําคญัของอารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจ๊ือ เม่ือ
ประมาณ ศตวรรษท่ี 2 ก่อนคริสต์ศกัราช  อารยธรรมจีนสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ มีแหล่งอารยธรรม
ท่ีสําคญั    2 แหล่ง คือ ลุ่มแม่นํา้ฮวงโห พบความเจริญท่ีเรียกว่า วฒันธรรมหยางเชา ( Yang 
Shao- Culture ) พบหลกัฐานท่ีเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผามีลกัษณะสําคญัคือ เคร่ืองปัน้ดินเผาเป็นลาย
เขียนสี มกัเป็นลายเรขาคณิต พืช นก สตัว์ต่างๆ และพบใบหน้ามนุษย์ สีท่ีใช้เป็นสีดําหรือสีม่วง
เข้ม นอกจากนีย้งัมีการพิมพ์ลายหรือ ขดูสลกัลายเป็นรูปลายจกัสาน ลายเชือกทาบ และ ลุ่มนํา้
แยง-ซี  ( Yangtze ) บริเวณมณฑลชานตงุพบ วฒันธรรมหลงซาน ( Lung Shan Culture ) พบ
หลกัฐานท่ีเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผามีลกัษณะสําคญัคือ เคร่ืองปัน้ดินเผามีเนือ้ละเอียดสีดําขดัมนัเงา 
คณุภาพดีเนือ้บางและแกร่ง เป็นภาชนะ 3 ขา  
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จากการรุ่งเร่ืองมาหลายพนัปี จึงมีตํานานเทพเจ้าท่ีเก่าแก่ปรัมปรา เป็นเร่ือง
เล่าขานมาจากนิทาน บทกลอน บนัทึกประวตัิศาสตร์ จารึกต่างๆ ตัง้แต่ยุคของเหลาจ่ือ ผู้ ก่อตัง้
ลัทธิเต๋า มีชีวิตในช่วง 599-500 ปี ก่อนคริสต์ศกัราช เป็นต้นมา ตํานานเทพเจ้าจะเน้นเร่ือง
คณุธรรมเป็นสว่นใหญ่ ความเป็นมาของเทพเจ้าจีนแยกได้ ดงันี ้

เทพเจ้าจากต านานจีน 
ตํานานเทพเจ้าช่วงแรกๆจะมีลักษณะเหมือนนิทาน เห็นว่าสิ่งไหนมีพลัง

อํานาจก็ยกให้สิ่งนัน้เป็นเทพเจ้า เช่น ชาวจีนโบราณจะนบัถืองู เพราะเห็นว่างูกดัคนตายได้ น่าจะ
มีอํานาจมาก นบัถือนกใหญ่วา่เป็นเทพเจ้าลมพอบนิได้ทําให้เกิดลมพดั 

เทพเจ้าจากตํานานเน้นอธิบายท่ีมาท่ีไปของโลกและมนุษย์ หรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาตมิากกว่าการสอนคณุธรรมและบางเร่ืองแม้จะเป็นเทพเจ้าก็หนีเร่ืองเศร้าไป
ไม่พ้น เช่นตํานานเจ้าแม่พระจันทร์ มีเร่ืองเล่าขานกันมาว่า พระอาทิตย์ในขณะนัน้มี 10 ดวง
ด้วยกนั ทกุวนัลกูพระอาทิตย์จะเดินทางจากตะวนัออกไปทางตะวนัตกเพ่ือนําของท่ีแม่ฝากไว้ไปให้ 
วนัหนึ่งลูกพระอาทิตย์ขับรถขึน้ฟ้าไปพร้อมกันทําให้โลกร้อนมากๆ และความเดือดร้อนนีทํ้าให้
ประตนูรกเปิดออก ทําให้เทพพระอาทิตย์และเทพธิดาตะวนัออกท่ีเป็นพระราชบิดาและมารดาของ
ดวงอาทิตย์น้อยๆทัง้ 10 ดวงไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือลูกชายท่ีทําร้ายชาวบ้านท่ีเดือดร้อนอยู่
ตอ่ไปได้ จงึวา่จ้างให้เทพโหวกลุม่ดาวยิงธนแูละเซีย้งง้อ ภรรยาของเขา ไปจดัการกบัลกูทัง้ 10 ของ
ตน เทพโหวได้ยิงธนขูึน้ฟ้าเกิดเป็นลกูไฟ ไประเบิดในอวกาศ แล้วมีบางอย่างตกลงบนพืน้ชาวบ้าน
ได้วิ่งไปดปูรากฏว่าเป็น เจ้านกดํา 3 ขา  นีก็้คือวิญญาณของลกูพระอาทิตย์ ท่ีกลายร่าง เทพโหว
ยิงธนทีูละดอก นกดํา 3 ขาก็ค่อยๆตกลงมาทีละตวั โลกก็คอ่ยๆเย็นขึน้ เทพโหวคิดได้ว่าถ้ายิงดวง
อาทิตย์ไปหมดโลกก็คงจะเย็นตายแนเ่ขาจงึเหลือไว้ดวงหนึ่ง เม่ือเทพโหวทํางานสําเร็จก็กลบัไปหา
เทพพระอาทิตย์ เทพพระอาทิตย์พอทราบข่าวท่ีว่าเทพโหวฆ่าลูกตนเองไปถึง 9 ดวง ก็ทรงโกรธ 
และขบัไล่สองสามีภรรยานีใ้ห้มาเป็นมนษุย์ ฝ่ายเจ้าคณุเธอเซีย้งง้อ เกิดกลวัว่าตนเองจะตายเร็ว
ขึน้มาจงึขอร้องให้สามีไปขอยาอายวุฒันะจากจากเจ้าแม่ฮ้วงพ้อเบีย้ พอขอกลบัมาได้ก็ให้กบันาง
เซีย้งง้อ เก็บไว้ โดยกําชบัว่าให้กินเม่ือจําเป็น แตน่างเกิดความละโมบเลยแอบกินคนเดียว จนกระ
ทัง้ตวัเองลอยและสามารถกลบัสวรรค์ได้ แต่ความกลวัท่ีตนเองทิง้สามีมากลวัว่าเทพองค์อ่ืนจะ
ครหาได้จึงไปหลบท่ีดวงจนัทร์ก่อน ซึ่งบนดวงจนัทร์นัน้มีกระต่ายตวัหนึ่ง  อาศยัอยู่ นางคิดจะบิน
กลับสวรรค์หลังจากท่ีหลบมานาน แต่พลังของนานหมดไม่สามารถเหาะกลบัได้ นางจึงต้องอยู่
เดียวดายบนดวงจนัทร์ สว่นสามีของนางเทพโหวก็ต้องอยูบ่นโลกมนษุย์ 
 
 



80 
 

 

เทพเจ้าที่เป็นเซียน 
ลทัธิเต๋าเน้นสอนเร่ืองความกลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นลัทธิท่ีมีอิทธิพลต่อ

วฒันธรรมจีนมาก และมกักลา่วถึงการแสวหายาอายวุฒันะและการบําเพ็ญพรตเพ่ือเป็นเซียน ทํา
ให้เกิดเทพเจ้ามากมาย เร่ืองแปลกคือเทพเจ้าจีนแม้จะเกิดมาเป็นเทพ แต่ไม่ค่อยจะมีอิทธิฤทธ์ิ 
และต้องมาบําเพ็ญเพียรหรือผ่านบททดสอบบนโลกมนษุย์ก่อนแล้วจึงเหาะกลบัขึน้ไปบนสวรรค์ 
ดงัเชน่เร่ืองของเง็กเซียนฮอ่งเต้ 

เซียน อาจเป็นมนุษย์หรือสตัว์ก็ได้ สําคญัตรงท่ีต้องบําเพ็ญบารมี ขดัเกลา
กิเลสจนกระทัง่บรรลถุึงหนทางหลดุพ้น แต่บางตําราไม่ได้ระบถุึงขัน้หลุดพ้น เพียงแต่เรียนให้จบ
วิชาเซียน มีฤทธ์ิเดชเหนือมนษุย์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ และเป็นอมตะ ตํานานเทพเจ้าจีน
จะมีเร่ืองเล่ามากมายท่ีเก่ียวกบังู สุนขัจิง้จอก ค้างคาว ปลา ฯลฯ ท่ีรู้วิธีปฏิบตัิตนเพ่ือเป็นเซียน มี
อายุยืนเป็นพนัปี เม่ือบําเพ็ญสําเร็จจะได้ร่างเป็นมนุษย์ มีท่ีอยู่เป็นวิมานอนัวิจิตร ซึ่งอาจอยู่บน
สวรรค์หรือไมก็่ได้ 

เทพเจ้าจากพุทธศาสนา 
ประเทศจีนรับอิทธิพลของพุทธศาสนามาเป็นเวลาลายพันปี ชาวจีนส่วน

ใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน นับถือพระโพธิสัตว์ และถือว่าพระท่ีปฏิบตัิชอบมีความ
เมตตาสงูเป็นเทวดาอีกด้วย 

เพทเจ้าที่เป็นวีรบุรุษ 
ชาวจีนช่ืนชมคนดี ดงันัน้จงึยกให้วีรบรุุษในยคุก่อนหลายๆท่านเป็นเทวดาใน

สมยัโบราณฮ่องเต้สามารถแต่งตัง้ผู้ ท่ีเหมาะสมซึ่งล่วงลบัไปแล้วเป็นเทวดาได้มีการตัง้ช่ือท่ีเป็น     
เซียนแตม่อบตําแหนง่ให้ด้วย 

เทพเจ้าจากวรรณกรรม 
แม้จะไม่ได้มีชีวิตอยู่จริง แต่ตวัละครสําคญัในวรรณกรรมหลายเร่ืองได้รับ

การยกย่องให้เป็นเทพเจ้า มีการตัง้ศาลบูชา มีพิธีกรรมต่างๆและมีคําเล่าขานถึงความศกัดิ์สิทธ์ิ
ด้วย31 

 
 
 

 

                                           
31

 เร่ืองเดียวกนั, 32. 
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ตารางท่ี 7 ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้าอารยธรรมจีน 

งานศิลปกรรมรูปเทพเจ้า ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้า 

 
 

 

1. ส่วนใหญ่พบเ ป็นภาพหินสลัก  แบบนูนตํ่ า                   
ห รื อ รู ปปั้น  ภา พไ ม้ สลัก  แ บบนูนตํ่ า                   
นนูสงู งานลอยตวั และงานจิตรกรรม 

2. เทพเจ้ามีอิทธิฤทธ์ิ ประทานโชคลาภได้ สว่นใหญ่ 
จะเป็นเร่ืองสุขภาพ การงาน เงินทอง และครอง
ครัว 

3. ตํานานเทพเจ้าของชาวจีนให้ความสําคัญกับ
คณุธรรมและจริยาธรรมมาก 

4. ชาวจีนจะนบัถือเทพเจ้าที่เป็นผู้ประกอบกรรมดี
แล้ว ยังถือตัวละครในวรรณกรรมด้วย  เช่น 
เห้งเจีย นาจา 

5. เพทเจ้าส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเทพองค์สําคัญ 
ศิลปินมักสร้างให้เป็นรูปของผู้ที่มีอายุอยู่ในวัย
กลางคนหรือสูงวัย แสดงให้เห็นว่าชาวจีนให้
ความนบัถือเร่ืองประสบการณ์ของชีวิตมากกว่า
ความงดงามของวยัเยาว์ 

 
1.2.4 เทพเจ้าอารยธรรมกรีก-โรมัน 

ปกรณัมกรีก-โรมนั เป็นเร่ืองทีมีผลต่อความคิดจิตใจของชาวตะวนัตกอย่าง
ลึกซึง้ สนันิษฐานว่าชาวกรีก (หมายถึงคนท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆในทะเลอีเจียน) เล่น
ขานเร่ืองราวเก่ียวกับเทพเจ้ามานานนับพันปี มีผลต่อศิลปะวิทยาการด้านต่างๆ และเป็นส่วน
สําคญัในวิถีชีวิตของพวกเขา ตอ่มายงัได้เผยแผไ่ปในดนิแดนอ่ืนด้วย 

โดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช 356-323 ก่อน
คริสต์ศกัราช กษัตริย์กรีกจากแคว้นมาซิโดเนียพระบิดาขอวพระองค์ทรงรวบรวมแว่นแคว้นกรีกท่ี
อยู่กระจัดกระจายตามเกาะต่างๆให้มาอยู่ภายใต้การปกครองมาซิโดเนีย มาถึงรัชสมัยของ
พระองค์ทรงนํากองทัพกรีรบุกไปถึงซีเรีย อียิปต์ เมโสโปเตเมีย ทรงพิชิตจักรวรรดิ เปอร์เซียได้
ทัง้หมด และเคยไปถึงอินเดียด้วย อยา่งไรก็ดี หลงัจากพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์สวรรคต เหล่าขนุศกึ
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ท่ีเคย ร่วมรบกบัพระองค์ได้แตกแยกกนัไป ตา่งก็แบง่แยกดินแดนกนัปกครอง และไม่ได้ขึน้ตรงกบั
กษัตริย์แห่งมาซิโดเนีย ทําให้อาณาจกัรกรีกอ่อนแอประกอบกับชาวกรีกมีนิสยัรักสงบอยู่แล้ว จึง
ไมไ่ด้ขยายดนิแดนเพิ่มอีก 

ตรงข้ามกับชาวโรมันท่ีก่อสร้างอาณาจักรในคาบสมุทรอิตาลี มีนิสัยเป็น
นกัรบและได้ทําสงครามกับชาวกรีกหลายครัง้ จนกระทัง่สามารถยึดนครกรีกได้ทัง้หมดในช่วงปีท่ี 
146 ก่อนคริสต์ศกัราช ซึ่งก่อนหน้านีช้าวโรมนัรับทัง้ความเช่ือและศิลปวฒันธรรมจากชาวกรีกไว้
บ้างแล้ว แม้ว่าจะมีศิลปวัฒนธรรมของตัวเองแต่ก็เทียบกับศิลปวัฒนธรรมกรีกท่ีมีความ
หลากหลาย งดงาม และลุ่มลึกไม่ไ ด้เลย เม่ือชาวโรมันตีกรีกได้จึงรับวัฒนธรรมกรีกมาเป็น
วฒันธรรมของตนเต็มตวั กษัตริย์โรมนัหลายพระองค์ทรงสร้างวิหารบูชาเทพเจ้าขึน้ไว้ในหลายๆ
เมือง และชาวกรีกก็ยงัดํารงชีวิตแบบเดมิภายใต้การปกครองของโรมนัได้ โดยเฉพาะความเช่ือเร่ือง
เทพเจ้านัน้ได้เผยแผ่ไปตลอดทัง้จักรวรรดิโรมัน เช่น ชาวเคลต์ ซึ่งเคยครอบครองทวีปยุโรป
ตะวันตกและยุโรปตอนกลางในยุคเหล็กนัน้ถูกจับจักรพรรดิจูเลียส ซีซาร์ ตีได้ราวปีม่ี 55 ก่อน
คริสต์ศกัราช เทพเจ้าของชาวเคลต์หลางองค์จึงถูกนํามาเทียงเคียงหรือเหมาว่าเป็นองค์เดียวกับ
เทพเจ้ากรีก-โรมนัด้วย 

ผลจากการรบเพ่ืองแย่งชิงดินแดนของชาวโรมนันัน้เอง ทําให้ความเช่ือเร่ือง
เทพเจ้าแผข่ยายออกไปและฝังรากลกึในความคิดความเช่ือของชาวยโุรปในปัจจบุนั 

จกัรวรรดโิรมนัมีพืน้ท่ีกว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลมุพืน้ท่ีราวคร่ึงหนึ่งของทวีป
ยโุรป ทัง้เกาะองักฤษ ตอนบนของตะวนัออกกลาง และแอฟริกาตอนเหนือ ส่วนบริเวณยุโรปตอน
เหนือและด้านตะวันออกของทวีป เช่นรัสเซีย ยูเครน เซ็ก สโสวกั แต่เดิมเป็นท่ีอยู่ของชาวสลาฟ
และมีตํานานเทพเจ้าสลาวิกของตวัเอง ทว่าเป็นเร่ือเล่าขนานกันปากต่อปาก และไม่มีการจด
บนัทกึเชน่ตํานานเทพเจ้าของชาวกรีก อินเดีย หรืออียิปต์32 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
32

 เร่ืองเดียวกนั, 43. 
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ตารางท่ี 8 ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้าอารยธรรมกรีก-โรมนั 

งานศิลปกรรมรูปเทพเจ้า ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้า 

 

 
 

 

1. ส่วนใหญ่พบเป็นภาพหินอ่อนสลัก แบบนูนตํ่า                   
หรือรูปปัน้  งานลอยตวั และงานจิตรกรรม 

2. อพอลโลเป็นเทพเจ้าที่งดงามที่สดุ ในขณะที่วีนสั
เป็นเทพีที่งดงามที่สุด เทพทุกองค์ล้วนมีรูปร่าง
หน้าตางดงาม เทพจะมดักล้ามเทพีค่อนข้างอวบ 
ดนูุม่นวล ซึง่เป็นรูปร่างตามอดุมคติในยดุนัน้ 

3. เทพและเทพีส่วนใหญ่ทรงแต่งตัวแบบชาวกรีก
โบราณเป็นผ้าพลิว้ทัง้ผืนพนัร่าง ไม่ก็ขุดออกรบ 
ชดุนายพราน 

4. เทพเจ้ามีความโลภ โกรธ หลง อิจฉาริษยา ไมต่า่ง
จากมนษุย์ โดยเฉพาะความเจ้าชู้ของซูสนัน้ทําให้
เกิดตํานานมากมาย 

5. เทพเจ้ากรีก-โรมนัไม่สามารถบนัดาลสขุทุกข์ให้
มนษุย์ได้ชาวตะวนัตกสนใจเร่ืองของเทพในฐานะ
แรงบนัดาลใจมากกว่า เช่น ศิลปินมกัจะมองหา
มิวส์ หรือเทพธิดาศิลปะวิทยากรของตนเอง เพื่อ
เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  

 
1.2.5 เทพเจ้าอารยธรรมอินเดีย 

ศาสนาฮินดหูรือศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุศาสนาหนึ่ง ผู้ ท่ีให้
กําเนิดศาสนานีเ้ป็นชาวอารยันเดิมอาศยัอยู่บริเวณทะเลสาบแคสเปียน ต่อมาได้ขยายอิทธิพล
มายงัดนิแดนชมพทูวีปและรบชนะชาวพืน้เมืองท่ีตัง้รกรากอยู่ในดินแดนนีท้ัง้ยงัสร้างระบบวรรณะ
ขึน้มาเพื่อตัง้ให้พวกตนมีอํานาจสงูกวา่ชาวพืน้เมือง 

เดิมชาวอินเดียนับถือเทพเจ้าเพียงส่ีองค์ คือ พระอาทิตย์ พระวรุณ พระ
อินทร์ และพระยม ต่อมาเม่ือชาวอารยันขยายดินแดนเพิ่มขึน้ไปถึงแคว้นปัญจาบ ได้นําเทพ
เจ้าของชาวพืน้เมืองมานบัรวมด้วยเป็น 33 องค์ แบง่ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่  

1. เทพท่ีสถิตบนสวรรค์ เชน่ พระวรุณ พระสริุยะ พระนารายณ์ 
2. เทพท่ีสถิตในอากาศ วาตะ พระอินทร์ พระศวิะ 
3. เทพท่ีสถิตบนพืน้ดนิ เชน่ พระอคันี พระโสม พระยม พระปฤตถวี 
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   ในเวลาตอ่มา ศาสนาพราหมณ์กลายเป็นศาสนาหลกัของดินแดนแถบนี ้มี
นิกานแตกออกไปมากมาย แตล่ะนิกายแตง่คมัภีร์ของตวัเองเทพเจ้าเร่ิมเพิ่มจํานวนมากขึน้ ถึงวนันี ้
กลา่วได้วา่เทพเจ้าท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุในโลกคือ เทพเจ้าของอารยธรรมฮินดนูัน่เอง33 

 
ตารางท่ี 9 ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้าอารยธรรมอินเดีย 

งานศิลปกรรมรูปเทพเจ้า ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้า 

 

 
 

 

1. ส่วนใหญ่พบเป็นภาพหินสลัก แบบนูนตํ่ า                   
หรือ รูปปัน้ งานลอยตวั และงานจิตรกรรม 

2. ชาวฮินดูโบราณรวมทุกๆสรรพวิชาไว้ในคัมภีร์ 
เ ร่ืองราวต่างๆจึ งมี รายละเอียดปลีกย่อย
มากมาย เทพเจ้าทกุองค์มีลกัษณะเฉพาะ เช่น สี
กาย จํานวนกร จํานวนพกัตร์ และมีเคร่ืองทรง 
พาหนะ อาวธุประจําองค์  

3. ตํานานเทพเจ้าเป็นเร่ืองที่เล่าจากคมัภีร์โบราณ 
เช่น ปรากฏในคมัภีร์พระเวท ซึ่งเป็นวรรณกรรม
ที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดีย คัมภีร์ปุราณะ มหา
กาพย์รามายณะซึ่งมีผลต่อความคิดความเช่ือ
ของชาวฮินดอูยา่งลกึซึง้ 

4. เทพเจ้ามีอํานาจมหาศาล เช่น พระศิวะสามารถ
ล้างโลกได้ชาวฮินดเูช่ือว่าเทพเจ้าให้คุณให้โทษ
กบัมนษุย์ได้ 

5. เทพหนึ่งองค์มีหลายปาง มีรูปบูชาหลายแบบ 
และเทพเจ้าสามารถรวมร่างกนัได้ 
มีความเช่ือว่ามนุษย์เข้าถึงองค์เทพเจ้าได้ยาก 
ผู้ คนจึงยินมบูชาเทวีซึ่งเป็นชายาของเทพเจ้า
ด้วย เพราะเช่ือวา่จะทรงกําลงัของ้ทพสวามีไว้ 
 

 
 
 

                                           
33

 เร่ืองเดียวกนั, 59. 
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1.2.6 เทพเจ้าอารยธรรมไทย 
เทพเจ้าของไทยหรือเทวดาพุทธ ถ้าแปลตามรูปศัพท์ เทวาหรือเทวดา 

หมายถึงผู้ควรแก่การประกอบพิธีสงัเวย พระไตรปิฏกกล่าวถึง เทวดาไว้หลายตอน นอกจากนีใ้น
ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นวรรณคดีเก่าแก่อายกุว่า 600 ปี พระราชนิพนธ์ในพระมหา
ธรรมราชาท่ี 1 (พญา-ลิไท) กษัตริย์ท่ี 4 ของสโุขทยั ยงัได้อธิบายเร่ืองของเทวดาพุทธไว้อย่าง
ละเอียด ในพทุธศาสนา คนธรรมดาก็สามารถเป็นเทวดาได้ถ้าทําความดี34 

ตามคติในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ เขาพระสุเมรุ คือภูเขาท่ีเป็น
หลกัของโลกหรือเป็นศนูย์กลางของจกัรวาล เป็นท่ีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในภพภูมิตา่งๆ ใต้เขาพระสเุมรุ
มีปลาอานนท์ตวัใหญ่หนนุอยู่ จกัวาลในพทุธศาสนามี 4 ทวีป ได้แก่ อตุรกรุุทวีป ชมพทูวีป บพุพวิ
เทหทวีป และ อมรโคยานทวีป ซึง่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตกของเขาพระสเุมรุ
ตามลําดบั35 

 
ตารางท่ี 10 ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้าอารยธรรมไทย 

งานศิลปกรรมรูปเทพเจ้า ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้า 
1. ส่วนใหญ่พบเป็นงานจิตรกรรม ภาพสลกั แบบ

นูนตํ่า หรือรูปปัน้ ภาพไม้สลัก แบบนูนตํ่า                   
นนูสงู งานลอยตวั  

2. พุทธเถรวาทเช่ือว่าเทวดาคือผู้ เสวยกรรมดีผล
บุญที่ทําให้ได้ความเป็นทิพย์มีความสุขบน
สวรรค์ 

3. เทวดาทุกองค์ให้ความนบัถือพระพุทธเจ้ามาก
ที่สดุ 

4. พทุธเถรวาทเช่ือว่าขณะที่ยงัมีชีวิตยิ่งสิ่งสมบุญ
มากก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชัน้สงูๆ
และมีอายยุืนยาว 

5. เทวดาพทุธหลายองค์ไมไ่ด้มีลกัษณะคล้าย 
 

 
 

 
 
 

 

                                           
34

 เร่ืองเดียวกนั, 72. 

