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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การดําเนินการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์รูปบุคคล 
เหมือน ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์” สําเร็จได้ด้วยดี เพราะการให้การสนับสนุน ร่วมมือจากบุคคล 
และหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อดํารงค์ และคุณแม่ธรพร อินสว่าง  ผู้ให้การอบรมสั่งสอน ให้ยึด 
มั่นในการคิดดี พูดดี ทําดี ซื่อตรงต่อเส้นทางที่ตนเลือกเดิน  ให้การสนับสนุนในทุกด้าน  เสียสละ และ 
เป็นกําลังใจให้เสมอมา  
 คณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถามจํานวน 5 ท่านดังนี้ วิชัย สิทธิรัตน์, ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์, 
กองเกตุ  ชนะพันธ์, นิกร  คชพงค์, ชัยชาญ จันทศรี และผู้ช่วยนักวิจัยคือ ณัฐภูมิ มีเย็น 
 นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม และประติมากร ที่ให้การสัมภาษณ์ และตอบแบบ 
สอบถามคือ สมควร อุ่มตระกูล, โสพิศ พุทธรักษ์, ชิน ประสงค์, ขวัญเมือง ยงประยูร, บุญส่ง นุชน้อม 
บุญ, สมใจ  สุประดิษฐุ์, ญาณพล  วิเชียรเขตต์, มานพ  สุวรรณปิณฑะ, ประสพสุข  รัตน์ใหม่, สิริชัย 
หลิมประพันธ์, ภราดร เชิดชู, อติ  กองสุข, อัษฎาวุธ อยู่เย็น, มานะ สุขขี, นฤทธ์ธรณ์  เศรษฐ์คุณารัฐ, 
โกวิทย์ นามแก้ว, ธงทัย เสียงเสนาะ, ธุดงค์ สุขเกษม, สมพงษ์ ปัญญาวงศ์, เปี่ยมจันทร์ บุณไตร, ทรง 
ศักดิ์  นามโพธิ์, เกรียงไกร  ยังพิมาย, นที เกวลกุล, มานพ เอี่ยมสะอาด, พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ, ประ 
จักษ์ สุปันตี, รุจน์ ถวัลย์อรรณพ, ผศ.สุรชัย ดอนประศรี, ปกิต  บุญสุทธิ, สุวิทย์  มาประจวบ, จีระชน 
บุญมาก, ฉายนภา  เลปาจารย์, นันทวุฒิ  สิทธิวัง, เกียรติภูมิ  งามชมภู, สมหมาย มาอ่อน, พัลลภ  วัง 
บอน, ศิระ สุวรรณศร, บัญชา  ยุรยาตร์, อติยศ สรรคบุรานุรักษ์, ปวีณา เอื้อน้อมจิตกุล, ภาณุ อุดมเพ 
ทายกุล, ธวัชชัย ช่างเกวียน, ปรีชา นวลนิ่ม, จุฑา  สารกุล, ขวัญใจ  พิมพิมล, รุจนี  อํ่าสกุล, พงษ์ศักดิ์ 
สารกุล, วิศิษฐ  พิมพิมล, ธรรมรัตน์  นาคจรัส, อารยะ มนูญศักดิ์, นิแอ นิแต, อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์, 
อุดม  ฉิมภักดี, คมสันต์  คําสิงหา, ไชยพจน์  หวลมานพ, นฤพนธ์  บูรณะบัญญัติ, รณกฤต บุระเตมีย์, 
กิตติชัย  กันแตง, ประเสริฐ  วรรณรัตน์, บุญพาด  ฆังคะมะโน, ฐิติ  สมบูรณ์เอนก, Zheng Yan Yan,  
วรรณลพ  มีมาก, ชัยณรงค์  วิรุฬพัฒน์, กวิญทรา ติ๊บดวงคํา, ศิวะ อินทะโคตร, อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์, 
นพรัตน์  จันทรมิตร, วิภาพรรณ งามประมวญ และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ วิทยาลัยเพาะช่าง  กลุ่มงาน 
ประติมากรรม สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร หอประติมากรรมต้นแบบ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลชะอํา ที่ว่าการอําเภอเมือง จ.ลพบุรี ราชตฤณ 
มัยสมาคม ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี ศาลากลาง จ.ชลบุรี  รัฐสภา หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ จากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องทั้งหมด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้และขออํานาจแห่งคุณความดีงามในสากล ช่วยอํา 
นวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบความสําเร็จในชีวิต สุขภาพกาย ใจแข็งแรงมีความเจริญสืบไป 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน 
ทร์  ปีงบประมาณ 2557 และการสนับสนุนจาก  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยผู้วิจัยขอ 
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

                                                                                            ฉัตรมงคล อินสว่าง 
                กรกฎาคม  2558 
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บทคัดย่อ 
 

รหัสโครงการ : A51/2557 
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิเคราะห์ผลงาน ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน 
    ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 
ชื่อนักวิจัย : ฉัตรมงคล อินสว่าง 
 

การวิจัยในโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์  การสร้างสรรค์ประติมากรรมรูปบุค 
เหมือนบุคคลสําคัญของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ผ่านผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมพระบรมราชา 
นุสาวรีย์องค์สําคัญของชาติและนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาในการจัดการเรียนการ 
สอนในสาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และ 
เผยแพร่ให้กับ สถาบันการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ เพื่อศึกษาการแสดงออก 
ทางศิลปะ  ของผลงานประติมากรรม ทั้งด้านเนื้อหา รูปทรง องค์ประกอบของศิลปะ  และสุนทรีภาพ 
ผ่านการพิจารณาให้ค่าระดับ จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ 
เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ และประติมากร จํานวน 70 ท่าน   

ผลการวิจัยพบว่าประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ได้รับค่าระดับความพึงพอใจในความ
งามสูงสุด 4 อันดับแรก มีการแสดงออกด้านเนื้อหา ที่โดดเด่น เรียงตามอันดับคือ  1. พระบรมราชาน ุ
สาวรยี์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึงวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง  2. พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกใน 
การเชิดชู พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  3. พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิด 
ความรู้สึกรักชาติ และบรรพบุรุษ ที่มีความยิ่งใหญ่กล้าหาญ และปกป้องบํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 
และการแสดงออกด้านรูปทรง  ที่โดดเด่น เรียงตามอันดับ คือ  1. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน 
ตามหลัก  กายวิภาค  2. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม  3. ความสามารถ ในการใช้หลัก องค์ประกอบ 
ศิลป์ที่ทําให้การจัดอริยาบท  ภาษาท่าทาง ของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ   

จากการแสดงออกด้านเนื้อหาและรูปทรง ทําให้เห็นถึงความสัมฤทธิ์ผล  ในเป้าหมายของการ 
สร้างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระ 
ราชกรณียกิจ เป็นคุณอย่างยิ่งใหญ่แก่ชาติไทย  เป็นเครื่องน้อมนําให้ระลึกถึงคุณความดี ความศรัทธา 
และความเป็นแบบอย่างได้อย่างน่าอัศจรรย์  และความสามารถในการสร้างรูปทรงที่ ประกอบไปด้วย 
องค์ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติในระดับสูง คือความแตกฉานในวิชากายวิภาคและภาษาของสุนทรีย 
ภาพแห่งรูปทรง  ที่มีทัศนธาตุเป็นเครื่องมือ  ร้อยเรียงให้เกิดเอกภาพ และบรรลุเป้าหมาย  จากการต ี
ความเรื่องราว ประวัติศาสตร์ให้เกิดแรงดลใจเพื่อถ่ายทอดความศรัทธา ความดีงามและชีวิต 
คําสําคัญ : ประติมากรรมรูปบุคคลเหมือน  พระบรมราชานุสาวรีย์  ประติมากร  
 
E-mail Address : Chatmongkol.ins@rmutr.ac.th  
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม  พ.ศ. 2556 – กันยายน  พ.ศ. 2558 
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Abstract 
 

Code of project : A51/ 2557  
Project name    : Analyze study the realistic figurative monumental Sculpture of    
                          sculptor Mr. Sanan Silakorn 
Researcher : Chatmongkol Insawang 
 
 The purposes of this research were to analyse  Sanan Silakorn’s creation of portrait 
statues of significant kings of Thailand and to apply the body of knowledge to improve the 
content of courses taught at  the  Department  of  Sculpture, Poh-Chang  Academy of Arts, 
Rajamangala University of Technology  Rattanakosin,  and distribute  the knowledge among 
fine and applied arts institutes and art related agencies. 

Questionnaire was used as the data collection tool to evaluate art expression of 
the statues in terms of content, form, composition and aesthetics. The population 
consisted of 70 respondents who were scholars, university lecturers, experts in sculpting 
statues of kings and sculptors. 

According to the research results, the statues of kings with the four highest 
aesthetic appreciation scores notably expressed the following characteristics: 1) the statues 
of kings are memorials to their royal duties that were highly beneficial to the nation; 2) 
they create a sense of honour towards the monarchy; and 3) they create a sense of love 
for the nation and heroic ancestors who preserved the nation’s sovereignty. The statues of 
kings also remarkably expressed the following forms: 1) accuracy of anatomical structure 
and shape; 2) a sense of security and gracefulness; and 3) the ability to employ 
composition through an arrangement of body language to create unity among the statues. 

The artistic expressions through content and form display the sculptor’s 
achievements in making the statues of kings an expression of to the monarchy who 
conducted their royal duties that have been greatly beneficial to the Thai nation. The 
statues are memorials to commemorate the kings’ good deeds as faith and as role 
models. The statues further represent the sculptor’s ability to create sculptures that 
exhibit advanced theoretical and practical knowledge, i.e. extensive expertise in anatomy, 
and the language of aesthetics of form that uses visual elements as tools to create unity, 
and achieve goals in which historical stories were interpreted and used as a source of 
inspiration to express faith, good deeds and life. 
Keywords:  royal monument, statues of king, sculptor 
 
E-mail Address : Chatmongkol.ins@rmutr.ac.th   
Period of project : October 2013 – September 2015 
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หน้า 
บทที่ 4 ผลการวิจัย  82 
 1. ผลลัพท์จากการให้ค่าอันดับความประทับใจในความงาม 82 
 2. ผลลัพท์จากการให้ค่าอันดับความพึงพอใจใน เนื้อหา และรูปทรง 87 
   
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 112 
 1. สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 113 
 2. อภิปรายผลของการแสดงออกทางศิลปกรรม ของประติมากรรม 

   พระบรมราชานุสาวรีย์ทางด้าน เนื้อหา และรูปทรง 
181 

 3. วิธีคิดและการทํางานสร้างสรรค์ ประติมากรรมอนุสาวรีย์ของประติมากร 
   สนั่น  ศิลากรณ์  ในมุมมองผ่านการสัมภาษณ์ 

197 

 4. ข้อเสนอแนะ 204 
   
บรรณานุกรม 208 
  
ภาคผนวก ก คณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถาม 213 
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 215 
ภาคผนวก ค รายชื่อผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่ให้การสัมภาษณ์ 228 
ภาคผนวก ง รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ครู อาจารย์ ประติมากร ฯลฯ 

ที่ให้การตอบแบบสอบถาม 
230 

ภาคผนวก จ ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ การสนับสนุนการทําวิจัย 236 
   
   
ประวัติผู้วิจัย 251 
 

      

จ  



 
 

6 

สารบัญตาราง  
 

หน้า 
ตารางที่    

1 ตารางแสดงค่าความถี่ ของการให้ค่าอันดับความพึงพอใจในความงามของ 
ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือนของ 
ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ จํานวน 8 พระบรมรูป 

84 

2 ตารางแสดงการสรุปผล เปรียบเทียบค่าความถี่ (จํานวนคน) และอัตรา 
เฉลี่ยร้อยล่ะของการให้ค่าอันดับความประทับใจมากที่สุด (อันดับที่ 1) 
ในความงามของผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคล 
เหมือนของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ จํานวน 8 พระบรมรูป  

85 

3 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน)  ในการประเมิน  ให้ค่าระดับความ 
พึงพอใจในเนื้อหาและรูปทรงของผลงาน  ชิ้นที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ศาลากลาง  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

89 

4 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความ 
พึงพอใจในเนื้อหาและรูปทรง ของผลงาน  ชิ้นที่ 2 พระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง   อําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 

91 

5 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอ 
ใจในเนื้อหาและรูปทรง ของผลงาน  ชิ้นที่ 3 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระ 
บาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา  กรุงเทพมหานคร 

93 

6 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอ 
ใจในเนื้อหาและรูปทรงของผลงานชิ้นที่ 4 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ศาสตราจารย์ 
ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ปั้นพระวรกาย) 

95 

7 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอ 
ใจในเนื้อหาและรูปทรงของผลงาน ชิ้นที่ 5 พระบรมราชานุสาวรีย์  พ่อขุน 
รามคําแหงมหาราช  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

97 

8 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอ 
ใจในเนื้อหาและรูปทรง ของผลงานชิ้นที่ 6 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระ 
เศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

99 
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7 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที่ 
9 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอ 

ใจในเนื้อหาและรูปทรง  ของ ผลงาน  ชิ้นที่  7  พระบรมราชานุสาวรีย์  
สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

101 
 
 

 
10 ตารางแสดงค่าความถี่ (จำนวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอ 

ใจในเนื้อหาและรูปทรง ของผลงาน ชิ้นที่  8  พระบรมราชานุสาวรีย์  พระ 
บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชตฤณมัยสมาคม 
(สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร 

103 

11 ตารางค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหา 
และความงามของผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคล 
เหมือน ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ โดยพระบรมรูปที่ถูกเลือกจาก 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นอันดับที่ 1 ถึง 4 

104 

 
 
 

      

ช 



 
 

8 

สารบัญภาพ  
 

หน้า 
ภาพที่    
1 “ด้วยความรักสิสย นายสนั่น” 5 ต.ค. 86 จี.เฟโรจี ลายมือภาษาไทยที่ 

ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เขียนถีงนายสนั่น ศิลากรณ์ 
44 

2 ภาพเขียนหน้าปกนิตยสาร ฟ้าเมืองทอง โดย สนั่น ศิลากรณ์ 49 
3 หน้าเนื้อหาบทสัมภาษณ์ และภาพประกอบในนิตยสารฟ้าเมืองทอง ฉบับที่ 

100 ปี 2527 

50 

4 ภาพถ่ายศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี กับนายสนั่น ศิลากรณ์ 55 
5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงทอดพระเนตร ผลงาน 

ประติมากรรม รูปบุคคลเหมือนของนายสนั่น ศิลากรณ์ 
56 

6 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ชะอํา 
จ.เพชรบุรี(ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีปั้นพระเศียร นายสนั่น ศิลากรณ์ปั้น 
พระวรกาย)ขนาด 1 เท่าของคนจริง ผลงานต้นแบบสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 

69 

7 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัด 
ลพบุรี (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีปั้นพระเศียร นายสนั่น ศิลากรณ์ปั้น 
พระวรกาย) ขนาด 1.5 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 

69 

8 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช จ.สุโขทัย 
ขนาด 1.5 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 

70 

9 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จ.ชลบุรี ขนาด 1.5 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 

70 

10 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช 
จ.พระนครศรีอยุธยา  ขนาด 1.5 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2513 

71 

11 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จ.สุพรรณบุรี ขนาด 1 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522 

71 

12 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กรุงเทพมหานคร  ขนาด 1 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 

72 

13 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กรุงเทพมหานคร  ขนาด 1 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 

72 

14 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 88 

15 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 90 

16 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 92 

17 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
ปั้นพระเศียร นายสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 
 

94 

      

ซ  



 
 

9 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

หน้า 
ภาพที ่

18 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 96 

19 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ศาสตราจารย์ศิลป์ 
พีระศรี  ปั้นพระเศียร นายสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

98 

20 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช 100 

21 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 102 

22 นายสนั่น ขณะปฏิบัติงานแต่งปูนปลาสเตอร์ พระราชารูป พระบรมราชชนก 111 

23 ด้านหน้ากลุ่ม  พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

113 

24 ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

114 

25 มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

115 

26 มุม 45 องศา ด้านขวา  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

116 

27 ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

117 

28 โครงสร้างพระบรมรูป ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

120 

29 โครงสร้างพระบรมรูป มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชา 
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

120 

30 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

122 

31 ทิศทางของเส้น ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

123 

32 ทิศทางของเส้น มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

124 

33 ปริมาตรของมวล  ด้านหน้า และมุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

125 

34 ปริมาตรของมวล มุม 45 องศา ด้านขวาและด้านข้าง ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

126 
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10 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

หน้า 
 

ภาพที ่
35 รูปร่างและที่ว่าง ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
127 

36 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

128 

37 รูปร่างและที่ว่าง ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

128 

38 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้าขวา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

129 

39 สัดส่วนและเส้นระดับสายตา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

130 

40 ด้านหน้า กลุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

131 

41 ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

132 

42 มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

133 

43 มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

134 

44 ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

135 

45 โครงสร้างพระบรมรูป ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

137 

46 โครงสร้างพระบรมรูป มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

138 

47 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน ด้านหน้า ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

139 

48 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

139 

49 ทิศทางของเส้น มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

141 
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หน้า 
ภาพที ่
50 ทิศทางของเส้น มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
141 

51 ปริมาตรของมวล  ด้านหน้า และมุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

142 

52 ปริมาตรของมวล  ด้านข้าง และมุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

143 

53 รูปร่างและที่ว่าง ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

144 

54 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

144 

55 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

145 

56 รูปร่างและที่ว่าง ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

145 

57 สัดส่วนและเส้นระดับสายตา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

146 

58 ด้านหน้า กลุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพฯ 

147 

59 ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพฯ 

149 

60 มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพฯ 

150 

61 มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพฯ 

151 

62 ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพฯ 

152 

63 โครงสร้างพระบรมรูป ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

155 

64 โครงสร้างพระบรมรูป มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

155 

65 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน ด้านหน้า ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

156 
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66 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

157 

67 ทิศทางของเส้น ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

158 

68 ทิศทางของเส้น มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

158 

69 ปริมาตรของมวล  ด้านหน้า และมุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

159 

70 ปริมาตรของมวล  ด้านข้าง และมุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

160 

71 รูปร่างและที่ว่าง ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

161 

72 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

161 

73 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

162 

74 รูปร่างและที่ว่าง ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

162 

75 สัดส่วนและเส้นระดับสายตา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

163 

76 ด้านหน้า กลุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 164 

77 ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

166 

78 มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

167 

79 มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

168 

80 ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

169 

81 โครงสร้างพระบรมรูป มุม 45 องศา ด้านซ้าย  ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

172 

 

      

ฏ 



 
 

13 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
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82 โครงสร้างพระบรมรูป มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
172 

83 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน ด้านหน้า ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

173 

84 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

174 

85 ทิศทางของเส้น ด้านหน้า ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

175 

86 ทิศทางของเส้น มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

175 

87 ปริมาตรของมวล  ด้านหน้า และมุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

176 

88 ปริมาตรของมวล  ด้านข้าง และมุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

177 

89 รูปร่างและที่ว่าง ด้านหน้า ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

178 

90 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

178 

91 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

179 

92 รูปร่างและที่ว่าง ด้านข้าง ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

179 

93 สัดส่วนและเส้นระดับสายตา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

180 

94 ขณะประติมากรสนั่น ปั้นงาน ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

186 

95 ขณะประติมากรสนั่น ปั้นฉลองพระองค์ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

187 

96 ขณะประติมากรสนั่น ปั้นฉลองพระองค์ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

       189 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย 
“ดินเหนียวที่ใช้ปั้น  นั้นก็เหมือน ชั้นกล้ามเนี้อ เยื่อ หรือเอ็นต่างๆที่หุ้มห่อ โครงกระดูกของ 

คนเรา เป็นรูปร่างอย่างไร  ส่วนสัดอย่างไร  ก็ปั้นให้เหมือน  และ  ต้องให้มีชีวิตจิตใจด้วย  เพราะเรา 
ต้องการปั้นให้เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ปั้นตอนเสียชีวิตแล้ว เรียกว่า เหมือนเป็น ไม่ใช่ เหมือนตาย 
ถ้าไม่เหมือน  เป็นยังดีกว่า” (สนั่น ศิลากรณ์, 2529: 55) 

ถ้อยความดังกล่างข้างต้น ได้อธิบายวิธีคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม อนุสาวรีย์ 
รูปบุคคลเหมือน ของ อาจารย์ สนั้น ศิลากรณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ ความเข้าใจ ที่ลึกซึ้ง 
ที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุด ในผลสัมฤทธิ์ของผลงาน ที่มิใช่เพื่อการ สร้างสรรค์ให้เกิดความงาม และความถูก 
ต้องตามหลักวิชา ซึ่งมีความสําคัญของโครงสร้าง สัดส่วน ของกระดูกและกล้ามเนื้อของร่างกายมนุษย์ 
ปริมาตรของรูปทรง และที่ว่าง เท่านั้น หากแต่ต้องมีเป้าหมายที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก 
จิตใจ และความงามของชีวิตด้วย 

อาจารย์ สนั่น ศิลากรณ์ คือประติมากรและลูกศิษย์เอกคนสําคัญ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
ในยุคที่มีความเข้มแข็งขององค์ความรู้ทางศิลปะ ตามหลักวิชา อคาเดมิค ( Academic )  ซึ่งได้รับการ 
อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยตรงจาก ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี  ผู้ซึ่งได้รับ 
การยกย่องให้เป็น บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ ในประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์  
สนั่น ศิลากรณ์ สําเร็จการศึกษาในสาขาประณีตศิลปกรรม(ช่างปั้น) จาก  โรงเรียนประณีตศิลปกรรม 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปัจจุบัน และเข้ารับราชการ  ในกรมศิลปากร  มีความรู้ 
ความสามารถและเชี่ยวชาญงานปั้น จนได้เลื่อนตําแหน่งช่างศิลปเอก และ เป็นอาจารย์พิเศษสอนใน 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  และ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความ 
สามารถและทักษะอันเป็นเลิศ ในการสร้างสรรค์ ประติมากรรมอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
รูปบุคคลเหมือน ที่สําคัญฝากไว้แก่ประเทศชาติเป็นจํานวนมาก อาทิเช่น พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศริิราช, พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ด้านหน้าอาคารรัฐสภา, และพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเนรศวรมหาราช ค่ายเนรศวร  จังหวัด 
พิษณุโลก,  พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เป็น 
ต้น  ผลงานต่างๆ  จํานวนมาก แสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถ อันเป็นเลิศ   ทางศิลปกรรม ของ 
ประติมากรคนสําคัญของชาติ และเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป  จนรับเกียรติให้ได้รับ   พระราช 
ทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม เป็นคนแรกของประเทศไทย 
 องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด และประสบการณ์การทํางาน สร้างสรรค์ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของอาจารย์ สนั่น ศิลากรณ์ จึงเป็นความรู้ ที่ประเมินค่าไม่ได้ 
ที่ขาดแคลนในปัจจุบัน โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นอกจากเป็นการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประวัติ 
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และผลงานของศิลปิน บุคคลสําคัญของชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางองค์ความรู้ ทาง 
ศิลปะ    ในสาขาประติมากรรม   และยังช่วยยกระดับ  มารตฐานการทํางานสร้างสรรค์   ทั้งด้าน 
ประติมากรรม การออกแบบ สถาปัตยกรรม และงานสร้างสรรค์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งเพื่อตอบสนอง 
ความงามในทางศิลปะ และในทางธุรกิจสร้างสรรค์ อีกทั้ง   เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปะแก่ศิลปิน นักออกแบบ และผู้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1  เพื่อศึกษาผลงานประติมากรรมรูปบุคคลเหมือน ของ  อาจารย์ สนั่น ศิลากรณ์  ผ่าน 
ผลงานสร้างสรรค์ พระบรมราชานุสาวรีย์ที่สําคัญของชาติ 

2.2  เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาทางด้านศิลปะ ในขอบเขตของ 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ประติมากรรม รูปบุคคลเหมือน ต่อนักศึกษา ศิลปิน ประติมากร และ 
ผู้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้สนใจในงานศิลปะทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1  การสร้างสรรค์ประติมากรรม รูปบุคคลเหมือนนั้น มีจุดมุ่งหมายสูงสุด ในผลสัมฤทธิ์ของ 
ผลงาน ที่มิใช่เพื่อการสร้างสรรค์ ให้เกิดความงาม และความถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งมีความสําคัญ 
อาทิเช่น โครงสร้าง สัดส่วน ของกระดูก และกล้ามเนื้อของร่างกายมนุษย์ ปริมาตรของรูปทรง 
และที่ว่างเท่านั้น หากแต่ต้องมีเป้าหมาย ที่จะแสดงออกถึง  อารมณ์ความรู้สึก จิตใจ และความงาม 
ของชีวิตด้วย 

3.2  องค์ความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อันทรงคุณค่า สาขาวิชาประติมากรรม  
รูปแบบประติมากรรมรูปบุคคลเหมือน กําลังสูญหายในปัจจุบัน 

 
4.  ขอบเขตการวิจัย 

4.1  ศึกษา วิเคราะห์ ทัศนศิลป์ธาตุ ( Visual Art Element ), ศิลปธาตุ ( Art Element ), 
สุนทรียธาตุ ( Aesthetic Element ) ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน 
ของ อาจารย์ สนั่น ศิลากรณ์  โดยคัดเลือกชิ้นสําคัญ จํานวน 3-5 ชิ้น ที่ได้จากผลสรุป จากการทำแบบ 
สอบถาม จากผู้รู้ นักวิชาการด้านศิลปะ นักศึกษาศิลปะ และ ประติมากร ผู้มีความเชี่ยวชาญ   ด้าน 
ประติมากรรมรูปบุคคลเหมือน 

4.2  ศึกษาวิธีคิด และการทํางานสร้างสรรค์ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคล 
เหมือนของ อาจารย์ สนั่น  ศิลากรณ์ 
 
5.  นิยามศัพท ์
 5.1  ประติมากรรม (Sculpture) คือรูปแบบของศิลปะที่เป็นแกนหลัก ในกลุ่มผลงานศิลปะ 
ประเภทงานทัศนศิลป์ (Visual Art) มีลักษณะการแสดงออกในทางศิลปะ ด้วยรูปทรง 3 มิติ ที่กินพื้น 
ที่ในอากาศได้แก่ ความกว้างความสูง ความลึก สามารถสําผัสสุนทรียภาพได้ทั้งจากการเห็น การสําผัส 
รูปทรง การได้กลิ่น เป็นต้น ศิลปินสร้างสรรค์รูปทรงด้วยเทคนิค  และวัสดุที่หลากหลาย เทคนิค อาทิ  
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การปั้น การเชื่อมโลหะ การแกะสลัก การเชื่อมปะติด การหล่อ และวัสดุ อาทิ ดิน ไม้ โลหะ หิน วัสดุ 
สังเคราะห์ เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความหมาย ความงาม ความคิด จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก 
อันเป็นเป้าหมายของศิลปิน 
 5.2  พระบรมราชานุสาวรีย์  (Royal Monument) คือคําราชาศัพย์  ของอนุสาวรีย์ มีความ 
หมายคือ  อนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เป็นคุณยิ่งใหญ่ แก่ชาติ 
ไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ตามที่มีเรื่อง หรือพระนามปรากฏใน เอกสาร หรือหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ 
และโบราณคดี    พระบรมราชานุสาวรีย์นั้น   จะได้ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะ หรือ ณ ที่ซึ่งเปิด ให้ 
มหาชนสักการะบูชาและชมได้ 
 5.3  ประติมากรรมรูปบุคคลเหมือน (Realistic Human Sculpture) คือรูปปั้น  หรือผลงาน 
ประติมากรรมที่สร้างขึ้น ทั้งจาก เทคนิคการแกะสลัก หรือการปั้น โดยมีเป้าหมายการสร้างสรรค์ ขื้น 
เพื่อถ่ายทอด ความเหมือนจริงของรูปบุคคล ที่เป็นต้นแบบ อาจมีรูปแบบ ทั้งรูปบุคคลเหมือนครึ่งตัว 
และเต็มตัว 
 5.4  ประติมากร (Sculptor) หมายถึง ศิลปินผู้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ประเภท 
ประติมากรรม 
 5.5 ความเหมือนจริง (Realistic) หมายถึง ความสามารถ ในการถ่ายทอดความเหมือน ในรูป 
ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ทั้ง สิ่งมีชีวิต คน สัตว์ สิ่งของ วัตถุ ในความเหมือนจริงนั้น อาจกล่าวได้ถึง ความ 
เหมือนจริงในทาง รูปธรรม ภายนอกที่ตาเห็น และความเหมือนจริง ในทางนามธรรม อาทิ อารมณ์ 
ความรู้สึก และจิตใจ 
 5.6  ลักษณะเฉพาะตัว (Individual Style) คือรูปแบบ การแสดงออก ท่าที อันมลีักษณะ ที่ 
โดดเด่น อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน หาคนทำเหมือนได้ยาก ในทางศิลปะหมายถึง รูปแบบการแสดง 
ออกของศิลปิน อาทิ จิตรกร ประติมากร ทั้งในทางรูปแบบ (Style) การแสดงออก (Expression) ท่าที 
เทคนิค (Technic) เป็นต้น   
 5.7  หลักวิชา (Academic Principle) คือ องค์ความรู้ทางวิชาการ เชิงทฤษฎี ที่มีหลักการ 
มีการอ้างอิง การอธิบายและนําไปใช้ซึ่งความรู้ อย่างเป็นระบบ ในทางศิลปะหมายถึง  องค์ความรู้ ใน 
หลักวิชาการ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ให้เกิดสุนทรียภาพ หรือความงามที่มีจุดเริ่มต้น สั่งสม 
สืบทอดมาจากยุโรป ย้อนกลับไปในสมัยที่มี ความเจริญรุ่งเรืองที่สุด ในสมัย เรอแนซองส์ 
(Renaissance) เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี โดยการสร้างสรรค์ศิลปะของไทยที่อิงตามหลักการ 
องค์ประกอบแห่งศิลปะ วิชาการแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ หรือที่เรียกว่าการทํางานศิลปะ  ในแนวทาง 
หลักวิชานั้น   นักศึกษาศิลปะหรือศิลปิน โดยเฉพาะ ประติมากร  จะเข้าใจถึงหลักการ การสร้างสรรค์ 
ผลงานให้มีสุนทรียภาพ  ความงาม ความถูกต้อง  ตามหลักการที่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ผู้ก่อตั้ง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบไว้และวางรากฐานให้กับศิลปะสมัยใหม่ของไทย 
 5.8  องค์ประกอบศิลป์ (Composition of Art) คือองค์ต่างๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็น  ศิลปะ 
โดยองค์ประกอบที่สําคัญ  ที่ประกอบขั้นเป็นศิลปะนั้น  มีอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นรูปทรง (Form) 
หรือโครงสร้างที่ประกอบกันขั้น ที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นให้สามารถ ใช้ประสาทสัมผัส ๆ ได้ อาทิการเห็น 
การสําผัส การได้ยิน การอ่านเป็นต้น และส่วนที่เป็นเนื้อหา (Content) คือการแสดงออกในทางศิลปะ    
เรื่องราว แนวความคิด  สุนทรียภาพ อารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจเป็นต้น  
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 5.9  โครงสร้าง  (Structure) คือเค้าโครง  อันเป็นองค์ประกอบสําคัญ ที่เป็นตัว  กําหนดรูป 
ทรงหลัก  ให้มีรูปลักษณะ เป็นไปในทางใดทางหนึ่ง ในทางประติมากรรม ด้านการปั้นรูปบุคคลเหมือน 
ตามหลักวิชานั้น การกําหนดโครงสร้าง เพื่อควบคุมรูปทรงให้ถูกต้องนั้น เป็นสิ่งสําคัญอันดับแรก  
 5.10  สัดส่วน  (Property) คือขนาดทั้งด้านกว้าง ด้านสูง ด้านลึก ที่มีความสัมพันธ์  กันอย่าง 
เหมาะสม ระหว่างขนาดต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นรูปทรง ทั้งขนาดที่ประกอบกันขึ้นเป็นรูปทรงเดียว 
กันหรือระหว่างรูปทรง 
 5.11  ทัศนศิลป์  (Visual Art) คือลักษณะของงานศิลปะที่ สัมผัสได้ด้วยการมองเห็น เพื่อรับ 
รู้การแสดงออกในทางศิลปะ สุนทรียภาพความงาม อาทิเช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรรม สถาปัตย 
กรรม และรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะใหม่ๆในปัจจุบัน เช่นศิลปะเรือนร่าง (Body Art) ศิลปะจัด 
วาง (Installaion Art) เป็นต้น 
 5.12  ทัศนศิลปธาต ุ (Visual Art Elements) คือธาตุต่างๆที่ศิลปินใช้ประกอบกันขึ้น ให้เกิด 
เอกภาพในทางศิลปะแก่ผลงาน อาทิ เส้น สี รูปทรง รูปร่าง ที่ว่าง ระนาบ มวล ปริมาตร และแสง เงา 
เป็นต้น 
 5.13  สุนทรียภาพ  (Aesthetic) คือสัมผัสรับรู้ในคุณค่า ของสิ่งที่มีความงาม ในระดับสูง  อัน 
สามารถทําให้เกิดความสะเทือนใจ สามารถรับรู้และสัมผัสได้ทั้งจากผลงานศิลปะ และธรรมชาติ 
 5.14  สุนทรียธาตุ  (Aesthetic Elements) คือธาตุทางสุนทรีย์  เป็นมูลเหตุ ปัจจัย อันทําให้ 
เกิดสุนทรียภาพความงามขึ้นมีอยู่ในทั้งธรรมชาติ และงานศิลปะ 
 
6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1  ได้รับองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การสร้างสรรค์ประติมากรรม รูปบุคคล 
เหมือน จากการศึกษาแนวความคิดและประสปการณ์การทํางานของศิลปินคนสําคัญของชาติ 
 6.2  เกิดความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้ และงานวิชาการทางศิลปะ  และสามารถ   นํามาใช้ 
ประโยชน์ในการเรียนรู้ และพัฒนา ต่อตัวนักศึกษา ศิลปิน ผู้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ และผู้สนใจในงาน 
ศิลปะ สาขาประติมากรรม ด้านการปั้นรูปเหมือนบุคคล 
 6.3  เป็นประโยชน์ต่อการ นําไปประยุกต์  ในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา หลัก 
สูตรด้านศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประติมากรรม ต่อวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลรัตนโกสินทร์ และสถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะทั่วไป 
 
 



 
 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีแนวคิด 

 

ศิลปะนั้นเปรียบเสมือน ภาษาแห่งชีวิต และจิตวิญญาณของมนุษย์  เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา เรื่อง 
ราว  อารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับจาก สิ่งเร้าต่างๆ เริ่มตั้งแต่สิ่งที่ใกล้ตัวศิลปินที่สุด อาทิเช่น ตนเอง ความ 
เป็นมนุษย์ ครอบครัว  บุคคลใกล้ชิด  ไปจนถึงสิ่งที่ใกลตัวออกไป อาทิเช่น ผู้คนที่แวดล้อม  สังคม  สิ่ง 
แวดล้อม ประเทศชาติ โลกและธรรมชาติเป็นต้น อีกทั้งศิลปะย่อมรับใช้ยุคสมัยของมัน  ศิลปะยุคใด ก็ 
ย่อมดําเนินไปตามสภาพลักษณะ ทางจิตใจ  หรือแนวความคิด ของยุคนั้นๆ  แนวความคิด  หรือสภาพ 
แห่งจิตใจของมนุษย์ในยุคหนึ่งๆ  ย่อมเป็นไปโดย สอดคล้องกันกับสภาพ ทางเศรษฐกิจ  และการเมือง 
และการเมืองแห่งยุคสมัยนั้นๆ  ทั้งนี้เพราะ  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  และ  การเมือง  เป็นเครื่อง 
กําหนด จิตใจ และความคิด ของมนุษย์    จิตใจและความคิดของมนุษย์  มิอาจทรงอยู่ได้เองโดยอิสระ 
เอกเทศโดยเหตุนี้  ศิลปะของยุคหนึ่งๆ  ที่ดําเนินไปตามสภาพ ลักษณะแห่งจิตใจและแนวความคิดของ 
แต่ละยุค  จึงย่อมที่จะเป็นศิลปะ  ที่มีกําเนิดหรือแหล่งที่มา  หรือพื้นฐานอยู่บนสภาพ สังคม   วิธีชีวิต 
การเมือง และ เศรษฐกิจของยุคนั้น (ทีปกร, 2552: 204) และ  หากเปรียบเทียบอีกลักษณะหนึ่ง  ก็มี 
ความคล้ายคลึง  กันกับชีวิตของมนุษย์อันมีความเป็นปัจเจก หรือลักษณะเฉพาะบุคคลที่สูง มีโอกาศที่ 
จะเหมือนกันได้ยากยิ่ง หากแต่ในความเป็นหนึ่งเดียวนั้น ก็ล้วนเกิดขึ้นจาก องค์ประกอบที่หลากหลาย 
ประกอบกันปรากฏขึ้นเป็นรูปแบบ  หรือลักษณะใด  ลักษณะหนึ่งของชีวิต    ในองค์ประกอบเหล่านั้น 
อาทิเช่น สถานที่ สภาพแวดล้อมที่บุคคลนั้นกําเนิด สภาพครอบครัว  สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
ความเชื่ออุดมการณ์ความคิด และความศรัทธาในศาสนาที่ตนให้ความเคารพ  นับถือ  (ศรีศักร วัลลิโภ 
ดม, 2556: 2) และองค์ประกอบอื่นๆอีกมาก  สิ่งต่างต่างๆเหล่านี้เรียกว่าบริบทแวดล้อม ซึ่งให้อิทธิพล 
และส่งผลอย่างมี  นัยยะสําคัญ กับวิธีคิด และลักษณะของจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งและศิลปะก็เช่น 
เดียวกัน ล้วนมีมูลเหตุและปัจจัย จากบริบทที่แวดล้อมและถูกแปรคุณค่า  และ ความหมายของเนื้อหา 
จากบริบทแวดล้อมเหล่านั้น  ถ่ายทอด  แสดงออก   ด้วยภาษาชองศิลปะโดยศิลปิน 
 ประติมากร สนั่น ศิลากรณ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่  22 เดือนกุมพาพันธ์ พุทธศักราช  2462 
และจากไปในวันเสาร์ที่  31 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช  2529 เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ ผลงานประ 
ติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ ชิ้นสําคัญของประเทศ ที่มีชื่อเสียง ประดับไว้ให้ประชาชนได้ ชื่นชม 
และแสดงความเคารพศักการะ ไว้มากมาย ในประเทศไทย ผลิตกรรมทางศิลปะที่เป็นผลงาน ประติมา 
กรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ดังกล่าว ล้วนเกิดขึ้นจาก บริบทแวดล้อม มากมาย อันเป็นองค์ประกอบที่ 
ที่ให้อิทธิพล ต่อรูปลักษณะการแสดงออก ที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะตนบางประการ ของประติมากร 
สนั่น  ศิลากรณ์  ทั้งในด้านของแนวความคิด  รูปแบบการแสดงออกทางศิลปะ  เทคนิค  กระบวนการ 
สร้างสรรค์ และอุดมการณ์ความเชื่อ โดยบริบทแวดล้อม ที่มีอยู่มากมายต่างๆ เหล่านั้น ผู้วิจัยได้ศึกษา 
เอกสาร  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  โดยศึกษาเน้น เฉพาะ บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาของชีวิต 
ของประติมากร สนั่น  ศิลากรณ์  และได้นําเสนอผ่านหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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1.  สภาพบริบทของสังคมไทย ยุคระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2529 
1.1.  สภาพสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2529 
       ช่วงเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2475 นั้นถือเป็นช่วงเวลาของเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สําคัญ 

ซึ่งมีปัจจัยภายในประเทศ มาจากทั้งสภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและปัจจัยภายนอกประเทศ 
กล่าวคือ สภาพทางสังคม จากความเหลื่อมล้ําในเรื่องสิทธิต่างๆ ระหว่างสามัญชนกับกลุ่มพระราชวงศ์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการศึกษา คือการกําหนดการศึกษาภาคบังคับ  โดยการประกาศใชพ้ระราช 
บัญญัติประถมศึกษาในปี พ.ศ. 2464 แต่ในความเป็นจริงมีเฉพาะลูกเจ้าเท่านั้นที่มีโอกาสเรียนได้อย่าง 
เต็มที่ หรือการระบุว่าบุคคล ที่สามารถเข้าศึกษา  เป็นนักเรียนนายร้อยได้ต้องเป็นบุคคลที่เป็นเชื้อพระ 
วงศ์เท่านั้น  ส่งผลให้สามัญชนทั่วไป  เกิดความรู้สึกว่าตน เป็นกลุ่ม หรือชนชั้นที่แตกต่างไปจากชนชั้น 
ของพระราชวงศ์ และพร้อมที่จะเข้าร่วมให้การสนับสนุน  การเรียกร้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิทธิแห่งความ 
เสมอภาค  (ไพบูลย์ ช่างเรียน, 2514: 40)   

      สภาพทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเงิน ของประเทศอยู่ในสภาพไม่มั่นคง 
ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่เกิดการขาดดุล อย่างมากในบัญชีรายรับรายจ่ายของ 
แผ่นดิน  อีกทั้งการที่ประเทศ ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง ในปี พ.ศ. 2452 - 2453 และ พ.ศ. 2460 -
2462 ทําให้พืชผล เกษตรกรรมประสบความเสียหายอย่างมาก  และเมื่อประจวบ  กับปัญหาเศรษฐกิจ 
ภายนอกประเทศ   อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  ทั่วโลก  ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจตกต่ําทศวรรษ 
1930 (1930’s  depression)” ยิ่งทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทย ประสบปัญหามากยิ่งขึ้นซึ่งสภาวะ 
เศรษฐกิจ ของทุกประเทศ ในโลกตกต่ํา มาตั้งแต่  พ.ศ. 2472   อันเป็นผลมาจากสงครามโลก ครั้งที่ 1 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงแก้ไขปัญหา โดยการปลดข้าราชการออก เป็นจํานวนมาก  
เพื่อลดรายจ่ายของรัฐ อีกทั้งยังมีการเพิ่มอัตราภาษีอากรซึ่งสร้างความเดือดร้อนและไม่พอใจแก่ข้าราช 
การ และราษฎรโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก (เกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์, 2514: 58-70)   

