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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงการประกอบสร้างโลกทัศน์ความจริ ง และการมีอยูเ่ กี่ยวกับสัญรู ป
นาคตามแนวอุดมคติ นิยมที่ สะท้อนผ่านการเล่าเรื่ องบนสื่ อจิ ตรกรรมฝาผนังไทยแนวจารี ตประเพณี ซึ่ งมีบทบาท
สาคัญในการดารงอยูข่ องสัญรู ปนาคในสังคมไทย การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ตวั บทงานภาพ
จิตรกรรมฝาผนังไทยแนวประเพณี จานวน 7 แห่ ง จาก 5 จังหวัด แนวคิดที่ใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ภาพ
ประกอบด้วย โลกทัศน์เกี่ ยวกับการมี อยู่ วรรณกรรมเนื่ องในพุทธศาสนาที่ เกี่ ยวกับนาค ภาษาภาพจิ ตรกรรมไทย
แนวคิดการผลิตซ้ าเพือ่ สื บทอดทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. การประกอบสร้างโลกทัศน์ความจริ งเกี่ยวกับสัญรู ปนาคบนงานภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยแนวประเพณี
ประกอบด้วยวิธีการสาคัญได้แก่ ก) การใช้สัญลักษณ์องค์ประกอบเรื่ องลายเส้นและการเคลื่อนไหวของรู ปทรง ข)
การใช้สีกายเพื่อสื่ อความหมายเชิงสัญลักษณ์และเชิงจิตวิทยา ค) การใช้เส้นสิ นเทาเพื่อแบ่งแยกมิติระหว่างโลกมนุษย์
กับพิภพแห่งนาคในโลกอุดมคติ และ ง) การแสดงสัญรู ปของนาคที่มีอิทธิฤทธิ์
2. การดารงอยูข่ องสัญรู ปแห่งนาคในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยมีคุณลักษณะสาคัญ 5 ประการได้แก่ ก) การ
ด ารงอยู่ใ นฐานะงานต้น แบบของการผลิ ต ซ้ าในงานจิ ต รกรรมสมัย ใหม่ ข) การด ารงอยู่ใ นฐานะสั ม พัน ธบท
(Intertextuality) ของงานสื่ อสมัยใหม่ ค) การดารงอยูใ่ นฐานะทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการสื่ อสารอัตลักษณ์ความเป็ น
ไทย ง) การดารงอยู่ในฐานะทรั พยากรการท่องเที่ยวในเชิ งวัฒนธรรม และ จ) ภาพจิตรกรรมนาคยังคงดารงหน้าที่
ดั้งเดิมในฐานะสื่ อเพือ่ การประดับศาสนสถาน
คาสาคัญ: สัญรู ปนาค, งานจิตรกรรมผาฝนัง, การสื่ อสารการดารงอยู่

ABSTRACT
This research had the primary objective to gain insights into the worldview construction of reality and the
existence of Naga icon according to the concept of idealism, as reflected through the portrayal of stories in Thai
mural paintings that play a significant role in preserving the existence of Naga icon in Thai society. This research
was a qualitative research that encompassed textual analysis of a total of seven Thai mural paintings from five
provinces. The conceptual frameworks that were employed in this research to serve as a guideline for the analysis
of Thai mural paintings consisted of (1) Worldview on Existence; (2) Religious Literature on Naga; (3) Language
of Thai painting; and (4) The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. The research findings are as
follows:
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1. The worldview construction of reality about Naga icon in Thai mural paintings comprised major
methods, including (a) use of symbols and composition in the aspects of lines and shape dynamics; (b) use of body
color to convey symbolic and psychological meaning; (c) use of zigzag lines to separate between the dimensions of
the human world and the idealistic world of Naga; and (d) depiction of Naga icon by incorporating a sense of
divinity.
2.The existence of Naga icon in Thai mural paintings consisted of five main characteristics: (a) existence
as the archetype of mechanical reproduction in contemporary artwork; (b) existence as the intertextuality of
contemporary artwork; (c) existence as the cultural capital to communicate Thai identity; (d) existence as the
resource of cultural tourism; and (e) Naga paintings continued to play a role as the medium for the decoration of
religious places.