35
 เร่ืองเดียวกนั, 75. 
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ตารางท่ี 10 ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้าอารยธรรมไทย (ตอ่) 

งานศิลปกรรมรูปเทพเจ้า ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้า 

         มนษุย์เช่นยกัษ์นาคครุฑ 
6. เทวดาหลายองไม่ได้สิ่งสถิตอยู่บนสวรรค์ เช่น 

รุกขเทวดาหมายถึงเทวดาที่สถิตอยู่ตามต้นไม้ 
อยู่ในภูมิเดียวกับเทวดาที่สถิตในท้องที่ต่างๆ 
และอยู่ในระดับเดียวกับ พวกยกัษ์ ซึ่งเป็นเทพ 
ชัน้ลา่ง อยูใ่น สวรรค์ชัน้จาตมุหาราชิกา 

 

1.2.7 เพทเจ้าอารยธรรมญี่ปุ่น 

ตํานานกําเนิดเทพและเกาะญีปุ่ น (ตํานานเทพอิสะนะกิและเทพอิสะนะมิ) 
ในยคุแรกขณะท่ีโลกยงัเป็นทะเลโคลนอยู่นัน่ ได้บงัเกิดเทพขึน้มาหลายองค์และในท่ีสดุได้เกิดเทพ
ชายและหญิงคือ เทพอิสะนะกิ และเทพอิสะนะมิ เทพทัง้สองได้ลงมาอาศยัอยู่บนผืนแผ่นดินและ
ให้กําเนิดเกาะตา่งๆท่ีสําคญัรวม 8 เกาะ หลงัจากนัน้ก็ได้ให้กําเนิดเทพตา่งๆเช่น เทพแห่งบ้าน 
ทะเล แมนํ่า้ ลม ต้นไม้ ภเูขา จนในท่ีสดุหลงัจากเทพอิสะนะมิได้ให้กําเนิดเทพแหง่ไฟก็เสียชีวิต 

เทพอิสะนะกิออกตามหาภรรยาท่ีดินแดนมรณะจนถึงประตหูินและได้คยุกบั
เทพอิสะนะมิ เทพอิสะนะบอกเทพอิสะนะกิว่าตนจะไปขอร้องผู้ปกครองดินแดนดโูดยมีข้อแม้ว่า
ห้ามไม่ให้ เทพ    อิสะนะกิ เข้ามามองรูปร่างของตนในประตหูิน  เทพอิสะนะกิเฝ้ารออยู่จนเวลา
ผ่านไปนานจึงทนไม่ไหวเลยเข้าไปดก็ูพบร่างของเทพอิสะนะมิเน่าเป่ือยอยู่  ด้วยความตกใจจึงวิ่ง
หนีไป เทพอิสะนะมิโกรธแค้นท่ีเทพ อิสะนะกิ ผิดสญัญาจึงสัง่ให้บรรดาปีศาจในดินแดนมรณะไล่
ตามจบัตวั เทพอิสะ-นะกิ แตใ่นท่ีสดุเทพอิสะนะกิก็หนีมาจนถึงทางเข้าออกดินแดนมรณะและเอา
หินใหญ่ปิดทางเข้าออก เทพอิสะนะมิ แค้นมากจงึบอกวา่ตนจะฆ่าผู้คนบนโลกให้ตายวนัละพนัคน 
เทพอิสะ-นะกิเลยบอกวา่ถ้าอยา่งนัน่ตนจะสร้างโรงคลอดเพ่ือให้กําเนิดคนวนัละพนัห้าร้อยคน โลก
เราจงึมีจํานวนคนเกิดมากกวา่คนตายก็ด้วยเหตนีุเ้อง 
ตํานานเทพอะมะเตะระซุและเทพซุซะโนะโอะ 

หลังจากกลบัมาจากดินแดนมรณะ เทพอิสะนะกิได้ชําระล้างร่างกายใน
แมนํ่า้และได้บงัเกิดเทพขึน้มาหลายองค์จากการชําระล้างร่างกายนัน้ ในจํานวนนัน้มีอยู่สามองค์ท่ี
มีอํานาจเหนือกวา่เทพองค์อ่ืนๆคือ อะมะเตะระซุ เทพีแหง่ดวงอาทิตย์ผู้ปกครองสรวงสวรรค์  ท์ซุ
กโุยะมิ เทพแห่งดวงจนัทร์ ผู้ปกครองโลกยามราตรี และซุซะโนะโอ     เทพแห่งทะเล เทพซุ
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ซะโนะโอะเอาแต่ร้องไห้เสียใจที_มารดาตายไป อิสะนะกิรําคาญจึงไล่ให้ออกไปจากสวรรค์ ซุ
ซะโนะโอะจึงเข้ามาลาพี_สาวคืออะมะเตะระซุ อะมะเตะระซุเข้าใจผิดว่าน้องชายจะมายึดครอง
ดนิแดนสวรรค์จงึหลบไปอยูใ่นถํา้ไมย่อมออกมา และเนือ้งจากอะมะเตะระซุเป็นเทพผู้ ให้แสงสว่าง
แก่โลก เม่ือหลบไปอยู่ในถํา้แล้วโลกก็มืดมิด เหล่าเทพอ่ืนจึงออกอบุายจดังานเลีย้งครึกครืน้ขึน้
หน้าถํา้นhัน เทพอะมะเตะระซุอยากรู้ว่าข้างนอกทําอะไรกนัจึงออกจากถํา้มาดู โลกจึงกลบัมีแสง
สวา่งขึน้มาอีกครัง้ เหลา่เทพจงึพากนัลงโทษไลซุ่ซะโนะโอะท่ีเป็นต้นเหตใุห้ไปอยูใ่นโลกมนษุย์ 

เทพซุซะโนะโอะเดินทางมาท่ีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองอิสโุมะ  และได้เจอตา
กบัยายกําลงัร้องไห้โศกเศร้าทีjต้องส่งลูกสาวคือคฌิุอินะดะ ไปสงัเวยงูยกัษ์แปดหวั ซุซะโนะโอะ
เลยอาสาเข้าช่วยโดยเอาเหล้าให้งูยกัษ์กิน พองูหลบัก็เอาดาบฟันงูขาดเป็นท่อนๆ และได้เจอดาบ
วิเศษคซุะนะงิในหางนั้นจากนัน้ก็แตง่งานกบัคฌิุนะดะและได้ให้กําเนิดธิดาช่ือ ซุเซะริ ซึ่งตอ่มาได้
แตง่งานกบัเทพโอกนุินฌิุ  
ตํานานเทพโอกนุินฌิุ 

เทพโอกนุินฌิุนัน้มีพ่ีน้องหลายคน พ่ีน้องของเทพโอกุนินุฌิต่างหลงใหลใน
ความงามของเจ้าหญิงยะงะมิ  และได้เดนิทางไปขอเจ้าหญิงแตง่งาน เทพโอกนุินฌิุแบกสมัภาระ
และเดินทางตากพวกพี ๆ ไปทีหลงั ระหว่างทางได้เจอกระตา่ยตวัหนึ่งอยู่ในสภาพท่ีถกูถอนขนไป
หมดจึงเข้าไปสอบถามและได้ช่วยกระต่ายตวันัน้ไว้ กระตา่ยได้ทํานายว่าเจ้าหญิงยะงะมิจะต้อง
เลือกแตง่งานกบัเทพโอกนุินฌิุซึ่งภายหลงัก็เป็นจริงดงัท่ีกระตา่ยตวันัน้ว่าไว้  พวกพ่ีน้องของเทพโอ
กนุินุฌิ แค้นใจจึงไล่ล่าสงัหารเทพโอกนุินุฌิ เทพโอกนุินฌิุหนีไปยงัเมืองอิสุโมะและได้พบกบัเจ้า
หญิง ซุเซะริธิดาของเทพซุซะโนะโอะ ทัง้สองตกหลุมรักซึ่งกันและกัน เทพซุซะโนะโอะทําการ
ทดสอบคณุสมบตัเิทพโอกนุินฌิุตา่ง ๆ นา ๆ และด้วยความชว่ยเหลือของเจ้าหญิงซุเซะริ เทพโอกนุิ
นฌิุจงึรอดพ้นมาได้ทกุครัง้จนในท่ีสดุก็ได้แตง่งานกนั เทพโอกนุินฌิุได้กลายเป็นเทพผู้ปกครองพืน้
พิภพ 

เทพแหง่ดวงอาทิตย์อะมะเตะระซุอยากให้ลกูหลานของตนลงไปปกครองโลก
มนษุย์จึงสัง่ลกูน้องให้ลงมาเจรจากบัเทพโอกุนินฌิุซึ่งปกครองโลกอยู่ แตล่กูน้องท่ีถกูส่งมาตา่งก็
ประทบัใจในตวัเทพโอกนุินฌิุจึงยอมเป็นบริวารของเทพโอกนุินฌิุไม่ยอมกลบัไปสวรรค์ แตใ่นท่ีสดุ
เทพอะมะเตะระซุก็ส่งเทพทะเกะมิกะสชุิมาเจรจากบัเทพโอกนุินฌิุได้สําเร็จ  เทพโอกนุินฌิุยินยอม
ยกดนิแดนให้อยูภ่ายใต้การปกครองของทายาทของเทพสวรรค์ เทพอะมะเตะระซุจึงส่งหลานช่ือ นิ
นิงิ ลงมาปกครองโลก 
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ต านานเทพนินิง ิ
เทพนินิงิลงมาปกครองโลกพร้อมกบัเทพผู้ติดตามอีกหลายองค์ เทพนินิงิได้

เจอกบัเจ้าหญิงโคะโนะฮะนะโนะซะกยุะ เทพนินิงิหลงรักนางและได้ไปสู่ขอกบัพ่อของนางคือเทพ
โอยะมะท์ซุมิ  เทพโอยะมะท์ซุมิบอกว่าตนมีลกูสาวสองคน คนโตนัน้มีความแข็งแกร่งเหมือนหิน 
สว่นคนน้องคือซะกยุะมีความงดงามเหมือนดอกซะกรุะ ถ้านินิงิแตง่งานกบัคนพี_แล้วก็จะอายยืุน
แข็งแกร่งเหมือนหินผา ถ้าแตง่งานกบัคนน้องแล้วก็จะอายุสัน้เหมือนกบัดอก ซะกุระท่ีบานได้ไม่
นานก็ร่วงโรยแต่ก็จะได้เก็บเก่ียวความสุขแจ่มใสของชีวิตถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสัน้ๆ  เทพนินิงิ
เลือกแตง่งานกบัคนน้อง ด้วยเหตนีุเ้องจกัรพรรดญ่ีิปุ่ น(เช่ือสายของเทพนินิงิ)จงึมีอายสุัน้ 

เจ้าหญิงโคะโนะฮะนะโนะซะกุยะมีสัมพันธ์กับเทพนินิงิเพียงคืนเดียวก็
ตัง้ครรภ์ เพ่ือเป็นการพิสจูน์ว่าเด็กในครรภ์เป็นเช่ือสายของเทพนินิงิ  เจ้าหญิงซะกยุะจึงจดุไฟเผา
โรงคลอดและคลอดบตุรในนัน้ บตุรท่ีเกิดมาปลอดภยัจากการถกูไฟคลอกจึงเป็นการพิสจูน์ความ
บริสทุธิ ของเจ้าหญิงซะกยุะ 
ตํานานเทพโฮะโอะริ 

บตุรของเทพนินิงิกับเจ้าหญิงซะกุยะมี 3 องค์ เทพโฮะโอะริ เป็นบุตรคน
สดุท้อง เทพโฮะโอะริยืมเบ็ดของพ่ีชายไปตกปลาและได้ทําตะขอเบ็ดหายไปจึงต้องเดินทางไปยงั
โลกใต้ทะเลเพ่ือตามหาตะขอเบ็ดนัน้ เทพโฮะโอะริได้แต่งงานกบัเจ้าหญิงโทะโยะตะมะ  ธิดาของ
เทพแห่งทะเล และได้รับแก้วมณีวิเศษ 2 ลกูจากเทพแห่งทะเล เทพโฮะโอะริใช้แก้วมณีนัน้กําราบ
พ่ีชายและได้เป็นผู้ปกครองโลกมนษุย์ตอ่จากบิดา 

เจ้าหญิงโทะโยะตะมะตัง้ครรภ์จึงมายงัโลกมนุษย์เพ่ือคลอดบุตร  และได้
ขอร้องไม่ให้ เทพโฮะโอะริมองเข้ามาในโรงคลอดขณะที_ตนคลอดบตุร เทพโฮะโอะริสงสยัจึงแอบ
มองเข้าไปก็พบวา่เจ้าหญิงโทะโยะตะมะได้กลายร่างเป็นปลาฉลามขนาดใหญ่ เจ้าหญิงโทะโยะตะ
มะรู้สึกอบัอายจึงทิง้บตุรที_คลอดออกมาไว้แล้วหนีกลบัไปยงัดินแดนใต้ทะเล แตภ่ายหลงัก็ได้ส่ง
น้องสาวคือ       เจ้าหญิงทะมะโยะริ มาดแูลบตุรแทนตนบตุรท่ีเกิดมานีคื้อ เทพอกุะยะฟุกิอะเอะสุ       
ซึ่งตอ่มาได้แตง่งานกบัเจ้าหญิงทะมะโยะริซึ่งเป็นน้าของตนเองและมีบตุรด้วยกนั 4 คน บตุรคน
สดุท้องคือเทพวะกะมิเกะนซุึง่ตอ่มาก็คือจกัรพรรดจิิมมุ จกัรพรรดอิงค์แรกของญ่ีปุ่ น36 
 
 
 

                                           
36

 เร่ืองเดียวกนั, 91. 
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ตารางท่ี 11 ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้าอารยธรรมญ่ีปุ่ น 

งานศิลปกรรมรูปเทพเจ้า ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้า 
 

 
 
 

 
 
 

1. ส่ว นใ หญ่ พ บ เ ป็ น  ภา พ ไ ม้ สลัก  แ บ บ นูนตํ่ า                   
ห รื อ รู ป ปั้น  ภา พ หิ น สลัก  แ บบ นูนตํ่ า                   
นนูสงู งานลอยตวั และงานจิตรกรรม 

2. เทพเจ้านอกคมัภีร์ก็มีได้ คนในท้องถ่ินอาจยกให้ถํา้ 
สระนํา้ ต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ ในเมืองที่ตนอยู่เป็นเทพ
เจ้าองค์ใหม่ขึน้มาได้ และเทพเจ้าในท้องถ่ินหนึ่ง
อาจเป็นปีศาจในอีกท้องถ่ินหนึ่งก็ได้ เช่น เทนงู กปั
ปะ และยามมะอบุะ 

3. ไม่เน้นจริยธรรม เร่ืองราวของเทพเจ้าถูกบนัทึกไว้
ในหนงัสือหลายเลม่ ซึ่งเราเร่ืองราวและคําสนทนา
ต่างๆ ในยุคของเทพเจ้า การสร้างเกาะญ่ีปุ่ น 
รายละเอียดความเช่ือทางศาสนาชินโต บทสวด 
พิธีกรรม รวมถึง โคลงกลอน เก่ียวกับเทพเจ้า ที่
น่าสนใจคือ บันทึกเหล่านีโ้ดยเฉพาะบนัทึกโคจิกิ
และ นิฮอนกิ ไม่ได้พูดถึงปัญหาทางจริยธรรมหรือ
ความดีความชั่วเลย แต่จะเน้นให้ประพฤติตวัตาม
จกัรพรรดิและเทพเจ้า อาจเป็นเพราะชาวญ่ีปุ่ นให้
คณุค่ากับสิ่งที่เลยผลจากเร่ืองความดีความชั่วไป
แล้ว จึงไมไ่ด้สัง่สอนเร่ือง 
จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ต่ เ น้ น ไ ป ที่ ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ชี วิ ต                           
มากกว่าเทพเจ้ามีรูปร่างลกัษณะตามจินตนาการ      
ไม่ได้มี ร่างเป็น มนุษย์ทุกองค์ บางองค์ได้นํา
ลกัษณะทางธรรมชาติมาร่วมอยู่ด้วย เช่น เทนงูสี่
เป็นเทพท่ีบินได้ ในตํานานก็ให้ทา่นมีปีกและมีจมกู
ยาวทํานองเดียวกับจะงอย ปากของนก เทพเจ้า
รวมทัง้ปีศาจ อาจมีบุคลิกที่แปลกประหลาดและ
หน้าหวัน่เกรง แศิลปินมกัเขียนมนัรูปให้แฟงความ
ทะเล้นและมีอารมณ์ขนัแทรกอยู ่เช่ือวา่นา่จะทําให้
ชาวญ่ีปุ่ นรู้สกึเป็น 
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ตารางท่ี 11 ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้าอารยธรรมญ่ีปุ่ น (ตอ่) 

งานศิลปกรรมรูปเทพเจ้า ลกัษณะเดน่ของเทพเจ้า 

 
 

 
 
 

กันเองกับเทพเจ้า ไม่น้อย เช่น ไรเด็นซึ่งเป็น
ปีศาจสายฟ้า ก็ไมไ่ด้นา่เกรงขามเหมือนเทพเจ้า
สายฟ้าของที่อื่น แต ่จะเป็นคนแก่ที่ตีกลองวิ่งไป
มาอยูบ่นท้องฟ้า 

4. ให้ความสาํคญักบัผู้หญิงมากกวา่ผู้ชาย เทพเจ้า
ในวัฒนธรรมอื่นมักจะยกให้ผู้ ชายมีอํานาจสูง
สดุแต่ไม่ใช่ที่ญ่ีปุ่ น อย่างเทพเจ้าอมาเทราส ุซึ่ง
เช่ือว่าเป็นบรรพบรุุษของชาวญ่ีปุ่ นก็เป็นผู้หญิง 
ส่วนเทพแห่งพระจันทร์ซึ่งมีนามว่าทสึยูกิเป็น
เทพเจ้าผู้ชาย  ภเูขาไฟฟจิุ  ซึง่เป็นภเูขาที่สงูที่สดุ
ญ่ีปุ่ นก็เช่ือวา่เป็นเพศหญิง 
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2. อิทธิพลจากงานศิลปกรรมของศิลปิน 
2.1  ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง 

 

 
 

ภาพท่ี 21  ภาพศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ขณะทํางาน  
ท่ีมา: หัวใจของสุนทรียะ แสงเงา สู่ แสงแห่งปัญญา, เข้าถึงเม่ือ 16 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้
จาก https://www.youtube.com/watch?v=hbr5H0eZRn4 
 

 ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาต ิสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)  
 ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง เ กิดเ ม่ือวัน ท่ี  27 เมษายน พ.ศ.  2491 ท่ี 

กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง ได้รับปริญญาศิลปะบณัฑิต เกียรติ
นิยม อนัดบั 2 (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลยัศิลปากร และปริญญาศิลปะมหาบณัฑิต (จิตรกรรม) 
จากมหาวิทยาลยัศิลปากร ได้รับทนุไปศกึษาท่ี L’ Academia di belle Arte ณ กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี เร่ิมรับราชการในตําแหน่งอาจารย์โท คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุในตําแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 10 คณะจิตรกรรม 
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร......................ใ..............................  
                        ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นศิลปินท่ีมีแนวคิดท่ีทนัสมยั สามารถสร้างสรรค์
ผลงานให้เกิดดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาศิลปะให้เป็นแนวทางสร้างสรรค์
ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์ ทัง้ทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์สอนศิลปะและผู้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ในการสร้างสรรค์ศิลปะพร้อมกับผสมผสานกับการศึกษา
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ค้นคว้าด้านวิชาการศิลปะ อีกทัง้ยงัได้ค้นพบทฤษฎีแสงเงา โดยนําไปสร้างสรรค์ผลงานในแบบ
นามธรรมท่ีมีบคุลิกเฉพาะตวั และพฒันาไปสูค่วามสําเร็จสงูสดุในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม โดยใช้
เอกลกัษณ์ของแสงเงา หรือสีทองเป็นส่วนประกอบ ตอ่มาใช้วตัถท่ีุมีความแวววาวเพ่ือส่ือความคิด
ของความเป็นไทยโดยใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมาผสม ผสานกับเทคนิคแบบ
ศิลปะตะวันตก วิธีการในการแสดงออก สะท้อนถึงสาระทางพุทธปรัชญา เพ่ือชีนํ้าสังคมและ
พัฒนาสังคม และแสดงแนวคิดถึงความเป็นไทย ความศรัทธา ความสงบนิ่ง ความศักดิ์สิทธ์ิ 
ในทางศาสนา จนเป็นท่ีประจกัษ์ของวงการศิลปะและได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชัน้เย่ียม เม่ือ 
พ.ศ. 2522 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ อีกทัง้ได้รับรางวลัยอดเย่ียม นิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมยัครัง้ท่ี 1ธนาคารกสิกรไทย และได้รับรางวลัอีกมากมายหลายรางวลั ทัง้ในระดบัชาติ และ
นานาชาติ จึงนับว่าศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นศิลปินไทยร่วม
สมยัผู้หนึง่ท่ีมีความสามารถ ประสบการณ์ อีกทัง้ยงัทําคณุประโยชน์ให้แก่ประเทศอีกนานบัการจึง
ถือได้ว่าเป็นผู้ มีคณุูปการตอ่วงการศกึษาศิลปะ และเป็นแรงบนัดาลใจให้เป็นแบบอย่างแก่อนชุน
รุ่นหลัง อีกทัง้ได้อุทิศตนให้กับงานการกุศลโดยร่วมบริจาคผลงานให้กับสาธารณกุศลทํา
คณุประโยชน์ให้กับสังคมอย่างสม่ําเสมอมาเป็นเวลายาวนาน ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง จึง
ได้รับการยกยอ่งเชิดชเูกียรตเิป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ (จิตรกรรม) พทุธศกัราช 255237 

 แนวทางการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ 
 จากคติความเช่ือส่วนตวัในการสร้างสรรค์ศิลปะมีฐานความคิดจากปรัชญาของ  

ความเช่ือในเร่ืองของศลิปะท่ีมาจากกฎเกณฑ์เหตผุลของธรรมชาติท่ีประสาน สมัพนัธ์กบัคติความ
เช่ือทางศาสนา ศิลปวฒันธรรม และวิถีชีวิตของความเป็นไทย กฎเกณฑ์เหตผุลของรูปทรง แสง
และเงาท่ีใช้เป็นส่ือในการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของความ เป็นตนเอง บนสาระท่ีว่า
ศรัทธาความเช่ือในหลกัธรรมคําสอนของพทุธศาสนา คือแสงกบัเงาเหมือนกบัมืดกบัสว่าง ความดี
กบัความเลว ความทกุข์กบัความสขุ หรือนยัยะความหมายของศลิปะคือรูปทรงกบัเนือ้ท่ีว่าง  

  จากการค้นพบทฤษฎีแสงเงาจากกฎเกณฑ์เหตุผลของแสงต้นกําเนิด 
(แสงอาทิตย์) วสัดตุวักลางทึบแสง (สถาปัตยกรรม) และฉากรับภาพ  (สถาปัตยกรรมศาสนสถาน) 
ทําให้เกิดแนวคิด แรงบนัดาลใจ รูปแบบ มมุมอง เทคนิค วิธีการ และเนือ้หาสาระท่ีเป็นผลสรุปใน
ผลงานสร้างสรรค์ คือ ความสงบ ความมี  

 

                                           
37

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.ศิลปินแห่งชาติ, เข้าถึงเม่ือ 5 กมุภาพนัธ์ 2560, เข้าถึงได้
จาก  http://art2.culture.go.th/index.php?case=artistDetail&art_id=313&pic_id= 
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ภาพท่ี 22 แสงสนัตภิาพ : สีอะคริลิกลิคบนผ้าใบ 90x120 ซม. , 2550 

ท่ีมา: บ้านและสวน อาร์ตแกลลอร่ี, เข้าถึงเม่ือ 4 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www. 
bloggang.com/viewblog.php?id=somchai1972&date=16-06-2008&group=4&gblog=4 

http://www/
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ภาพท่ี  23 ภาพไตรภมูิ  
ท่ีมา: ศลิปะ และวฒันธรรมทัว่ไป, เข้าถึงเม่ือ 4 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www. 
hitsplay.com/bbs/viewTopic.aspx?tID=82871&pNO=8&page=0&cID=1 

 
 

 สรุป 
  ในแนวทางการวางองค์ประกอบผลงานศิลปะของท่าน อ.ปรีชา เถาทอง ใน

หลายชิน้งานทําให้เห็นรูปร่างรูปทรงท่ีตดัทอนจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมไทย ให้ดมีูความเรียบ
ง่ายดเูป็นสากลมากขึน้ และการใช้ค่านํา้หนักแสงเงาในภาพผลงานท่ีช่วงสร้างมิติล่วงตาให้ดูมี
ความนา่ใจ ให้รูปแบบของ ทา่น อ.ปรีชา เถาทอง เอง จงึประทบัใจในผลงานของท่านอาจารย์ แล้ว
นําแนวคดินีม้าปรับใช้ในการออกแบบโครงสร้างของผลงานวิทยานิพนธ์ในครัง้นี ้
 
 
 
 
 
 

http://art.truehits.net/art_and_culture/
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2.2 โรเบิร์ท เร้าเซนเบร์ก (Robert Raushenberg) 
 

 
 

ภาพท่ี 24 โรเบร์ิต เราเชนเบิร์ก  
ท่ีมา: มตชินออนไลน์, เข้าถึงเม่ือ 5 กมุภาพนัธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. 
matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1295842769 

 
Robert Rauschenberg เป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา 

เป็นศลิปินกลุม่ก้าวหน้าท่ีฝากผลงานไว้มากมาย รวมทัง้ยงัเป็นผู้บกุเบกิการสร้างผลงานศิลปะแนว
ใหม่ท่ีนําเอาวัตถุต่างๆ เช่น ภาพถ่าย กระดาษหนังสือพิมพ์ ถุง เชือก ไม้ ก้อนหิน มาผสมกับ
ภาพวาดอีกด้วย 

Robert Rauschenberg เกิดท่ี Texas เม่ือวนัท่ี 22 ตลุาคม ค.ศ. 1925 บิดาเป็น
ลูกผสมเยอรมัน-เชอโรกี ส่วนมารดามีเชือ้สายอังกฤษ เร่ิมศึกษาศิลปะท่ี  Kansas City Art 
Institute แล้วไปต่อท่ี Academie Julian ในกรุง Paris ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งท่ีนั่น เขาได้พบ
กับ  Susan Weil และแต่งงานกันในปี ค.ศ. 1950 ทัง้สองมีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง
คือ Christopher เกิดเม่ือวนัท่ี 16 กันยายน ค.ศ. 1951Robert Rauschenberg และภรรยาหย่า
กนัในปี ค.ศ. 1953””””””””””””………………………………………………………………………. 
             จากนัน้ Robert Rauschenberg ก็เปล่ียนไปมีความสมัพนัธ์กับเพศเดียวกนั เขา
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ได้ให้สมัภาษณ์ในตอนท่ีมีอายมุากแล้วว่า เขาเร่ิมมีความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนศิลปินชาย 2 คนคือ Cy 
Twomby และ Jasper 

 

 
 
 