      สภาพทางการเมือง  การที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
บุคคลในพระราชวงศ์ เพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็น “อภิรัฐมนตรีสภา”  
ในปี พ.ศ. 2468  ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาราชการของพระมหากษัตริย์ แต่สมาชิกส่วนมากเป็นพระบรม 
วงศานุวงศ์  ทําให้อภิรัฐมนตรีสภาเป็นเสมือน “เสนาบดีสภาวงใน”  ที่มีอํานาจและอิทธิพลในการปก 
ครองค่อนข้างสูง จึงเป็นสาเหตุของการแตกแยกในหมู่เสนาบดีและขุนนาง ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยน 
แปลงตําแหน่งเสนาบดี 12 กระทรวงในตอนต้นรัชกาลปรากฏว่ามีเพียง 3 กระทรวงที่ขุนนางเป็นเสนา 
บดี  จากการผูกขาดอํานาจไว้ที่พระราชวงศ์  จึงเป็นสาเหตุของความไม่พอใจในหมู่ขุนนาง  ข้าราชการ  
และสามัญชน  (จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 2549: 170)  รวมถึงกระแสความต้องการการปกครองระบอบประ 
ชาธิปไตย ได้แสดงออกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อความแตกต่าง ระหว่างความหวังของประชาชน  กับความสามารถของระบบการเมือง  ถึงจุดหนึ่งก็ 
จะทําให้เกิดการปฏิวัติ  (ชัยอนันต์  สมุทรวณิช, 2523: 184-185)   

 ในขณะเดียวกันนั้น  สภาพปัจจัย  ภายนอกประเทศ เกิดจากกระแสความนิยมในการปก 
ครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน 
กลุ่มผู้ที่ได้รับการศึกษาหรือมีประสบการณ์ในประเทศตะวันตก  ซึ่งแนวคิดของบุคคลกลุ่มนี้เห็นว่าการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะนําความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศ    
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      การที่  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย  ในพระราชบัญญัติ 
ธรรมนญูการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475  ถือเป็นก้าวแรกของการปกครองในระ 
บอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูง 
สุดในการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ. 2475  จึงได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรสยาม  ได้มีพระราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐบาล  โดยโปรดเกล้าฯ ให้ พระยามโนปกรณ์นิติธา 
ดา  ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และมีรัฐมนตรีอีก 18 ท่านเป็น 
คณะรัฐบาล  มีการจัดระเบียบ การบริหารปกครองใหม่  ในหลายด้านเพื่อให้มีการปรับปรุง การทหาร 
และวางระเบียบการบริหารประเทศใหม่  เพื่อให้เกิดเสรีภาพต่อคณะของตน และเพื่อให้เกิดความสอด 
คล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป   

 การบริหารการปกครอง ภายใต้คณะรัฐบาลชุดดังกล่าวได้ถูกท้าทาย โดยอํานาจเก่า จาก 
กลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์  กลุ่มบุคคลที่จงรักภักดี ต่อระบอบพระมหากษัตริย์ และกลุ่มบุคคล ที่สูญเสีย 
อํานาจ และได้เริ่มวิกฤตการณ์ ความขัดแย้งทางความคิด เริ่มเกิดขึ้นเมื่อ  ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันทาง 
ด้านเค้าโครงเศรษฐกิจ  ทําให้ต้องแยก เป็นสองแนวทาง  คือแนวทาง ที่ให้การสนับสนุน ตามเค้าโครง 
เศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม กับแนวทางที่คัดค้านโดยมีแกนนําสําคัญ คือพระยามโนปกณ์นิติ 
ธาดา และ พันเอกพระยาทรงสุรเดช  ที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดแนวทางแบบสังคม 
นิยม  (ชัยอนันต์  สมุทรวณิช และขัตติยา  กรรณสูต, 2518: 235-365)  ในการประชุม  คณะกรรมาน ุ
การพิจารณา เค้าโครงเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ 2476 ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ จึงมีมติมอบ 
ให้พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้ตัดสินในฐานะหัวหน้าคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครอง    

 ท่ามกลางความขัดแย้งในคณะรัฐบาลที่มีมากขึ้น   จึงนําไปสู่การรัฐประหารขึ้น เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน  พ.ศ. 2476  ส่งผลให้พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็น 
คนต่อมา (ชัยอนันต์  สมุทรวณิช, 2523: 184-185)   นํามาสู่รัฐบาลในสมัยของพันเอกพระยาพหลพล 
พยุหเสนา ภายใต้การบริหารประเทศแบบเผด็จการทหาร  การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  เพื่อพิจาร 
ณาข้อเท็จจริง ในกรณีที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรม  ถึงกล่าวหาจากรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ผลการสอบสวนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรม  ไม่มีความผิดตามพระ 
ราชบัญญัติคอมมิวนิสต์  ทําให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรม สามารถเข้าร่วมกับคณะรัฐบาลของพันเอกพระ 
ยาพหลพลพยุหเสนา  ได้อย่างปราศจากมลทินทางการเมือง หากแต่การกลับมาของหลวงประดิษฐ์มนู 
ธรรม ได้สร้างกระแสความไม่พอใจ ให้แก่กลุ่มอนุรักษ์นิยมอย่างมาก จนนําไปสู่เหตุการณ์กบฏบวรเดช 
โดยเรียกตนเองว่า “คณะกู้บ้านเมือง” ในวันที่ 11 ตุลาคมปีเดียวกัน แต่เนื่องจากความเข้มแข็งของ รัฐ 
บาลทําให้กบฏบวรเดชต้องพ่ายแพ้ ถือเป็นการสิ้นสุด บทบาทของกลุ่มอนุรักษ์นิยมและทําให้คณะราษ 
ฎรสามารถคุมอํานาจทางการเมือง ได้มากยิ่งขึ้น  การบริหารประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 
แต่ก็ยังไม่ได้เป็นไปอย่างมีเสรีภาพ มากนัก  จากการตั้งกระทู้  ถามเรื่อง การซื้อขายที่ดิน ของพระคลัง 
ข้างที่ซึ่งส่อไปในทางทุจริต และมีบุคคลที่อยู่ในคณะราษฎร หลายคนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการแสดง 
รายละเอียด ของรายรับ และรายจ่าย  รวมถึง กิจการทางทหาร  ที่พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาไม่ 
สามารถปฏิบัติ ตามที่สภาผู้แทนราษฎรต้องการได้  ทําให้รัฐบาลของพันเอกพหลพลพยุหเสนาต้องพ้น 
จากตําแหน่ง เพราะแพ้มติในสภาผู้แทนราษฎร  (จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 2549: 188)  

 ต่อมาเข้าสู่ ยุคของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ได้ดําเนินนโยบายเรียกร้องดินแดน 
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คืนจากประเทศฝรั่งเศส  ความโหดร้ายของลัทธิล่าอาณานิคม  จนกระทั่งเกิดความเคลื่อนไหวของนิสิต  
นักศึกษาและนกัเรียนในสังกัดของมหาวิทยาลัย จํานวน 8,000 คน เดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืนจาก 
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีนโยบายรัฐนิยม 
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของประชาชน ในหลาย 
ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกระบบบรรดาศักดิ์ ที่มีมาตั้งแต่ สมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  การ 
ปรับปรุงภาษาไทย   หรือแม้แต่การแต่งกาย   ที่จะต้องให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

 ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้นําประเทศไทยเข้าไปมีส่วน 
เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการยอมให้กองทัพญี่ปุ่น ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ไปประเทศ 
พม่า และประกาศร่วมรบกับประเทศญี่ปุ่น  โดยญี่ปุ่นสัญญาว่าจะให้ดินแดน ที่ไทยเสียแก่อังกฤษ และ 
ฝรั่งเศสกลับคืนทั้งหมด ภายหลัง ชนะสงคราม  แม้รัฐบาลไทย ภายใต้การนํา  ของจอมพล ป. พิบูลสง 
ครามจะประกาศสงคราม กับฝ่ายสัมพันธมิตร  แต่ก็มีคนไทยอีกจํานวนหนึ่ง ทั้งที่อยู่ใน  และนอกประ 
เทศไม่เห็นด้วย กับแนวนโยบายดังกล่าวจึงได้มีการรวมตัวกันก่อตั้งขบวนการเสรีไทย (Free Siamese 
 Movement  หรือ Free  Thai  Movemeny)  โดยการที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ตัดสินใจเข้าร่วม 
สงครามโลกครั้งที่ 2  โดยอยู่ฝ่ายญี่ปุ่น  ก็ด้วยความเชื่อมั่นว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ซึ่งจะ 
ส่งผลดีต่อประเทศไทยในการที่จะได้ดินแดน ที่สูญเสียแก่ชาติมหาอํานาจตะวันตกคืนมา แต่เหตุการณ์ 
ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง  เมื่อกองทัพของสหรัฐอเมริกา ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมา และนางา 
ซากิของญี่ปุ่นเป็นเหตุ ให้รัฐบาลญี่ปุ่นยอมจํานน  แต่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นกลับ 
รอดพ้น  จากการตกเป็นประเทศผู้พ่ายแพ้สงครามนั้น จาก ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช เอกอัครราชทูตไทย 
ประจํากรุงวอชิงตัน  ปฏิเสธที่จะส่งสาส์นประกาศสงคราม  กับฝ่ายสัมพันธมิตรให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเม 
ริกา  และการที่ขบวนการเสรีไทยทั้งใน  และนอกประเทศ ได้ให้ความร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตร และ 
ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจ ของรัฐบาลในการเข้าร่วมสงคราม โดยอยู่ฝ่ายญี่ปุ่น จากเหตุการณ์ดังกล่าว 
จึงทําให้กลุ่มของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ลดบทบาททางการเมืองลงไป 

 กล่าวโดยสรุป หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาประเทศไทย 
ตกอยู่ในวัฏจักรแห่งการรัฐประหาร และถูกปกครองด้วยเผด็จการทหาร เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้การปก 
ครองระบอบประชาธิปไตย ของไทย มีพัฒนาการที่ชะงัก  ขาดความต่อเนื่อง  แม้ในระยะต่อมารัฐบาล 
ได้จัดให้มีการเลือกตั้งที่ไม่ได้ เป็นการเลือกตั้ง ที่แท้จริง  ตามกระบวนการ ทางประชาธิปไตยเท่าใดนัก  
จนมาถึงรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  มีนโยบายการบริหารประเทศ  ที่มุ่งควบคุมประชาชน  ให้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองให้น้อยที่สุด  การสร้างความเกรงกลัวในหมู่ประชาชนที่คิดจะต่อต้านอํานาจ 
รัฐ  การตราพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 ให้โอนหน่วยงานราช 
การมากมายมาสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อรักษาอํานาจและผลประโยชน์ไว้ที่กลุ่มตน 

 สภาพสังคมในช่วงยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ได้พยายามแก้ไขปัญหาสังคมอย่าง 
จริงจัง  ด้วยนโยบาย การปราบปรามอันธพาลอย่างจริงจัง  การปราบปรามและห้ามการสูบฝิ่น การสั่ง 
ปิดโรงยาฝิ่นอย่างถาวร การจัดตั้งกรรมการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาเยาวชนเป็นต้น การ 
กู้เงินจากธนาคารโลก (The  World  Bank) เป็นครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2493 เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐ 
กิจและโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)และภายหลังการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ใน 
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506  พลเอกถนอม  กิตติขจร ก็ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี 
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ว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งในปีต่อมาก็ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็นจอมพล โดยการดําเนินนโยบาย 
ส่วนใหญ่ของรัฐบาล จะสานต่อจากนโยบายเดิม  แต่การบริหารประเทศ  ของรัฐบาลนั้นก็ไม่ได้ราบรื่น 
นัก  เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ภัยจากการก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง 
ประเทศไทย ภาวะเงินฝืด การไม่สามารถคุมเสียงสมาชิก  ของพรรคร่วมรัฐบาลได้  จึงส่งผลกระทบต่อ 
เสถียรภาพของรัฐบาล จนนําไปสู่การรัฐประหารตนเอง เนื่องจากเป็นช่วงการตื่นตัวทางการเมืองอย่าง 
กว้างขวาง  โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษา ซึ่งได้เริ่มมีบทบาทอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่การเลือกตั้ง พ.ศ. 
2512  เหตุการณ์ได้ลุกลาม  และขยายผลไปถึงการเรียกร้อง   รัฐธรรมนูญ จนกลายเป็น เหตุการณ์วัน 
มหาวิปโยค  14 ตุลาคม พ.ศ. 2516   

 สภาพสังคม ในช่วง พ.ศ.  2503 – 2513  นั้น เป็นช่วงการเพิ่มขึ้นของประชากรได้ส่งผล 
กระทบต่อสภาพสังคม หลายประการ  เช่น การอพยพของแรงงาน   จากชนบท เข้ามาอาศัยอยู่ในเขต 
เมืองมากขึ้น  ทําให้เกิดกลุ่มอาชีพ และกลุ่มของชนชั้นกลางทางเศรษฐกิจมากขึ้น  รวมถึงการเพิ่มของ 
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน การว่างงานในกลุ่มผู้ที่จบการศึกษา ทั้งนี้เพราะรัฐบาลไม่สามารถหาแหล่งงานรองรับ 
ผู้จบการศึกษาได้เพียงพอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ใช้เครื่องจักรกลเป็นส่วนใหญ่  จึงทําให้เกิดชนชั้นใหม่ อย่างน้อย  3  กลุ่มชนชั้น ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจ 
ในภาคการธนาคาร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน   ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และบริการกลุ่มนิสิต นักศึกษา และนัก 
เรียนอาชีวศึกษา 

 สภาพเศรษฐกิจ  จากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 
เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ในรัฐบาล  ของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ จนถึง  ก่อนเกิดเหตุการณ์  14  ตุลาคม พ.ศ. 
2516  นั้น  ล้วนมีแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจ  ที่เน้นการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม   ที่เปลี่ยนแปลง 
ไปจากการปลูกพืชแบบดั้งเดิม ไปเป็นการจัดการ การผลิต  การตลาด  เพื่อการส่งออก  เป็นเศรษฐกิจ 
แบบพึ่งพา ทําให้เกษตรกรของไทย ต้องประสบปัญหามากมาย  ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอํานาจทาง 
การเมืองภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งส่งเสริม การลงทุนในรูปแบบอุตสาหกรรม แทนการนําเข้าจากต่างประ 
เทศ ทําให้ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและเพิ่มปริมาณมากขึ้นในเวลา 
ต่อมา  ผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงเป็นการอพยพแรงงาน จากชนบท เข้ามาสู่เมือง  ส่งผลโดยตรง  ต่อการ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในระยะต่อมา 

1.2  สภาพบริบทของสงครามอินโดจีน และสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีต่อสังคมไทย 
                สงครามอินโดจีน และ สงครามโลกครั้งที่ 2  เป็นเหตุการณ์สําคัญ  ที่เกิดขึ้น ในช่วงหลัง 
เปลี่ยนแปลงการปกครอง สงครามอินโดจีนนั้น มีสาเหตุจากความขัดแย้ง ระหว่างประเทศไทยและอิน 
โดจีนฝรั่งเศส ในดินแดนที่ประเทศไทย สูญเสียให้จักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ในสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชการที่ 
5 ซึ่งไทยได้พยายามเรียกร้องดินแดนคืน  ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา  จนนําไปสู่สงครามระหว่างไทย – 

อินโดจีนฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2483  โดยมีญี่ปุ่นมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  ประกอบกับประเทศฝรั่งเศส  มีภาระ 
สงครามทางยุโรป  ทําให้ไทยได้ดินแดนกลับคืน แต่หลังจากการสิ้นสุดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยจํา 
ต้องเสียดินแดนส่วนนั้นให้ฝรั่งเศสอีกครั้ง เพื่อฟื้นฟูสัมพันธไมตรี กับฝรั่งเศส ในฐานะประเทศที่ชนะสง 
ครามโลกครั้งที่ 2 (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์ ,2548 : 629) 
       สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกและ 
นับว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย โดยมูลเหตุ 
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ของสงครามโลกครั้งที่ 2  เริ่มเมื่อวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2482 จากด้านยุโรป  ทําให้อังกฤษ  และฝรั่ง 
เศสประกาศสงคราม   กับเยอรมนีในเวลาต่อมา (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 629) และการที่ประเทศ 
ไทยต้องเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 2   เมื่อวันที่  8 ธันวาคม  พ.ศ. 2484  เนื่องจากญี่ปุ่นต้องการใช้ 
ประเทศไทย เป็นเส้นทางเดินทัพ ผ่านไปยังดินแดน ที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  และฝรั่งเศส  พร้อมกับ 
การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ ของสหรัฐอเมริกา ทําให้เกิดมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกครั้งที่ 2 ในภูมิ 
ภาคเอเชียแปซิฟิก และสงครามขยายอาณาเขต ครอบคลุมไปทั่วภูมิภาค ของโลก  รวมถึงประเทศไทย 
ซึ่งรัฐบาลไทย ขณะนั้น อยู่ภายใต้การนําของ  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรีต้องยินยอมทํา 
ตามข้อเสนอของญี่ปุ่น ในการให้ประเทศไทย เป็นทางผ่านเพื่อไปสู่พม่า  เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ประเทศไทย  ไมส่ามารถต่อต้าน  กองทัพญี่ปุ่นได้  โดยญี่ปุ่น ได้สัญญาว่า จะเคารพ   เอกราชอธิปไตย 
และเกียรติภูมิของไทย   โดยในระหว่างเกิดสงครามนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก  
กล่าวคือ  ทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ  ปัญหาการขาดดุล การค้า ระหว่างประเทศ  และการขาดแคลน สิน 
ค้าอุปโภคบริโภค  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 631)  โดยสงครามอินโดจีนฝรั่งเศส ถือเป็นเหตุการณ์ 
ความขัดแย้ง ระหว่างประเทศไทย กับรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศส  ในระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2484  จาก 
กรณีที่รัฐบาลไทย เรียกร้องดินแดนบริเวณ ฝั่งแม่น้ําโขง คืนจากฝรั่งเศส รวมถึงการล่วงล้ําอธิปไตยไทย 
ของฝรั่งเศสใน ปี พ.ศ. 2483 ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น จนลุกลามเป็นสงคราม ในที่สุด  เริ่มมา 
จากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อรัชกาลที่ 4 ทําสนธิสัญญาเบาริงกับ 
อังกฤษ  ทางฝรั่งเศสจึงขอทําสัญญาทํานองเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2401 จากนั้นฝรั่งเศสได้ดินแดน โคชิน 
ไชน่า  กัมพูชา  แคว้นสิบสองจูไทย รวมทั้งเกาะกงไปเป็นอาณานิคมของตน และในปี พ.ศ. 2436 หรือ 
กรณี  ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสได้ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขง  ต่อด้วยดินแดนฝั่งขวาแม่น้ําโขงตรงข้ามหลวงพระ 
บาง และตรงข้ามปากเซ  และพ.ศ. 2450ได้ดินแดนพระตะบอง  เสียมราฐ  และศรีโสภณ 

      ในสมัยรัฐบาลของหลวงพิบูลสงครามนั้น  ได้มีการปลุกระดมเรียกร้องดินแดนคืนโดยเผย 
แพร่ประวัติการสูญเสียดินแดนไทยให้แก่ฝรั่งเศส  ความโหดร้ายทารุณ ของลัทธิล่าอาณานิคมของ ฝรั่ง 
เศส  ผลที่ตามมาจึงทําให้เกิดการชุมนุมเดินขบวนของนิสิต  นักศึกษา และ นักเรียนเตรียมของมหาวิท 
ยาลัยต่าง ๆ ประมาณ 8,000 คน  และชนวนเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสนั้นมาจาก 
การที่ฝรั่งเศสแสดงท่าทางคุกคามลุกล้ําอธิปไตยของไทย  การส่อเจตนาที่ไม่เป็นมิตร  รวมถึงการแสดง 
กิริยาข่มขู่ยั่วยุและท้าทายต่อรัฐบาลไทย   การหาเหตุกลั่นแกล้ง รังแก   จับกุมคุมขังประชาชนไทยบริ 
เวณริมแม่น้ําโขงอยู่ตลอดเวลาและได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น  โดยการส่งเครื่องบินและเรือรบลุกล้ําเข้า 
มายังพรมแดนของไทยไม่น้อยกว่า  30  ครั้ง   เกิดการปะทะกันอยู่หลายครั้ง  และยังคงรุกรานไทยอยู่ 
เรื่อยมาเป็นระยะๆ  จนกระทั่งสงครามระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสสามารถยุติลงได้โดยการเข้ามา 
ไกล่เกลี่ยของญี่ปุ่น   เริ่มต้นจากการทําสัญญาสงบศึกก่อนแล้วจึงลงนามในอนุสัญญาสันติภาพระหว่าง 
ไทยกับฝรั่งเศส ทําให้ประเทศไทยได้รับดินแดนบางส่วนของอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศส  ซึ่งต่อมาดินแดน 
บางส่วนต้องคืนให้กับฝรั่งเศส  ภายหลังยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสงครามมหาเอเชยีบูรพา เพื่อแลก 
เปลี่ยนกับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันที่ได้ยกเลิกไประหว่างสงคราม    และเนื่อง 
จากฝรั่งเศสมีสิทธิที่จะขัดขวางการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทย  เพราะเป็น  1 ใน 5 
ของประเทศผู้ก่อตั้ง 
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      สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เริ่มจากสงครามที่เกิดขึ้นในภาคพื้นยุโรป     คือประเทศเยอรมนี  
ได้ละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายน์  ทําสงครามรุกรานประเทศใกล้เคียง จนทําให้ประเทศมหาอํานาจต้อง 
ประกาศสงคราม     จนเกิดเป็นการสู้รบระหว่างฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วลุกลามไปยังทวีป 
อื่น ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย   (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 643)  ซึ่งก่อนเกิดสงครามขึ้นภายใน 
ประเทศนั้น  ประเทศไทยได้มีการเตรียมการไว้หลายด้าน  ด้วยการประกาศความเป็นกลาง  เมื่อวันที่ 
12 มิถุนายน  พ.ศ. 2483  รัฐบาลไทยได้ทํากติกาสัญญาไม่รุกรานกับฝรั่งเศส  และอังกฤษ ที่กรุงเทพฯ  
ในขณะเดียวกัน ไทยก็ทํากติกาสัญญาดังกล่าวกับญี่ปุ่นโดยทําการเซ็นสัญญาที่กรุงโตเกียว  การเตรียม 
การด้านทหาร เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าเพื่อความไม่ประมาทจึงเร่งปรับปรุงกองทัพต่างๆ ทั้งกองทัพบก  
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมถึงการจัดตั้งยุวชนทหารที่มีความสํานึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบ 
ต่อประเทศชาติ  โดยได้มีการขยายอัตรากําลังพล  และเตรียมจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้เพิ่มเติม 

      ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  นั้นอยู่ในสมัยพลตรีหลวงพิบูลสงคราม  ดํารงตําแหน่งนายก 
รัฐมนตรีของไทย  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม  พ.ศ. 2481   รวมทั้งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม และมหาดไทยโดยมีนโยบายสําคัญของรัฐบาลชุดนี้  คือ การนํานาวาไทยเข้าสู่ความเป็นอารย 
ประเทศ  มีการระดมประชาชนให้สร้างสํานึกว่ากําลังก้าวเข้าสู่ประเทศสยามใหม่ โดยการตราพระราช 
บัญญัติรัฐนิยม ซึ่งเป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีประกาศใช้เพื่อให้ระชาชนปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประเพณี 
ที่คนไทยพึงกระทํา  และเพื่อความเจริญของชาติ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทย   
(สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์ , 2548 : 648)    การกําหนดวันชาติขึ้นในวันที่  24  มิถุนายน การแต่งเพลงชาติ 
ไทยขึ้นเป็นครั้งแรก     รวมถึงการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  ทั้งนี้   เพื่อแสดงว่าประเทศมีการปก 
ครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ      หากแต่สถานการณ์ 
ภายในประเทศไทยนั้นค่อนข้างสับสนวุ่นวายในช่วงที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก อาทิ สถานการณ์ทางชายแดน  
จาการที่กองทหารญี่ปุ่นได้เข้าสู่ประเทศไทยทั้งทางบก  ทางทะเล ซึ่งเกือบทุกแห่งนั้น ทั้งทหาร ตํารวจ 
และยุวชนทหารไทยได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งก่อนการประกาศยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินผ่านประเทศไทย 

      ด้านสถานการณ์ทางการเมืองนั้น  เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม   ได้เดินทางมาถึงที่ประ 
ชุมคณะรัฐมนตรี    และแจ้งเรื่องการเสนอแผนการของญี่ปุ่น  3  ประการให้แก่ประเทศไทย  คือ   1) 
ญี่ปุ่นเพียงขอเดินผ่านไทยไปเท่านั้น   2)  ไทยกับญี่ปุ่นทําสัญญาพันธมิตรกัน เพื่อป้องกันประเทศไทย  
และ 3)  ไทยกับญี่ปุ่นประกาศเป็นสหายสงครามร่วมรุกร่วมรบต่ออังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา  และใน 
การนี้ญี่ปุ่นพร้อมที่จะให้ดินแดนที่ไทยเสียแก่อังกฤษ และฝรั่งเศสกลับคืนมาทั้งหมด   คณะรัฐมนตรีจึง 
ได้พิจารณา และสรุปความว่าเนื่องจากประเทศไทยมีกําลังไม่เพียงพอที่จะต่อต้านญี่ปุ่น   จึงให้กองทัพ 
ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปได้ และจะอํานวยความสะดวกเท่าที่จําเป็น  เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน  
โดยที่ญี่ปุ่นต้องเคารพต่อเอกราช  อธิปไตย  และเกียรติยศของไทย ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นจึงได้ 
ตกลงทํากติกาสัญญาไมตรีร่วมกัน   

      ขณะเดียวกันสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น การที่ญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศ 
ไทยนั้น  ทําให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจหลายด้าน คือ  1) ภาวะเงินเฟ้อผลจาก 
การลดค่าเงินบาท ทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ   ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว     สินค้าราคาสูงขึ้น  
2) ปัญหาการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ ผลมาจากการวางตัวเป็นกลางของไทย  ก่อนเกิดสงคราม 
โลกในยุโรป เมื่อพ.ศ. 2482  ทําให้การค้ากับต่างประเทศของไทยขยายตัวมากขึ้น  แต่พอเมื่อญี่ปุ่นเข้า 
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มาในประเทศไทย    ทําให้การค้าขายระหว่างประเทศของไทยต้องหยุดชะงัก  และ 3) การขาดแคลน 
สินค้าอุปโภคบริโภค  อันเป็นผลมาจากการขาดแคลนสินค้าและราคาสินค้าที่สูงขึ้นจนทําให้เกิดปัญหา 
ค่าครองชีพของประชาชน   จากการแถลงการณ์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ว่าสภาพเศรษฐกิจของ 
ประเทศกําลังทรุดเต็มที่    เพราะขณะนั้นเงินทุนสํารองของประเทศประมาณร้อยละ  60   ถูกรัฐบาล 
อังกฤษและสหรัฐอเมริกากักไว้   อีกทั้ง  การลดค่าเงินบาท  เงินคงคลังของรัฐบาลหมด  ฐานะการเงิน 
ของประเทศจึงเข้าขั้นวิกฤต   รัฐบาลไทยก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้ง  3  ด้าน  ด้วยการ 
ตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภค  การออกประกาศสินค้าควบคุม  24 รายการ  การออก 
พระราชบัญญัติเพิ่มภาษีอากรจากราษฎร  นอกจากนี้การแก้ปัญหาเงินเฟ้ออีกประการหนึ่ง คือ การลด 
ปริมาณธนบัตรที่หมุนเวียนโดยดึงธนบัตรจากประชาชนกลับเข้าคลัง  และมีกําหนดไถ่ถอน 8 ปี เมื่อถึง 
กําหนดสามารถไถ่ถอนเป็นเงินสดหรือทองคําได้ เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนนิยมซื้อพันธบัตร   

      การประกาศสงครามเมื่อวันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2485  ของรัฐบาลไทยกับฝ่ายสัมพันธ 
มิตร   จึงทําให้มีชาวไทยส่วนหนึ่งที่ไม่พอใจนโยบายของรัฐบาล     จึงได้จัดตั้งองค์การต่อต้านญี่ปุ่นขึ้น 
ในประเทศไทย  โดยนายปรีดี  พนมยงค์   ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการ  เป็นผู้นําในสหรัฐอเมริกา 
ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช อัครราชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี  เป็นผู้นํา   และในอังกฤษนักเรียนไทย 
ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นแกนนําองค์การต่อต้านญี่ปุ่นต่อมาได้พัฒนาเป็นขบวนการเสรีไทย  โดย 
ระยะแรกต่างคนต่างดําเนินการ   แต่กองกําลังเสรีไทยไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติการ     เนื่องจากญี่ปุ่นยอม 
จํานนโดยไม่มีเงื่อนไขต่อฝ่ายสัมพันธมิตร   เพราะถูกสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลงในเมืองฮิโรชิมา 
และเมืองนางาซากิ  ซึ่งสร้างความสูญเสียอันใหญ่หลวงแก่ประเทศญี่ปุ่น 

      ในช่วงเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างก่อนการยุติสงครามนั้น  ฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตร 
ได้สู้รบกันอย่างรุนแรง  ทั้งด้านยุโรป และด้านเอเชียแปซิฟิก  ต่อมาอิตาลี และเยอรมนี  ประสบความ 
ปราชัยก่อน  ส่วนทางด้านญี่ปุ่นนั้น เมื่อถูกทิ้งระเบิดปรมาณูถึง 2 เมืองจึงยอมแพ้ในที่สุด   ส่วนสถาน 
การณ์ของไทยนั้นเมื่อใกล้สิ้นสุดสงครามคือในช่วง ปลายปี พ.ศ. 2488 นั้น กองกําลังของญี่ปุ่นอ่อนแอ 
ลงมากจะเห็นได้จากการปราชัยต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในหลาย ๆ แห่ง   ญี่ปุ่นได้เตรียมการเข้าปลดอาวุธ 
ไทยหลังจากถอนตัวจากพม่า  และฝ่ายเสรีไทยก็เตรียมการต่อสู้กับญี่ปุ่นอย่างเปิดเผยเช่นกัน   แต่ฝ่าย 
สัมพันธมิตร    ได้แจ้งว่าเสรีไทยต้องรอวันที่กองทัพสัมพันธมิตรจะโจมตีกองทัพญี่ปุ่นจากเมืองพม่าเข้า 
มาสู่เมืองไทยก่อน  แต่ต่อมาสงครามได้สิ้นสุดลง  จากการที่ญี่ปุ่นได้ยอมจํานน  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2488  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 696) 

      เมื่อสงครามได้ยุติลงรัฐบาลไทยได้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตร เพื่อรักษาสถานภาพว่าไทย 
นั้นมีเอกราชและอธิปไตยเป็นของตนเอง   ด้วยการขอให้ฝ่ายสัมพันธมิตรให้การรับรองเอกราช   และ 
อธิปไตยของไทยว่า  ไม่เป็นผู้แพ้สงครามนั้น และขอฟื้นฟูสัมพันธไมตรีกับฝ่ายสัมพันธมิตร    เมื่อฝ่าย 
สัมพันธมิตรชนะสงครามเสมือนกับเสรีไทยซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสัมพันธมิตรนั้นประสบความสํา
เร็จด้วย สงครามโลกครั้งที่ 2 นับเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง 
ของประเทศไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นอย่างมาก     เนื่องจากในระหว่างเกิดสง 
ครามได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง     รวมทั้งความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการ 
เมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อกําเนิดขบวนการเสรีไทย 
เพื่อต่อต้านญี่ปุ่น       ซึ่งเป็นขบวนการสําคัญที่ทําให้ไทยสามารถรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้ได้ โดย 
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ไม่เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าแพ้สงคราม (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 717) 
 

2.  ลักษณะการแสดงออก ทางศิลปกรรมของไทยระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2529 
2.1  ศิลปะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในระยะแรก 

         ประเทศไทย ในช่วง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเล็งเห็นถึง 
ความสําคัญในงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอด จากกระแสของชาติตะวันตก พระ 
องค์ทรงจัดตั้งกรมศิลปากร ให้ทําหน้าที่ดูงานศิลปะในสาขาต่างๆ แบ่งออกเป็น 7 สาขา คือ งานช่าง 
ปั้นช่างเขียน  ดุริยางคศาสตร์  นาฏศาสตร์  สุนทรพจน์  สถาปัตยกรรม และอักษรศารตร์   และทรงมี 
พระประสงค์จะหาช่างปั้นมา ช่วยปฏิบัติราชการเพื่อฝึกฝนให้คนไทยสามารถปั้นรูปได้อย่างแบบตะวัน 
ตกและสามารถมีความรู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ    ในงานประติมากรรมด้วยจึงได้ติดต่อกับรัฐบาลอิตาลีขอคัด 
เลือกนักประติมากรที่มีชื่อเสียงเพื่อเข้ามาปฏิบัติราชการกับรัฐบาลไทย  ทางรัฐบาลอิตาลีจึงเสนอ นาย 
คอร์ราโด เฟโรจี หรือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มาพร้อมทั้งคุณวุติและผลงาน   ซึ่งรัฐบาลไทยก็ยินดี 
รับเข้าป็นข้าราชการในตําแหน่งช่างปั้น  กรมศิลปากร  ในปี พ.ศ. 2476    กรมศิลปากรได้ตั้งโรงเรียน 
ศิลปากรแผนกช่างขึ้นโดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อํานวยการ       ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2486 

      แนวทางในการสอนวิชาศิลปะแนวตะวันตก ที่เน้นการศึกษาข้อเท็จจริงจากธรรมชาติ จึง 
เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการเติบโตของศิลปะสมัยใหม่ช่างศิลป์ในยุคสมัยนี้     สร้างสรรค์ผลงานเชื่อม 
โยงกับรากฐานของศิลปวัฒนธรรมเดิม  ทําให้มีทั้งกลุ่มที่มีความสามารถในแนวสากลตะวันตกและแนว 
ประเพณีไทย ผลงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ มีงานเหมือนบุคคลต่าง ๆ    ทั้งรูปปั้นและ 
ภาพเขียนประดับในอาคารและอนุสาวรีย์สําคัญๆ  เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก  เช่น  อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 
ที่สวนลุมพินี อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่     อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นต้น และยังมีการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ 

      อนุสาวรีย์ที่เป็นประติมากรรมแบบเหมือนจริงเป็นหัวใจสําคัญ      ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 
เป็นต้นมา  ทําให้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของบุคคลสําคัญต่อมาอีกหลายชิ้นช่วงยุคก่อนที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2489     วงการศิลปะไทยเริ่มมีศิลปินหัว 
ก้าวหน้าหลายคนทดลองเขียนภาพแนวใหม่แหวกไปจากศิลปินตามหลักวิชาที่เน้นความเหมือนจริง ที่ 
ถูกต้อง แต่ก็ยังคงมีศิลปะที่มุ่งหาความเหมือนจริงโดดเด่นเป็นแนวทางหลักสืบทอดต่อมาตั้งแต่รัชการ 
สมัยที่แล้ว 

      ในสมัยช่วงที่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังเป็นอาจารย์ผู้สอนและดูแล ระหว่างปี พ.ศ. 
2486 – 2505 นั้นแนวทางกว้าง ๆ  ในการสร้างสรรค์ของการศึกษาเพื่อปูพื้นฐานให้เกิดความรู้ความ 
เข้าใจทางศิลปะจากธรรมชาติ และเมื่อได้พิจารณาแล้วจะได้คัดเลือกเข้าไปสู่การศึกษาระดับสูง  จาก 
เหตุผลดังกล่าวแนวทางการสร้างสรรค์ของศิลปินไทยในช่วงระยะเวลานี้จะถ่ายทอดอารมณ์จากธรรม 
ชาติในลักษณะเหมือนจริงด้วยความเชื่อที่ว่าการถ่ายทอดรูปแบบเหมือนจริงให้ได้ก่อนจึงเป็นแนวทาง 
ในการสร้างสรรค์ที่ศิลปินไทยใช้ในการดําเนินวิถีชีวิตการเป็นศิลปินในช่วงนี้    และจะเห็นได้จากการ 
นําผลงานเข้าสู่การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในยุคแรกๆ จะเห็นได้ว่า  ผลงานของศิลปินบางคนมีแนว 
ทางที่แตกต่างไปจากลักษณะเหมือนจริงนั้นจะมีอยู่ไม่มากนัก  
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      ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2486 ยังคงมีรูปแบบที่เน้นเข้าไปหาลักษณะเหมือนจริง ผู้สร้างสรรค์ 
จะถ่ายทอดแบบและข้อมูลที่เห็นจากทั้งธรรมชาติ   และการจินตนาการได้อย่างสมบูรณ์    ซึ่งผลงาน 
เหมือนจริงแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม   กลุ่มศิลปินที่นิยมสร้าง 
สรรค์ผลงานในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากลักษณะเหมือนจริงก็ยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกัน   โดย 
มีการผสมผสานแนวประเพณีไทยเข้าไปในการสร้างผลงาน  ดังจะเห็นได้จากผลงานจิตกรรมของ ชลูด 
นิ่มเสมอ, มานิตย์ ภู่อารีย์, ประสงค์ ปัทมานุช และประติมากรรมของ เขียน ยิ้มศิริ, ชิต เหรียญประชา 
เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492  เป็นต้นมา    วงการศิลปะเริ่มมีศิลปินไทยได้รับทุนการศึกษาทั้งจากของ 
รัฐบาลไทยและจากรัฐบาลยุโรปให้ไปดูงานและศึกษาต่อทางด้านศิลปะสมัยใหม่ที่ประเทศยุโรป   โดย 
ในส่วนใหญ่จะเป็นประเทศอิตาลี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมันและสหรัฐอเมริกา  ศิลปินหลายๆคน 
ที่สําเร็จการศึกษากลับมา   นําความรู้และอิทธิพลทางศิลปะที่ได้พบเห็นในยุโรป  เช่น   แนวการสร้าง 
สรรค์แบบอิมเพรสขั่นนิสม์  (Impressionism)  โพสท์อิมเพรสชั่นนิสน์  (Post Impressionism) และ 
คิวบิสม์  (Cubism)        ศิลปินหลายคนได้รับอิทธิพลจากแนวทางสร้างสรรค์เหล่านั้นมาสร้างผลงาน 
จิตรกรรมและประติมากรรมที่แตกต่างไปจากรูปแบบเหมือนจริงและรูปแบบแนวประเพณี กลุ่มศิลปิน 
เหล่านี้ได้แก่ เฟื้อ หริพิทักษ์, สวัสดิ์ ตันติสุข และ ทวี นันทขว้าง เป็นต้น  

      อิทธิพลจากลัทธิอิมเพสชั่นนิสม์ (Impressionism)  จากที่ศิลปินไทยส่วนหนึ่งได้มีโอกาส 
ไปศึกษาศิลปะในอิตาลี     ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวทําให้ได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์ผลงานของลัทธิ 
อิมเพรสชั่นนิสม์จากกลุ่มศิลปินยุโรปเข้ามาในการทํางานโดยได้นําเอาปรัชญาของลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ 
มาเป็นแนวทาง มีการพัฒนาก้าวหน้า   และใช้ทฤษฎีสีที่เกิดจากแม่สีวิทยาศาสตร์    ทําให้ผลงานของ 
ศิลปินไทยเป็นผลงานที่ใช้อารมณ์บรรยากาศที่เรียบง่าย รูปทรงไม่ซับซ้อนและไม่มีรายละเอียดมากนัก 
เที่ยงตรงตามสายตาที่เห็นและผลงานจะแฝงไว้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจของตนเอง    ซึ่งเป็น 
พลังพลักดันการสร้างสรรค์ที่สําคัญ    จากการเขียนแบบเหมือนจริงจากต้นแบบของธรรมชาติไปสู่การ 
แสดงความเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางอารมณ์จึงเป็นสิ่งกระตุ้นวงการศิลปะของไทยในช่วงเวลา
นั้นพอสมควร 

      อิทธิพลจากลัทธิคิวบิสม์  (Cubism)   ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อผลงานศิลปินไทยในช่วง 
ระยะนี้     ด้วยความประทับใจในโครงสร้าง เส้น และรูปทรงแบบเรขาคณิต คือ สิ่งที่เป็นรากฐานของ 
รูปทรงในธรรมชาติ    เป็นแนวปรัชญาของกลุ่มลัทธิคิวบิสม์โดยพัฒนารูปที่เห็นจากธรรมชาติไปสู่โครง 
สร้างเรขาคณิต เพื่อเน้นคุณค่าของปริมาตร หรือการประกอบกันให้เกิดรูปทรงใหม่ มีการตัดทอน และ 
คลี่คลายรูปทรงให้เรียบง่าย เป็นเหลี่ยมสัน นําเสนอความคิดและทัศนะส่วนตัวเป็นเรื่องสําคัญ  การได้ 
รับอิทธิพลได้ต่อเนื่องมาถึงปี  พ.ศ. 2500  ยังปรากฏให้เห็นได้ในงานศิลปินไทย   เช่น งานจิตกรรมชื่อ 
มิลานเก่า และบรัคชาโนของ สวัสดิ์ ตันติสุข   ซึ่งไม่ใช้สีที่รุนแรงแต่เป็นโครงสีที่ถูกลดค่าความจัดลงไป 
ยังมีศิลปินไทยอีกหลายคน  เช่น  อํานาจพ่วงเสรี, ชลูด นิ่มเสมอ, สมโภชน์ อุปอินทร์         และพนม 
สุวรรณบุณย์ 

      การค้นหารูปแบบตามแนวคิดดังกล่าว    ทําให้งานสร้างสรรค์ทั้งจิตรกรรมและประติมา 
กรรมเริ่มคลี่คลายมากขึ้น   การแสดงออกของอารมณ์ที่มีความรู้สึกรุนแรงในลักษณะเอ็กเพรสชั่นนิสม์ 
(Expressionism)  และพัฒนารูปแบบคิวบิสม์ (Cubism) เริ่มสลายความเป็นรูปทรงจากธรรมชาติที่มี 
เหตุผลไปสู่รูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi – Abstract) และนามธรรม (Abstract)    ในที่สุดสิ่งที่ดลใจให้ 
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เกิดผลงานแนวนามธรรมนั้นมาจากหลายสิ่งจากธรรมชาติหรือจากอารมณ์ภายใน      เพื่อสะท้อนสิ่งที่ 
ตนเองรู้สึกจากเรื่องราวและสิ่งแวดล้อมภายนอก กลั่นกรองและสกัดเอาแก่นแท้เพื่อเสนอสิ่งที่เป็นเนื้อ 
หาโดยแท้จริง 