Keywords: Naga icon, Mural paintings, Ontological communication
1. บทนา
นาคมีบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยอันเนื่องจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ประวัติ ทศชาติชาดก ล้วนมีเรื่ องราวของนาคเข้ามามีบทบาทสาคัญและได้รับการถ่ายทอดเป็ นงานสื่ อสารด้วยภาพ
แนวอุดมคตินิยม (Idealistic) ซึ่งตั้งอยูบ่ นโลกทัศน์แห่งศรัทธาว่า “นาคมีอยูจ่ ริ ง” เพียงแต่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้
ด้ว ยตา ดัง ที่ กัญ ญรั ต น์ เวชชศาสตร์ (2559) ได้ศึ ก ษามโนทัศ น์ เ รื่ อ งนาคของชนชาติ ไ ทที่ ส ะท้อ นให้เ ห็ น จาก
วรรณกรรม งานศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ซึ่ งพบว่ามีโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับงานจิตรกรรมเกี่ยวกับสัญ
รู ปนาคอยู่หลายประเด็นได้แก่มโนทัศน์นาคมีอิทธิ ฤทธิ์ พลัง อานาจ มโนทัศน์นาคศรัทธาในพระพุทธศาสนา มโน
ทัศน์นาคเป็ นผูป้ กปั กรักษา มโนทัศน์นาคมีรูปลักษณ์คล้ายงูใหญ่ มโนทัศน์รูปลักษณ์ของนาคมีความงามทางศิลปะ
เป็ นต้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดเป็ นรู ปธรรมผ่านงานจิตรกรรมฝาผนังในที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แบบ
แผนการเขียนภาพจิตรกรรมไทยแนวประเพณี รัชกาลที่ 3 ถือเป็ นแบบแผนที่ได้รับการสื บต่อรู ปแบบวิธีการเขียนภาพ
จิตรกรรมมาจนถึงปั จจุบนั เรื่ องราวเนื้ อหาที่เกี่ยวกับนาคปรากฏเป็ นสัญรู ปในงานการสื่ อสารต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
โดยประเด็นที่น่าสนใจเป็ นเบื้องต้นคือ องค์ประกอบทางศิลปะของรายเส้นและรายละเอียดต่าง ๆ นั้นมีความงดงาม
นาคจึ งถู กนามาท าให้ป รากฏในงานสร้ างสรรค์ป ระเภทต่ าง ๆ จนถึ งงานสื่ อ สารมวลชนและสื่ อสมัย ใหม่ ทั้ง นี้
เนื่ องจากนาคเป็ นสัญรู ปที่มีศกั ยภาพในการสื่ อสุ นทรี ยภาพมีองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ที่มีคุณค่าทางความงาม ซึ่ ง
เป็ นองค์ประกอบสาคัญของเนื้อหาทางการสื่ อสาร Jakobson (1987) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของตัวสารในเชิงสุ นทรี ยภาพ
ดังกล่าวว่าลักษณะของเนื้ อหาสารใดๆ ก็ตามย่อมต้องมี หน้าที่ ในการสื่ อสารความงามเสมอ หลักแนวคิดดังกล่าว
สะท้อนถึงองค์ประกอบทางสุ นทรี ยภาพของสัญรู ปนาค ด้วยความงามแห่ งสัญรู ปของนาคจึ งทาให้การเล่าเรื่ องผ่าน
งานสื่ อสารด้วยภาพในงานจิตรกรรมไทยนิ ยมเขียนภาพนาคประกอบเนื้อหาพุทธประวัติ เช่น เหตุการณ์ตอนอธิ ฐาน
ลอยถาด มหากาฬนาคราชมีบทบาทสาคัญในการสนองตอบคาอธิ ษฐานเสี่ ยงทายของพระมหาบุรุษในการที่จะบรรลุ
สัมมาสัมโพธิญาณในกาลข้างหน้า และได้เป็ นผูน้ าถาดทองเสี่ ยงทายลงไปเก็บยังเมืองบาดาล เหตุการณ์ตอนตอนมุจลิ
นทนาคราชปกป้ องพระพุทธเจ้าจากพายุฝน นอกจากนี้ยงั ปรากฏในวรรณกรรมทศชาติชาดกที่กล่าวถึงพระโพธิ สัตว์
เสวยพระชาติเป็ นพญานาคนามว่าพระภูริทตั ผูบ้ าเพ็ญตบะด้านศีลบารมี ซึ่ งเนื้ อหาดังกล่าวเป็ นเรื่ องเล่าที่จิตรกรรม
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ไทยแนวประเพณี นิยมเขียนควบคู่กบั การเล่าเรื่ องพุทธประวัติ ลักษณะร่ วมที่สาคัญประการหนึ่ งของบทบาทนาคที่
เกี่ยวข้องกับงานจิตรกรรมฝาผนังคือ เป็ นงานศิลปะเพื่อศรัทธา ซึ่ งได้รับการสร้างสรรค์ข้ ึนโดยมีวตั ถุประสงค์ทางการ
สื่ อสารเพือ่ การขัดเกลาทางสังคมและการประดับศาสนสถาน นอกจากนี้นาคในงานจิตรกรรมยังได้รับการปรับเปลี่ยน
ขยายความ หรื อแม้กระทัง่ การดัดแปลงที่ทาให้เรื่ องราวเกี่ ยวกับนาคมี ความแตกต่างไปจากวรรณกรรมดั้งเดิ ม ดัง
ตัวอย่างการสร้างภาพยนตร์ เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องบั้งไฟพญานาค เช่นภาพยนตร์ เรื่ อง “15 ค่า เดือน 11” ซึ่ งมีการนา
ภาพจิตรกรรมนาคในรู ปแบบแอนิเมชัน่ เพื่อนาสู่ เรื่ องราวของภาพยนตร์ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแนวคิดศิลปะเพื่อศรัทธาสู่งานสร้างสรรค์ผา่ นสื่ อมวลชนสมัยใหม่ในเชิงพาณิ ชย์ ทาให้รูปแบบ วิธีการนาเสนอ