ภาพท่ี 25 โรเบร์ิต เราเชนเบิร์ก : โมโนแกรม. เทคนิคผสม, วอชิงตนั ดีซี  
ท่ีมา: มตชินออนไลน์, ลบภาพคนอ่ืนก็เป็นงานศิลปะได้, เข้าถึงเม่ือ 5 กมุภาพนัธ์ 2558, เข้าถึง
ได้จากhttps://sites.google.com/site/popart20thcentury/ home/working 

 
Jones ในขณะท่ีเขายงัแต่งงานอยู่ ชีวิตการงานของเขาก็น่าสนใจไม่น้อย ในช่วง

แรกของการใช้ชีวิตศิลปิน เขารักการวาดภาพและการปัน้ แตต่่อมาในปี ค.ศ. 1962 เขาก็เร่ิมออก
นอกกรอบของศิลปินในยุคนัน้ เทคนิคใหม่ๆและสิ่งแปลกปลอมถูกนํามาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานของเขา Robert Rauschenberg เก็บขยะและสิ่งของท่ีเขาพบบนถนนในกรุง New York มา
ใช้ตกแต่งภาพวาดของเขาโดยมองว่าสิ่งท่ีเขาพบเป็นสิ่งท่ีไม่ได้เกิดขึน้จากฝีมือของเขาแต่ก็
สามารถมารวมกบัผลงานท่ีเกิดจากฝีมือของเขาได้ และเม่ือรวมกนัแล้วก็เกิดเป็นของชิน้ใหม่ขึน้มา
ซึง่สร้างความตื่นเต้นให้กบัเขาเป็นอยา่งยิ่ง  

นอกจากนีแ้ล้ว Robert Rauschenberg ยงันําเอาเทคนิคภาพพิมพ์ท่ีแตเ่ดิมใช้ใน
วงการอตุสาหกรรมมาใช้ในการทํางานของเขาด้วยซึง่ก็ทําให้เขาสามารถสร้างผลงานแบบเดียวกนั
ได้หลายชิน้ เทคนิคดงักล่าวมีศิลปินนําไปใช้กันหลายคน รวมทัง้  Andy Warhol ศิลปิน pop art 
ช่ือดงัด้วย 

https://sites.google.com/site/popart20thcentury/
https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working/monogram.jpg?attredirects=0
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ผลงานท่ีมีช่ือเสียงของ Robert Rauschenberg มีมากมาย หากไม่นบั Erased 
de Kooning ท่ีเล่าให้ฟังไปแล้ว ผลงานประเภทผสมท่ีเขาเรียกว่าเป็นงานสองมิติคือ นําภาพถ่าย
มาวาดทับและใช้เทคนิคภาพพิมพ์ผสมของเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
ชดุ Kennedy  

ผลงานผสม (combines) ท่ีนําเอาเศษวสัดท่ีุพบบนถนนก็เป็นท่ีสนใจของบรรดา
คอศิลปะหวัก้าวหน้าเป็นอย่างมากเช่นกัน โดยในปี ค.ศ. 1959 เขาได้สร้างผลงานชิน้สําคญัชิน้
หนึง่ช่ือ Monogram ผลงานชิน้นีเ้กิดจากการผสมผสานกนัของวสัดท่ีุเขามีและพบคือ ร่างแพะท่ีถกู
ยัดใส้ด้วยผ้า ยางรถ แผงกัน้ถนนของตํารวจ ส้นรองเท้า ลูกเทนนิส เขานํามาจัดวางเข้าดัวย
กนัแลวัลงสี ทําให้งานนัน้เป็นงานท่ีเขาเรียกวา่งานสามมิตเิพราะมีทัง้มมุกว้าง สงูและลกึ 
ในปี ค.ศ. 1983 Robert Rauschenberg ได้รับรางวลั Grammy จากการออกแบบปกแผ่นเสียง
ของวงดนตรีช่ือ Talking Heads อลับัม้ Speaking in Tongues 

ผลงานท่ีเป็นท่ีรู้จกัของเขาอีกชิน้หนึง่คือการวาดภาพบนรถ BMW 635 CSI ให้กบั
บริษัท BMW แห่งประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1986  ปี ค.ศ. 1998 พิพิธภัณฑ์ Guggenheim ใน
กรุง New York จดัแสดงผลงานของRobert Rauschenberg จํานวน 400 ชิน้ ทัง้งานวาด งานปัน้ 
งานตดัแปะและงานผสม 

Robert Rauschenberg เสียชีวิตในวนัท่ี 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 เน่ืองจาก
หวัใจล้มเหลว ทรัพย์สินและผลงานของเขาตกเป็นของ Robert RauschenbergFoundation ตาม
พินยักรรมท่ีได้ทําเอาไว้ 38 

 
สรุป 
ในผลงานของ โรเบร์ิต เราเชนเบร์ิก มีความนา่สนใจเป็นอยา่งมากด้วยคาวมชอบ

สว่นตวัท่ีจะใช้วสัดตุา่งๆมาสร้างสรรค์ผลงาน โรเบร์ิต เราเชนเบร์ิก เป็นอีกศลิปินท่ี ชว่ยสร้างแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของตนเอง ในหลายผลงานของ โรเบร์ิต เราเชนเบร์ิก 
จะใช้ วสัดตุา่งๆมีสร้างสรรค์ผลงาน เชน่นํารูปภาพมาคอลาจกนันําวสัดตุา่งๆมาจดัวา่งให้เกิดเป็น
ผลงานศลิปะในมิตท่ีิ แตกตา่งกนัออกไป ทําผลงานมีความแปลกใหมน่า่สนใจ 
 
 

                                           
38

 มตชินออนไลน์, ลบภาพคนอ่ืนก็เป็นงานศิลปะได้, เข้าถึงเม่ือ 5 กมุภาพนัธ์ 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1295842769 



98 
 

 

3. อิทธิพลจากงานศิลปกรรม 
3.1 ตู้ลายรดน า้ 

ตู้ พระธรรมลายรดนํา้  ศิลปะลายรดนํา้ของไทยเจริญรุ่งเ รืองท่ีสุดในสมัย
อยธุยา  สืบทอดตอ่มาถึงสมยัธนบรีุและสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ตู้ลายรดนํา้ฝีมือช่างชัน้สงูสมยั
อยธุยาท่ียงัตกทอดมาถึงปัจจบุนั  ท่ีสําคญัได้แก่  ตู้พระธรรมฝีมือครูวดัเซิงหวายซึ่งนบัถือกันว่ามี
ความงามเป็นเลิศ  แสดงถึงอจัฉริยภาพของชา่งไทยในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22 >>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 
ภาพท่ี  26 ตู้พระธรรมลายรดนํา้ เม่ือครัง้เก็บรักษาไว้ท่ีหอพระสมดุวชิรญาณ  ปัจจบุนัจดัแสดง
อยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร  
ท่ีมา: ชาดกและพุทธประวัตจิากตู้ลายรดน า้ (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศลิป์การพิมพ์, 2549) 

 
ตู้พระธรรมสร้างขึน้เพ่ือเก็บรักษาคมัภีร์พระไตรปิฎกและคมัภีร์อ่ืนๆ   ท่ีจารลงใน

ใบลาน  ตู้พระธรรมเหล่านีแ้ต่เดิมอยู่ใน  “หอไตร” ตามอารามต่างๆ  ศาสตราจารย์ศิลป  พีระ
ศรี  กลา่วถึงลกัษณะของตู้พระธรรมไว้วา่ 

ตู้พระธรรมท่ีแท้จริงนัน้  มีทรงเป็นรูป 4 เหล่ียมลูกบาศก์  ส่วนบนสอบ  มีขาตัง้
ตรงมุม 4ขา  ยาวจากมุมของตู้ลงไปประมาณ 15 หรือ 20 นิว้  โดยทั่วไปขาของตู้พระธรรมนัน้ 

http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2007/08/13/entry-1
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(ส่วนมาก) ตกแต่งเป็นลายรดนํา้หรือทําเป็นลายจําหลัก  ไม้บ้าง  แต่เป็นส่วนน้อย  แม้ว่าตู้พระ
ธรรมจะมีขนาดตา่งกนัอยูม่ากก็ตาม  ขนาดเฉล่ียโดยทัว่ไปพอกําหนดได้ดงันี ้คือ  สงู 50 นิว้  กว้าง 
40 นิว้  และลึก 30 นิว้  ขาตู้ยาว 14 หรือ 20 นิว้  ภายในตู้ มีชัน้หลายชัน้สําหรับวางห่อพระ
คมัภีร์  ซึง่ได้กลา่วมาแล้วว่าจารลงในใบลานแล้วมดัเป็นผกูๆ ผกูละ 25 ใบลาน  ตู้พระธรรมขนาด
ใหญ่จําแนกตามลกัษณะของ “ฐาน” หรือ “ขา” ได้เป็น 4 แบบ คือ 

1.  ตู้พระธรรมฐานสิงห์  ทําเป็นฐานรองรับตู้ จําหลกัลวดลาย  ตู้พระธรรมลกัษณะ
นีน้ิยมทําในสมยัอยธุยา 

 

 
 

ภาพท่ี 27 ตู้พระธรรมฐานสิงห์  ทําเป็นฐานรองรับตู้ จําหลกัลวดลาย   
ท่ีมา: ชาดกและพุทธประวัตจิากตู้ลายรดน า้ (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศลิป์การพิมพ์, 2549) 
 

2.  ตู้พระธรรมขาสิงห์  สว่นขาของตู้มกัจําหลกัเป็นเท้าสิงห์เหยียบบนลกูแก้ว  มมุ
ของขาด้านบนจําหลกัหรือเขียนลาย “จมกูสิงห์” ทํานองเดียวกบัโต๊ะขาสิงห์รองรับตู้ไว้ 
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ภาพท่ี  28 ตู้พระธรรมขาสิงห์  ท่ีมา คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ.  
ท่ีมา: ชาดกและพุทธประวัตจิากตู้ลายรดน า้ (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศลิป์การพิมพ์, 2549) 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 

3.  ตู้พระธรรมขาคู้   มีลกัษณะคล้ายกับตู้ขาสิงห์แต่ส่วนปลายของขาทัง้ส่ีคู้ เข้า
ด้านใน    

 

 
 

ภาพท่ี 29 ตู้พระธรรมขาคู้  ท่ีมา คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ.  
ท่ีมา:ชาดกและพุทธประวัตจิากตู้ลายรดน า้(กรุงเทพมหานคร: รุ่งศลิป์การพิมพ์, 2549) 

 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-9aomydOzpmw/VQB7A9IZr3I/AAAAAAAAIiM/YpQZ364NlCM/s1600/10392355_10152440153886954_2790205045770340631_n.jpg
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4.  ตู้พระธรรมขาหมู  ส่วนปลายของขาทัง้ส่ีตรงและผายออกรับกับแนวสอบ
ด้านบน  ตู้ลกัษณะนีม้กัมีลิน้ชกัประกอบอยู่ด้านล่าง ตู้พระธรรมขาหมู  ส่วนปลายของขาทัง้ส่ีตรง
และผายออกรับกบัแนวสอบด้านบน  ตู้ลกัษณะนีม้กัมีลิน้ชกัประกอบอยูด้่านลา่ง39 

 

 
 

ภาพท่ี  30 ตู้พระธรรมขาหมู  ท่ีมา คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ.  
ท่ีมา: ชาดกและพุทธประวัตจิากตู้ลายรดน า้ (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศลิป์การพิมพ์. 2549) 
 

 
                                           

39 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, ชาดกและพุทธประวัตจิากตู้
ลายรดน า้ (กรุงเทพมหานคร: รุ่งศลิป์การพิมพ์, 2549)  
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สรุป 
ตู้พระธรรมมีส่วนสําคญัเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เล่มนี ้

วา่ทําไมถึงได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นตู้  เน่ืองจากครอบครัวจะเข้าวดัทําบญุเป็นประจํา ทําให้
เห็นภาพจิตรกรรมไทย งานไทยๆ ทวารบาล และตู้พระธรรม ชอบแนวคิดของคนสมยัก่อนท่ีนํา
ลวดลายท่ีมีความหมายนําไปเขียนหรือสร้างสรรค์ลวดลายนัน้ลงบนตู้ เพ่ือเก็บสิ่งของท่ีสําคญั ใน
ผลงานวิทยานิพนธ์ได้นําแนวคิดนีม้าสร้างสรรค์ใหม่ ในรูปแบบ และแนวคิดเฉพาะตน เพ่ือให้
ผลงานมีอตัลกัษณ์ท่ีแปลกไปจากท่ีเคยพบเห็นงานศลิปะท่ีเก่ียวกบั ศาสนา และเทพเจ้า 
 

3.2 โมเสก (Mosaic) 
โมเสก (Mosaic) เป็นศิลปะการประดบัตกแตง่พืน้ผิววสัดดุ้วยหินสี เศษกระเบือ้ง

เคลือบ กระจก หรือก้อนแก้ว โดยจะฝังวัสดุเหล่านัน้ สร้างสรรค์ขึน้เป็นภาพวิจิตรศิลป์ลวดลาย
งดงาม เลา่เร่ืองตา่งๆ สว่นใหญ่ใช้ตกแตง่ผนงัอาคาร เพดาน และพืน้ 

งานศิลปะโมเสกมีมาตัง้แตช่่วง “ศิลปะยุคกลาง” ในโลกตะวนัตก โดยเฉพาะใน
งานศลิปกรรมแบบไบแซนไทน์ท่ียิ่งใหญ่มาก หลงัจากนัน้ กรีกและโรมนัได้นํามาประยกุต์ใช้ตอ่ใน
ระดบัสากล ปรากฏผลงานท่ียงัหลงเหลืออยู่ให้ประจกัษ์ในสถานท่ีสําคญัหลายแห่ง เช่น โบสถ์ใน
นครเวนิส เป็นต้น เพราะศิลปินมกัสร้างสรรค์งานอุทิศให้กับศาสนาและพระผู้ เป็นเจ้า โดยยคุนัน้
นิยมตกแตง่กระเบือ้งโมเสกเป็นจิตรกรรมฝาผนงัอนัวิจิตร 

สําหรับทวีปเอเชีย ศิลปะโมเสกจะปรากฏให้เห็นมากในแถบประเทศตะวันออก
กลางและอินเดีย โดยมีอิทธิพลมาจากศิลปะของแขกมวัร์ แตไ่ม่คอ่ยได้พบเห็นมากนกัในจีนและ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทยนัน้งานศิลปะโมเสกเพิ่งเป็นท่ีรู้จกัในยุคหลัง
น่ีเอง ถือเป็นงานศลิปะท่ีศลิปินสมยัใหมท่ี่เรียนรู้และรับเอามาจากตะวนัตกได้ไมน่านนกั 

งานศิลปะโมเสกในประเทศไทย ปรากฏอยู่ท่ี  วัดพระธาตุผาแก้ว อําเภอเขาค้อ 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ สถานท่ีปฏิบตัิธรรมท่ีพระอาจารย์อํานาจไปบุกเบิกจดัสร้างขึน้และจําพรรษาท่ี
นัน่มาโดยตลอด ตัง้แตอ่ปุสมบทเม่ือปี 2547 
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ภาพท่ี  31 วดัพระธาตผุาแก้ว  
ท่ีมา: มตชินออนไลน์, ที่สุดแห่งบันไดโมเสก, เข้าถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก: 
https://www.sentangsedtee.com/big-idea/article_609 
 

พระอาจารย์อํานาจ เป็นศิลปินท่ีศึกษาศิลปะด้วยตนเองมาตัง้แต่เด็กจนประสบ
ความสําเร็จ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโด่งดงัไปทั่วโลก เคยจัดงานแสดงศิลปะทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศนับครัง้ไม่ถ้วน มีบทบาทในระดบันานาชาติในด้านการส่งเสริมสันติภาพ และได้รับ
รางวลัเกียรตคิณุมากมาย 

https://www.sentangsedtee.com/big-idea/article_609
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งานศิลปะท่ีท่านได้ออกแบบสร้างสรรค์ให้กบัพระธาตผุาแก้ว มีความงดงามและ
ปริศนาธรรมท่ีได้ซ่อนไว้ในแตล่ะภาพ เร่ิมจากบนัไดทางขึน้จนกระทัง่ถึงตวัเจดีย์ด้านบน และเสา
วิหาร พืน้ ผนงั ท่ีแปลกแตกตา่งไปจากจิตรกรรมฝาผนงัแนวประเพณีของไทยท่ีเราพบเห็นกนัทัว่ไป
ในโบสถ์วิหารทัว่ราชอาณาจกัร 

งานศิลปะโมเสกนีก้ลายเป็นจุดเดน่สะดดุตาสะดดุใจท่ีสดุของวดัพระธาตผุาแก้ว 
วสัดท่ีุใช้ในการสร้างสรรค์ภาพโมเสกมีตัง้แต่อญัมณีเพชรพลอยเลอค่าท่ีผู้ศรัทธาในพุทธศาสนา 
นํามาบริจาคฝังประดับลงไปบนพืน้ผนังเพ่ือเป็นอุบายบ่งบอกการสละแล้ว และไม่ติดยึดกับ
ทรัพย์สินเงินทองท่ีมีอยู่ นอกจากนัน้ก็มีเคร่ืองเบญจรงค์ เคร่ืองประดบั ลูกปัด ลูกแก้ว กระเบือ้งสี 
หินสีมากมาย ใช้ตกแตง่พืน้ผิวพระธาต ุและพืน้โดยรอบ40 

 

 

ภาพท่ี 32  รายละเอียดของงานโมเสกท่ีใชว่สัดหุลายชนิด  
ท่ีมา: มตชินออนไลน์, ที่สุดแห่งบันไดโมเสก, เข้าถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://www.sentangsedtee.com/big-idea/article_609 
 

                                           
40 มตชินออนไลน์, ที่สุดแห่งบันไดโมเสก, เข้าถึงเม่ือ 9 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้

จาก https://www.sentangsedtee.com/big-idea/article_609 

 

https://www.sentangsedtee.com/big-idea/article_609
https://www.sentangsedtee.com/big-idea/article_609
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สรุป  
งานโมเสกเป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้สีสนัจากวสัดโุดยตรง นําไปจดั

วาง ปะติด ประดบัตกแต่ง เกิดเป็นภาพผลงานท่ีสวยงามและสร้างสรรค์ ในสมยัก่อนจะใช้หินสี
ตา่งๆ นํามาตดัเป็นชิน้เล็ก แล้วนํามาจดัวางจนเกิดเป็นภาพผลงานท่ีงดงามและละเอียดเป็นอย่าง
มากและด้วยการใช้วสัดท่ีุมาจากธรรมชาต ิทีทํามาจากหินสี หรือดนิเคลือบเผา ทําให้สีสนัยงัคงอยู่
ให้เห็นถึงทุกวันนี ้ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ใช้เทคนิคส่ือผสมในการ สร้างสรรค์
ผลงานทําให้ งานโมเสกเป็นแนวคดิหนึง่ท่ีใกล้เคียงกบัแนวคดิในการสร้างสรรค์ผลงานในครัง้นี ้
 

3.3 งานประดับกระจก (glass mosaic) 
งานประดับกระจก (glass mosaic) การประดับพืน้ผิวของงานช่าง ทัง้

สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม หรือประณีตศิลป์ด้วยแผ่นกระจกท่ีได้รับการตดัแบง่และแตง่เป็นชิน้
เล็กชิน้น้อย ท่ีมีสีเดียวหรือสีตา่งกนั ตดิตอ่กนัเป็นลวดลาย โดยใช้รักสมกุเป็นกาวยึดระหว่างพืน้ผิว
กบัแผน่กระจก41 

 งานประดบักระจกมีคณุสมบตัท่ีิสําคญั คือกระจกมีความมนัแวววาว สะท้อนแสง 
เป็นวสัดท่ีุเปลง่ประกายแสงออกคล้ายอญัมณี มีความคงทนถาวรตอ่แดดฝน ช่วยป้องกนัมิให้วตัถุ
ท่ีกระจกปิดทบัเส่ือมสลายง่าย42 
 

                                           
41 บุหลง ศรีกนก และ ภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันท์, ช่างสิบหมู่ ( กรุงเทพฯ: 

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในนามคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบตัคิรบ 60 ปี, 2549), 115-116. 

42 กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดี, ศัพทานุกรมโบราณคดี (กรุงเทพฯ: สํานัก
โบราณคดี กรมศลิปากร, 2550). 
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ภาพท่ี  33 งานประดบักระจก  
ท่ีมา: กรมช่างสิบหมู่, เข้าถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.watthakhanun. 
com/webboard/showthread.php?p=2644 
 

สรุป  
งานประดบักระจก เป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้สีสนัจากวสัดโุดยตรง 

นําไปจัดวาง ปะติด ประดับตกแต่ง เกิดเป็นภาพผลงานท่ีสวยงามและสร้างสรรค์ ด้วย
องค์ประกอบในการจดัวางให้เกิดเป็นลวดลาย เน่ืองจากกระจกมีความเงาและสะท้อนแสงได้เม่ือมี
แสงมาตกกระทบทําให้วสัดมีุความสง่ประกายระยิบระยับ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ได้
ใช้เทคนิคส่ือผสมในการ สร้างสรรค์ผลงานทําให้ งานประดบักระจกเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีใกล้เคียงกบั
แนวคดิในการสร้างสรรค์ผลงานในครัง้นี ้
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานและขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “เทพเจ้า”

ศลิปวฒันธรรมความเช่ือความศรัทธา ข้าพเจ้าสนใจเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือเร่ือง “เทพเจ้า” มา
เป็นแนวคิดหลกั ในการสร้างสรรค์ผมงานศิลปะนิพนธ์ ได้ศกึษาค้นคว้าข้อมลูต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ 
“เทพเจ้า”  ในแตล่ะวฒันธรรมจะมีตํานานเร่ืองเล่าต่างๆของ เทพเจ้า ซึ่งมีพืน้ฐานทางความเช่ือท่ี
คล้ายคลงึกนั ก่อเกิดเป็นเร่ืองราวตา่งๆ ซึง้ในผลงานศิลปนิพนธ์ชดุนี ้ได้จํากดัหวัข้อของ ผลงานไว้ 
3 หวัข้อ 3 เทพเจ้า ผลงานชิน้ท่ี 1 หวัข้อ เทพเจ้า ความอดุมสมบรูณ์ ผลงานชิน้ท่ี 2 หวัข้อ เทพเจ้า 
พืน้ดิน ผลงานชิน้ท่ี 3 หวัข้อ เทพเจ้า ดวงอาทิตย์  ซึ่งกําหนดการค้นหาอารยธรรม 7 อารยธรรม
ด้วยกนั ดงันี ้1 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 2 อารยธรรมอียิปต์ 3 อารยธรรมจีน 4 อารยธรรมกรีก-
โรมนั  5 อารยธรรมอินเดีย 6 อารยธรรมไทย 7 อารยธรรมญ่ีปุ่ น  

จึงนําความประทบัใจ ในเอกลกัษณ์ของแตล่ะชาติแตล่ะความเช่ือความศรัทธา นํามา
ผสมผสานสมัพนัธ์ ก่อเกิดเป็นงานศิลปะท่ีเป็นอตัลกัษณ์ใหม่ของงานศิลปะ โดยถ่ายทอด สะท้อน
ในแง่มมุของความเช่ือท่ีคล้ายคลึงกนั ความประทบัใจของเอกลักษณ์ของชาตินัน้ออกมา ด้วยการ
ผสมผสานของวฒันธรรมของความเช่ือความศรัทธาในสิ่งเดียว มาสมัพนัธ์กนั ด้วยการสร้างสรรค์
งานศิลปะ การแตง่กายเสือ้ผ้า การเขียนรูปร่างหน้าตา องค์ประกอบตา่งๆ และสิ่งท่ีผสมผสานกับ 
จากนัน้นําข้อมลูท่ีศกึษาค้นคว้ามาวิเคราะห์กลัน่กรอง รูปแบบของงานศลิปกรรม นัน้มาผสมผสาน
ตัดทอนเพิ่มเติม ด้วยเทคนิคส่ือผสม 3 มิติโดยใช้วัสดุต่างๆในการประดับตกแต่งบน ตู้ ไม้ ใน
ขัน้ตอนนีต้้องคํานึกถึงหลักขององค์ประกอบทางศิลปะ การสร้างเอกภาพทางทัศนศิลป์ (Visual 
elements) ทศัธาตขุองศิลปะ (Element of Arts) หรือหลกัการจดัองค์ประกอบท่ีได้นํามาใช้ในการ
ทํางาน ได้แก้ เส้น (Line) รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) นํา้หนกัอ่อน-แก่ (Value) สี (Color) 
และบริเวณวา่ง (Space) หรือชอ่งไฟ รวมไปถึงชัน้เชิงรูปแบบเฉพาะตวัในการเสนอผลงาน  

ตามแนวทางในการสร้างสรรค์ ถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปลกัษณ์องค์ประกอบของ 
เทพเจ้า ท่ีได้นํามาผสมผสานวฒันธรรมอารยธรรม เป็นจุดเด่นของผลงาน และมีลวดลายต่างๆ
เป็นองค์ประกอบรอง ซึ่งรวงกันเป็นองค์ประกอบเดียวกันในผลงาน การสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์แตล่ะระยะจงึมีการพฒันา ควบคมุการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบภาพโดยรวม ให้ 
เป็นไปตามความรู้สกึท่ีต้องการถ่ายทอดออกมาตามวตัถปุระสงค์ของผลงาน ด้วยกระบวนการ
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เทคนิคในงานจิตรกรรม สะท้อนถึงความผสมผสานของวฒันธรรมทางความเช่ือความศรัทธา ใน
รูปแบบอตัลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีการกําหนดรูปแบบและกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นหวัข้อ ดงันี ้

1. ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้เอกสารการวิจัยวิทยานิพนธ์  และอ่ืนๆ  รวมทัง้
การศกึษาจากสถานท่ีจริงในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 

2. รวบรวมข้อมลูนํามาวิเคราะห์  สงัเคราะห์ข้อมลูจากนัน้ทําการสร้างภาพร่าง  พืน้ผิว  
และการจดัวางองค์ประกอบ  เพ่ือหาแนวทางของภาพจริงท่ีจะสร้างสรรค์ 