2.2  ศิลปกรรมภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระยะแรก 
       แม้ว่าการเปลี่ยนแปลง ทางด้านศิลปกรรมนั้น เกิดขึ้นมาก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลง  การ 
ปกครองในปี พ.ศ. 2475   อยู่ต่อเนื่องก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงหลังปี พ.ศ. 2475  ก็นับว่าเป็นจุดสํา 
คัญ ในการเริ่มเปลี่ยนแปลงเส้นทางบทบาทของสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงในระบอบการปกครอง 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475   คณะราษฎรได้ทําการปฏิวัติเพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในสังคม 
ไทย ยึดอํานาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเจตจํานงที่จะมอบอํานาจ 
ให้แก่ประชาชนในที่สุด   แม้ว่าแนวคิดด้านการปกครองจะมีมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ด้วยอุปสรรคความ 
ล่าช้าของเชื้อพระวงศ์ ขุนนางชั้นสูง อันเป็นพันธนาการในเชิงศักดินาชนชั้น หรือเหตุผลใดอื่นก็ตามใน 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปกรรมเองก็เป็นไปอย่างกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น       เมื่อมีประกาศพระราช 
กฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการในกรมศิลปากร ฉบับ 29 มกราคม 2475  ได้ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลป 
กรรมขึ้นภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี   ช่างปั้นชาวอิตาเลียนผู้ซึ่งแสดงเจตจํานงอัน 
เลิศในการสร้างสรรค์วงการศิลปกรรมไทย และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการ “หลงใหลใฝ่ฝัน” ในความ 
เป็นตะวันตกอีกด้วย (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2534: 94-95) 

2.3  การสถาปนามหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะนามศิลปากร 
                สืบเนื่องมาจาก  ในรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาส 
ยุโรปถึง 2 ครั้ง การที่ทรงชื่นชม  ต่อศิลปะแบบเหมือนจริง หรือศิลปะหลักวิชา และทรงมีปฏิกิริยา ต่อ 
ศิลปะสมัยใหม่ในยุโรป และผ่านมาถึง  ในรัชการพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์มี 
ความใฝ่พระหฤทัย ในความเป็นไทยก็คือ การสถาปนาโรงเรียนเพาะช่างแต่กระแสตะวันตกก็คงดําเนิน 
อย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยในปี พ.ศ. 2466 ทางรัฐบาลไทยได้ติดต่อกับทางรัฐบาลอิตาลี โดยขอให้คัดเลือก 
นักประติมากรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ที่รักจะรับราชการกับรัฐบาลไทย  ทางรัฐบาลอิตาลีจึงเสนอโปร 
เฟสเซอร์ คอร์ราโด เฟโรจี มาพร้อมทั้งคุณวุฒิและผลงาน ซึ่งทางรัฐบาลไทยยินดีรับเข้าเป็นข้าราชการ 
ในตําแหน่งช่างปั้น กรมศิลปากร กระทรวงวัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2466 แต่บางท่านได้กล่าว 
ไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงวินิจฉัยเอง ไม่ใช่รัฐบาลอิตาลีเสนอมา (วิรุณ 
ตั้งเจริญ, 2534: 96) 
       โปรเฟสเซอร์ คอร์ราโด เฟโรจี หรือ ศิลป์ พีระศรี (ท่านเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และสัญชาติ 
เป็นไทยในปี พ.ศ. 2487 โดยได้รับความช่วยเหลือจากอธิบดีกรมศิลปากร หลวงวิจิตรวาทการเพื่อหนี 
ภัยสงครามในฐานะที่อิตาลีเป็นฝ่ายอักษะ และท่านเองก็ถูกกองทัพญี่ปุ่นคุมตัวไว้ก่อนหน้านั้น) ท่านได้ 
ก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรขึ้นในกรมศิลปากรอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2476    และมีนักเรียนรุ่นแรก 
สําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2481   นักเรียนรุ่นแรกนี้เป็นกําลังสําคัญในการเสริมสร้างโรงเรียนศิลปากร 
ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น    เพราะว่านักเรียนรุ่นนี้ได้เข้ารับราชการในกรมศิลปากรและเป็นอาจารย์ในโรงเรียน 
ศิลปากรหลายคน      เช่น นายเฟื้อ หริพิทักษ์, นายเขียน ยิ้มศิริ, นายพิมาน มูลประมุข, นายสิทธิเดช 
แสงหิรัญ, นายสนั่น ศิลากรณ์, นายแสวง สงฆ์มั่งมี, นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์, นายประสงค์ ปัทมานุช 
และนายสนิท ดิษฐพันธุ์       บุคคลเหล่านี้ได้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี สอนวิชาต่างๆในโรงเรียน 
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ศิลปากรต่อมา 
       เมื่อปี พ.ศ. 2486   ขณะที่นักศึกษาและอาจารย์ของโรงเรียนศิลปากรได้นําผลงานศิลปะ 
ไปจัดแสดงในงานฉลองรัฐธรรมนูญ     นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือ  ฯพณฯ  จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
เมื่อท่านได้ชมผลงานและเห็นความก้าวหน้าของนึกศึกษา    โดยมีความเห็นว่าสมควรที่จะยกฐานะโรง 
เรียนศิลปากรขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติ 
ยกฐานะโรงเรียนศิลปากรขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีเดียวกันนี้    นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะ 
แห่งแรกในประเทศไทย และเริ่มแรกนั้นมีเพียงคณะเดียวคือ คณะจิตกรรมและประติมากรรม สอนทั้ง 
ด้านศิลปไทยและศิลปะสากล หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี อนุปริญญา 3 ปี  
       การตั้งโรงเรียนศิลปากรและมหาวิทยาลัยนั้น มีเป้าหมายสําคัญคือ     ให้การศึกษาแบบ 
ตะวันตกเพื่อให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาออกไปสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างศิลปิน หรือทํางานราชการ   หรือ 
เอกชน สังคมไทยในสมัยใหม่นั้นบางคนอาจกังวลว่าศิลปกรรมแบบประเพณีนิยมของไทยจะสูญไป แต่ 
ในเรื่องนี้ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี   ได้ตระหนักอยู่เสมอและมีเจตน์จํานงที่จะคงรักษาศิลปะประจํา 
ชาติให้ดํารงอยู่สืบไป ในขณะเดียวกันก็ต้องให้การศึกษาตามแนวสากลควบคู่ไปด้วย  ต่อมาได้เปิดสอน 
วิชาศิลปะภาพพิมพ์เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2509 และเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ์และได้จัดตั้งคณะวิชาเพิ่มเติมขึ้นหลายคณะวิชา       เช่น        คณะสถาปัตยกรรมไทยในปี 
พ.ศ. 2494   (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2510)    คณะโบราณคดี และ 
คณะมัณฑนศิลป์ในปี พ.ศ. 2499   ส่วนใหญ่ผู้ที่จะเข้าเรียนนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาวิชาศิลปะขั้นพื้น 
ฐานมาจากโรงเรียนเพาะช่างปีๆนึงมีเพียงไม่กี่คน  ดังนั้นศาสตราจารย์ศิลป์จึงดําริให้ตั้งโรงเรียนเตรียม 
ของมหาวิททยาลัยศิลปากรขึ้น  เปิดสอนอย่างเป็นทางการในปี  พ.ศ. 2492   ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนศิลป 
ศึกษา”  หลักสูตร 3 ปี ผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 2 และได้คะแนนม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีสิทธิเข้าศึกษาต่อใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ส่วนผู้ที่เรียนสําเร็จชั้นปีที่ 3 จะได้รับประกาศนียบัตร 
ศิลปะศึกษา โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนศิลปศึกษาได้แยกสังกัดกรม 
ศิลปากรและได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนช่างศิลป”  เมื่อปี พ.ศ. 2504    ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น 
วิทยาลัยช่างศิลป์ สังกัดกรมศิลปากร และถูกย้ายออกไปอยู่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
       จากที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีเพียงไม่กี่คณะ   ได้พัฒนาและได้ขยายวิทยาเขตออกไปที่ 
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   มีการจัดตั้งคณะวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นอีกหลายคณะ        ได้แก่ 
คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เป็นต้น (การก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร: 148-156) 

2.4  ศิลปะเพื่ออุดมการณ์ทางการเมือง ลัทธิชาตินิยมและการสร้างชาติ 
         ในปี พ.ศ. 2475 เกิดเหตุการปฏิวัติสยาม โดยคณะบุคคลทั้ง 7 มีผู้นํากลุ่ม คือ นายปรีดี 
พนมยงค์ กลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า “คณะราษฎร” โดยใช้คําว่า ราษฎร แทนประชาชน นายปรีดี พนมยงค์ 
ศึกษาวิชากฎหมาย ตามแนวทางของฝรั่งเศส ทําให้มองเห็นความสําคัญ   ของการกําหนดให้ พระมหา 
กษัตริย์ อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ นายปรีดี รับเอาแนวคิดหลัก ในยุโรป  หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ว่า รัฐเป็น 
เครื่องมือที่ทรงอํานาจ ในการนําสังคมสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเสมอภาค  มากขึ้น ( คริส 
เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557: 163) คณะราษฎรทั้ง 7 คนชักชวน คนอื่น เข้าร่วมด้วย   อย่าง 
ลับๆรวมไปถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งส่วนมากมีพื้นเพเป็นสามัญชนแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
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ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475  นั้นจะจบลงด้วยดี ไม่มีการนองเลือดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ 
หัว  รัชกาลที่ 7 ทรงยินยอมเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปโดยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ     แต่เหตุการณ์หลัง 
จากวันนั้น สยามเต็มไปด้วยความวุ่นวายจากความขัดแย้งระบบเก่า (ฝ่ายนิยมเจ้า) กับระบบใหม่ ไม่ว่า 
จะเป็นการขัดแย้งในเรื่องตัวบทกฏหมาย   ความขัดแย้งที่มาจากเคร้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติที่ร่างโดย 
นายปรีดี พนมยงค์    การปิดสภาผู้แทนราษฎรและการงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราซึ่งเป็นการยุบสภา 
และยกเลิกรัฐธรรมนูญครั้งแรก  การออกพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกําจัด 
ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง การรัฐประหาร 20 มิถุนายน 2476 กรณีกบฏบวรเดช ที่รัฐบาลกับกฏบต้อง 
รบกันราวกับสงครามกลางเมืองจนถึงการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มี
ปัญหามาจากความขัดแย้งในเรื่อง  บทบาทและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบใหม่แห่ง 
รัฐธรรมนูญ  

      จากการยุบสภาโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา อดีตหัวหน้าคณะราษฎร์ฝ่ายทหาร   ผู้เป็น 
นายกรัฐมนตรีระหว่างปี 2476-2481  ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคของความพยายามสร้างลัทธิรัฐธรรมนูญ และ 
ต่อมาต้องเปลี่ยนไปเพราะกระแสการเมืองภายในและระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2    และก้าวเข้าสู่ยุค 
ลัทธิชาตินิยมและลัทธิทหารในยุคของหลวงพิบูลสงคราม หรือที่รู้จักกันต่อมาในนาม จอมพล ป. พิบูล 
สงคราม หนึ่งในทหารหนุ่มของคณะราษฎร์ที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 2481-
2487 (สุธี คุณาวิชยานนท์ 2545: 43) 

      ลัทธิชาตินิยมและลัทธิทหาร ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. เนื่องมาจากการสร้างรัฐธรรมนูญ 
ไม่ค่อยประสบความสําเร็จจึงหันเหจากรูปแบบประชาธิปไตย โดยรัฐสภาไปสู่ลัทธิผู้นําแบบระบบผเด็จ 
การทหารแบบนาซีและฟาสซิสม์ในเยอรมนี โดยใช้อํานาจอย่างเด็ดขาด  
       ความเคลื่อนไหวทางด้านศิลปกรรมนั้นเริ่มจาก จอมพล ป. และหลวงวิจิตรฯ  ร่วมมือกัน 
ใช้อํานาจรัฐก่อรูปวัฒนธรรมสําหรับสยามหลังสมบูรณาญาสิทธิราชย์ขึ้นใหม่ในฐานะ รัฐชาติในประวัติ 
ศาสตร ์ และในปี พ.ศ. 2476 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นมาใหม่  เมื่อหลวงวิจิตรฯ เป็น 
อธิบดี       ได้ใช้กรมนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมสาธารณะ หลังจากที่พระปกเกล้าฯ ทรงสละราชสมบัติกรม 
ศิลปากร  ก็ได้รับมรดกเป็นนักดนตรี ช่างศิลป์ และนักแสดงจากราชสํานักเป็นจํานวนมาก จึงรวบรวม 
บุคลากรเหล่านี้ก่อตั้งคณะละครแห่งชาติขึ้นใหม่ หลวงวิจิตรฯได้เขียนบทละครมากมายที่เกี่ยวกับการ 
สร้างชาติ  ยกย่องพระมหากษัตริย์และบุคคลที่เสียสละเพื่อชาติ     จึงได้ให้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
สร้างสรรค์รูปปั้นที่เชิดชูสามัญชนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย    ในการสร้างชาติตามแนวทางของหลวงวิจิตรฯ 
ซี่งจะเห็นได้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และอนุสาวรีย์ชาว 
บ้านบางระจัน เป็นต้น  โดยมีแนวทางและจุดประสงค์สร้างศิลปะแบบเหมือนจริงสอดคล้องกับกระแส 
นิยมศิลปะบางแนวในตะวันตก เช่น ศิลปะแบบอนุรักษ์นิยมและชาตินิยม    แบบอย่างศิลปะฟาสซิสท์ 
(Fascist Art) ในอิตาลี และศิลปะนาซี (Nazi Art) ในเยอรมนี  หรือศิลปะแบบสัจนิยม แนวสงัคมนิยม 
ในสหรัฐอเมริกา   ศิลปวัฒนธรรมในยุคนี้ถูกนําไปรองรับกับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างสอดคล้อง  นั่น 
คือ   การตื่นตัวสร้างชาติให้เป็นไทยแบบใหม่แฝงด้วยความเป็นชาตินิยมนิทรรศการที่มีความสําคัญต่อ 
วงการศิลปะสมัยนั้นก็คือ  การจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญเป็นประจําทุกปี โดยเริ่มจากปี  พ.ศ. 2480   ที่ 
พระราชอุทยานสราญรมณ์ กรมศิลปากรจัดการประกวดศิลปะ 5 ประเภทด้วยกัน คือ   งานจิตรกรรม  
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และตุ๊กตาแต่งกายแบบไทย         รวมถึงการจัดสร้างอาคารแสดง 
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กิจกรรมและผลงานศิลปะ แนวทางของศิลปะทั้งหมดนี้ล้วนออกไปในเชิงปลุกใจรักชาติเพื่อตอบสนอง 
ต่ออุดมการณ์ทางการเมือง 

2.5  ศิลปะในแนวทางหลักวิชา 
         วงการศิลปะในอดีตนั้นประเทศอิตาลี  เป็นศูนย์กลางของสมัยฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการ 
ประกอบ กับการศึกษาศิลปะ  ในอะคาเดมี ซึ่งเรียกว่า ศิลปะแบบลักวิชา (Academic System) ที่สืบ 
ทอดกระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์จากยุคฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการ  เช่น การฝึกฝนเขียนภาพ 
จากหุ่นกรีกโบราณ  การศึกษากายวิภาค  ทัศนียภาพ    การเขียนภาพด้วยการร่างภาพ    แสงเงาลงส ี
เอกรงณ์ ลงสีพหุรงค์ ฯลฯ  ซึ่งกระบวนการเรียนรู้และสร้างสรรค์บนเส้นทางของศิลปะแบบหลักวิชานี้ 
ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสต์ได้ปฏิเสธไม่น้อยกว่าร้อยปีมาแล้ว (วิรุณ ตั้งเจริญ 2534: 108-109) 
        ในประเทศไทย   ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   ที่ผ่านการศึกษาจาก    The Academic 
of Arts of Florence        วิชาที่สอนช่วงแรกในมหาลัยศิลปากร  คือ กายวิภาควิทยา ทฤษฎีแสงเงา 
คอมโปสิชั่น โปรเจกชั่น  เป็นต้น  จากการเสนอความรู้ในแบบตําราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทฤษฎีองค์ประ 
กอบ (2487)   จากทัศนะที่ยังไม่ค่อยเห็นด้วยในการสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่จึงเป็นแนวกระบวนการ 
สอนศิลปะในแบบหลักวิชา     ซึ่งแตกต่างจากศิลปะสมัยใหม่หลักสูตรที่นํามาสอนจึงเป็นหลักสูตรจาก 
อะคาเดมี ในฟลอเรนซ์ ดังเช่น การปั้นอนุสาวรีย์และการปั้นรูปเหมือน นอกจากนั้นศาสตราจารย์ศิลป์ 
พีระศรี ยังมีความเชื่อด้านลัทธิมนุษย์นิยมที่สืบทอดมาจากสมัยฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการเป็นความเชื่อ 
ในทางปรัชญาที่เชื่อในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   มนุษย์คือผู้ตรวงสอบสรรพสิ่งและเป็นเสมือนศูนย์ 
กลางของจักรวาลเชื่อในคววามสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์แห่งอรยธรรมของ 
ตนเอง นิยมเชื่อว่าการศึกษาศิลปศาสตร์ย่อมนําให้มนุษย์หลุดพ้นจากคววามเป็นสัตว์โลกธรรมดา   ซึ่ง 
ลัทธิมนุษย์นิยมนี้คือเส้นทางหนึ่งของจิตนิยมนั่นเอง 

2.6  การประกวดศิลปกรรม เวทีศิลปกรรมแห่งชาติ 
         การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 
ในปี พ.ศ. 2492 ณ กรมศิลปากร โดยการผลักดันของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี   เพื่อนําผลงานศิลป 
กรรมของศิลปิน เสนอต่อประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายของการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ คือ เพื่อคัด 
เลือกผลงานศิลปะที่มีคุณภาพ จากการแข่งขัน ถอดความคิด อารมณ์ และปัญญาของผู้สร้างผลงานอีก 
ทั้งยังส่งเสริม กระตุ้นบรรดาศิลปินให้มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ให้มีระดับสูงขึ้น และปราณีตยิ่งขึ้น 
ยกระดับให้มีมาตราฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ   และยังเป็นการเปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนแนวทาง 
ความคิด และทัศนคติเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะ แบบแปลกใหม ่

      ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ได้เขียนถึงเหตุการณ์การจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและผล 
งานศิลปกรรมไว้ในสูจิบัตร การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1 มีความตอนหนึ่งว่า  “เมื่อมาคํานึงถึง 
ในประเทศของเรา ยังไม่มีการจัดแสดงศิลปะแห่งชาติขึ้น  ทางราชการกรมศิลปากร และศลิปินไทยหมู่ 
หนึ่งจึงคิดเห็นว่าจําเป็นจะจัดให้มีการแสดงอย่างนี้ขึ้นเป็นงานประจําปี และครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อเป็น 
เครื่องช่วยการสํารวจวิจารณ์ถึงความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวแห่งศิลปินของเราและทั้งเป็นเครื่อง
กระตุ้นให้มหาชนชาวไทยมีความสนใจศิลปะแบบปัจจุบันด้วย        ศิลปะแบบปัจจุบันในประเทศไทย 
เป็นทํานองเหมือนสิ่งแปลกใหม่    ซึ่งต้องวินิจฉัยจากแง่หนึ่งเป็นพิเศษเพระศิลปะอย่างนี้ไม่ได้เจริญคลี่ 
คลายมาจากแบบอย่างของเก่าในลักษณะเป็นวิวัฒนาการเหมือนดังที่เป็นอยู่ในที่ต่างๆ   ในโลกนี้หลาย 
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แห่งศิลปะแบบเก่าของเรากล่าวแต่ที่เป็นเนื้อหาสาระก็เป็นที่กําหนดนิยมเป็นประเพณีกันมาเพื่อรับใช้
ทางพระศาสนาหรือเพิ่มพูนความงามให้แก่ปราสาทราชมณเฑียร และสิ่งอันเป็นเครื่องราชูปโภค มาใน 
สมัยปัจจุบันของเรา ศิลปะก็มาเป็นส่วนหนึ่งแห่งความเป็นอยู่ของมหาชน อันเป็นบุญลาภอย่างใหญ่แก่ 
บุคคล ซึ่งมีความสนใจที่จะอบรมจิตใจของตนให้ประณีต   รู้ค่าอันดีของสิ่งงามศิลปินสมัยปัจจุบันสร้าง 
ภาพ  รูปคน  ทิวทัศน์อนุสาวรีย์  รูปคนทั้งตัวสิ่งสําหรับตกแต่งบ้านเรือน และอื่นๆ   อีกอเนกประการ 
เป็นชนิดของงานทางศิลปะซึ่งศิลปินโบราณจารย์ ไม่ได้ทํา    เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาจะเอาศิลปะซึ่ง 
เป็นสําแดงออกมา ในสมัยปัจจุบันไปเทียบกันได้กับศิลปะสืบต่อเป็นประเพณีกันมาแต่ก่อน” 

      และยังมีความอีกตอนหนึ่งว่า  “ในการแสดงคราวนี้จะได้เห็นงานศิลปะซึ่งลักษณะพิเศษ 
ต่างๆ กันในวิธีการแสดงและเทคนิค มีทั้งงานศิลปะเหมือนของจริง หรือที่ถือเป็นแบบนิยมกันมา งาน 
ศิลปะที่สืบต่อของเก่าเป็นประเพณีกันมาแต่แก้ไขใหม่ให้เข้ากับสมัยปัจจุบันและงานศิลปะ  ซึ่งเป็นการ 
สําแดงออกมาแห่งศิลปะอย่างสมัยใหม่เจี๊ยบก็มีถ้าจะว่ากันอย่างทั่ว ๆ   ไปศิลปกรรมมีลักษณะเหมือน 
ของจริงนั้นดูเข้าใจง่าย ส่วนศิลปกรรมบางชิ้นซึ่งสําแดงออกแห่งศิลปะอย่างสมัยใหม่มาก อาจจะทําให้ 
ท่านแทบลมจับก็ได้แต่ขอให้มหาชนผู้ดูได้วินิจฉัยศิลปกรรม   อันเป็นการสําแดงออกมาแห่งศิลปะสมัย 
ใหม่ที่สุดนี้ด้วยหลักที่ว่า ศิลปะเป็นการเนรมิตสร้างแห่งส่วนตัวของบุคคลและบุคลิคลักษณะของบุคคล 
ในอนัที่จะสําแดงรูปลักษณะและความนึกแห่งศิลปะออกมานั้นไม่มีขอบเขตจํากัด   ศิลปะผลิตกรรมใด 
ที่สร้างขึ้นด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ   ย่อมเป็นสิ่งสมควรได้รับการศึกษาเสมอเพราะไม่อาจรู้ได้ว่า 
สิ่งที่เกิดจากความนึกเห็นอันแปลกประหลาดนี้จะเป็นเหมือนดังเมล็ดพืชแห่งดอกไม้งามก็ได้  ด้วยประ 
การฉะนี้” (วิรุณ ตั้งเจริญ 2534: 116-118) 
       ปัญหาของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  เริ่มต้นหลังจากที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ 
เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2505   (งานศิลปกรรมแห่งชาติเริ่มขึ้นที่ พ.ศ. 2492 ดําเนินการมา 
ถึงปี พ.ศ. 2505 ครั้งที่ 13 ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2505) เป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน  
เช่น  บุคลากรคณะกรรมการตัดสิน เหตุผลของการคัดเลือกผลงาน   ความข้องใจเรื่องผลประโยชน์ซึ่ง 
เป็นสิ่งที่ปฏิเสธได้ยาก    ในขณะที่ภายในมองภายนอกว่าไม่มีคุณภาพเท่าเทียมตามมาตราฐานแต่ภาย 
นอกก็มองภายในว่า มาตราฐานนั้นมีอยู่จริงหรือ  สามารถตรวจสอบมิติแห่งเสรีภาพ และ ปัจเจกภาพ 
ปัจจุบันได้หรือ และด้วยคําที่ว่า แห่งชาติ  ก็ไม่พ้นคําถามที่ว่า ความเป็นชาติขีดวงไว้แค่นี้เอง หรือ  ใน 
ขณะที่ภายในเชื่อมั่นว่า   ตรงนี้คือที่สร้างศิลปิน  แต่ภายนอกก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าศิลปินที่ผลิตไปจํานวน 
มหาศาลนั้น   เหลือศิลปินไว้บนเส้นทางศิลปะมากน้อยเพียงไร คําถามและความข้องใจเหล่านี้ จะหมด 
ไปถ้าเกิดการปรับตัวเข้าหากันดําเนินไปสู่ดุลยภาพอันงดงาม   อย่างไรก็ตามงานแสดงศิลปกรรมแห่ง 
ชาติก็ก่อให้เกิดศิลปินธรรมดาและศิลปินชั้นเยี่ยมขึ้น  ยกตัวอย่าง ศิลปินชั้นเยี่ยมได้แก่ นางมีเซียม ยิบ 
อินซอย (จิตรกรรม), นายเขียน ยิ้มศิริ (ประติมากรรม), นายสิทธิเดช แสงหิรัญ (ประติมากรรม),  นาย 
แสวง สงฆ์มั่งมี (ประติมากรรม), นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ (ประติมากรรม),   นายชิต  เหรียญประชา 
(ศิลปะประยุกต์), นายประสงค์ ปัทมานุช (มัณฑนศิลป์), นายสวัสดิ์ ตันติสุข (จิตรกรรม), นายทวี นันท 
ขว้าง (จิตรกรรม), นายเฟื้อ หริพิทักษ์ (จิตรกรรม), นายชลูด นิ่มเสมอ (จิตรกรรม), นายมานิตย์ ภู่อา 
รีย์(ภาพพิมพ์), นายอิทธิพล ตั้งโฉลก (ภาพพิมพ์), นายปรีชา เถาทอง (จิตรกรรม), นายประหยัด พงษ์ 
ดํา (ภาพพิมพ์), นายเดชา วราชุน (ภาพพิมพ์)  เป็นต้น อย่างไรก็ตามการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติก็ยัง 
คงดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้ (2558) 
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3.  ประติมากรรมอนุสาวรีย์ในประเทศไทย 
 อนุสาวรีย์นั้นเปรียบเสมือน เครื่องหมายที่จะน้อมนําให้ระลึก นึกถึง คุณงามความดี วีรกรรม 
หรือเหตุการณ์ ที่ควรคุณค่าแห่งการทรงจํา เพื่อเป็นสัญลักษณ์  ในการกระตุ้นเตือน ความคิดให้รําลึก 
ถึง จดจําเหตุการณ์สําคัญในทางประวัติศาสตร์ อันมักเกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญที่ได้ประกอบกรณียกิจ 
อันเป็นคุณูปการ  เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง ให้กับบ้านเมือง  ประเทศชาติ  และโดยส่วนใหญ่ 
มักเกี่ยวของกับบุคคลสําคัญ ผู้นําบ้านเมือง พระมหากษัตริย์และราชวงค์ เป็นต้น 

การสร้างอนุสาวรีย์ของประเทศไทยนั้น  หากสืบค้น ย้อนกลับไปในอดีตนั้น  พบว่ามีมาตั้งแต่ 
สมัยโบราณ หากแต่อาจไม่ตรงกับความเข้าใจของเรานัก ที่อาจนึกถึงภาพของประติมากรรมอนุสาวรีย์ 
รูปบุคคลเหมือน พร้อมแท่นฐานและการจัดการด้านภูมิสถาปัตย์ โดยรอบ โดยรูปแบบ ของอนุสาวรีย์ 
หากพิจารณาตาม ความหมายข้างต้น  ซึ่งเป็นความหมาย ของหน่วยงานราชการ  ที่รับผิดชอบในการ 
สร้างอนุสาวรีย์ในปัจจุบันของกรมศิลปากรแล้ว รูปแบบหรือรูปลักษณะ อาจเป็นได้ทั้ง  อนุสรณ์สถาน 
หรือรูปบุคคล โดยอาจจะอยู่ร่วมกันทั้งอนุสรณ์สถาน และรูปบุคคล    หรืออนุสาวรีย์  อนุสรณ์อาจอยู่ 
แยกออกจาก ปูชนียสถาน วัด หรือพระราชวัง หรืออาจอยู่ร่วมในวัดก็อาจเป็นได้  
 อนุสาวรีย์ของไทยนั้นหากพิจารณาตามหลักฐาน  ในทางประวัติศาสตร์มักถูกสร้างขึ้นโดยผูก 
ไวกับคติความเชื่อ  ในทางพระพุทธศาสนา (กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, 2525: 187) ที่มีความนิยม 
ในการสร้างเจดีย์ ซึ่งมีความหมายถึง สิ่งก่อสร้าง  หรือสิ่งของที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชา หรือ 
ระลึกถึง และ สถูป ซึ่งหมายถึง สิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่บรรจุ อัฐิ ธาตุ 
ของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้เครือญาติ คนรุ่นหลังได้ให้ความเคารพ สักการบูชาและมีความเชื่อถือกัน 
ว่ามีบุคคลที่ควรบรรจุอัฐิธาตุ ไว้ในสถูป เพื่อให้เป็นสถานที่เพื่อการ เคารพ สักการบูชาของมหาชนนั้น 
มีอยู่เพียงแค่ 4 พวก ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก และพระเจ้า 
จักรพรรดิ์ (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2518: 7) ความหมายของเจดีย์ 
และสถูป ดังกล่าวนั้นเป็นความหมายที่อิงกับหลักคิด และความเชื่อ  ทางพุทธศาสนาที่มีรากฐาน  มา 
จากสมัยพุทธกาล แต่ในประเทศไทย เรามักเรียกคําว่า สถูป และเจดีย์รวมกัน เรียกว่า สถูปเจดีย์หรือ 
เจดีย์ มีความหมายเฉพาะที่ผสมรวม ความหมายของทั้งสองสิ่ง เข้าไว้ด้วยกันคือ หมายถึง สิ่งก่อสร้าง 
ในทางพระพุทธศาสนา  ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุ  หรือ ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป   ทั้งขนาดเล็ก 
และใหญ่ และเป็นที่เพื่อการรําลึกถึง  เพื่อการเคารพ สักการบูชา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในสมัยหลังมา มี 
การก่อสร้างสถานที่ สิ่งก่อสร้างเพื่อจุดประสงค์ร่วมกันทั้ง เพื่อการบรรจุอัฐิธาตุ และเพื่อเคารพบูชาระ 
ลึกถึงพร้อมกันไปด้วย 
 อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคคล  และเหตุการณ์สําคัญ  ที่ทําตาม  คติความเชื่อในทาง 
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงวีรกรรมของ สมเด็จพระสุริโย 
ทัย ทรงเป็นวีรสตรี ของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ได้ตามเสด็จตามพระราชสวามี  สมเด็จพระมหาจักร 
พรรดิ พระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา โดยแต่งกายปลอมแปลงพระองค์เป็นชายออกรบกับพม่า 
แต่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์ ในสนามรบเพราะทรงเข้าช่วยเหลือพระราชสวามีไว้ (ศิลปวัฒนธรรม, 25 
44) ณ วัดสวนหลวงสบสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหตุ 
การณ์สําคัญ โดยมีรูปแบบเป็นเจดีย์คือ  องค์เจดีย์ยุทธหัตถี ที่สมเด็จพระนเรศวร  ทรงมีพระราชประ 
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สงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ชัยชนะในการทําสงครามยุทธหัตถี ที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชแห่งพม่า 
เมื่อเดือน มกราคม ปี 2135 โดยในปัจจุบันไม่สามารถเห็น เจดีย์องค์เดิมที่ปรากฎเป็นซาก ของฐานที่ 
ก่อขึ้นไปเพียง 2 ชั้น ฐานฉาบปูนขาวไว้  จากฐานชั้นสองขึ้นไปไม่ปรากฎรูปทรงแต่อย่างได เนื่องจาก 
อิฐปูนได้หักพังลงมาทั้งหมด เห็นเพียงรูปเนินทรงกลมเท่านั้น และไม่สามารถเห็นจากภายนอกได้เนื่อง 
จากในปี พ.ศ. 2495  รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ทําการ บูรณปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ขึ้นใหม่  
โดยให้ ออกแบบและก่อสร้างครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการสร้างสิ่ง เพื่อรําลึกถึงพระมหากษัตริย์ หรือพระราชวงศ์  ที่ยังมี 
คตินิยมของไทยแบบโบราณ   โดยรูปแบบ ลักษณะนั้นมีปรากฏหลายรูปแบบ  บางแห่งมีลักษณะเป็น 
รูปเจดีย์หรือ พระปรางค์บรรจุพระบรมอัฐิ  เช่น พระอนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า 
อยู่หัว ทรงสร้างเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึง สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครม 
เหสี ที่พระราชวังบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบางแห่งมีการบรรจุพระอัฐิพร้อมกับสร้าง 
พระรูปแกะสลักด้วยหินอ่อน  ประดิษฐานร่วมอยู่ด้วยก็มี เช่น พระอนุสาวรีย์พระอรรคชายาเธอ พระ 
องค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์  และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า อีก 3 พระองค์ ที่พระราชวังบางประอิน จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกัน  ซึ่งจากการพิจารณารูปแบบของ พระอนุสาวรีย์ 2 องค์  ที่ยกตัวอย่าง 
มาข้างต้น จะสามารถเห็นได้ชัดเจน  ถึงพัฒนาการของรูปแบบ   ที่ยังคงอิงอยู่กับคติความเชื่อ แบบโบ 
ราณ ในความหมายของการสร้าง สถูปและเจดีย์ มีทั้งการบรรจุอัฐิและไม่ได้บรรจุ คือ  พระอนุสาวรีย์ 
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสี และเริ่มมีการพัฒนาทางด้านรูปแบบ  โดย 
มีลักษณะผสมร่วมกันระหว่างรูปแบบ  และหน้าที่ทั้งแบบประเพณีนิยมโบราณ ที่สร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อ 
การบรรจุอัฐิและการแสดงความเคารพ ศักการบูชา กับรูปแบบการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึง บุคคล 
ด้วยการสร้างประติมากรรมอนุสาวรีย์รูปบุคคลเหมือน ที่มีคตินิยมแบบตะวันตกด้วยการแกะสลัก หิน 
อ่อน  ประติมากรรม รูปบุคคลเหมือนพระรูป   พระอรรคชายาเธอ พระอนุสาวรีย์พระอรรคชายาเธอ 
พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์  และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า อีก 3 พระองค์  
 อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคคล ที่ทําตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานั้น เมื่อ 
สืบค้นย้อนกลับไปยังสมัยโบราณ การสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปสมมุติแทน  องค์พระสัมมาสัมพุทธ 
เจ้าได้เป็นต้นแบบ  และให้แรงบันดาลใจ  ในการสรรเสริญ  เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์   ในสมัย 
อยุธยาที่เปรียบ พระมหากษัตริย์เป็นเสมือนองค์พระพุทธเจ้า พระโพธิ์สัตว์  ที่อยู่บนสรวงสวรรค์เสด็จ 
ลงมาจุติเป็นพระมหากษัตริย์ กรุงศรีอยุธยา  โดยสามารถสังเกตุได้จาก  รายนามของพระมหากษัตริย์ 
เช่น  “หน่อพุทธางกูร”  “พระสรรเพชญ์” และ “พระไตรโลก” เป็นต้น   เมื่อเปรียบพระมหากษัตริย์ 
ดังองค์พระพุทธเจ้าหรือสมมุติเทพแล้ว การสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นรูปสมมุติ  แทนพระมหากษัตริย์ 
เพื่อการเคารพ สักการบูชา  จึงเกิดขึ้นอย่างโดดเด่ดในสมัยกรุงศรีอยุธยา   มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป 
ทรงเครื่อง หรือพระพุทธรูปทรงเครื่องต้น อย่างพระมหาจักรพรรดิ์ ตัวอย่างมีให้เห็นปรากฎ   อยู่ที่วัด 
หน้าพระเมรุ คือพระพุทธนิมิตรวิชิตรมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ ที่เป็นพระประธานขอววัด 
และพระฝาง ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารสมเด็จ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  
 อิทธิพลของ คติความเชื่อในการสร้างรูปสมมุติ  เพื่อการแสดงความเคารพ  สักการบูชา พระ 
พระมหากษัตริย์ด้วย การสร้างประติมากรรมพระพุทธรูปเป็นรูปสมมุติ แทนองค์พระมหากษัตริย์ ของ 
สมัยกรุงศรีอยุธยา ยังคงมีอยู่และให้อิทธพล ต่อวิธีคิดในการสร้างรูปสมมุติ  แทนองค์พระมหากษัตริย์ 
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ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น    โดยรูปแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่อง  ในสมัยตอนต้นของกรุงรัตนโก 
สินทร์มีความแตกต่าง คือมีเครื่องทรงที่มากกว่า เรียกว่า“พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างใหญ่”ซึ่งเพิ่มขึ้น 
จากแบบเดิม  ที่เรียกว่า “พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย” (ศศิ ยุกตะนันทร์, 2532: 110)  และข้อที่แตก 
ต่างไปจากสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกอย่างหนึ่งคือ เครื่องทรงที่ทําขึ้น สามารถถอดแยกจากองค์ พระพุทธ 
รูปได้ เป็นลักษณะเหมือนการประดับเครื่องทรง ที่แยกออกต่างหาก    และสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง 
ในระดับมาตรฐานเดียวกัน  กับเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์  (กุมารี ทองเผือก, 2553: 45)  โดยตัว 
อย่างคือ พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ ปางประทานอภัย 2 องค์ ที่ประดิษฐานเบื้องหน้า ด้าน 
ซ้ายและขวา ขององค์พระแก้วมรกต ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 
ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นรูปสมมุติแทน   องค์พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 1 และ 2 คือ  “พระพุทธยอดฟ้าจุ 
ฬาโลก” และ “พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ที่สร้างขึ้นในพระราชประสงค์ของ พระบามสมเด็จ พระนั่ง 
เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระราชดําริ ถึงมูลเหตุในการสร้างที่สามารถสืบค้น อ้างอิงได้ดังนี้ “พระบาท 
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงสถาปนาขึ้นไว้ ฉลองพระเดชพระคุณ  ในพระบาทสมเด็จ พระบรม 
ไอยกาธิราช  แลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทั้งสองพระองค์   ประดิษฐานเปนประธานในพระอุ 
โบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เหมือนพระเชษฐบิดรซึ่งเปน พระฉลองพระองค์สมเด็จพระรามาธิบด ี
อันเปนปฐมบรมราชาธิราช    ในพระนครทวารวดีศรีอยุธยามหานคร  แต่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ 
ยอดฟ้าจุฬาโลกย์  ก็เปนปฐมบรมราชาธิราช ในกรุงเทพมหานครศรีอยุธยานี้    แลในพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยเล่า  เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์   เสด็จมาปราบดาภิเศก 
นั้น ก็ได้เสด็จพระราชดําเนินตามเสด็จ   มาพร้อมกัน แต่เดิม  พระองค์เดียว  ไม่มีเจ้านายพระองค์อื่น 
เหมือนเลย  ควรจะมีพระเกียรติยศอยู่พร้อมกับ   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ด้วยกัน” 
(จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2463: 124)  

