JOURNAL OF FINE AND APPLIED ARTS, CHULALONGKORN UNIVERSITY
VOL.8-NO.2 JULY-DECEMBER 2021

�
พระพุุทธปฏิิมา : ความสััมพัันธ์์แห่่งการเปลี่่ยนแปลงในรูู
ปแบบศิิลปกรรม
กรณีีศึก
ึ ษา พระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์
BUDDHA IMAGES: ART RELATIONS AND METAMORPHOSIS
OF PHRA SRI SAKKAYA THOTSAPHALAYAN PRATARN
PHUTTHAMONTHON SUTHAT
ทิินภััทร เปี่่ � ยมเจีียก* TINNAPAT PEAMJEAK*
จีีราวรรณ แสงเพ็็ชร์์** JEERAWAN SANGPETCH**

บทคััดย่่อ

� ง “พระพุุทธปฏิิมาที่่ส
� ร้้างขึ้้�นในรััชสมััยรััชกาลที่่ � 9 และ
	บทความนี้้เ� ป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในวิิทยานิิพนธ์์เรื่่อ
� ง พระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์ โดยมีีจุุดประสงค์์
รััชกาลที่่ � 10” ในกรณีีศึึกษาเรื่่อ
� ศึึกษากระบวนการเปลี่่ย
� นแปลงของแนวความคิิด คติิการสร้้าง และรููปแบบศิิลปกรรมตลอดจนการส่่ง
เพื่่อ
อิิทธิิพลต่่อการสร้้างพระพุุทธปฏิิมาในปัั จจุุบััน จากการศึึกษาพบว่่า การสร้้าง “พระศรีีศากยะทศพลญาณ

ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์” เกิิดจากการผสานระหว่่างแนวความคิิดร่่วมสมััยที่่รั� ับจากตะวัันตกกัับ

รููปแบบบัันดาลใจจากศิิลปกรรมในอดีีตโดยเฉพาะศิิลปะสุุโขทััยเป็็นสำำ�คััญ และส่่วนหนึ่่ง� ของพระพุุทธปฏิิมา
� ย
ที่่นิ
ิ มสร้้างในรััชสมััยของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพ
ิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
รััชกาลที่่ � 9 จะได้้รัับการสืืบทอดแนวความคิิดและรููปแบบศิิลปกรรมดัังกล่่าวอย่่างชััดเจน ซึ่่�งทำำ�ให้้

� ต้้นทาง
พระศรีีศากยะทศพลญาณประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์ กลายเป็็นหมุุดหมายสำำ�คััญหรืือจุุดเริ่่ม
ความคิิดในการย้้อนกลัับไปนำำ�รููปแบบศิิลปกรรมในอดีีตมาเป็็นแรงบัันดาลใจสำำ�หรัับการสร้้างงานศิิลปะ
ในรััชสมััยรััชกาลที่่ � 9 และรััชกาลที่่ � 10
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Abstract
This article on Phra Sri Sakkaya Thotsaphalayan Pratarn Phutthamonthon Suthat is a part
of The Buddha images in the reign of King Rama IX and King Rama X research. The objectives
of this research focused on inspiration, artistic evolution, concept and styles of contemporary
buddha statues.
Based on the findings of this investigation, it was concluded that Phra Sri Sakkaya
Thotsaphalayan Pratarn Phutthamonthon Suthat was inspired by both Western and Ancient
Sukhothai arts. Buddha images created in the reign of King Rama IX and the present day have
been following conceptual and stylistic aspects of the Phra Sri Sakkaya Thotsaphalayan Pratarn
Phutthamonthon Suthat. Therefore, it can be considered as a marker of ancient artistic revival for
Buddha images in the reign of King Rama IX and King Rama X.

Keywords: The Buddha images/ The Buddha images in the reign of King Rama IX/ The Walking
Buddha/ Phra Sri Sakkaya Thotsaphalayan Prathan Phutthamonthon Suthat

82

JOURNAL OF FINE AND APPLIED ARTS, CHULALONGKORN UNIVERSITY
VOL.8-NO.2 JULY-DECEMBER 2021

บทนำำ�

� ร้้างขึ้้�นเพื่่อ
� ฉลองวาระ 25 พุุทธศตวรรษ หรืือกึ่่ง� พุุทธกาล เมื่่อ
�
	พุุทธมณฑล เป็็นหนึ่่ง� ในโครงการที่่ส
� ความสััมพัันธ์์เกี่่ย
� วโยงกัับนัยย
พ.ศ. 2500 อาจเกิิดขึ้้�นจากเหตุุผลที่่มีี
ั ะทางการเมืืองของจอมพล ป. พิิบูล
ู สงคราม

� ง
� ลัับเป็็นประโยชน์์นานััปการต่่อประชาชนในปัั จจุุบััน ตลอดจนเป็็นเครื่่อ
หากแต่่เจตนารมณ์์แห่่งโครงการนี้้ก
ยืืนยัันถึึงความเจริิญรุ่่�งเรืืองของพุุทธศาสนาในประเทศไทยอย่่างไม่่ต้้องสงสััย ผลของการสร้้างพุุทธมณฑล

� เป็็นศููนย์์กลางพุุทธศาสนาทั้้�งในส่่วนของ
ในครั้้�งนี้้� ยัังผลให้้เกิิดการสร้้างพุุทธมณฑลขึ้้�นอีีกหลายแห่่งเพื่่อ

ภููมิิภาคและจัังหวััดต่่าง ๆ ในระยะเวลาต่่อมา พร้้อมด้้วยการสร้้างพระประธานประจำำ�พุุทธมณฑลซึ่่ง� จะมีี
ต้้นแบบจาก “พระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์” เป็็นสำำ�คััญ
การศึึกษารููปแบบศิิลปกรรมของพระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์ เป็็นกรณีี

� งในกระบวนการเปลี่่ย
� นแปลงของรููปแบบศิิลปกรรมและการหาอััตลัักษณ์์ของพระพุุทธปฏิิมาที่่ �
ศึึกษาเนื่่อ
สร้้างขึ้้�นในช่่วงต้้นรััชกาลของพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช รััชกาลที่่ � 9 โดยมีีการปรัับ
� นจากรููปแบบศิิลปกรรมตามจารีีตสู่่�รููปแบบศิิลปกรรมสมััยใหม่่ โดยการผสมผสานระหว่่างแรงบัันดาลใจ
เปลี่่ย

จากรููปแบบศิิลปกรรมในอดีีตกัับแนวความคิิดคติิการสร้้างที่่เ� กิิดขึ้้�นร่่วมสมััย กลายเป็็นพััฒนาการทางศิิลปะ
� ่อให้้เกิิดเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตนรููปแบบหนึ่่ง� ของยุุคสมััย โดยมีีความเกี่่ย
� วข้้องสััมพัันธ์์กัับบริิบททางสัังคม
ที่่ก่
การเมืืองอีีกประการหนึ่่ง�

� าของการศึึกษากระบวนการเปลี่่ย
� นแปลงรููปแบบศิิลปกรรมที่่มีีอิ
� ิทธิิพลต่่อการสร้้าง
	จึึงเป็็นที่่ม
� ่งผลไปสู่่�การสร้้างพระพุุทธปฏิิมาในปัั จจุุบััน
พระศรีีศากยะทศพลญาณฯ ตลอดจนบทบาททางความคิิดที่่ส่
และการสร้้างสรรค์์ศิิลปกรรมร่่วมสมััย

วััตถุุประสงค์์
� นแปลงของรููปแบบศิิลปกรรมที่่ส่
� ง่ อิิทธิพ
เพื่่อ� ศึึกษากระบวนการเปลี่่ย
ิ ลต่่อการสร้้างพระพุุทธรูป
ู สมััยใหม่่

� ั จจััยแวดล้้อมสััมพัันธ์์กัับบริิบททางสัังคมและการเมืือง ตลอดจนอิิทธิิพลของแนวความคิิดที่่มีีต่
� ่อ
ที่่มีีปั
กลุ่่�มช่่างและศิิลปิิ น

ขอบเขตการวิิจััย
1. รููปแบบศิิลปกรรมของพระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์ ผลงานของ
ศาสตราจารย์์ศิิลป์์ พีีระศรีี
2. แนวความคิิดทางการเมืืองและแนวความคิิดชาติินิิยม ในช่่วง พ.ศ. 2480–2500

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
� วข้้องกัับการสร้้างพระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑล
1. ศึึกษาและรวบรวมข้้อมููลที่่เ� กี่่ย
สุุทรรศน์์ และผลงานของศาสตราจารย์์ศิิลป์์ พีีระศรีี ประวััติิศาสตร์์การเมืืองไทย ตลอดจนงานศึึกษาของ
นัักวิิชาการ เป็็นอาทิิ
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2. ศึึกษาเปรีียบเทีียบและวิิเคราะห์์หลัักฐาน
3. สรุุปผลการศึึกษา

ผลการวิิจััย
� นแปลงรููปแบบศิิลปกรรมที่่มีีอิ
� ทธิ
การศึึกษากระบวนการเปลี่่ย
ิ พ
ิ ลต่่อการสร้้างพระศรีีศากยะทศพลญาณ

� นแปลง
ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์ สามารถจำำ�แนกเหตุุปััจจััยออกเป็็น 2 กลุ่่�มหลััก คืือ กระบวนการเปลี่่ย
ทางรููปแบบศิิลปกรรม และบริิบททางสัังคมและการเมืือง โดยจะขอกล่่าวเรีียงลำำ�ดัับจากประวััติิการสร้้าง
เป็็นต้้นไป โดยรายละเอีียดมีีดัังต่่อไปนี้้�

ประวััติิการสร้้าง “พระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์”
ก. โครงการ “พุุทธบุุรีีมณฑล”
	รััฐบาลภายใต้้การนำำ�ของนายกรััฐมนตรีี จอมพล ป. พิิบููลสงคราม ได้้ทำำ�การร่่างและตราพระราช

� จััดตั้้�งโครงการจััดสร้้าง “พุุทธบุุรีีมณฑล” ขึ้้�นที่่บริ
� ิเวณเขาพระพุุทธบาท จัังหวััดสระบุุรีี แต่่
กำำ�หนดขึ้้�น1 เพื่่อ
� งจากมีีเหตุุฉุุกเฉิิน จึึงทำำ�ให้้เรีียกประชุุมสามััญไม่่ได้้ ต่่อมาร่่างพระราชกำำ�หนดฉบัับนี้้ก
� ลัับถููกอภิิปราย
เนื่่อ

� ุด โครงการจััดสร้้างพุุทธบุุรีีมณฑลจึึงต้้องระงัับไป
คััดค้้านกัันเป็็นอย่่างมากและลงมติิไม่่รัับหลัักการในที่่สุ
� ให้้ จอมพล ป. พิิบูล
อย่่างไรก็็ดีี การลงมติิไม่่รับ
ั หลัักการร่่างพระราชบััญญััตินั้้
ิ � นเป็็นหนึ่่ง� ในเหตุุผลที่่ทำำ�
ู สงคราม

ต้้องลาออกจากตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีีในเวลาต่่อมา ประกอบกัับ ความขััดแย้้งระหว่่างนายปรีีดีี พนมยงค์์

จากการนำำ�ประเทศไทยเข้้าสู่่�สงครามโลกครั้้�งที่่ � 2 ซึ่่ง� หลัังหมดอำำ�นาจแล้้ว จอมพล ป. พิิบููลสงคราม ได้้เปิิ ด
� ังหวััดสระบุุรีีว่่า
เผยและอธิิบายถึึงเหตุุผลในการสร้้างพุุทธบุุรีีมณฑล ที่่จั