3. สร้างสรรค์ผลงานจริงตามแบบฉบบัท่ีร่างไว้  รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาในขณะ
ปฏิบตังิานจริง 

4. วิเคราะห์และสรุปการสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาผลงานในขัน้สดุท้าย 
5. นําเสนอผลงานท่ีสมบรูณ์ตอ่คณะกรรมการผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ 
6. เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 

 
การศึกษาข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน 

จากลําดบัขัน้ตอนการศึกษาท่ีได้กล่าวในบทท่ี 1 ข้าพเจ้าได้แยกขัน้ตอนการศึกษา
ข้อมลูในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีต้องศกึษามี 4  ลกัษณะ ดงันี ้

1. ศึกษาข้อมูลศิลปกรรมเร่ือง เทพเจ้า 
1.1 ศกึษาข้อมลูศลิปกรรมเร่ือง เทพเจ้า 3 หวัข้อดงันี ้

 1.1.1 เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 
 1.1.2 เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 
 1.1.3 เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์  

1.2 ศกึษาจากกลุม่ความเช่ือเร่ือง เทพ เทพเจ้า 
 1.2.1 เทพเจ้าสมยัดกึดําบรรพ์ 
 1.2.2 เทพเจ้าอียิปต์ 
 1.2.3 เทพเจ้าจีน 
 1.2.4 เทพเจ้ากรีก-โรมนั  
 1.2.5 เทพเจ้าฮินด ุ
 1.2.6 เทวดา พทุธ 
 1.2.7 เทพเจ้าญ่ีปุ่ น 
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2. ศึกษาข้อมูลด้านจิตรกรรมท่ีเก่ียวกับ เทพ เทพเจ้า 
    ศึกษาข้อมูลด้านจิตรกรรมประติมากรรมทุกรูปแบบท่ีปรากฏ ทัง้ลงภาคสนามจริง  
เอกสารส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ผลงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์  รวมทัง้รูปแบบผลงานของศิลปินท่ีมี
ลกัษณะท่ีมุ่งเน้นเร่ืองราวเก่ียวกบั เทพเจ้า ซึ่งเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจการสร้างสรรค์ และอ่ืนๆ  
จากนัน้ทําการสงัเคราะห์ข้อมลูจากการศกึษาค้นคว้า  และนํามาร่างภาพด้วยเทคนิควิธีการตา่งๆ  
เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบทศันธาตใุนองค์ประกอบของงานศลิปะท่ีปรากฏอยู่ในงานศลิปะส่ือผสม 

3. ศึกษาข้อมูลจากด้านปรากฎการณ์ทางธรรมชาต ิ
          ศกึษาข้อมลูจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล็ตวั เพราะสิ่งเหล่านีมี้อิทพลมากกับ

การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประกอบด้วยปรากฏการทางธรรมชาติ และจากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต สารคดี ภาพยนตร์ ทําการร่างภาพในเทคนิควิธีการเฉพาะตน ซึ่งข้อมูลนีถื้อเป็นสิ่ง
สําคญัมาในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะเทคนิคเกิดขึน้ในงานจะสอดคล้องกบัรูปแบความเป็นจริง
จากธรรมชาต ิ

4. ศึกษาค้นคว้า ทดลอง  รูปแบบเทคนิคผสมการสร้างสรรค์งานจริง 
           รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ทาง

เทคนิค  สร้างพืน้ผิว ขึน้มาก่อน  เกิดเป็นรายละเอียดร่องรอยของพืน้ผิวบนแผ่นไม้  และใช้วสัดุ
ต่างๆนํามาจัดวางองค์ประกอบ จนเกิดแรงบันดาลใจและจินตนาการประกอบกับการนํามา
ประยกุต์จากรูปแบบดัง้เดมินําไปสู่การสร้างสรรค์ในรูปใหมใ่นผลงาน 

          จากการศกึษาค้นคว้า รวบรวม นํามาวิเคราะห์ข้อมลูในการสร้างสรรค์ผลงาน ตดั
ทอนผสมผสานลายละเอียดต่างๆเข้าด้วยกัน ผ่านการถ่ายทอดทางอารมณ์ความรู้สึก การ
เคล่ือนไหว ของเทพเจ้า การประมวลความคิดเป็นสิ่งสําคญัในการสรุป  ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการสร้า
สรรค์ผลงานผลงานวิทยานิพนธ์   สิ่งสําคญัท่ีสุดของงานทัศนศิลป์ท่ีเป็นสุนทรียภาพ ทัศนธาตุ
ตา่งๆ  ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ประกอบด้วย จดุ เส้น นํา้หนกั พืน้ท่ีว่าง สี  และพืน้ผิว จะต้องมีความ
ประสานกลมกลืนของเนือ้หากับเทคนิควิธีการสร้างสรรค์กับหลักองค์ประกอบศิลป์  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์เฉพาะตน  อนัเกิดจากทกัษะบคุลิกนิสยัของผู้สร้างสรรค์ 

      ดงันัน้ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ครัง้นี ้จึงต้องออกแบบและพัฒนา
รูปแบบให้เกิดความลงตวั โดยเฉพาะรูปแบบการผสมผสานกันขององค์ เทพเจ้า ในรูปแบบของ
เทคนิคงานส่ือผสมตามความถนดั มาพฒันาตอ่ให้เกิดเป็นศิลปะร่วมสมยัมากขึน้ เสมือนเป็นการ
พฒันาแนวทางเทคนิคให้มีความน่าสนใจมากขึน้ และมีขัน้ตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
ดงันี ้
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1. วิเคราะห์ผลงานก่อนทําวิทยานิพนธ์ 
1.1  ผลงานก่อนทําวิทยานิพนธ์  

2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิยานิพนธ์ 
 2.1  ทศันธาตท่ีุใช้ในการสร้างสรรค์ 
 2.2  ภาพร่างแนวความคดิผลงานวิยานิพนธ์ 

 2.2.1 แบบโครงสร้างตู้  
 2.2.2 แบบร่างองค์ประกอบภาพและแบบร่างองค์ประกอบโครงสี 

 
1.  วิเคราะห์ผลงานก่อนท าวิทยานิพนธ์ 

1.1 ผลงานก่อนท าวิทยานิพนธ์  
จากการพัฒนารูปแบบผลงาน ยังคงศึกษาต่อในเร่ืองราวของ เทพเจ้า ซึ่งได้

ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นประติมากรรมเป็นทรงตู้  และมีการกําหนดหวัข้อเร่ืองราวท่ีจะ
ค้นหาสืบค้น แบง่เป็น 3 หวัข้อของการค้นหา ดัง้นี ้ 

  1. ค้นหาเร่ืองราวของเทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 
  2. ค้นหาเร่ืองราวของเทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ  
  3. ค้นหาเร่ืองราวของเทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์   
   ในการค้นหาเร่ืองราวของ เทพเจ้า ในแตล่ะอารายธรรมหรือแต่ละประเทศนัน้ มี

ความหลากหลายทางอารายธรรมท่ีมีความคล้ายคลึงของเทพเจ้าเป็นจํานวนมาก ดงันัน้จึงแบ่ง
ขอบเขตในการค้นหาได้ 7 อารยธรรม ดัง้นี ้

  1. เทพเจ้าเมโสโปเตเมีย 
  2. เทพเจ้าอียิปต์ 
  3. เทพเจ้าจีน 
  4. เทพเจ้ากรีก-โรมนั  
  5. เทพเจ้าอินเดีย 
  6. เทพเจ้าไทย 
  7. เทพเจ้าญ่ีปุ่ น 
   ในระยะนีเ้ป็นชว่งในการออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบโครงตู้ของผลงาน ในรูปแบบ

ประตมิากรรมส่ือผสมเป็นทรงตู้มีจํานวน 3 ตู้ ด้วยกนั แบง่ตามหวัข้อทัง้ 3 หวัข้อ ซึ่งทรงตู้จะมีความ
คล้ายคลงึกบัตู้พระธรรมท่ีมีลวดลายของลายรดนํา้ หลกัในการออกแบบส่วนหนึ่งได้แรงบนัดานใจ
มาจากตู้ธรรม 
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   องค์ประกอบ ได้ออกแบบให้ เทพเจ้า อยูใ่นตําเหนง่กึ่งกลางของในแตล่่ะด้านผนงั
ตู้  1 ผนงัตู้ต่อหนึ่งองค์เทพเจ้า  1 บานประต ูต่อ 1 เทพเจ้าหรือ 1 สญัลกัษณ์ท่ีแฝงไปด้วย
ความหมาย จดัองค์ประกอบให้อยู่ตรงกลางสายตา แสดงความรู้สึกของความยิ่งใหญ่ความมัน่คง
สวยงาม และมีสญัลกัษณ์ท่ีแฝงไปด้วยความหมายหรือพาหนะ ท่ีเป็นสว่นประกอบรองลงมา 

   เทคนิควิธีการใช้วิธีการสร้างสรรค์โดยการใช้ส่ือวสัดุท่ีตนเองถนดัมาสร้างสรรค์
ผลงาน และพฒันาเทคนิคตา่งๆให้ดียิ่งขึน้  

   รูปแบบของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี ้ทําในลกัษณะของโมเดลท่ี
ย่อส่วนลงมาของตู้  และออกแบบวางลวดลายจัดตําเหน่งของเทพเจ้า ในทุกด้านของตู้ ท่ีได้
ออกแบบไว้ ตามลําดบัหวัข้อ ดงันี ้

1. เทพแหง่ความอดุมสมบรูณ์  
2. เทพแหง่พืน้ดนิ  
3. เทพแหง่ดวงอาทิตย์   
จุดเด่น ในการจัดองค์ประกอบนัน้ มีลวดลายตามขอบของตู้  ซึ่งมีลักษณะเป็น

ระเบียบ เรียงตวักนัเป็นเส้น ทําให้ องค์เทพเจ้า ท่ีนัง่หรือยืนบนบลัลงัก์ อยู่ในตําเหน่งกึ่งกลาง ทํา
ให้มองเห็นเป็นจดุสนใจของภาพทําให้รู้สกึของความยิ่งให้งดงาม ของเทพเจ้า 

จดุด้อย ในการวางองค์ประกอบ องค์เทพเจ้า ในตู้ เทพเจ้าแห่งความอดุมสมบรูณ์ 
ค่อนข้างทีจะใหญ่ไป และองค์เทพเจ้า ในตู้ เทพเจ้าแห่งธรณีและตู้ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ มี
สดัส่วนท่ีดขูนาดเล็กไม่สมส่วนกับพืน้ท่ีว่าง ส่วนในรายละเอียดลวดลายตามขอบตู้ ในทุกๆด้าน
อาจจะยังไม่ละเอียดมากพอ จึงอาจทําให้มองไม่เห็นถึงรายละเอียดท่ีจะนํามาตกแต่งในระยะ
ตอ่ไปได้อยา่งพอเหมาะ 
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1. เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 34 แบบโครงสร้างของตู้เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ สร้างสรรค์เม่ือ 29 มิถนุายน 2556 
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แบบร่างจําลองตู้  เทพเจ้าแห่งความอดุมสมบรูณ์ สร้างสรรค์เม่ือ 2 ตลุาคม 2560 
ช่ือผลงาน เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ เทคนิค ส่ือผสมบนกระดาษ ขนาด 46x32x32  ซม. 

 

 
 
ภาพท่ี 35  ผลงานเทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ก่อนทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  1 ด้านหน้า 
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ภาพท่ี 36  ผลงานเทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ก่อนการทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  1 ด้านซ้าย 
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ภาพท่ี 37  ผลงานเทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ก่อนการทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  1 ด้านขวา 
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ตารางท่ี  12 สรุปการพฒันาผลงานก่อนทําวิทยานิพนธ์ ชืน้ท่ี 1 เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 
 

ช่ือผลงาน แบบโครงสร้างตู้  รูปภาพผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ตู้เทพเจ้าแหง่
ความอดุม
สมบรูณ์ 

 
 

 

 
 

 
แนวคิด รูปทรงสามเหลียม ดดัแปลและตดั

ทอนจากตู้พระธรรม 
เทพแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 

การจดั     
องค์ประกอบ 

ใช้รูปแบบเลขาคณิต โดยให้มีความ
สมมาตร 

ให้องค์เทพเจ้าจดัวางอยูใ่นจดุ
กึ่งกลาง 

เทคนิค คอมพิวเตอร์ ร่างลายเส้น  ส่ือผสมปะตดิวสัดตุา่งๆ 
ปัญหาและการ

พฒันา 
นําแบบร่างไปปรับปรุงแก้ไข องค์ประกอบยงัมีความไมส่มดลุกบั

ขนาดของพืน้ท่ีวาง และขนาดของ
องค์เทพเจ้ามีขนาดคอ่นข้างใหญ่ 
รายละเอียดตกแตง่ยงัไมช่ดัเจน 
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2. เทพเจ้าแห่งพืน้ดนิ 
 

 

 
 
ภาพท่ี  38  แบบโครงสร้างของตู้เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ  สร้างสรรค์เม่ือ 29 มิถนุายน 2556 
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แบบร่างจําลองตู้  เทพเจ้าแห่งพืน้ดนิ สร้างสรรค์เม่ือ 2 ตลุาคม 2560 ช่ือผลงาน 
เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ เทคนิค ส่ือผสมบนกระดาษ ขนาด 58x37x18 ซม.  
 

 
 
ภาพท่ี 39  ผลงานเทพเจ้าแหง่พืน้ดนิก่อนการทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  2  ด้านหน้า 
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ภาพท่ี 40 ผลงานเทพเจ้าแหง่พืน้ดนิก่อนการทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  2  ด้านซ้าย 
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ภาพท่ี 41 ผลงานเทพเจ้าแหง่พืน้ดนิก่อนการทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  2  ด้านขาว 
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ภาพท่ี 42 ผลงานเทพเจ้าแหง่พืน้ดนิก่อนการทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  2  ด้านหลงั 
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ตารางท่ี  13  สรุปการพฒันาผลงานก่อนทําวิทยานิพนธ์ ชืน้ท่ี 2 เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 
 

ช่ือผลงาน แบบโครงสร้างตู้  รูปภาพผลงาน 

 
 

 
 
 
 

ตู้เทพเจ้าแหง่
พืน้ดนิ 

 
 

 
 

    

    

 

แนวคิด รูปทรงสีเหลียมคางหม ูดดัแปลและ
ตดัทอนจากตู้พระธรรม 

เทพแหแ่หง่พืน้ดนิ 

การจดั     
องค์ประกอบ 

ใช้รูปแบบเลขาคณิต โดยให้มีความ
สมมาตร 

ให้องค์เทพเจ้าจดัวางอยูใ่นจดุ
กึ่งกลาง 

เทคนิค คอมพิวเตอร์ ร่างลายเส้น  ส่ือผสมปะตดิวสัดตุา่งๆ 
ปัญหาและการ

พฒันา 
นําแบบร่างไปปรับปรุงแก้ไข องค์ประกอบยงัมีความไมส่มดลุกบั

ขนาดของพืน้ท่ีวางมากเกินไป และ
ขนาดขององค์เทพเจ้าเล็กไป 
รายละเอียดตกแตง่ยงัไมช่ดัเจน 
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3. เทพเจ้าแห่งดวงอาทติย์ 
 

 

 
ภาพท่ี 43 แบบโครงสร้างของตู้เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ออกแบบสร้างสรรค์เม่ือ  

   24 ธนัวาคม  2556 
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แบบร่างจําลองตู้  เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ 2 ตลุาคม 2560 
ช่ือผลงาน  เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์  เทคนิค ส่ือผสมบนกระดาษ  ขนาด 84x50x26 ซม.  
 

 
 
ท่ี 44 ผลงานเทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ก่อนการทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  3  ด้านหน้า 
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ภาพท่ี 45 ผลงานเทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ก่อนการทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  3  ด้านข้างซ้าย 

    
  



127 
 

 

 
 
ภาพท่ี 46 ผลงานเทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ก่อนการทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  3  ด้านขวา 
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ภาพท่ี 47 ผลงานเทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ก่อนการทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  3  ด้านหลงั 
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ตารางท่ี 14 สรุปการพฒันาผลงานก่อนทําวิทยานิพนธ์ ชืน้ท่ี 3 เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ 

ช่ือผลงาน แบบโครงสร้างตู้  รูปภาพผลงาน 

 
 

 
 
 
 

ตู้เทพเจ้าแหง่
ดวงอาทิตย์ 

 
 

 
 

    

    

 

 
 

แนวคิด รูปทรงสามเหลียม ดดัแปลและตดั
ทอนจากตู้พระธรรม 

เทพแหแ่หง่ดวงอาทิตย์ 

การจดั     
องค์ประกอบ 

ใช้รูปแบบเลขาคณิต โดยให้มีความ
สมมาตร 

ให้องค์เทพเจ้าจดัวางอยูใ่นจดุ
กึ่งกลาง 

เทคนิค คอมพิวเตอร์ ร่างลายเส้น  ส่ือผสมปะตดิวสัดตุา่งๆ 
ปัญหาและการ

พฒันา 
นําแบบร่างไปปรับปรุงแก้ไข องค์ประกอบยงัมีความไมส่มดลุกบั

ขนาดของพืน้ท่ีวางมากเกินไป และ
ขนาดขององค์เทพเจ้าเล็กไป 
รายละเอียดตกแตง่ยงัไมช่ดัเจน 
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สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลงานก่อนท าวิทยานิพนธ์ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นผลงานท่ีเร่ิมจากการชอบทวารบาล 

ของประตู้หน้าตา่งของวดัตา่งๆ และตู้พระธรรม ท่ีลงรักปิดทอง หลายรดนํา้ หรืองานประดบัมกุ ทํา
ให้เกิดความประทบัใจท่ีนําแนวคิดนีม้าสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบของการผสมผสานกนัใหม่ โดย
กําหนดเร่ืองราวลวดลายในเร่ืองของ เทพเจ้า ด้วยเทคนิคส่ือผสมปะติดวสัดตุา่งๆ ผลงานก่อนทํา
วิทยานิพนธ์ได้มีการปรับแนวทางการสร้างสรรค์ให้การพฒันาในเร่ืองรูปแบบ จึงต้องมาการศกึษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึน้ ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ จะมีปัญหาเร่ืองการ
กําหนดหวัข้อ ในแต่ล่ะชิน้ไว้ ทําให้ต้องออกแบบการทํางานไว้ 3  หวัข้อ คือ 1 เทพเจ้าแห่งความ
อุดมสมบูรณ 2 เทพเจ้าแห่งพืน้ดิน 3 เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ก่อนหน้านีจ้ะมีความสับสนทาง
ความคดิแตเ่น่ืองจาก การค้นคว้าและคําชีแ้นะแนวทางของอาจารย์ผู้สอนในขณะนัน้ทําให้ผลงาน
อยูใ่นระดบัท่ีสามารถนําไปพฒันาสูว่ิทยานิพนธ์ได้ตอ่ไป 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ได้นําเสนอเร่ืองราวของความเช่ือเร่ือง เทพเจ้า ในทุก
วฒันธรรม อารยธรรม จะมีความเช่ือใน เทพเจ้า แตกตา่งกนัออกไป หรือ มีความเช่ือท่ีเช่ือมโยงกนั 
แล้วนําความเช่ือท่ีมีความเช่ือในเร่ืองเดียวกนัมาผสมผสานกนั เพ่ือให้เกิดอตัลกัษณ์ใหม่ของ เทพ
เจ้า จากการผสมผสานของวฒันธรรมการแตง่กายเคร่ืองประดบัตา่งๆ สีสนัรูปแบบวิธีการในแตล่ะ 
อารยธรรม ในขัน้ตอนนีจ้ะเกิดปัญหาของรูปแบบการผสมผสานอยา่งไรให้เกิดความพอดีพอเหมาะ
ตอ่แนวทางในการสร้างสรรค์ การจดัว่างองค์ประกอบรูปแบบสมมาตร ให้องค์เทพเจ้าอยู่กึ่งกลาง 
รอบข้างประดบัปะตดิไปด้วยวสัดตุา่งๆ เร่ืองขององค์ประกอบเป็นสิ่งท่ีอาจารย์ผู้ตรวจผลงานให้คํา
วิจารณ์มาปรับแก้ไข ในการจัดวางตําเหน่งขององค์เทพเจ้าขนาดขององค์เทพเจ้า ในส่วนของ
บรรยากาศของสีของการจัดวางวดัสุต่างๆให้มีความละเดียดและเหมาะสมกับการนํามาตกแต่ง
และไม่ทบัซ้อนกนัมาจนเกินไป และการสร้างพืน้ผิวในชัน้แรกเพ่ือให้ผลงานโดยร่วมมีความลงตวั
เข้าด้วยกนัตามวตัถปุระสงค์ ตอ่ไป 

โดยภาพรวมแล้ว การนํา เทพเจ้า มาผสมผสานวฒันธรรมกนั สามารถแสดงออก
ได้ถึงความยิ่งใหญ่ด้วยตํานานและช่ือขององค์เทพเจ้า ทําให้ผลงานยงัสามารถพฒันาไปได้อีก แต่
ยงัต้องศกึษาค้นคว้าเร่ืองการจดัวาง องค์ประกอบตา่งๆมากขึน้ การสร้างเทคนิคสร้างบรรยากาศ 
รายละเอียดตา่งๆในผลงานให้มีความน่าสนใจและพฒันาไปจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ นําไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบรูณ์แบบย่ิงขึน้ 
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2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
                       ผลงานวิทยานิพนธ์มีขัน้ตอนและกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้การจดัวาง ตดัแปะ 
ปะตดิ รวมทัง้ทศันธาตท่ีุนํามาใช้ในผลงาน อธิบายรายละเอียดโดยรวมได้ ดงันี ้
     2.1 ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นัน้ ได้นํานึงถึงแนวทางทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกับงานทัศนศิลป์ ได้ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของทัศนธาตุในงานศิลป์อันจะเป็นการ
ทํางานท่ีสมบูรณ์และเกิดองค์ประกอบภาพท่ีดี ได้สะท้อนความคิดความรู้สึก ในงานทัศนศิลป์ซึ ้
ประกอบไปด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะส่ือผสม และอาจร่วมถึงสถาปัตยกรรม
ด้วยนัน้มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ รูปทรง กันเนือ้หา รูปทรง คือส่วนท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่วสัดแุละ
ทัศนธาตุต่างๆท่ีสัมผัสได้ด้วยตา เนือ้หา คือ ส่วนท่ีเป็นนามธรรมท่ีรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกนึกคิด 
ผา่นทางรูปทรง เชน่ เร่ืองราว อารมณ์และสญัลกัษณ์43 

ทศันธาต ุ(Visual Elements)  ในทางทศันศิลป์ หมายถึง  ส่วนประกอบของ
ศลิปะท่ีมองเห็นได้ การศกึษาทศันธาตแุละองค์ประกอบศิลปะ และยงัเป็นพืน้ฐานทางความคิดใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ในวิทยานิพนธ์หวัข้อ เทพเจ้า ได้นําหลกัการของทศันธาตแุละองค์ประกอบ
ศิลปะส่วนหนึง มาใช้ในส่วนของการจัดองค์ประกอบของภาพในผลงานให้เกิดความสมบูรณ์ 
อธิบายไว้ดงันี ้……………….……………….……………………………………………………… 
            1. จดุ (Dot)  เกิดจากการจิม้ กด กระแทก ด้วยวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ   เช่น 
ดินสอ ปากกา พู่กัน และวสัดปุลายแหลมทุกชนิด ในการออกแบบร่างผลงานวิทยานิพนธ์ ได้นํา
การจดุมาแทนวสัดท่ีุนํางานจดัว่างตกแตง่ในผลงานสร้างสรรค์ จุด เป็นต้นกําเนิดของเส้น รูปร่าง 
รูปทรง แสงเงา พืน้ผิว  เช่น  นําจุดมาวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้น  และการนําจุดมาวาง ให้
เหมาะสม  ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และลกัษณะผิวได้..ใน ผลงานวิทยานิพนธ์ได้นําทศันธาตุ
ส่วนนีม้าใช้ในการจดัองค์ประกอบ ในการออกแบบร่างโครงสี องค์ประกอบนีจ้ึงเป็นส่วนสําคญัท่ี
ควบคมุโครงสร้างสีในภาพโดยรวมเอา…………………………………………………..……. 
            2. เส้น (Line)  เป็นสิ่งท่ีมีผลต่อการรับรู้  เพราะทําให้เกิดความรู้สึกต่อ
อารมณ์ เส้นเป็นพืน้ฐานสําคญัของศิลปะ ทกุแขนง  ใช้ร่างภาพเพ่ือถ่ายทอดสิ่งท่ีเห็นและสิ่งท่ีคิด
จินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปภาพ อีกทัง้เส้นยงัเสดงขอบเขตสร้างเอกภาพในผลงานในอีกทางหนึ่ง
เส้นยังเสดงความรู้สึกต่างๆได้ ใน ผลงานวิทยานิพนธ์ได้นําทัศนธาตุส่วนนีม้าใช้ในการจัด

                                           

 
43 ชลดู นิ่มเสมอ,การเข้าถงึศิลปะในงานจิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ:อมัรินทร์พริน้ติง้

, 2532),13. 
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องค์ประกอบ ในการออกแบบร่างโครงสร้างตู้  องค์ประกอบนีจ้ึงเป็นส่วนหลกัท่ีควบคมุโครงสร้าง
ภาพโดยรวมเอาไว้ 