การสร้างอนุสาวรีย์ในรูปแบบ  ที่มีลักษณะเป็นรูปบุคคล  มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นกัน  เมื่อ 
คราวครั้ง ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีการพบหลักฐานที่กล่าวถึง  พระเทพบิดร  ซึ่งมีความเชื่อ 
กันว่า เป็นพระบรมรูปของพระเจ้าอู่ทอง อีกทั้งยังมีการกล่าวถึง พระบรมรูปของสมเด็จ พระนเรศวร 
ที่สร้างขึ้น และประดิษฐาน  อยู่ในโรงแสง (โรงทําหรือเก็บอาวุธ) ใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
(กรมศิลปากร, กองโบราณคดี. 2525: 187) สมเด็จกรมพระยา ดํารงราชานุภาพทรงกล่าวถึงพระบรม 
รูป สมเด็จพระนเรศวร ว่า ทรงเคยเห็นอยู่ในโรงแสง เช่นเดียวกัน   อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระ 
บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ หล่อพระบรมรูปไว้   หากเป็นความจริง 
ตามการอ้างถึงดังกล่าวข้างต้น การสร้างอนุสาวรีย์ในรูปแบบ ที่มีลักษณะเป็นรูปบุคคล  ก็เริ่มสร้างทํา 
กันตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี หากแต่การอ้างถึงนั้นยังไม่มีประจักษ์ พยานหลักฐาน ที่ 
เป็นรูปวัตถุเท่านั้นเอง 
 ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การสร้างพระบรมรูปเหมือนของพระมหากษัตริย์ หรือพระบรม 
ราชานุสาวรีย์  ในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพล  จากศิลปกรรมประเภทประติมากรรมแบบตะวันตกเริ่มปรา 
กฏชัดจากการเปิดประเทศรับความสัมพันธ์ กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง ของพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยการสร้างพระบรมรูปเหมือนของพระมหากษัตริย์ เป็นครั้งแรก เนื่องจาก 
กษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศส พระองค์จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ได้ส่ง ประติมากรรมรูปเหมือน ของพระ 
องค์  และจักรพรรดินีอูจินี เดอ ม็องติจู (Empress Euginie de Montijou) มาทูลเกล้าฯ   ถวายเป็น 
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เครื่องราชบรรณาการ แก่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาได้มีเหตุการณ์สําคัญของ 
ประวัติศาสตร์ของการสร้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ของไทยคือ พ.ศ. 2406  รัฐบาลฝรั่ง 
เศสได้ทําการ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปั้นพระบรมรูป 
โดย ประติมากรชาวฝรั่งเศส  ชื่อ เอมิล  ฟรังซัว  ซาตรูส  (Emile  Franois  Chatrousse)  (อภินันท์ 
โปษยานนท์, 2536: 19) และอาจเป็นเพราะพระบรมรูปองค์นี้ มีรูปโฉมที่ไม่เหมือนพระองค์ เท่าไดนัก 
เนื่องจากประติมากรมีได้ดูแบบจากพระองค์จริง และปั้นรูปตามคตินิยมแบบตะวันตกที่ให้ความสําคัญ  
ในการแสดงออกถึงความสมบูรณ์ ของร่างกายมนุษย์ ด้วยการปรุงแต่งโครงสร้าง สัดส่วน จังหวะ การ 
กําหนดท่าทางค่อนข้างมาก จึงทําให้ไม่เป็นที่พอพระทัย และโปรดเกล้าฯ ให้  ช่างไทยคือหลวงเทพรจ 
นา ปั้นพระบรมรูปขึ้นใหม่อีกพระองค์หนึ่ง (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, (ม.ป.ป.): 173)  แต่ไม่มีการทําการทําแม่พิมพ์ และการหล่อโลหะ  เนื่อง 
จากในเทคนิค ของกระบวนการหล่อโลหะ ประติมากรต้องทําการปั้นพระบรมรูปด้วยเป็นต้นแบบด้วย 
วัสดุขี้ผึ้ง และเมื่อทําการปั้นพระบรมรูป เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าปลอกเหล็กรัดหุ่น และฉาบ 
ปูนทรายทับปลอกเหล็กรัดหุ่น  หลังจากนั้นจึงนําไปตั้งเผาไฟ  เพื่อสํารอก  (ละลายขี้ผึ้งให้ออกมาด้วย 
ความร้อนสูง) ด้วยเทคนิคนี้เอง มีผู้ทัดทานว่า การเอาพระบรมรูปของพระองค์ เข้าไปหล่อหลอมในไฟ 
เป็นความอัปมงคล (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชา 
นุภาพ, (ม.ป.ป.): 190)  โดย ปัจจุบัน พระบรมรูปเหมือน ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหัว 
องค์นี้ประดิษฐาน อยู่ที่ตําหนักเพ็ชร ในวัดบวรนิเวศวิหาร   และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงมีพระราชดําริ ที่จะสร้างองค์พระบรมรูปพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1 ถึง 3  ไว้ 
เพื่อแสดงความเคารพ  ศักการบูชา  แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อน  (กรมศิลปากร, กองโบราณคดี. 2525: 
187) 
 หลังจากหลวงเทพรจนา ภายหลังได้รับการเลื่อนยศเป็น พระยาจินดารังสรรค์  ได้สร้างประติ 
มากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  รูปบุคคลเหมือนของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขนาด 
เท่าพระองค์จริงโดยประมาณ  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2406 เมื่อถึงคราวเปลี่ยนแผ่นดิน เป็นรัชสมัย ของ 
รัชกาลที่  5  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชสมบัติ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้พระ 
องค์เจ้าประดิษฐวรการ  ปั้นพระบรมรูปของรัชกาลที่ 1 – 4  เพื่อสนองพระราชดําริ  สมเด็จพระบรม 
ชนกนาถ  และเพื่อการเคารพ ศักการบูชาในฐานะ พระเทพบิดรแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ในราวปี  พ.ศ. 
2412  โดยปัจจุบันนั้น  ได้ประดิษฐานอยู่ ณ ที่ปราสาทพระเทพบิดร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระ 
บรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ   หลังจากนั้นในราวปี  2449  ในช่วงเวลาของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ ประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เพื่อรักษาพระวรกาย และทรงลงพระนามเป็นสัตยาบันใน 
สนธิสัญญา เจรจาในเรื่องสําคัญต่างๆ นั้นพระองค์ได้ติดต่อ  บริษัท ซุซเซอร์ เฟรส ฟองเดอร์  (Susse 
Fres Fondeurs) ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อว่าจ้างให้ดําเนินการปั้นหล่อ ประติมากรรมพระบรมราชานุ 
สาวรีย์ รูปเหมือนของพระองค์ทรงม้า   ขนาดประมาณ หนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง  หล่อด้วยโลหะ 
บรอนซ์ยึดติดกับแท่นพื้น หนาประมาณ 25 เซนติเมตร ประดิษฐานแท่น รองรับทําด้วยหินอ่อน สูง 6 
เมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร โดยพระองค์ได้ทรงประทับ เป็นแบบให้ ประติมากรชาวฝรั่งเศส  ชื่อ 
จอร์จ เออร์เนสต์ ซอลโล (Georges Ernest Saulo) ปั้นที่ฝรั่งเศส  โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ 22 สิงหา 
คม พ.ศ. 2450 และหลังจากทีบริษัทได้ทําการหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์เสร็จเรียบร้อย   จึงได้ส่งมา 
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เรือถึงกรุงเทพฯ อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน เมื่อเสร็จแล้วจึงได้ทํา พิธีเปิดโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดําเนิน  มาทรงเป็นประธาน   ในวันพุทธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451  
(กรมศิลปากร, สํานักช่างสิบหมู่. 2552: 41) 
 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบรมรูปทรงม้า   ได้สร้างความสัมฤทธิ์ผล  และจุด 
เปลี่ยนในหลายๆ ด้านทั้งการสร้างภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ให้ทันสมัย หรือมีความศิวิไลซ์ ความเจริญทาง 
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่กําลังพัฒนา อย่างเต็มกําลังให้ทัดเทียมกับรูปแบบ และรสนิยมแบบกลุ่มประเทศ 
ยุโรป  ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้า ของโลกสมัยใหม่ กับภาพสักษณ์ที่ประสบความสําเร็จของ 
ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ได้มารตฐานทั้งทางด้านทักษะ ของประติมากร และเทคนิคการ 
หล่อในระดับมาตรฐานที่สูงของยุโรปในขณะนั้น ประดิษฐานในตําแหน่งที่ออกแบบผังของพระบรมรา 
ชานุสาวรีย์ให้  ส่งเสริมความงดงามให้กับ พระที่นั่งอนันตสมาคมที่เป็นฉากหลัง  และถนนราชดําเนิน  
ที่มีความสวยงาม  กว้างขวางใหญ่โต   แบบการออกแบบวางผัง ของสถานที่สําคัญๆ อาทิ พระราชวัง 
ต่างๆ ของกลุ่มประเทศยุโรป  และได้กลาย  เป็นประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมัยใหม่   หล่อ 
ด้วยโลหะ ที่ประดิษฐานในที่สาธารณะองค์แรกที่สร้างเมื่อ พระมหากษัตริย์ยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งก่อนหน้า 
นั้นเมื่อพระยาจินดารังสรรค์ (หลวงเทพรจนา) ได้ปั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาดเท่า 
พระองค์ได้ถูกทัดทานไว้มิให้มีการปั้นด้วยวัสดุขี้ผึ้ง และนําไปเผาไฟเพื่อหลอมละลาย เนื่องด้วยเพราะ 
มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งอัปมงคล นับเป็นสัญลักษณ์  ที่ชัดเจนของการก้าวข้าม  คติความเชื่อแบบโบราณ 
ที่มีสิ่งต้องห้ามต่างๆ ที่ไม่ควรทํา โชคลาง ฤกษ์ยาม ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ ฮินดูและศาส 
นาพุทธที่ผสมผสานไปกับ ความเชื่อภูติผี เทวดาดั้งเดิม  ไปสู่ลักษณะของวิธีคิดแบบสมัยใหม่ ที่เต็มไป 
ด้วยการแสวงหา  องค์ความรู้ใหม่ๆ  ที่เกิดจากการค้นพบ  ค้นคว้า  ทดลอง  การตั้งคําถามต่อปรากฎ 
การณ์ ต่างๆ ที่ปรากฎ และหลังจากนั้น การปั้นหล่อ โลหะประติมากรรม พระบรมรูปเหมือนของพระ 
มหากษัตริย์ รัชกาลที่เสด็จสวรรคตแล้ว  ก็ได้มีการกระทําต่อมาเป็นลําดับ  หลังจากที่พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ  ให้ปั้นหล่อพระบรมรูป  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 รัช 
กาล โดยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ 
เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างประติมากรรม พระบรมรูปเหมือนขึ้นไว้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงสร้างประติมากรรมพระบรมรูปเหมือนรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 8 
เพื่อประดิษฐานร่วมกับพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล ของราชวงค์จักรี ในปราสาทพระเทพบิดร  วัดพระ 
ศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
 ปัจจุบันการสร้างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้ถูกสร้างขึ้นมากขึ้นกว่าในอดีตในยุค 
ของระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นอย่างมาก ผู้สร้างประติมากรรมพระบรมราชา 
นุสาวรีย์มีมากมาย หลายกลุ่มไม่จํากัดอยู่แค่  พระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ หรือ พระบรมวง 
ศานุวงศ์อีกต่อไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐ   และเอกชนที่มีความประสงค์จะจัดสร้าง  ก็สามารถกระทําได้ 
แต่ต้องอยู่ในการให้อนุญาตหรือไม่ให้อนุญาต ควบคุมดูแล ของคณะกรรมการพิจารณาอนุสาวรีย์แห่ง 
ชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมศิลปากร โดยมีหลักเกณฑ์ ในการพิ 
จารณาอนุญาต  ที่ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเหมือนกัน  ทั่วประเทศ   คือระเบียบกระทรวงศึกษาธิ 
การ  ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ. 2520 ซึ่งได้มีการ 
ให้คําจํากัดความ “พระบรมราชานุสาวรีย์” หมายความว่า  อนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์  ซึ่งได้ทรง 
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ประกอบพระราชกรณียกิจ เป็นคุณอย่างยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยในยุคสมัยต่างๆ ตามที่มีเรื่องพระนามปรา 
กฎในเอกสารหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และพระบรมราชานุสาวรีย์นั้น จะได้ประ 
ดิษฐาน ไว้ในที่สาธารณะ หรือ  ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการบูชาและชมได้ และ “อนุสาวรีย์บุคคลสํา 
คัญ” หมายความถึง  สิ่งก่อสร้างที่เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึงวีรกรรมหรือคุณความดี ของบุค 
คล ที่ได้ประกอบกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ไว้แก่บ้านเมืองไทย สมควรจะสร้างอนุสาวรีย์ 
ไว้ให้ปรากฎ  เพื่อเป็นที่รวมพลังใจ ศรัทธา และความนิยมนับถือของประชาชน และเป็นแบบฉบับแก่ 
อนุชนไทยสืบต่อไป และสิ่งก่อสร้างนั้นจะได้ประดิษฐาน ไว้ในที่ สาธารณะหรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชน 
สักการบูชาหรือชมได้ (กรมศิลปากร, 2543: 242)  
 โดยการสร้างประติมากรรมพระอนุสาวรีย์นั้นประกอบไปด้วย องค์ความรู้ต่างๆ  ประกอบกัน 
เข้าหลายด้าน อาทิ เช่น ศิลปะ ประติมากรรม สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีไทย และจารีต 
ประเพณี  จึงทําให้ต้องมีคณะกรรมการ  ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  หลายด้าน  ช่วยกันพิจารณา 
อย่างรอบคอบ เพื่อให้ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์นั้น สามารถแสดงออกเพื่อสนองตอบวัตถุ 
ประสงค์ ทั้งในด้านเนื้อหา  ตามคําอธิบายความหมาย ของ พระบรมราชานุสาวรีย์ ข้างต้น   และการ 
แสดงออกด้านรูปทรงที่มีคุณค่า  ด้านศิลปกรรม  มีความถูกต้องของโครงสร้าง สรีระของร่างกายมีสัด 
ส่วนถูกต้องตามหลักกายวิภาคของร่างกายมนุษย์   ลวดลายศิลปกรรม  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่อง 
ทรง  ที่มีความปราณีตงดงาม  ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ และความเป็นจริงทุกยุคสมัย    
 
4.  กฏระเบียบของการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของประเทศไทย 
 การสร้างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์นั้นมีความเกี่ยวข้อง   กับพระมหากษัตริย์ทําให้ 
การสร้าง  พระบรมราชานุสาวรีย์นั้น ต้องคํานึงถึง องค์ประกอบหลายด้าน  อาทิเช่น   ความเหมาะสม  
ความถูกต้อง การเชิดชูอย่างสมพระเกียรติยศ ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  จึงทําให้ภาครัฐบาล 
มีความจําเป็นต้องตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากํากับดูแล เป็นผู้รับผิดชอบอนุมัติหรือไม่อนุมัติ โดยม ี
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๐ ให้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้รับผิดชอบ  ผ่านคณะกรรมการ  พิจารณาการจัดสร้าง  พระบรมราชานุสาวรีย์  และพระพุทธรูป 
สําคัญที่กรมศิลปากรแต่งตั้งขึ้น ซึ่งมีระเบียบและขั้นตอนการขออนุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 
ดังต่อไปนี้ 
 4.1  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลอง 
พระพทุทธรูปสําคัญ  พ.ศ. ๒๕๒๐ 
        เพื่ออนุวัตตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๐ ให้กรมศิล 
ปากร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบอนุมัติหรือไม่อนุมัติ หรือห้ามปรามการก่อสร้างอนุสาวรีย์ 
ของบุคคลสําคัญของชาติไทย โดยให้คํานึงถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับรูปลักษณ ะและสถานที่ตั้ง ให้ทั้ง 
ฝ่ายราชการและฝ่ายเอกชน ขออนุญาตตามระเบียบก่อนการก่อสร้าง  ส่วนการจําลองพระพุทธ รูปสํา 
คัญ และพระบรมรูปของพระบรมราชจักรีวงศ์จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาต  โดยเสนอผ่านกรมศิล 
ปากร กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาเอกลักษณ์  และ 
ศิลปวัฒธรรมของชาติไทยไว้มิให้เสื่อมสูญ ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบ 
ในเรื่องนี้ไว้  ดังต่อไปนี้ 
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        ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก่อสร้าง อนุสาวรีย์ 
แห่งชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ  พ.ศ. 2520” 
        ข้อ 2 ในระเบียบนี้  “พระบรมราชานุสาวรีย์”  หมายความว่า อนุสาวรีย์  ของพระมหา 
กษัตริย์  ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เป็นคุณอย่างยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยในยุคสมัยต่างๆ ตามที่มี 
เรื่องพระนาม ปรากฎในเอกสาร  หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  และพระบรมราชา 
นุสาวรีย์นั้น  จะได้ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะ หรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการบูชาและชมได้ 
        “อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ” หมายความว่า  สิ่งก่อสร้างที่เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึก 
ถึงวีรกรรมหรือคุณความดีของบุคคล   ที่ได้ประกอบกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ไว้แก่บ้าน 
เมืองไทยสมควรจะสร้างอนุสาวรีย์   ไว้ให้ปรากฎเพื่อเป็นที่รวมพลังใจศรัทธาและความนิยมนับถือของ 
ประชาชน และ เป็นแบบฉบับแก่อนุชนไทยสืบต่อไป และ สิ่งก่อสร้างนั้นจะได้ประดิษฐานไว้ใน ที่สาธา 
รณะหรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการบูชาหรือชมได้ 
       “พระพุทธรูปสําคัญ”  หมายความว่า พระพุทธรูปที่เป็นปูชนียวัตถุ ประดิษฐานใน  พระ 
บรมมหาราชวัง  พระอารามหลวง  สถานที่ราชการ  หรือวัดสําคัญประจําท้องถิ่น และเป็นที่เคารพสัก 
การะอย่างสูงของมหาชนตามบัญชีรายนามแนบท้ายระเบียบนี้และซึ่งจะได้ประกาศเพิ่มเติมเป็นคราวๆ 
ไป 
       ข้อ 3 ให้หน่วยราชการหรือเอกชน   ผู้มีความประสงค์จะก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 
อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญตลอดจนจําลองพระพุทธรูปสําคัญต่างๆ  แจ้งความประสงค์ขออนุญาตเป็นลาย 
ลักษณ์อักษร  ถึงอธิบดีกรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจา 
รณา  ดังต่อไปนี้ 
       การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ หรือ อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ ให้แนบเอกสารแจ้ง 
       1.  พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์  หรือประวัติบุคคลสําคัญ ที่จะนํามาก่อสร้าง  
อนุสาวรีย์ 
       2.  เหตุผลและวัตถุประสงค์ 
       3.  แผนผังบริเวณสถานที่ที่จะประดิษฐาน พร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียง 
       4.  รูปลักษณะขนาด แบบรายการ แผนผัง และรายละเอียดอื่นๆในการก่อสร้าง รวมทั้ง 
คําจารึก 
       5.  หน่วยงาน หรือ บุคคล หรือนิติบุคคล  ที่รับผิดชอบ ในการดําเนินงาน  ก่อสร้างพระ 
บรมราชานุสาวรีย์หรืออนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ 
       การจําลองพระพุทธรูสําคัญ ให้แนบเอกสารแจ้ง 
       1.  ชื่อและประวัติความสําคัญของพระพุทธรูปที่ขอจําลอง 
       2.  เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอจําลองพระพุทธรูปสําคัญ 
       3.  รูปลักษณะ ขนาด หรือแบบรายการของพระพุทธรูปที่จําลองแล้ว 
       4.  จํานวนที่ขอจําลองและชนิดของวัสดุที่ใช้จําลอง 
       5.  รายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งชื่อหน่วยงาน บุคคลหรือนิติบุคคล ที่รับผิดชอบดําเนินการ 
จําลองพระพุทธรูปสําคัญ 
       ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาต ประสงค์จะขอให้กรมศิลปากร พิจารณาในขั้นหลักการและ 
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การดําริริเริ่ม   ผู้ขออนุญาตจะแนบเอกสาร   เฉพาะข้อ 3 (1)  และ 2 ก็ได้ แต่ในการพิจารณาอนุญาต 
หรือไม่อนุญาตในการก่อสร้างหรือการจําลองนั้น  ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณา 
ตามข้ออื่นที่กําหนดไว้  ทั้งนี้เว้นไว้แต่ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ และดำ 
เนินการก่อสร้าง 
        ข้อ 5 เมื่อกรมศิลปากรพิจารณาแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ขออนุญาตทราบ เป็น 
ลายลักษณ์อักษรในเวลาสมควร เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะดําเนินการก่อสร้างได้ 
        ข้อ 6 ในการพิจารณาอนุญาต หรือ ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์หรืออนุ 
สาวรีย์บุคคลสําคัญ  ตลอดจนพิจารณาอนุมัติ รูปลักษณะ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ในการก่อสร้าง 
นั้นให้กรมศิลปากรพิจารณา โดยถือหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้  ในข้อ 2 ของระเบียบนี้ กับให้คํานึงถึง 
ประโยชน์ในทางสร้างสรรรค์ เพื่อส่งเสริม  และน้อมนําใจ มหาชนให้รําลึก   ถึงเกียรติคุณของบุคคลสํา 
คัญของชาติ   และการธำรง รักษาเอกลักษณ์  และความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็น 
ประการสําคัญ 
        ข้อ 7 เกี่ยวกับสถานที่  ที่จะประดิษฐาน  พระบรมราชานุสาวรีย์   หรืออนุสาวรีย์บุคคล 
สําคัญให้กรมศิลปากร  พิจารณาโดยถือหลักเกณฑ์ให้อยู่  ณ บริเวณที่มหาชน จะสักการบูชาได้สะดวก 
เป็นที่ที่งามสง่า  เชิดชูเกียรติ  หรือสอดคล้องกับเหตุการณ์และประวัติที่พระบรมราชานุสาวรีย์หรืออนุ 
สาวรีย์บุคคลสําคัญนั้น ๆ เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อประกาศความสําคัญ  ของพระบรมราชานุสาวรีย์หรืออนุ 
สาวรีย์บุคคลสําคัญนั้น ๆ ให้ปรากฎยั่งยืนสือต่อไปชั่วกาลนาน 
        ข้อ 8 ในการพิจารณา คําขออนุญาต ก่อสร้าง และประดิษฐาน   พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์  และคําขออนุญาต  จําลองพระพุทธรูปสําคัญนั้น เมื่อกรมศิล 
ปากร  พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้นําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําความกราบบังคม 
ทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  โดยผ่านสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ต่อไป 
                 ข้อ 9 การเปลี่ยนแปลงรายการ  หรือรายละเอียดใด ๆ  ในการก่อสร้าง พระบรมราชาน ุ
สาวรีย์ หรืออนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ  และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญภายหลังที่ได้รับอนุญาต แล้วจะ 
ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอธิบดีกรมศิลปากร  และได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 
        ข้อ 10 ให้กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอํานาจหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และ 
การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์  อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ  หรือการจําลองพระพุทธรูปสําคัญที่ได้ 
รับอนุญาต หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว  ให้เป็นไปตามหลักกา รและวัตถุประสงค์ 
ที่ได้กําหนดไไว้ตามระเบียบนี้ 
        ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์   อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ 
หรือการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาต 
        ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือปัญหา อื่นใด 
 ซึ่งไม่อาจจะยุติได้ในชั้นกรมศิลปากร  ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
        ข้อ 13 ให้อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้รักษาการ   ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการได้ตามความจําเป็น 
        ข้อ 14 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2520) ประกาศ  ณ   
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วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๒๐ ลงนามโดย นายภิญโญ สาธร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.2  ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างพระบรมราชานุเสาวรีย์ 
                 ผู้มีความประสงค์ จะขออนุญาตดําเนินการสร้างพระบรมราชานุเสาวรีย์ ในประเทศไทย 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องดําเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
                 4.2.1  ขั้นตอนที่ ๑ การส่งเอกสารขออนุญาต  
       ให้ผู้ขออนุญาต ส่งหนังสือ ถึงอธิบดี กรมศิลปากร พร้อมส่งเอกสารเพื่อประกอบ 
การพิจารณาดังนี้ 
       1) ประวัติพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประสงค์จะจัดสร้าง (ระบุเอกสารอ้างอิงให้ชัด 
เจนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ) 
       2) เหตุผลและวัตถุประสงค์ หรือโครงการก่อสร้าง 
       3) แผนผังบริเวณสถานที่ ที่จะจัดสร้าง และบริเวณใกล้เคียง 
พร้อมกําหนดตําแหน่งที่จะติดตั้งอนุสาวรีย์ให้ชัดเจน 
       4) ระบุรูปแบบ และขนาดของอนุสาวรีย์ที่ประสงค์จะจัดสร้าง 
       5) ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ ในการดําเนินการจัดสร้าง 
        ในกรณีผู้ขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์  จ้างภาคเอกชน ดําเนินการจัดสร้าง  (ปั้น - 
หล่อ)ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 1) แจ้งชื่อประติมากร หรือชื่อช่างปั้น  พร้อมประวัติส่วนตัว  และประ 
วัติผลงานที่เคยดําเนินการปั้นรูปเหมือนมาแล้วกับหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ (หากมีภาพถ่ายผล 
งานให้ส่งมาประกอบการพิจารณา จํานวน ๒-๓ ภาพ)    2) ส่งรูปต้นแบบ (รูปจําลอง) อนุสาวรีย์ ที่ทํา 
ด้วยขี้ผึ้ง ดินน้ํามัน หรือ ปูนปลาสเตอร์ ขนาดความสูง ๑๐-๑๒ นิ้ว พร้อมภาพถ่ายที่นํามาเป็นแบบปั้น 
อนุสาวรีย์ หรือเขียนแนวคิดในการออกแบบ (กรณีออกแบบใหม่)    3) ส่งเเบบแท่นประดิษฐาน ที่เป็น 
แบบทางสถาปัตยกรรม โดยมีสถาปนิกและวิศวกร ลงนามรับรอง 4) ส่งร่างคําจารึกประกอบอนุสาวรีย์ 
 (ถ้ามี) 
       ถ้าผู้ขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์มอบกรมศิลปากรดําเนินการจัดสร้าง (ปั้น - หล่อ) 
ไม่ต้องส่งเอกสาร ในข้อ ๔ ให้กรมศิลปากร แต่ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการดํา 
เนินงานทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพิจารณาสถานที่ก่อสร้าง และค่าจัดสร้างอนุสาวรีย์ ไม่รวม 
ค่าก่อสร้างแท่นประดิษฐาน) โดยกรมศิลปากรจะดําเนินการให้ ดังนี้   1) ออกแบบ  และกำหนดขนาด 
ของอนุสาวรีย์  2) จัดทํารูปต้นแบบ (รูปจําลอง) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสา 
วรีย์  3) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการจัดสร้าง  (เฉพาะองค์อนุสาวรีย์  ไม่รวมค่าก่อสร้างแท่นประดิษ 
ฐาน) แจ้งผู้ขออนุญาต  4) ดําเนินการจัดสร้าง (ปั้น-หล่อ) อนุสาวรีย์ จนแล้วเสร็จ พร้อมนําไปติดตั้ง ณ  
สถานที่ที่กำหนด   5) ออกแบบแท่นประดิษฐานพร้อมจัดทํารายการประกอบแบบ และประมาณราคา 
ค่าก่อสร้าง  ส่งให้ผู้ขออนุญาตดําเนินการ จัดหาผู้รับจ้างเอง  (กรมศิลปากรไม่ดําเนินการก่อสร้างแท่น 
ประดิษฐาน) 
                4.2.2  ขั้นตอนที่ ๒  รายละเอียด คณะกรรมการ พิจารณาการจัดสร้างอนุสาวรีย์ กำ 
หนดการประชุมและหลักเกณฑ์การพิจารณา 
                          คณะกรรมการการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจําลองพระพุทธ 
รูปสําคัญจํานวนทั้งสิ้น ๓๐ ท่าน ประกอบด้วย 
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       1.  อธิบดีกรมศิลปากร ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ 
       2.  รองอธิบดี (ที่กํากับดูแล) ทําหน้าที่รองประธานกรรมการฯ 
       3.  ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่างๆ ทําหน้าที่กรรมการ 
       4. ผู้อํานวยการสํานักช่างสิบหมู่ ทําหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
       กําหนดการประชุมนั้น  กรมศิลปากรได้กําหนดการประชุม   ตามตารางการประ 
ชุมประจําปี ในวัน ศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และศุกร์สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน   ณ ห้องประชุม  กรมศิลปากร 
วังท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
       หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ 
       1.  พิจารณาประวัติอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งหรือ มีประวัติที่เกี่ยวเนื่อง 
กับหน่วยงานที่ขออนุญาตสร้าง 
       2.  พิจารณาเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง 
       3.  พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้าง และขนาดของอนุสาวรีย์ 
       4.  พิจารณาประวัติ  และผลงานประติมากร  หรือช่างปั้น   (เฉพาะกรณีจ้างเอก 
ชนดําเนินการจัดสร้าง) 
       5.  พิจารณารูปต้นแบบอนุสาวรีย์ (รูปจําลอง) 
       6.  พิจารณาแบบแท่นประดิษฐาน 
       7.  พิจารณาร่างคําจารึก (ถ้ามี) 
       4.2.3  ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาเห็นชอบ 
                คณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจําลองพระพุทธรูป 
สําคัญจะพิจารณาและให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 2 (1 - 7)  และรวบรวมเอกสารขอ 
 
อนุญาตสร้าง และเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ ดําเนินการขอพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาต 
       4.2.4  ขั้นตอนที่  4  การขอพระราชทาน  พระบรมราชานุญาต ในการ  จัดสร้างอนุ 
สาวรีย์ 
                         กรมศิลปากร โดยสํานักช่างสิบหมู่ จะเป็นผู้ดําเนินการเสนอขอพระราชทานพระ 
บรมราชานุญาตในการจัดสร้างอนุสาวรีย์โดยเสนอผ่านอธิบดีกรมศิลปากร > รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
วัฒนธรรม > สํานักเลขาธิการคณะรับมนตรี > สํานักราชเลขาธิการ 
        ในกรณีที่เป็นอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ในมหาจักรีบรมราชวงศ์  จะต้องดําเนินการ ขอพระราชทาน  พระบรมราชานุญาต โดยให้ผู้ขออนุญาต 
สร้างอนุสาวรีย์จัดส่งเอกสารให้กรมศิลปากร ดังนี้ 
        1.  ตารางประกอบการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตาม ที่สํานักเลขาธิ 
การคณะรัฐมนตรีกําหนด (หนังสือ นร ๐๒๐๗/ว.๑๔๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑) จํานวน ๒ ชุด 
        2.  ภาพถ่ายรูปต้นแบบ (รูปจําลอง)  ขนาดโปสการ์ด ๘ x ๑๐ นิ้ว  รูปด้านหน้า 
ด้านหลังด้านขวาและด้านซ้าย จํานวนด้านละ ๔ ภาพ 
        3.  รูปภาพที่นํามาเป็นแบบปั้นอนุสาวรีย์ (ภาพสีที่ชัดเจน) จํานวน ๔ ภาพ หรือ 
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แนวคิดในการออกแบบ (กรณีออกแบบใหม่) จํานวน ๔ ชุด 
        4.  แบบแท่นฐาน จําวน ๔ ชุด 
        5.  คําจารึกอนุสาวรีย์ (ถ้ามี) 
        เอกสารตามข้อ 1 - 5  ต้องเป็นเอกสาร ที่ คณะกรรมการพิจารณาการ สร้างอนุ 
สาวรีย์แห่งชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ ให้ความเห็นชอบแล้ว 
                 ในกรณีที่พระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือ  ไม่ได้รับพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตกรมศิลปากรจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์ทราบภายใน ๖๐ วัน 
        เมื่อได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตแล้ว จึงจะดําเนินการ  ปั้นขยายต้น 
แบบอนุสาวรีย์ได้ ซึ่งในการดําเนินการปั้นขยายต้นแบบ ผู้ขออนุญาต จะต้องแจ้งให้กรมศิลปากรทราบ 
เพื่อมอบผู้แทนกรมศิลปากร ตรวจสอบความถูกต้องการปั้นขยายทุกขั้นตอน 
        ถ้าอนุสาวรรีย์ที่ขออนุญาตสร้างนั้นไม่ใช่อนุสาวรีย์เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ กรมศิลปากร จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ขออนุญาต 
สร้างอนุสาวรีย์ดําเนินการต่อไป ซึ่งในการปั้นขยายต้นแบบ   ผู้ขออนุญาต  จะต้องแจ้งให้กรมศิลปากร 
ทราบเพื่อมอบผู้แทนกรมศิลปากรตวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอน  
               
5.  เอกสาร บทความและวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างประติมากรรมอนุสาวรีย์ ของประติ 
มากรสนั่น ศิลากรณ์ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีคิดและการทํางานประติมากรรมอนุสาวรีย์ของ 
ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ทําให้ผู้วิจัยได้ค้นพบ เอกสาร บทความ หนังสือต่างๆที่  มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
กับการสร้างอนุสาวรีย์ของประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์  ที่มีคุณค่าทางวิชาการศิลปะ สาขาวิชาประติมา 
กรรมมากมายที่สามารถใช้อ้างอิงถึง วิธีคิดและการทํางานสร้างสรรค์ประติมากรรมอนุสาวรีย์ในยุคของ 
ประติมากรสนั่น  ซึ่งเป็นยุคที่คาบเกี่ยวกับยุคของศาสตราจารย์ศิลป พีระศรีที่มีการเบ่งบานในการงาน 
สร้างสรรค์ประติมากรรมอนุสาวรีย์  ที่รัฐบาล (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)  ให้การสนับสนุนทําให้มีการ 
สร้างประติมากรรมอนุสาวรีย์ในยุคดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเอกสาร บทความและวรรณกรรมที่เกี่ยว 
ข้องกับการสร้างสรรค์ ประติมากรรมอนุสาวรีย์  ของประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์  ที่ผู้วิจัยรวบรวมและ 
ได้ใช้อ้างอิงประกอบการศึกษา ค้นคว้าวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

5.1  อนุสาวรีย์ 
                ทางสมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศกอมรินทรโฆสิต ได้มาขอร้องให้ช่วยเขียนเรื่องสักเรื่องหนึ่ง 
เกี่ยวกับศิลปะ  เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือประจําปี 2505 นี้  โดยขอร้องเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ การปั้นรูป 
อนุสาวรีย์ หรือ วิธีการทําอนุสาวรีย์โดยลําดับ  ว่ามีระยะงานเป็นอย่างไร   ข้าพเจ้าในฐานะรับราชการ 
เป็น ช่างปั้น อยู่ในกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ได้เคยทํางานประเภทนี้อยู่เสมอ และบางครั้งก็พบว่ายัง 
มีอีกหลาย ๆ คนที่ยังไม่ทราบ ถึงการดําเนินวิธีการของงานเช่นนี้ ทั้ง ๆ ที่มีความสนใจเป็นอย่างมากดัง 
นั้น ข้าพเจ้าจึงเห็นสมควรเล่าเรื่อง เกี่ยวกับการปั้นรูปอนุสาวรีย์  พอให้เข้าใจเป็นแนวทาง ถ้าจะให้ละ 
เอียดจนเป็นหลักวิชาการ ก็จะเป็นการลําบากและกินหน้ากระดาษมาก เพราะแต่ระยะของงานก็มีเทค 
นิคพิเศษ เฉพาะ  และละเอียดมาก 
       พูดได้ว่ารูปปั้นอนุสาวรีย์ใหญ่ ๆ  ที่สร้างขึ้นในประเทศไทยนี้  (ยกเว้นพระบรมรูปทางม้า  
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ร.5 ซึ่งปั้น-หล่อในประเทศฝรั่งเศส)  ได้ปั้นขึ้นในประเทศเราเองทั้งสิ้น  สําหรับพระบรมรูปพระบาทสม 
เด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ที่ประดิษฐานที่เชิงสะพานพุทธฯ นั้น ได้ปั้นขึ้นในประเทศไทยโดยฝีมือท่านศาส 
ตราจารย์ศิลป พีระศรี แต่ได้ส่งไปหล่อเป็นโลหะในประเทศอิตาลี  เพราะการหล่อโลหะของเราในเวลา 
นั้น การหล่อรูปในท่าทาง  และขนาดใหญ่โตเช่นนี้  ยังขาดผู้ช่วยเหลือ  มีเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ 
ความไว้วางใจในผลงาน ยังไม่แน่นนอนนัก จําเป็นต้องส่งไปหล่อที่ต่างประเทศ 
       และก็ด้วยเหตุนี้เองท่านศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ผู้ซึ่งควรถืออย่างยิ่งว่า เป็นผู้จุดเทียน 
ให้แสงสว่างนําทางให้พวกช่าง  ฝ่ายปั้น-ฝ่ายหล่อ และช่างเขียนในปัจจุบันนี้   โดยเฉพาะในวงการช่าง 
ประเภทเหล่านี้ข องกรมศิลปากร เจริญก้าวหน้าขึ้น  ท่านได้เป็นผู้ร่วมคิดจัดตั้ง  โรงเรียนประณีตศิลป 
กรรม ฝึกสอนเยาวชนชาวไทยให้รู้จักหลักวิชาในด้านศิลปกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบของรัฐบาลและ 
ได้เจริญตลอดมาด้วยดี จนเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบันนี้ 
       คําว่า อนุสาวรีย์  (Monument)  หมายถึง  สิ่งก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรม รวมทั้งรูปปั้น 
(Statue) ก็ได้อนุสาวรีย์เป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสัญลักษณ์สําหรับเตือนใจให้คนรุ่นหลังรําลึกถึงเหตุ 
การณ์ในอดีต ถึงบุคคลในด้านความสูงส่ง ความดี  ควรแก่การจดจําเป็นประวัติศาสตร์  ลักษณะขออนุ 
สาวรีย์ไม่จําเป็นจะต้องมีรูปปั้น (Statue) อยู่ด้วยเสมอไป ในบางกรณีจะมีพียงเสาหินเสาเดียวที่มนุษย์ 
ทําขึ้นเท่านั้น หรือการก่อสร้างอื่น ๆ  ในด้านสถาปัตยกรรมก็เพียงพอ  แต่อย่างไรก็ดี นั่นย่อมหมายถึง 
ความเหมาะสม ความพอดิบพอดีของเรื่องราว 
       อนุสาวรีย์ในประเทศไทยเราได้เกิดขึ้น พร้อมกับความศิวิไลซ์ของประเทศ  จนถึงปัจจุบัน 
นี้มีหลายชิ้น ชิ้นใหญ่ ๆ ที่ควรกล่าวถึง อาทิเช่น 
       อนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชิงสะพานพุทธ 
       อนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี 
       อนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
       และ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
       การดําเนินงานสร้าง  แบ่งออกเป็นสองฝ่าย  คือ ฝ่ายปั้น และฝ่ายหล่อ หลังจากได้ลงมติ 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของฝ่ายจัดทําแล้ว  กรมศิลปากรได้ดําเนินงานมอบให้ฝ่ายปั้น คือ ช่างปั้นเริ่มต้น 
ด้วยการร่างแบบ ซึ่งข้าพเจ้าจะขอยกเอา อนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ที่สวนลุมพินี 
เป็นตัวอย่าง  
       การร่างแบบ คือ การวางแผนผัง จัดรูปทรง แท่นฐาน  จัดรวมในรูปร่างของอนุสาวรีย์ทั้ง 
หมดต้องสเก็ตซ์แบบหลายแบบ เพื่อหาองค์ประกอบ (Composition)   ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องราว  และ 
กลมกลืนกับสถานที่ท่านศาสตราจารย์ศิลป ได้เลือกแบบที่เหมาะสม คือถ้าขนาดรูปปั้นใหญ่มาก (พระ 
รูป ร. 6 ใหญ่ขนาด 3 เท่าคน) ส่วนสูงขององค์ประมาณ 5 เมตรเศษ) แท่นฐานต้องสูงใหญ่ ให้มีสง่าสม 
กัน และเพราะตั้งอยู่ในที่กว้าง  สามารถจะแลเห็นได้ในระยะไกลด้วย  ส่วนเฉพาะองค์พระรูปนั้น  การ 
ปั้นก็ต้องให้เห็นความเป็นพระมหากษัตริย์  มีสง่า  มีความเป็นนักปราชญ์ ความเป็นกันเองกับปวง ไพร ่
ฟ้าประชาชน ประกอบพระบุคลิกลักษณะในพระองค์ท่าน ให้มีโดยพร้อมมูล   เหล่านี้ต้องเกิดจากจินต 
นาการของศิลปินผู้ปั้น งานที่สําเร็จออกมาชิ้นหนึ่ง ๆ  ย่อมมีความหมายของศิลปินผู้นั้น  การปั้นรูปให้ 
เหมือนไม่ยากนัก เพราะแม้แต่เครื่องจักรกล ก็สามารถทําได้ เช่น กล้องถ่ายรูป ถ่ายเอารูปออกมา เป็น 
คนนั้นคนนี้ได้  แต่ทําให้รู้สึกมีชีวิต  มีสิ่งที่ให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือวิญญาณข้างในรูปนั้น   เป็นของ 
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ยากมาก  เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษา  ต้องมีความรู้  ความชํานาญ ประกอบอีกมากมาย การเข้าถึงวิญญาณ 
ของงาน เป็นสิ่งที่ศิลปินต้องรอบรู้ และค้นคว้าด้วยปัญญาของตน อุปมาศิลปินที่แสดงละครเป็นตัวร้าย 
ในเรื่องหากไม่ทุ่มเทวิญญาณของตนเอง ในขณะแสดงให้เข้าถึงความรู้สึก เป็นตัวร้ายอย่างจริงจังในบท 
บาทจะไม่ปรากฏในเรือนร่าง ของตัวละคร และสะท้อนออกสู่ผู้ชมฉันใดงานชิ้นที่ไม่ถึงขนาดของศิลปิน 
ฝ่ายช่างก็เช่นกัน 
       อนุสาวรีย์นี้ท่านเริ่มลงมือปั้นเมื่อ   พ.ศ. 2481-2482  หลังจากการร่างรูป ด้วยการเขียน 
แล้ว ต่อมาก็ปั้นรูปขนาดเล็ก สูงประมาณ 50 ซม.  เพื่อดูโครงร่างทั้งหมด ทุกด้านของพระวรกายในท่า 
ประทับยืนว่าท่าไหนจะเหมาะสมมีสง่า ไม่ขึงขังเกินไป ไม่อ่อนระทวยเกินไป การทํารูปขนาดเล็กก่อนนี้ 
ก็เพื่อตรวจดูและสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่ายแต่ต้นมือ เพราะถ้าทํารูปขนาดใหญ่เลยทีเดียวจะแก้ 
ไขลําบากเสียเวลามากคราวนี้  เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องพอใจแล้ว ก็ต้องขยายปั้นขึ้นอีกรูปหนึ่งขนาด 
เท่าคนจริง (สูงประมาณ 170 ซม.) รูปขนาดนี้เป็นรูปปั้นสําเร็จ มีพร้อมทุกอย่าง คือ แต่งองค์ครบครัน 
เป็นรูปที่จะเอาไว้วัดขยายส่วน ปั้นเป็นรูปขนาดใหญ่ 3 เท่าคน 
       ดินที่ใช้ปั้น เป็นดินเหนียวธรรมดาไม่ผสมอะไรเลย ซื้อได้จากแถวจังหวัดปทุมธานี  ใช้ดิน 
นี้ปั้นขึ้นเกาะตามโครงเหล็ก  ที่ผูกสานขึ้นเป็นโครงภายใน  ตามท่าทางของรูปที่กําหนดไว้  ดินจะเกาะ 
ติดอยู่ได้ด้วยกระถางปลูกต้นไม้เล็ก ๆ และชิ้นไม้ที่ใช้ลวดผูกเป็นรูปกากบาท  ผูกติดกับโครงเหล็กอีกที 
หนึ่ง การผูกโครงเหล็กนี้ก็มีความสําคัญไม่น้อยเลย  เพราะถ้าผูกหรือกะส่วนโครงไม่ดีแล้ว เหล็กจะโผล่ 
ออกมานอกรูปร่างของดินหรือไม่ก็โครงเหล็กหลุด พาเอาแขน ขา พังลงมาก็ได้ ฉะนั้นในคราวนี้การผูก 
โครงเหล็กต้องทํากันอย่างรอบคอบ เพราะน้ําหนักดินในรูปขนาด 3 เท่าคน จะมีน้ําหนักตั้งหลายตัน 
       การปั้นรูปขนาดเท่าคน ก่อนนั้น   ต้องหาแบบคน (Model) ที่มีทรวดทรง คล้ายกัน เป็น 
แบบประกอบกับ   พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน  เริ่มปั้นเป็นรูปคนเปลือย ตามส่วนสัดของกายวิ 
ภาค (Anatomy)  ให้ถูกต้องเป็นอันดับแรก ต่อจากนั้นการปั้นเสื้อผ้าสวมใส่จะเป็นของง่ายเพราะเพียง 
ปั้นความหนา-บางของเสื้อผ้าเพิ่มทับลงไปบนผิวดิน  ซึ่งเป็นรูปร่างของอวัยวะส่วนนั้น ๆ เท่านั้น   เป็น 
กรรมวิธีที่ถูกต้อง เพราะมันเป็นการบังคับในตัวเอง ไม่ให้หลงปั้นรอยย่นผ้าส่วนที่แนบเนื้อนั้น ลึกลงไป 
ในเนื้อหนัง เป็นการทําตามหลักวิชา จะไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเลย 
       สมมติว่า การปั้นได้เสร็จเรียบร้อยดีแล้วทุกประการ แต่องค์ครบถ้วนเพียงพร้อมด้วยราช 
อิสริยาภรณ์ จัดท่าประทับทรงไม่มีการแก้ไขใด ๆ เลยแล้ว คราวนี้ถึงการทําแม่พิมพ์ เรียกตามกิริยาว่า 
ทําพิมพ์ทุบ หรือพิมพ์ต่อย เพราะเราต้องทุบหรือต่อยแม่พิมพ์ทิ้งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย   หลังจากที่เรานํา 
เอาปูนปลาสเตอร์มาผสมน้ําหุ้มพอกลงไปบนรูปปั้นดินเหนียวตลอดทั้งองค์  รอจนปูนแห้งแข็งตัวดีแล้ว 
ก็เปิดช่องส่วนใดส่วนหนึ่ง  ของรูปตามที่กะไว้  ส่วนมากมักเปิดช่องส่วนหลังของร่างกาย  การเปิดลอง 
นึกดูถึงการเจาะเปลือกผลทุกเรียน เพื่อดูเนื้อข้างใน แผ่นที่เปิดจะปิดได้รอยสนิทเช่นเดิม เปลือกคือปูน 
ปลาสเตอร์ เนื้อทุเรียน คือดินเหนียว แต่รอบที่เปิดเราใช้สังกะสีกั้นเป็นกรอบตามรอยที่จะเปิด โดยปัก 
ลงไปในเนื้อดิน ก่อนที่จะใช้ปูนปลาสเตอร์หุ้มพอก ความสุของสักงะสีเท่ากับความหนาของแม่พิมพ์ปูน 
ที่หุ้มพอก ฉะนั้นจึงมีรอยเปิดได้พอดี 
       ขั้นต่อไปก็ขุดสํารอกดินเหนียว และโครงเหล็กข้างในออกจนหมดสิ้น  แล้วผสมปูนปลาส 
เตอร์หล่อลงไปข้างในแทนดินเหนียว เมื่อแข็งตัวดีแล้วก็ทุบแม่พิมพ์ออกดังกล่าวแล้ว ก็จะได้รูปปั้นเป็น 
รูปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์หนึ่งรูป 
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       รูปปั้นขนาดเท่าคนจริง   จะเป็นรูปแบบที่นํามาขยายเพื่อการปั้นรูปใหญ่ขนาด 3 เท่าคน 
อีกทอดหนึ่ง การขยายปั้น ก็ดําเนินเช่นเดียวกับรูปขนาดเท่าคน   หากแต่ว่าต้องเพิ่มขนาดโครงเหล็กที่ 
เป็นแกนในให้ใหญ่ขึ้น   ขนาดถึงผ่าศูนย์กลางเหล็ก 1 นิ้ว ถึง 1 นิ้วครึ่ง  โครงก็ดัดเหล็กให้มีรูปร่างประ 
มาณตามโครงกระดูก ของร่างกายคนเรานี่เอง   เพื่อให้ดินที่เปรียบเหมือนกล้ามเนื้อเกาะติดอยู่  ระยะ 
งานตอนนี้ต้องมีลูกมือหลายคน ช่วยขึ้นโครงเหล็ก และขึ้นรูปดินเหนียว โดยความอํานวยการของท่าน 
ศาสตราจารย์ แต่การปั้นขั้นสุดท้าย คือการแต่งผิวให้เสร็จเรียบร้อยก็คงอยู่ที่ ท่านศาสตราจารย์นั่นเอง 
รูปขนาดใหญ่  หรือรูปปั้นอนุสาวรีย์ ตัวจริงนี้  เมื่อปั้นเสร็จแล้วก็ต้องหล่อเป็นปูนปลาสเตอร์อีกเช่นกัน 
เพราะจะต้องทําแม่พิมพ์ชิ้น  ที่เรียกแม่พิมพ์ชิ้น  ก็เพราะมีลักษณะเป็นชิ้น ๆ เป็นแม่พิมพ์ถาวรที่จะนํา 
มาบุหรือหล่อเป็นรูปปั้นขี้ผึ้งอีกชั้นหนึ่ง แม่พิมพ์ชิ้นจะต้องทําจากหุ่นหรือรูปที่เป็นปูนปลาสเตอร์จะทํา 
ตากหุ่นดินเหนียวไม่ได้ เพราะผิดกรรมวิธีพิมพ์ชิ้นจะเคลื่อน ไม่ลงรอยกันได้สนิทอย่างทํากับหุ่นหรือรูป 
ที่เป็นปูนปลาสเตอร์ 
       การบุหรือหล่อขึ้นผึ่งลงไปในพิมพ์ชิ้น  เพื่อให้เกิดเป็นรูปปั้นขี้ผึ้ง  เป็นหน้าที่ของฝ่ายช่าง 
หล่อช่างหล่อจะต้องรักษาขนาด  และทรวดทรงของรูปปั้น   ให้คงที่เช่นเดียวกับเมื่อตอนที่ ปั้นด้วยดิน 
เหนียว สําหรับพระรูปขนาดใหญ่เช่นนี้ต้องตัดแบ่งเป็นส่วน ๆ เช่น พระเศียรส่วนหนึ่งพระกรส่วนหนึ่ง 
เพื่อสะดวกในการหล่อเป็นโลหะ แล้วจึงนํามาออกซิเจนประกอบเป็นพระรูปเดิม ตามที่ท่านได้เห็นประ 
ดิษฐานที่สวนลุมพินีทุกวันนี้ 
       อนุสาวรีย์ใดที่ปรากฏขึ้น ย่อมหมายถึงความสําคัญ ความสําคัญเป็นของสร้างได้ยากมาก 
บุคคลเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของเหตุการณ์ สร้างความกล้าหาญ ความเสียสละ ความปราดเปรื่อง ของมัน 
สมอง ความงามความดีเหล่านี้เป็นอุปกรณ์อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นแม้ในต่างประเทศ  และของประเทศเรา 
เอง ย่อมเป็นสิ่งควรระลึกถึง และควรแก่เยี่ยงอย่าง (สมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศกอมรินทรโฆสิต, 2505) 