มีีความสััมพัันธ์์กัับโครงการย้้ายเมืืองหลวงใหม่่ไปจัังหวััดเพชรบููรณ์์ ซึ่่ง� ทั้้�ง
� น ญี่่ปุ่่�
� นได้้คิิดเอาชนะเรา
2 โครงการนี้้เ� ป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในแผนการต่่อต้้านญี่่ปุ่่�

� งนี้้โ� ดยจะเข้้าไปอยู่่�ในพื้้น
� ลัังแนวรบของกองทััพที่่ � 2 คืือ ระหว่่าง
� ที่่ห
ในเรื่่อ
ลพบุุรีีกัับสระบุุรีี ผมจึึงได้้เอาพระเข้้าช่่วยโดยจััดการประกาศซากพุุทธบุุรีี
มณฑลในบริิเวณนั้้�นทัันทีี2

ข. โครงการฉลอง 25 พุุทธศตวรรษ (พ.ศ. 2495–2500)
� โดย พล.ท.ผิิน ชุุณหะวััณ และคณะ ทำำ�ให้้บทบาท
� ต้้นด้้วยรััฐประหารที่่นำำ�
ในช่่วงทศวรรษ 2490 เริ่่ม
ของคณะราษฎรต้้องยุุติิลงตามลำำ�ดัับ หากแต่่ จอมพล ป. พิิบููลสงคราม ได้้กลัับเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายก
� าพร้้อมกัับข้้อครหาและปัั ญหาอย่่างรอบด้้าน การจััดการทางด้้านวััฒนธรรม
รััฐมนตรีีอีีกครั้้�ง (พ.ศ. 2491) ที่่ม

� นแปลงทางวััฒนธรรมขึ้้�นอีีกครั้้�ง คืือ
ในทศวรรษ 2480 ไม่่สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ได้้ใหม่่ จึึงเกิิดการเปลี่่ย
การนำำ�เสนอคุุณค่่าของวััฒนธรรมตามจารีีตนิิยมเดิิม หรืืออุุดมการณ์์แบบอนุุรัักษ์์นิิยมกลัับเข้้ามามีีบทบาท
มากยิ่่ง� ขึ้้�น

� , “จอมพล ป. พิิบููลสงครามกัับงานฉลอง 25 พุุทธศตวรรษ (2495-2500)” (วิิทยานิิพนธ์์ปริิญญามหาบััณฑิิต,
1. ถนอมจิิต มีีชื่่น
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2533), 59.
� ม, จดหมายเหตุุการสร้้างพระพุุทธรููปและประธานพุุทธมณฑล (กรุุงเทพฯ :
2. ทรงสวรรค์์ นิิลกำำ�แหง, พรรณีี สุุนทรโยธีี และสุุรีีรััตน์์ วงศ์์เสงี่่ย
ม.ป.ท., 2525), 7.
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� คงของจอมพล ป. พิิบููลสงคราม เนื่่อ
� งจากอำำ�นาจ
อนึ่่ง� การตระหนัักถึึงสถานะทางการเมืืองที่่ไ� ม่่มั่่น

� คงจึึงใช้้วิิธีีการนำำ�ประเทศไทยเข้้า
� ท้้จริิงขึ้้�นอยู่่�กัับคณะรััฐประหาร ด้้วยความวิิตกถึึงสถานะที่่ไ� ม่่มั่่น
ที่่แ

� มสััมพัันธ์์กัับสหรััฐอเมริิกาและหัันมาแสวงหาความชอบธรรมทางการเมืืองเพื่่อ
� รัักษาสถานะการเป็็นผู้้�นำำ�
เชื่่อ

� งในวาระครบรอบ
ของตนจากประชาชน โดยผ่่านนโยบายทางด้้านวััฒนธรรมและศาสนา ทำำ�ให้้งานฉลองเนื่่อ
25 พุุทธศตวรรษแห่่งพุุทธศาสนา หรืือกึ่่ง� พุุทธกาล ในปีี พ.ศ. 2500 จึึงกลายเป็็นโครงการสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง�

สำำ�หรัับจอมพล ป. พิิบููลสงคราม ด้้วยการนำำ� โครงการพุุทธบุุรีีมณฑล กลัับขึ้้�นมาเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของแผนงาน
� วรจะได้้สร้้างปููชนีียสถานอัันใดอัันหนึ่่ง�
ฉลอง 25 พุุทธศตวรรษ โดยรััฐบาลให้้เหตุุผลว่่า เป็็นวาระมงคลที่่ค
� เป็็นอนุุสรณ์์ทางพุุทธศาสนาอัันยิ่่ง� ใหญ่่
ซึ่่ง� มีีความยิ่่ง� ใหญ่่กว่่าปููชนีียสถานใด ๆ ไว้้เป็็นสมบััติิของชาติิ เพื่่อ
แสดงถึึงความพร้้อมเพีียงและความศรััทธาของพุุทธศาสนิิกชนในยุุคพุุทธศตวรรษที่่ � 25

พร้้อมทั้้�งดำำ�ริิให้้จัด
ั สร้้างพระพุุทธรูป
ู ขึ้้�นมาองค์์หนึ่่ง� เป็็นพระพุุทธรูป
ู แบบนั่่ง� ขััดสมาธิิเพชร พระพุุทธรูป
ู

� ระกอบด้้วยแผ่่นศิิลาขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� จะขอมาจากประเทศต่่าง ๆ ที่่ �
� ะประดิิษฐานอยู่่�เหนืืออาสน์์ที่่ป
องค์์นี้้จ
� นำำ�มารวมประกอบกัันขึ้้�นเป็็นฐานรองรัับพระพุุทธรููปแห่่งนี้้� ต่่อมาภายหลััง
นัับถืือพระพุุทธศาสนาทุุกแห่่งเพื่่อ
� นชื่่อ
� เป็็น “พุุทธมณฑล” และรููปแบบของพระพุุทธรููปอีีกครั้้�ง โดยการออกแบบพระประธาน
มีีการเปลี่่ย

� คััดเลืือกเพื่่อ
� เป็็นต้้นแบบการสร้้าง จึึงมีีการวางแบบ
พุุทธมณฑล มีีการเสนอให้้มีีการจััดส่่งแบบประกวดเพื่่อ
� เป็็นแนวทางดัังต่่อไปนี้้�
คร่่าว ๆ เพื่่อ

…หากทำำ�ให้้เป็็นแบบความคิิดชาวตะวัันออกซึ่่ง� เป็็นไอเดีียลลิิสติิค (อุุดมคติิ)

� ุดแล้้ว
นั้้�นก็็เกรงว่่าจะทำำ�สู้้�เก่่าไม่่ได้้เพราะสมััยเก่่านั้้�นทำำ�กัันมางดงามที่่สุ
� ง
เช่่น พระพุุทธชิินราช พระพุุทธชิินสีีห์์ พระศรีีศาสดา เป็็นต้้น จึึงควรเลี่่ย
ให้้ไปเป็็นแบบเรีียลลิิสติิกอย่่างชาวตะวัันตก คืือ ให้้หนัักไปทางเหมืือนคน

�
ไทยหรืือเนปาลก็็ตามแต่่… และ …ให้้มีีพระพัักตร์์เหมืือนในหลวงร. 9 เพื่่อ
เป็็นอนุุสรณ์์ว่า
่ ได้้สร้้างขึ้้�นในสมััยพระองค์์… (หลวงบริิบาลบุุรีภั
ี ณฑ์
ั
์ ผู้้�เสนอ)

…พระพุุทธเจ้้านั้้�น คืือ มนุุษย์์ธรรมดา พระจึึงควรมีีลัักษณะอย่่างมนุุษย์์
� …(หลวงวิิศาลศิิลปกรรม
มีีกร มีีพระหััตถ์อ
์ ย่่างคนส่่วนใหญ่่โดยไม่่มีก
ี ล้้ามเนื้้อ
ผู้้�เสนอ)

…พระพุุทธรููปนั้้�นไม่่ใช่่องค์์พระพุุทธเจ้้าจริิง แต่่เป็็นเพีียงสิ่่ง� แทนอัันหมาย
ถึึง พระธรรมคำำ�สั่่ง� สอนของพระองค์์เท่่านั้้�น ถ้้าพููดในด้้านความรู้้�สึึกแห่่ง

จิิตใจแล้้ว ควรเป็็นแบบอุุดมคติิ (idealistic) แต่่อย่่างไรก็็ตาม ขอให้้เป็็น
หน้้าที่่ข� องศิิลปิิ นผู้้�ออกแบบจะเป็็นแบบไหนก็็ได้้ ขอให้้เกิิดความรู้้�สึึกก็็แล้้ว

กัั น …และ…และควรประดัั บ กระจกสีี เ หมืือนดัั ง พระปฐมเจดีี ย์์ …
(ศาสตราจารย์์ศิิลป์์ พีีระศรีี ผู้้�เสนอ)3

� ระชุุม)4
พระพัักตร์์มีีลัักษณะเป็็นแบบคนไทย ไม่่ควรเหมืือนใคร… (มติิที่่ป
3. หจช.ศธ. 0701.10/4, “บัันทึึกการประชุุมคณะอนุุกรรมการพิิจารณาจััดทำำ�แบบองค์์พระพุุทธรููป ครั้้�งที่่ � 1/2497 วัันที่่ � 16 สิิงหาคม
� , “จอมพล ป. พิิบููลสงครามกัับงานฉลอง 25 พุุทธศตวรรษ (2495-2500)” (วิิทยานิิพนธ์์ปริิญญา
พ.ศ. 2497,” อ้้างถึึงใน ถนอมจิิต มีีชื่่น
มหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2533), 63.
4. หจช.ศธ. 0701.10/4, “บัันทึึกการประชุุมคณะอนุุกรรมการพิิจารณาจััดทำำ�แบบองค์์พระพุุทธรููป ครั้้�งที่่ � 2/2497 วัันที่่ � 27 กัันยายน
� , “จอมพล ป. พิิบููลสงครามกัับงานฉลอง 25 พุุทธศตวรรษ (2495-2500)” (วิิทยานิิพนธ์์ปริิญญา
พ.ศ. 2497,” อ้้างถึึงใน ถนอมจิิต มีีชื่่น
มหาบััณฑิิต, มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, 2533), 64.
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หากแต่่การประกวดไม่่ค่่อยได้้รัับความสนใจจากประชาชนเท่่าใดนััก จึึงแต่่งตั้้�งศาสตราจารย์์ศิิลป์์

พีีระศรีี เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการสร้้างพระพุุทธรููปต้้นแบบของพระพุุทธรููปพระประธานพุุทธมณฑล โดยปั้้� นแบบ
� รองรัับการประดิิษฐาน
พระพุุทธรููปตััวอย่่างขององค์์พระมาเสนอทั้้�งหมด 4 แบบ พร้้อมทั้้�งออกแบบฐานเพื่่อ
ของพระพุุทธรููปเสนอคณะกรรมการ โดยมีีส่่วนประกอบคืือ
� คงแข็็งแรงให้้แก่่องค์์พระ คืือ พระบาททั้้�งสองข้้างที่่ �
� เป็็นหลัักเชื่่อ
� มความมั่่น
บััลลัังก์์ (ฐานปัั ทม์์) เพื่่อ

� เสด็็จลงจากฐานปัั ทม์์ ทรงยืืนอยู่่�ที่่แ� ท่่นเกยรา (ดอกบััว) เพื่่อ
� ย่่าง
จะทรงยืืนอยู่่�ได้้ด้้วยดีี เป็็นการสมมติิว่่า เมื่่อ
พระบาทเหยีียบฐานเขีียง