3. นํา้หนกัอ่อน-แก่ (Value) ภาพโดยรวมในผลงานวิทยานิพนธ์ นํา้หนกั
ออ่น-แก่ เป็นสว่นหนึง่ของวตัถปุระสงค์ของการทํางานคือการสร้างสรรค์บรรยากาศของผลงานการ
กําหนดคา่นํา้หนกัออ่น-แก่ ในผลงานโดยการใช้วสัดท่ีุความทบึแสง กึ่งโปร่งแสง และโปร่งแสง เพ่ือ
สร้างมิติของนํา้หนักอ่อน-แก่ ให้กับผลงาน ค่าของนํา้หนัก ท่ีได้กําหนดขึน้จึงเป็นทัศนธาตุท่ี
สามารถให้ความรู้สึกและการแสดงออกถึงบรรยากาศท่ีสงบตามแนวคิดเฉพาะตนในการทํางาน
การวางทบัซ้อนกบัของวสัดก็ุจะเกิดคา่นํา้หนกัโดยความบงัเอิญได้เชน่กนั 

4. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) องค์ประกอบในผลงานจะขาดทนัศ
ธาตสุ่วนนีไ้ปไม่ได้ เป็นตวักําหนดกายภาพภายนอก-ภายใน รวมถึงโครงสร้างของผลงานทัง้หมด 
ปริมาตรนํา้หนักสัดส่วนในผลงานสอดคล้องกับแนวคิดในการใช้เส้นโครงสร้างแสดงความรู้สึก 
ของ รูปทรงของผลงานทัง้ 3 ชิน้สญัลกัษณ์ของรูปร่าง รูปทรง ท่ีเป็นตวักําหนดเร่ืองราวและสะท้อน
อารมณ์ความรู้สกึ……………...…..….…………………………………………………………….. 
                               5. สี (Colour)   เป็นสิ่งท่ีปรากฏอยู่ทัว่ไปรอบ ๆ ตวัเรา  ไม่ว่าจะเป็นสีท่ี
เกิดขึน้เองในธรรมชาติ หรือ สิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ สีทําให้เกิดความรู้สึกแตกตา่งมากมาย   เช่น  ทํา
ให้รู้สึกสดใส  ร่าเริง  ต่ืนเต้น  หม่นหมอง  หรือเศร้าซึมได้  สีจึงมีอิทธิพลในทางความคิดท่ีแสดง
ออกมาในผลงาน  บรรยากาศของผลงาน วิทยานิพนธ์ได้กําหนดสีโดยรวมให้คา่สีอุ่นเป็นโครงสร้าง
ภาพโดยรวม คือสีทอง นํา้ตาลเข้ม เพ่ือให้ผลงานมีความสงบ แตมี่ความเคล่ือนไหวจากสีของวสัดุ
ท่ีกระจายทัง้ผลงาน สีท่ีได้กําหนดขึน้จึงเป็นทัศนธาตท่ีุสามารถให้ความรู้สึกและการแสดงออก
ถึงบรรกาศท่ีสงบตามแนวคดิเฉพาะตน 

6. พืน้ท่ีว่าง (Space)  ในทางทัศนศิลป์พืน้ท่ีว่างมีผลต่อความรู้สึกใน
องค์ประกอบผลงาน โครงสร้างองค์ประกอบโดยรวมจะเห็นได้ว่าในผลงานวิทยานิพนธ์จะมีพืน้ท่ี
ในส่วนของพืน้หลงัองค์เทพเจ้า ไม่มีรูปร่าง รูปทรงเข้ามาเป็นจุดขดัแย้งใดๆ การปล่อยให้มีพืน้ท่ี
วา่งในผลงาน มีวตัถปุระสงค์สอดคล้องกบัแนวคิดในผลงานคือความเช่ือความศรัทธา เม่ือมีความ
เช่ือก็มี ความสงบ ความวา่ง ความวา่ง ท่ีได้กําหนดไว้เป็นสว่นหนึ่งขององค์ประกอบและความรู้สึก
ไมอ่ดึอดัมากไป  

7. พืน้ผิว (Texture) ในผลงานวิทยานิพนธ์หลังจากการทําโครงสร้างของตู้  
จนได้โครงของผลงาน จากจะถึงขัน้ตอนการสร้างพืน้ผิวในขัน้ตอนแรก  วตัถุตา่ง ๆ ท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึน้ พืน้ผิวของวตัถุท่ีแตกต่างกัน ย่อมให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน
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ด้วย  ในการสร้างเทคนิคพืน้ผิวขึน้มาเพ่ือให้เกิดมิติท่ีจบัต้องได้และรับกับ วสัดท่ีุนํามาตกแต่งใน
ระยะต่อไป ลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ  ท่ีเม่ือสัมผัสแล้วสามารถ   รับรู้ได้ ว่ามี
ลกัษณะอย่างไร คือรู้ว่า หยาบ ขรุขระ เรียบ มนั ด้าน เนียน   การวางให้องค์ประกอบในผลงาน
วิทยานิพนธ์มีพืน้ผิว เน่ืองจากลกัษณะการทํางานใช้เทคนิคส่ือผสมในการสร้างสรรค์ผลงาน พืน้ผิว
จงึมีความสําคญัในผลงาน พืน้ผิวลกัษณะตา่ง ๆ จะให้ความรู้สกึตอ่งานศลิปะท่ีแตกตา่งกนั พืน้ผิว
หยาบจะ ให้ความรู้สกึกระตุ้นประสาท หนกัแน่น มัน่คง แข็งแรง ในขณะท่ีผิวเรียบจะให้ความรู้สึก
เบา สบาย การใช้ลกัษณะของพืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนั   

 
2.2 ภาพร่างแนวคิดผลงานวิทยานิพนธ์ 

เม่ือรวบรวมข้อมูลท่ีคนคว้าศึกษา ในเบือ้งต้นมาคิดวิเคราะห์แนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จะมีการกระบวนการเป็นลําดบัขัน้ตอน ทัง้แนวความคิด รูปแบบ
วิธีการจัดองค์ประกอบเพ่ือนําเสนอในหวัข้อ เทพเจ้า เพ่ือพัฒนาเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์ตามแนว
ทางการสร้างสรรค์ตอ่ไป โดยจะสรุปเป็นลําดบัขัน้ตอนดงันี ้

2.2.1 แบบโครงสร้างตู้   
ในการการทําแบบร่างลายเส้นโครงสร้างตู้  เป็นอนัดบัแรกของการประมวล

ความคิดจากการตัดท่อนรูปทรงจากตู้ พระธรรม และจากท่ีได้ศึกษาข้อมูล มาออกแบบ
องค์ประกอบต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์ ในลักษณะลายเส้น เพ่ือกําหนดขอบเขต องค์ประกอบของ
ผลงาน ในการจดัวางรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ในเบือ้งต้นได้นําเสนอและปรับแก้ เพ่ือพฒันาไปสู่
การทําแบบร่าง องค์เทพเจ้า ต่อไป มี 2 ระยะโดยมีหวัข้อของผลงานวิทยานิพนธ์ แบง่ไว้ 3 หวัข้อ
ดงันี ้

1. เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 
2. เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 
3. เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์  

 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 

แบบโครงสร้างตู้ ระยะท่ี 1 
1. เทพเจ้า ความอุดมสมบูรณ์  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 48 แบบร่างโครงตู้  ก่อนทําวิทยานิพนธ์ เทพเจ้า ความอดุมสมบรูณ์ ออกแบบ  สร้างสรรค์     

   เม่ือ 29 มิถนุายน 2556 
 
 

 



135 
 

 

แบบโครงสร้างตู้ ระยะท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 49 แบบร่างโครงตู้  วิทยานิพนธ์ เทพเจ้า ความอดุมสมบรูณ์ ออกแบบ  สร้างสรรค์เม่ือ 

  3 มีนาคม 2557 
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ตารางท่ี  15  สรุปการพฒันาแบบตู้ผลงานทําวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1 เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 

ช่ือผลงาน แบบร่างลายเส้น ครัง้ท่ี 1 แบบร่างลายเส้น ครัง้ท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

ตู้เทพเจ้าแหง่
ความอดุม
สมบรูณ์ 

 
 

 
 

 
 

 

แนวคิด รูปทรงสามเหลียม ดดัแปลและตดั
ทอนจากตู้พระธรรม 

รูปทรงสามเหลียม ดดัแปลและตดั
ทอนจากตู้พระธรรม 

การจดั     
องค์ประกอบ 

ใช้รูปแบบเลขาคณิต โดยให้มีความ
สมมาตร 

ใช้รูปแบบเลขาคณิต โดยให้มีความ
สมมาตร 

จดุเดน่ รูปทรง สามเหลียม ทําให้รู้สึกมัน่คง 
ยิ่งใหญ่ 

รูปทรง สามเหลียม ทําให้รู้สึกมัน่คง 
ยิ่งใหญ่ มีรายละเอียดมากขึน้ 

จดุด้อย แบบร่างยงัไมท่ราบขนาดท่ีชดัเจน แบบร่างอาจไมล่ะเอียดมากนกั 

ปัญหาและการ
พฒันา 

นําแบบร่างไปปรับปรุงแก้ไข นําแบบร่างไปทําโครงสร้างต้นแบบ 
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แบบโครงสร้างตู้ ระยะที่ 1 
2. เทพเจ้าแห่งพืน้ดนิ  
 

 

 
ภาพท่ี 50 แบบร่างโครงตู้ก่อนทําวิทยานิพนธ์ เทพเจ้า ธรณี  ออกแบบสร้างสรรค์เม่ือ 29 มิถนุายน   

 2556 
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แบบโครงสร้างตู้ ระยะที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 51แบบร่าง โครงตู้  วิทยานิพนธ์ เทพเจ้า ธรณี  ออกแบบสร้างสรรค์เม่ือ 5 พฤษภาคม 2557 
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ตารางท่ี 16 สรุปการพฒันาแบบตู้ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 

ช่ือผลงาน แบบร่างลายเส้น ครัง้ท่ี 1 แบบร่างลายเส้น ครัง้ท่ี 2 

 
 

 
 
 
 

ตู้เทพเจ้าแหง่
พืน้ดนิ 

 
 

 
 

 
 

  

แนวคิด รูปทรงสีเหลียมคางหม ูดดัแปลและ
ตดัทอนจากตู้พระธรรม 

รูปทรงสีเหลียมคางหม ูดดัแปลและ
ตดัทอนจากตู้พระธรรม 

การจดั     
องค์ประกอบ 

ใช้รูปแบบเลขาคณิต โดยให้มีความ
สมมาตร 

ใช้รูปแบบเลขาคณิต โดยให้มีความ
สมมาตร 

จดุเดน่ รูปทรงส่ีเหลียมคางหม ูทําให้รู้สกึ
มัน่คง ยิ่งใหญ่ 

รูปทรงส่ีเหลียมคางหม ูทําให้รู้สกึ
มัน่คง ยิ่งใหญ่ มีรายละเอียดมากขึน้ 

จดุด้อย แบบร่างยงัไมท่ราบขนาดท่ีชดัเจน แบบร่างอาจไมล่ะเอียดมากนกั 

ปัญหาและการ
พฒันา 

นําแบบร่างไปปรับปรุงแก้ไข นําแบบร่างไปทําโครงสร้างต้นแบบ 
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แบบโครงสร้างตู้ ระยะที่ 1 
3. เทพเจ้าดวงอาทติย์ 
 

 

 
ภาพท่ี  52 แบบร่างโครงตู้ก่อนทําวิทยานิพนธ์ เทพเจ้า พระอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ 24 ธนัวาคม   

     2556 
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แบบโครงสร้างตู้ ระยะที่ 2 

 
 

ภาพท่ี  53 แบบร่างโครงตู้ก่อนทําวิทยานิพนธ์ เทพเจ้า พระอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ 6 กรกฎาคม    
    2556 
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ตารางท่ี 17 สรุปการพฒันาแบบตู้ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3 เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ 

ช่ือผลงาน แบบร่างลายเส้น ครัง้ท่ี 1 แบบร่างลายเส้น ครัง้ท่ี 2 

 
 

 
 
 
 

ตู้เทพเจ้าแหง่
ดวงอาทิตย์ 

 
 

 
 

    
    

 

แนวคิด รูปทรงสามเหลียม ดดัแปลและตดั
ทอนจากตู้พระธรรม 

รูปทรงสามเหลียม ดดัแปลและตดั
ทอนจากตู้พระธรรม 

การจดั     
องค์ประกอบ 

ใช้รูปแบบเลขาคณิต โดยให้มีความ
สมมาตร 

ใช้รูปแบบเลขาคณิต โดยให้มีความ
สมมาตร 

จดุเดน่ ตู้เรียงซ้อนกนัสามชัน้ ทําให้รู้สกึ
แปลกใหม ่และดยูิ่งใหญ่งดงาม 

ตู้เรียงซ้อนกนัสามชัน้ ทําให้รู้สกึ
แปลกใหม่ดยูิ่งใหญ่งดงาม และมี
รายละเอียดมากขึน้ 

จดุด้อย แบบร่างยงัไมท่ราบขนาดท่ีชดัเจน แบบร่างอาจไมล่ะเอียดมากนกั 
ปัญหาและการ

พฒันา 
นําแบบร่างไปปรับปรุงแก้ไข นําแบบร่างไปทําโครงสร้างต้นแบบ 
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2.2.2 แบบร่างองค์ประกอบภาพและแบบร่างองค์ประกอบโครงสี 
เม่ือได้แบบตู้แล้วซึ่งเป็นโครงสร้างของพืน้ผิวท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานลงไปบน

ผนงัตู้   จงึได้ออกแบบการจดัวางองค์ประกอบ การจดัวางตําเหน่งขนาดขององค์เทพเจ้าในขัน้ตอน
แรกด้วยคอมพิวเตอร์ ขัน้ตอนต่อมาได้ออกแบบร่างโครงสี เพ่ือนําเสนอรูปแบบบรรยากาศของสี
ตามแนวคดิในการสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ โดยมีหวัข้อของผลงานวิทยานิพนธ์ แบง่ไว้ 3 
หวัข้อดงันี ้  

1. เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 
2. เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 
3. เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ 

 
1. เทพเจ้า ความอุดมสมบูรณ์ 

แบบร่างองค์ประกอบภาพ 

 
 

ภาพท่ี 54 แบบร่างองค์ประกอบโดยรวม ด้านหน้าประตตูู้  1 ออกแบบเม่ือ         
      3 มกราคม 2557 
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ภาพท่ี 55 แบบร่างด้านหน้า ประตตูู้  2 ออกแบบเม่ือ 3 มกราคม 2557 
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ภาพท่ี 56 แบบร่างการวางตําแหนง่องค์เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ แบบท่ี 1 ออกแบบเม่ือ  
  3 มกราคม 2557 
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ภาพท่ี  57 แบบร่างการวางตําแหนง่องค์เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ แบบท่ี 2 ออกแบบเม่ือ 
    3 มกราคม 2557 
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ภาพท่ี 58 แบบร่างการวางตําแหนง่องค์เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ แบบท่ี 3 ออกแบบเม่ือ 
   3 มกราคม 2557 
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แบบร่างองค์ประกอบโครงสี 
 

 
 
ภาพท่ี 59 แบบร่างตําแหนง่วางองค์ประกอบภาพ วสัดแุละโทนสี ด้านประต ู ออกแบบ เม่ือ  

   10 กมุภาพนัธ์  2557 
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ภาพท่ี 60 แบบร่างตําแหนง่วางองค์เทพเจ้า องค์ประกอบภาพ วสัดแุละโทนสี แบบท่ี 1 
   ออกแบบ   เม่ือ 10 กมุภาพนัธ์  2557 
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ภาพท่ี 61 แบบร่างตําแหนง่วางองค์เทพเจ้า องค์ประกอบภาพ วสัดแุละโทนสี แบบท่ี 2   
   ออกแบบ เม่ือ 10 กมุภาพนัธ์  2557 
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ตารางท่ี 18  สรุปการพฒันาแบบร่างโครงสีผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1  ตู้ เทพเจ้าแห่งความอดุม     
                   สมบรูณ์ 
 

ช่ือผลงาน แบบร่างองค์ประกอบภาพ แบบร่างองค์ประกอบโครงสี 

 
 
 
 
ตู้เทพเจ้าแหง่

ความอดุม
สมบรูณ์ 

 

 

    

    
 

แนวคิด แสดงให้เห็นถึงความงดงามและ
ความอดุมสมบรูณ์ขององค์เทพเจ้า 

แสดงให้เห็นถึงความงดงามและ
ความอดุมสมบรูณ์ขององค์เทพเจ้า 

การจดั     
องค์ประกอบ 

ให้องค์เทพเจ้าอยูใ่นตําเหนง่
กึ่งกลาง โดยให้มีความสมมาตร 

องค์เทพเจ้าอยูใ่นตําเหนง่กึ่งกลาง 
และมีองค์ประกอบของวสัดตุา่งๆ
รองลงมาตามมมุขอบของตู้  

จดุเดน่ องค์เทพเจ้าดยูิ่งใหญ่งดงาม  องค์เทพเจ้าดยูิ่งใหญ่งดงามมากขึน้ 
จดุด้อย ช้างทําให้องค์ประกอบซ้ายขาวหนกั

ไป 
รายละเอียดวสัดท่ีุจะนํามาตกแตง่
อาจจะไมช่ดัเจนมากนกั 

ปัญหาและการ
พฒันา 

ปรับปรุงแก้ไขนําช้างออก นําแบบร่างโครงสีไปลงมือในขัน้ตอน
ตอ่ไป 
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2. เทพเจ้าแห่งพืน้ดิน  
แบบร่างองค์ประกอบภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 62 แบบร่างการวางตําแหนง่องค์ประกอบ ขององค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ด้านหน้าประต ู
    ออกแบบเม่ือ 3 มกราคม 2557 
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ภาพท่ี  63 แบบร่างการวางตําแหนง่องค์ประกอบ ขององค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ด้านข้างซ้าย  
     ออกแบบเม่ือ 3 มกราคม 2557 
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ภาพท่ี  64 แบบร่างการวางตําแหนง่องค์ประกอบ ขององค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ด้านข้างขวา  
     ออกแบบเม่ือ 3 มกราคม 2557 
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ภาพท่ี 65 แบบร่างการวางตําแหนง่องค์ประกอบ ขององค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ด้านหลงั 

   ออกแบบเม่ือ 3 มกราคม 2557 
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แบบร่างองค์ประกอบโครงสี 
 

 
 

ภาพท่ี  66 แบบร่างตําแหนง่วาง องค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ องค์ประกอบภาพ วสัดแุละโทนสี  
    ด้านหน้า ออกแบบ เม่ือ 28 กมุภาพนัธ์  2557 
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ภาพท่ี 67 แบบร่างตําแหนง่วาง องค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ องค์ประกอบภาพ วสัดแุละโทนสี ด้านข้าง 
   ซ้าย  ออกแบบ เม่ือ 28 กมุภาพนัธ์  2557 
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ภาพท่ี 68 แบบร่างตําแหนง่วาง องค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ องค์ประกอบภาพ วสัดแุละโทนสี ด้านข้าง 
   ขวา  ออกแบบ เม่ือ 28 กมุภาพนัธ์  2557 
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ภาพท่ี 69 แบบร่างตําแหนง่วาง องค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ องค์ประกอบภาพ วสัดแุละโทนสี ด้านหลงั  
   ออกแบบ เม่ือ 28 กมุภาพนัธ์  2557 
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ตารางท่ี 19 สรุปการพฒันาแบบร่างโครงสีผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 ตู้เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 

ช่ือผลงาน แบบร่างองค์ประกอบภาพ แบบร่างองค์ประกอบโครงสี 

 
 
 
 

ตู้เทพเจ้า 
แหง่พืน้ดนิ 

 

 
 

  

 
    

แนวคิด แสดงให้เห็นถึงความงดงามยิ่งใหญ่
ของเทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 

แสดงให้เห็นถึงความงดงามยิ่งใหญ่
ของเทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 

การจดั     
องค์ประกอบ 

ให้องค์เทพเจ้าอยูใ่นตําเหนง่
กึ่งกลาง โดยให้มีความสมมาตร 

องค์เทพเจ้าอยูใ่นตําเหนง่กึ่งกลาง 
และมีองค์ประกอบของวสัดตุา่งๆ
รองลงมาตามมมุขอบของตู้  

จดุเดน่ องค์เทพเจ้าดยูิ่งใหญ่งดงาม  องค์เทพเจ้าดยูิ่งใหญ่งดงามมากขึน้ 
จดุด้อย แบบร่างยงัไมล่ะเอียดมาก รายละเอียดวสัดท่ีุจะนํามาตกแตง่

อาจจะไมช่ดัเจนมากนกั 
ปัญหาและการ

พฒันา 
ปรับปรุงให้มีรายละเอียดมากขึน้ นําแบบร่างโครงสีไปลงมือในขัน้ตอน

ตอ่ไป 
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3. หัวข้อ เทพเจ้าแห่งดวงอาทติย์ 
แบบร่างองค์ประกอบภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 70 แบบร่างการวางตําแหนง่องค์ประกอบ ขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ด้านหน้า  
   ออกแบบเม่ือ 6 พฤษภาคม 2558 
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ภาพท่ี 71 แบบร่างการวางตําแหนง่องค์ประกอบ ขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ด้านข้างซ้าย 

   และด้านข้างขวา ออกแบบเม่ือ 6 พฤษภาคม 2558 
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ภาพท่ี 72 แบบร่างการวางตําแหนง่องค์ประกอบ ขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ด้านหลงั  
   ออกแบบเม่ือ 6 พฤษภาคม 2558 
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แบบร่างองค์ประกอบโครงสี 
 

 

 
ภาพท่ี 73 แบบร่างตําแหนง่วาง องค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ องค์ประกอบภาพ วสัดแุละโทนสี  

   ด้านหน้า ออกแบบ เม่ือ 30 พฤษภาคม 2558 
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ภาพท่ี 74 แบบร่างตําแหนง่วาง องค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ องค์ประกอบภาพ วสัดแุละโทนสี  

    ด้านข้างซ้ายและข้างขวา ออกแบบ เม่ือ 30 พฤษภาคม 2558 
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ภาพท่ี  75 แบบร่างตําแหนง่วาง องค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ องค์ประกอบภาพ วสัดแุละโทนสี  

    ด้านหน้า ออกแบบ เม่ือ 30 พฤษภาคม 2558 
 

แบบร่างโครงสี ผลงานวิทยานิพนธ์สดุท้ายได้ปรับแก้พฒันา ในโทนสีตาม
แนวคิดเฉพาะตน โดยการนําวัสดุต่างๆมาตกแต่งกระสีสันไปทัว่ผลงานให้เกิดการกระจายสีสัน
โดยรวม ในแตล่่ะผลงานก็จะตีความกนัตา่งออกไป แตจ่ะคมุสีในบรรยากาศนํา้ตาล -ทอง นํา้ตาล
เข้ม ผสมสีทอง พืน้ผิวในชัน้แรกก็จะใช้วสัดรุองรับท่ีเหมือนกนัทัง้สามหวัข้อ เพ่ือให้ผลงานทัง้หมด
เป็นเร่ืองเดียวกัน โดยการคุมบรรยากาศในผลงานให้ดูน่าสนใจและองค์เทพเจ้าจะเป็นจุดดึง
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สายตาให้ผลงานดูน่าสนใจมากขึน้ ลามมารถนําไปใช้เป็นแบบแผนในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ได้ 

 
ตารางท่ี 20 สรุปการพฒันาแบบร่างโครงสีผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 ตู้เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ 

ช่ือผลงาน แบบร่างองค์ประกอบภาพ แบบร่างองค์ประกอบโครงสี 

 
 
 
 
ตู้เทพเจ้าแหง่ 
ดวงอาทิตย์ 

 

 

  

 
    

แนวคิด แสดงให้เห็นถึงความงดงามยิ่งใหญ่
ของเทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ 

แสดงให้เห็นถึงความงดงามยิ่งใหญ่
ของเทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ 

การจดั     
องค์ประกอบ 

ให้องค์เทพเจ้าอยูใ่นตําเหนง่กึ่งกลาง 
โดยให้มีความสมมาตร 

องค์เทพเจ้าอยูใ่นตําเหนง่กึ่งกลาง 
และมีองค์ประกอบของวสัดตุา่งๆ
รองลงมาตามมมุขอบของตู้  

จดุเดน่ องค์เทพเจ้าดยูิ่งใหญ่งดงาม  องค์เทพเจ้าดยูิ่งใหญ่งดงามมากขึน้ 

จดุด้อย แบบร่างยงัไมล่ะเอียดมากการจดัวาง
ตําเหนง่องค์เทพเจ้ายงัไมล่งตวั 

รายละเอียดวสัดท่ีุจะนํามาตกแตง่
อาจจะไมช่ดัเจนมากนกั 

ปัญหาและ
การพฒันา 

ปรับปรุงให้มีรายละเอียดมากขึน้ นําแบบร่างโครงสีไปลงมือในขัน้ตอน
ตอ่ไป 
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ในการนําเสนอแบบร่างองค์ประกอบองค์เทพเจ้าและแบบร่างโครงสี ได้
พฒันาปรับปรุงแก้ไขแบบร่างให้เป็น ไปตามขัน้ตอนการทํา และมีการบวนการทํางาน ในส่วนของ
แบบร่างโครงสีได้ปรับแก้ไขในส่วนขององค์ประกอบขององค์เทพเจ้าและโครงสีเป็นส่วนสําคญั 
ทัง้นีร้ะหวา่งการนําเสนอแบบร่างโครงสีได้มีการแก้ไขจากอาจารย์ผู้ตรวจสอบผลงานไปตามลําดบั
จนถึงขัน้ตอนของการปฏิบตังิานจริง 
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บทที่ 4 
การด าเนินการและวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชดุ “เทพเจ้า” เป็นการศกึษาค้นคว้า ของความเช่ือ