5.2  การปั้นพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา 
              ในราวปี พ.ศ. 2490 กรมศิลปากรมีหน่วยงานปั้น  ขึ้นอยู่กับกองสถาปัตยกรรม ยังไม่ตั้ง 
เป็นกองหัตถศิลป์ และมีแผนกช่างปั้นเหมือนในปัจจุบันนี้ มี ท่านอาจารย์ศิลป พีระศรีเป็นผู้ดําเนินงาน 
ควบคุมงานราชการ หน่วยนี้  โดยมีสานุศิษย์ที่เรียนจบหลักสูตร  โรงเรียนประณีตศิลปกรรม  ของกรม 
ศิลปากรในสมัยนั้น บรรจุเป็นข้าราชการประจํา  ทํางานเกี่ยวกับการปั้นอนุสาวรีย์  และงานปั้นตกแต่ง 
อื่น ๆ ทั่วไป บรรยากาศและสถานที่ผิดแปลกจากปัจจุบันนี้มาก จนรู้สึกว่าที่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นอะไร ต้น 
ไม้อะไรใหญ่ ๆ เคยอยู่ตรงนี้หรือเปล่า  โรงไม้ที่เคย เป็นห้องปั้น ห้องเขียน ห้องเรียนทฤษฎีอยู่ตรงไหน 
เพราะตึกสูง ๆ แย่งกันผุดขึ้นตรงนั้นตรงนี้ จนจําไม่ได้ว่าห้องปั้นที่เคยเรียนเคยทํางานอยู่ตรงไหนกันแน่ 
       ผมในเวลานั้น เป็นลูกศิษย์หางแถวคนหนึ่งของ ท่านอาจารย์ศิลป รับราชการเป็นช่างปั้น 
อยู่ในบังคับบัญชาของท่านอาจารย์ด้วย  อยู่ประจํา ในหอ้งปั้นเรือนไม้  หลังคามุงสังกะสี  พื้นราดปูนซี 
เมนต์ความกว้างประมาณ 7-8 เมตร  ยาวประมาณ 12 เมตร เป็นห้องโถงมีเสาไม้อยู่ตรงกลาง 2-3 ต้น 
สูงไม่ต่ํากว่า 5 เมตร ถึงเพดาน มีประตูใหญ่ด้านทิศใต้  เพราะทิศเหนือต้องติดกระจก  ตั้งแต่ระยะจาก 
พื้น 2 เมตรขึ้นไปถึงช่องลม และยาวตลอดทั้งความยาวของโรงปั้นเพื่อให้แสงสว่างส่องเข้ามาเพียงทาง 
เดียวเท่านั้น ความยาวจะขนานไปตามทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เพื่อกันแสงแดดส่องเข้าทางกระ 
จกด้วย จําได้ว่าตัวเรือนปั้นนี้อยู่ใกล้กับกําแพงด้านข้างวังท่าพระของ สมเด็จกรมพระยานริศฯ (ในปัจจุ 
บันเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมดแล้ว)  เป็นห้องปั้นที่ให้แสงสว่าง ในการปั้นรูปที่ถูกต้อง เครื่องมือ 
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เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังไม่ค่อยดีพอ   เช่น ผ้าคลุมรูปปั้นที่เป็นดินเหนียวเพื่อป้องกัน ดินจะแข็งเสีย 
ก่อนปั้นเสร็จ  ก็เป็นเพียงผ้าชุบน้ํา ให้เปียกชื้นคลุมข้างในส่วนชั้นข้างนอกที่คลุมทับกันลมเข้าในรูปปั้น 
เป็นกระสอบป่านอย่างบางชุบน้ําคลุมทับผ้าดิบอีกชั้นหนึ่ง ไม่มีผ้าพลาสติกที่บางเบาคลุมเหมือนเดี๋ยวนี้ 
เพราะพลาสติก ยังไม่มีในเมืองไทย ในเวลานั้นใครมีเข็มขัด เป็นพลาสติกจะรู้สึกโก้มาก ราคาเส้นละตั้ง 
100 บาท ในเวลานั้น (แพงมาก) การคลุมผ้าบนรูปปั้น ตอนเลิกงานในเวลาเย็น   ถ้าเป็นรูปขนาดใหญ่ 
บางทีใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมง  หรือหนึ่งชั่วโมง   ต้องระวังไม่ให้ผ้ากระสอบ กดลงไปบนรอยปั้น  ต้องคลุม 
อย่างเบาและประณีต เคยถูกอาจารย์ดุว่า เพราะทําลวกๆ ทําให้รูปปั้นเสียก็มีบ่อย ๆ 
       ที่ผมกล่าวถึงอุปกรณ์ในการทํางานปั้น ผมกล่าวด้วยความระลึกถึงความภาคภูมิใจ ที่ผ่าน 
มาสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของพวกเราเลย ตรงกันข้ามกลับมีรสชาติจริง ๆทําให้เราต้อง 
ระมัดระวัง ต้องประณีต และรักงาน เราทํางานกันด้วยความหวัง เพราะจุดสุดยอดคือการสร้างสรรค์ที่ 
เราพึงพอใจ ความหวังที่ท่านอาจารย์ศิลป  วางไว้ข้างหน้าชีวิตพวกเรา คือ “งานเท่านั้นที่ให้อนาคตตัว 
เรา” 
        ในห้องนี้เองที่เป็นห้องปั้น  พระรูปสมเด็จพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร์  ที่จะ 
นํามาประดิษฐานในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช เดิมทีเดียวทางโรงพยาบาลศิริราช ได้มอบหมายให้กรม 
ศิลปากรดําเนินการปั้นหล่อพระรูปนี้  ท่านอาจารย์ศิลป  จึงเป็นผู้ออกแบบพระรูปในท่าประทับต่าง ๆ 
ให้ผู้ว่าจ้างพอใจ จําได้ว่ามีถึง 3-4 แบบ ในพระอิริยาบทต่าง ๆ กัน สูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร แต่ 
แล้วก็ยังไม่ได้ดําเนินการคืบหน้าอย่างไรอีกเป็นเวลานานพอสมควร  และในขณะนั้น ท่านอาจารย์ศิลป 
ได้มีโอกาสลาพักผ่อนเป็นเวลาหนึ่งปี ท่านและครอบครัวจึงได้เดินทางกลับไปอิตาลี   เพื่อพักผ่อน และ 
เยี่ยมเยียนบุตรของท่าน ในระยะเวลานี้เองทางโรงพยาบาลศิริราชต้องการให้ลงมือสร้างพระอนุสาวรีย์ 
ให้เสร็จทันตามกําหนดเวลาในปีนี้เช่นกัน  ขอให้กรมศิลปากร ดําเนินงานนี้โดยด่วน เพราะฉะนั้นผมจึง 
ถูกเลือกให้เป็นผู้ปั้นพระรูปนี้ตามแบบสเก็ตซ์เดิมของ ท่านอาจารย์ศิลป ต่อไป 
       ช่างปั้นในแผนกนี้มีอยู่น้อยคน ทุกคนมีฝีมือดีทั้งนั้น   แต่ต่างก็มีงานประจําติดตัวอยู่แล้ว 
คนละหลาย ๆ ชิ้น ทุกคนสนับสนุนให้ผมแสดงฝีมือบ้าง  เพราะเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่นาน ๆ  จะมีขึ้น 
ในสมัยนั้น จึงเป็นอันว่าผมต้องรับภาระปั้นพระรูปนี้ 
       การดําเนินงานได้ตั้งต้นเอาพระรูปสเก็ตซ์ของ  ท่านอาจารย์ศิลป  ทําไว้ในท่าพระทับบน 
เก้าอี้นี้มาเขียนขยายบนแผ่นไม้ใหญ่  ตามขนาดที่จะปั้นจริง   (พระรูปนี้ใหญ่ขนาดเท่าครึ่งของคนจริง) 
เพื่อดัดโครงเหล็กภายในเป็นแกน ซึ่งต้องดัดเหล็กตามท่าทางของพระรูปให้ถูกต้อง โครงเหล็กภายในนี้ 
เปรียบเหมือน โครงกระดูกในร่างกายคนเรา  จะเป็นกระดูกสันหลัง เป็นลําขา ลําแขน คอ หรือใบหน้า 
หันไปทิศทางใดต้องดัดโครงเหล็ก ผูกโครงนี้ให้ถูกต้องอย่างแข็งแรงตามท่าทางนั้นก่อน 
       ต่อไปนี้จึงนําโครงเหล็กนี้ ขึ้นนั่งบนเก้าอี้ที่ ขยายแบบทําด้วยไม้จําลองเป็นเก้าอี้มีส่วนสัด 
ตามแบบจริงทุกอย่าง แต่ต้องสามารถถอดชิ้นส่วนด้านข้างและด้านหลังของเก้าอี้ออกได้ถ้าต้องการชิ้น 
ส่วนด้านข้างหรือด้านหลังพระรูป 
       “ที่โครงเหล็กนี้ มีชิ้นไม้เล็กเท่านิ้วมือ ผูกด้วยลวดเป็นรูปกากบาท  ผูกแขวนติดตามโครง 
เหล็กทุกส่วนไว้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ดินเหนียวพอกปั้นรูปเกาะติดกับโครง  ไม่หลุดลุ่ยลงมาก่อนกําหนด 
เสร็จ ดินเหนียวที่ใช้ปั้นนั้นก็เหมือนชั้นกล้ามเนื้อ   เยื่อหรือเอ็นต่าง ๆ ที่หุ้มห่อโครงกระดูกคนเรา เป็น 
รูปร่างอย่างไร ส่วนสัดอย่างไร ก็ปั้นให้เหมือนและต้องให้มีชีวิตจิตใจด้วย  เพราะเราต้องการปั้นให้เป็น 
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คนยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ปั้นตอนเสียชีวิตแล้ว เรียกว่า “เหมือนเป็น” ไม่ใช่ “เหมือนตาย” ถ้าไม่เหมือนแต่ 
“เป็น” ยังดีกว่า” 
       เก้าอี้จําลองด้วยไม้และโครงเหล็กถูกยกขึ้น ตั้งบนฐานม้าหมุนรอบตัวเองได้อีกชั้นหนึ่งม้า 
หมุนนี้สูงจากพื้นห้องประมาณ 75 ซม.  หมุนรูปรับแสงในมุมต่าง ๆ ที่ต้องการได้    มีบันไดไม้ต่อชั้นไว้  
3-4 ชั้น  สําหรับเดินขึ้นลง  บันไดนี้  ยกเคลื่อนไปทางด้านไหนของรูปปั้นได้ ตามต้องการ ถึงตอนนี้ชัก 
ปอดๆ ขึ้นมา ถ้าปั้นไม่เหมือนหรือทําเสร็จไม่ทันเวลาคงแย่ อีกอย่างหนึ่ง ถ้าอาจารย์ศิลปท่านกลับจาก 
อิตาลีมา เห็นว่าไม่ดี จะเล่นงานเอาอีท่าไหนก็ไม่รู้ เพราะอาจารย์ท่าน  ไม่เคยปิดความเลวของลูกศิษย์ 
ท่านเลย ไม่ว่าในเรื่องอะไร ๆ คนไหนทําผิดต้องเล่นกัน เหมือนแผลต้องชะล้างให้สะอาดทันทีไม่ปล่อย 
ไว้ให้เป็นหนองหรืออักเสบ จะลําบากในภายหลัง อีกใจหนึ่งคิดว่าต้องทําได้โอกาสข้างหน้ายังมีขณะนั้น 
ผมมีอายุ 30 กว่าปีเท่านั้น ความหนุ่มที่คละเคล้าอยู่กับสุราเมรัย ยังเป็นหลักใหญ่ของผมอยู่ แต่ถ้ามีใจ 
รักงานประเภทนี้ก็ต้องตั้งใจทําอย่างเต็มความสามารถ ในที่สุด ใจ และความพยายามก็พาให้งานนี้ผ่าน 
พ้นไปได ้
       ผมนําเอาดินเหนียวที่คนงานนวดจนใช้ปั้นได้  ขึ้นไปหุ้มโครงเหล็กให้เกาะแน่นเป็นรูปร่าง 
กายเปลือยของมนุษย์จนเสร็จเรียบร้อย ใช้เวลาหลายสัปดาห์เพราะต้องจ้างแบบคนจริง ๆ มาดูท่าทาง 
ส่วนสัดแง่มุมของข้อต่อกระดูกต่าง ๆ ให้ร่างกายถูกต้อง ต่อจากนั้นจึงปั้นเสื้อผ้าสวมใส่ทับลงไปบนร่าง 
กายเปลือยอีกทีหนึ่ง การทําตามหลักวิชาเช่นนี้ เป็นผลให้ไม่ผิดพลาด  ที่จะเห็นรอยย่นของเสื้อผ้าเจาะ 
ลึกเกินลงไปในร่างกายได้เลย  ส่วนพระพักตร์ของสมเด็จพระราชบิดานั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชได้ส่ง 
รูปถ่ายมาให้หลายรูป แตกต่างไปบ้างตามอายุขัยของพระองค์ท่าน คุณหมอเติม บุนนาค ได้กําหนดรูป 
ไว้รูปหนึ่งในวัยนั้น เป็นหลักของการปั้นให้เหมือน 
       กรรมการของโรงพยาบาลศิริราชในขณะนั้น จําได้มี 2 ท่าน คือคุณหลวงพิณพากย์พิทยา 
เภท และ คุณหมอเติม บุนนาค ทั้ง 2 ท่านนี้มาติและแนะนําให้ข้อสังเกตอยู่เนือง ๆ จนพอใจแล้วจึงให้ 
ดําเนินการหล่อต่อไป  สําหรับคุณหมอเติม บุนนาค นั้น  วันหนึ่งท่านมาพร้อมด้วยรองเท้าเต้นรําคู่หนึ่ง 
ชะรอยท่านคงทราบดีว่าอย่างผมนี้คงไม่เคยเห็นรูปทรงรองเท้าที่งามเป็นแน่ ท่านบอกว่าขอให้ปั้นฉลอง 
พระบาทให้ใกล้เคียงกับรองเท้าคู่นี้ด้วย สมเด็จพระราชบิดาทราบว่า ทรงโปรดแบบรองเท้าอย่างนี้ผมก็ 
รีบแก้ไขให้อย่างเต็มใจที่สุด  เมื่อหล่อและแต่งพระรูป ที่เป็นปูนพลาสเตอร์เสร็จเรียบร้อย ก็เป็นหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่หล่อทองของกรมศิลปากรรับช่วงไปทําการหล่อโลหะต่อไป 
       เก้าอี้และแท่นฐานอนุสาวรีย์ในเวลานั้น   ผู้ออกแบบคือ นายเลื่อน พุกกะพงษ์ สถาปนิก 
ของกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ  ในปัจจุบันนี้ แท่นฐานได้รับการปรับปรุงเสริมแต่ง  ให้สวยงามยิ่งขึ้น 
เพื่อให้สัมพันธ์กับบริเวณโดยรอบที่ขยายออกไป และเพื่อความสง่างามยิ่งขึ้น  
                 บทความเชิงพรรณา  บรรยายถึงกระบวนการสร้างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
ชิ้นนี้ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  ได้เขียนมอบไว้ให้   ศาสตราจารย์นายแพทย์ ทองน่าน  ไม่มีปี พ.ศ. ที่ 
เขียนปรากฏ (นิพนธ์ ขําวิไล, บรรณาธิการ, 2529: 55) 
 5.3  การปั้นภาพอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 
          ในโอกาสที่มีการเปิด อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก   ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมใจกันจัด 
สร้างขึ้น ทางจังหวัดได้ให้เกียรติข้าพเจ้าร่วมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นการเทิด 
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เกียรติแก่ท่านวีรบุรุษของชาติไทย นี้ด้วย  ในฐานะที่ข้าพเจ้า รับราชการในกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร 
ได้รับหน้าที่ออกแบบ และปั้นภาพอนุสาวรีย์ เห็นว่าควรจะชี้แจงแนวการเขียนในด้านการช่างฝีมือเพื่อ 
ให้ท่านผู้อ่านทราบว่าในการดําเนินงานออกแบบปั้นภาพนั้น  มีวิธีการและถือหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง 
        ผลงานที่สําเร็จลงเป็นอนุสาวรีย์  ในด้านการฝีมือช่าง  ที่ปรากฏ  ณ หน้าศาลากลาง จัง 
หวัดอุตรดิตถ์ เป็นงานที่ทางกรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ฉะนั้นกรมศิลปากรจึงต้อง  ค้นคว้า 
ประวัติศาสตร์ และหลักฐานต่าง ๆ  นํามาประกอบการปั้นภาพ ให้ถูกต้องและเหมาะสมเท่าที่ควร เจ้า 
หน้าที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์  ได้กรุณาค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารต่างๆ ทั้งประวัติของ พระ 
ยาพชิัย ตลอดจนกระทั่งเครื่องแต่งกาย ทั้งหนังสือและภาพเขียนที่มีหลักฐานยืนยันบ่งถึง เหตุการณ์ใน 
สมัยนั้น มามอบให้ข้าพเจ้า 
        อดีตอธิบดีศิลปากร  (นายธนิต อยู่โพธิ์)  และอดีตรองอธิบดี    (นายกฤษณ์ อินทโกศัย) 
ท่านได้กําชับ  และแนะแนวการดําเนินงานอยู่เสมอ มิให้เกิดความผิดพลาด  ส่วนท่านหัวหน้ากองหัตถ 
ศิลป์ (นายดําเนิน รตานนท์) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยใกล้ชิดได้ควบคุมการปฏิบัติงานชิ้นนี้พร้อมทั้งให้ 
ความสะดวกทุกประการ  เช่น การเดินทางมาจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพิจารณาสถานที่ตั้งอนุสาวรีย์ ฯลฯ 
แม้ท่านอธิบดีปัจจุบันนี้  (นายเชื้อ สาริมาน)  ท่านเข้ารับหน้าที่กับงานชิ้นนี้ในช่วงระยะหลัง ท่านยังกรุ 
ณาเรียกข้าพเจ้ามาซักถาม  และกําชับแนะการปฏิบัติให้ถูกต้องมีหตุมีผล   การทํางานต้องประสานกัน 
หลายกอง เพื่อค้นคว้าหลักฐาน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   นับว่างานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักนี้ 
เป็นงานร่วม สําเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจและร่วมความรู้ 
        กรมศิลปากร มีหน้าที่ เฉพาะในการบํารุงรักษา  ศิลปวิทยาการ  ด้านวิจิตรศิลป์ ให้เป็น 
วัฒนธรรมอันมั่นคงของชาติ ฉะนั้น การดําเนินงานจึงต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างถูกต้องดังจะให้ 
เห็นหลักฐานและวิธีการปฏิบัติการปั้นภาพต่อไปนี้ 

      5.3.1  การจัดท่าทางภาพปั้น 
                ตามประวัติของพระยาพิชัย ท่านเป็นแม่ทัพ  และนักรบผู้ยิ่งใหญ่  เคยต่อสู้ข้าศึก 
ช่วยกอบกู้เอกราช ของชาติไทย  รบเคียงบ่าเคียงไหล่  กับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหลายครั้งหลายหน 
วีรกรรมเหล่านี้ เมื่ออ่านพบในประวัติศาสตร์  ก็จะสะท้อนรูปร่าง  และเหตุการณ์ออกมาให้เห็นว่าท่าน 
ถือดาบสองมือ มีด้ายดิบพันรอบข้อมือ ดาบเล่มหักเกือบครึ่งเล่ม ดาบที่หักนั้นสันนิษฐานว่าจะต้องเป็น 
ดาบที่ใช้มาก ซึ่งควรเป็นดาบมือขวา เหงื่อชุ่มกาย โลหิตชุ่มมือและดาบ ตะลุยไล่ฆ่าฟัน  ข้าศึกอย่างทร 
นงองอาจ ข้าศึกล้มตาย  และกระจัดกระจายอยู่รอบบริเวณ  เมื่อประมวลประกอบเป็นภาพปั้นจึงจินต 
นาการเป็นร่างของนักรบไทยผู้องอาจ  และท้าทาย  ยืนตระหง่าน ประกาศศักดิ์ศรีผู้พิชิตและพร้อมจะ 
เข้าฟาดฟันกับพวกข้าศึกต่อไป 
                การจัดท่าทางภาพปั้น เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง  ที่ต้องแตกต่างจากความจริง 
บ้าง แต่ความสะเทือนใจอยู่ในจุดเดียวกัน ภาพปั้นมีหลักเกณฑ์ของความสถิตคงที่ หมายความว่าตั้งอยู่ 
ชั่วกาลนาน เพราะฉะนั้นท่าทางที่ออกงิ้ว จนเกินไป  จึงต้องสํารวมเข้ามา  และจัดไว้อย่างพอดีพองาม 
และอย่างผู้มีอํานาจแฝงอยู่ภายใน  ช่วยเน้นส่วนประกอบอื่น ๆ  ให้เห็นความรุ่นแรง   ในวิญญาณของ 
ภาพปั้นเป็นสําคัญ 

      5.3.2  ใบหน้า 
                อยู่ในวัยหนุ่มใหญ่ แสดงออกมาให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรักชาติ  ชอบการต่อสู้ มีใจ 
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เป็นนักกีฬา และมีความซื่อสัตย์กตัญญูกตเวที 
      5.3.2  การแต่งกาย 

                จากการค้นคว้าทางกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ไม่ปรากฏหลัก 
ฐานการแต่งกายของนายทหารในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินแต่เท่าที่ค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยว 
ข้องและจากภาพเขียนในสมัยนั้นประกอบแล้ว ควรเห็นอนุโลมได้ดังนี้ 
                          หมวก  ใส่หมวกทรงประพาส  ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหมวกกลีบลําดวน  แต่มีปกคอ 
และปกหู ท่านที่เห็นหมวก ในภาพปั้นพระยาพิชัยนี้  อาจจะมีความสงสัย  ในลักษณะของกลีบลําดวน 
รอบทรงหมวกก็ได้ คือมีกลีบใหม่ 3 กลีบ  อยู่ชิดและซ้อนกัน  ทับกลีบแซกอยู่ แทนที่จะมีกลีบใหญ่อยู่ 
ห่างกันและมีกลีบแทรกแซงกลาง  อย่างที่เห็นกันในปัจจุบันนี้  ทั้งนี้เพราะหลักฐานของหมวกทรงประ 
พาสในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ในสมัยใกล้เคียงกับที่พระยาพิชัยดาบหักออกศึก ยังมีอยู่ในพระที่นั่ง 
พรหมเมศธาดา ตู้ 331 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร 
                          เสื้อ   ใส่เสื้อผ่าออกตลอด แขนสั้น  โดยสันนิษฐานว่า   เพื่อความคล่องแคล่วใน 
การต่อสู้  มีลายรอบคอ และรอบแขน  มีผ้าคาดเอว  สําหรับแผ่นกรองคอ ที่มีลวดลายปิดแผ่นอกและ 
หลังนั้น หลักฐานในหุ่นแสดงเสื้อยศพระยา ตู้ 331 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นั้นไม่มี  จึงปั้น 
อนุโลมตามหลักฐานนี้   หลักฐานอีกอันหนึ่งที่กล่าวไว้ในสารานุกรม เล่ม 6 หน้า 3365-3707 ว่า“โดย 
ธรรมดาทหารประจําการ  ไม่ใคร่จะสวมเสื้อ ทั้งนี้  เพราะเสื้อผ้าเป็นของหายากอย่างหนึ่ง และอากาศ 
ร้อนอีกอย่างหนึ่ง  ต่อเมื่อมีงานพิธีใหญ่ ๆ  จึงจะสวมเสื้อกันสักครั้งหนึ่ง แบบเสื้อก็คงเป็นแบบคอกลม 
แขนแค่ศอก ในเวลาออกรบอาจไม่สวมเสื้อหากจะสวมบ้างก็เป็นเสื้อยันต์แบบเสื้อกั๊ก” แต่แม้จะมีหลัก 
ฐานบ่งบอกว่า  อาจไม่สวมเสื้ออยู่เช่นนี้ก็ตาม   การสร้างอนุสาวรีย์ก็จําเป็นจะต้องเสริมต่อในส่วนที่ไม่ 
สําคัญมากนักบ้าง เพื่อรักษาศักดิ์ศรีและเพิ่มความสง่างาม เพราะดังได้กล่าวแล้วว่า   อนุสาวรีย์นี้จะตั้ง 
อยู่ต่อไปชั่วกาลนาน 
                มีข้อชวนให้คิดอีกอย่างหนึ่งว่า  ความเป็นอยู่ในสมัยนั้น  ยังอยู่ในภาวะกู้ชาติบ้าน 
เมืองที่เสียแก้ข้าศึกไป ความขัดสนทั่ว ๆ ไปจึงมีอยู่ ฉะนั้นเครื่องแต่งกายจึงคงจะไม่ภูมิฐานนัก ดังที่ปั้น 
หล่อภาพนี้ขึ้น ก็คงใช้เสื้อเรียบ ๆ พองาม ไม่ใช้เครื่องประดับตกแต่งมากนัก 

     กางเกง   ได้หลักฐานจากรูปภาพ กระบวนพยุหยาตราพระกฐิน ครั้งกรุงศรีอยุธ 
ยาเขียนไว้ในพระอุโบสถวัดยม  ตัวนายบนคอช้างส่วนมาก นุ่งผ้าโจงกระเบน  สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น 
ประดับคอแขน และมีผ้าคาดเอว ผู้แห่ หรือพวกเดินเท้านุ่งกางเกงขาแคบ ครึ่งแข้ง  นุ่งโจงกระเบนทับ 
ภาพปั้นนี้จึงใช้กางเกงตามลักษณะ  ที่ได้จากกระบวนพยุหยาตรานั้น 

     รองเท้า   มีข้อความในสารานุกรมว่า “ในสมัยนั้น รองเท้ายังไม่เป็นสิ่งจําเป็นสํา 
หรับทหารทั่ว ๆ ไป” โดยเฉพาะเพื่อความทะมัดทะแมง ในกาต่อสู้ขนาดตะลุมบอน  เช่นพระยาพิชัยนี้ 
การสวมรองเท้าย่อมขัดกับความจริง เพราะศิลปะการร่ายรํา เยื้องกรายในเพลงดาบไทย  นิ้วเท้ามีส่วน 
สําคัญมากในการต่อสู้ ในการทรงตัวและเคลื่อนที่  ฉะนั้น จึงปั้นภาพพระยาพิชัยไม่สวมรองเท้า เพื่อให้ 
ตรงกับความจริง หาใช่เป็นการหลู่เกียรติท่านไม่ หลักฐานอักอย่างหนึ่งคือ ภาพชุดภาพพระราชพงศาว 
ดาร  ซึ่งเขียนขึ้นในรัชกาลที่ 5 มีอยู่  ณ พระที่นั่งภิมุขมณเฑียร และพระที่นั่งวายุสถานอมเรศ ในพิพิธ 
ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เรื่องพระยาวชิรปราการ (พระเจ้าตากสิน) กับทหารคู่ใจ 5 คน ต่อสู้พม่า 
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เมื่อ พ.ศ. 2309 การแต่งกายในภาพคือ  ทหารนุ่งผ้าโจงกระเบน  ใส่เสื้อคอกลมแขนยาว  มีผ้าคาดเอว 
คาดมงคลที่ศีรษะ และไม่สวมรองเท้า 
                เมื่อประมวลหลักฐานและพิจารณาหาเหตุผลประกอบดังกล่าวมานี้ จึงเริ่มปฏิบัติ 
การปั้นรูปขึ้น  วิธีการปั้นรูปใหญ่ ขนาดเท่าครึ่งคนจริง  ผู้ปั้นต้องออกแบบท่าทางด้วยการปั้นรูปเล็ก ๆ 
เพื่อดูให้พอใจเสียก่อน รูปสเก็ตซ์เล็กนี้ เป็นหลัก มีประโยชน์เพื่อปั้นขยายใหญ่  ตามต้องการได้ง่ายขึ้น 
ตั้งแต่การตั้งโครงเหล็ก เป็นแกนภายในรูป ตลอดจนการดูส่วนสัดของร่างกายให้ถูกต้องตามความ ต้อง 
การ รูปปั้นพระยาพิชัยนี้ เริ่มปั้นด้วยดินเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงหล่อเป็นรูปปูนปลาสเตอร์เพื่อทํา 
แบบพิมพ์หล่อเป็นโลหะทองแดง  น้ําหนักของโลหะ ในรูปปั้นนี้หนักประมาณ 700 ก.ก.  ช่างหล่อของ 
กรมศิลปากร  ได้พยายามปฏิบัติการหล่อรูป อย่างประณีต  และสําเร็จเรียบร้อยภาย ในกําหนดเวลาที่ 
ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายกําหนดให้ 
                ข้าพเจ้าใคร่ขอพูดถึงจุดประสงค์ของงานวิจิตรศิลป์ นี้สักเล็กน้อย คิดว่าคงจะเป็น 
ประโยชน์บ้างสําหรับผู้สนใจในศิลปะแขนงนี้  ศิลปินที่ทํางานทุกคนกับงานของเขาที่แสดงผลออกมามี 
เจตนาอย่างรุนแรง เพื่อให้งานมีอารมณ์ความรู้สึก สะท้อนถึงชีวิตและวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงพยายาม 
สอดใส่วิญญาณ  ของเรื่อง  ลงในภาพด้วยกรรวิธีต่าง ๆ เช่น การปั้นภาพคนเหมือน ก็พยายามปั้นให้ดู 
ราวกับมีชีวิตจิตใจจริง ๆ  หาใช่เพียงแต่เป็นภาพคนที่ดูเหมือนคนเท่านั้น  หากแต่ขาดความรู้สึกถึงวิญ 
ญาณและเรื่องราว ที่แฝงอยู่ภายในของภาพ  แม้จะแต่งตัวหรือมีหน้าตาเหมือนเพียงไรก็ตาม ก็เพียงดู 
เหมือนคนตายแล้ว จับมายืนทําท่าอยู่  ถ้าเป็นดังนี้ ก็เท่ากับภาพนั้น ขาดแล้วซึ่งคุณค่า  ของวิจิตรศิลป์ 
และไม่จําเป็นด้วย ที่ภาพปั้นคนนั้น จะต้องปั้นอย่างประณีตเกินไป  จนแข็งทําให้ขาดความนุ่มนวลเสีย 
ชีวิตจิตใจ ตรงกันข้ามถ้ามีวิธีการปั้นของศิลปิน ทําด้วยมุ่งหวังวิญญาณและชีวิตแม้ว่าวิธีการปั้นจะขาด 
ความประณีตเรียบร้อยไปบ้าง แต่ทว่าถ้าดูแล้ว ภาพนั้นทําให้เกิดอารมณ์สะท้อนออกถึงวิญญาณ  และ 
ชีวิต คือเรื่องราวและนิสัยใจคอของคน ๆ นั้น ก็จัดว่าเป็นภาพที่มีคุณค่าทางวิจิตรศิลป์ได้   หมายความ 
ว่า  คุณค่าในผลงานของศิลปิน  จะต้องมีสิ่งชวนให้เกิดอารมณ์ออกมา  ภาพเขียนที่เป็นภาพคนเหมือน 
หรือภาพวิวต่าง ๆ ก็ดี ภาพปั้นที่เป็นภาพคนเหมือน หรือภาพปั้นประดับก็ดี เป็นสื่อให้ผู้ชมมีความโน้ม 
เอียงไปตามเจตนาของศิลปิน  ผู้เนรมิตนั่นเองเปรียบเทียบอย่างง่าย ๆ อีกอย่างหนึ่ง เช่นที่ว่า คนเรามี 
ร่างกายสองร่าง  ร่างหนึ่งเรียก รูปกาย หรือ กายภาพ หรือรูปรางของร่างกายจริง ๆ ของคน ๆ นั้น อีก 
อย่างหนึ่งเรียก รูปจิต หรือจิตภาพ คือวิญญาณที่เป็นนิสัยใจคอ โดยเฉพาะของคน ๆ นั้น เมื่อมีชีวิตอยู่ 
คนทุกคน ก็มีร่างกายทั้งสองนี้ รวมอยู่ด้วยกัน  ที่เราเคยพูดว่า  ผมรู้จักคน ๆ นั้นดี   แกมีนิสัยอย่างนั้น 
อย่างนี้ หน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นต้น  ศิลปินผู้ปั้นภาพ ต้องสังเกตเอานิสัยใจคอ คือ รูปจิตของคน ๆ 
นั้น สอดใส่ลงในรูปกายของคนที่จะปั้นจะเขียนด้วย ศิลปินคนใดมีความสามารถทําให้ได้ทั้งรูปกายและ 
รูปจิต งานชิ้นนั้นก็มีคุณค่าทางวิจิตศิลป์สมบูรณ์ 
                งานที่ขาดรูปจิต  เป็นงานที่ปราศจากคุณค่า  แม้ว่ารูปกาย จะเหมือนราวกับถอด 
พิมพ์หากว่ารูปกายอ่อนไป คือปั้นได้ไม่ค่อยเหมือนเพียงเพี้ยน ๆ เมื่อดูแล้วยังรู้สึกมีรูปจิตคือนิสัยใจคอ 
ของคน ๆ นั้นในภาพก็นับว่ายังมีคุณค่าได้ ศิลปินเราถือว่าผลงานมีผลสะท้อนออกทางจิตใจ เป็นสําคัญ 
ที่สุดภาพเขียน หรือภาพปั้นแบบแผนสมัยใหม่ ในปัจจุบันนี้ เป็นพยานอันหนึ่งได้ นั่นคือบางทีท่านอาจ 
เคยพบภาพเขียน  หรือภาพปั้น  บอกชื่อของภาพว่า “หญิงสาวผู้บริสุทธิ์” แต่ภายในภาพเขียนนั้นเป็น 
รอยแปรงใหญ่ ๆ มีสีสวยสด สีอ่อน ๆ นุ่มนวล  อ่อนช้อยตัดทับกันไปมา ในทางเส้นกลมกลืน คล้ายกิริ 
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ยาของหญิงสาวและความบริสุทธิ์ของสีสวยสด  ที่ไม่มีส่วนผสมของสีอื่นเจือปนเหล่านี้ เป็นจินตนาการ 
ที่ศิลปินประมวลเอาออกมาจากสภาพของร่างกายและสภาพจิต สร้างขึ้นใหม่ในลักษณะของนามธรรม 
ภาพนี้ ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเป็น “หญิงสาวผู้บริสุทธิ์” แล้ว ผลงานชิ้นนี้ก็มีคุณค่าทางวิจิตรศิลป์ 
                ภาพปั้นอนุสาวรีย์ พระยาพิชัยดาบหักนี้  กรมศิลปากร   ได้รับมอบหมายและดํา 
เนินการปั้น ตลอดจนการออกแบบแท่นฐาน  เพื่อให้ได้ส่วนสัด  และเหมาะสมกับลักษณะภาพปั้นลักษ 
ณะ แท่นฐานที่รับรองภาพปั้นมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับภาพปั้น  ถ้าแบบแท่นฐาน ไม่เหมาะสมแล้ว 
ความดีเด่นของภาพปั้นนั้นก็เสื่อมเสียไปด้วย  แท่นฐานที่ใหญ่โตเกินไป  จะข่มคุณลักษณะของภาพปั้น 
ให้ด้อยลง แต่ถ้าจัดวางแบบแท่นฐานได้เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมความสง่าและสวยงาม  มีศักดิ์ศรีชวน 
ให้เกิดความคํานึงถึงเหตุการณ์และวีรกรรมอันสูงส่งนี้ (สนั่น ศิลากรณ์, 2512) 

     บทความของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  ที่เขียนลงใน หนังสือที่ระลึก  ในพิธีเปิด 
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2512 

5.4  สัมภาษณ์ “สนั่น ศิลากรณ์” ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม 