ตลอดจนวัตถุทางการสื่ อสารเกี่ยวกับนาคเปลี่ยนแปลงไป ทาให้จิตวิญญาณแห่ งความจริ งแท้ (Aura of authenticity)
ของงานสร้างสรรค์ที่เป็ นหนึ่งเดียวเปลี่ยนเป็ นการผลิตซ้ าที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ดังที่ Walter Benjamin (1986) ได้
กล่าวถึงการผลิตซ้ า (Reproduction) งานศิลปะชั้นครู มาเป็ นตัวแบบเพื่อก่อให้เกิดการแพร่ กระจายงานของคนรุ่ นหลัง
ผูว้ ิจยั เห็นว่าการดารงอยูข่ องสัญรู ปนาคในงานภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยแนวประเพณี แม้เป็ นงานที่ประกอบสร้างขึ้น
บนพื้นฐานของโลกทัศน์แนวอุดมคตินิยม แต่ในปั จจุบนั สัญรู ปนาคในงานจิตรกรรมแนวประเพณี ได้ดารงอยูใ่ นฐานะ
ของงานต้นแบบทางการสื่ อสารและถูกนาไปใช้ในการสื่ อเรื่ องราวที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากบทบาท
การขัดเกลาทางสังคม ของงานศิลปะเพื่อศาสนาแล้ว สัญรู ปนาคยังได้รับการถ่ายทอดผ่านสื่ อมวลชนสมัยใหม่ที่มี
วัตถุประสงค์ในเชิ งพาณิ ชย์มากยิ่งขึ้น แม้เทคโนโลยีทางการสื่ อสารจะมีความก้าวหน้าเพียงใด หากแต่มโนทัศน์ที่
เกี่ ยวกับสัญรู ปนาคยังคงรั บใช้โลกทัศน์แนวอุดมคติ นิยม แต่อาจมีความแตกต่างไปจากเดิ มบ้างตามวัตถุประสงค์
ทางการสื่ อสารร่ ว มสมัย ดังนั้นจึ ง เป็ นที่ น่ าสนใจว่า การด ารงอยู่ของสัญรู ป นาคในงานภาพจิ ต รกรรมไทยแนว
ประเพณี ที่ถ่ายทอดสู่ สื่อสมัยใหม่ มีการดารงอยู่ในลักษณะใด รวมทั้งบทบาทในการดารงอยู่ของสัญรู ปนาคในงาน
ภาพจิตรกรรมเป็ นอย่างไร
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือ่ ให้เข้าใจถึงการประกอบสร้างโลกทัศน์ความจริ งและการดารงอยูเ่ กี่ยวกับสัญรู ปนาคตามแนวอุดมคติ
นิยมที่สะท้อนผ่านการเล่าเรื่ องในสื่ อจิตรกรรมฝาผนังไทยแนวจารี ตประเพณี
3. การดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ตวั บท (Textual analysis) งานภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย
แนวประเพณี ที่เขียนเนื้ อหาพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวของพญานาคและภูริทตั ชาดกตามแบบอุดมคติสมัย
รั ช กาลที่ 3 ที่ ไ ด้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นกับ กองโบราณคดี กรมศิ ล ปากร โดยมี ข อบเขตด้า นพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอย่ า ง
เฉพาะเจาะจงจานวน 6 วัด ในกรุ งเทพมหานคร จังหวัดราชบุรี สุ พรรณบุรี สงขลา พัทลุง และ พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งสิ้ น 7 แห่ ง ผูว้ ิจยั ทาการบันทึกภาพด้วยกล้อง DSLR ในปี พ.ศ. 2560 การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมประกอบด้วย โลกทัศน์เกี่ยวกับการมีอยูแ่ บบอุดมคตินิยม วรรณกรรม
เนื่ องในพุท ธศาสนาที่ เกี่ ยวกับนาค ภาษาภาพจิ ตรกรรมไทย แนวคิดการผลิ ตซ้ าเพื่อสื บทอดทางวัฒนธรรม เป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล นาเสนอผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 การประกอบสร้ างโลกทัศน์ ความจริงเกีย่ วกับสั ญรู ปนาค
การประกอบสร้ างโลกทัศน์ความจริ งเกี่ยวกับสัญรู ปนาคตามแนวอุดมคตินิยม เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้
แนวคิดเรื่ องภาษาภาพจิตรกรรมไทยเป็ นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบของสัญ
รู ปนาคตั้งอยู่บ นโลกทัศน์ปรั มปราคติ อนั เนื่ องด้วยศรั ท ธาหรื อที่ เรี ยกว่าอุดมคติ นิย ม ดังที่ สันติ เล็กสุ ขุม (2555)
กล่าวถึงลักษณะอย่างอุดมคติว่าประกอบด้วยกิริยาลีลานาฏลักษณ์ และการสร้างบรรยากาศอุดมคติเพื่อสื่ อความหมาย
เชิงนามธรรม ทั้งนี้โดยมีการสื่ อสารในระบบสัญลักษณ์ผา่ นภาพจิตรกรรม 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) สั ญลักษณ์ องค์ ประกอบเรื่ องลายเส้ นและการเคลื่อนไหวของรู ปทรง ผลการวิจยั พบว่าลักษณะลายเส้น