� มายว่่า ชั้้�นนี้้เ� ป็็น
	ฐานเขีียง เป็็นฐานรองรัับบััลลัังก์์อีีกชั้้�นหนึ่่ง� ยาวออกไปข้้างหน้้าพอสมควร เป็็นที่่ห
� ะก้้าวลงหนึ่่ง� ขั้้�นสููงขนาดเกยรา เพื่่อ
� ย่่างพระบาทลงยัังชาลาไป
อาสนสงฆ์์ ได้้มีีบัันไดไว้้สำำ�หรัับองค์์พระที่่จ
ตามจุุดรััศมีี
� หรัับสััปบุุรุุษหรืือที่่จ
� ะชุุมนุุมนมััสการและเดิินชมตามพื้้น
� ที่่สำำ�
� ระเบีียงได้้รอบองค์์พระ มีี
ชาลา พื้้น

บัันไดขึ้้�นลงทั้้�งหน้้าและหลััง

� นพระพุุทธรูป
คณะกรรมการจึึงได้้ทำำ�การคััดเลืือกไว้้แบบหนึ่่ง� ซึ่่ง� เปลี่่ย
ู แบบนั่่ง� ขััดสมาธิิเพชรปางมารวิิชัย
ั

� เป็็นต้้น
มาเป็็น “พระพุุทธรููปลีีลา”และมอบหมายให้้ทำำ�การปั้้� นหุ่่�นแบบพระพุุทธรููปขนาด 2.14 เมตร เพื่่อ

� นำำ�ไปประดิิษฐาน ณ มณฑลพิิธีี ท้้องสนามหลวงองค์์หนึ่่ง� ในงานฉลอง 25
แบบ และขนาด 3.5 เมตร เพื่่อ
พุุทธศตวรรษ5

“พระเศีียรประดัับด้้วยเม็็ดพระศกใหญ่่ ขมวดม้้วนวนเป็็นก้้นหอยเรีียงกััน
� �นไปถึึงอุุษณีีษะหรืือเกตุุมาลาทรงสููง
ทั่่ว� พระเศีียรอย่่างเป็็นระเบีียบ ต่่อเนื่่องขึ้้

เหนืือขึ้้�นไปเป็็นรััศมีีรููปเปลวเพลิิง ส่่วนรายละเอีียดพระพัักตร์์มีีความ

สมจริิงคล้้ายบุุคคล พระขนงโก่่ง พระเนตรเหลืือบต่ำำ�� พระนาสิิกโด่่ง
พระโอษฐ์์เรีียวพระกรรณทั้้�งสองข้้างยาว พระหััตถ์์ซ้้ายยกขึ้้�นเสมอพระอุุระ

และหัันฝ่่ าพระหััตถ์์ออกจีีบเป็็นวง โดยพระอัังคุุฐและพระดััชนีีสััมผััสกััน
� �นแสดงปางแสดงธรรม พระหััตถ์์ขวาทอดลงข้้าง
นิ้้�วที่่เ� หลืือกรีีดหรืือชี้้ขึ้้

พระวรกายในกิิริิยาไกวแขน ครองจีีวรห่่มเฉีียงเปิิ ดพระอัังสาขวา สัังฆาฏิิ
พาดลงจากพระอัังสาซ้้ายแบบเฉวีียงบ่่า ซึ่่ง� เป็็นลัักษณะของการครองจีีวร
� จีีวรมีีลัก
แบบพระสงฆ์์ธรรมยุุติก
ิ นิิกาย ริ้้ว
ั ษณะเป็็นแบบธรรมชาติิ ส้้นพระบาท

ขวายกขึ้้�นเล็็กน้้อยในท่่ากิิริิยาก้้าวเดิิน มีีฐานปัั ทมาสน์์รองรัับเป็็นกลีีบบััว
หงาย”

� ม, จดหมายเหตุุการสร้้างพระพุุทธรููปและประธานพุุทธมณฑล (กรุุงเทพฯ :
5. ทรงสวรรค์์ นิิลกำำ�แหง, พรรณีี สุุนทรโยธีี และสุุรีีรััตน์์ วงศ์์เสงี่่ย
ม.ป.ท., 2525), 8.
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� อมพล ป. พิิบููลสงคราม
อย่่างไรก็็ดีี ภายหลัังงานฉลอง 25 พุุทธศตวรรษเสร็็จสิ้้�นลง พร้้อมกัับการที่่จ
� ฟื้้� น
หมดอำำ�นาจในการบริิหารงานแผ่่นดิิน หากแต่่โครงการจััดสร้้างพุุทธมณฑลยัังไม่่แล้้วเสร็็จ จึึงมีีการรื้้อ

โครงการสร้้างพุุทธมณฑลขึ้้�นใหม่่ในสมััยของนายพจน์์ สารสิิน เป็็นนายกรััฐมนตรีีเป็็นต้้นมา จนกระทั่่ง� ใน
สมััยของพลเอกเปรม ติิณสููลานนท์์ เป็็นนายกรััฐมนตรีี จึึงเสร็็จสมบููรณ์์

	วัันที่่ � 29 พฤศจิิกายน 2524 พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่ � 9 พระราชทานนามพระพุุทธรููป
พระประธานพุุทธมณฑลว่่า “พระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์”

� นแปลงทางรููปแบบศิิลปะในพระพุุทธปฏิิมา (พ.ศ.
มิิติิความสััมพัันธ์์ : พััฒนาการและการเปลี่่ย
2367–2475)

ก. พััฒนาการทางรููปแบบศิิลปกรรมในพระพุุทธปฏิิมา สมััยรััชกาลที่่ � 4–รััชกาลที่่ � 5

� พิิจารณารููปแบบของพระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์ จะพบว่่าส่่วนหนึ่่ง�
เมื่่อ
� นแนวความคิิดและรููปแบบศิิลปกรรมที่่เ� กิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่รััชสมััยของพระบาทสมเด็็จ
เป็็นผลมาจากการปรัับเปลี่่ย
พระนั่่ง� เกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่ � 3 จากการเปิิ ดรัับวััฒนธรรมตะวัันตกของเจ้้าฟ้้ ามงกุุฎด้้วยเช่่นกััน แม้้ว่่า

ศิิลปวััฒนธรรมในรััชสมััยของพระบาทสมเด็็จพระนั่่ง� เกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวจะเจริิญรุ่่�งเรืืองเป็็นอย่่างมากและ
รููปแบบพระพุุทธปฏิิมามีีความเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะแล้้วก็็ตาม แต่่ยังั คงเป็็นพััฒนาการอัันเกิิดจากการต่่อยอด
�
รููปแบบเก่่าที่่สืืบท
อดมาจากศิิลปะสมััยอยุุธยาเป็็นสำำ�คััญ ในทางกลัับกััน พระพุุทธปฏิิมาอัันเกิิดขึ้้�นจาก

� ่างออกไปโดยการเน้้นให้้มีีความสมจริิงมากยิ่่ง� ขึ้้�น
พระดำำ�ริิของเจ้้าฟ้้ ามงกุุฎ (วชิิรญาณภิิกษุุ) มีีรููปแบบที่่ต่
คืือ ไม่่ปรากฏพระเกตุุมาลาทรงสููง หรืือ อุุษณีีษะ ครองจีีวรห่่มเฉีียงและมีีริ้้�วสมจริิงแบบประดิิษฐ์์ ทรงสร้้างขึ้้�น
� ครั้้�งยัังทรงผนวชและประทัับที่่วั� ัดสมอราย (วััดราชาธิิวาส)
เป็็นครั้้�งแรกใน “พระสััมพุุทธพรรณีี” เมื่่อ
…ทููลกระหม่่อมไม่่โปรดจะให้้มีพ
ี ระเกตุุมาลา ด้้วยพระอรรถกถาจารย์์หรืือ
อะไรอธิิบายไว้้ว่า
่ พระเกตุุมาลานั้้�นเกิิดขึ้้�นด้้วยอำำ�นาจทรงสมาธิิ อาจจะกลั้้�น

� งบนทำำ�ให้้มีพ
หายใจ ลมจึึงดัันขึ้้�นเบื้้อ
ี ระเกตุุมาลา ทููลกระหม่่อมตรััสว่่า หััว

� ดทูล
เป็็นปุ่่�มก็็ไปเข้้ากัับลัก
ั ษณะบุุรุษ
ุ โทษ ไม่่ควรแก่่พุท
ุ ธลัักษณะเลย…ที่่สุุ
ู
กระหม่่อมก็็ทรงหัักหััวหัักหางเอาว่่าพระเศีียรมีีปุ่่�มไม่่ได้้6
� งทำำ�การปฏิิรููปพุุทธศาสนา
	สำำ�หรัับพระพุุทธรููปในพระดำำ�ริิของเจ้้าฟ้้ ามงกุุฎอาจเป็็นผลจากการที่่ทร
� ลัักการของการดัับทุุกข์์ ซึ่่ง� เกิิด
โดยการตีีความพระไตรปิิ ฎกใหม่่ และเน้้นถึึงแก่่นแท้้แห่่งพุุทธศาสนาให้้อยู่่�ที่่ห

� อ การกลัับไปสู่่�พุุทธวจนะดั้้�งเดิิม จึึงมีีพระดำำ�ริิตั้้�ง
จากการใช้้ปััญญาและเหตุุผล ทรงเน้้นว่่าหลัักการนี้้คืื
� ะดำำ�รงไว้้ซึ่่ง� พุุทธศาสนวงศ์์ให้้บริิสุุทธิ์์เ� หมืือนครั้้�งบ้้านเมืืองดีีในแผ่่นดิิน
ธรรมยุุติิกนิิกาย ขึ้้�น โดยมุ่่�งหมายที่่จ
กรุุงศรีีอยุุธยาและดำำ�เนิินตามรอยพระวิินััยของพระพุุทธองค์์อย่่างเคร่่งครััด

� งมา
� ฐานแนวความคิิดของนิิกายธรรมยุุติิอาจมีีแรงกระตุ้้�นส่่วนหนึ่่ง� จากปัั จจััยภายนอก อัันเนื่่อ
	พื้้น
� เสนอผ่่านการอธิิบายเรื่่อ
� ง
จากองค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์และอิิทธิิพลทางความคิิดในเชิิง “สััจนิิยม” ที่่นำำ�
� พร่่เข้้ามาในสยามขณะ
ราวต่่าง ๆ อัันเป็็นเหตุุและผลอย่่างประจัักษ์์ ซึ่่ง� เป็็นวิิทยาการของชาวตะวัันตกที่่แ
� นแปลงและปฏิิเสธแนวคิิดเรื่่อ
� งอิิทธิิปาฏิิหาริิย์์เหนืือกฎเกณฑ์์ของธรรมชาติิและเรื่่อ
� ง
นั้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย
� ั งรากลึึกอยู่่�ในสัังคมไทยมาอย่่างยาวนาน
ไตรภููมิิโลกสััณฐานอัันเป็็นโลกทััศน์์ที่่ฝั

6. สมเด็็จฯ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ และสมเด็็จฯ เจ้้าฟ้้ ากรมพระยานริิศรานุุวััดติิวงศ์์, สาส์์นสมเด็็จ เล่่มที่่ � 17 (กรุุงเทพฯ : องค์์การค้้า
คุุรุุสภา, 2505), 278.
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	ธรรมยุุติิกนิิกายจึึงเป็็นทั้้�งการ “ฟื้้� นฟูู” และ “ต่่อยอด” จากมาตรฐานเก่่าตามจารีีตพุุทธศาสนาพร้้อม
กัันกัับการปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับหลัักวิิทยาศาสตร์์และ “เหตุุผลนิิยม” ของตะวัันตก ผลของการ

� นแปลงโลกทััศน์์ของชนชั้้�นนำำ�ที่่มีีต่
� ่อพุุทธศาสนา อาจทำำ�ให้้มุุมมองที่่มีีต่
� ่อพระพุุทธเจ้้ามีีการปรัับเปลี่่ย
� น
เปลี่่ย