      ประติมากรรมผู้สร้างสรรค์ศิลปะทางด้านประติมากรรมระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นอนุ 
สาวรีย์ ของวีรกษัตริย์ไทย  ตั้งแต่ยุคพ่อขุนรามคําแหง มาจนถึงรัชกาลต่าง ๆ  ในพระราชวงศ์จักรี เรา 
ท่านได้เห็นกันมาล้วนแล้วแต่  เกิดความทึ่งในความงามของการออกแบบปั้นและความยิ่งใหญ่แห่งศรัท 
ธาแต่มีน้อยคนนักที่จะทราบว่า ความเป็นมาเบื้องหลัง  ของอนุสาวรีย์รูปเคารพเหล่านั้น มีผู้คนอยู่กลุ่ม 
หนึ่ง ต้องปีนป่าย ขูด ปะ เพิ่มเข้าขูดออก ตั้งแต่เป็นดินเหนียว  ผ่านขบวนการขั้นตอนหลายขบวนการ 
กว่าจะสําเร็จเป็นงานนําไปตั้งตระหง่าน  เพื่อให้ผู้คนได้ชื่นชมสักการะนั้น   ท่านเคยถามกับตัวเองหรือ 
ไม่ว่า เขาเป็นใครกัน ครับ น้อยคนที่จะทราบ “ศิลป” ฉบับนี้จึงมีความยินดีที่ได้นําคําสัมภาษณ์  ประต ิ
มากรรมระดับชาติ ผู้ปั้นดินเหนียวให้เป็นอนุสาวรีย์ดังที่ท่านเคยเห็นมา ให้ท่านผู้อ่านได้สัมผัสประติมา 
กรรมนั้นคืออาจารย์สนั่น ศิลากรณ์ ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม 
คนแรกของประเทศไทย 
        อาจารย์สนั่น ศิลากรณ์  เกิดวันพฤหัส ปีมะแม พุทธศักราช 2462 ขณะนี้ท่านมีอายุ 64 
ป ี  สุขภาพร่างกายแข็งแรง  เป็นเพราะท่านใช้เวลาในการทํางานหนักมาโดยตลอดนั่นเอง  ต้นตระกูล 
เป็นชาวชลบุรี แต่สถานที่เกิดท่านเกิดแถวบริเวณบ้านหม้อ ในปัจจุบันก็คือรอบๆ บริเวณโรงเรียนเพาะ 
ช่าง อาจารย์ได้เล่าให้ “ศิลป” ฟังถึงเรื่องราวในอดีตว่า บริเวณสถานที่ท่านเกิดนั้น สมัยโน้นยังไม่เจริญ 
เหมือนสมัยนี้ และก็ยังไม่เป็นแหล่งค้าขายที่มากมายเหมือนปัจจุบัน บิดาของท่านรับราชการอยู่ที่ กอง 
สถาปัตย์ ซึ่งอยู่ในบริเวณกรมศิลปากรในปัจจุบันนี้ ท่านได้ติดตามบิดาเข้าไปทํางานอยู่เป็นประจําด้วย 
ประสบการณ์ของการเห็นการทํางานศิลปะของ  อาจารย์ฝรั่ง (อาจารย์ศิลป พีระศรี)  ขณะนั้นท่านเข้า 
มารับราชการในเมืองไทย  จึงทําให้เกิดความสนใจ  ที่จะศึกษาทางด้านนี้ อีกทั้งบิดาก็ให้การสนับสนุน 
เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม  แล้วก็เลยได้เข้ามาศึกษาวิชาอยู่กับอาจารย์ศิลป พีระศรี  ในขณะ 
นั้นเรียกว่า  โรงเรียนประณีตศิลปกรรม  การรับนักเรียนเข้าเรียนในสมัยนั้น  ไม่จํากัดความรู้ แต่ต้องมี 
ความสามารถทางช่างเป็นใหญ่ เมื่อเข้ามาเรียน 4 ปีแล้วเขาก็จะเทียบชั้น 8 ให้  คือรุ่นอาจารย์คล้าย ๆ 
เป็นรุ่นทดลอง มาระยะหลัง ๆ จอมพล ป. พิบูลสงคราม  มาเห็นหลักสูตร  และผลงาน ตอนแรกจะตั้ง 
เป็นอะไรก็ไม่รู้ แต่ตอนหลัง จอมพล ป. ได้ร่างกฎหมายขึ้น และให้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งถือได้ 
ว่าจอมพล ป. เป็นผู้ให้กําเนิดมหาวิทยาลัย และเกือบยุบตัวหลายครั้ง หลังจากที่เรียนสําเร็จแล้วก็ออก 
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มาทํางานอีก 1 ปี ในฐานะเสมียน ตอนทํางาน อาจารย์ศิลป มาเห็นฝีมือว่าพอไปได้ ก็เลยชักนํามาเป็น 
ลูกมือในการทํางานแต่หลังจากทํางานได้ 1 ปี ก็โดนเกณฑ์ทหารประมาณปี 2483-2485 เวลา 3 ปีเต็ม 
พอออกจากทหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรก็สร้างเสร็จพอดี ปี 2486  อาจารย์ศิลป ท่านเลยให้มาเป็นครู 
สอนในมหาวิทยาลัยและช่วยงานท่านในการปั้นต่าง ๆ พร้อมไปด้วย 
       วิธีการสอนของอาจารย์ศิลป ลึกซึ้งมาก  คือท่านไม่ได้สอนเฉพาะวิชาเท่านั้น  แต่ท่านยัง 
สอนความเป็นคนด้วย เวลาท่านสอนท่านจะดูคนด้วย ว่าใครเป็นอย่างไร ชอบหรือถนัดด้านไหนท่านก็ 
จะชี้แนะไปด้านนั้น อย่างผมอาจารย์ศิลป  ท่านจะไม่ให้ผมปั้นรูปผู้หญิงเลย  พวกนุ่ม ๆ อ่อนหวานก็ไม่ 
ให้ปั้น เพราะท่านเห็นว่าผมชอบพวกทหาร พวกดุ ๆ แรง ๆ ก็เลยให้ปั้นเฉพาะผู้ชายซึ่งอันนี้ท่านถือเอา 
ความชอบของผมเป็นแนวทางของการสอน  สมัยที่ผมเรียนตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 วิธีการสอน เมื่อเรียนวิชา 
ของปีที่ 1 ผ่าน ไปได้ ปีที่ 2 ปีที่ 3 ก็จะมีเรียนวิชาเพิ่มขึ้น แต่ตอนสอบปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายต้องสอบ 
วิชาของปีที่ 1 ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นพอสอบปี 4 เสร็จ ของปีที่ 1 ลืมหมด พอออกไปทํางาน ก็หากินไม่ 
ได้ แต่ผมโชคดีอยู่อย่าง จบมาแล้วได้ทํางานเลย รุ่นผมที่อาจารย์ศิลป รับเข้ามาเป็นครูสอนที่ ศิลปากร 
ก็มี อาจารย์พิมาน อาจารย์จํารัส อาจารย์สนิท อาจารย์เขียน ที่กล่าวนามมา  เป็นอาจารย์สอนรุ่นแรก 
แต่กระทรวงศึกษายังไม่รับรอง มารุ่นผมเป็นรุ่นสอง กระทรวงจึงได้รับรอง และตั้งเป็นโรงเรียนรุ่นผมก็ 
เลยได้บรรจุ เป็นครูพร้อมกับรุ่นแรกเลย  ตอนเข้าเรียนครั้งแรก ผมก็ไม่ได้นึกหรอกครับว่าจะได้มาเป็น 
อย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้ เพียงเรียนเพราะรัก  สนใจ  โดยที่ไม่ได้คิดด้วยซ้ําว่าสําเร็จแล้วจะไปทําอะไร เงิน 
เดือนที่ได้รับจากการสอนครั้งแรก 24 บาท  ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น ทําไปสนุกไป โดยเฉพาะได้ทํางานกับ 
อาจารย์ศิลป สนุกจริง ๆ ครับ ผมยังนึกถึงในปัจจุบันนี้ อยู่กับอาจารย์เหมือนกับเราอยู่บ้านผมมีความรู้ 
สึก  อบอุ่นที่ศิลปากรก็เหมือนกับบ้านของพวกเรา อาจารย์ก็เหมือนกับพ่อ พวกผมก็เหมือนกับลูกชาย 
ของท่าน เวลาไม่มีสตางค์ไปดูหนัง ท่านก็ให้  ผมจึงบอกไว้แต่ต้นแล้วว่า   อาจารย์ไม่ได้สอนเฉพาะวิชา 
แต่ท่านได้ให้วิชา ที่ยิ่งใหญ่ก็คือชีวิต  ชีวิตก็สามารถรักษาวิชา  เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาสูงในการสร้างคน (ทํา 
คนให้เป็นคน) ไม่ใช่มีแต่ความรู้ แต่เพียงอย่างเดียว  เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้น  หรืออาจจะเป็น 
เพราะคนมากขึ้น หรือมีกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยมากเกินไป  ความใกล้ชิด ระหว่างครูกับลูกศิษย์เลย 
ลดน้อยลงไป คงเคยเห็นห้องทํางานของอาจารย์ศิลป  นั่นแหละครับ ที่พวกเราไปสุมกันอยู่  อ้อ รุ่นผม 
เรียนสําเร็จมากัน 3 คนครับ  ก็มี อนุจิตร แสงเดือน (เสียชีวิตไปแล้ว) แล้วอีกคนก็สวาท เดี๋ยวนี้เปลี่ยน 
เป็นอาคม หรือคเชนทร์ เป็นนักข่าวอยู่ที่เดลินิวส์ รับเข้าเรียนปีที่ 1 ก็ประมาณ 30 คน พอปีต่อๆ มาก็ 
ลดลงเรื่อย ๆ จนปีสุดท้ายเหลือไม่ถึงสิบคน ทั้งนี้เพราะอาจารย์ศิลปท่านติดตามดูอุปนิสัย  ความเอาใจ 
ใส่ของลูกศิษย์ตลอดเวลา ถ้าเห็นว่าไม่ไหวก็จะเรียกผู้ปกครองมาให้ไปหาที่เรียนใหม่ที่ถูกกับนิสัยต่อไป 
ท่านต้องการคนที่ชอบทางด้านศิลปะจริง ๆ บางครั้งจึงแลดูเข้มงวดไป  ผมรับราชการเป็นครูสอนอยู่ที่ 
ศิลปากรมาประมาณ 20 ปี 20 รุ่น จึงได้ย้ายมาอยู่ที่โรงหล่อ 
        ผลงานเกี่ยวกับการปั้นอนุสาวรีย์อาจารย์ทั้งปั้นเอง และมีส่วนร่วมด้วยมีที่ไหนบ้าง และ 
อาจารย์กรุณาเล่าประวัติความเป็นมา และปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการปั้น  เพื่อเป็นแนวทางกับผู้ที่เรียน 
ศิลปะและผู้ที่สนใจได้ทราบด้วยครับ 
        งานประติมากรรม ที่ผมปั้นมีมากมายพอสมควร  งานที่ผมทําส่วนใหญ่ เป็นงานของทาง 
ราชการ ที่ไหนหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดสร้างอนุสาวรีย์ ก็จะมีหนังสือมาถึงกรม กรมก็จะ 
สั่งให้สเก็ตซ์แบบเพื่อเสนอ การสเก็ตซ์นี่สําคัญมาก  เพราะต้องรวบรวมหาข้อมูล เท่าที่จะหาได้มาประ 
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กอบ ถ้าสเก็ตซ์ผ่าน นเรศวรทรงช้างตอนนั้นอาจารย์ศิลปได้แบ่งเป็นล็อค ๆ ในการทํางาน   ตัวผมท่าน 
เห็นว่าปั้นนุ่ม ๆ ละเอียด ๆ ไม่ค่อยดี ท่านก็ให้ผมปั้นเฉพาะส่วนของศีรษะข้าง ลําตัวก็ให้ช่างอีกคนปั้น 
ตัวประกอบอื่น ๆ ก็แบ่งกันไป  ตามอุปนิสัย ที่ถนัดของแต่ละคน เสร็จแล้วก็ค่อยนํามาประกอบกัน วิธี 
การปั้นนั้น  อาจารย์ศิลปใช้แบบขึ้นโครงเหล็ก  แล้วเอาผ้าชุบปูนพลาสเตอร์โปะขึ้น ๆ  ทีละชั้น  ให้ได้ 
โครงส่วนใหญ่ก่อน แล้วจึงค่อยแต่ง โดยเฉพาะช้างทรง  ถ้าเราปั้นให้เหมือนกับช้างจริง  เวลาเสร็จแล้ว 
จะทําให้ความรู้สึกอ้วนเป็นหมูไปเลย ฉะนั้น จะต้องเน้นกายวิภาคบางส่วน ให้เห็นเด่นชัด จึงจะแลดูน่า 
สมจริง งานปั้นทีผมพอใจมาก  เห็นจะเป็นอนุสาวรีย์ของเจ้าพระยาพิชัยดาบหัก  ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั่น 
แหละครับ ที่ผมภูมิใจ เพราะเป็นงานที่ผมทําเองเกือบทุกอย่าง  ตั้งแต่เลือกสถานที่   ออกแบบและปั้น 
ผมคุมเองทุกขั้นตอน มีเรื่องเหมือนกัน ตอนหาข้อมูลมาประกอบการปั้น ไอ้เราก็ออกแบบเสร็จแล้ว ได้ 
มาตามข้อมูล มีผู้รู้บางท่าน ท่านก็คัดค้านในเรื่องของประวัติศาสตร์  ท่านว่าพระยาพิชัยดาบหักเพราะ 
ดาบไปทีมดินหัก  ไม่ใช่รบจนดาบหัก เถียงในที่ประชุมซะตั้งนาน ผมเลยเสนอว่าจะหักหรือไม่หักอย่าง 
ไรก็ตามทีเถอะ เราสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นสิ่งระลึกถึงบุญคุณของท่าน ฉะนั้นน่าจะไม่ต้องคํานึงถึงเรื่อง 
นี้มากนัก เพราะท่านก็ได้ต่อสู้กับข้าศึกอย่างโชกโชนมาแล้ว บางทีการปั้นถ้าได้ให้อิสระแก้ผู้ปั้นบ้าง เรา 
ก็จะทํางานได้ดี ๆ แยะ เพราะในบางครั้งการมองของคนปั้นกับผู้รู้นั้น มักมองสวนทางกัน เหมือนอย่าง 
เช่นอนุสาวรีย์ของชาวบ้านบางระจัน ตอนแรกจะไม่ให้มีควาย เพราะผู้รู้อีกนั้นแหละบอกว่า อนุสาวรีย์ 
เป็นสิ่งเคารพสักการะ ถ้าปั้นควายเข้าไปด้วยคนก็ต้องไปไหว้ควาย ผมเลยแย้งว่า ก็มันเป็นวีรควายก็น่า 
จะกราบไหว้ได้ เรื่องนี้อาจารย์ศิลป ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เคยหนักใจอยู่เหมือนกัน  เช่นตอนสร้าง 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ซึ่งหม่อมหลวงปุ่ม  มาลากุล  ท่านเป็นคนออกแบบ ในแบบนั้นไม่มีรูปทหาร ยืน 
ล้อมรอบที่ฐาน อาจารย์ท่านก็บอกว่าสมบูรณ์ดีแล้ว  แต่ทางผู้มีอํานาจสมัยนั้น ต้องการให้มี   อาจารย์ 
ท่านก็ขอไว้ว่าถ้าจะมีก็น่าที่จะปั้นเป็นรูปคนเหลี่ยม ๆ เพื่อให้เข้ากับแบบ  จนแล้วจนรอด ก็ต้องทําตาม 
คําสั่ง นี่มันเป็นซะยังงี้ไป 
       อาจารย์ครับ ระหว่างการปั้นอนุสาวรีย์  กับการปั้นธรรมดาทั่ว ๆ ไป มีความแตกต่างกัน 
อย่างไรบ้าง  
       มันต้องต่างกันนะ อนุสาวรีย์ส่วนมากแล้ว อยู่กลางแจ้ง ใหญ่  บางคนปั้นส่วนละเอียดชัด 
เจนเกินไป ซึ่งบางทีมันไม่จําเป็น ปั้นไปก็เมื่อยเปล่า ฉะนั้น  อนุสาวรีย์เขาจึงปั้นเน้นส่วน  รวมเก็บส่วน 
ละเอียดใหญ่ ๆ เล็ก ๆ ไม่จําเป็นเพราะเวลาไปตั้งแล้วมองแทบไม่เห็น อย่างเช่น อนุสาวรีย์พระบรมรูป 
ทรงม้า จะเห็นวิธีการปั้นพู่ตรงหมวกที่ห้อยย้อยลงมานั้น ปั้นหยาบ ๆ แค่ 2-3 ที  แต่ให้ดูแล้วเกิดความ 
รู้สึกว่าแกว่งไปมาได้ เหมือนเขียนฉากละคร เขาก็เขียนเอาส่วนใหญ่ ๆ ถ้าไปเก็บใบไม้ทีละใบแล้ว ละก ็
มันจะแข็ง ไม่มีชีวิต ไม่มีบรรยากาศ นี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งเหมือนกัน  พูดง่าย ๆ ก็คือ  งานปั้นอนุสาวรีย์ 
เวลาปั้นอาจจะหยาบ  แต่เวลาไปดูในสถานที่ตั้งจริงแล้วมันละเอียด ส่วนการปั้นธรรมดานั้น เน้นความ 
ละเอียดเกือบทุกส่วนทิ้งไม่ได้ ผมเปรียบง่าย ๆ ให้เห็นชัด ๆ  ถ้าเราใช้ความละเอียดยิบ  ตัดเส้นเหมือน 
ลายไทยไปทําฉากละคร พอมองเห็นมั้ยครับว่ามันเสียแรงงาน เหมือนตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา 
       อยากเรียนถามถึงวิธีย่อขยาย การทําอนุสาวรีย์ว่า  มีวิธีการเช่นไรครับ และการออกแบบ 
มีความสําคัญ ๆ อย่างไรในการปั้น 
       มีสูตรครับ ต้องเรียน สมัยผมเรียน อาจารย์ศิลปท่านสอนเหมือนกัน เดี๋ยวนี้ผมก็ชักลืม ๆ 
ซะแล้ว เพราะปัจจุบันเขามีวิธีการ มีเครื่องมือดีขึ้น  แต่ก็อาศัยหลักอย่างที่ผมเคยเรียนมาแหละครับ มี 
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หลักการง่าย ๆ ก็คือ สเก็ตซ์ปั้นแบบเท่าหรือครึ่งเท่าของหุ่นจริง  แล้วเข้าสเกลขยาย  แล้วจึงนําสเกลที่ 
ขยายไปปั้นอีกทีหนึ่ง อนุสาวรีย์ตอนแรก ๆ อาจารย์ศิลปเป็นผู้ออกแบบ ผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลา 
ผมก็เลยเจริญรอยตามท่านได้สบายเลย ผมทราบขั้นตอนทุกอย่างดีพอสมควรเนื่องจากมีประสบการณ์ 
มานาน อย่าเช่น พระเจ้าอู่ทอง ที่อยุธยา ผมมีส่วนอยู่มาก เพราะปั้นเองทั้งองค์ 
       หลักการทํางานของศิลปิน  ที่ท่านอาจารย์ศิลปสั่งสอนไว้นั้นจะปั้นอะไร  เขียนอะไร ต้อง 
หาข้อมูล  ศึกษาชีวิตของสิ่งนั้น  อันนั้นให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน   ยิ่งค้นคว้าศึกษาได้มากเท่าไรงานปั้น 
หรือเขียนที่ออกมาจะมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น เพราะว่าเส้นรอบนอกของภาพไม่ว่ารูปปั้นหรือเขียนเพียง 
เส้นเดียว ถ้าบรรยายเป็นคําพูดหรือตัวอักษรมีนมากพอดู ที่จะให้เห็นว่าถูกต้องอย่างไร แต่เส้นรูปนอก 
นั้นอมความไว้ทั้งหมด ด้วยความรู้ความเข้าใจของศิลปิน ด้วยการขีดวงไปบนกระดาษหรือขูดลงไปบน 
ผิวดินปั้นเท่านั้น การทํางานตามหลักวิชาที่ถูกต้องเช่นนี้ ทําให้เราต้องเสาะแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะ 
สร้างงานขึ้นมา ผลของความรู้จากสภาวะต่าง ๆ จึงเป็นผลพลอยได้ อย่างกว้างขวางของพวกศิลปินเรา 
โดยอัตโนมัติ 
       อีกแห่งก็ที่ภูเก็ต รูปอนุสาวรีย์ ท้าวเทพสตรีกับท้าวศรีสุนทร ทั้งออกแบบเองและปั้นเอง 
รูปปรั้นอนุสาวรีย์ ที่ผมปั้นเป็นรูปแรกในชีวิต เป็นรูปอนุสาวรีย์ของทหารยืนถือปืน อยู่ที่จังหวัดนครศรี 
ธรรมราช และรูปที่สองก็คือรูปสมเด็จพระราชบิดา ตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลศิริราช  ตอนนั้นรูปท้าวเทพ 
สตรีและท้าวศรีสุนทร มีปัญหาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายและทรงผม ทางกองวรรณคดี  และ 
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ได้ร่วมค้นคว้าจึงเรียบร้อยไปได้ 
       หลังจากอาจารย์ศิลปท่านเสียชีวิตแล้ว งานอนุสาวรีย์บางรูปผมทั้งออกแบบ และปั้นด้วย 
อนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจันนั้น มีคนช่วยปั้นหลายคนครับ   แบ่งกันปั้น  ถือว่าเป็นงานหนักที่สุด 
ต้องออกแบบถึง 50 แบบ  เดี๋ยวเอาเข้าที่ประชุมอยู่เรื่อย ๆ  ไม่ลงตัวซักที เวลาปั้นมันก็มีติดขัดเหมือน 
กัน ในเรื่องของท่าทาง  อารมณ์ของตัวหุ่น  มันก็ต้องมีติดอยู่ทุกครั้งหล่ะ  ไม่ว่าจะทําอะไร มันต้องไตร่ 
ตรองดู บางทีมันก็ได้เร็ว  บางทีมันก็ออกช้า ที่หนักใจก็ท่าต่อสู้เท่านั้น   เพียงแต่ว่าบุคลิกคนควรให้ถูก 
ต้อง ไม่ควรให้เป็นคน ๆ เดียวกัน มีความรู้สึกเดียวกัน เดี๋ยวเป็นฝาแฝด  ฉะนั้นการที่ช่วยกันปั้น หลาย 
คนจึงมีประโยชน์ตรงนี้  เนื่องจากผมต้องปั้นอนุสาวรีย์   การอ่านหนังสือประวัติศาสตร์  จึงเป็นเรื่องที่ 
ต้องกระทําอยู่ทุกครั้ง นับว่าเป็นผลได้อย่างหนึ่งของผม 
       อนุสาวรีย์ที่อาจารย์ปั้นเป็นคนโบราณ อาจารย์มีหลักอย่างไร หน้าจึงจะโบราณ 
       มันก็ต้องเกี่ยวกับท้องถิ่น เช่นคนเชียงใหม่เราก็ตองรู้โครงกระดูก มันมีอะไรของมันพิเศษ 
ต้องไปดูเค้าโครง  ต้องไปศึกษา คนพื้นที่ บ้านที่นั่น มันมีนะ  แต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นแต่ถ้าเรา 
เรียนทางนี้เราจะเห็นความรู้สึกอะไร ๆ มันมี อันนี้ดูออกแน่นอน 
       นอกจากการปั้นอนุสาวรีย์แล้วผมเคยเห็นภาพเขียนของอาจารย์ด้วย ไม่ทราบว่าอาจารย์ 
เขียนเกี่ยวกับอะไร 
       อันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องราชการ คล้าย ๆ กับว่าเราทําเพื่อสนุก เพื่อแสดงอะ 
ไรพวกนั้น อย่างเช่นที่ผมทํานี้ ก็กามนิต-วาสิษฐี หรือพวกแบบลายเส้นต่าง ๆ      
                อาจารย์ช่วยอธิบาย ขั้นตอนการทําอนุสาวรีย์ ว่ามีขั้นตอนการเริ่มจนถึงขั้นสําเร็จอย่างไร 
บ้างครับ 
       คือมันต้องมีจุดเป็นหลักใหญ่ ๆ  อนุสาวรีย์ไม่ใช่บุคคล  แต่เป็นเรื่องราว  ถ้าเราจะปั้นรูป 
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บุคคลน่ะ เช่นรูป ร.6 ซึ่งเวลานี้ผมกําลังปั้นอยู่ ทรงเครื่องชัยที่ราชตฤณมัยสมาคม เราเอารูปมาสเก็ตช์ 
เล็ก ๆ เพื่อที่จะได้กะวางโครงเหล็ก  จะได้ขยายได้ตามส่วน และไม่พลาดถ้าขึ้นโครงเหล็กไม่ผิดละก็ ไอ็ 
เหล็กใหญ่ที่แข็งแรงพอมันพลาดไปแล้วมันจะจับดัดอย่างนี้ไม่ได้ มันต้องดัดทีแรกให้เสร็จเลย ก่อนที่จะ 
เอาดินหุ้ม ถ้าเราเอาดินหุ้มแล้วเหล็กโผล่เราดัดลําบาก เพราะฉะนั้นต้องสเก็ตซ์ขนาดให้เล็กก่อนพร้อม 
ที่จะเห็นไอ้เหล็ก มิฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้กันแย่เลย เวลาจะปั้นต้องสเก็ตช์แบบ ปั้นแบบเล็กอ่อนแล้วจึง 
ค่อยนํามาขยายแบบ ทําโครงเหล็กเขียนรูปอีกที เพื่อดูว่าโครงเหล็กอยู่ในตําแหน่งที่เมื่อพอกแล้วดินจะ 
ไม่โผล่ออกมา  หลังจากขึ้นโครงเหล็กแล้ว  เรียกว่ามีพร้อมทุกอย่าง  ผูก cross กากบาทเรียบร้อยแล้ว 
เราก็ใส่ดิน เวลาใส่ดินก็จะต้องดูรูปเล็กไปด้วย  เหมือนว่าเป็นครูเรา  การปั้นถ้ามีแบบจริงละก็จะทําให้ 
การปั้นสะดวกขึ้น   เพราะโอกาสพลาดจะมีน้อย  แต่ถ้าเป็นรูปก็ควรจะมีรูปถ่ายหลาย ๆ ด้านเพื่อประ 
กอบการปั้น นอกจากบางรูป ที่จะต้องอาศัยแนวความคิด แต่ถ้าเป็นท่าทางจะต้องใช้หุ่นคนจริง  แสดง 
ท่าทางประกอบการปั้น  เวลาขึ้นโครงรูปคนเรา จะต้องปั้นเปลือยเสียก่อน แล้วจึงปั้นเสื้อผ้าเครื่องทรง 
ใส่เข้าไปทีหลังจะได้ไม่หลง 
       เวลาที่อาจารย์ใช้ปั้นต่อรูป 
       ระยะเวลาไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับขนาด  และข้อตกลงของกรม อย่าง ร.6 ที่กําลังปั้นผมใช ้
เวลา6 เดือน ถ้ามีหุ่นมานั่งให้ปั้น  ผมก็จะให้มานั่งอาทิตย์ละประมาณ 2 หน   และเราก็จะต้องปั้นเก็บ 
ส่วนต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ ไว้ก่อนด้วยนะ 
        ผลงานที่อาจารย์ส่งเข้าประกวดในระดับชาติ 
        ผมเคยส่งงานแสดงแห่งชาติ 2-3 ครั้ง ก็ได้รับรางวัลอย่างสูงแค่เหรียญเงิน 2 ครั้งเท่านั้น 
เอง เหรียญทองไม่เคยได้ เพราะผมไม่ทํางาน  ผมเป็นคนค่อนข้างจะเกเรสักหน่อย แต่ก่อนชอบดื่มสุรา 
หลังจากอาจารย์ศิลปท่านเสีย  ผมก็เลยเลิกได้เหมือนกัน ตอนที่ท่านอยู่ ท่านพยายามขอร้องให้ผมเลิก 
ตอนนั้นแย่จริง ๆ ครับ  พออาจารย์เสียก็เลยนึกได้ พูดแล้วยังจําเหตุการณ์วันนั้นได้ดี  ผมทราบข่าวว่า 
ท่านเสียผมรีบไปศิริราชเลย ทําอะไรไม่ถูก ได้แต่ร้องไห้ครับ มันสูญเสียจริง ๆ 
        สิ่งที่อาจารย์ภูมิใจมากที่สุดในชีวิต 
        คงเป็นตอนที่เข้ารับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรมที่  มหาวิท 
ยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2524 ซึ่งผมถือเป็นเกียรติประวัติของชีวิตการทํางานของผม 
        อาจารย์สนั่น ศิลากรณ์ ประติมากรรมผู้ปั้นดินเหนียวให้เป็นอนุสาวรีย์ ซึ่งน้อยคนนักจะ 
ทราบว่า อนุสาวรีย์หลายต่อหลายแห่งทั่วประเทศไทย เป็นฝีมือของอาจารย์ ผู้มีความคิดว่า อนุสาวรีย์ 
ไม่ใช่บุคคล แต่เป็นประวัติเรื่องราว และท่านได้ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตให้กับมัน 
                 สัมภาษณ์โดย ธนา เหมวงษา, สุรชัย ชมชื่นจิต, และอัศนีย์ ชูอรุณ ในหนังสือ “ศิลป 2” 
ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2526 
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ภาพที่ 1 “ด้วยความรักสิสย นายสนั่น” 5 ต.ค. 86 จี.เฟโรจี ลายมือภาษาไทยที่ 
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เขียนถีงนายสนั่น ศิลากรณ์ 

 
5.5  สนทนากับ “สนั่น ศิลากรณ์” 

                 วงการศิลปะและการศึกษา อาจารย์สนั่น ศิลากรณ์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะที่ท่าเป็นประติ 
มากรผู้ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประติมากรรม คนแรกของ 
เมืองไทย ในวงใกล้ชิดกว่านั้น  รู้กันว่าท่าน  เป็นศิษย์ใกล้ชิด คนหนึ่งของอาจารย์ศิลป พีระศรี หรืออา 
จารย์ฝรั่ง ผู้วางโครงสร้างการเรียนการสอนศิลปะ แบบสากลนิยม ในโรงเรียนที่เรียกกันในขณะนั้น ว่า 
โรงเรียนประณีตศิลปกรรม  หรือ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในปัจจุบัน ที่ว่าท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิด ของอา 
จารย์นั้น เราทราบจากอาจารย์ซึ่งท่านกรุณาเล่าให้ฟังว่า ขณะที่ท่านเรียนอยู่ปีที่ 1 ในโรงเรียนประณีต 
ศิลปกรรมเป็นรุ่นทดลองอยู่นั้น อาจารย์ศิลป มาพบท่านเขียนรูปเห็นหน่วยก้านว่าน่าจะไปเป็นช่างปั้น 
มากกว่าเป็นช่างเขียน แล้วท่านก็ย้ายจากแผนกเขียนรูปไปอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์ศิลป ตั้งแต่บัดนั้นเป็น 
การเปลี่ยนวิถีชีวิต ของเด็กหนุ่มผู้มุ่งมั่นจะเป็นช่างเขียน พลิกกลับเป็นประติมากรผู้มีผลงานการปั้นทั้ง 
ระดับในบ้านและระดับประเทศมากมาย และงานระดับประเทศเหล่านั้น คือ อนุสาวรีย์สง่างามอันตระ 



 45 

หง่านอยู่ตามสถานที่สําคัญ ของทางราชการ บางท่านอาจไม่ทราบว่าอนุสาวรีย์ที่เคยผ่านตา หรือแสดง 
คารวะ เป็นฝีมือของ อาจารย์สนั่น ศิลากรณ์ ผู้สร้างภาพเขียนบนแผ่นปกของเราฉบับนี้ 
       วัย 65 ของอาจารย์ยังกระฉับกระเฉงด้วยร่างทึบใหญ่  อาจเป็นเพราะท่านกรํามามากกับ 
งานปั้นงานหล่อรูปซึ่งเป็นงานหนักก็ได้  เราได้ทราบจากท่านเมื่อพบกันว่า  ในวัยหนุ่มท่านเป็นนักนิยม 
ไพร ชองกีฬากลางแจ้ง และแม้วันนี้จะเลิกกินเหล้าเลิกฆ่าสัตว์ ก็ยังกินเบียร์บ้างเล็กน้อยเมื่อไป ออกกํา 
ลังโยนโบว์ลิ่ง 
       เราเรียนถามท่านถึงเรื่องรูปเขียน ซึ่งถ้าหากว่าใครคนหนึ่งเมื่อตัดสินใจทํางานปั้นเขาก็จะ 
วางงานเขียนไว้ มิได้หมายความว่าทิ้งและลืม แต่เขาจะทุ่มเทให้กับงานปั้นสุดตัว  งานเขียนจะกลายมา 
เป็นส่วนประกอบในการคิดคร่าว ๆ เป็นโครงสร้างของความคิดเพื่อเดินไปสู่การปั้น 
       อาจารย์ตอบว่าเป็นอย่างนั้น  เมื่อทุ่มไปทางปั้น ก็มีเวลา ให้กับการเขียนน้อยลง เป็นการ 
ยากที่คนเราจะเก็บหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ถึงได้ก็คงไม่ดีเท่ากับการจริงจังต่องานที่มุ่งมั่น เพียง 
อย่างเดียว 
       “ผมจึงนับถืออาจารย์ศิลป ท่านเป็นเทวดา เพราะท่านให้ชีวิตแก่ผมเหมือนท่าน  เป็นพ่อ 
คนที่สอง  ท่านมองเห็นว่าผมควรจะมาทางปั้น มากกว่าทางเขียน  ท่านสอนวิธีมองคนให้ผมโดยให้ ผม 
มองตัวเอง ผมมาเป็นคนปั้นรูปก็เพราะท่านเห็นความเหมาะสม” 
       อาจารย์เล่าให้ฟังด้วยน้ําเสียงที่เราฟังแล้วเกิดปีติต่อคําว่า “ครู” 
       “ท่านเป็นครูแท้ ๆ ในชีวิตผม ยังไม่เคยพบเห็น  คนที่ทุมเทชีวิต ให้กับการเรียนการสอน 
ศิลปะถึงเพียงนี้” 
        มาถึงตอนนี้ เราโชคดีที่ได้ฟังอาจารย์เล่าถึงเกร็ดที่เกี่ยวกับอาจารย์ศิลป ว่า ในช่วงวิกฤติ 
ระหว่า งสงครามโลกครั้งที่สอง  อาจารย์ศิลป ต้องขายรถยนต์  แล้วถีบจักรยานจากสีลม มาสอนที่โรง 
เรียน เมื่อสถานการณ์ตึงมากขึ้น ท่านก็ส่งแหม่มกลับไปอยู่อิตาลี  แต่ท่านไม่ยอมกลับ  ยังคงทํางานอยู่ 
ในเมืองไทย เพราะงานช่วงนั้นเป็นการวางรากฐานเพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
        เราถือว่าเป็นความรู้ที่เคยอยากรู้  เราหยุดครู่หนึ่ง  เหมือนได้ย้อนกลับเข้าไปสู่ความเก่า 
แก่ของบรรยากาศกรุงเทพฯ เมื่อครั้งนั้น 
        “การเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างครับ” เราหมายถึงสมัยที่ท่านยังเป็นนักเรียน 
        อาจารย์จุดบุหรี่กรองทิพย์ด้วยไลท์เตอร์แก๊ส เป็นขณะเดียวกับแม่บ้านท่านเอากาแฟมา 
รับรอง ท่านว่า 
        “จะเป็นเพราะวัยหรือยุคสมัยผมก็ไม่รู้นะ  แต่ผมรู้สึกว่าการเรียนการสอนมันผิดกันมาก 
สมัยก่อนผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนพ่อสอนลูก  ผมรู้สึกอย่างนั้น แต่พอถึงสมัยนี้เขาเห็นว่าวิธีการเรียนอย่าง 
สมัยนั้น เดี๋ยวนี้มันคร่ําครึไม่ทันสมัย  แต่ผมว่ามันเป็นแกนสําคัญ  อย่างกายวิภาคสมัยนั้น  ปีหนึ่งเรียน 
เรื่องกระดูกคน  ปีสองเรียนกล้ามเนื้อ  ปีสามเรียนกระดูกกับกล้ามเนื้อสัตว์   เรียนคนมาแล้วเรียนของ 
สัตว์ก็ไม่ยากมันคล้าย ๆ กัน เพียงแต่เปลี่ยนการวางท่าเท่านั้น พอปีสี่ เรียนทั้งคนทั้งสัตว์ มันจึงแน่นไง 
ครับ วิชาอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน” 
        “เดี๋ยวนี้ล่ะครับ” 
        “เดี๋ยวนี้วิชามันเยอะ ต้องรู้มาก ๆ แต่ผมรู้สึกว่างานมันออกมาไม่จริงใจ ไม่ลึกซึ้งเหมือน 
กับว่าวิชาเป็นอาหารถาดใหญ่  แต่คนกินปากเล็กท้องเล็กนิดเดียว รับยังไงก็รับไม่ได้ดี  จะกินได้ก็อย่าง 
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ละนิดละหน่อย มันเต็มกระเพาะเสียแล้ว…” 
        เราต้องทวนถามตัวเองว่าที่เรียนร่ํากันมานั้นเป็นอย่างที่อาจารย์ว่ามาหรือเปล่า หากเป็น 
อย่างนั้นล่ะ “แล้วจะแก้ยังไงครับ” 
        อาจารย์ส่ายหน้าหัวเราะอารมณ์ดี 
        “ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ มันเป็นเรื่องของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะเจริญมันก็ 
ต้องเป็นอย่างนั้น แต่เมื่ออีกจุดหนึ่งมาถึงมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็น” อาจารย์ย้อนถามเรา 
        “คุณคงเคยได้ยินยุคที่เขาเรียกกันว่า  ดอกไม้บานทั่วโลก  นั่นหมายถึง  งานศิลปะแขนง 
ต่าง ๆ คนละมุมโลกเบ่งบานขึ้นสู่ความรุ่งเรือง ในเวลาใกล้กัน ขณะที่ยุโรปมี ไมเคิล แอนเจโลเลียวนาร์ 
โดดาร์วินชี เมื่อ 800 ปีนั้นเรามีสุโขทัย แต่เมื่อทางโน้นเริ่มเสื่อม อยุธยาของเราเริ่มตก  มันเป็นยุคสมัย 
เป็นเรื่องของคน” 
        อาจารย์ว่าน่าทึ่งตรงที่ว่า ปรากฏการณ์เช่นนี้ตรงกันทั้งที่การสื่อสารคมนาคมยังไม่ลัดนิ้ว 
มือเหมือนทุกวันนี้ 
        “การเรียนการสอนก็เหมือนกัน  สมัยที่ผมเรียน  อาจารย์ศิลป  ท่านพูดไว้ว่า มันมาของ 
มันเอง ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าอะไรมา มารู้เมื่อเริ่มทํางาน  สิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริง  การทํางานมุ่งมั่น 
จริงจังจะเกิดความเข้าใจความซาบซึ้ง  ท่านบอกเสมอว่าไม่จําเป็นต้องเหมือน   ไม่จําเป็นต้องเลียน ทํา 
อะไรก็ทํามาแล้วมันจะออกมาเอง” 
        เราถามอาจารย์สนั่นว่า อาจารย์ศิลป ท่านมีหลักการอย่างไรในการสอน 
        “ต้องเรียนจากข้างนอกเข้าหาข้างใน   แล้วงานจะออกจากข้างในมาสู่ข้านอก”  ท่านอธิ 
บายหลักการนี้  โดยการยกตัวอย่างภาพเปอร์สเปคตีฟ  หรือการมองภาพจากจุดนําไปสู่จุดรวมสายตา 
เริ่มเรียนกันอย่างละเอียด ตั้งแต่เส้นดินสอ  เมื่อถึงขั้นเรียนเรื่องสีควบคู่ไป รายละเอียดเก็บกันถึงขนาด 
ว่า เมื่อตะวันอยู่ระดับนี้ เงาจะสั้นยาวเพียงใด  และสีของเงาจะเปลี่ยนเป็นสี  อะไรท่านว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ 
ใช่เรียนเพียงผ่าน เพราะจะต้องนํามาใช้ 
        ในการปั้น โดยเฉพาะการปั้นอนุสาวรีย์ ซึ่งมุมมองอยู่ในระดับต่ํากว่ารูป อาจารย์อธิบาย 
ว่า 
        “การปั้นต่างกับงานเขียน เพราะมองได้รอบตัว  ยิ่งเมื่ออยู่สูงจะต้องพิถีพิถันในการสร้าง 
รูปเพื่อให้เหมาะสมเมื่อมองจากข้างล่างขึ้นไป” 
        เรายังติดใจคําว่า “จากข้างนอกสู่ข้างใน เมื่อเข้าไปแล้ว  จึงเปลี่ยนออกเป็นงานมาสู่ข้าง 
นอก” ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้หมายความว่าอย่างไรครับ” 
       “มันเป็นการทําความเข้าใจด้วยการทํางาน  เมื่อทํางาน  เรียนรู้จริงจังก็จะเกิดความรู้สึก 
นั้น การเรียนหรือการสอนก็เหมือนคนจูงม้าไปบ่อ จูงได้ จูงถึง แต่จะบังคับให้ม้ากินน้ําทําไม่ได้ …” 
        “ถ้าหากว่าเป็นการบังคับล่ะครับ” 
        “ก็เป็นการสกัดกั้นความคิดของเขา   เขาจะทําอะไรอย่างไรเราเพียงแต่ให้หลักกลางเท่า 
นั้นอย่างที่ผมบอกว่าอาจารย์ศิลป ท่านว่าไว้ อะไรมันจะมามันก็มาเอง มาถึงวันนี้เมื่อผมอายุมากขึ้นผม 
เห็นอย่างที่ท่านว่า ไม่ต้องหันไปเต็มตัว  หันกันแค่ครึ่งตัวก็รู้ว่า “อะไรมา” ที่ว่า น่ะคืออะไร” 
        จูงม้าไปบ่อได้ แต่บังคับให้ม้ากินน้ําไม่ได้ เราจําสํานวนนี้ได้โดยไม่ต้องทบทวนอีกครั้ง 
        แดดบ่ายกําลังแรง  ช่างภาพของเรา กําลังเร่งถ่ายภาพ  ลมอ้าวไกวใบไม้ในบ้านสวนไหว 
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เยิบยาบ อาจารย์สนั่นบอกว่าท่านชอบอยู่อย่างนี้ ไม่ชอบความพลุกพล่าน ท่านเล่าว่า เมื่อตอนมาซื้อที่ 
ที่นี้ ตอนนั้นยังเป็นสวนครึ้ม มองไปทางไหนเขียวหมด อากาศดี ราคาก็ไม่แพงใจหายเหมือนเดี๋ยวนี้เรา 
มองไปรอบตัว ก็เห็นว่าทาวน์เฮาส์กําลังเบ่งบานมีไล่ที่สวน  ถอยออกไปเรื่อย ๆ อาจารย์ว่าอยากจะหนี 
ไปอยู่ที่เงียบ ๆ พอท่านพูดเรื่องนี้ เราก็เลยได้โอกาส ถามท่านเกี่ยวกับความรู้สึก  ต่อสภาพสังคมทั่ว ๆ 
ไป ท่านว่า “คนเดี๋ยวนี้น่ากลัว ไม่ค่อยมีน้ําใจกันเลย บางทีเดิน ๆ อยู่ เราอุตส่าห์หลีกแล้วก็ยังชนจนได้ 
ผมนึกตกใจว่าเป็นไปกันถึงขนาดนี้แล้วหรือ” 
        แล้วอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่า  สมัยก่อนไม่มีกรณีดุดัน ขนาดนี้   เดินสวนกันต่างก็เว้นกันให้ 
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปก่อน เป็นมารยาทที่ไม่ต้องมีใครสั่งสอน เป็นกันเองโดยปริยาย 
        “หรือมันเจริญกัน แต่ทางวัตถุ เท่านั้นกระมัง  จิตใจแย่กันไปตาม ๆ กัน  ผมถึงไม่อยาก 
ออกไปไหน ออกไปแล้วเหนื่อยใจ อยู่กับบ้านเข้าเวรเลี้ยงหลาน มีงานก็ไปทําที่โรงหล่อ” (โรงหล่อกรม 
ศิลปากร) 
        เราคิดตามแล้วตั้งคําถามไม่มั่นใจนักว่า  สภาพคนสภาพสังคมเป็นอย่างนี้   ศิลปะมีส่วน 
เกี่ยวข้องไหม หรือศิลปะไม่มีบทบาทชุบชูความนึกคิด 
        “เกี่ยวข้องกันหมด ศิลปะก็เหมือนอ๊อกซิเจนสําหรับหายใจ มันมีอยู่ทั่วไปในอากาศ แล้ว 
แต่ว่าใครจะหยิบฉวยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ชีวิตอย่างไร  เพราะโดยตัวของศิลปะ  ก็คือ สิ่งที่มนุษย์ 
สร้างขึ้นมา เพื่อความดีความงาม  สําคัญว่าคนในสังคมเขา รับเอาความดีความงาม เข้าไว้ในหัวใจหรือ 
เปล่าเท่านั้น … มันควรจะแก้ได้นะ ปัญหาสังคมนี่น่ะ” 
        ตะวันคล้อยไปหน่อย “สมัยที่อาจารย์เรียนนักเรียนนักศึกษาผมยาวมีไหมครับ” ท่านสูบ 
บุหรี่เหมือนครุ่นคิด 
        “…ไม่มีนะ  สมัยผมไม่มี   ดูเหมือนว่าแฟชั่นผมยาวนี้จะมาเริ่มเมื่อรุ่น 13-14 นี่แหละ ดู 
เหมือนจะเป็นบุญถึง ฤทธิเกิดกระมัง” 
        “อาจารย์รู้สึกอย่างไรครับ ในฐานะที่เป็นครู” 
        ท่านออกตัวว่าไม่อยากพูด  แต่ก็ขอเล่าถึง ความเห็นของอาจารย์ศิลป   ซึ่งเมื่อแรกท่าน 
บอกว่า คนที่เป็นศิลปินนั้น แม้ไม่บังอาจพูดว่าเป็นอรหันต์ แต่ก็จะต้องเป็นคล้าย ๆ อย่างนั้น งานจึงจะ 
บริสุทธิ์ คืองานจะต้องออกมาจากใจ ไม่มีการเคลือบแฝง ไม่มีมายาของลาภยศชื่อเสียง  งานจึงเป็นศิล 
ปะบริสุทธิ์ เพราะงานศิลปะเป็นงานสะอาด  คนที่สร้างศิลปะขึ้นมาต้องสะอาด ต้องเป็นสุภาพบุรุษ 
        “ผมว่าที่เราทํามันเป็นแฟชั่นมากกว่า ในเมืองนอกที่เขาทํากันอย่างนั้นเพราะเขาลําบาก 
จริง ๆ เรื่องขอกันกินง่าย ๆ เหมือนบ้านเรา ไม่มี อาจารย์ท่านว่าใครทําอย่างนั้นเหมือนกับทําตัวเองให้ 
ไม่น่าเอ้อเฟื้อเหมือนฝรั่งด้วย… แต่ตอนหลังนี่ท่านก็ยอมเหมือนกัน” อาจารย์พูดแล้วก็หัวเราะ 
        เราวกกลับไป ถึงเรื่องอาจารย์ศิลป อีกนิดหนึ่ง   ว่าตอนที่อาจารย์ศิลป สอนนั้น มีความ 
สนุกสนานอย่างไร เพราะท่านเป็นฝรั่ง 
        อาจารย์สนั่นเล่าว่า 
        “แต่แรก ๆ ผมขําที่แกใส่อารมณ์เวลาสอน แอ๊คชั่นต่าง ๆ มากจนบางทีหัวท่านไปชนกับ 
หุ่นปูนปั้นก็คงเจ็บ แต่นั่นคือสิ่งที่ผมได้รับโดยไม่รู้ตัวว่าท่านได้ทุ่มเทเหลือเกิน” 
        อาจารย์สนั่นเรียนจนจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม   แล้วก็ได้รับหมายเกณฑ์ให้ไปเป็น 
ทหารสามปี แต่ปลดออกมาจึงเข้าทํางานกองหัตถศิลป์ มีหน้าที่เป็นช่างปั้น พอดี ปีนั้นมหาวิทยาลัยศิล 
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ปากรเริ่มเปิดการสอนแล้ว อาจารย์ศิลป จึงให้ท่านไปเป็นครูพิเศษสอนที่นั่นด้วยขณะเดียวกันก็ทํางาน 
เป็นลูกมือการปั้นของอาจารย์ศิลป ด้วย 
        การได้อยู่ใกล้ชิดทํางาน ร่วมกับอาจารย์ศิลป  ทําให้อาจารย์สนั่น   ได้เรียนรู้เทคนิคการ 
สร้างงานปั้นชิ้นใหญ่ ๆ  ตลอดถึงการสร้างแบบหล่อรูป  และในเวลาต่อมา ท่านได้รับความไว้วางใจทั้ง 
จากทางผู้บังคับบัญชาและตัวอาจารย์ฝรั่ง 
        “แต่ผมก็มีเรื่องเศร้าใจกับอาจารย์ท่านเหมือนกัน” อาจารย์สนั่นบอก 
        เรื่องมีว่า ในการปั้นรูปสมเด็จพระราชบิดาที่โรงพยาบาลศิริราช ผู้ออกแบบคือ  อาจารย์ 
ศิลป  แต่ขณะที่จะต้องดําเนินการ ตามระเบียบของทางราชการนั้น  อาจารย์ศิลป ท่านลากลับไปเมือง 
นอก เมื่อเป็นเช่นนั้น อาจารย์สนั่นจึงต้องลงมือแทนเพื่อให้ทันการ 
       “ผมว่าท่านต้องเสียใจมาก” อาจารย์ว่า 
       “เรื่องประทับใจมากก็มีครับ”  ตอนนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเรื่องเมื่อครู่นี้  ครั้งนั้นเป็น 
การปั้นอนุสาวรีย์ชิ้นแรกของอาจารย์สนั่น รูปที่ว่านั้นคืออนุสาวรีย์ทหารแทงอื่นที่นครศรีธรรมราช 
       “ปั้นไปเกือบเสร็จแล้ว พอใส่เครื่องหลังเท่านั้นก็ล้มครืนลงมา เสียงสนั่นหวั่นไหว   คนทั้ง 
โรงหล่อเงียบกริบ ใคร ๆ ก็คิดว่าผมคงโดนอาจารย์ฝรั่งเล่นงานแน่ สักพักอาจารย์ท่านเดินมายืนอยู่ข้าง 
หลังผม ท่านตบไหล่ผมเบา ๆ แล้วบอกว่าปั้นใหม่ ไม่เป็นไร   ตอนแรกผมจะไม่ปั้น  แต่มานึกดูแล้วมัน 
เป็นเรื่องวิเศษในชีวิตผมทีเดียว   ถ้างานนั้นผมทําไม่สําเร็จ  วันนี้ก็คงไม่มีผม  ผมจะต้องกลัวงานแหยง 
งานไปตลอดชีวิต เป็นเรื่องดีจริง ๆ ที่ผมต้องสํานึกพระคุณมาจนถึงวันนี้” 
        อาจารย์เล่าต่ออีกว่า ปกติอาจารย์ศิลป ท่านไม่เคยไว้หน้าใครทั้งนั้นในเรื่องงาน แต่เรื่อง 
ส่วนตัวท่านไม่ว่าเลย 
        “พออาจารย์ไม่ดุอย่างนั้น  ผมก็โวยวายขึ้นมาบ้างว่า  คนอื่นก็ปั้นได้  ให้คนอื่นปั่นก็แล้ว 
กันท่านบอกว่า ไม่ได้ นายต้องปั้น นี่เป็นการบังคับ ท่านว่าอย่างนั้น” 
        อาจารย์สนั่นเล่าเรื่องนี้อย่างเป็นสุข  เหมือนกับวันวานเพิ่งผ่านไป   ดูเป็นความภูมิใจสูง 
ค่ามากในความรู้สึกของเรา  และอีกรู้สึกหนึ่ง ที่เราปีติในอก ก็คือการได้ฟังเรื่องราวระหว่างครูกับศิษย์ 
ซึ่งผูกพันกันด้วยงานและสานต่อการงานใหญ่โตเป็นสมบัติของบ้านเมืองไว้มากมาย 
        คําถามสุดท้าย 
        “อาจารย์เคยไปดูอนุสาวรีย์ที่ปั้นไว้บ้างไหมครับ” คําถามนี้เหมือนจี้ใจเข้าพอดี 
        “นี่ผมเพิ่งไปได้กลับมา ก็ไปเจออนุสาวรีย์ทหารแทงปืนที่ว่านี่แหละ มันไม่โทรมลงหรอก 
แต่เห็นแล้วเสียดาย  เพราะทางโน้นเขาเอาสีเงินมาทาดาบปลายปืนเข้าให้  ดูเหมือนจะทาปากแดงเสีย 
แล้ว อย่างนี้ไม่ไหวแน่ รูปปั้นไม่ใช่ตุ๊กตา รูปปั้นต้องคบความเป็นรูปปั้น” 
        ศิลปินที่เราได้รับเกียรติจากท่าน นําภาพมาเป็นภาพปกฉบับนี้  เป็นประติมากรซึ่งได้รับ 
การยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินอาวุโสในงานมหกรรมศิลป พีระศรี เนื่องในวาระครบ รอบสิบ 
ปีของหอศิลป พีระศรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 พ.ค. - 17 มิ.ย. 2527   และ งานเขียนชุด “วีรกรรม 
บรรพบุรุษ” ที่เรานําเสนอนี้  อาจารย์บอกกับเราว่าเป็น “ฮ็อบบี้” เท่านั้น  (งาม ชาวตําบล และดิศนล 
นวลมณี, 2527: 13) 
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ภาพที่ 2 ภาพเขียนหน้าปกนิตยสาร ฟ้าเมืองทอง โดย สนั่น ศิลากรณ์ 
ที่มา: นิตยสาร ฟ้าเมืองทอง, 2527: หน้าปก 
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ภาพที่ 3 หน้าเนื้อหาบทสัมภาษณ์ และภาพประกอบในนิตยสารฟ้าเมืองทอง ฉบับที่ 100 ปี 2527 
ที่มา: นิตยสาร ฟ้าเมืองทอง, 2527: 14 