เร่ือง เทพเจ้า ในแตล่ะวฒันธรรมท่ีมีความคล้ายคลึงกนัของวามเช่ือเร่ือง เทพเจ้า เป็นสิ่งท่ีอยู่คูก่บั
มนุษย์มานานตัง้แต่สมยัดกึดําบรรพ์ มนุษย์ทุกมุมโลกมีตํานานเทพเจ้าเป็นของตนเอง เช่ือถือใน
เทพเจ้าแตกต่างกันออกไป ในแต่ละอารยธรรมมีความเช่ือท่ีมีความคล้ายคลึงกันของ เทพเจ้า 
ยกตวัอย่างเช่น เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบรูณ์ เช่ือได้ว่าทุกอารยธรรมอาจจะต้องมีเทพเจ้าแห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ และคงยากท่ีจะสืบค้นได้ว่าเทพเจ้าแท้จริงแล้วของใครเก่าแก่ท่ีสุด ในการ
ค้นคว้าจึงกําหนดหวัข้อเร่ืองเทพเจ้าไว้ 3 หวัข้อดงันี ้1 เทพเจ้าแห่งความอดุมสมบรูณ์ 2 เทพเจ้า
แหง่พืน้ดนิ 3 เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ เช่ือวา่ อารยธรรมสว่นใหญ่จะมี เทพเจ้า ทัง่ 3 หวัข้อนีใ้นการ
ค้นคว้าหาเร่ืองราวของ เทพเจ้าในแตล่ะอารยธรรม ได้กําหนดไว้ 7 อารยธรรมด้วยกนั ดงันี ้1 อารย
ธรรมเมโสโปเตเมีย 2 อารยธรรมอียิปต์ 3 อารยธรรมจีน 4 อารยธรรมกรีก-โรมนั 5 อารยธรรม
อินเดีย 6 อารยธรรมไทย 7 อารยธรรมญ่ีปุ่ น ทัง้ 7 อารยธรรมก็จะมีเร่ืองราวท่ีเหมือนกันบ้าง
ต่างกันบ้าง แต่จะมีคาวมหมายมีเอกลกัษณ์เฉพาะต่างกันออกไปในแต่ละอารยธรรม จะแฝงไป
ด้วยสญัลกัษณ์ความหมายท่ีสวยงามในผลงาน นํามาตดัทอนเพิ่มเติมผสมผสานตามวถัปุระสงค์ 
รูปแบบวิธีการแสดงออกและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านจินตนาการท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะตนเป็นรูปแบบของงานศลิปะส่ือผสมในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานได้กําหนดกระบวนการทํางาน ขัน้ตอนการทํางาน ตัง้แตก่าร
ทําแบบร่างลายเส้น แบบร่างโครงสร้างผลงาน การจัดวางองค์ประกอบ แบบร่างโครงสี นําไปสู่
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจริงหลังจากได้รับคําชีแ้นะ คําวิจารณ์ กําลังใจ จารอาจารย์ผู้ตรวจสอบ
ผลงาน และนําคําชีแ้นะเหล่านัน้มาปรับปรุงแก้ไข ในผลงานจดุตา่งๆในแบบร่างองค์ประกอบของ
เทพเจ้า แบบโครงสี ซึง้เป็นพืน้ฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน ในขัน้ตอนนีทํ้าให้เกิดการเรียนรู้แนว
ทางการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงาน โดยมีขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์แบ่งไว้ 2 
หวัข้อดงันี ้

1. ขัน้ตอนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
1.1 วสัดท่ีุใช้ในการสร้างสรรค์ 
1.2 ขัน้ตอนการสร้างโครงสร้างผลงา
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1.3 ขัน้ตอนการสร้างพืน้ผิวและเทคนิค 
1.4 ขัน้ตอนการตกแตง่สร้างเทคนิคและสร้างสรรค์ผลงาน 
1.5 ขัน้ตอนการตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงาน 

2. ผลงานสําเร็จและการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
1.ขัน้ตอนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

1.1 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นัน้มีการใช้วัสดุในการสร้างสรรค์เป็น
ส่วนประกอบหลกัในการสร้างสรรค์ผลงาน วสัดุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นวสัดท่ีุมีความ
หลากหลายของชนิด รูปทรง สีสัน ความทึบโปร่งของแสงในวัสดุนัน้ๆ  ดังนัน้วัสดุท่ีใช้ในการ
สร้างสรรค์จะแบง่ยอ่ยเป็น 3 ประเภทดงันี ้

1.1.1 วัสดุจากธรรมชาติ จะเป็นผลผลิตท่ีได้จากพืชเป็นส่วนใหญ่ ในการ
สร้างสรรค์จะใช้เมล็ดธัญพืชตา่งๆ รวงข้าว ดอกบวั กาแฟ ดิน ขนนก เปลือกหอย ผ้าท่ีผลิตจากใย
ไหม รวมไปถึงกระดาษชนิดตา่งๆ 

 

 

ภาพท่ี 76 ฝาหอยตาววั เป็นวสัดธุรรมชาตท่ีิเป็นวตัถรูุปคร่ึงวงกลมท่ีด้านหนึง่โค้งนนูออก 

   อีกด้านหนึง่เรียบมีลายวนรูปก้นหอย  
(ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 3 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 77 เม็ดถัว่แดงและถวัเขียว  
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 3 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 78 เม็ดถัว่เหลืองและข้าวโพด  
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 3 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 79 เม็ดถัว่ดําและงาดํา 
  (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 3 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 80 ผ้าไหมท่ีผลิตจากใยไหมธรรมชาติ 
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 5 มีนาคม 2557) 

 
1.1.2 วสัดสุงัเคราะห์ หรือวสัดท่ีุถกูปรุงแตง่ขึน้มาใหม ่ผลิตภณัฑ์สงัเคราะห์ท่ี

นํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  สว่นใหญ่เป็นพลาสตกิ ประเภทโพลีเมอร์ เชน่ ลกูปัดขนาด 
รูปทรง สีสนั แตกตา่งหลากหลายรูปแบบ  กระดมุ  พาน เคร่ืองประดบั กระดาษแบบเคลือบผิว 
เชือก ดิน้ ริบบิน้ผ้า และผ้า 
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ภาพท่ี 81 ลกูปัดสีกึ่งโปร่งแสง ทรงสีเหล่ียม และทรงหยดนํา้ปลายแหลม  
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 5 มีนาคม  2557) 
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ภาพท่ี 82 ลกูปัดหลากสีกึ่งโปร่งแสง ทรงหยดนํา้ ขนาดกลางและเล็ก  
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 5 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 83 ลกูปัดกึ่งโปร่งแสง ทรง 6 เหล่ียม และทรงกระบอกเล็ก  
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 5 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 84 ลกูปัดและกระดมุ ทบึแสง กึ่งโปร่งแสง และใส หลายหลายรูปทรง  
(ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 5 มีนาคม  2557) 
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ภาพท่ี 85 เคร่ืองประดบั ตา่งห ูสร้อยคอ หลากหลายรูปทรง  
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 5 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 86 ดิน้ ริบบิน้ พู ่หลากหลายลวดลาย ฃ 
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 5 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 87 ดิน้ ริบบิน้ และกระดาษเคลือบฟอยล์   
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 5 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 88 ลกูปัดทึบแสงและสะท้อนแสง แบบด้านหลงัเรียบ  
(ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 5 มีนาคม  2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 89 ผ้าลกูไม้ลายคละสี 
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 5 มีนาคม 2557) 
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1.1.3 วสัดท่ีุประดิษฐ์ขึน้เอง เป็นวสัดสุงัเคราะห์ท่ีนํามาตดัตอ่ม่วนให้เกิดรูปทรง
ของวสัดขุึน้มาใหม่ โดยนํากระดาษชนิดหนา มาตดัเป็นเส้นๆขนาดความกว้างโดยประมาณ 0.5 
ซ.ม ความยาวโดยประมาณ 20 ซ.ม. จากนัน้นํากระดาษท่ีตดัแล้วมาม่วนให้เป็นวงกลมลกัษณะ
คล้ายก้นหอย ก็ได้วัสดมุาอีกหนึ่งแบบ วัสดุรูปแบบอ่ืนๆก็จะพัฒนาจากรูปแบบวงกลม อาจจะ
นํามา บีบจดุใดจดุหนงึก็จะได้รูปทรงหยดนํา้เป็นต้น 

 

 
 

ภาพท่ี 90 ขณะกรีดกระดาษเป็นเส้นๆขนาดประมาณ 0.5 ซม.  
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 9 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 91 นําเส้นกระดาษมาม้วนให้เป็นขดกลมๆ  
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 9 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 92 กระดาษท่ีตดัเป็นเส้นๆแล้วและนํามาขดให้กลมคละสี  
 (ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 9 มีนาคม 2557) 
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ภาพท่ี 93 กระดาษท่ีขดกลมแล้วและกระดาษขดกลมนํามาบีบให้เป็นทรงหยดนํา้  
(ภาพถ่ายโดยผู้ ทําวิทยานิพนธ์ เม่ือ 9 มีนาคม 2557) 

 
ในขัน้ตอนการเตรียมวัสดุในการทํางานมีส่วนสําคัญมาก ในการสร้างสรรค์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ ทกุขัน้ตอนในการสร้างสรรค์จะต้องมีวสัดตุา่งๆในการสร้างสรรค์อยู่ในทกุขัน้ตอน เพ่ือ
ความพร้อมในขณะสร้างสรรค์วสัดตุ่างๆจึงต้องมีความหลากหลายของรูปทรงและชนิดของวสัดุ
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1.2 ขัน้ตอนการสร้างโครงสร้างผลงาน 
การขึน้โครงสร้างเป็นสว่นสําคญัของผลงานวิทยานิพนธ์ เปรียบเหมือนฐานรองรับ

ผลงานท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานลงไป โดยโครงสร้างจะขึน้ตามแบบร่าง ท่ีมีแนวความคิดจาก ตู้ขาหม ู
ในการขึน้โครงสร้างจะแยกตามหวัข้อของผลงานวิทยานิพนธ์ดงันี ้

1.2.1 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์  
 

 
 

ภาพท่ี 94 ขึน้โครงฐานวางตู้  เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ สร้างสรรค์เม่ือ 3 มีนาคม 2557 
 



188 
 

 

 

 
 
ภาพท่ี 95  ขึน้โครงฐานวางตู้และหลงัตู้  สร้างสรรค์เม่ือ 3 มีนาคม 2557 
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ภาพท่ี 96 ขึน้โครงตู้และบานประตตูู้  สร้างสรรค์เม่ือ 3 มีนาคม 2557 
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ภาพท่ี 97 ประกอบบานประตตูู้กบัตู้  สร้างสรรค์เม่ือ 14 มีนาคม 2557 
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ภาพท่ี 98 ขึน้แบบโครงตู้สําเร็จ สร้างสรรค์เม่ือ 14 มีนาคม 2557 
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1.2.2 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งพืน้ดนิ 
 

 
 

ภาพท่ี  99 ขึน้โครงขาตู้  สร้างสรรค์เม่ือ 28 พฤษภาคม  2557 

 

ภาพท่ี 100 ขึน้โครงฐานวางตู้แบบประกอบสําเร็จ สร้างสรรค์เม่ือ 28 พฤษภาคม 2557 
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ภาพท่ี 101 ขึน้โครงบานประต ูสร้างสรรค์เม่ือ 30 พฤษภาคม  2557 
 

 
 

ภาพท่ี 102 ขึน้โครงตู้และบานประตตูู้  สร้างสรรค์เม่ือ 30 พฤษภาคม  2557 



194 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 103 ประกอบขาตู้กบัโครงตู้  สร้างสรรค์เม่ือ 31 พฤษภาคม  2557 
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ภาพท่ี 104 ประกอบขาตู้กบัโครงตู้สําเร็จ สร้างสรรค์เม่ือ 31 พฤษภาคม  2557 
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ภาพท่ี 105 ขึน้โครงตู้และผนงัประกอบสําเร็จ สร้างสรรค์เม่ือ 3 มิถนุายน 2557 
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1.2.3 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งดวงอาทติย์ 
 

 
 

ภาพท่ี 106 ขึน้โครงตู้ขณะกําลงัประกอบผนงัของตู้  สร้างสรรค์เม่ือ 16 กรกฎาคม 2557 
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ภาพท่ี 107 ขึน้โครงตู้ทัง้ 3 ชัน้สําเร็จ และตวัฐานวางสําเร็จ สร้างสรรค์เม่ือ 16 กรกฎาคม 2557 
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ภาพท่ี 108 นําโครงตู้และฐานวางมาเรียงเพื่อสงัเกตความสมดลุ สร้างสรรค์เม่ือ 16 กรกฎาคม  
     2557 
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ภาพท่ี 109 เร่ิมประกอบบานประตตูู้  สร้างสรรค์เม่ือ 22 กรกฎาคม 2557 
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ภาพท่ี 110 โครงตู้ ท่ีประกอบบานประตตูู้  สําเร็จ สร้างสรรค์เม่ือ 8 สิงหาคม 2557 
 

ขัน้ตอนการสร้างโครงสร้างของผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นัน้ ได้สร้างตามแบบร่าง
ท่ีได้ ออกแบบไว้สร้าง ตามลําดบัของหวัข้องาน โดยใช้โครงสร้างเป็นไม้สนและใช้ไม้อดัสกั MDF 
ในการทําผนงัของตู้  จํานวน 3 ผลงาน  ดงันี ้ผลงานท่ี 1 เทพเจ้าแห่งความอดุมสมบรูณ์ ขนาด 95 
x 95 x 150 ซม. ผลงานท่ี 2 เทพเจ้าแห่งพืน้ดิน  ขนาด 60 x 135 x190 ซม. ผลงานท่ี 3 เทพเจ้า
แหง่ดวงอาทิตย์  ขนาด 65 x 165 x 240  ซม. 
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1.3 ขัน้ตอนการสร้างพืน้ผิวและเทคนิค 
  การสร้างพืน้ผิวและเทคนิคเป็นขึน้ตอนท่ี สร้างพืน้ผิวให้กับพืน้หลังของผลงาน

วิทยานิพนธ์ เป็นขัน้ตอนแรกก่อนท่ีจะนําวัสดุมาจัดวาง เทคนิคส่วนใหญ่จะใช่กระดาษเคลือบ
ฟอยล์นํามาขยํา เพ่ือให้เกิดพืน้ผิวทีมีรอยยบัของกระดาษเม่ือได้กระดาษท่ีมีพืน้ผิวแล้วนํามาติดลง
บนพืน้ผิวของตู้ ในส่วนท่ีกําหนดไว้ ทัง้นีก้ารสร้างพืน้ผิวจะแต่ต่างกันนิดหน่อยจากหัวข้อของ
ผลงาน โดยมีหวัข้อกําหนดไว้ 3 หวัข้องานดงันี ้

1.3.1 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์  
 

 
 

ภาพท่ี 111 ขณะขยํากระดาษเคลือบฟอยล์ สร้างสรรค์เม่ือ 28 มีนาคม 2557 
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ภาพท่ี 112 นํากระดาษเคลือบฟอยล์ทากาวติดลงบนฝาบานประตตูู้  
     สร้างสรรค์เม่ือ 28 มีนาคม 2557 
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ภาพท่ี 113 ตกแตง่รอยตกของกระดาษเคลือบฟอยล์ สร้างสรรค์เม่ือ 28 มีนาคม 2557 
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ภาพท่ี  114 นํากระดาษเคลือบฟอยล์ทากาวติดลงบนผนงัและฝาด้านในของตู้  สร้างสรรค์เม่ือ 29  
      มีนาคม 2557 
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1.3.2 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งพืน้ดนิ  
 

 
 

ภาพท่ี 115 นํากระดาษเคลือบฟอยล์ทากาวติดลงบนขอบของตู้  สร้างสรรค์เม่ือ 3 มิถนุายน 2557 
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ภาพท่ี 116 นํากระดาษเคลือบฟอยล์ทากาวติดลงบนขอบประตตูู้  สร้างสรรค์เม่ือ 3 มิถนุายน    
                  2557 
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ภาพท่ี  117 นํากระดาษเคลือบฟอยล์ทากาวตดิลงบนผนงัและฝาด้านในตู้  สร้างสรรค์เม่ือ 5  
      มิถนุายน 2557 
 
 



209 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 118 ตดิกระดาษเคลือบฟอยล์ลงบนตู้  ฐานวางสําเร็จ สร้างสรรค์เม่ือ 8 มิถนุายน 2557 
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ภาพท่ี 119 ตกแตง่ลายละเอียดกระดาษเคลือบฟอยล์ สร้างสรรค์เม่ือ 3 กรกฎาคม 2557 
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ภาพท่ี 120 ดนิผสมนํา้และกาว ทาลงผนงัของตู้เพ่ือสร้างพืน้ผิวให้กบัตู้ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ 
                 สร้างสรรค์เม่ือ 9 สิงหาคม 2557 
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ภาพท่ี 121 ดนิผสมนํา้และกาว ทาลงผนงัของตู้เพ่ือสร้างพืน้ผิวให้กบัตู้ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ     
                  สร้างสรรค์เม่ือ 23 สิงหาคม 2557 
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ภาพท่ี 122 เม่ือดนิผสมนํา้และกาวแห้งและทําเทคนิคหยดสี สร้างสรรค์เม่ือ 5 ตลุาคม 2557 
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ภาพท่ี 123 ตู้  และฐานวาง เม่ือดนิผสมนํา้และกาวแห้งและทําเทคนิคหยดสีสําเร็จ สร้างสรรค์เม่ือ  
     5 ตลุาคม 2557 
 
 
 
 
 

\ 
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1.3.3 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งดวงอาทติย์ 
 

 
 

ภาพท่ี 124 นํากระดาษเคลือบฟอยล์ทากาวติดลงบนตู้เก็บลายละเอียดสําเร็จ สร้างสรรค์เม่ือ  
    25  ตลุาคม  2557 
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ภาพท่ี 125 นํากาแฟทาลงบนผนงัตู้  และทําการหยดสีเพ่ือสร้างพืน้ผิว สร้างสรรค์เม่ือ 29 ตลุาคม   
                 2557 
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ภาพท่ี 126 นํากาแฟทาลงบนผนงัตู้  ฐานวาง และทําการหยดสีเพ่ือสร้างพืน้ผิวสําเร็จ   
                 สร้างสรรค์เม่ือ 31 ตลุาคม  2557 
 

เม่ือโครงสร้างของตู้แล้วถึงขัน้ตอนของการสร้างพืน้ผิวของผลงานโดยการใช้กระดาษ
ฟอยล์มาทากาวตดิลงบนผนงัตู้ตามแบบลายท่ีได้กําหนดไว้ตามแบบร่างจนครบทกุตู้  แล้งจงึนํา
เทคนิคสีมาสร้างสรรค์ตอ่ในชองวา่งท่ีไมไ่ด้ติดกระดาษฟอยล์ไว้ โดยจะคมุโทนสีให้เป็นสีน้าตาล
เข้มปนทอง แตใ่นส่วนของตู้เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิจะใช้ดนิในให้การสร้างสรรค์พืน้ผิวของพืน้ผนงัด้วย
เพ่ือให้ได้ความรู้สกึของดนิ  
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1.4 ขัน้ตอนการตกแต่งสร้างเทคนิคและสร้างสรรค์ผลงาน 
  หลงัจากสร้างพืน้ผิวระยะหลงัเสร็จขัน้ตอนไปเป็นการตกแตง่สร้างเทคนิคในระยะ

ท่ีทบัซ้อนกนัอีก เป็นขัน้ตอนท่ีจะนําวสัดมุาจดัวางตามรูปแบบท่ีร่างแบบไว้ ในขัน้ตอนนีก็้จะเกิด
ความบงัเอิญของการจดัวางของวสัดใุนขณะการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ด้วย ในขัน้ตอนนีจ้ะ
แยกตามหวัข้องานทัง้ 3 หวัข้อดงันี ้

1.4.1 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์  
 

 
 

ภาพท่ี 127 ฉลลุายหม้อปรูณฆะฏะ ลงบนกระดาษฟาเบรียโน ่(FABRIANO) สร้างสรรค์เม่ือ  
     12 กนัยายน 2557 
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ภาพท่ี 128 ฉลลุายช้างลงบนลงบนกระดาษฟาเบรียโน ่(FABRIANO) และลงสีพืน้ 
     สร้างสรรค์เม่ือ 10 ตลุาคม 2557 
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ภาพท่ี 129 นําเม็ดธญัพืชมาจดัวางบนฐานวางตู้  เทพแหง่ความอดุมสมบรูณ์ สร้างสรรค์เม่ือ  
     14 ตลุาคม 2557 
 

 
 

ภาพท่ี 130 ภาพระยะใกล้เม็ดธญัพืชท่ีจดัวางสําเร็จแล้ว สร้างสรรค์เม่ือ 14 ตลุาคม 2557 
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ภาพท่ี 131 นําลายกระดาษฟาเบรียโน ่(FABRIANO) ท่ีฉลเุสร็จแล้วมาจดัวาง สร้างสรรค์เม่ือ  
     15 ตลุาคม 2557 
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ภาพท่ี 132 นํากาแฟมาเคลือบผลงานสร้างสรรค์เม่ือ 18 ตลุาคม 2557 
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ภาพท่ี 133 เม่ือกาแฟท่ีลงไว้แห้งดีแล้ว นําวสัดมุาจดัวางตกแตง่เพิ่มเตมิ สร้างสรรค์เม่ือ  
     29 ตลุาคม 2557 
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ภาพท่ี 134  นํากระดาษท่ีตดัเป็นเส้น มาขดเพ่ือสร้างสรรค์ลวดลาย สร้างสรรค์เม่ือ 29 ตลุาคม  
       2557 
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ภาพท่ี 135 นํากระดาษเคลือบฟอยล์ท่ีฉลลุายเป็นฐานนัง่ขององค์พระแม่ตดิลงบนผนงัตู้   
      สร้างสรรค์ เม่ือ 28 ตลุาคม 2557 
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ภาพท่ี 136 นําวสัดตุา่งๆมาจดัวางตกแตง่ตามแบบร่าง สร้างสรรค์เม่ือ 28 ตลุาคม 2557 
 

 
 

ภาพท่ี 137 เร่ิมตกแตง่องค์เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ สร้างสรรค์เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2557 
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ภาพท่ี 138 เร่ิมตกแตง่องค์เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ สร้างสรรค์เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2557 
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1.4.2 หัวข้อ เทพเจ้า ธรณี  
 

 
 

ภาพท่ี 139 นํากระดาษเคลือบฟอยล์ท่ีฉลลุายเป็นฐานนัง่ขององค์พระแม่ตดิลงบนผนงัตู้   
     สร้างสรรค์เม่ือ 10 พฤศจิกายน 2557 
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ภาพท่ี 140 นํากระดาษเคลือบฟอยล์ท่ีฉลลุายเป็นฐานนัง่ขององค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิตดิลงบนผนงั 
     ตู้  สร้างสรรค์เม่ือ 12 พฤศจิกายน 2557 
 

 
 

ภาพท่ี 141 นําดิน้มาตกแตง่ฐานนัง่ขององค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ สร้างสรรค์เม่ือ 12 พฤศจิกายน  
      2557 
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ภาพท่ี 142 นําภาพผ้าไหมตกแตช่ดุให้กบัองค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ สร้างสรรค์เม่ือ 18 มกราคม  
     2558 
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ภาพท่ี 143 นําดิน้ ริบบิน้ มาตกแตง่สว่นตา่งๆบนร่างองค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ สร้างสรรค์เม่ือ 
      18 มกราคม 2558 
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ภาพท่ี 144 ฉลลุายสิงโตลงบนกระดาษฟาเบรียโน ่(FABRIANO) สร้างสรรค์เม่ือ 22 มกราคม  
      2558 
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ภาพท่ี 145 สว่นตา่งๆของสิงโต และลงสีด้วยกาแฟ สร้างสรรค์เม่ือ 25 มกราคม 2558 
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ภาพท่ี 146 ประกอบสว่นตา่งๆเพื่อสร้างระยะมิตขิองสิงโต สร้างสรรค์เม่ือ 26 มกราคม 2558 
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ภาพท่ี 147 ตกแตง่สว่นตา่งๆให้กบัองค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ สร้างสรรค์เม่ือ 8 กมุพาพนัธ์ 2558 

 
 

ภาพท่ี 148 ตกแตง่สว่นตา่งๆให้กบัองค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ สร้างสรรค์เม่ือ 10 กมุพาพนัธ์ 2558 
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ภาพท่ี 149 ตกแตง่องค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิโดยรวมทกุองค์สําเสร็จแล้ว สร้างสรรค์เม่ือ 
     17 กมุพาพนัธ์ 2558 
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1.4.3 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งดวงอาทติย์ 
 

 
 

ภาพท่ี 150 ฉลลุายองค์เทพลงบนกระดาษฟาเบรียโน ่(FABRIANO) สร้างสรรค์เม่ือ 28 สิงหาคม  
      2558 

 
 

ภาพท่ี 151 ฉลสุว่นประกอบใบหน้าองค์เทพลงบนกระดาษฟาเบรียโน่(FABRIANO) สร้างสรรค์ 
      เม่ือ 28 สิงหาคม 2558 
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ภาพท่ี 152 ฉลลุายองค์บนกระดาษ ประกอบเข้าด้วยกนัและลงสีพืน้ สร้างสรรค์เม่ือ 29 สิงหาคม  
      2558 
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ภาพท่ี 153 ฉลลุายบีกนกลงบนกระดาษฟาเบรียโน ่(FABRIANO) สร้างสรรค์เม่ือ 2 กนัยายน   
                  2558 
 

 
 

ภาพท่ี 154 ฉลลุายบีกนกและม้าขนาดตา่งๆลงบนกระดาษฟาเบรียโน ่(FABRIANO) สร้างสรรค์ 
      เม่ือ 2 กนัยายน 2558 



240 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 155 ฉลลุายสิงห์และทําสีลงบนกระดาษฟาเบรียโน ่(FABRIANO) สร้างสรรค์เม่ือ 
     12 กนัยายน 2558 
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ภาพท่ี 156 ฉลลุายม้าพร้อมตกแตง่ลวดลายลงบนกระดาษฟาเบรียโน ่(FABRIANO) สร้างสรรค์  
      เม่ือ 18 กนัยายน 2558 
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ภาพท่ี 157 จดัวางตกแตง่องค์ประกอบตา่งๆขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ 
      20 กนัยายน 2558 
 