� ระพุุทธเจ้้าคืือ บุุคคลในอุุดมคติิหรืือบุุคลาธิิษฐานอัันอยู่่�ในสภาวะนามธรรมมาเป็็นพระพุุทธเจ้้า
จากเดิิมที่่พ
� ความเป็็นมนุุษย์์มากยิ่่ง� ขึ้้�น อีีกนััยหนึ่่ง� แนวความคิิดนี้้อ
� นแปลงในรููปแบบพระพุุทธ
� าจอธิิบายถึึงการเปลี่่ย
ที่่มีี
ปฏิิมาหรืือการแสดงออกทางด้้านศิิลปะในแบบพระราชนิิยมได้้ อีีกประการหนึ่่ง� กล่่าวคืือ ลัักษณะของจีีวร

� รากฏรอยยัับย่่นของผ้้าก็็เป็็นการเปลี่่ย
� นแปลงที่่ไ� ม่่มีีความเกี่่ย
� วข้้องอัันใดกัับพระไตรปิิ ฎกหรืือพระบาลีี
ที่่ป

� ะอธิิบายได้้เช่่นกััน เพราะลัักษณะสมจริิงของจีีวรที่่ �
แม้้กระทั่่ง� อิิทธิิพลวััฒนธรรมตะวัันตกเองก็็มิิเพีียงพอที่่จ
มีีริ้้�วตามธรรมชาติิ ปรากฏมาก่่อนแล้้วในพระพุุทธรููปคัันธารราฐ รััชสมััยรััชกาลที่่ � 1 ซึ่่ง� ได้้รัับอิิทธิิพลจาก
ศิิลปะจีีน เป็็นอาทิิ

� เจ้้าฟ้้ ามงกุุฎได้้รัับการทููลเชิิญขึ้้�นเป็็นพระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่ � 4 แนว
เมื่่อ
พระราชดำำ�ริิของพระองค์์ยังั คงสืืบต่่อมา พระองค์์ทรงสร้้างพระพุุทธรูป
ู ตามแบบพระราชนิิยมขึ้้�นอีีกหลายองค์์
โดยมีีการพััฒนาการจากรููปแบบอุุดมคติิไปสู่่�สััจนิิยมอย่่างเห็็นได้้ชััด จากรููปแบบศิิลปกรรมของพระพุุทธ

� ระทัับนั่่ง� ท่่ามกลางกลุ่่�มพระอสีีติิมหาสาวก
ปริิตร พระชััยวััฒน์์ประจำำ�รััชกาลที่่ � 4 และพระพุุทธรููปที่่ป
พระคัันธารราฐ ตลอดจนพระนิิรัันตราย

	จึึงอาจกล่่าวได้้ว่า่ พระพุุทธปฏิิมาแบบพระราชนิิยมในพระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว มีีรููปแบบ

� เนื่่อ
� งและคลี่่ค
� ลายมาจากพระพุุทธรููปในพระราชนิิยมของรััชกาลที่่ � 3 ประกอบกัับพระบรมราชวิินิิจฉััย
ที่่สืืบ

� ให้้สอดคล้้องกัับพััฒนาการทางความคิิดในขณะนั้้�น กลายเป็็นอััตลัักษณ์์เฉพาะของ
ส่่วนพระองค์์ เพื่่อ
พระพุุทธปฏิิมาอีีกรููปแบบหนึ่่ง� ในศิิลปะรััตนโกสิินทร์์ ซึ่่ง� จะส่่งผลต่่อรููปแบบการครองจีีวรของพระศรีีศากยะ
ทศพลญาณฯ อีีกทีีหนึ่่ง�

	ส่่วนพระพุุทธปฏิิมาในรััชสมััยพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว มีีปรากฏใน 3 ลัักษณะ
กล่่าวคืือ ลัักษณะแรก เป็็นการสืืบทอดรููปแบบการสร้้างพระพุุทธปฏิิมาตามแบบพระราชนิิยมของพระชนกนาถ

� ระราชวัังบางปะอิิน อ.บางปะอิิน จ.พระนครศรีีอยุุธยา
อาทิิ พระพุุทธนฤมลธรรมโมภาส ประดิิษฐานที่่พ
� อง เป็็นการย้้อนกลัับไปสร้้างพระพุุทธรููปตามอย่่างศิิลปะอิินเดีียแบบคัันธาระผสมผสานกัับแนว
ลัักษณะที่่ส

� งมีีพระราชปรารภกัับ
ความคิิดร่่วมสมััยและพระราชดำำ�ริิส่่วนพระองค์์ เช่่น พระพุุทธรููปปางถวายเนตร ที่่ทร

สมเด็็จพระมหาสมณเจ้้า กรมพระวชิิรญาณวโรรส และโปรดฯ ให้้นายทอร์์นาลีี ช่่างชาวอิิตาเลีียน เป็็นผู้้�ปั้้� น
หล่่อ
�งรัังสิิตเข้้ามาบ้้าง เป็็น
�
�
� งจะได้้ทรงทราบเมื่่อครั้้
…เรื่่องคิิ
ดปั้้� นพระพุุทธรููปนี้้ค
�
� งตัังอยู่่�ในใจหม่่อมฉัันกัับรังั สิิตมานาน แต่่หาคนปั้้� นไม่่ได้้ดังั ใจ อยาก
เรื่่องที่่
ตึึ
เห็็นพระเป็็นคน อยากให้้เห็็นน่่าเป็็นคนฉลาด อดทน มีีความคิิดมาก ไม่่ใช่่ทำ�
ำ

� ไม่่ใช่่นั่่ง� หลัับเผลอไผล ให้้เต็็มอยู่่�ด้้วยสติิสัมปชั
น่่าบึ้้�ง ไม่่ใช่่นั่่ง� ยิ้้�มกริ่่ม
ั
ญ
ั ญะ
� 7
น่่าตาพระพุุทธเจ้้าของหม่่อมฉัันเป็็นเช่่นนี้้…

7. พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว, พระราชหััตถเลขา พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ทรงมีีไปมากัับสมเด็็จพระมหา
สมณเจ้้า กรมพระยาวชิิรญาณวโรรส (พระนคร : โสภณพิิพรรฒธนากร, 2472), 141.
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� ึงมีีลัักษณะคล้้ายคนจริิงตามธรรมชาติิ ครองจีีวรเป็็นริ้้�วตามธรรมชาติิคลุุมพระ
พระพุุทธรููปองค์์นี้้จึ

อัังสาทั้้�งสองข้้าง มีีชายลููกบวบพาดพระกรซ้้าย ไว้้พระเกศายาวเกล้้าเป็็นมวยขนาดใหญ่่ เป็็นอาทิิ ซึ่่ง�

� งได้้เคยทอดพระเนตรมาก่่อนในคราวเสด็็จประพาสประเทศอิินเดีีย นอกจากนี้้�
พระพุุทธรููปในลัักษณะนี้้ค
� ล้้ายคลึึงกััน ส่่วนหนึ่่ง� น่่าจะเป็็นผลจากอิิทธิิพลแนว
ยัังมีีพระพุุทธรููปคัันธารราฐ ปางขอฝน ซึ่่ง� มีีรููปแบบที่่ค
� าม คืือ การจำำ�ลองพระพุุทธรููปสำำ�คััญดัังพระพุุทธชิินราช แต่่นััยยะสำำ�คััญ
ความคิิดแบบตะวัันตก ลัักษณะที่่ส

�
ที่่ไ� ม่่ควรมองข้้าม คืือ มิิติิพััฒนาการของพระพุุทธปฏิิมาที่่กำำ�ลั
ังเข้้าใกล้้ความเป็็นสััจนิิยมอย่่างตะวัันตกเข้้าไป
ทุุกขณะ ในทางกลัับกััน ปรากฏการให้้ความสำำ�คััญกัับศิิลปกรรมในอดีีตอย่่างชััดเจนในช่่วงปลายรััชกาล ซึ่่ง�
ทั้้�งสามลัักษณะจะปรากฏอิิทธิิพลอย่่างมากสำำ�หรัับการสร้้างพระพุุทธปฏิิมาในปัั จจุุบััน

ข. พััฒนาการทางรููปแบบศิิลปกรรมในพระพุุทธปฏิิมา สมััยรััชกาลที่่ � 6–รััชกาลที่่ � 7
�
	สำำ�หรัับพระพุุทธปฏิิมาในรััชสมััยของพระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวที่่สำำ�คั
ัญ คืือ พระพุุทธ
มณีีรััตนปฏิิมากร หรืือ พระแก้้วมรกตน้้อย อัันสลัักจากหิินหยกรััสเซีียสีีเขีียวเข้้ม (Nephrite) โดยรููปแบบ

ศิิลปกรรมมีีการปรัับปรุุงให้้มีีความสมจริิงมากยิ่่ง� ขึ้้�น โดยเฉพาะพระพัักตร์์และลัักษณะของจีีวร ใต้้ฐาน

� งหมายการค้้า(Brand) ว่่า “FABERGÉ 1914” ซึ่่ง� เป็็นห้้างเครื่่อ
� งทองและอััญมณีีประจำำ�
ปรากฏจารึึกเครื่่อ
� เสีียงในการผลิิตงานประณีีตศิิลป์์ รัับเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการแกะ
ราชสำำ�นัักรััสเซีีย รวมถึึงชนชั้้�นสููงของยุุโรป มีีชื่่อ

� งหมาย
สลัักพระพุุทธรููปองค์์นี้้� ซึ่่ง� น่่าจะมีีผลต่่อรููปแบบศิิลปกรรมขององค์์พระเช่่นกััน ในแง่่นี้้� การจารึึกเครื่่อ

� ่อพระพุุทธรููปนั้้�นเปลี่่ย
� นไปและพระพุุทธปฏิิมาที่่สำำ�คั
�
ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้มุุมมองที่่มีีต่
ัญอีีกองค์์หนึ่่ง� คืือ พระร่่วง
� ระวิิหารด้้านทิิศเหนืือของพระปฐมเจดีีย์์
� ที่่ไ� ด้้รัับการบููรณปฏิิสัังขรณ์์ขึ้้�นใหม่่ประดิิษฐานไว้้ที่่พ
โรจนฤทธิ์์ฯ
วััดพระปฐมเจดีีย์์ราชวรมหาวิิหาร
� นแปลงการปกครอง
ครั้้�นในรััชกาลพระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ในช่่วงก่่อนการเปลี่่ย

� ้อนกลัับไปสร้้าง
พระองค์์ทรงโปรดเกล้้าฯ ให้้สร้้างพระพุุทธรููปประจำำ�พระชนมวารขึ้้�น โดยมีีรููปแบบที่่ย้
� ิทธิิพลจากศิิลปะอิินเดีียแบบคัันธาระ ผสมผสานกัับศิิลปะไทยยุุคสมััยรััตนโกสิินทร์์ และน่่า
พระพุุทธรููปที่่มีีอิ
จะเป็็นการสืืบทอดรููปแบบและพััฒนาจากพระพุุทธรููปคัันธารราฐปางขอฝนในรััชกาลที่่ � 5

อย่่างไรก็็ดีี จะเห็็นว่่ารููปแบบของพระพุุทธปฏิิมาที่่เ� กิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่รััชสมััยรััชกาลที่่ � 3 ถึึง รััชกาลที่่ � 7

� นให้้มีีความสอดคล้้องกัับรููปแบบศิิลปะและความนิิยมแบบตะวัันตกอย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญ
เป็็นการปรัับเปลี่่ย

� ฐานทางวััฒนธรรมอัันเป็็นท้้องถิ่่น
� สยามก็็ตาม ส่่วนการกลัับไปให้้ความสำำ�คััญ
ถึึงแม้้จะเป็็นการสร้้างโดยมีีพื้้น
ศิิลปกรรมในอดีีตปรากฏเพีียงการจำำ�ลองสร้้างและการบููรณปฏิิสัังขรณ์์ตามแบบอย่่างเท่่านั้้�น