ของนาคเป็ นเส้นโค้งที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกเลื่อนไหลและต่อเนื่ อง มีการเคลื่อนไหวของรู ปทรงที่เกิดจากจังหวะ การ
วางขนาดภาพ พื้นที่วา่ ง ระหว่างรู ปทรง จากรู ปที่ 1 จะเห็นได้วา่ ลาตัวของพญานาคมีรูปทรงที่บิดพันกันแสดงถึงความ
มัน่ คงในการถวายการปกป้ องพระพุทธเจ้าจากพายุ ในขณะที่รูปทรงของพระพุทธเจ้าเป็ นโครงสร้างรู ปท่าประทับนัง่
ที่ มีฐานกว้างมัน่ คง แสดงความตั้งมัน่ ในญาณบารมี ลักษณะลายเส้นและรู ปทรงก่ อให้เกิ ดความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปทรงพญานาคกับพระพุทธเจ้า เกิดเป็ นการเล่าเรื่ องที่มีเอกภาพ ซึ่ งมีลาดับของการเล่าเรื่ องจากรู ปนาคด้านซ้ายสู่ การ
คลายขนดไปเป็ นภาพทางด้านขวาและนาคจาแลงกายเป็ นมนุษย์เพือ่ ถวายอภิวาท ณ เบื้องพระพักตร์

รู ปที่ 1 มุจลินทนาคราชแผ่พงั พานกางกั้นถวายพระพุทธองค์จากพายุฝน
วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี
จากรู ปที่ 1 ยังปรากฏให้เห็นว่าพญานาคที่จาแลงกายเป็ นมนุษย์มีลกั ษณะของความเป็ นนาฏลักษณ์ กล่าวคือ
เป็ นการเขียนภาพให้มีรูปเป็ นทิพย์คือมีรูปร่ างได้สัดส่ วนอย่างสมบูรณ์ มีวงพักตร์ และมีรูปร่ างงดงาม กล้ามเนื้ อไม่
เขียนเป็ นสันหรื อเป็ นกลุ่มก้อน แต่มีทรวดทรงอันอ่อน ละมุนละไม ด้วยเส้นโค้งที่ประสานอย่างอ่อนหวาน แสดงวง
พักตร์ ที่อิ่มเอิบเป็ นสุ ขสงบและงดงาม ซึ่ งเป็ นแบบฉบับของการเขียนภาพเทพเทวดาและบุคคลชั้นสู งในงานภาพ
จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
2) สี กายสื่ อความหมายทั้งในเชิงสั ญลักษณ์ และเชิงจิตวิทยา ผลการวิจยั พบว่าสี กายของพญานาคที่เป็ นผูป้ ก
ปั กรักษาพระพุทธเจ้า มีการสื่ อความหมายในเชิงสัญลักษณ์และในเชิงจิตวิทยา จากรู ปที่ 1 จะเห็นได้ว่าสี กายของ
พญานาคมีลกั ษณะเป็ นสี น้ าตาล-แดงมีความหมายในเชิงจิตวิทยาถึงพลังอานาจ ในขณะที่พญานาคจาแลงแสดงออก
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ผ่านสี กายด้วยสี ขาวอันเป็ นความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงความบริ สุทธิ์ ดีงาม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าการ
ใช้สีเป็ นคุณค่าเชิงอุดมคติที่สื่อความหมายเชิงนามธรรมถึงความดีงาม
3) การใช้ เส้ นสิ นเทาเพื่อแบ่ งแยกมิติระหว่ างโลกมนุษย์ กับพิภพแห่ งนาคในโลกอุดมคติ เนื่องจากการดารง
อยู่ของพญานาคเป็ นมิติทางการสื่ อสารที่พน้ ไปจากประสาทประสาทสัมผัสของมนุ ษย์ การแสดงออกถึงความมีอยู่
เพือ่ ให้ผดู ้ ูภาพเกิดความเข้าใจต่อเนื้อหาของเรื่ อง จึงมีการใช้องค์ประกอบเรื่ องเส้นสิ นเทาเป็ นตัวแบ่งพื้นที่หรื อแบ่งมิติ
ดังตัวอย่างรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 นาคพิภพแห่งมหากาฬนาคราช วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี
จากรู ปที่ 2 จะเห็นได้ว่าโครงสร้ างของเส้นสิ นเทาซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นเส้นฟั นปลาปรากฏอยู่ดา้ นบนของ
พญานาค เป็ นพื้นที่ ที่ได้รับการจัดองค์ประกอบโครงสร้ างร่ วมกับภาพยอดปราสาท โดยปรากฏภาพนาคมาณวิกา
ร่ วมกับมหากาฬนาคราช โดยเหล่านางนาคประโคมมโหรี ซ่ ึ งมีแบบแผนของวิธีการเขียนภาพบุคคลแบบนาฏลักษณ์
ทั้งนี้ การแบ่งพื้นที่โดยใช้เส้นสิ นเทาเพื่อการจัดองค์ประกอบภาพเป็ นกลุ่ม เป็ นการเล่าเรื่ องแบ่งแยกมิติของพิภพที่
ต่างกัน
4) การแสดงสั ญรู ปของนาคที่มีอิทธิฤทธิ์ โลกทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการดารงอยูข่ องพญานาคประการหนึ่งคือ
พญานาคเป็ นผูม้ ีอิทธิ ฤทธิ์ ดังปรากฏตามเรื่ องราวในวรรณกรรมเนื่ องในพุทธศาสนา ตอนอธิ ษฐานลอยถาด ว่าครั้น
พระมหาบุรุษต้องการทราบถึงการบาเพ็ญเพียรจะบรรลุผลสาเร็ จในอนาคตหรื อไม่ จึงได้นาถาดทองมาเสี่ ยงทายโดย
อธิ ษฐานว่า หากในอนาคตพระองค์จะสาเร็ จอนุตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ ขอให้ถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ า เมื่อ