 
 

ภาพท่ี 158 จดัวางตกแตง่องค์ประกอบตา่งๆขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ 
     22 กนัยายน 2558 
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ภาพท่ี 159 จดัวางตกแตง่องค์ประกอบตา่งๆขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ  
      25 กนัยายน 2558 
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ภาพท่ี 160 ฉลลุายม้าพร้อมตกแตง่ลวดลายลงบนกระดาษฟาเบรียโน ่(FABRIANO) สร้างสรรค์  
     เม่ือ 3 ตลุาคม 2558 

 
 

ภาพท่ี 161 จดัวางตกแตง่องค์ประกอบตา่งๆขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ  
      3 ตลุาคม 2558 
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ภาพท่ี 162 จดัวางตกแตง่องค์ประกอบตา่งๆขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ 
      3 ตลุาคม 2558 
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ภาพท่ี 163 จดัวางตกแตง่องค์ประกอบตา่งๆขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ 
      4 ตลุาคม 2558 
 

 
 

ภาพท่ี 164 จดัวางตกแตง่องค์ประกอบตา่งๆขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ 
      6 ตลุาคม 2558 
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ภาพท่ี 165 จดัวางตกแตง่องค์ประกอบตา่งๆขององค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ สร้างสรรค์เม่ือ  
     10 ตลุาคม 2558 
 

ในการขัน้ตอนการตกแตง่สร้างเทคนิคและใส่รายละเอียดผลงาน โดยการเร่ิมร่างแบบ
องค์เทพเจ้าตามแบบร่างท่ีได้ออกแบบไว้ และส่วนปกระกอบอ่ืนๆท่ีต้องตกแต่งในขัน้ต่อๆมา จะ
เห็นได้ว่าขัน้ตอนนีจ้ะทําการฉลุกระดาษฟาเบรียโน่ (FABRIANO) ตามแบบร่าง แล้วนํามาทําสี
และนํามาจดัวางตามตําเหน่งท่ีได้ร่างแบบไว้ และเร่ิมตกแตง่ด้วยวสัดตุามจุดตา่งๆของผลงานสร้
สงงค์ ตามลําดบัของหวัข้อ 
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1.5 ขัน้ตอนการตกแต่งเก็บรายละเอียดผลงาน 
เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เสร็จตามเทคนิคการบวนการ

จากขัน้ตอนแรกของการสร้างพืน้ผิว การตกแตง่โดยรวมของผลงาน การสร้างสรรค์องค์เทพลงบนผลงาน ขัน้ตอน
นีจ้ะเป็นการตกแตง่องค์เพท ให้ละเอียดมากขึน้ และเก็บละเอียดโดยรวมของผลงานให้ออกมาสมบรูณ์มากที่สดุ 

ในขัน้ตอนนีจ้ะแยกตามหวัข้องานทัง้ 3 หวัข้อดงันี ้

1.5.1 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์  
 

 
 

ภาพท่ี 166 ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแห่งความอดุมสมบรูณ์ ด้านหน้าประตู   
        สร้างสรรค์เม่ือ 29 ตลุาคม 2557 
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ภาพท่ี 167 ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ ด้านข้างขวา 

     สร้างสรรค์เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2557 
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ภาพท่ี 168 ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ ด้านข้างซ้าย   

    สร้างสรรค์เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2557 
 

ในขัน้ตอนการตกแต่งเก็บรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ นัน้ถือว่าเป็นขัน้ตอนสุดท้ายแล้วของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็น
สว่นของการเก็บรายละเอียดตกแตง่ให้ดมีูความงดงามยิ่งใหญ่ การในผ้าทําเส้นผมให้ออกมาดสูง่า
งาม และดโูทนสีบรรยากาศผลงานโดยรวมให้ออกมาได้ตามท่ีออกแบบร่างไว้ และอาจจะมีการ
ปรับแตง่เพิ่มเตมิตามความพอเหมาะให้กบัผลงานด้วย  
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1.5.2 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งพืน้ดนิ  
 

 
 

ภาพท่ี 169 ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ด้านหน้า สร้างสรรค์เม่ือ  
    18 ธนัวาคม 2558 
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ภาพท่ี 170 ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ด้านข้างซ้าย สร้างสรรค์เม่ือ  
     18 ธนัวาคม 2558 
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ภาพท่ี 171 ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ด้านข้างขวา สร้างสรรค์เม่ือ  
        19  ธนัวาคม  2558 
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ภาพท่ี 172 ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ด้านหลงั สร้างสรรค์เม่ือ  
     19 ธนัวาคม 2558 

ในขัน้ตอนการตกแต่งเก็บรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแห่ง
พืน้ดิน นัน้ถือว่าเป็นขัน้ตอนสุดท้ายแล้วของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นส่วนของการ
เก็บรายละเอียดตกแต่งใช่ผ้าในการผบัทบัจีบให้ดมีูความงดงามยิ่งใหญ่ และดโูทนสีบรรยากาศ
ผลงานโดยรวมให้ออกมาได้ตามท่ีออกแบบร่างไว้ และอาจจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมตามความ
พอเหมาะให้กบัผลงานด้วย  
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1.5.3 หัวข้อ เทพเจ้าแห่งดวงอาทติย์  
 

 
 

ภาพท่ี 173 ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ด้านหน้า สร้างสรรค์เม่ือ  
     18 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ภาพท่ี 174 ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ด้านข้างซ้าย สร้างสรรค ์
     เม่ือ 18 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ภาพท่ี 175 ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ด้านข้างขวา สร้างสรรค ์
     เม่ือ 19 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ภาพท่ี 176  ตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานองค์เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ด้านหลงั สร้างสรรค์เม่ือ  
     19 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

ในขัน้ตอนการตกแตง่เก็บรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแห่งดวง
อาทิตย์ นัน้ถือว่าเป็นขัน้ตอนสดุท้ายแล้วของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นส่วนของการ
เก็บรายละเอียดตกแต่งให้ดูมีความงดงามยิ่งใหญ่ และดูโทนสีบรรยากาศผลงานโดยรวมให้
ออกมาได้ตามท่ีออกแบบร่างไว้ และอาจจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมตามความพอเหมาะให้กับ
ผลงานด้วย  
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2. ผลงานส าเร็จและการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1  

           ช่ือผลงาน “เทพเจ้าแห่งความอดุมสมบรูณ์” ขนาด 95 x 95 x 150 ซม. เทคนิค 
ส่ือผสมบนไม้ ประกอบด้วย ฐานวาง และตู้ทรงสามเหล่ียมสามด้าน 1 ชิน้งาน 
 

 
 
ภาพท่ี 177 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ ชิน้ท่ี 1 ด้านหน้า  
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ภาพท่ี 178 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ ชิน้ท่ี 1 ด้านหน้า 
     (ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)    
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ภาพท่ี 179 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ ชิน้ท่ี 1 ด้านข้างซ้าย 
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ภาพท่ี 180 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ ชิน้ท่ี 1 ด้านข้างซ้าย 

 (ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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ภาพท่ี 181 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ ชิน้ท่ี 1 ด้านข้างขวา 
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ภาพท่ี 182 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ ชิน้ท่ี 1 ด้านข้างขวา 

 (ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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การวิเคราะห์ 
เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเสนอการผสมผสานกนัของความเช่ือทางวฒันธรรมอารย

ธรรมของเทพเจ้าในความเช่ือเดียวกนั ในผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1 หวัหวัเทพเจ้าแห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ ได้นําแนวความเช่ือ รูปลักษณ์ขององค์เทพเจ้าในแต่ละอารยธรรมต่างมี
เอกลกัษณ์ท่ีต่างกนัออกไปตามวิถีของวฒันธรรม โดยส่วนใหญ่การตีความของเทพเจ้าแห่งความ
อดุมสมบูรณ์ จะเป็นเทพสตรีท่ีมีความงดงามถือรวงข้าวหรือธัญพืชเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของความ
อุดมสมบูรณ์ ในผลงานชิน้นี ้ได้ผสมผสานให้องค์เทพเจ้ามีความงดงามและเป็นเทพสตรี ซึ่ง
วัฒนธรรมท่ีนํามาตัดทอนเติมแต่งจะเห็นได้ชัดว่าจะมีอารยธรรมของอินเดีย และไทยเป็น
องค์ประกอบหลกัในการสร้างสรรค์แนวคิด ส่วนการแต่งกายเคร่ืองประดบัก็จะผสมผสานกันไป
ตามการตีความของผู้ ทําผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ในชิน้นี ้แสดงบรรยากาศของสีท่ีไมส่ดใสมากเพ่ือให้แสดงออก
ถึงความรู้สึกเงียบ ความนิ่ง โดยให้องค์เทพเจ้าอยู่จดุกึ่งกลางของภาพทําให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่
และสง่างาม โดยข้าพเจ้าได้พัฒนาดดัแปลงรูปแบบ  ในเร่ืองของร่างอวตารซึ่งเกิดจากการนํา
แหล่งข้อมูลจาก 7 อารายธรรมนํามาตดัทอนเพิ่มเติมตามแนวความคิดของตวัเองเพ่ือให้เกิด
รูปแบบอตัลกัษณ์ใหม่ขึน้ในรูปแบบท่ีได้ออกแบบไว้ การค้นคว้าอิสระงานในชุดนี ้  ผสมผสานกับ
ทศันธาตทุางศลิปะแสดงออกถึงเส้น สี พืน้ผิว นํามาจดัวาง จนเกิดเป็นพลงัความเคล่ือนไหว   และ
เกิดเป็นมิติในงานประติมากรรมส่ือวสัดผุสมรวมถึงการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกบวก
กบัจินตนาท่ีเกิดขึน้จากการพฒันา ดดัแปลงรูปแบบ เพิ่มเติม  และความบงัเอิญของเทคนิคในงาน 
ส่ือวสัดผุสม ทัง้หมดทัง้มวลล้วนแล้วแต่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกตามแนวคิดความรู้สึกส่วน
ตนและยงัคงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมท่ีมีให้เห็นอยูบ้่าง 

จากผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1 เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็น
เร่ืองราวของการส่ือถึงของความอดุมสมบรูณ์ ในผลงานจึงมีเมล็ดธัญพืชตา่งๆท่ีนํามาส่ือถึงความ        
อดุมสมบรูณ์เพ่ือให้ส่ือได้ชดัมากขึน้ บรรยากาศโทนสีท่ีใช้โดยส่วนใหญ่จะให้วสัดท่ีุมีสีสนัในตวัอยู่
แล้วทํางานด้วยตวัของมนัเองโดยเลือกนํามาตกแต่งจดัวางให้เกิดบรรยากาศท่ีสงบแต่แฝงด้วย
ความสดใสอยู่บ้าง เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ได้มากท่ีสุดตามเร่ืองราวและเนือ้หาท่ี
นําเสนอ 
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ตารางท่ี 21 สรุปผลการสร้างสรรค์การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิน้ท่ี 1 เทพเจ้าแหง่  
                  ความอดุมสมบรูณ์ 

 
 

ผลงาน ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา 

รูปผลงาน 

   

ขนาด ขนาด 95 x 95 x 150 ซม. 

เทคนิค สือ่ผสม บนแผน่ไม้  

แนวคิด เป็นการผสมผสานกนัของวฒันธรรมที่มีความเช่ือเดียวกนัในเร่ืองของเทพเจ้าแหง่ความ
อดุมสมบรูณ์ เมื่อกนัแล้วนํามาตคีวามใหมใ่นมมุมองของผู้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  

ลกัษณะ
พิเศษ 

ใช้สญัลกัษณ์ที่แสดงถึง
ความอดุมสมบรูณ์ คือหม้อ
บรูณฆฏะ และช้างเป็น
จดุเดน่ นําสายตาสู่
องค์ประกอบรองคือวสัดทุี่
ประดบัรายรอบตู้ 

องค์เทพเจ้าที่อยูก่ึง่กลาง
ภาพท่ีให้เป็นจดุเดน่ดู
ยิ่งใหญ่งดงามและอากบั
กิริยาตา่งๆแสดงความ
เคลือ่นไหว บรรยากาศทาํ
ให้รู้สกึของความงดงาม 

องค์เทพเจ้าที่อยูก่ึง่กลาง
ภาพท่ีให้เป็นจดุเดน่ดู
ยิ่งใหญ่งดงามและอากบั
กิริยาตา่งๆแสดงความ
เคลือ่นไหว บรรยากาศทาํให้
รู้สกึของความงดงาม 

ปัญหา รายละเอียดในงานยงัมี
น้อย เช่น ลวดลายดอกไม้
มิติอาจจะน้อยไป 

ผิวขององค์เทพเจ้ามีมติิที่
น้อยไปทําให้นําหนกัแสง
เงายงัไมเ่กิดมิติ 

ผิวขององค์เทพเจ้ามีมติิที่
น้อยไปทําให้นําหนกัแสงเงา
ยงัไมเ่กิดมติิ 

การแก้ไข
และการ
พฒันา 

เพิ่มวสัดไุปตกแตง่เพื่อให้มี
มิติมากขึน้และจะได้นําไป
พฒันาในผลงานชิน้ตอ่ไป 

เพิ่มขัน้ของการซ้อนทบั
ของวสัด ุไปตกแตง่เพื่อให้
มีมิติมากขึน้และจะได้
นําไปพฒันาในผลงานชิน้
ตอ่ไป 

เพิ่มขัน้ของการซ้อนทบัของ
วสัด ุไปตกแตง่เพื่อให้มีมติิ
มากขึน้และจะได้นําไป
พฒันาในผลงานชิน้ตอ่ไป 
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2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 2 
            ช่ือผลงาน “เทพเจ้าแห่งพืน้ดิน”  ขนาด 60 x 135 x190 ซม. เทคนิค ส่ือผสมบน
ไม้ประกอบด้วย ฐานวาง และตู้ทรงส่ีเหล่ียมคางหม ู1 ชิน้งาน 
 

 
 

ภาพท่ี 183  ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ชิน้ท่ี 2 ด้านหน้าประต ู
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ภาพท่ี 184  ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ชิน้ท่ี 2 ด้านหน้าประตซู้าย 

(ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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ภาพท่ี 185  ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ชิน้ท่ี 2 ด้านหน้าประตขูวา 

(ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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ภาพท่ี 186 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ชิน้ท่ี 2 ด้านข้างซ้าย 
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ภาพท่ี 187  ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ชิน้ท่ี 2 ด้านข้างซ้าย 

(ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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ภาพท่ี 188 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ชิน้ท่ี 2 ด้านข้างขวา 
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ภาพท่ี 189 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ชิน้ท่ี 2 ด้านข้างขวา 

(ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
 



274 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 190 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ชิน้ท่ี 2 ด้านหลงั 
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ภาพท่ี 191 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่พืน้ดนิ ชิน้ท่ี 2 ด้านหลงั 

 (ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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การวิเคราะห์ 
เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเสนอการผสมผสานกนัของความเช่ือทางวฒันธรรมอารย

ธรรมของเทพเจ้าในความเช่ือเดียวกนั ในผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี  2 หวัหวัเทพเจ้าแห่ง
พืน้ดนิ ได้นําแนวความเช่ือ รูปลกัษณ์ขององค์เทพเจ้าในแตล่ะอารยธรรมตา่งมีเอกลกัษณ์ท่ีตา่งกนั
ออกไปตามวิถีของวฒันธรรม โดยส่วนใหญ่การตีความของเทพเจ้าแห่งพืน้ดิน จะเป็นเทพสตรีท่ีมี
ความงดงาม ในผลงานชิน้นี ้ได้ผสมผสานให้องค์เทพเจ้ามีความงดงามและเป็นเทพสตรี แต่ใน
บางอารยธรรม   เทพเจ้าท่ีเก่ียวกบัพืน้ดนิก็เป็นเทพบรุุษได้เชา่กนั ซึง่วฒันธรรมท่ีนํามาตดัทอนเติม
แตง่จะเห็นได้ชดัวา่จะมีอารยธรรมของอินเดีย จีน และไทยเป็นองค์ประกอบหลกัในการสร้างสรรค์
แนวคิด ส่วนการแต่งกายเคร่ืองประดับก็จะผสมผสานกันไปตามการตีความของผู้ ทําผลงาน
สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ในชิน้นี ้แสดงบรรยากาศของสีท่ีไมส่ดใสมากเพ่ือให้แสดงออก
ถึงความรู้สึกเงียบ ความนิ่ง โดยให้องค์เทพเจ้าอยู่จดุกึ่งกลางของภาพทําให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่
และสง่างาม โดยข้าพเจ้าได้พัฒนาดดัแปลงรูปแบบ  ในเร่ืองของร่างอวตารซึ่งเกิดจากการนํา
แหล่งข้อมูลจาก 7 อารายธรรมนํามาตดัทอนเพิ่มเติมตามแนวความคิดของตวัเองเพ่ือให้เกิด
รูปแบบ   อตัลกัษณ์ใหม่ขึน้ในรูปแบบท่ีได้ออกแบบไว้ การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี ้  
ผสมผสานกับทศันธาตทุางศิลปะแสดงออกถึงเส้น สี พืน้ผิว นํามาจดัวาง จนเกิดเป็นพลงัความ
เคล่ือนไหว   และเกิดเป็นมิติในงานประติมากรรมส่ือวัสดุผสมรวมถึงการแสดงออกทางด้าน
อารมณ์ความรู้สึกบวกกับจินตนาท่ีเกิดขึน้จากการพฒันา ดดัแปลงรูปแบบ เพิ่มเติม  และความ
บงัเอิญของเทคนิคในงานส่ือวสัดผุสม ทัง้หมดทัง้มวลล้วนแล้วแต่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ตามแนวคดิความรู้สกึสว่นตนและยงัคงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมท่ีมีให้เห็นอยูบ้่าง 

จากผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 2 เทพเจ้าแห่งพืน้ดิน เป็นเร่ืองราวของการ
ส่ือถึงของการกําเนิดโลก ในผลงานจึงมีในส่วนของดินจริงๆท่ีนํามาส่ือถึงพืน้ดินเพ่ือให้ส่ือได้ชัด
มากขึน้ บรรยากาศโทนสีท่ีใช้โดยส่วนใหญ่จะให้วสัดท่ีุมีสีสนัในตวัอยู่แล้วทํางานด้วยตวัของมนั
เองโดยเลือกนํามาตกแตง่จดัวางให้เกิดบรรยากาศท่ีสงบ เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ได้มาก
ท่ีสดุตามเร่ืองราวและเนือ้หาท่ีนําเสนอ 
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ตารางท่ี 22 สรุปผลการสร้างสรรค์การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิน้ท่ี 2 เทพเจ้าแหง่ 
                  พืน้ดนิ ด้านหน้าและ ด้านข้างซ้าย 

ผลงาน ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย 

รูปผลงาน 

  
ขนาด 60 x 135 x190 ซม. 

เทคนิค สือ่ผสม บนแผน่ไม้  

แนวคิด เป็นการผสมผสานกนัของวฒันธรรมที่มีความเช่ือเดียวกนัในเร่ืองของเทพเจ้าแหง่พืน้ดิน
เมื่อกนั แล้วนาํมาตีความใหมใ่นมมุมองของผู้สร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  

ลกัษณะ
พิเศษ 

องค์เทพเจ้าที่อยูก่ึง่กลางภาพท่ีให้เป็น
จดุเดน่ดยูิง่ใหญ่งดงามและอากบักิริยา
ตา่งๆแสดงความเคลือ่นไหว บรรยากาศ
ทําให้รู้สกึของความงดงาม 

องค์เทพเจ้าที่อยูก่ึง่กลางภาพท่ีให้เป็นจดุเดน่
ดยูิ่งใหญ่งดงามและอากบักิริยาตา่งๆแสดง
ความเคลือ่นไหว บรรยากาศทําให้รู้สกึของ
ความงดงาม 

ปัญหา ผิวขององค์เทพเจ้ามีมติิที่น้อยไปทําให้
นําหนกัแสงเงายงัไมเ่กิดมิติ และพืน้ท่ี
วา่งมีคอ่นค้างมากไป 

ผิวขององค์เทพเจ้ามีมติิที่น้อยไปทําให้นํา
หนกัแสงเงายงัไมเ่กิดมติิ 

การแก้ไข
และการ
พฒันา 

เพิ่มวสัดไุปตกแตง่เพื่อให้มีมติิมากขึน้
และจะได้นําไปพฒันาในผลงานชิน้
ตอ่ไป 

เพิ่มขัน้ของการซ้อนทบัของวสัด ุไปตกแตง่
เพื่อให้มมีิติมากขึน้และจะได้นําไปพฒันาใน
ผลงานชิน้ตอ่ไป 
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ตารางท่ี 23 สรุปผลการสร้างสรรค์การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิน้ท่ี 2 เทพเจ้าแหง่ 
                  พืน้ดนิ ด้านหลงัและ ด้านข้างขวา 

ผลงาน ด้านหลงั ด้านข้างขวา 

รูปผลงาน 

  
ขนาด 60 x 135 x190 ซม. 

เทคนิค สือ่ผสม บนแผน่ไม้  

แนวคิด เป็นการผสมผสานกนัของวฒันธรรมที่มีความเช่ือเดียวกนัในเร่ืองของเทพเจ้าแหง่พืน้ดิน
เมื่อกนั แล้วนาํมาตีความใหมใ่นมมุมองของผู้สร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  

ลกัษณะ
พิเศษ 

องค์เทพเจ้าที่อยูก่ึง่กลางภาพท่ีให้เป็น
จดุเดน่ดยูิง่ใหญ่งดงามและอากบักิริยา
ตา่งๆแสดงความเคลือ่นไหว บรรยากาศ
ทําให้รู้สกึของความงดงาม 

องค์เทพเจ้าที่อยูก่ึง่กลางภาพท่ีให้เป็นจดุเดน่
ดยูิ่งใหญ่งดงามและอากบักิริยาตา่งๆแสดง
ความเคลือ่นไหว บรรยากาศทําให้รู้สกึของ
ความงดงาม 

ปัญหา ผิวขององค์เทพเจ้ามีมติิที่น้อยไปทําให้
นําหนกัแสงเงายงัไมเ่กิดมิติ และพืน้ท่ี
วา่งมีคอ่นค้างมากไป 

ผิวขององค์เทพเจ้ามีมติิที่น้อยไปทําให้นํา
หนกัแสงเงายงัไมเ่กิดมติิ 

การแก้ไข
และการ
พฒันา 

เพิ่มวสัดไุปตกแตง่เพื่อให้มีมติิมากขึน้
และจะได้นําไปพฒันาในผลงานชิน้
ตอ่ไป 

เพิ่มขัน้ของการซ้อนทบัของวสัด ุไปตกแตง่
เพื่อให้มมีิติมากขึน้และจะได้นําไปพฒันาใน
ผลงานชิน้ตอ่ไป 
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2.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3 
ช่ือผลงาน “ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ” ขนาด 65 x 165 x 240  ซม. เทคนิค 

ส่ือผสมบนไม้ ประกอบด้วย ฐานวาง และตู้เรียงทบัซ้อนกนั 3 ชิน้งานทรงสามเหล่ียมส่ีด้าน 
 

 
ภาพท่ี 192 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ชิน้ท่ี 3 ด้านหน้าประต ู
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ภาพท่ี 193 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ชิน้ท่ี 3 ด้านหน้าประต ู

 (ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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ภาพท่ี 194 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ชิน้ท่ี 3 ด้านข้างซ้าย 
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ภาพท่ี 195 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ชิน้ท่ี 3 ด้านข้างซ้าย 
 (ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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ภาพท่ี 196 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ชิน้ท่ี 3 ด้านข้างขวา 
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ภาพท่ี 197 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ชิน้ท่ี 3 ด้านข้างขวา 

(ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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ภาพท่ี 198 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ชิน้ท่ี 3 ด้านหลงั 
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ภาพท่ี 199 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ชิน้ท่ี 3 ด้านหลงั 1 

(ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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ภาพท่ี 200 ผลงานวิทยานิพนธ์ เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ ชิน้ท่ี 3 ด้านหลงั 2 

 (ขยายให้เห็นถึงรายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์)  
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การวิเคราะห์ 
เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเสนอการผสมผสานกนัของความเช่ือทางวฒันธรรมอารย

ธรรมของเทพเจ้าในความเช่ือเดียวกนั ในผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3 หวัหวัเทพเจ้าแห่ง    
ดวงอาทิตย์ ได้นําแนวความเช่ือ รูปลกัษณ์ขององค์เทพเจ้าในแต่ละอารยธรรมตา่งมีเอกลกัษณ์ท่ี
ตา่งกนัออกไปตามวิถีของวฒันธรรม โดยส่วนใหญ่การตีความของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ จะเป็น
เทพบุรุษท่ีเป็นส่วนมาก ในผลงานชิน้นี ้ได้ผสมผสานให้องค์เทพเจ้ามีความงดงามและเป็นเทพ
บรุุษแตบ่างอารยธรรมเทพเจ้าท่ีเก่ียวกบัดวงอาทิตย์ก็เป็นเทพสตรีได้เช่ากนั ซึ่งวฒันธรรมท่ีนํามา
ตดัทอนเติมแต่งจะเห็นได้ชัดว่าจะมีอารยธรรมของอินเดีย เมโสโปเตเมีย อียิปต์ และไทยเป็น
องค์ประกอบหลกัในการสร้างสรรค์แนวคิด ส่วนการแต่งกายเคร่ืองประดบัก็จะผสมผสานกันไป
ตามการตีความของผู้ ทําผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ในชิน้นี ้แสดงบรรยากาศของสีท่ีไมส่ดใสมากเพ่ือให้แสดงออก
ถึงความรู้สึกเงียบ ความนิ่ง โดยให้องค์เทพเจ้าอยู่จดุกึ่งกลางของภาพทําให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่
และสง่างาม โดยข้าพเจ้าได้พัฒนาดดัแปลงรูปแบบ  ในเร่ืองของร่างอวตารซึ่ งเกิดจากการนํา
แหล่งข้อมูลจาก 7 อารายธรรมนํามาตดัทอนเพิ่มเติมตามแนวความคิดของตวัเองเพ่ือให้เกิด
รูปแบบ   อตัลกัษณ์ใหม่ขึน้ในรูปแบบท่ีได้ออกแบบไว้ การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี ้  
ผสมผสานกับทศันธาตทุางศิลปะแสดงออกถึงเส้น สี พืน้ผิว นํามาจดัวาง จนเกิดเป็นพลงัความ
เคล่ือนไหว   และเกิดเป็นมิติในงานประติมากรรมส่ือวัสดุผสมรวมถึงการแสดงออกทางด้าน
อารมณ์ความรู้สึกบวกกับจินตนาท่ีเกิดขึน้จากการพฒันา ดดัแปลงรูปแบบ เพิ่มเติม  และความ
บงัเอิญของเทคนิคในงานส่ือวสัดผุสม ทัง้หมดทัง้มวลล้วนแล้วแต่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ตามแนวคดิความรู้สกึสว่นตนและยงัคงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมท่ีมีให้เห็นอยูบ้่าง 

จากผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3 เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นเร่ืองราวของ
การส่ือถึงดวงอาทิตย์ ในผลงานจงึมีในสว่นของสญัลกัษณ์ท่ีนํามาส่ือถึงแสงของดวงอาทิตย์เพ่ือให้
ส่ือได้ชดัมากขึน้ บรรยากาศโทนสีท่ีใช้โดยส่วนใหญ่จะให้วสัดท่ีุมีสีสนัในตวัอยู่แล้วทํางานด้วยตวั
ของมนัเองโดยเลือกนํามาตกแตง่จดัวางให้เกิดบรรยากาศท่ีสงบ เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้
ได้มากท่ีสดุตามเร่ืองราวและเนือ้หาท่ีนําเสนอ 
 
 
 
 



289 
 

 

 

ตารางท่ี 24 สรุปผลการสร้างสรรค์การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิน้ท่ี 2 เทพเจ้าแหง่ดวง 
                  อาทิตย์ ด้านหน้าและ ด้านข้างซ้าย 

 

ผลงาน ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย 

รูปผลงาน 

  
ขนาด 60 x 135 x190 ซม. 