� ง่ ผลต่่อการสร้้างพระพุุทธปฏิิมา
สุุโขทััยในอุุดมคติิ : แนวความคิิดและบริิบททางสัังคมการเมืืองที่่ส่
� นแปลงการปกครอง
ก.แนวความคิิดและบริิบททางสัังคมการเมืืองในช่่วงก่่อนการเปลี่่ย
� อกจากจะ
	สำำ�หรัับแนวความคิิดสมััยใหม่่ในรััชสมััยของพระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ที่่น
ต้้องปรัับตััวตามวััฒนธรรมตะวัันตกในหลาย ๆ ด้้านแล้้ว การค้้นหาตััวตนของสยามในอดีีตผ่่านการค้้นคว้้า

�
จากหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์และโบราณคดีีก็็เป็็นสิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่สำำ�คั
ัญไม่่น้้อยไปกว่่ากััน การค้้นพบศิิลาจารึึก
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� ให้้เกิิดการตื่่น
� ตััวในการศึึกษาค้้นคว้้าอดีีตหรืือประวััติิศาสตร์์ของไทย
หลัักที่่ � 1 ถืือเป็็นหมุุดหมายสำำ�คััญที่่ทำำ�

ขึ้้�นตั้้�งแต่่บััดนั้้�น เป็็นต้้นว่่า เจ้้าพระยาทิิพากรวงศมหาโกษาธิิบดีี (ขำำ� บุุนนาค) ได้้จััดทำำ�พระราชพงศาวดาร
กรุุงรััตนโกสิินทร์์ตั้้�งแต่่รัช
ั กาลที่่ � 1- 4 ขึ้้�นตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
โดยเขีียนเรีียงลำำ�ดัับเหตุุการณ์์ในแต่่รััชกาลตามลำำ�ดัับก่่อนและหลััง นอกจากนี้้� ยัังมีีในส่่วนพระราชนิิพนธ์์
� งพระบรมราชาธิิบายถึึงวรรณคดีี โบราณคดีี และโบราณ
ของพระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวที่่ทร

� วกัับเรื่่อ
� งราวของบ้้านเมืืองในอดีีต
สถานโบราณวััตถุุ ทรงเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของจารึึกในการให้้ความรู้้�เกี่่ย
เป็็นอย่่างยิ่่ง�

…ครั้้�งนั้้�นพระเจ้้าศรีีธรรมไตรปิิ ฎก มีีพระราชสาส์์นให้้ทููลเชิิญไปถวาย

สมเด็็จพระเจ้้ากรุุงสยาม ณ เมืืองศรีีสััชนาลััยสวรรคโลก ซึ่่ง� เป็็นเมืืองเดิิม
ของพระราชเทวีี ขอช่่างพราหมณ์์มาช่่วยปั้้� นหุ่่�นพระพุุทธรููป เพราะเวลานั้้�น

มีีคนเล่่าลืือสรรเสริิญช่่างเมืืองศรีีสััชนาลััยสวรรคโลกมาก ว่่าทำำ�พระพุุทธ
รููปได้้งาม ๆ ดีี ๆ …9
ในทางกลัับกััน การศึึกษาอดีีตและค้้นหาตััวตนของสยาม หาได้้เกิิดขึ้้�นเพีียงจุุดประสงค์์เดีียวเท่่านั้้�น

� งประวััติิศาสตร์์ถููกผลิิตมาเพื่่อ
� ตอบสนองต่่ออุุดมการณ์์ทางการเมืืองของการสร้้างชาติิ
การเขีียนโครงเรื่่อ

� ดึึงอำำ�นาจเข้้าสู่่�ศููนย์์กลางด้้วยการอธิิบายเรื่่อ
� งราวทั้้�งหมดของสยามขึ้้�นมาใหม่่ ความพยายามที่่จ� ะเชื่่อ
� มโยง
เพื่่อ

� งราวระหว่่างอาณาจัักรต่่าง ๆ จึึงทำำ�ให้้รอยต่่อทางประวััติิศาสตร์์ประสานกัันอย่่างแนบสนิิทเป็็นหนึ่่ง� เดีียว
เรื่่อ
� งมาจนรััตนโกสิินทร์์
การจััดลำำ�ดัับโซ่่ประวััติิศาสตร์์ของรััฐสยาม จึึงนัับแต่่สุุโขทััย อยุุธยา ธนบุุรีี และสืืบเนื่่อ
เป็็นสำำ�คััญ10
� นแปลงทาง
ครั้้�นในรััชสมััยพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่ � 5 กระบวนการเปลี่่ย

ความคิิดในด้้านต่่าง ๆ เป็็นผลจากการรัับอิิทธิิพลตะวัันตกโดยตรง ซึ่่ง� บริิบทของการปรัับตััวนั้้�นทำำ�ให้้การ

� นแปลงให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างไพศาลแก่่สยามในทุุก ๆ มิิติิ ก่่อ
เสด็็จประพาสยุุโรปในครั้้�งแรกนำำ�มาซึ่่ง� ความเปลี่่ย
เกิิดความทัันสมััยอย่่างทััดเทีียมกัับอารยประเทศ
	สำำ�หรัับด้้านศิิลปกรรม พระองค์์ทรงนำำ�เข้้าทั้้�งนายช่่างวิิศวกร สถาปนิิก จากยุุโรปเข้้ามารัับราชการ

� ทำำ�หน้้าที่่ใ� นการออกแบบสร้้างพระราชวััง พระที่่นั่่
� ง� พระตำำ�หนััก อาทิิ พระที่่นั่่
� ง� จัักรีีมหาปราสาท
ในสยาม เพื่่อ

� ง� อนัันตสมาคม พระบรมรููป ฉายพระบรมฉายาลัักษณ์์ เขีียนภาพพระบรมสาทิิสลัักษณ์์ ตลอดจน
พระที่่นั่่
� หรืือความเป็็นไทยใด ๆ เข้้าไปอย่่างพระบรมรููป
นำำ�เข้้าศิิลปกรรมแบบสำำ�เร็็จรููปที่่ไ� ม่่ได้้ผสมความเป็็นท้้องถิ่่น

ทรงม้้า จึึงทำำ�ให้้เกิิดการผสมผสานระหว่่างรููปแบบศิิลปกรรมแบบตะวัันตก-สยาม จนกลายเป็็นศิิลปะแบบ

� ทุุกอณููของวงการศิิลปะสยามตามทััศนคติิของชนชั้้�นนำำ�ในขณะนั้้�นอย่่างไม่่ต้้องสงสััย
“ลููกครึ่่ง� ” ยัังผลไปทั่่ว

�
� ึงเป็็นตััวแทนแห่่งความทัันสมััยของสยามที่่กำำ�ลั
สิ่่ง� เหล่่านี้้จึ
ังพััฒนาไปสู่่�ความเป็็นศิิวิิไลซ์์อย่่างแท้้จริิง ในขณะ
� ารสืืบทอดศิิลปกรรมแบบท้้องถิ่่น
� จารีีตสยามกลัับได้้รัับความสำำ�คััญลดลงตามลำำ�ดัับ
ที่่ก

9. พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว, “ตำำ�นานพระพุุทธชิน
ิ ราช พระพุุทธชิน
ิ ศรีี และพระศรีีศาสดา,” ใน ที่่ร� ะลึึกงานศพคุุณปุ้้� ย อิิศรางกููร
ณ อยุุธยา (กรุุงเทพฯ : กรมศิิลปากร, 2496), 6-7.
� ง “ชาติิไทย” ของปัั ญญาชนหััวก้้าวหน้้า ระหว่่าง พ.ศ. 2490–2505” (วิิทยานิิพนธ์์ระดัับปริิญญาดุุษฎีี
10. โสภา ชานะมููล, “วาทกรรมเรื่่อ
บััณฑิิต, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2546), 23-28.
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� จารีีตสยามจึึง
กระทั่่ง� รััชสมััยของพระบาทสมเด็็จพระมงกุุฏเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ศิิลปกรรมแบบท้้องถิ่่น

� งมืือสำำ�คััญเพื่่อ
� รองรัับแนวคิิดชาติินิิยมตามแนว
ได้้รัับการฟื้้� นฟููขึ้้�นมาอย่่างเด่่นชััด ด้้วยการเป็็นหนึ่่ง� ในเครื่่อ
� ระองค์์ทรงเริ่่ม
� ต้้นปลุุกความสนใจให้้พสกนิิกรซาบซึ้้�งกัับสมบััติิที่่เ� ราประเมิินคุุณค่่าต่ำำ��
พระราชดำำ�ริิ โดยที่่พ

� คืือ ศิิลปะสยามทุุกรููปแบบ โดยการนำำ�เอาประวััติิศาสตร์์ภายในชาติิเป็็น
มาตลอดเวลาตั้้�งแต่่รััชกาลก่่อน นั่่น
� ะสร้้างความเป็็นหนึ่่ง� เดีียวและทรงโปรดเกล้้าฯ จััด
ตััวกระตุ้้�นให้้เกิิดความภาคภููมิิใจและร่่วมมืือร่่วมใจกัันที่่จ

� ทำำ�นุุบำำ�รุุงและพััฒนาศิิลปะและงานฝีีมืือของ
ตั้้�งกรมศิิลปากรขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2455 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ
� ไป ตลอดจนตำำ�หนิิติิเตีียน
ประเทศภายใต้้บัังคัับเดีียวกัันและจััดเผยแพร่่งานฝีีมืือช่่างไทยให้้รู้้�จัักกัันโดยทั่่ว
ต่่อวััฒนธรรมจากตะวัันตกอย่่างชััดเจน
“…เราทั้้�งหลายมีีความเป็็นไทยของเราเองอัันเป็็นสิ่่ง� ซึ่่ง� สง่่างามอยู่่�แล้้ว
� หละเราทั้้�งหลายพึึงหวัังสงวนไว้้ให้้ถาวรวััฒนา
ความเป็็นไทยอย่่างนี้้แ

จนกว่่าจะสิ้้�นดิินฟ้้ า” และ “โคลนติิดล้้อแห่่งความเจริิญของชาติิเราก้้อนที่่ �
� ุดนั้้�นก็็คืือ การเอาอย่่างโดยไม่่ตริิตรอง”12
หนึ่่ง� และก้้อนที่่ร้� ้ายที่่สุ

อย่่างไรก็็ดีี อุุดมการณ์์ชาติินิิยมตามแนวพระราชดำำ�ริิส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดการย้้อนกลัับไปสร้้างงาน

ศิิลปกรรมแบบจารีีตประเพณีีหรืือตามแบบแผนของศิิลปะโบราณสยาม ซึ่่ง� สะท้้อนออกมาในกลุ่่�มงาน

� ร้้างขึ้้�นในรััชสมััยของพระองค์์ ซึ่่ง� ล้้วนมีีรููปแบบที่่แ� สดงถึึงแรงบัันดาลใจจากอดีีตโดยเฉพาะ
สถาปัั ตยกรรมที่่ส
ต้้นเค้้าจากสุุโขทััย13 อีีกทั้้�งยัังปรากฏการบููรณปฏิิสัังขรณ์์พระพุุทธรููปที่่ไ� ด้้มาจากเมืืองศรีีสััชนาลััย คราวเสด็็จ

ประพาสหััวเมืืองเหนืือ ครั้้�งยัังทรงดำำ�รงพระอิิสริิยยศเป็็นสมเด็็จพระบรมโอรสาธิิราชฯ สยามมกุุฎราชกุุมาร