มหากาฬนาคราชได้สดับรั บสั่งแห่ งอนาคตพุทธเจ้า จึงได้แสดงปาฏิหาริ ยใ์ ห้ถาดทองลอยทวนน้ าและจมลงยังพิภพ
แห่งนาคดังรู ปที่ 3
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รู ปที่ 3 ถาดทองของอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ ณ พิภพแห่งนาค วัดหน่อพุทธางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี
รู ปที่ 3 ถือเป็ นเรื่ องราวสาคัญตอนหนึ่งของพุทธประวัติที่นิยมเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเน้นการสื่ อ
ความหมายถึ ง โลกทัศน์ เ กี่ ย วกับ อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ของพญานาค อัน เป็ นการตอกย้ า ถึ ง ความส าคัญ ของพญานาคที่ มี ต่ อ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของเนื้อหาที่ทาให้จิตรกรสามารถแสดงองค์ประกอบของลายเส้น
ได้อย่างโดดเด่น อันเนื่องจากลายเส้นสัญลักษณ์ของน้ าเป็ นองค์ประกอบของเส้นโค้งของคลื่นน้ าที่มีรายละเอียดมาก
แสดงถึงความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ได้อย่างมีชีวิตชีวา
4.2 การดารงอยู่ของสั ญรู ปแห่ งนาคในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย
สัญรู ปแห่งนาคในงานภาพจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ดารงอยู่ในฐานะงานชั้นครู ที่เป็ นมรดกของชาติและ
ได้รับการผลิตซ้ าในสื่ อสมัยใหม่มาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ โดยมีมโนทัศน์ของการประกอบสร้ างความจริ งแนวอุดมคติ
นิยมเป็ นฐานความคิดของการสนับสนุนการดารงอยู่ ผลการวิเคราะห์งานจิตรกรรมฝาผนังและตัวบทที่เกี่ยวข้องพบว่า
การดารงอยูข่ องสัญรู ปแห่งนาคในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยมีคุณลักษณะของการดารงอยู่ 5 ประการ ดังนี้
1) การดารงอยู่ในฐานะงานต้ นแบบของการผลิตซ้าสั ญรู ปนาคในงานจิตรกรรมสมัยใหม่
การดารงอยูข่ องสัญรู ปนาคในงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ถือเป็ นตัวบทของการผลิตซ้ า (Reproduction)
งานจิตรกรรมสมัยใหม่ในฐานะงานชั้นครู ที่เป็ นตัวแบบของงานใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากสัญรู ปนาคมีองค์ประกอบด้าน
นาฏลักษณ์ (Dramatization) ทั้งรู ปของพญานาคและตัวละครชั้นสู งที่เข้ามาเป็ นองค์ประกอบของการเล่าเรื่ องโดยมี
ลัก ษณะร่ ว มของลายเส้ น และรู ป ทรงที่ อ่ อ นหวานด้ว ยเส้ น โค้ง ที่ ป ระสานกัน อย่ า งเป็ นเอกภาพ เป็ นที่ ม าของ
สุนทรี ยภาพในงานจิตรกรรมที่มีการผลิตซ้ าอย่างต่อเนื่องดังตัวอย่าง รู ปที่ 4 และ รู ปที่ 5

รู ปที่ 4 ภูริทตั ชาดก วัดหน่อพุทธางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี
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จากรู ปที่ 4 ถือเป็ นงานต้นแบบของการเขียนภาพนาคภูริทตั ในยุคสมัยรัชกาลที่ 3 ในขณะที่รูปที่ 5 เป็ นงาน
ผลิ ตซ้ าในปี พ.ศ. 2540 โดยมี โครงสร้ างภาพนาคดุ จเดี ยวกัน แต่แตกต่ างในเรื่ องโครงสร้ างองค์ประกอบภาพ
ลักษณะร่ วมของรู ปทั้งสองยังคงเน้นคุณค่าทางสุ นทรี ยภาพด้านลายเส้น ความงามของจังหวะการเคลื่อนไหว แนวคิด
ดังกล่าวสอดคล้องกับ กัญญรั ตน์ เวชชศาสตร์ (2559) ที่ นาเสนอมโนทัศน์ของนาคว่ามี ความงามทางศิลปะ ด้วย
รู ปลักษณ์หรื อสรี ระของนาคที่ส่วนเศียรมีความสง่างาม ลาตัวมีลกั ษณะทอดยาว สามารถคดโค้งได้ จึงเป็ นสิ่ งที่เอื้อต่อ
การสร้ างสรรค์งานศิ ลปะในรู ป แบบต่ าง ๆ ได้อย่างงดงาม ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ งท าให้มี ก ารนามโนทัศน์ เรื่ องนาค และ
รู ปลักษณ์หรื อสรี ระของนาคมาผลิตซ้ าอย่างต่อเนื่ อง แม้รูปแบบการผลิตซ้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัย แต่
มโนทัศน์เรื่ องนาคข้างต้นยังคงปรากฏอยูเ่ ช่นเดิม ดังนั้น จึงทาให้กล่าวได้ว่ามโนทัศน์เรื่ องนาคเป็ น สิ่ งที่อยูน่ อกเหนือ
เงื่อนไขของกาลเวลา
2) การดารงอยู่ในฐานะสั มพันธบท (Intertextuality) ของงานสื่ อสมัยใหม่