เทคนิค สือ่ผสม บนแผน่ไม้  

แนวคิด เป็นการผสมผสานกนัของวฒันธรรมที่มีความเช่ือเดียวกนัในเร่ืองของเทพเจ้าแหง่ดวง
อาทิตย์เมื่อกนั แล้วนาํมาตีความใหมใ่นมมุมองของผู้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  

ลกัษณะ
พิเศษ 

องค์เทพเจ้าที่อยูก่ึง่กลางภาพท่ีให้เป็น
จดุเดน่ดยูิง่ใหญ่งดงามและอากบักิริยา
ตา่งๆแสดงความเคลื่อนไหว บรรยากาศ
ทําให้รู้สกึของความงดงาม 

องค์เทพเจ้าที่อยูก่ึง่กลางภาพท่ีให้เป็นจดุเดน่
ดยูิ่งใหญ่งดงามและอากบักิริยาตา่งๆแสดง
ความเคลือ่นไหว บรรยากาศทําให้รู้สกึของ
ความงดงาม 

ปัญหา รายละเอียดของเทพเจ้าจะมเียอะมาก
และขนาดของแตล่ะองค์จะมีขนาดไม่
ใหญ่มากทําให้สร้างสรรค์ผลงานต้องใช้
เวลามากขึน้ 

รายละเอียดของเทพเจ้าจะมเียอะมากและ
ขนาดของแตล่ะองค์จะมีขนาดไมใ่หญ่มาก
ทําให้สร้างสรรค์ผลงานต้องใช้เวลามากขึน้ 

การแก้ไข
และการ
พฒันา 

คอ่ยๆตกแตง่รายละเอียด และวางแผน่
การทํางานเพื่อให้ได้ผลงานตามแบบร่าง 

คอ่ยๆตกแตง่รายละเอียด และวางแผน่การ
ทํางานเพื่อให้ได้ผลงานตามแบบร่าง 
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ตารางท่ี 25 สรุปผลการสร้างสรรค์การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิน้ท่ี 2 เทพเจ้าแหง่ดวง  
                   อาทิตย์ ด้านหลงัและด้านข้างขวา 

 

ผลงาน ด้านหลงั ด้านข้างขวา 

รูปผลงาน 

  
ขนาด 60 x 135 x190 ซม. 

เทคนิค สือ่ผสม บนแผน่ไม้  

แนวคิด เป็นการผสมผสานกนัของวฒันธรรมที่มีความเช่ือเดียวกนัในเร่ืองของเทพเจ้าแหง่พืด้วง
อาทิตย์เมื่อกนั แล้วนาํมาตีความใหมใ่นมมุมองของผู้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  

ลกัษณะ
พิเศษ 

องค์เทพเจ้าที่อยูก่ึง่กลางภาพท่ีให้เป็น
จดุเดน่ดยูิง่ใหญ่งดงามและอากบักิริยา
ตา่งๆแสดงความเคลือ่นไหว บรรยากาศ
ทําให้รู้สกึของความงดงาม 

องค์เทพเจ้าที่อยูก่ึง่กลางภาพท่ีให้เป็นจดุเดน่
ดยูิ่งใหญ่งดงามและอากบักิริยาตา่งๆแสดง
ความเคลือ่นไหว บรรยากาศทําให้รู้สกึของ
ความงดงาม 

ปัญหา รายละเอียดของเทพเจ้าจะมเียอะมาก
และขนาดของแตล่ะองค์จะมีขนาดไม่
ใหญ่มากทําให้สร้างสรรค์ผลงานต้องใช้
เวลามากขึน้ 

รายละเอียดของเทพเจ้าจะมเียอะมากและ
ขนาดของแตล่ะองค์จะมีขนาดไมใ่หญ่มาก
ทําให้สร้างสรรค์ผลงานต้องใช้เวลามากขึน้ 

การแก้ไข
และการ
พฒันา 

คอ่ยๆตกแตง่รายละเอียด และวางแผน่
การทํางานเพื่อให้ได้ผลงานตามแบบร่าง 

คอ่ยๆตกแตง่รายละเอียด และวางแผน่การ
ทํางานเพื่อให้ได้ผลงานตามแบบร่าง 
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สรุปผลการสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ตลอดการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ได้มีการศึกษาแนวทางด้านรูปแบบ เทคนิค

วิธีการในสร้างสรรค์มาโดยตลอด เพ่ือให้เกิดการพฒันาในด้านทกัษะในการทํางานมากกว่าผลงาน
ก่อนทําวิทยานิพนธ์ การศกึษาค้นคว้ารูปแบบงานศิลปกรรมของอารยธรรมชาติตา่งๆ ท่ีได้นํามา
สร้างรูปแบบองค์เทพเจ้าขึน้มา ล้วนแล้วแตมี่เอกลกัษณ์เฉพาะ แตง่มีความแตกตา่งหรือใกล้เคียง
กันไม่มากก็น้อย โดยผลงานในการสร้างสรรค์องค์เทพเจ้าในแต่ละอารยธรรมมีการก่อกําเนิด
ตํานานช่วงอายุก็แตกต่างกันออกไป โดยผลงานในการสร้างสรรค์ของศิลปินในยุคนัน้คงมีแรง
บนัดาลใจมาจากคติความเช่ือในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา ดงันัน้การการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ได้ผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆเข้าด้วยกันตามขอบเขตท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศของความศรัทธาความงดงามยิ่งใหญ่ตามวตัถปุระสงค์ของผลงาน 

ในขัน้ตอนของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ทัง้ 3 ผลงาน จะเห็นได้ว่า มีการ
ทํางานท่ีทําพร้อมๆกันหรือคาบเก่ียวกัน  เน่ืองจากทัง้ 3 ผลงานแสดงบรรยากาศท่ีคล้ายกัน แต่
แตกตา่งกนัท่ีเร่ืองราวท่ีปรากฏบนตู้ผลงาน การควบคมุโทนสีวสัดตุา่งๆท่ีนํามาปะติดตกแตง่ทัง้ 3 
ผลงานก็เป็นเร่ืองท่ีจะต้องคํานึงถึง เพ่ือให้ทัง้ 3 ผลงานเป็นผลงานท่ีมาจากหวัข้อเร่ือง เทพเจ้า 
เหมือนกัน การสร้างโครงตู้  การสร้างพืน้ผิวอาจจะใช้เวลาในการเตรียมการทํางานค่อนข้างนาน 
ดงันัน้ตู้ทัง้ 3 หวัข้อจึงต้องสร้างขึน้มาตามลําดบั แต่ขัน้ตอนการทําพืน้ผิวจะทํางานไปทําพร้อมๆ
กันหรือคาบเก่ียวกันทัง้ 3 ผลงานเน่ืองจากจะได้เตรียมวัสดุได้ในครัง้เดียว จึงทําให้ได้พืน้ผิวท่ี
ใกล้เคียงทัง้ 3 ผลงาน ทําให้การคมุนํา้หนกัโดยรวมสะดวกขึน้ 

การใช้วสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงานเปรียบเสมือน สีหรือพกูนั จึงต้องเตรียมวสัดไุว้เป็น
จํานวนมากเพ่ือให้เพียงพอตอ่การสร้างสรรค์ ในผลงานวิทยานิพนธ์จะมีวสัดชุนิดตา่งๆทัง้ท่ีมาจาก
ธรรมชาติ มาจากเคร่ืองจกัร หรือสิ่งท่ีประดิษฐ์ขึน้มาใหม่ ล้วนเป็นส่วนประกอบต่างๆในผลงาน 
เชน่ องค์เทพเจ้า วสัดท่ีุในมาตกแตง่เป็นเคร่ืองแตง่กายก็จะใช้ผ้าจริงๆในการนํามาสร้างสรรค์เพ่ือ
ในเกิดมิติท่ีเสมือนจริง และพฒันารูปแบบนัน้ให้มีการทับซ้อนกันของวสัด ุให้เกิดความน่าสนใจ
มากขึน้ ในบรรยากาศโดยรอบก็ประดับปะติดไปด้วยวัสดุต่างๆสลับสีสันไปมาเพ่ือให้เกิดการ
กระจายของสีให้ทัว่ทัง้ผลงาน โทนสีโดยรวมจะอยู่ในโทนสีนํา้ตาลทอง ท่ีต้องการแสดงความรู้สึก
ของความสงบนิ่งงดงามแต่มีความเคล่ือนไหวขององค์เทพเจ้า เป็นการการแสดงออกถึงความ
ยิ่งใหญ่และงดงามขององค์เทพเจ้า เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างสรรค์และแรงบนัดาลใจ
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บทที่ 5 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
อภปิรายผล 

ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอารยธรรม  ย่อมมีเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นมรดกทาง
ศิลปกรรมและวฒันธรรมท่ีมีมาตัง้แต่อดีต และเร่ืองของความเช่ือความศรัทธา ในเทพเจ้านัน้ ใน
วฒันธรรมของแตล่่ะชาติก็ย่อมมีความเช่ือความศรัทธาท่ีคลายคลึงกนั  ศิลปวฒันธรรมอาจจะ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เพราะวฒันธรรมตา่งชนชาติอารยธรรม สามารถท่ีจะผสมผสานกบั
เอกลักษณ์เดิม และเกิดเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของวัฒนธรรมได้เร่ือยๆ ความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าและ
เทวดาเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กบัมนุษย์มาตัง้แตยุ่คดกึดําบรรพ์ มนุษย์ทุกมมุโลกมีตํานานเทพเจ้าเป็นของ
ตนเอง เช่ือถือในเทพเจ้าแตกตา่งกนัออกไปตามอารยธรรมและยากท่ีจะสืบค้นได้ว่าเทพเจ้าแท้จริง
แล้วของใครเก่าแก่ท่ีสดุหรือของใครเกิดก่อนกนั  วิทยาศาสตร์ ทําให้คนรู้จกัทฤษฏีของการกําเนิด
โลกและรู้ว่ามนษุย์เกิดมาได้อย่างไร เรารู้ว่าโลกคือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสริุยจกัรวาล เม่ือ
มองจากอวกาศ โลกคือดาวทรงกลมท่ีมีสีนํา้เงินเป็นส่วนใหญ่ เพราะประกอบไปด้วยนํา้ถึง 3 ใน 4 
ของพืน้ท่ีทัง้หมด แล้วโลกไม่ได้ตัง้อยู่บนหลงัปลาอานนท์และ ไม่ได้มีเทพแอตลสัคอยแบกโลกไว้
บนบา่ สว่นมนษุย์เองก็ไมไ่ด้เกิดขึน้จากก้อนดนิปัน้ ก้อนหิน หรือเวทมนตร์คาถา แตมี่วิวฒันาการท่ี
ซบัซ้อนและกินเวลานานนบัล้านปี  

ถ้าได้ศกึษาเร่ืองราวของศาสตร์แห่งความเช่ือ จะรู้ว่าศาสตร์ทกุศาสตร์ส่งเสริมกนัและ
กนัได้ วิทยาศาสตร์ท่ีช่วยไขความลึกลบัของสิ่งตา่งๆ บนโลกนัน้มีส่วนทําให้เร่ืองปรัมปราของคน
โบราณ การเดินทางอันยาวไกลของด้านจิตวิญญาณท่ีเล่าขานต่อกันมานานนับพันๆปี มี
ความหมายและงดงาม งานศิลปะถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลท่ีดีอย่างหนึ่งทางประวตัิศาสตร์
ของชนชาติอารยธรรมต่างๆ เป็นแหล่งความรู้เฉพาะเร่ืองราวจากอดีตท่ีสําคญั การสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลของความเช่ือความศรัทธา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม
ประเพณี  ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ตัง้แตย่งัเยาว์วยั สิ่งเหลา่นีถื้อวา่เป็นแรงบลัดาลใจในการก้าวเข้าสู่
การศกึษาศิลปะ  ศิลปวฒันธรรมความเช่ือความศรัทธา ข้าพเจ้าสนใจเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือ
เร่ือง เทพเจ้า และได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ เทพเจ้า ในแต่ละวัฒนธรรมจะมี
ตํานานเร่ืองเล่าต่างๆของ เทพเจ้า ซึ่งมีพืน้ฐานทางความเช่ือท่ีคล้ายคลึงกัน ก่อเกิดเป็นเร่ืองราว
ตา่งๆ เลา่ตอ่กนัจากอดีตถึงปัจจบุนั ทําให้เกิดความเช่ือความศรัทธา ในอดีตจงึได้สร้างสรรค์งาน
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ศิลปะเพ่ือบูชาสรรเสริญถึง เทพเจ้า แต่ละวัฒนธรรมมีการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมีรูปแบบ
เอกลกัษณ์เฉพาะตน 

วิทยานิพนธ์หวัข้อ “เทพเจ้า” ในชดุนีใ้นรูปแบบศิลปะส่ือผสม โดยนําเอาวิธีการแบบ
การจดัวางตกแตง่ปะติดเพ่ือให้เกิดเทคนิค และมิติของนํา้หนกัแสงเงา ผสมผสานกบักรรมวิธีและ
องค์ประกอบของงาน แสดงให้เห็นบรรยากาศของความสงบ งดงาม และความยิ่งใหญ่ ด้วย
องค์ประกอบรองท่ีลายล้อมไปด้วยวัสดุท่ี นํามาตกแต่งจนเกิดความงามของ ทัศนธาต ุ
องค์ประกอบหลักท่ีอยู่จุดกึ่งกลางของภาพผลงานในแต่ละผนังของตู้ ผลงาน ได้ออกแบบ
สร้างสรรค์แบบร่างผลงาน ให้องค์เทพเจ้าเป็นจดุนําสายตาดยูิ่งใหญ่งดงาม ในผลงานการค้นคว้า
การศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในงานชดุนี ้ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จากการ
พฒันารูปแบบของคตคิวามเช่ือในเร่ืองของ.”เทพเจ้า” ท่ีมีความเช่ือท่ีคล้ายคลึงกนั  โดยข้าพเจ้าได้
พฒันาดดัแปลงรูปแบบ  ในเร่ืองของร่างอวตารซึ่งเกิดจากการนําแหลงข้อมูลจาก  7 อารายธรรม
นํามาตดัทอนเพิ่มเตมิตามแนวความคดิของตวัเองเพ่ือให้เกิดรูปแบบอตัลกัษณ์ใหม่ขึน้ในรูปแบบท่ี
ได้ออกแบบไว้ การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี ้  ผสมผสานกับทัศนธาตุทางศิลปะ
แสดงออกถึงเส้น สี พืน้ผิว นํามาจดัวาง จนเกิดเป็นพลงัความเคล่ือนไหว   และเกิดเป็นมิติในงาน
ประตมิากรรมส่ือวสัดผุสมรวมถึงการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกบวกกบัจินตนาท่ีเกิดขึน้
จากการพฒันา ดดัแปลงรูปแบบ เพิ่มเติม  และความบงัเอิญของเทคนิคในงานส่ือวัสดผุสม จน
สามารถถ่ายทอดกระบวนการทางความคิด อารมณ์ความรู้สึก ท่ีต้องการนําเสนอและสามารถ
พฒันาในผลงานการสร้างสรรค์ ในกระบวนการสร้างสรรค์ย่อมมีปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยมีปัญหาท่ี
เกิดขึน้จากเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิดในขณะท่ีสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ จากนัน้ทําการศึกษา  
วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้  นํามาศึกษาทดลองแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสมบรูณ์ของ
ผลงาน  โดยอาศยัประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ การทดลอง และคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ทัง้ในด้านข้อมูล เทคนิควิธีการ ประกอบกับการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะในการแสดงออกถึง 
โครงสร้าง เส้น สี  พืน้ผิว  พืน้ท่ีว่าง  และบรรยากาศท่ีทําให้เกิดความสงบ เกิดอารมณ์ความรู้สึก 
เกิดพลังความเคล่ือนไหว  จนถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านจินตนาการในแบบเฉพาะตน และพัฒนา
ผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป โดยนําเสนอสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดนี ้ด้วยเทคนิค
ส่ือผสม บนแผน่ไม้ จํานวน 3 ผลงาน  ผลงานท่ี 1 เทพเจ้าแห่งความอดุมสมบรูณ์ ขนาด 95 x 95 x 
150 ซม. ผลงานท่ี 2 เทพเจ้าแห่งพืน้ดิน  ขนาด 60 x 135 x190 ซม. ผลงานท่ี 3 เทพเจ้าแห่งดวง
อาทิตย์  ขนาด 65 x 165 x 240  ซม. และเพ่ือสร้างแนวคดิแรงบนัดาลใจตอ่ผู้พบเห็นในผลงาน  
ได้เห็นคณุคา่ทางความงาม ความสําคญัของ “เทพเจ้า”    
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ผลงานท่ี 1 เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเสนอการ
ผสมผสานกันของความเช่ือทางวฒันธรรมอารยธรรมของเทพเจ้าในความเช่ือเดียวกัน นําแนว
ความเช่ือ รูปลกัษณ์ขององค์เทพเจ้าในแต่ละอารยธรรมตา่งมีเอกลกัษณ์ท่ีต่างกันออกไปตามวิถี
ของวัฒนธรรม โดยในการตีความของเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ จะเป็นเทพสตรีท่ีมีความ
งดงามถือรวงข้าวหรือธัญพืชเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ในผลงานชิน้นี ้ได้
ผสมผสานให้องค์เทพเจ้ามีความงดงามและเป็นเทพสตรี ซึ่งวฒันธรรมท่ีนํามาตดัทอนเติมแตง่จะ
เห็นได้ชดัว่าจะมีอารยธรรมของอินเดีย และไทยเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์แนวคิด 
ส่วนการแต่งกายเคร่ืองประดบัก็จะผสมผสานกันไปตามการตีความของผู้ ทําผลงานสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ จากผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1 เป็นเร่ืองราวของการส่ือถึงของความอุดม
สมบรูณ์ ในผลงานจงึมีเมล็ดธญัพืชตา่งๆท่ีนํามาส่ือถึงความ  อุดมสมบรูณ์เพ่ือให้ส่ือได้ชดัมากขึน้ 
บรรยากาศโทนสีท่ีใช้โดยส่วนใหญ่จะให้วสัดท่ีุมีสีสนัในตวัอยู่แล้วทํางานด้วยตวัของมนัเองโดย
เลือกนํามาตกแต่งจัดวางให้เกิดบรรยากาศท่ีสงบแต่แฝงด้วยความสดใสอยู่บ้าง เพ่ือถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สกึให้ได้มากท่ีสดุตามเร่ืองราวและเนือ้หาท่ีนําเสนอ 

ผลงานท่ี 2 เทพเจ้าแห่งพืน้ดิน เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเสนอการผสมผสานกันของ
ความเช่ือทางวฒันธรรมอารยธรรมของเทพเจ้าในความเช่ือเดียวกนั  นําแนวความเช่ือ รูปลกัษณ์
ขององค์เทพเจ้าในแตล่ะอารยธรรมตา่งมีเอกลกัษณ์ท่ีตา่งกนัออกไปตามวิถีของวฒันธรรม โดยใน
การตีความของเทพเจ้าแห่งพืน้ดิน เป็นเทพสตรีท่ีมีความงดงาม ในผลงานชิน้นี ้ได้ผสมผสานให้
องค์เทพเจ้ามีความงดงาม  ซึ่งวฒันธรรมท่ีนํามาตดัทอนเติมแต่งจะเห็นได้ชดัว่าจะมีอารยธรรม
ของอินเดีย จีน และไทยเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์แนวคิด ส่วนการแต่งกาย
เคร่ืองประดับก็จะผสมผสานกันไปตามการตีความของผู้ ทําผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  
บรรยากาศโทนสีท่ีใช้โดยส่วนใหญ่จะใช้ดินในการทําพืน้ในขัน้ตอนแรกและให้วสัดท่ีุมีสีสนัในตวั
อยู่แล้วทํางานด้วยตัวของมันเองโดยเลือกนํามาตกแต่งจัดวางให้เกิดบรรยากาศท่ีสงบและ
เคล่ือนไหว เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึให้ได้มากท่ีสดุตามเร่ืองราวและเนือ้หาท่ีนําเสนอ 

ผลงานท่ี 3 เทพเจ้าแหง่ดวงอาทิตย์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีเสนอการผสมผสานกนัของ
ความเช่ือทางวัฒนธรรมอารยธรรมของเทพเจ้าในความเช่ือเดียวกัน ในผลงานสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ นําแนวความเช่ือ รูปลักษณ์ขององค์เทพเจ้าในแต่ละอารยธรรมต่างมีเอกลักษณ์ท่ี
ตา่งกนัออกไปตามวิถีของวฒันธรรม โดยส่วนใหญ่การตีความของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ จะเป็น
เทพบุรุษท่ีเป็นส่วนมาก ในผลงานชิน้นี ้ได้ผสมผสานให้องค์เทพเจ้ามีความงดงามและเป็นเทพ
บรุุษ ซึง่วฒันธรรมท่ีนํามาตดัทอนเตมิแตง่จะเห็นได้ชดัวา่จะมีอารยธรรมของอินเดีย เมโสโปเตเมีย 
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อียิปต์ และไทยเป็นองค์ประกอบหลกัในการสร้างสรรค์แนวคิด ส่วนการแตง่กายเคร่ืองประดบัก็จะ
ผสมผสานกนัไปตามการตีความของผู้ ทําผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ในผลงานจึงมีในส่วนของ
สญัลกัษณ์ท่ีนํามาส่ือถึงแสงของดวงอาทิตย์เพ่ือให้ส่ือได้ชดัมากขึน้ บรรยากาศโทนสีท่ีใช้โดยส่วน
ใหญ่จะให้วสัดท่ีุมีสีสนัในตวัอยู่แล้วทํางานด้วยตวัของมนัเองโดยเลือกนํามาตกแตง่จดัวางให้เกิด
บรรยากาศ เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึให้ได้มากท่ีสดุตามเร่ืองราวและเนือ้หาท่ีนําเสนอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ จะพบปัญหาในการทํางานในขัน้ตอนต่างๆ ซึ่งได้สรุป
นํามาเป็นข้อเสนอแนะในการทํางาน เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ ท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานตอ่ไปโดยได้สรุป
ไว้ดงันี ้

1. การสร้างสรรค์ผลงานท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมอารยธรรม ควรจะต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมเพ่ือจะได้นํามาเป็นแนวทางและแบบแผนในการทํางาน จะได้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์
ให้เกิดเป็นรูปแบบเฉพาะตน 

2. การทํางานศิลปะจะต้องมีการพัฒนาการทางผลงานท่ีสร้างสรรค์ หากว่าเรามี
พืน้ฐานในแนวงานลกัษณะนีอ้ยู่แล้ว เราก็ควรเปิดโลกทศัน์ ปรับปรุงพฒันาแนวทางรูปแบบการ
ทํางานและเทคนิคใหม่ๆทําให้เกิดความน่าสนใจมากขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทํางานใน
อนาคต 

3. ในการนําเสนอองค์ประกอบของผลงานควรมีการศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบทาง
ศลิปะ (Composition) ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําไปพฒันาผลงาน สู่การปฏิบตัิงานจริงได้
อยา่งเข้าใจ 

4. ควรศึกษาทางด้านทฤษฎีสีจิตวิทยาในการรับรู้อย่างสึกซึง้ แล้วจึงนําไปสู่การ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ในการสร้างสรรค์ผลงานตอ่ไป  

5. ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “เทพเจ้า” อาจเป็นการนําเสนอผลงานท่ีเป็นหนึ่งใน
มมุมองการตีความใหม่ ซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีมีตอ่องค์เทพเจ้า และสามารถวิจารณ์เพ่ือนําไป
วิเคราะห์และพฒันาผลงานในรูปแบบใหม่ๆ ตอ่ไป 
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