อัันมีีพุุทธลัักษณะต้้องตามพระราชหฤทััย ซึ่่ง� องค์์พระเหลืือเพีียงแต่่พระเศีียร พระหััตถ์์ข้้างหนึ่่ง� และพระบาท
� ได้้เสด็็จเถลิิงถวััลยราชสมบััติิแล้้ว จึึงโปรดฯ ให้้ช่่างทำำ�การปั้้� นหุ่่�น
จึึงอััญเชิิญลงมายัังกรุุงเทพฯ ครั้้�นเมื่่อ
สถาปนาขึ้้�นให้้บริิบููรณ์์เต็็มองค์์ โดยมีีพระอััฏฐารส พระพุุทธรููปศิิลปะสุุโขทััยเป็็นต้้นแบบ ก่่อนจะเชิิญไป

ประดิิษฐานยัังพระวิิหารพระปฐมเจดีีย์์ ต่่อมาถวายพระนามว่่า “พระร่่วงโรจน์์ฤทธิ์์ � ศรีีอิินทราทิิตย์ธรร
์ โมภาส
� วเมืืองพระร่่วง” ขึ้้�น ซึ่่ง� เป็็นการย้ำำ��ชััด
มหาวชิิราวุุธราชบููชนิิยบพิิตร์์” นอกจากนี้้� ยัังทรงพระราชนิิพนธ์์ “เที่่ย
ถึึงความสำำ�คััญของสุุโขทััยในพระราชดำำ�ริิของพระองค์์อีีกประการ
…ไม่่ช้้าถนนพระร่่วงจะสููญจริิง ๆ จะไม่่มีีใครชี้้ไ� ด้้ถููกอีีกต่่อไปว่่าอยู่่�ตรงไหน
และพยานแห่่งความเจริิญรุ่่�งเรืืองของชาติิไทยเราในโบราณกาลก็็จะหมด

ไปอีีกอย่่างหนึ่่ง� …14

� ุด สิ่่ง� ที่่พ
� ระองค์์ทรงกระทำำ�นั้้�นเป็็นการสะท้้อนและบ่่งชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึงพระราชนิิยมที่่มีี
�
กล่่าวอย่่างถึึงที่่สุ

ต่่อศิิลปะสุุโขทััยอย่่างลึึกซึ้้�ง อีีกทั้้�งทรงใช้้ประวััติิศาสตร์์สุุโขทััยในการยืืนยัันว่่า “ชาติิไทย” มีีความเจริิญทั้้�ง
ทาง “ฝีีมืือและความคิิด” มาแต่่โบราณ สามารถสร้้างสรรค์์ผลงานอัันมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะเป็็นของตน15 ผ่่าน
งานพระราชนิิพนธ์์ต่่าง ๆ ของพระองค์์ และกล่่าวโดยสรุุปได้้ว่่า สาระของ “ความเป็็นไทย” ในรััชสมััยของ
� ฐานทางความคิิดโดยมีีสุุโขทััยเป็็นเป้้ าหมายในอุุดมคติิอย่่างไม่่ต้้องสงสััย
พระองค์์ มีีพื้้น

12. พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว, “ลััทธิเิ อาอย่่างและโคลนติิดล้้อ,” ใน ที่่ร� ะลึึกงานพระราชทานเพลิิงศพ หลวงอนุุการรััชฏ์พั
์ ฒ
ั น์์
(กรุุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2506), 13.
13. กฤษกนก ลิิมวััฒนานนท์์ชัย
ั , “พระราชดำำ�ริิในพระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ต่่อการก่่อรููปของงานสถาปัั ตยกรรมแบบ “รัักชาติิ”
ในรััชสมััย (พ.ศ. 2453–2468),” Veridian E-Journal ปีีที่่ � 7, ฉบัับที่่ � 2 (พฤษภาคม – สิิงหาคม 2557): 1376.
� วเมืืองพระร่่วง (กรุุงเทพฯ : พระจัันทร์์, 2526), 31-32.
14. พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว, เที่่ย
15. สายชล สััตยานุุรัก
ั ษ์์, “การสถาปนาความหมาย”ชาติิไทย” และ “ความเป็็ นไทย” โดยพระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว,” วารสาร
มนุุษยศาสตร์์สาร ปีีที่่ � 14, ฉบัับที่่ � 2 (กรกฎาคม – ธัันวาคม 2555): 15-16.
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� นแปลงการปกครอง
ข.แนวความคิิดและบริิบททางสัังคมการเมืืองในช่่วงหลัังการเปลี่่ย
� ก้้าวเข้้าสู่่�รััชสมััยของพระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวต่่อรััชสมััยของพระบาทสมเด็็จพระ
เมื่่อ

ปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล บรรยากาศทางการเมืืองอยู่่�ภายใต้้ความกดดัันทั้้�งภายในและภายนอก เป็็น

� นแปลงโดยแท้้จริิง เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่เหตุุการณ์์ในปีี พ.ศ. 2475 ส่่งผลให้้พระบาทสมเด็็จพระ
ยามยุุคแห่่งการเปลี่่ย
� นจุุดศููนย์์กลางแห่่งขั้้�วอำำ�นาจจากพระมหากษััตริิย์์
ปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทรงสละราชสมบััติิ นัับว่่าเป็็นการเปลี่่ย

� ง ความสามารถทางปัั ญญาของมนุุษย์์ เสรีีภาพ และความเท่่าเทีียม
มาสู่่�ประชาชน ทำำ�ให้้แนวความคิิดเรื่่อ
กลายเป็็นอุุดมการณ์์ร่่วมใหม่่แห่่งรััฐ
� นแปลงการปกครองจึึงเกิิดขึ้้�นผ่่านกลไก
การสร้้างความชอบธรรมและสิิทธิิธรรมภายหลัังการเปลี่่ย

� ลดทอนความสำำ�คััญของ
ทางสัังคมและวััฒนธรรม ด้้วยการสร้้างมาตรฐานของวััฒนธรรมแบบใหม่่ขึ้้�นมาเพื่่อ
� ิงอยู่่�กัับความเป็็นจารีีตและกลุ่่�มอำำ�นาจเดิิมหรืือสถาบัันพระมหากษััตริิย์์ โดยผลัักให้้อยู่่�ใน
วััฒนธรรมเก่่าที่่อิ

สถานะของความล้้าสมััย ชนชั้้�นนำำ�กลุ่่�มใหม่่ (คณะราษฎร) จึึงเข้้ามามีีบทบาทต่่อการให้้ความสำำ�คััญและ
� ปรากฏบทบาทชััดเจนในสมััยรััฐบาล
ค้ำำ��ชููศิิลปะแขนงต่่าง ๆ แทนที่่ร� าชสำำ�นัักอย่่างเต็็มรููปแบบ ซึ่่ง� จะเริ่่ม

จอมพล ป. พิิบููลสงคราม โดยเฉพาะช่่วงทศวรรษ 2480 และระหว่่างเข้้าสู่่�สงครามโลกครั้้�งที่่ � 2 (พ.ศ. 2485–
� ควบคุุมจััดการเกี่่ย
� วกัับรูป
2487) ผ่่านการออกรััฐนิย
ิ ม เพื่่อ
ู แบบการปฏิิบัติ
ั ท
ิ างวััฒนธรรมของประชาชนภายใต้้
บัังคัับเดีียวกััน พร้้อมทั้้�งมีีบทลงโทษสำำ�หรัับผู้้�ไม่่ปฏิิบััติิตามโดยหวัังว่่าการปฏิิวััติิทางวััฒนธรรมตามแผนการ
สร้้างชาติิของรััฐบาลจอมพล ป. พิิบููลสงคราม จะนำำ�ไปสู่่� “ประเทศสยามใหม่่” หรืือ “ไทยใหม่่” ตามลำำ�ดัับ
� งของประวััติิศาสตร์์ไทย และการแสวงหา “อััตลัักษณ์์ไทย” สมััยใหม่่เป็็นผลมา
การสร้้างโครงเรื่่อ

� นไหวในทศวรรษ 2480 ถึึง 2490 โดยมีีหลวงวิิจิิตรวาทการเป็็นหััวแรงสำำ�คััญในการสร้้าง
จากความเคลื่่อ

“วััฒนธรรมแห่่งชาติิ” ผ่่านการนิิพนธ์์งานเขีียนประเภทประวััติิศาสตร์์ นวนิิยาย บทเพลงและบทละคร
� กำำ�หนดทิิศทางของสัังคมไทย แต่่ในทางตรงกัันข้้ามกลัับไม่่พบความแตกต่่างกัับการเขีียนโครงเรื่่อ
� ง
เพื่่อ
� นแปลงการปกครอง
ประวััติิศาสตร์์ชาติิกัับแนวคิิดชาติินิิยมและการสร้้างความเป็็นไทยในช่่วงก่่อนการเปลี่่ย

� วเมืืองพระร่่วง” มาดััดแปลงเป็็นเพลงประกอบละคร
แต่่อย่่างใด ทั้้�งยัังมีีการหยิิบยืืมบทพระราชนิิพนธ์์ “เที่่ย
� ท่่วงทำำ�นองอัันปลุุกใจ และมัักใช้้ใจความสำำ�คััญในการเล่่าประวััติิศาสตร์์เป็็นเรื่่อ
� งวีีรบุุรุุษวีีรสตรีีผู้้�กอบกู้้�
ที่่มีี
� งกััน จึึงทำำ�ให้้เกิิดความพยายามในการ
แผ่่นดิินจากศััตรููและยัังคงไว้้ซึ่่ง� การลำำ�ดัับยุุคสมััยที่่เ� รีียงลำำ�ดัับต่่อเนื่่อ

� สร้้าง “อััตลัักษณ์์ไทย” โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
ทำำ�ให้้ประวััติิศาสตร์์แห่่งชาติิสอดคล้้องกัับนโยบายรััฐนิิยม เพื่่อ
� ใด โดยเฉพาะรููปแบบศิิลปกรรม
แสวงหาวิิธีีการ หรืือตามอย่่างวััฒนธรรมอื่่น

เราจะไม่่พููดว่่าเราต้้องช่่วยกัันสร้้างชาติิให้้ถึึงอารยประเทศชาติินั้้�นชาติินี้้ �
อีีกต่่อไป ทั้้�งนี้้เ� พราะไทยเป็็นอารยประเทศแล้้ว เราจะร่่วมมืือกัันสร้้างตััว
เรา สร้้างประเทศเรา สร้้างชาติิเราให้้วััฒนาถาวรตามหลัักไทยอารยธรรม
� ฟ้้ าดิินสลาย16
ในเอเชีียนี้้ � ตลอดไปชั่่ว

� ง “รััฐนิย
16. หจช.ศธ. 0701.29/4 ปาฐกถาเรื่่อ
ิ ม”. อ้้างถึึงใน นคริินทร์์ เมฆไตรรััตน์,์ ความคิิด ความรู้้� และอำำ�นาจการเมืือง ในการปฏิิวัติ
ั ิ
สยาม 2475 (นนทบุุรีี : ฟ้้ าเดีียวกััน, 2560): 287.
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� ลวงวิิจิิตรวาทการได้้หยิิบฉวยมาใช้้อย่่างไม่่ต้้องสงสััย เพราะ
	วััฒนธรรมสุุโขทััย จึึงกลายเป็็นสิ่่ง� ที่่ห
การสร้้างมโนสำำ�นึึกหรืือจิินตภาพของ “ความเป็็นไทย” ผ่่านภาพลัักษณ์์ความงดงามของวััฒนธรรมสุุโขทััย
ได้้เกิิดขึ้้�นมาตั้้�งแต่่สมััยรััชกาลที่่ � 4 แล้้วเป็็นอย่่างช้้า

�
...เหตุุใดพ่่อขุุนรามคำำ�แหงจึึงโปรดสร้้างพระพุุทธรููปเดิินมากกว่่าแบบอื่่น

� ไม่่ได้้ นอกจากว่่า พระนิิสสััยของพ่่อขุุนรามคำำ�แหง
� ะอธิิบายอย่่างอื่่น
ข้้อนี้้จ