สัญรู ปนาคในงานจิตรกรรมไทยเป็ นงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากงานวรรณกรรมเนื่ องในพุทธศาสนา โดย
เป็ นการถ่ายโยงเนื้ อหาจากงานตัวบทปฐมภูมิ (Primary text) สู่ งานภาพจิ ตรกรรมซึ่ งถือเป็ นตัวบทในขั้นทุติยภูมิ
(Secondary text) เมื่อเทคโนโลยีทางภาพได้รับการพัฒนาขึ้นทาให้สัญรู ปนาคในงานสื่ อมวลชนสมัยใหม่เป็ นตัวบท
ในลาดับขั้นตติยภูมิ (Tertiary text) ดังตัวอย่างของภาพยนตร์ เรื่ อง “15 ค่า เดือน 11” ผลิตโดยบริ ษทั หับ โห้ หิ้น ฟิ ล์ม
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการนาภาพจิ ตรกรรมไทยในเหตุ การณ์ พุทธประวัติตอนมุ จลินทนาคราชแผ่พงั พานถวาย
พระพุทธเจ้าหลังจากการตรัสรู ้ โดยนาภาพพญานาคในจิตรกรรมมาเปลี่ยนรู ป (Transform) เป็ นภาพเอนิเมชัน่ เพื่อเล่า
เรื่ องราวของบทบาทของพญานาคและเป็ นการยืนยันการมีอยูจ่ ริ งของพญานาคตามแบบอุดมคตินิยมดังตัวอย่างรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 ส่ วนหนึ่งของเอนิเมชัน่ มุจลินทนาคราชใน ภาพยนตร์ เรื่ อง “15 ค่า เดือน 11” พ.ศ. 2545
จากรู ปที่ 6 เป็ นสิ่ งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนรู ปประเภทของงาน (Genres) จากงานวรรณกรรมไปสู่ จิตรกรรมและ
งานเอนิเมชัน่ ประกอบภาพยนตร์ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นการเพิ่มคุณค่าทางสุ นทรี ยภาพ (Aesthetic value) ของสัญ
รู ปนาคซึ่ งเป็ นผลมาจากเทคโนโลยีของการผลิตซ้ า ทาให้การสร้างสรรค์สัญรู ปนาคในสื่ อสมัยใหม่มีระบบของการ
ผสมผสาน การจัดระบบ การจัดวางความสัมพันธ์ที่ตอ้ งอิงตัวบทอื่นโดยมีผรู ้ ับสารเป็ นศูนย์กลางในการตีความหมาย
ผ่านระบบรหัสภาษาภาพที่อยูบ่ นพื้นฐานของกรอบประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวรรณกรรมทางพุทธศาสนา การดารงอยู่
ในลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่ องสัมพันธบท ดังที่ มิคาอิล บัคทิน (อ้างในกาญจนา แก้วเทพ, 2552)
กล่าวว่า “สิ่ งทั้งหลายที่เรากาลังพูดในวันนี้ ก็คือสิ่ งที่เราได้พูดมาแล้ว เมื่อวานนี้ และเป็ นสิ่ งที่เราจะพูดในวันพรุ่ งนี้ ”
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสัญรู ปนาคในงานจิตรกรรมที่ได้รับการเปลี่ยนรู ปมาสู่ งานเอนิเมชัน่ นั้นจะเป็ นส่ วนพื้นที่ที่ก่อให้เกิด
การขยายความ (Extension) ของเนื้อหาในภาพยนตร์ เรื่ อง “15 ค่า เดือน 11” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีอยูแ่ ละการ
ยืนยันความเป็ นจริ งเกี่ยวกับพญานาคในแม่น้ าโขงและการเกิดปรากฏการณ์บ้ งั ไฟพญานาคซึ่ งเป็ นประเด็นหลักของ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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ภาพยนตร์ ในการเสนอแนวคิดในเรื่ องการมีอยู่ของพญานาคในฐานะการมีอยู่แบบอุดมคติ กบั การมีอยู่แบบเหตุผล
นิ ยมที่ตอ้ งพิสูจน์ยืนยันด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ การเชื่ อมโยงภาพเอนิ เมชัน่ สัญรู ปนาคถือเป็ นการสร้ างสัญญะใหม่
ตามกฎของการเชื่อมโยง (Law of combination) ตามแนวคิดสัมพันธบท ดังที่ J.Fiske (1987) เสนอว่า “กระบวนการ
ผลิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการอ่านตัวบทใดตัวบทหนึ่ งนั้นจาเป็ นจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ตัวบทอื่น ๆ
เสมอ”
3) การดารงอยู่ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมเพือ่ การสื่ อสารอัตลักษณ์ ความเป็ นไทย
จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ถือเป็ นอัตลักษณ์ของชาติที่มีแบบแผนที่ชดั เจนและได้รับการถ่ายทอดไปยังวัด
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้สัญรู ปนาคในงานจิตรกรรมไทยถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่มีศกั ยภาพในการดึงดูดความสนใจ
แก่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อันเนื่องจากเป็ นสัญรู ปที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 พระโมคคันลานะจาแลงกายเป็ นพญานาคเพื่อปราบพระยานันโทปนันทนาคราช