� ยู่่�นิ่่ง� ไม่่ได้้ และทรงถืือความขยัันขัันแข็็งเป็็นความสำำ�คััญยิ่่ง�
เองเป็็นผู้้�ที่่อ
สำำ�หรัับคนและชาติิ ทรงมีีความคิิดในทางก้้าวหน้้าอยู่่�ทุุกขณะ การสร้้าง

� ให้้คนบููชาความขยัันขัันแข็็งและความ
พระพุุทธรููปเดิินไว้้มาก ๆ ก็็เพื่่อ

ก้้าวหน้้า นอกจากพระพุุทธรููปเดิิน ก็็มีีพระพุุทธรููปยืืน เช่่น พระอััฏฐารส ซึ่่ง�
� เพีียรและความไม่่ประมาท หาก
สอนใจถึึงอุุฏฐานะสััมปทา ความขยัันหมั่่น
เป็็นพระนั่่ง� ก็็มีีแต่่แบบปางมารวิิชััย ซึ่่ง� สอนให้้ต่่อสู้้�เอาชนะ…17

� ใหม่่อย่่าง
แนวคิิดของหลวงวิิจิิตรวาทการจึึงเป็็นการสืืบทอดดำำ�เนิินรอยตามเสีียมากกว่่าการรื้้อ

� ่งชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า การสถาปนาและสร้้างแนวความคิิด “ความเป็็นไทย”
ชััดเจน และในทำำ�นองเดีียวกัันคืือ สิ่่ง� ที่่บ่

� คงและแข็็งแรงมากเพีียงใด
� นแปลงการปกครองนั้้�นมีีความมั่่น
ของชนชั้้�นนำำ�สยามตั้้�งแต่่สมััยก่่อนการเปลี่่ย
จึึงทำำ�ให้้ลัักษณะของแนวความคิิดและอุุดมคติิในแง่่ของ “ความเป็็นไทย” ที่่เ� กิิดขึ้้�นทั้้�งก่่อนและหลัังการ
� นแปลงการปกครองนั้้�นแทบจะไม่่มีีความแตกต่่างกัันเท่่าใดนััก
เปลี่่ย

ศิิลป์์ พีีระศรีี : “เก่่ากัับใหม่่” รููปแบบศิิลปกรรมในพระพุุทธปฏิิมาสมััยปัั จจุุบััน
� มากขึ้้�นอย่่างชััดเจน ตั้้�งแต่่จอมพล
ในช่่วงทศวรรษ 2480 เป็็นต้้นมา บทบาทของศิิลป์์ พีีระศรีี เพิ่่ม

� นบทบาทจากประติิมากรในราชสำำ�นัักสู่่�การทำำ�
ป. พิิบููลสงคราม ก้้าวสู่่�ตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีี ด้้วยการเปลี่่ย

หน้้าที่่เ� ป็็นประติิมากรและผู้้�ควบคุุมแผนงานสำำ�หรัับการก่่อสร้้างอนุุสาวรีีย์์ต่า
่ ง ๆ อาทิิ อนุุสาวรีีย์์ประชาธิิปไตย
อนุุสาวรีีย์์ชััยสมรภููมิิ พระบรมราชานุุสาวรีีย์์พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้า สมเด็็จพระเจ้้าตากสิิน และ
สมเด็็จพระนเรศวรมหาราช ควบคู่่�ไปกัับวางรากฐานความรู้้�สำำ�หรัับศิิลปะสมััยใหม่่ให้้กัับประเทศไทยและ

รััฐบาล โดยร่่วมกัันกัับปััญญาชนในสมััยนั้้�นจััดตั้้�งโรงเรีียนประณีีตศิิลปกรรมขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2477 และยกระดัับ

� ตอบสนองอุุดมการณ์์ตามแนวทางของรััฐที่่ใ� ห้้ความสำำ�คััญ
ขึ้้�นเป็็นมหาวิิทยาลััยศิิลปากรในปีี พ.ศ. 2486 เพื่่อ
กัับนโยบายศิิลปวััฒนธรรมเป็็นพิิเศษ และพััฒนาภาพลัักษณ์์ของชาติิไปสู่่�ความเป็็นสมััยใหม่่อย่่างสากล
� งหรืือมรดกทางศิิลปะและวััฒนธรรมของ
การสร้้างความเจริิญแบบตะวัันตกโดยรัักษาความสืืบเนื่่อ

ไทยเอาไว้้ตามแนวคิิดของรััฐบาลขณะนั้้�น ประกอบกัับการสอดรัับองค์์ความรู้้�ทางศิิลปะตะวัันตกของศิิลป์์
� นแปลง
พีีระศรีี จึึงทำำ�ให้้รููปแบบศิิลปกรรมนั้้�นเกิิดการเปลี่่ย

� ก้้าวเข้้าสู่่�ทศวรรษ 2490 เกิิดการหวนกลัับไปให้้ความสำำ�คััญกัับอดีีตของไทยอีีกครั้้�ง โดยที่่ �
แต่่เมื่่อ

กระแสแนวความคิิดในการอนุุรัักษ์์ ประเพณีี และศิิลปวััฒนธรรม ได้้รัับการฟื้้� นฟููขึ้้�นมาควบคู่่�กัับความสนใจ

ในประวััติิศาสตร์์ชาติิไทย มีีการดำำ�เนิินการขุุดค้้นทางโบราณคดีี และบููรณะโบราณสถานอย่่างแข็็งขััน
� ง “วััฒนธรรมสุุโขทััย” แสดงที่่ก
� รมการโฆษณาการ วัันพุุธที่่ � 6 มีีนาคม 2482 (ม.ป.ม. : กรมการโฆษณา,
17. หลวงวิิจิตร
ิ วาทการ, ปาฐกถาเรื่่อ
2482), 6-7.
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เป็็นความพ้้องต้้องกัันกัับความคิิดของ ศิิลป์์ พีีระศรีี ที่่ไ� ม่่ต้อ
้ งการให้้ศิล
ิ ปิิ นเดิินตามอย่่างตะวัันตกมากเกิินไป
โดยลืืมภููมิิหลัังของชาติิตน
…ข้้าพเจ้้าขอย้ำำ��ว่่า ศิิลปะของยุุโรปจะมีีความโลดโผนเป็็นอย่่างไรก็็ตาม ไม่่
�
�
� ๆ
็ นที่่สนใจของเรา
เป็็นสิ่่ง� ที่่ควรเป็
แต่่ทว่า
่ ประเทศไทยก็็เหมืือนกัับประเทศอื่่น
� ยไม่่ขาดสาย
ในโลก ย่่อมได้้รัับวััฒนธรรมชนิิดสากลล้้นไหลเข้้ามาเรื่่อ

เพราะฉะนั้้�นจึึงอาจเป็็นผลกระทบกระเทืือนมาถึึงศิิลปของเราด้้วย และ

�
ศิิลปิิ นของเราบางคน อาจตกเป็็นเหยื่่อแห่่
งความหลงผิิดในศิิลปะเลอสมััยนี้้ �
ก็็ได้้…18
การแนะนำำ�และตัักเตืือนของศิิลป์์ พีีระศรีี โดยให้้ศิิลปิิ นได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของศิิลปกรรมใน

� ะสามารถนำำ�มาเป็็นแรงบัันดาลใจต่่อการสร้้างสรรค์์งานศิิลปะ และสามารถสร้้างได้้ดีีเทีียบเท่่ากัับ
อดีีต ที่่จ

� ๆ อย่่างไม่่น้้อยหน้้า ข้้อคิิดเห็็นในลัักษณะเช่่นนี้้ข
� องศาสตราจารย์์ศิิลป์์ พีีระศรีี มีีปรากฏมาแล้้ว
ประเทศอื่่น
� ง ประติิมากรรมไทย (พ.ศ. 2480) ซึ่่ง� กล่่าวยกย่่องศิิลปะสุุโขทััยว่่ามีีความงดงามเทีียบเท่่ากัับ
ในงานเขีียนเรื่่อ
ศิิลปะกรีีกสมััยยุุคคลาสสิิก
เมื่่อ� มองดููรููปประติิมากรรมของสุุโขทััย สวรรคโลก และพิิษณุุโลก จะละเว้้น
เสีียไม่่ได้้ที่่จ� ะเอาไปเปรีียบเทีียบกัับรููปประติิมากรรมสมััยคลาสสิิกของกรีีก

…ศิิลปิิ นกรีีกสมััยคลาสสิิกกัับนัักประติิมากรสุุโขทััยมีีลัักษณะความคิิดเห็็น

� ีลัักษณะง่่ายๆ เท่่าที่่จ� ะทำำ�ได้้ และ
ร่่วมกัันในการสำำ�แดงรููปแห่่งร่่างมนุุษย์์ที่่มี
นำำ�เอาอุุดมคติิทางจิิตใจอัันสููงสุุดเข้้าไปชำำ�แรกอยู่่�ในรููปนั้้�น19

	สำำ�หรัับความสนใจศิิลปะสุุโขทััยของศิิลป์์ พีีระศรีี ปรากฏอยู่่�เสมอมาในการพรรณนาถึึงพระพุุทธรููป

� ่านเองยกย่่องว่่า มีีความงามเหนืือกว่่าพระพุุทธรููปสมััยอื่่น
� ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� พระพุุทธรููปลีีลา ศิิลปะ
ที่่ท่
สุุโขทััย ประดิิษฐานที่่ร� ะเบีียงรอบพระอุุโบสถ วััดเบญจมบพิิตรฯ

…พระพุุทธรููปปางลีีลาสมััยสุุโขทััยมีีการแสดงออกเป็็นพิิเศษของศิิลปิิ นสมััย
นั้้�น และการสร้้างพระพุุทธรููปแบบนี้้ � ศิิลปิิ นได้้ประสบความสำำ�เร็็จในฝีี มืือ
� ได้้เห็็นพระพุุทธรููปปางลีีลาอััน
การเนรมิิตงานศิิลปะชั้้�นสููงโดยแท้้ เมื่่อ

ประณีีตงดงามเหล่่านี้้เ� ราจะบัังเกิิดความรู้้�สึึกเหมืือนหนึ่่ง� ว่่าพระพุุทธองค์์

� งหน้้าอย่่างแช่่มช้้อยพร้้อมด้้วยอาการกรีีดของนิ้้�ว
กำำ�ลัังเสด็็จดำำ�เนิินไปเบื้้อ
� ระบรมศาสดาทรง
พระหััตถ์์ ซึ่่ง� แสดงเป็็นสััญลัักษณ์์ของพระธรรมจัักร ที่่พ
มุ่่�งพระทััยประกาศพระธรรมคำำ�สั่่ง� สอน พระสรีีระกายเล่่าก็็เต็็มไปด้้วย
� ุด ส่่วนพระวรกายที่่ท
� รงเอี้้ย
� วนิิด ๆ ไปทางด้้าน
อาการอ่่อนหวานนุ่่�มนวลที่่สุ
ข้้างนั้้�น แสดงให้้เห็็นว่่ากำำ�ลัังอยู่่�ในท่่าย่่างพระบาท…20

� วเนื่่อ
� งกัับศิล
18. ศิิลป์์ พีีระศรีี, แปลโดย พระยาอนุุมานราชธน, “สำำ�รวจวิิจารณ์์ศิล
ิ ปปัั จจุุบัน
ั ในยุุโรปเกี่่ย
ิ ปะไทย,” ศิิลปากร ปีีที่่ � 4, ฉบัับที่่ � 1
(มิิถุน
ุ ายน 2493): 43.
19. ศิิลป์์ พีีระศรีี, ประติิมากรรมไทย (พระนคร : กรมศิิลปากร, 2490), 38-39.
20. Silpa Bhirasri, An Appreciation of sukhothai Art (Bangkok: the fine arts department, 1962), P.6.
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นอกจากนี้้� ข้้อคิิดเห็็นของศิิลป์์ พีีระศรีี ยัังมีีความสอดคล้้องกัับ “ความเป็็นไทย” ตามแนวการศึึกษา