พระที่นงั่ พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ กรุ งเทพมหานคร
จากรู ปที่ 7 เป็ นจิตรกรรมที่เขียนขึ้น ณ พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่ งเป็ น
อาคารจัดแสดงงานศิลปะไทยเป็ นอาคารแรกเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยเป็ นงานจิตรกรรมยุครัชกาลที่ 3 ที่
ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ภาพจิตรกรรมพุทธประวัติตอนหนึ่งช่องที่ 18 เป็ นเรื่ องราวของ “พระยานาคนัน
โทปนันทะ” กาลังสนุ กเพลิ ดเพลินจากการฟ้ อนราบาเรอของเหล่านางนาค เป็ นภาพที่ แสดงความเคลื่อนไหว
หมุนเวียนต่อเนื่องของกลุ่มรู ปทรง ถัดขึ้นไปเป็ นตอนที่ “พระยานาคนันโทปนันทะ” กลายเป็ นงูใหญ่แผ่พงั พานเหนือ
เขาพระสุ เมรุ จะทาอันตรายพระพุทธองค์เมื่อเสด็จลงจากดาวดึงส์ กาลังต่อสู ้กบั พระโมคคันลานะที่เนรมิตกายเป็ นงู
ใหญ่ จะเห็นได้ว่าลักษณะการเขียนภาพดังกล่าวแสดงอัตลักษณ์ที่เลื่อนไหลของลายเส้นและรู ปทรงในงานจิตรกรรม
ไทยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นสัญรู ปนาคดังกล่าวจึ งมีศกั ยภาพในการสื่ ออัตลักษณ์ความเป็ นไทยในฐานะที่เป็ นทุนทาง
วัฒนธรรมเพือ่ การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4) การดารงอยู่ในฐานะทรัพยากรการท่ องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมถือเป็ นเสน่ห์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่มีความเชื่ อมโยงกับที่ต้ งั ของ
ชุมชนที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว ผลการวิจยั พบว่าจิตรกรรมไทยส่ วนหนึ่งมีศกั ยภาพในฐานะทรัพยากรการท่องเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรม ดังกรณีของงานภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งถูกผนวกรวมเข้าเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดคงคาราม งานจิตรกรรมดังกล่าวเขียนขึ้นในยุครัชกาลที่ 4 มีเนื้ อหาที่ผกู พันกับ
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เรื่ องราวที่เกี่ ยวข้องกับแหล่งน้ าอย่างเห็นได้ชดั เช่ น แผนที่ไตรภูมิซ่ ึ งแสดงโลกสัณฐานที่แสดงอาณาเขตของทะเล
สี ท ันดรและมี อมนุ ษ ย์ที่ มี รูป ร่ างผสมผสานสิ่ งมี ชี วิต หลากหลายรู ป แบบอย่างน่ า สนใจในส่ ว นของสัญรู ป นาคมี
เรื่ องราวที่โดดเด่ นทั้งเรื่ องราวของภูริทตั ชาดกตอนพระภูริทตั ถูกพราหมณ์เนสาทจับตัว มหากาฬนาคราชในพุทธ
ประวัติตอนอธิ ฐานลอยถาด และมุจลินทนาคราชในพุทธประวัติตอนพญานาคแผ่พงั พานกางกั้นถวายพระพุทธองค์
จากพายุฝนหลังการตรัสรู ้
การปรากฏของสัญรู ปนาคดังกล่าวสอดคล้องกับภูมิทศั น์กบั วัดคงคารามที่ต้ งั อยู่ริมฝั่ งแม่น้ า ซึ่ งถือได้ว่า
เป็ นสัญรู ปนาคที่มีความสัมพันธ์กบั พื้นที่ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ทาให้เป็ นงานที่ยงั คงไว้ซ่ ึ งกลิ่นอายของความจริ งแท้ (Aura of
authenticity) ปั จจุบนั งานจิตรกรรมดังกล่าวทาหน้าที่ในเชิงคุณค่าการจัดแสดง (Exhibition Value) ในขณะที่คุณค่าใน
เชิงพิธีกรรม (Cult Value) ถูกย้ายไปยังอุโบสถหลังใหม่ ทั้งนี้หากพิจารณาในทัศนะของ Walter Benjamin (1986)
อาจกล่ าวได้ว่าสัญรู ปนาควัดคงคารามเป็ นการปรากฏในเวลาและสถานที่ ที่ แสดงถึ งการคงอยู่ถึงเอกลักษณ์ งาน
จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และเป็ นงานต้นแบบที่นาไปสู่การผลิตซ้ าในสื่ ออื่น ๆ
5) ภาพจิตรกรรมนาคยังคงดารงหน้ าที่ด้ังเดิมในฐานะสื่ อเพือ่ การประดับศาสนสถาน
ภาพจิตรกรรมไทยถือเป็ นงานการสื่ อสารในพื้นที่สาธารณะในยุคสมัยของสื่ อจารี ตประเพณี แต่อย่างไรก็
ตามสื่ อภาพจิตรกรรมไทยยังคงไว้ซ่ ึงหน้าที่ด้ งั เดิม คือ การประดับตกแต่งสถาปั ตยกรรมและการเป็ นสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้
ดังที่ สมชาติ มณี โชติ (2529) กล่ าวถึ งมูลเหตุ ใ นการสร้ างสรรค์งานจิ ต รกรรมไทยบน ฝาผนัง นั้นแบ่ งได้เป็ น 2
ประเด็นคือ 1) ผูส้ ร้างต้องการใช้ภาพเพื่อประดับตกแต่งสถาปั ตยกรรมทางศาสนาให้มีความงามสมกับที่เป็ นพุทธ
ศาสนสถาน 2) เพื่อใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นความหมายโดยนัยที่แฝงไว้ เพราะศิลปะนั้นคือ ภาษาชนิ ดหนึ่ ง
เพราะรู ปภาพเป็ นเครื่ องมือในการบรรยายความหรื อเล่าเรื่ องเหตุการณ์ได้ ในส่ วนของสัญรู ปนาคจะพบได้ว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนสถานเสมอ ในกรณี ที่พุทธศาสนสถานใดไม่มีภาพจิ ตรกรรม ก็จะมีสัญรู ปนาคปรากฏเป็ น
ศิลปะแขนงอื่น เช่น เป็ นส่ วนของบันไดนาคเพื่อประดับสถาปั ตยกรรม ทั้งนี้สืบเนื่องจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนา
ที่กล่าวถึงความผูกพันระหว่างนาคกับพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็ นผูข้ ออุปสมบทเป็ นภิกษุในพระพุทธศาสนา หากแต่
ชาติกาเนิดนั้นเป็ นข้อต้องห้ามในพุทธบัญญัติจึงเป็ นที่มาของการขอฝากนามไว้ในพระพุทธศาสนาว่า “การบวชนาค”
ทั้งนี้เนื่องจากภาพจิตรกรรมซึ่ งมีสัญรู ปนาคนั้นเป็ นส่ วนประดับของอุโบสถซึ่ งเป็ นสถานที่ประกอบพิธีการอุปสมบท
ดังนั้นในแง่ของหน้าที่ด้ งั เดิ มของสัญรู ปนาคในงานจิ ตรกรรมจึ งดารงอยู่ในฐานะที่เป็ นพยานของเหตุการณ์ ในพิธี
อุปสมบททุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบนั
5. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงการประกอบสร้ างโลกทัศน์ความจริ งและการมีอยูเ่ กี่ยวกับสัญรู ป
นาคตามแนวอุดมคตินิยมที่สะท้อนผ่านการเล่าเรื่ องในสื่ อจิตรกรรมฝาผนังไทยแนวจารี ตประเพณี ซึ่ งเป็ นบทบาทที่
สาคัญในการดารงอยู่ของสัญรู ปนาคในสังคมไทย โดยเป็ นการวิเคราะห์ตวั บทงานภาพจิตรกรรมไทยแนวประเพณี
จานวน 7 แห่ง จาก 5 จังหวัด แนวคิดที่ใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมประกอบด้วย โลกทัศน์เกี่ยวกับ
การมีอยู่ วรรณกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับนาค ภาษาภาพจิตรกรรมไทย แนวคิดการผลิตซ้ าเพื่อสื บทอดทาง
วัฒนธรรม ผลการวิจยั พบว่า การประกอบสร้างโลกทัศน์ความจริ งเกี่ ยวกับสัญรู ปนาคในงานภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ไทยแนวประเพณี ประกอบด้วยวิธีการสาคัญได้แก่ ก) การใช้สัญลักษณ์องค์ประกอบเรื่ องลายเส้นและการเคลื่อนไหว
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ของรู ปทรง ข) การใช้สีกายเพื่อสื่ อความหมายเชิ งสัญลักษณ์ และเชิ งจิตวิทยา ค) การใช้เส้นสิ นเทาเพื่อแบ่งแยกมิติ
ระหว่างโลกมนุ ษย์กบั พิภพแห่ งนาคในโลกอุดมคติ และ ง) การแสดงสัญรู ปของนาคที่มีอิทธิ ฤทธิ์ ในส่ วนของการ
ดารงอยูข่ องสัญรู ปแห่งนาคมีคุณลักษณะสาคัญ 5 ประการได้แก่ ก) การดารงอยูใ่ นฐานะงานต้นแบบของการผลิตซ้ า
ในงานจิตรกรรมสมัยใหม่ ข) การดารงอยูใ่ นฐานะสัมพันธบทของงานสื่ อสมัยใหม่ ค) การดารงอยู่ในฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อการสื่ อสารอัตลักษณ์ความเป็ นไทย ง) การดารงอยู่ในฐานะทรั พยากรการท่องเที่ยวในเชิ งวัฒนธรรม
และ จ) ภาพจิตรกรรมนาคยังคงดารงหน้าที่ด้ งั เดิมในฐานะสื่ อเพื่อการประดับศาสนสถาน
จากผลการศึกษาดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็นว่าสัญรู ปนาคดารงอยู่ในฐานะของงานต้นแบบทางการสื่ อสารและถูก
นาไปใช้ในการสื่ อต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อมวลชนสมัยใหม่ที่มีวตั ถุประสงค์ในเชิงพาณิ ชย์ แต่อย่างไรก็
ตามการผลิตซ้ าเกี่ยวกับสัญรู ปนาคจาเป็ นที่จะต้องคงไว้ซ่ ึ งร่ องรอยของสัญญะที่มีความเชื่อมโยงกับวรรณกรรมเนื่อง
ในพุทธศาสนา ทั้งนี้สืบเนื่ องจากประสบการณ์การของผูร้ ับสารยังคงเป็ นพื้นฐานในการตีความหมายของสัญรู ปนาค
ดังนั้นการนาวิธีการสื่ อสารตามแบบนาฏลักษณ์ภายใต้พ้ืนฐานโลกทัศน์อุดมคตินิยมยังคงมีความจาเป็ นในการผลิต
ซ้ าสัญรู ปนาคในสังคมไทยต่อไป
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