� การสถาปนาขึ้้�นมาตั้้�งแต่่ต้้นรััตนโกสิินทร์์ โดยนััยแล้้ว การที่่ศิ
� ิลป์์ พีีระศรีี มีี
ทางประวััติิศาสตร์์ชาติิไทยที่่มีี

� คงและทรงพลัังในการปลููกฝัั งและส่่งผ่่านความ
� ล่่าวมาเป็็นสิ่่ง� สะท้้อนที่่ชี้้
� ใ� ห้้เห็็นถึึงความมั่่น
ความเห็็นตามที่่ก
คิิดจิิตสำำ�นึึกแห่่งความเป็็นไทยของชนชั้้�นนำำ�ได้้อย่่างแท้้จริิงอีีกประการหนึ่่ง�

ศิิลปิิ นสมััยสุุโขทััยได้้บรรจุุลัักษณะพิิเศษโดยเฉพาะของชนชาติิไทยไว้้ใน

� ชาติิเหล่่านี้้ไ� ด้้ถ่่ายทอด
งานประติิมากรรมของตนเอง ซึ่่ง� ลัักษณะของเชื้้อ

จากงานประติิมากรรมมาสู่่�งานจิิตรกรรมอีีกต่่อหนึ่่ง� ด้้วย (…) เพราะว่่า
ศิิลปิิ นปัั จจุุบัันนั้้�น จะโดยจิิตสำำ�นึึกหรืือปราศจากจิิตสำำ�นึึกก็็ตาม ได้้ยอมรัับ

� งนี้้ไ� ม่่เกี่่ย
� วกัับ
เอาความบัันดาลใจจากศิิลปแห่่ง “ยุุคทอง” ของเราไว้้ เรื่่อ
ความรู้้�สึึกของการลอกเลีียนแบบหรืือความปรารถนาที่่จ� ะเนรมิิตศิิลปะใน

� ล่่าวมา
ลััทธิินิิยมการฟื้้�นฟููศิิลปของยุุครุ่่�งเรืืองแต่่อย่่างใด หากแต่่เป็็นดัังที่่ก
แล้้วว่่าเป็็นเพราะศิิลปิิ นสมััยสุุโขทััยได้้ประทัับลัักษณะที่่แ� ท้้จริิงของชนชาติิ
� ชาติิดัังกล่่าวจะดำำ�รงคงอยู่่�
ไทย ลงไว้้ในศิิลปของตน และลัักษณะของเชื่่อ
� มีีอยู่่�ทั่่ว� ไปในแบบอย่่าง
ชั่่ว� นิิรัน
ั ดร…อิิทธิพ
ิ ลอัันยิ่่ง� ใหญ่่ของศิิลปะสุุโขทััยนั้้น

� ๆ ของศิิลปะไทย ซึ่่ง� อาจสัังเกตเห็็นได้้จากพระพุุทธรููปในภาคเหนืือและ
อื่่น
สมััยในอยุุธยาด้้วย…21
� สมผสานระหว่่าง “เก่่ากัับใหม่่” ในผลงานของศาสตราจารย์์ศิิลป์์
	ดัังนั้้�น การที่่รู� ูปแบบศิิลปกรรมที่่ผ

พีีระศรีี อย่่าง พระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์ จึึงมีีรููปแบบศิิลปกรรมที่่ไ� ด้้รัับแรง
บัันดาลใจจากศิิลปะสุุโขทััยอย่่างชััดเจน
นอกจากนี้้� ยัังปรากฏอิิทธิิพลทางแนวความคิิดและรููปแบบศิิลปกรรมต่่อไปในกลุ่่�มพระพุุทธรููปที่่ �

สร้้างขึ้้�นในช่่วงเวลาใกล้้เคีียงกัันและตลอดรััชสมััยรััชกาลที่่ � 9 เป็็นสำำ�คััญ ทั้้�งในส่่วนผลงานของศาสตราจารย์์

ศิิลป์์ พีีระศรีี เอง อย่่างพระพุุทธรููปปางสมาธิิ ประดิิษฐานที่่วั� ัดไทยพุุทธคยา จััดสร้้างในวาระกึ่่ง� พุุทธกาล
เช่่นเดีียวกัันกัับพระศรีีศากยะทศพลฯ โดยมีีนายพิิมาน มููลประมุุข เป็็นผู้้�ปั้้� นขยายแบบและก็็คงได้้รัับอิิทธิิพล
และสืืบทอดแนวความคิิดของ “ครูู” ต่่อมา ซึ่่ง� ไปปรากฏในการออกแบบสร้้างพระพุุทธรูป
ู ประจำำ�พระชนมวาร
รััชกาลที่่ � 8 อีีกทั้้�งผลงานของกลุ่่�มลููกศิิษย์์ที่ไ่ � ด้้นำำ�เพีียงแนวคิิดมาสร้้างสรรค์์โดยใช้้วิิธีีการหยิิบยืืมรููปทรง

องค์์ประกอบของศิิลปกรรมในอดีีต เช่่น ผลงาน“ขลุ่่�ยทิิพย์์”, “ดิินแดนแห่่งความยิ้้�มแย้้ม”, “แม่่” ของเขีียน ยิ้้�มศิิริ,ิ
ผลงาน “รำ��มะนา” ของชิิต เหรีียญประชา, ผลงาน “นางฟ้้ าแห่่งนครวััด” ของประสงค์์ ปัั ทมานุุช, ผลงาน
� ความนิิยมใน
� เสมอ ก่่อเกิิดเป็็นกลุ่่�มศิิลปิิ นที่่มีี
“วงกลม” ของสิิทธิิเดช แสงหิิรััญ, ผลงาน “คิิด” ของ ชลููด นิ่่ม
การสร้้างสรรค์์ศิิลปะแบบประเพณีีนิิยม ซึ่่ง� ได้้ส่่งอิิทธิิพลมาสู่่�ศิิลปิิ นรุ่่�นหลัังอย่่าง เข็็มรััตน์์ กองสุุข และ

� ไปของประชาชนและวััดต่่าง ๆ ในปัั จจุุบััน
นนทิิวรรธน์์ จัันทนะผะลิิน ตลอดจนการนำำ�ไปสู่่�การจำำ�ลองโดยทั่่ว
เช่่นพระประธานประจำำ�พุุทธมณฑลอีีสาน จ.ขอนแก่่น, “สมเด็็จพระพุุทธสมณโคดม บรมศาสดา” พุุทธ
มณฑลวััดบ้้านตาเสา จ.บุุรีีรััมย์์, พระพุุทธนวมิินทรมงคลลีีลาทวิินคราภิิรัักษ์์ ภููคกงิ้้�ว จ.เลย, สมเด็็จพระ
มงคลมุุนีีไพรีีพิินาศศาสดาจารย์์ วััดเขาสุุกิม
ิ จ.จัันทบุุรีี, พระพุุทธลีีลาธรรมภิิมุข
ุ สุุขสถิิต วััดธรรมาภิิมุข
ุ (ไร่่ป่่า)
จ.ตราด, พระพุุทธชััยมงคลมุุนีีไพรีีพิินาศธรรมธารา วััดป่่ าธรรมธารา จ.กำำ�แพงเพชร เป็็นอาทิิ
21. ศิิลป์์ พีีระศรีี, “ศิิลปะสุุโขทััย,” ใน ศิิลปะวิิชาการ (กรุุงเทพฯ : มููลนิิธิิ ศาสตราจารย์์ศิล
ิ ป์์ พีีระศรีี อนุุสรณ์์, 2546), 261-281.
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	จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า การนำำ�เสนอรููปแบบเก่่าตามแบบแผนศิิลปะสุุโขทััยอัันเป็็นรููปแบบในอุุดมคติิ
� ต้้นของการย้้อนกลัับไปนำำ�เอา
สำำ�หรัับการสร้้างพระพุุทธปฏิิมาดัังกล่่าวของศิิลป์์ พีีระศรีี จะกลายเป็็นจุุดเริ่่ม

� ไปทุุกภููมิิภาคและตลอดรััชสมััยรััชกาลที่่ � 9 และ
รููปแบบศิิลปกรรมในอดีีตมาสร้้างขึ้้�นใหม่่ ซึ่่ง� ปรากฏโดยทั่่ว
รััชกาลที่่ � 10 อย่่างสม่ำำ��เสมอ ไม่่ว่่าจะทางด้้านแนวความคิิดหรืือรููปแบบศิิลปกรรมก็็ตาม

บทสรุุป
จากการวิิเคราะห์์ รููปแบบศิิลปกรรมของพระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์

� นและผสมผสานทางรููปอัันเป็็นอุุดมคติิของศิิลปกรรมไทยในอดีีตอย่่างสุุโขทััยและ
พบว่่า เกิิดการปรัับเปลี่่ย
พระพุุทธปฏิิมาตามแบบพระราชนิิยมในพระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ประกอบกัับรููปแบบ

ศิิลปกรรมที่่เ� กิิดการรัับอิิทธิิพลแนวความคิิดของตะวัันตกในเชิิง “สััจนิิยม” เข้้าด้้วยกััน ก่่อเกิิดเป็็นรููปแบบ
อย่่างใหม่่ขึ้้�นในศิิลปะรััตนโกสิินทร์์ สมััยรััชกาลที่่ � 9 เป็็นสำำ�คััญ อีีกทั้้�งปรากฏความสััมพัันธ์์กัับการสถาปนา

และสร้้าง “ความเป็็นชาติิสยาม/ไทย” ผ่่านแนวคิิดชาติินิิยม อัันเป็็นบริิบททางสัังคมประการหนึ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้�น
� งต่่อมาจนถึึงปัั จจุุบััน เพื่่อ
� ดึึงอำำ�นาจเข้้าศููนย์์กลาง การเรีียงร้้อยให้้
ตั้้�งแต่่รััชสมััยรััชกาลที่่ � 4 และสืืบเนื่่อ

� ุโขทััย ส่่งผลให้้อุุดมคติิของคนในชาติิมีีประสบการณ์์และความทรงจำำ�ร่่วม
� ต้้นที่่สุ
ประวััติิศาสตร์์ชาติิไทยเริ่่ม
ในมิิติิแห่่งวััฒนธรรมสุุโขทััย และการนำำ�เสนอรููปแบบอัันอุุดมคติิในพระศรีีศากยะทศพลญาณฯ คืือ หมุุด
� ต้้นการย้้อนกลัับไปนำำ�รููปแบบศิิลปกรรมในอดีีตมาเป็็นแรงบัันดาลใจสำำ�หรัับการ
หมายสำำ�คััญของการเริ่่ม
� งมาในรััชกาลที่่ � 10
สร้้างงานศิิลปะโดยเฉพาะพระพุุทธปฏิิมาตลอดรััชสมััยรััชกาลที่่ � 9 และสืืบเนื่่อ

ภาพที่่ � 1 แผนภาพแสดงพััฒนาการทางด้้านรููปแบบของพระพุุทธรูป
ู ลีีลา
� า : ผู้้�วิิจัย
ที่่ม
ั
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ภาพที่่ � 2 แผนภาพพััฒนาการรููปแบบศิิลปกรรมพระพุุทธปฏิิมาแห่่งยุุครััตนโกสิินทร์์ (รััชกาลที่่ � 3-9)
� า : ผู้้�วิิจัย
ที่่ม
ั

ภาพที่่ � 3 แผนภาพแสดงการสร้้างพระศรีีศากยะทศพลญาณ ประธานพุุทธมณฑลสุุทรรศน์์
� า : ผู้้�วิิจัย
ที่่ม
ั
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ฉบัับที่่ � 2 (พฤษภาคม–สิิงหาคม 2557): 1365-1384.
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