 
6.  ประวัติและผลงานของประติมากร สนั่น  ศิลากรณ์ 
 สนั่น ศิลากรณ์  เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2462  ที่ตําบลบ้าน 
หม้อ เขตกรุงเทพฯ เป็นบุตรของนายสง่า ศิลากรณ์ (รับราชการเป็นช่างเขียนแบบ กองสถาปัตยกรรม) 
 และ นางง้อ ศิลากรณ์ มีพี่สาวร่วมบิดามารดา คือ นางเจริญ โหตระภวานนท์ (ศิลากรณ์) 
 วัยเด็กและการศึกษา 
 เมื่อเป็นเด็ก  นายสนั่นมีความเป็นอยู่ ที่ค่อนข้างลําบาก  ประกอบกับ  มีปัญหาทางครอบครัว 
หลายประการ  ความจําเป็นดังกล่าวบังคับให้  นายสนั่น ต้องพึ่งตัวเองมาโดยตลอด  และสูญเสียแม่ไป 
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ขณะที่อายุได้เพียง 5 ขวบ ตอนนั้นพ่อได้อาศัยและอยู่ในความอุปการะของญาติ ๆ 
 หลังจากย่าเสียไม่นาน นายสนั่นได้ไปอยู่กับท่านพระครูรูปหนึ่ง ที่วัดสวนพลู เขตบางรักจากที่ 
นี่นายสนั่น ได้รับความรู้ขั้นมูลฐานจนถึงระดับนักธรรม  เมื่อได้บวชเป็นสามเณรอยู่ระยะหนึ่ง หลังจาก 
นั้นก็ได้เรียนต่อ ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และจบชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนทวีธาภิเษก 
 ในระยะต่อมานายสนั่น ได้มีโอกาสติดตามพ่อไปที่ทํางาน  กองสถาปัตยกรรมนั้นนับว่าเป็นผล 
ดี เพราะทําให้นายสนั่น ได้มีโอกาสพบเห็นงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้งโดยบังเอิญ  และอย่างจงใจที่เป็น 
ดังนี้เพราะสถานที่ของกองสถาปัตย์นั้นก็คือ บริเวณเดียวกันกับที่ตั้งของกรมศิลปากร 
 ช่วงเวลานี้เองนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิต อีกรูปแบบหนึ่ง ของนายสนั่น  เพราะขณะนั้น นาย 
สนั่นได้มีโอกาสพบเห็น  และศรัทธาการทํางานศิลปะของอาจารย์ฝรั่ง (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี) ทํา 
ให้นายสนั่น  เกิดความประทับใจ  และสนใจที่จะเข้ามาศึกษาทางด้านศิลปะโดยตรง ประจวบกับ เป็น 
เวลาเดียวกับที่ ศาสตราจารย์ศิลป ได้ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุ 
บัน)  โดยรับสมัครผู้สนใจทั่วไป แต่ต้องมีความสามารถ และพื้นฐานทางศิลปะดีพอสมควร พ่อสามารถ 
ผ่านการทดสอบ  ได้เข้าเรียนตั้งแต่นั้น  และจบหลักสูตรในอีก 4 ปีต่อมา 

รับราชการ 
 นายสนั่น  เริ่มรับราชการหลังจากที่สําเร็จการศึกษาแล้ว  โดยได้บรรจุเป็นข้าราชการและเป็น 
ลูกมือในการทํางานของ  ศาสตราจารย์ศิลป แต่ทําอยู่ได้เพียง 1 ป ี ก็ต้องออกไปรับราชการทหารเป็น 
เวลา 3 ปีเต็ม (ประมาณปี พ.ศ. 2483 - 2485) หลังจากปลดทหารแล้ว เป็นเวลาเดียวกับที่ มหาวิทยา 
ลัยศิลปากรได้ก่อตั้งขึ้น  และสร้างเสร็จพอดี นายสนั่น  จึงได้รับหน้าที่เป็นครูสอนในมหาวิทยาลัยและ 
ช่วยงานศาสตราจารย์ศิลป พร้อมกันไปด้วย 
 ชีวิตของนายสนั่น ในช่วงนี้มีส่วนผูกพัน  และซึมซาบกับงานศิลปะอย่างเต็มที่   นายสนั่น เคย 
พูดเสมอว่า “ศิลปะเป็นการเรียนที่ไม่มีวันจบสิ้น” หลักสูตรที่นายสนั่น เรียนในสมัยก่อนเป็นเพียง การ 
วางรากฐานในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น  ส่วนความจัดเจนความชํานาญและความเข้าใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับประ 
สบการณ์และการทํางานอย่างจริงจัง  ซึ่งทั้งหมดนี้นายสนั่น ได้ครูที่ดีพร้อมทุกประการ  คือ   ศาสตรา 
จารย์ศิลป ผู้ซึ่งนายสนั่น เปรียบเสมือนผู้ชุบชีวิตใหม่ให้ เป็นผู้กําหนดชะตากรรม และให้ทุกสิ่งทุกอย่าง 
กับคนที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิต 
 ในช่วงเวลานั้น นายสนั่นได้ปฏิบัติงานสําคัญ ๆ ให้กับราชการหลายต่อหลายชิ้น  งานในระยะ 
แรก ๆ ของนายสนั่น  อยู่ในความควบคุมดูแลของ ศาสตราจารย์ศิลป ทุกขั้นตอน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ 
และมีคุณค่า กับการทํางานในระยะหลังของนายสนั่น หลังจากสิ้น ศาสตราจารย์ศิลป   แล้วในเวลาต่อ 
มา 
 ราวปี พ.ศ. 2512 นายสนั่น ได้รับทุนจากมูลนิธิ  “จุลจักรพงษ์บุญนิธิ”   ไปดูงานศิลปะหลาย 
ประเทศในยุโรปเป็นเวลา 40 วัน การได้ไปพบเห็นและสัมผัสงานศิลปะที่มีคุณค่าดังกล่าวนี้นับเป็นผลดี 
ในการนํามาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่เป็นอย่างมาก 
 ในเวลาต่อมา หน้าที่ความรับผิดชอบของนายสนั่น มีมากขึ้น คือเป็นผู้ควบคุมงานปั้น  หล่อทั้ง 
หมดในกองหัตถศิลป์  ในระยะนั้นงานอนุสาวรีย์สําคัญ ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายสนั่น เกิดขึ้น 
มากมาย 
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 พ.ศ. 2514 นายสนั่น   ตัดสินใจขอลาออกจากราชการ  รวมเวลาที่พ่อรับราชการทั้งสิ้น 30 ป ี 
ตําแหน่งในขณะนั้นคือ ช่างศิลป์เอก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งสุดท้ายที่พ่อได้รับคือ  ตริตราภรณ์ ช้าง 
เผือก (ต.ช.) 
 พ.ศ. 2524 นายสนั่น  ได้รับพระราชทาน ปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาประติ 
มากรรม เป็นคนแรกของประเทศไทย  
 ตลอดระยะเวลาที่นายสนั่น รับราชการอยู่นั้น  ได้สร้างผลงานไว้มากมาย  ส่วนใหญ่เป็นงานที่ 
ต้องรับผิดชอบ เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างอนุสาวรีย์สําคัญ ๆ หลายแห่งทั่วทั้งประเทศแม้ในระยะ 
ต่อมาหลังจากที่นายสนั่น  ลาออกจากราชการแล้ว ก็ยังคงมีภารกิจด้านการสร้างอนุสาวรีย์อีกหลายรูป 

งานอนุสาวรีย์ 
1.  อนุสาวรีย์วีรไทย  (ทหารแทงปืน)  ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2488 
2.  พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก   โรงพยา 

บาลศิริราช  พ.ศ. 2493 
3.  พระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 

 2505   (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย ) 
4.  อนุสาวรีย์พระยาพหลพลพยุหเสนา ลพบุรี  พ.ศ. 2505 
5.  อนุสาวรีย์ ศ.ศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2506 
6.  พระเยซู ตรึงกางเขน โบสถ์แม่พระฟาติมา ดินแดง  พ.ศ. 2506 
7.  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก โรงพยาบาล 

ประสาท  กรุงเทพมหานคร   พ.ศ. 2507 
8.  พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพ 

มหานคร  พ.ศ. 2507 
9.  พระบวรราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  โรงละครแห่งชาติ  เชิงสะ 

พานพระปิ่นเกล้า  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2508 
10.  พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า 

 กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2509 
11.  อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ. 2509 
12.  พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2509 (ศาสตรา 

จารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ปั้นพระวรกาย) 
13.  พระบรมราชานุสาวรีย์  พ่อขุนรามคําแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย  พ.ศ. 2510 
14.  พระอนุสาวรีย์  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ    กระทรวงมหาดไทย 

  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2511 
15.  พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จังหวัดชลบุรี   พ.ศ. 

2511 
16.  อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์  พ.ศ. 2512 
17.  อนุสาวรีย์พระอาจารย์ธรรมโชติ จังหวัดสิงห์บุรี  พ.ศ. 2512 
18.  พระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช จังหวัดอยุธยา พ.ศ. 2513 
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19.  พระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า โรงพยา 
บาลสมเด็จศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2514 

20.  พระอนุสาวรีย์  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนารถ  กระทรวงพาณิชย์   กรุง 
เทพมหานคร พ.ศ.2515 

21.  พระอนุสาวรีย  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัง 
หวัดชลบุรี  พ.ศ. 2517 

22.  พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะศึก 
ษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2518 

23.  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 
 2519 

24.  พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก โรงพยา 
บาลสงขลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2521 

25.  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    บริเวญด้านหน้าปีก 
ซ้าย ของศาลากลางแห่งใหม่ (ศูนย์ราชการ) จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2522 

26.  อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพ 
มหานคร  พ.ศ. 2523 

27.  อนุสาวรีย์นารายณ์ปราบนนทุก โรงละครแห่งชาติ 
28.  พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา  กรุงเทพ 

มหานคร  พ.ศ. 2523 
29.  พระบรมราชานุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ราชตฤณมัยสมาคม 

 (สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2525 
30.  พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 

 2526 
31.  พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  มหาวิท 

ยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2527 
อนุสาวรีย์ที่ดําเนินการปั้นร่วมกับผู้อื่น 

1.  ภาพปั้นนูนสูง บริเวณฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2483 

2.  รูปปั้นทหาร  ประกอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม   กรุงเทพมหานคร    พ.ศ. 2485 
3.  ภาพปั้นนูนต่ํา บริเวณฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   วงเวียน 

ใหญ่ กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2494 
4.  อนุสาวรีย์บาทหลวง เอฟ. ฮีแร อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร   พ.ศ.2496 
5.  ศีรษะช้างทรง, ควาญท้ายช้าง, ภาพปั้นนูนต่ํา  บริเวณฐานพระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราช  พระบรมราขานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2501 
6.  อนุสาวรีย์วีรชนบางระจัน นายจัน, นายทองแก้ว, วีรควาย อุทยานค่ายบางระจัน  จังหวัด 

สิงห์บุรี พ.ศ. 2512 
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7.  รูปปั้นต่าง ๆ ในบริเวณ “เมืองโบราณ”  จังหวัดสมุทรปราการ    พ.ศ. 2514 
อนุสาวรีย์ที่ออกแบบ และควบคุมการดําเนินงานด้านการปั้น หล่อ 

1.  อนุสาวรีย์วีรชนบางระจัน นายจัน, นายทองแก้ว, วีรควาย  อุทยานค่ายบางระจัน จังหวัด 
สิงห์บุรี พ.ศ. 2512 

  2.  อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  พ.ศ. 2513  รูปปั้นประกอบน้ําพุ   บริเวณ 
มุมสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 

3.  พระอนุสาวรีย์ พระเจ้ากาวิละ จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2514 
4.  พระราชานุสาวรีย์   สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก     คณะ 

แพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2518 
5.  พระอนุสาวรีย์  พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์  ศาลจังหวัด ภูเก็ตอําเภอ 

เมือง จังหวัดภูเก็ต (ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ได้ออกแบบพระอนุสาวรีย์ไว้ในปี  พ.ศ. 2529   ก่อนที่ 
จะถึงแก่กรรมในปีเดียวกัน  หลังจากนั้นทางหน่วยงานราชการ  ที่มีความประสงค์  จัดสร้าง ได้ทําเรื่อง 
ถึงกรมศิลปากร  เพื่อขอเปลี่ยนตัวประติมากร  เป็นบุตรชายประติมากรสนั่น ศิลากรณ์   นายผดุงศักดิ์ 
ศิลากรณ์ ในปี พ.ศ. 2530) 

6.  พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์  ศาลจังหวัดนครราชสีมา 
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  (ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์   ได้ออกแบบพระอนุสาวรีย์ไว้ในปี พ.ศ. 
2529 ก่อนที่จะถึงแก่กรรมในปีเดียวกัน  หลังจากนั้นทางหน่วยงานราชการ ที่มีความประสงค์จัดสร้าง 
ได้ทําเรื่องถึง กรมศิลปากร  เพื่อขอเปลี่ยนตัวประติมากร  เป็นบุตรชายของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 
คือนายผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์ ในปี พ.ศ. 2530) 

7.  พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง  ราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ณ. สนามด้านขวาศาลา 
กลาง  จังหวัดชลบุรี  (ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ได้ออกแบบพระอนุสาวรีย์ไว้ในปี พ.ศ. 2529  ก่อนที่ 
จะถึงแก่กรรมในปีเดียวกัน  หลังจากนั้นทางหน่วยงานราชการ  ที่มีความประสงค์จัดสร้างได้ทําเรื่องถึง 
กรมศิลปากรเพื่อขอเปลี่ยนตัวประติมากร เป็นบุตรชายของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์คือนายผดุงศักดิ์ 
 ศิลากรณ์ ในปี พ.ศ. 2531) 

งานอดิเรก 
 พ.ศ. 2495-2498 เป็นช่วงที่นายสนั่น  เริ่มเขียนภาพประกอบลงในหนังสือ รายเดือน รายสัป 
ดาห์บางฉบับ เช่น กรุงเทพ, แม่บ้านการเรือนฯ  ภาพประกอบดังกล่าว  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ 
พงศาวดาร, ตํานาน หรือวรรณคดีต่าง ๆ เช่น มหาเวสสันดรชาดก, พุทธประวัติ, กามนิต-วาสิษฐี  เป็น 
ต้นนอกจากนั้นยังมีลายเส้นเรื่องราวของ   เทวดาประจําดาวนพเคราะห์  (เทวกําเนิด)  รูปแบบในงาน 
เขียน จะเน้นลายเส้นโดยเอาธรรมชาติ (ความเป็นจริง) บวกกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง กับเนื้อหา เทค 
นิคการลงสี  และน้ําหนัก โดยเฉพาะการวางรูปคน และสัตว์ต่าง ๆ นั้น   นายสนั่น จะกําหนดความถูก 
ต้องของกายวิภาคอย่างผู้ที่มีความเข้าใจถ่องแท้  นับเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว 
ต่าง ๆ ออกมาเป็นภาพประกอบในรูปแบบทีไม่เหมือนใครในยุคนั้น 
 ชีวิตบั้นปลาย  
 ในเดือนกันยายน  พ.ศ. 2527  นายสนั่น ศิลากรณ์  เกิดเม็ดตุ่มขึ้นในช่องปาก  บริเวณกระพุ้ง 
แก้มด้านซ้ายติดกับโคนลิ้น  แพทย์ลงความเห็นว่าพ่อเป็นมะเร็งที่โคนลิ้น แม้ว่านายสนั่น จะรู้ว่าตัวเอง 



 55 

เป็นอะไร ก็ยังมีกําลังใจ และความหวังว่าวันหนึ่ง  คงจะกลับไปทํางาน  และหายจากโรคนี้ได้  จนประ 
มาณเดือนเมษายน 2528 แพทย์จึงลงความเห็นให้ทําการผ่าตัด หลังจากนั้น ก็มีอาการที่ดีขึ้น สามารถ 
สเก็ตซ์งานและปั้นรูปประดับบ่อเลี้ยงปลาที่บ้านได้ ครั้นวันเสาร์ที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2529   ได้เดิน 
ทางไปธุระเกี่ยวกับเรื่องยาที่จังหวัดนครปฐม   ระหว่างเดินทางกลับ ปรากฏมีเลือดไหล  ออกจากแผล 
เป็นระยะ ๆ เมื่อนําส่งโรงพยาบาลศิริราช เลือดก็ยังไหลไม่หยุด และในที่สุด  ก็ถึงแก่กรรมโดยสงบเมื่อ 
เวลา 12.30 น.  ด้วยสาเหตุจากการแตกรั่วของเส้นโลหิตใหญ่ บริเวณคอ รวมอายุทั้งสิ้น 67 ป ีนับเป็น 
การสูญเสียประติมากรเอก คนสําคัญของประเทศ  ประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงาน  ด้วยความตั้งใจจริง 
ด้วยความจริงจังและทํางานหนัก  อุทิศชีวิตทั้งชีวิต ให้กับการทํางานสร้างสรรค์อนุสาวรีย์ที่สําคัญ   ให ้
ปรากฏอยู่คู่กับประเทศชาติ  ด้วยความปราณีต ทั้งด้านความคิด  และการแสดงออกด้วยภาษาแห่งรูป 
ทรง ที่ติดตั้งไว้เกือบทั่วประเทศไทย 
 

          
ภาพที่ 4 ภาพถ่ายศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี กับนายสนั่น ศิลากรณ์  
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ภาพที่ 5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงทอดพระเนตร  

ผลงานประติมากรรม รูปบุคคลเหมือนของนายสนั่น ศิลากรณ์ 
 



 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ ผลงานประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์  รูปบุคคล 
เหมือนของประติมากร สนั่น ศิลากรณ์”  นั้นเพื่อให้การทําวิจัยในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์   ที่มุ่ง 
หมายใว้ ผู้วิจัยจึงกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 
1. ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์กลุ่มตัวอย่าง 

กระบวนการคัดเลือกผลงาน   ประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์  เพื่อเป็นประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์กลุ่มตัวอย่างของประติมากร สนั่น ศิลากรณ์ นั้นผู้วิจัยได้ศึกษา และทําการรวบ 
รวมผลงานประติมากรรมของประติมากร สนั่น ศิลากรณ์ทั้งหมดเท่าที่มีหลักฐานปรากฏอ้างอิงได้  ซึ่ง 
ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงหลังจากที่ ประติมากรสนั่น ศึกษาจบโรงเรียนประณีตศิลปกรรม หรือ  ในบาง 
เอกสารหลักฐานก็เรียกว่า โรงเรียนศิลปากร  (ดํารง วงศ์อุปราช, 2521: 24)   ซึ่งก่อตั้ง  โดยศาสตรา 
จารย์ศิลป พีระศรี และพัฒนามาสู่ มหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบัน  และ  การปลดประจําการ   ทหาร 
หลังจากเข้าร่วม  รับราชการทหาร  ในสงครามอินโดจีน ในประหว่างปี พ.ศ.  2483 – 2485  (นิพนธ์ 
ขําวิไล, 2529: 20) จนถึงปี พ.ศ. ที่เสียชีวิตใน ปี พ.ศ. 2529    ดังนั้นระยะเวลา  ที่จะสามารถครอบ 
คลุมช่วงเวลาแห่งการ  สร้างสรรค์ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  
ได้ คือช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2486 – 2429 โดยใช้วิธีการ คัดเลือกเฉพาะประติมากรรมพระบรมราชา 
นุสาวรีย์ ที่ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ดําเนินการปั้นพระบรมรูปทั้งองค์หรือมีส่วนร่วมในการปั้น พระ 
บรมรูปที่มีปริมาณเนื้องานที่มาก อาทิเช่น   ศาสตราจารย์ศิลป ปั้นพระเศียรและประติมากรสนั่น ปั้น 
พระวรกายเป็นต้น โดยในการคัดเลือก  และค้นหา ประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์    รูปบุคคล 
เหมือนของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์มี รายละเอียดและขั้นตอน ของกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมผลงานประติมากรรมทั้งหมดของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 
รวบรวมรายการผลงานประติมากรรมของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ทั้งหมด ที่ได้สร้าง 

สรรค์ขึ้น เท่าที่มีเอกสารปรากฏอ้างอิงได้  ทั้งหมดในช่วงเวลาราว ปี  พ.ศ. 2486 – 2429   มีจํานวน   
ผลงานประติมากรรมทั้งหมดราว 46 ชิ้น โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 ช่วงระยะเวลาที่ 1 
                           ช่วงระยะเวลาที่ผู้วิจัยกําหนด ระยะเวลา  ในการสร้างสรรค์ ผลงาน   ประติมา 
กรรมของประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์  ในช่วงที่ 1 คือช่วงระยะเวลาหลังจาก ประติมากรสนั่น   สําเร็จ 
การศึกษาจาก โรงเรียนประณีตศิลปกรรม และเริ่มเข้ารับราชการในกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร 
ในช่วงราวปี พ.ศ. 2484 จนถึงช่วงเวลาที่ประติมากรสนั่น ลาออกจากการรับราชการในตําแหน่ง   ช่าง 
ศิลปเอก ปี  พ.ศ. 2514 เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยผู้วิจัย  ได้รวบรวมผลงานประติมากรรมได้  ในระยะ 
แรกจำนวน  30 ชิ้น  ดังต่อไปนี้ 
         อนุสาวรีย์ 
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                 อนุสาวรีย์วีรไทย  (ทหารแทงปืน)  ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช  พ.ศ.  2488 
                 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก 

โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ. 2493 
                 พระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายนเรศวร จังหวัดพิษณุ 

โลก พ.ศ. 2505 (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย ) 
                 อนุสาวรีย์ พระยาพหลพลพยุหเสนา ลพบุรี  พ.ศ. 2505 
                 อนุสาวรีย์ ศ.ศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2506 
                 พระเยซู ตรึงกางเขน โบสถ์แม่พระฟาติมา ดินแดง  พ.ศ. 2506 
                 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

โรงพยาบาลประสาท  กรุงเทพมหานคร   พ.ศ. 2507 
                 พระอนุสาวรีย์  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์   กระทรวงยุติ 

ธรรม  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2507 
                 พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงละครแห่งชาติ 

 เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2508 
                 พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลพระ 

ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2509 
                 อนุสาวรีย์ ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ. 2509 
                 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พ.ศ.  2509 

(ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ปั้นพระวรกาย) 
                 พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช  จังหวัดสุโขทัย   พ.ศ. 2510 

พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2511 

                 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2511 

                 อนุสาวรีย์  พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์  พ.ศ. 2512 
                 อนุสาวรีย์  พระอาจารย์ธรรมโชติ จังหวัดสิงห์บุรี  พ.ศ. 2512 
                 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช จังหวัดอยุธยา พ.ศ. 2513 

                            พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า 
โรงพยาบาลสมเด็จศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2514 
         อนุสาวรีย์ที่ดําเนินการปั้นร่วมกับผู้อื่น 

       1.  ภาพปั้นนูนสูง บริเวณฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดําเนินนอก 
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2483 

 2.  รูปปั้นทหาร  ประกอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม   กรุงเทพมหานคร    พ.ศ.  
2485 

 3.  ภาพปั้นนูนต่ํา บริเวณฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน 
มหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2494 
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 4.  อนุสาวรีย์บาทหลวง เอฟ. ฮีแร อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2496 
 5.  ศีรษะช้างทรง, ควาญท้ายช้าง, ภาพปั้นนูนต่ําบริเวณฐานพระบรมราชา 

นุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระบรมราขานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2501 
 6.  อนุสาวรีย์วีรชนบางระจัน นายจัน, นายทองแก้ว, วีรควาย อุทยาน 

ค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2512 
 7.  รูปปั้นต่างๆ ในบริเวณ “เมืองโบราณ” จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ2514 

         อนุสาวรีย์ที่ออกแบบ และควบคุมการดําเนินงานด้านการปั้น หล่อ 
      1.  อนุสาวรีย์วีรชนบางระจัน นายจัน, นายทองแก้ว, วีรควาย   อุทยานค่าย 

บางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2512 
2.  อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  พ.ศ. 2513 
3.  รูปปั้นประกอบน้ําพุ บริเวณมุมสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 
4.  พระอนุสาวรีย์ พระเจ้ากาวิละ จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2514 

1.1.2 ช่วงระยะเวลาที่ 2 
        ช่วงระยะเวลาที่ 2 ผู้วิจัยได้กําหนด เป็นช่วงระยะเวลาหลังจากประติมากรสนั่น 
ศิลากรณ์ ลาออกจากการรับราชการ ในกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ในปี พ.ศ. 2514  จนถึง ปีที่ประติ 
มากรสนั่น ถึงแก่อสัญกรรม ในปี พ.ศ. 2529 รวมเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยผลงานที่  รวบรวม  ได้มีทั้ง 
หมด จํานวน 16 ชิ้น ดังต่อไปนี้ 
         อนุสาวรีย์ 

                 พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนารถ กระทรวงพาณิชย์ 
 กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2515 

                 พระอนุสาวรีย  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือ 
สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2517 

                 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   พ.ศ. 
2518 

                 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จังหวัดปรา 
จีนบุรี  พ.ศ. 2519 

                 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
  โรงพยาบาลสงขลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2521 

                 พระบรมราชานุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จ   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บริเวญ 
ด้านหน้าปีกซ้าย ของศาลากลางแห่งใหม่ (ศูนย์ราชการ) จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2522 

                 อนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2523 

                 อนุสาวรีย์  นารายณ์ปราบนนทุก โรงละครแห่งชาติ 
                 พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  หน้าตึกรัฐสภา 

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2523 
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                 พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ราชตฤณมัย 
สมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2525 

                 พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลจังหวัดเชียง 
ใหม่   พ.ศ. 2526 

                 พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2527 
         อนุสาวรีย์ที่ออกแบบ และควบคุมการดําเนินงานด้านการปั้น หล่อ 

1.  พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรม 
ราชชนก   คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2518 

2. พระอนุสาวรีย์  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์  ศาลจัง 
หวัดภูเก็ต   อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ได้ออกแบบ  พระอนุสาวรีย์ไ ว้ในปี  
พ.ศ. 2529   ก่อนที่จะถึงแก่กรรมในปีเดียวกัน  หลังจากนั้นทางหน่วยงานราชการ   ที่มีความประสงค์ 
จัดสร้างได้ทําเรื่องถึงกรมศิลปากร เพื่อขอเปลี่ยนตัวประติมากรเป็นบุตรชายประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 
นายผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์ ในปี พ.ศ. 2530) 

3. พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์    ศาล 
จังหวัดนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  (ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์   ได้ออกแบบพระ 
อนุสาวรีย์ไว้ในปี พ.ศ. 2529 ก่อนที่จะถึงแก่กรรมในปีเดียวกัน  หลังจากนั้นทางหน่วยงานราชการ ที่มี 
ความประสงค์จัดสร้างได้ทําเรื่องถึงกรมศิลปากร เพื่อขอเปลี่ยนตัวประติมากร เป็นบุตรชายของประติ 
มากรสนั่น ศิลากรณ์ คือนายผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์ ในปี พ.ศ. 2530) 

4. พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง  ราชบุรีดิเรกฤทธิ์     ณ. 
สนามด้านขวา ศาลากลาง  จังหวัดชลบุรี (ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ได้ออกแบบพระอนุสาวรีย์ไว้ในปี 
พ.ศ. 2529 ก่อนที่จะถึงแก่กรรมในปีเดียวกัน  หลังจากนั้นทางหน่วยงานราชการ ที่มีความประสงค์จัด 
สร้างได้ทําเรื่องถึง  กรมศิลปากร เพื่อขอเปลี่ยนตัว   ประติมากร   เป็นบุตรชาย  ของประติมากรสนั่น 
ศิลากรณ์ คือนายผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์ ในปี พ.ศ. 2531)  

1.2 ขั้นตอนที่ 2 การแบ่งกลุ่มลําดับชั้นยศของอนุสาวรีย์ 
ทําการคัดเลือกผลงานทั้งหมด เฉพาะในส่วนของ ผลงานประติมากรรม อนุสาวรีย์ ในทั้ง 

สองช่วงเวลา ของการสร้างสรรค์  ผลงานประติมากรรม ตั้งแต่ระยะเริ่มเข้ารับราชการเป็นประติมากร 
ในกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ในปี  พ.ศ. 2484  จนถึงปี พ.ศ. ที่ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ถึงแก่อสัญ 
กรรม ในปี พ.ศ. 2529 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น45 ปี เพื่อทําการแบ่งกลุ่มอนุสาวรีย์ ตามลําดับชั้นยศ 
ของอนุสาวรีย์ ที่มีความสัมพันธ์  ขึ้นอยู่กับชั้นพระราชอิสริยยศ  พระฐานันดรศักดิ์    ของเจ้านายของ 
ไทย ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่เป็นต้นแบบ   ของการปั้นรูปอนุสาวรีย์  โดยการแบ่งชั้นพระราชอิสริยยศ 
ของเจ้านายไทย นั้นมีการแบ่งลําดับชั้นพระราชอิสริยยศ    ดังต่อไปนี้ (กองทัพเรือ, 2538) 

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
2. สมเด็จพระมหาอุปราช (รัชกาลแห่ง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมจักรีวงศ์  ในปัจจุบันไม่มียศ ตําแหน่งนี้แล้ว) 
3. พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จพระบรม 
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สมเด็จพระบรมชนกนาถ  
สมเด็จพระบรมราชชนนี  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
สมเด็จพระบรมราชกุมารี 

4. พระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้า 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า 

5. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
6. หม่อมเจ้า 
7. หม่อมราชวงศ์ 
8. หม่อมหลวง    

       โดยการแบ่งกลุ่มอนุสาวรีย์  ตามลําดับชั้นยศนั้น    มีการแบ่งลําดับชั้นยศของอนุสาวรีย์ 
 ดังนี้ อนุสาวรีย์, พระอนุสาวรีย์, พระราชานุสาวรีย์, พระบวรราชานุสาวรีย์และพระบรมราชานุสาวรีย์ 
ซึ่งมีความหมายและตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
       1.2.1  พระบรมราชานุสาวรีย์  
      โดยตามระเบียบดังกล่าวของกระทรวงศึกษาธิการนั้น “พระบรมราชานุสาวรีย์” 
หมายความว่า  อนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์  ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ   เป็นคุณยิ่งใหญ่ 
แก่ชาติไทยในยุคสมัยต่าง ๆ  ตามที่มีเรื่อง  หรือพระนามปรากฏในเอกสาร  หรือหลักฐานทาง ประวัติ 
ศาสตร์และโบราณคดี พระบรมราชานุสาวรีย์นั้นจะได้ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะ หรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้ 
มหาชนสักการะบูชา และชมได้  (สํานักช่างสิบหมู่, กรมศิลปากร, 2552: 51)  โดยสามารถ  อธิบายได้ 
อย่างกระชับคืออนุสาวรีย์ที่สร้างขื้น   โดยมีต้นแบบในการสร้าง คือพระมหากษัตริย์เท่านั้น โดยการดำ 
เนินการจัดสร้าง  พระบรมราชานุสาวรีย์นั้น  ทั้งฝ่ายราชการ  และฝ่ายเอกชน ต้องขออนุญาต ตามระ 
เบียบกระทรวง ศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ  และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ 
พ.ศ. 2520 ไปยังกรมศิลปากร  ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการพิจารณาการ สร้างอนุสาวรีย์แห่ง 
ชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ  โดยมีตัวอย่าง ผลงานประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ดัง 
ต่อไปนี้ 

1. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช  ค่ายรามคําแหง จังหวัดสง 
ขลา 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ลานพลับพลา 
มหาเจษฎาบดินทร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

3. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิง 
สะพานพระพุทธยอดฟ้า  พระนคร  กรุงเทพมหานคร 

4. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระราชวัง 
สนามจันทร์ อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
      และผลงานของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  ที่อยู่ในกลุ่มประติมากรรม พระบรม 
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ราชานุสาวรีย์นั้นมีดังต่อไปนี้      
1. พระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ค่ายนเรศวร   จังหวัด 

พิษณุโลก  พ.ศ. 2505   (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระ 
วรกาย) 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  จังหวัดลพบุรี   พ.ศ. 
 2509   (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

3. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์ สุโข 
ทัย  จังหวัดสุโขทัย  พ.ศ. 2510 

4. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง 
อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2511 

5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช   อุทยานประวัติศาสตร์ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2513 

6. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง 
อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  พ.ศ. 2519 

7. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   บริเวญ 
ด้านหน้าปีกซ้าย ของศาลากลางแห่งใหม่ (ศูนย์ราชการ) จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2522 

8. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา 
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2523 

9. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชตฤณมัย 
สมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2525 

10. ภาพปั้นนูนต่ํา บริเวณฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหา 
ราชวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2494 

11. ศีรษะช้างทรง, ควาญท้ายช้าง, ภาพปั้นนูนต่ําบริเวณฐาน พระบรมราชานุสา 
วรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระบรมราขานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2501 

1.2.2  พระบวรราชานุสาวรีย์ 
         พระบวรราชานุสาวรีย์ มีความหมายถึง อนุสาวรีย์ของพระบรมวงศานุวงศ์   ใน 

พระบรมวงศ์ ลําดับชั้น สมเด็จพระมหาอุปราช  มีพระอิสริยยศคือ   สมเด็จพระบวรราชเจ้า, กรมพระ 
ราชวังบวรสถานมงคล (พระบัณฑูรใหญ่),  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (พระบัณฑูรน้อย) โดยมีตัว 
อย่างพระบวรราชานุสาวรีย์ ดังต่อไปนี้ 

1. พระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท   วัดมหาธาตุ 
ยุวราชรังสฤษฎิ์  พระนคร  กรุงเทพมหานคร 

2. พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เชิงเขาหินซ้อน 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      และผลงานของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  ที่อยู่ในกลุ่มประติมากรรม พระบวร 
ราชานุสาวรีย์นั้นมีดังต่อไปนี้ 
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1. พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  
โรงละครแห่ง 

ชาติ  เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2508 
2. พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว   โรงพยาบาล 

พระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2509 
1.2.3  พระราชานุสาวรีย์ 
         พระราชานุสาวรีย์ มีความหมายถึง อนุสาวรีย์  ของพระบรมวงศานุวงศ์  ในพระ 

บรมวงศ์ ลําดับชั้น   สมเด็จพระบรมวงศ์   มีพระอิสริยยศคือ   สมเด็จพระบรมราชชนก,  สมเด็จพระ  
บรมราชชนนี,  สมเด็จพระยุพราชมกุฎราชกุมาร,  สมเด็จพระบรมราชกุมารี  โดยมีตัวอย่าง พระราชา 
นุสาวรีย์ ดังต่อไปนี้ 

1. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม   พระบรมราช 
ชนก  โรงพยาบาลชุมชนชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 

2. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ   โรงเรียนจอมสุ 
รางค์อุปถัมภ์  พระนครศรีอยุธยา 

และผลงานของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  ที่อยู่ในกลุ่มประติมากรรม พระราชา 
นุสาวรีย์นั้นมีดังต่อไปนี้ 

1. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม   พระบรมราช 
ชนก  โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ. 2493  

2. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ ศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกา 
เจ้า  โรงพยาบาลสมเด็จศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2514 

3. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราช 
ชนก คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
พ.ศ.2518 

4. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   อดุลยเดชวิกรมพระบรมราช 
ชนก  โรงพยาบาลสงขลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2521 

5. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราช 
ชนก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2527 

6. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราช 
ชนก   คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2518 

1.2.4  พระอนุสาวรีย์ 
      พระอนุสาวรีย์   มีความหมายถึง   อนุสาวรีย์  ของพระบรมวงศานุวงศ์  ในพระ 

บรมวงศ์ ลําดับชั้น   สมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอก,   สมเด็จเจ้าฟ้าชั้นโท, พระองค์เจ้าชั้นลูกหลวง,   สมเด็จเจ้า 
ฟ้าชั้นตรี, พระองค์เจ้าวังหน้า,  พระวรชายาในสยามมกุฎราชกุมาร,  พระองค์เจ้าชั้นพิเศษ,   พระองค์ 
เจ้าหลานหลวง,  พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้า,  พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้า,   พระองค์เจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ชั้นหม่อมเจ้านั้นไม่นิยมใช้คําราชาศัพย์อย่างเป็นทางการ อาทิ เช่น อนุสาวรีย์ 
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หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ณ สถานีวิจัยสิทธิพร กฤดากร ถนนเพชรเกษม ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 
๔๒๕ - ๔๒๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น)  มีพระอิสริยยศคือ   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า  
(ชั้นทูลกระหม่อม), สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า (ชั้นสมเด็จ),  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 
พระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้า,  พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้า,  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้า,    พระเจ้าราช 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า,  พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้า,  พระประ 
พันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2454) โดยมีตัวอย่าง พระอนุสาวรีย์ ดังต่อไปนี้  

1. พระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกําแพงเพชร  อัครโยธิน 
ที่ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 

2. พระอนุสาวรีย์  พระนางจามเทวี  สวนสาธารณะหนองดอก  จังหวัดลําพูน 
3. พระอนุสาวรีย์  พลเรือเอก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวง  สถาบันเทคโน 

โลยีราชมงคล  กรุงเทพมหานคร 
4. พระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้า  ค่ายดารารัศมี  จังหวัดเชียงใหม่ 
และผลงานของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์   ที่อยู่ในกลุ่มประติมากรรม   พระอนุ 

สาวรีย์นั้นมีดังต่อไปนี้ 
1. พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง ราชบุรีดิเรกฤทธิ์   กระทรวง 

ยุติธรรม  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2507 
2. พระอนุสาวรีย์  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กระทรวง 

มหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2511 
3. พระอนุสาวรีย์ พระเจ้ากาวิละ จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2514 
4. พระอนุสาวรีย์  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนารถ    กระทรวง 

พาณิชย์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2515 
5. พระอนุสาวรีย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือ 

สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2517 
6. พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลจังหวัด 

เชียงใหม่   พ.ศ. 2526 
7. พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศาลจังหวัด 

ภูเก็ต   อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
8. พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศาลจังหวัด 

นครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
9. พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ณ.  สนาม 

ด้านขวา ศาลากลาง  จังหวัดชลบุรี 
         ทั้งนี้หากมีประเด็นปัญหา  ที่ตัดสินไม่ได้  เกี่ยวกับ การขานพระนาม  ลักษณะ 
อนุสาวรีย์ลักษณะต่างๆ กรมศิลปากรก็จะทําหนังสือสอบถาม สํานักราชเลขาธิการ และสํานักพระราช 
วัง เรื่องการสร้างพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ และพระรูปพระราชวงค์ (หนังสือที่ พว. ๐๐๑๑/๓๓๑๗, 
 ๒๕๒๗)เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  

1.2.5  อนุสาวรีย์ 
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         อนุสาวรีย์หมายถึง สิ่งก่อสร้างในลักษณะส่วนใหญ่เป็นประติมากรรม หรือ  สถา 
ปัตยกรรม เพื่อเป็นอนุสรณ์ ระลึกถึงเหตุการณ์ หรือคุณงามความดีของบุคคลในอดีต  โดยลักษณะของ 
ประติมากรรม อนุสาวรีย์ที่มักพบเห็นได้โดยทั่วไปนั้น สามารถจําแนกเป็นประเภท ต่างๆ ได้ดังนี้ 
       - ลักษณะรูปเหมือนบุคคล  
       ซึ่งเป็นรูปแบบของประติมากรรม   อนุสาวรีย์  ที่เป็นลักษณะของอนุสาวรีย์ส่วน 
ใหญ่ โดยในระเบียบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการ 
จําลองพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ. 2520  ได้ให้ความหมาย คําว่า “อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ”  ไว้ดังนี้   อน ุ
สาวรีย์บุคคลสําคัญ หมายความถึง   สิ่งก่อสร้างที่เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง วีรกรรมหรือ คุณ 
งามความดี ของบุคคลที่ได้ประกอปกรณียกิจ  เป็นคุณประโยชน์  อย่างยิ่งใหญ่  ไว้แก่   บ้านเมืองไทย 
สมควรสร้างอนุสาวรีย์  ไว้ให้ปรากฏ เพื่อเป็นที่รวมพลังใจ ศรัทธา  และความนิยม   นับถือของประชา 
ชนและเป็นแบบฉบับแก่อนุชนไทยสืบไป  และสิ่งก่อสร้างนั้นจะได้ประดิษฐานไว้ใน    ที่สาธารณะหรือ 
 ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการบูชาหรือชมได้ (สํานักช่างสิบหมู่, กรมศิลปากร, 2552: 52)  อาทิ เช่น   
       อนุสาวรีย์ สุนทรภู่  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
       อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   หน้าประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา 
       อนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือน ตํารวจ ทหาร   ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
       อนุสาวรีย์วีรไทย พ.ศ. 2484  ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครราชสีมา 
       อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา     ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี   อําเภออรัญ 
ประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
       - ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย  
       มีลักษณะของอนุสาวรีย์ที่ใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทย   เป็นแรงบันดาลใจ 
ให้มีลักษณะประยุกต์  หรือมีลักษณะแบบไทยประเพณี  อาทิ เช่น อนุสาวรีย์ทหารอาสา เชิงสะพาน 
พระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
       - ลักษณะประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ 
       มีลักษณะการสร้างอนุสาวรีย์ที่มีเป้าหมายในการแสดงออกเชิง สัญลักษณ์    มี 
นัยยะ  ความหมายแฝงอยู่ทั้งในรูปแบบ (Style)  รูปทรง (Form) ขนาด (Size) สัดส่วน (Proportion) 
อาจมีลักษณะแบบรูปทรงไทยประเพณี ไทยประยุกต์ หรือรูปทรงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่   มีลักษณะร่วม 
สมัยก็เป็นได้ขึ้นอยู่ กับเป้าหมายในการแสดงออก ของรูปอนุสาวรีย์ อาทิ  เช่น    อนุสาวรีย์ประชาธิป 
ไตย  บริเวณกึ่งกลางของถนน ราชดําเนินนอก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
       - ลักษณะรูปเหมือนของสัตว์ 
       มีลักษณะ หรือรูปแบบอนุสาวรีย์ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างประติมากรรม รูปเหมือน 
ของสัตว์ ที่มีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์ทั้งต่อบุคคลสําคัญเหตุการณ์และสถานที่สําคัญ อาทิเช่น   
       อนุสาวรีย์ย่าเหล พระราชวังสนามจันทร์ อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
       อนุสาวรีย์หมู   เยื้องกับด้านหน้าของวัดราชประดิษฐ์ฯ   เชิงสะพาน   ข้ามคลอง 
หลอด ตําบลเสาชิงช้า  เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
       - ลักษณะผสม 
       มีลักษณะผสมของรูปแบบ ลักษณะต่างๆเข้าด้วยกัน ประกอบรวมกันขึ้นเป็น รูป 
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อนุสาวรีย์ ทั้งรูปแบบ  ลักษณะบุคคลเหมือน  ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย   ลักษณะประติมากรรมเชิง 
สัญลักษณ์  และลักษณะรูปเหมือนของสัตว์ อาทิ  เช่น 
       อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  อุทยานค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
       อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ    วงเวียนถนนพญาไทบรรจบกับถนนราชวิถี ต้นทางหลวง 
สายพหลโยธิน  กรุงเทพมหานคร 
       พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช    พระบรมราชานุสรณ์ ดอน 
เจดีย์  หนองสาหร่าย  ตําบลดอนเจดีย์  อําเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 และผลงานของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ที่อยู่ในกลุ่มประติมากรรม อนุสาวรีย์ 
นั้นมีดังต่อไปนี้ 

1.  อนุสาวรีย์วีรไทย (ทหารแทงปืน) ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.  
2488 

2.  อนุสาวรีย์  พระยาพหลพลพยุหเสนา ลพบุรี  พ.ศ. 2505 
3.  อนุสาวรีย์  ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2506 
4.  พระเยซู ตรึงกางเขน โบสถ์แม่พระฟาติมา ดินแดง  พ.ศ. 2506 
5.  อนุสาวรีย์  ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ. 2509 
6.  อนุสาวรีย์  พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์  พ.ศ. 2512 
7.  อนุสาวรีย์  พระอาจารย์ธรรมโชติ จังหวัดสิงห์บุรี  พ.ศ. 2512 
8.  ภาพปั้นนูนสูง บริเวณฐานอนุสาวรีย์  ประชาธิปไตย  ถนน ราชดําเนินนอก 

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2483 
9.  รูปปั้นทหาร ประกอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2485 
10.  อนุสาวรีย์ บาทหลวง เอฟ. ฮีแร อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร   พ.ศ. 2496 
11.  อนุสาวรีย์วีรชนบางระจัน นายจัน, นายทองแก้ว, วีรควาย อุทยานค่ายบาง 

ระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2512 
12.  อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  พ.ศ. 2513 
13.  อนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ วิทยาลัยครู บ้านสมเด็จเจ้า 

พระยา กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2523 
14.  อนุสาวรีย์นารายณ์ปราบนนทุก โรงละครแห่งชาติ เชิงสะพาน  สมเด็จพระ 

ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 
 1.3  ขั้นตอนที่ 3  การคัดเลือกผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์    รูปบุคคล 
เหมือน  
       หลังได้ทําการแบ่งกลุ่มลําดับชั้นยศของอนุสาวรีย์ ตามพระอิสริยยศ พระฐานันดรศักดิ์ 
ของบุคคลสําคัญผู้เป็นต้นแบบของการปั้นรูป ของอนุสาวรีย์ อาทิ เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์,  พระ 
บวรราชานุสาวรีย์,  พระราชานุสาวรีย์,  พระอนุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์แล้วนั้น ก็ถึงขั้นตอนการ  คัด 
เลือกผลงาน เฉพาะผลงานประติมากรรมอนุสาวรีย์  ที่มีลําดับชั้นยศของอนุสาวรีย์ เป็นอันดับสูงสุด 
คือ  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ซึ่งเป็นเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษา วิเคราะห์ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของ  ประติมากรสนั่น 
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ศิลากรณ์ โดยผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  ของประติมากรสนั่น   นั้น 
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ในหลากหลายลักษณะ อาทิ เช่น  การรับผิดชอบ ในการดําเนินการออก 
แบบ และดําเนินการปั้นพระบรมรูป ตลอดทั้งองค์พระบรมราชานุสาวรีย์,  การปั้นพระบรมรูป  ร่วม 
กับผู้อื่น  และการรับผิดชอบด้านการออกแบบ  ควบคุมการปั้นพระบรมรูป การทําแม่พิมพ์และ การ 
หล่อโลหะ เป็นต้น  ในการคัดเลือกประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ของประติมากร สนั่น   นั้น   
มีเงื่อนไขในการกําหนดมีดังต่อไปนี้ 

1. มีลําดับชั้นยศของประติมากรรมอนุสาวรีย์คือ  พระบรมราชานุสาวรีย์ 
2. เป็นผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  รับ 

ผิดชอบในการดําเนินการปั้นพระบรมรูป  ตลอดทั้งพระวรกาย   ของพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ 
พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของการปั้น และตลอดทั้งองค์พระบรมราชานุสาวรีย์ 

3. เป็นผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  ดำ 
เนินการปั้นพระบรมรูปทั้งพระองค์ หรือดําเนินการปั้น พระบรมรูปเป็นส่วนใหญ่ของปริมาณงาน เช่น 
พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี  ปั้นพระเศียรและประติมากรสนั่น ปั้นพระวรกาย 
เป็นต้น ทั้งนี้การขยายขอบเขตของผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของ 
ประติมากรสนั่น  นั้นมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มจํานวนผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ให้ มาก 
ขึ้นเพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การพิจารณาคัดเลือก  โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถาม เป็นลําดับต่อไป 
        โดยผลการคัดเลือก  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน  ของประติ 
มากรสนั่น ศิลากรณ์ นั้นมีดังต่อไปนี้ 

1. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ชาดหาดชะอํา ตําบลชะอํา  จัง 
หวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2505 (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระ 
วรกาย) 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  จังหวัดลพบุรี   พ.ศ. 
 2509   (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย)   

3. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์ สุโข 
ทัย  จังหวัดสุโขทัย  พ.ศ. 2510 

4. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง 
อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2511 

5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช   อุทยานประวัติศาสตร์ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2513 

6. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง 
อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  พ.ศ. 2519 

7. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   บริเวญ 
ด้านหน้าปีกซ้าย ของศาลากลางแห่งใหม่ (ศูนย์ราชการ) จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2522 

8. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา 
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2523 

9. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชตฤณมัย 
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สมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2525 
 1.4  ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาผลงานประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์   รูปบุคคล 
เหมือน เพื่อกําหนดลงในแบบสอบถามงานวิจัย 
       เนื่องจากการทําแบบสอบถามงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ พิจารณาความงาม หรือความประ 
ทับใจที่มีต่อผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ มีความจําเป็นต้องแสดงภาพของ ผลงาน  ใน 
หลายด้าน อาทิ ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา ด้านหลัง และด้ามมุมเฉียง 45 องศา เป็นต้น  ดัง 
นั้นภาพผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ แต่ล่ะองค์ที่กําหนดให้อยู่ในแบบสอบถาม จึงต้อง 
มีภาพประกอบการพิจารณาของผู้ตอบแบบสอบถามถึง  6 – 8 ภาพ ซึ่งต้องมีขนาดภาพที่ใหญ่พอสม 
ควรแก่การ สามารถพิจารณาการแสดงออก ทั้งด้าน เนื้อหาและสุนทรียภาพได้   อีกทั้ง ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์  รูปบุคคลเหมือนของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ นั้นมีการผลิตซ้ําหลายรูป อาทิ 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิ 
ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นต้น ด้วยเหตุแห่ง เงื่อนไข  ดังกล่าวจึงมีความจําเป็น 
ต้อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถาม เพื่อมีส่วนในการพิจารณา คัดเลือกผลงานประติมา 
กรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ลงในแบบสอบถามตาม 
ให้มีจํานวน  รูปแบบ ลักษณะและขนาด เพื่อการจัดวางภาพผลงาน   ในแบบสอบถามงานวิจัย   ให้มี 
ความเหมาะสมตามการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก)  
        โดยผลการคัดเลือกประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประติ 
มากรสนั่น ศิลากรณ์ โดยผู้วิจัยและคณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถามนั้นมีจํานวนทั้งหมด  8  พระ 
พระบรมรูปดังต่อไปนี้ 

1. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ชาดหาดชะอํา ตําบลชะอํา  จัง 
หวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2505 (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระ 
วรกาย) 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2509 (ศาส 
ตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ปั้นพระวรกาย) 

3. พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จัง 
หวัดสุโขทัย  พ.ศ. 2510 

4. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง  อํา 
เภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2511 

5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์พระนคร 
ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2513 

6. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้า 
ปีกซ้าย ของศาลากลางแห่งใหม่ (ศูนย์ราชการ) จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2522 

7. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา  กรุง 
เทพมหานคร  พ.ศ. 2523 

8. พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ราชตฤณมัยสมา 
คม(สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2525 
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ภาพที่ 6 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
(ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีปั้นพระเศียร นายสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

ขนาด 1 เท่าของคนจริง ผลงานต้นแบบสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 

 
 

ภาพที่ 7 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 
      (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีปั้นพระเศียร นายสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

ขนาด 1.5 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 
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ภาพที่ 8 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช จ.สุโขทัย 
ขนาด 1.5 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 

 

 
 
ภาพที่ 9 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

ขนาด 1.5 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 
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ภาพที่ 10 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 

ขนาด 1.5 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2513 
 

 
 

ภาพที่ 11 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จ.สุพรรณบุรี ขนาด 1 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522 
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ภาพที่ 12 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กรุงเทพมหานคร  ขนาด 1 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 

 

 
 

ภาพที่ 13 ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กรุงเทพมหานคร  ขนาด 1 เท่าของคนจริง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 
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    อนึ่งผลงานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ค่ายนเรศวร   จัง 
หวัดพิษณุโลก (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี  ปั้นพระเศียร   ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 
เมื่อสืบค้นแล้ว ไม่ปรากฏข้อมูลสถานที่ติดตั้ง ผลงานในปัจจุบัน เมื่อทําการสืบค้น ข้อมูลเพิ่มเติม จาก 
กองวรรณกรรมและประวัตศาสตร์ กรมศิลปากร พบว่ามี การหล่อองค์พระบรมรูปประติมากรรมพระ 
บรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ ค่ายนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลกขึ้นอีกหนึ่งองค์พระ 
บรมรูป  ตามความต้องการของเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันติดตั้งที่   บริเวณชาดหาด 
ชะอํา ตําบลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการพิจารณาจึงเลือกแทนผลงานประติมากรรมพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ชิ้นแรก ณ ค่ายนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกําหนดลงในแบบสอบถาม 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          2.1  ประชากรที่ศึกษา 
       ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม คือผู้รู้   หรือผู้สนใจ   ด้านศิลปะ 
สาขาประติมากรรมในรูปแบบ  ของประติมากรรม   พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ตามสถา 
บันการศึกษาด้านศิลปะ  และหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  หรือมีความเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ  ศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านศิลปะ ข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร กระ 
ทรวงวัฒนธรรม  ศิลปิน  และประติมากร 
 2.2  กลุ่มตัวอย่าง 
       2.2.1  กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
             กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการตอบแบบสอบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 35 คน รวม 
ทั้งหมดจำนวน 70 คนดังนี้   
                กลุ่มที่ 1 คือ ผู้มีความรู้ในเชิงวิชาการด้านศิลปะ นักวิชาการ ครู อาจารย์ ที่ได้ มี 
ประสปการณ์ในการปฏิบัติงานด้านประติมากรรม จัดการเรียนการสอนด้านประติมากรรม หรือผลงาน 
วิชาการด้านศิลปะ ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ จํานวน 35 คน 
                กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มประติมากร ทั้งประติมากรอิสระ หรือประติมากร   ในสังกัดทั้ง 
เอกชน หรือภาครัฐ อาทิ เช่น  สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม   หรือศิลปินที่ประ 
กอบอาชีพ  ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยมีรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน   ที่มีลักษณะเป็น 
รูปทรง   3 มิติและมีประสปการณ์ในการทํางานอย่างต่อเนื่อง จำนวน 35 คน  
       2.2.2  กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 
       กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นกลุ่มประชากรเพื่อการสําภาษณ์นั้น พิจารณาจาก ความรอบ 
รู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติด้านการสร้างสรรค์ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์    และบุคคลที่มี 
ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ หรือเคยมีประสบการณ์ได้เห็น ประติมา 
สนั่น ศิลากรณ์ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ งานประติมากรรม อนุสาวรีย์ หรือพระบรมราชานุสาวรีย์  
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เพื่อการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลงานประติมากรรมพระบรมราชา 
นุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน   ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ นั้นคือ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ  ต่อผู้ 
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ตอบแบบสอบถาม 1 ท่าน โดยมีเป้าหมายในการส่ง และได้รับการประเมินแบบสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้ 
สนใจ ด้านศิลปะสาขาประติมากรรมในรูปแบบ  ของประติมากรรม   พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคล 
เหมือน ตามสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ  และหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  หรือมีความเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ 
ศิลปวัฒนธรรม    ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านศิลปะ ข้าราชการสังกัด 
กรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม  ศิลปิน  และประติมากร โดยมีเป้าหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ 
ได้รับจาก แบบสอบถามจํานวน 70 ฉบับ ขึ้นไป  
 การกําหนดรูปแบบ หรือเนื้อหา  ในการพิจารณาแบบสอบถามนั้น ใช้รูปแบบของการ แต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถามเพื่อร่วมกัน  พิจารณารูปแบบ เนื่อหาในข้อคําถาม  ความเหมาะ 
สม และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้อง กับเป้าหมาย   หรือวัตถุประสงค์   ในการศึกษาวิจัย 
ที่ได้กําหนดไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย   ได้รับการพิจารณาจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถามนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ภาคผนวก ก) 
 1.  ศาสตราจารย์วิชัย  สิทธิรัตน์   สังกัด คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์   มหา 
วิทยาลัยศิลปากร 
 2.  รองศาสตราจารย์ชัยชาญ จันทศรี  สังกัด วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช 
มงคลรัตนโกสินทร์ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์  ชุ่มวงศ์    สังกัด คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ 
พิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4.  นายกองเกต ชนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม     (ประติมากรชํานาญการพิเศษ) 
สังกัด กลุ่มงานประติมากรรม  สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 5.  นายนิกร คชพงศ์    ประติมากรชํานาญการพิเศษ   สังกัด กลุ่มงานประติมากรรม  สํานัก 
ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

โดยแบบสอบถามงานวิจัยนั้นถูกกําหนดให้มีทั้งหมด 4 ตอนดังต่อไปนี้  (ภาคผนวก ข) 
3.1  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
       ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว   คือส่วนแรกเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูล  ในการ 

วิเคราะห์การสําผัส รับรู้ที่ได้รับจากการแสดงออกของ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  รูปบุคคล 
เหมือนของแต่ละกลุ่มประชากรตัวอย่าง อาทิ เช่นผู้มีความรู้ในเชิงวิชาการด้านศิลปะ ครู อาจารย์  นัก 
วิชาการประติมากร ศิลปิน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียด  ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ 
ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ อายุ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษาที่ศึกษาจบ อาชีพ  ตําแหน่ง  และประสบ 
การณ์และความเชี่ยวชาญ โดยข้อมูลส่วนตัวของ  ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่เผยแพร่ทางสาธารณะเพื่อ 
ความสะดวกในการตอบแบบสอบถามงานวิจัย ของผู้ตอบแบบสอบถาม    โดยจะนําไปใช้เพื่อเป็นประ 
โยชน์ในการศึกษาวิจัย และการค้นคว้าอ้างอิงในเชิงวิชาการ ด้านศิลปกรรมศาสตร์ เท่านั้น 
 3.2  ตอนที่ 2 ข้อคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในความงาม 
        ตอนที่ 2 ข้อคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในความงาม คือตอนที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
พิจารณาผลงาน ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 
ผ่านภาพผลงาน ว่าผลงานประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นใด ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความ 
ประทับใจในความงามมากที่สุด เรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 – 4 ในจำนวน 
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ชิ้นของผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์มีจํานวน 8 พระบรมรูป และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2505   (ศาสตรา 

จารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย)  ขนาด 1 เท่า  ของคนจริง  
สถานที่ตั้งที่ชายหาด ชะอํา ด้านทิศเหนือ จังหวัดเพชรบุรี 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2509 (ศาสตราจารย์ศิลป 
 พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) ขนาด 1.5 เท่า ของคนจริง   สถานที่ 
ตั้งที่ วงเวียนเทพสตรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

3. พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช  พ.ศ. 2510  ขนาด 1.5 เท่าของ 
คนจริง สถานที่ตั้งที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

4. พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   พ.ศ.    2511 
ขนาด1.5 เท่า ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี 

5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช    พ.ศ. 2513   ขนาด 1.5 เท่า 
ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ ตรงข้ามวัดพระศรีสรรเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

6. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2522 ขนาด 1 เท่าของคนจริง สถานที่ตั้งที่บริเวณด้านหน้าปีกซ้าย ของศาลากลางแห่งใหม่(ศูนย์ 
ราชการ)  จังหวัดสุพรรณบุรี 

7. พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  พ.ศ. 2523  ขนาด 
1 เท่า ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ หน้าตึกรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

8. พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2525 ขนาด 
1 เท่า ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร   
       โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ จากการจําแนก และค่าร้อยล่ะ จากอัน 
ดับ ความประทับใจของผู้ตอบแบบสอบถามและเพื่อนําข้อมูล 4 อันดับที่ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยส่วน 
ใหญม่ีความประทับใจความงาม และการแสดงออกของประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์มากที่สุด 
 4  อันดับนํามาศึกษาวิเคราะห์ การแสดงออกทางด้านศิลปะ (artistic expression)    ทั้งทางด้านรูป 
ทรง (from) ที่เกิดจากการประสานกันของ ทัศนศิลปธาตุ (visual art elements)  (กําจร สุนพงษ์ศรี, 
2550: 90)  และด้านเนื้อหา (content)  หรือความหมายของงานศิลปะ  ที่แสดงออก ผ่านรูปทรงทาง 
ศิลปะ (artistic form) (ชลูด นิ่มเสมอ, 2554: 35) โดย จะนําผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  จาก 
การจําแนกผลงาน คําถามและค่าระดับ   โดยคํานวนเป็นค่าร้อยล่ะ  ที่ได้รับจากตอนที่ 3  มาเป็นองค์ 
ประกอบร่วมอย่างมีนัยยะสําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.3  ตอนที่ 3 ข้อคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและการแสดงออกทางศิลปกรรม 
        ตอนที่ 3 ข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและการแสดงออกทางศิลปกรรม คือข้อคําถาม 
เพื่อประเมิน   ความพึงพอใจ ในเนื้อหา (content) และ สุนทรียภาพ (aesthetic) หรือ ความงาม ที่ผู้ 
ตอบแบบสอบถามมีต่อภาพผลงานจํานวน 4 พระบรมรูปที่ผู้สอบถามได้เลือกโดยการประเมินความพึง 
พอใจได้กําหนดไว้เป็นค่าระดับจํานวน  5 ค่าระดับได้แก่ค่าระดับ 5 = มากที่สุด,ค่าระดับ 4 = มาก,ค่า 
ระดับ 3 = ปานกลาง, ค่าระดับ 2 = น้อย, ค่าระดับ 1 = น้อยมาก โดยประเมินต่อโจทย์ที่กําหนดประ 
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เด็น ให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณา จํานวนทั้งหมด 15 ข้อประเด็น ดังต่อไปนี้ 
        1.  พระบรมราชานุสาวรีย์  เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง   วีรกรรมของพระมหา 
กษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 
        2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะเฉพาะ ของ  พระมหา 
กษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 
        3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง ความดีงาม 
        4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึก ในการเชิดชู   พระเกียรติยศต่อสถาบันพระ 
มหากษัตริย์ 
        5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรักชาติ   และบรรพบุรุษที่มี 
ความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 
        6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรักษา ศิลปวัฒนธรรมและ 
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 
        7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ในอุดมคติของชาติ และเป็น 
แบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 
        8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลังศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่น 
ไว้กับความดี ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 
        9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความงดงามแก่สิ่งแวดล้อม 
        10.  ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค 
        11.  ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 
        12.  ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 
        13.  ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 
        14.  การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ 
        15.  ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ที่ทําให้การจัดอริยาบท ภาษาท่าทาง 
ของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ        
        โดยข้อประเด็นคําถามทั้ง 15 ข้อ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามจุดมุ่งหมาย  ของความต้องการ 
ด้านผลลัพท์ ของข้อมูลที่ผู้สอบถาม ให้ค่าระดับ เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห์   ผลงานประติมากรรมพระ 
บรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ จํานวนทั้ง 4 ชิ้น ที่ผู้ตอบแบบสอบ 
ถามทั้งหมด เลือกเป็นอันดับที่ 1 – 4  ด้วยการคํานวนค่าระดับเป็นค่าร้อยล่ะ   โดยกลุ่มข้อประเด็นคํา 
ถามที่ 1 คือข้อที่ 1 – 8 เพื่อประเมินค่าระดับ ในกลุ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  การแสดงออกของประติ 
มากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ ด้านเนื้อหา (content) และกลุ่มข้อประเด็นคําถามที่ 2 คือข้อที่ 10 – 
15 เพื่อประเมินค่าระดับ ในกลุ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การแสดงออกของประติมากรรม  พระบรมรา 
ชานุสาวรีย์ ด้านสุนทรียภาพ (aesthetic) 
 3.4  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
       ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะคือ พื้นที่ในส่วนสุดท้ายของแบบสอบถามเพื่อให้  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของ  การแสดงออกด้าน  ความงาม 
ของรูปทรง และเนื้อหาของประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  และ 
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รูปแบบ เนื้อหา วิธีการสร้างและการกําหนดโจทย์ของตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็น ประ 
โยชน์ในการศึกษาวิจัย 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มข้อมูลที่ต้องรวบรวม เพื่อศึกษาวิเคราะห์ 
ผลงาน ประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของ ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  ไว้ 2 
กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มที่ 2 คือ  ประชา 
กรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม โดยทั้งสองกลุ่มข้อมูลนั้นผู้วิจัย  ได้ใช้วิธี การจ้างเหมา  
บุคคลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการเก็บ ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 4.1  การเก็บข้อมูลผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์กลุ่มตัวอย่าง 
       การเก็บข้อมูลผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือนของประติมา 
กรกลุ่มตัวอย่าง นั้นมีขั้นตอนการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 
       4.1.1  การหาข้อมูลและสรุปรายการประตมิากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ต้องทํา 
การสํารวจเก็บข้อมูล 
      เนื่องจากประติมากรรมกพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือนของประติมากร 
สนั่น ศิลากรณ์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการออกแบบ ปั้นด้วยตนเองตลอดทั้งชิ้นงานอนุสาวรีย์ ปั้นร่วมกับ 
ผู้อื่น หรือออกแบบ  ควบคุมประติมากรผู้ช่วยในการปั้น จึงต้องรอสรุปผลงานประติมากรรม พระบรม 
ราชานุสาวรีย์ที่จะถูกกําหนดในแบบสอบถามงานวิจัย โดยคณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถาม ที่ถูก 
แต่งตั้งขึ้นโดย ผู้อํานวยการวิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยผล 
งานทั้งหมดมีจํานวน 8 พระบรมรูป มีรายละเอียดและสถานที่ตั้ง ที่ต้องเดินทาง ไปสํารวจเก็บข้อมูลยัง 
ไปเก็บข้อมูลยังสถานที่จริงดังต่อไปนี้ 

1. พระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   พ.ศ. 2505   (ศาสตรา 
จารย์ศิลปพีระศรี ปั้นพระเศียร  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย)   ขนาด 1 เท่า  ของคนจริง  
สถานที่ตั้งที่ชายหาด ชะอํา ด้านทิศเหนือ จังหวัดเพชรบุรี 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  พ.ศ. 2509 (ศาสตรา 
จารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) ขนาด 1.5 เท่า ของคนจริง   
สถานที่ตั้งที่ วงเวียนเทพสตรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

3. พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช พ.ศ. 2510 ขนาด 1.5 เท่า 
ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

4. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2511 
ขนาด1.5 เท่า ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี 

5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช   พ.ศ. 2513  ขนาด 1.5 
เท่าของคนจริง  สถานที่ตั้งที่ ตรงข้ามวัดพระศรีสรรเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จัง 
หวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. พระบรมราชานุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   จังหวัด 
สุพรรณบุรี   พ.ศ. 2522 ขนาด 1 เท่าของคนจริง สถานที่ตั้ง ที่บริเวณด้านหน้าปีกซ้าย ของศาลากลาง 
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แห่งใหม่(ศูนย์ราชการ)  จังหวัดสุพรรณบุรี 
7. พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว    พ.ศ. 2523 

ขนาด1 เท่า ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ หน้าตึกรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 
8. พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2525 

ขนาด 1 เท่า ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร   
       4.1.2  การวางแผน  การขออนุญาตและการเดินทาง  เพื่อเข้าเก็บข้อมูล ณ สถานที่ 
ติดตั้งจริงของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
      เมื่อได้รายชื่อประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ จํานวนทั้ง 8 ชิ้นผลงานที่ผ่าน 
การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย จึงทําการวางแผนการเดินทางเนื่องจาก  พระ 
บรมราชานุสาวรีย์แต่ละพระรูปนั้นอยู่ห่างไกลกัน อาทิ เช่น สุโขทัย พิษณุโลก ลพบุรี พระนครศรีอยุธ 
ยา สุพรรณบุรี และชลบุรี เป็นต้น เพื่อดูการใช้เวลาให้เหมาะสม เช่นสุโขทัยการเดินทางเพื่อไปสํารวจ 
เก็บข้อมูลต้องใช้เวลาเดินทางรวมเวลาเดินทาง และสํารวจถึง 3 วัน 2 คืน อีกทั้ง   ต้องทําการ สํารวจ 
ตรวจสอบสถานที่ตั้งของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ว่า อยู่ในหน่วยงานที่ต้องทําการ   ขออนุ 
ญาตหรือไม่ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับการทําวิจัย เพื่อเข้าชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 
เข้าทําการสํารวจเก็บข้อมูล 
       4.1.3  การเดินทางเพื่อเข้าเก็บข้อมูล ณ สถานที่จริง  
      หลังจากเตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับการวิจัย  การวางแผนการเดิน 
ทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประสาน ให้กับผู้ช่วยในการเก็บข้อมูล นําไปทําการบริหารจัดการ   เพื่อเดิน 
ทางเข้าเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น การถ่ายภาพ ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา ด้านหลัง ด้านมุม 
45 องศา ระยะใกล ระยะใกล้ โดยถ่ายรอบเป็นวงกลม  ในทุกด้าน  เพื่อให้เห็นการทํางาน ของรูปทรง 
ทัศนศิลปธาตุ และรายละเอียดต่างๆให้ได้มากที่สุด การถ่ายภาพที่เน้นเฉพาะ  ประติมากรรมพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ การถ่ายภาพหรือจดบันทึกข้อมูลด้วยการวาดเส้นประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ 
เข้าเก็บข้อมูล การถ่ายภาพหรือจดบันทึกข้อมูล ถ้อยคําจารึกที่บันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ ข้อมูลสําคัญ 
ต่างๆ ในการสร้างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์   แต่ละพระบรมรูปการถ่ายภาพที่สามารถเห็น 
ครอบคลุม ทั้ง กลุ่มโครงสร้าง แท่นฐาน อาคารสถาปัตยกรรม กลุ่มประติมากรรม  ที่เป็นองค์ประกอบ 
ร่วมเช่น ประติมากรรมภาพนูนต่ํา นูนสูง เพื่อบรรยายเรื่องราวประกอบ  ประติมากรรมพระบรมราชา 
นุสาวรีย์ หรือการออกแบบ ตกแต่งพื้นที่โดยรอบ เช่นการจัดสวน  ลักษณะการปรากฏรูป  ของสิ่งแวด 
ล้อมรอบข้าง และขั้นตอนที่มีความสําคัญคือการเข้าสํารวจ วัดขนาดของรูปทรงต่างที่ปรากฏแก่สายตา 
ของกลุ่มประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ อาทิ เช่น ความกว้าง ความสูง   ของพื้นที่ยกขึ้นเพื่อรอง 
ฐานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ความกว้าง ความสูงของฐาน   ความกว้าง ความสูงของ พระ 
บรมรูป เพื่อให้สามารถ นำมาใช้ในการวิเคราะห์การทํางานของ   สุนทรียธาตุ (aesthetic elements) 
ศิลปธาตุ (art elements)   และทัศนศิลปธาตุ (visual art elements) ให้ได้มากที่สุดต่อไป 
       4.1.4  เก็บรวมรวมข้อมูล 
      หลังจากที่เข้าเก็บข้อมูลภาพถ่าย ข้อมูลขนาด ของประติมากรรมพระบรมราชานุ 
สาวรีย์ครบถ้วน จึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อทําการจัดแยกอย่างเป็นสัดส่วนในข้อมูลของ 
ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ในแต่ละชิ้น อาทิ เช่นข้อมูลภาพถ่ายในด้านมุมต่างๆ ข้อมูลขนาด 
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หรือข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  ในแต่ละพระรูป เพื่อ 
เพื่อการสืบค้นและนําเข้าข้อมูลเพิ่มเติมหรือนําไปใช้อย่างเป็นระบบต่อไป 
 4.2  การเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้กําหนด ขั้นตอน และวิธีการ ในการเก็บข้อมูล จาก 
กลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นผู้รู้ หรือผู้สนใจ  ด้านศิลปะสาขาประติมากรรม  ในรูปแบบของ  ประติมา 
กรรม   พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ตามสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ  และหน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น ครู อาจารย์  นักวิชา 
การด้านศิลปะ ข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ศิลปิน และ ประติมากร  โดยมีจํา 
นวน  ทั้งหมด 70 ท่าน โดยผู้วิจัย  ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ การตอบแบบสอบถาม  ออกเป็น 2 กลุ่ม  
กลุ่มล่ะ 35 คน รวมทั้งหมด  จำนวน 70 คน  กลุ่มที่ 1 คือผู้มีความรู้ในเชิงวิชาการ  ด้านศิลปะนักวิชา 
การ   ครูอาจารย์ที่ได้มีประสปการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านประติมากรรม จัดการเรียนการสอน   ด้าน 
ประติมากรรม หรือ ผลงานวิชาการ ด้านศิลปะ ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย   หรือ สถาบันการ 
ศึกษาต่างๆ จํานวน 35 คน กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มประติมากร ทั้งประติมากรอิสระ หรือประติมากร  ในสัง 
กัดทั้งเอกชน หรือภาครัฐ อาทิ เช่น สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม หรือศิลปิน ที่ 
ประกอบอาชีพด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือมีรูปแบบ  ของการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีลักษณะ 
เป็นรูปทรง 3 มิติและมีประสปการณ์  ในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง จำนวน 35 คน โดยการดําเนินการ 
เก็บข้อมูลนั้น ดําเนินการผ่านการว่าจ้าง ในลักษณะการจ้างเหมาบุคคลและควบคุมโดยหัวหน้านักวิจัย   
ซึ่งมีวิธีการดําเนินการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                 4.2.1  การติดต่อประสานงาน 
                ติดต่อประสานงานผู้รู้หรือผู้สนใจด้านศิลปะสาขาประติมากรรม  ในรูปแบบของ 
ประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ตามสถาบันการศึกษา  ด้านศิลปะ  และหน่วย 
งานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านศิลปะ  
ข้าราชการ  ศิลปิน และประติมากรอิสระ  หรือมีหน่วยงานสังกัด ทั่วประเทศ จํานวนทั้งหมด 70 ท่าน 
เพื่อรายงานที่มา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  และ ขอความอนุเคราะห์ใน  เบื้อง 
ต้น ในการให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม กับการตอบแบบสอบถาม อีกทั้ง เพื่อค้นหา และสอบถาม 
ข้อมูล  เพื่อการติดต่อ ในการส่งแบบสอบถามและประสานงานใน โอกาศต่อไป 
            4.2.2  การส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
                เมื่อผู้รับจ้างเหมา สํารวจ ติดต่อประสานงานผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ได้มีการแบ่ง 
กลุ่มและมีสามารถกระจาย ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว ผู้วิจัย ได้กําหนด 
ขั้นตอนต่อไปคือการ ติดต่อประสานงาน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายสารบรรณ ที่ดําเนินงานด้าน 
การส่งรับเอกสาร เพื่อจัดทําหนังสือ ส่งออกไปยังหน่วยงาน ภายนอก ด้วยการ พิจารณาการส่งหนังสือ 
โดยผู้อํานวยการ วิทยาลัยเพาะช่าง ลงนาม และส่งหนังสือจาก ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัย 
เพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ส่งถึง ผู้รู้  หรือผู้สนใจ ด้านศิลปะ สาขาประ 
ติมากรรม  ในรูปแบบของประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์รูปบุคคลเหมือนตามสถาบันการศึกษา 
ด้านศิลปะ  และหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ เช่น ครู อาจารย์ 
นักวิชาการด้านศิลปะ  ข้าราชการ  ศิลปิน และประติมากรอิสระหรือมีหน่วยงานสังกัด ทั่วประเทศ 



 80 

        4.2.3  การส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและแบบสอบถาม 
                เมื่อได้รับการพิจารณาลงนาม  ในหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน โดย ผู้อํานวยการ วิทยาลัยเพาะช่าง เป็นที่เรียบร้อย จึงนํา  หนังสือ 
ทุกฉบับมาแนบ กับแบบสอบถาม  จํานวนหนังสือ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 1 ฉบับ  (1 
ท่าน) กับ  จำนวนแบบสอบถาม 1 ฉบับ มอบให้บุคคล ผู้รับจ้างเหมาในการเก็บข้อมูลเพื่อนําไปจัดการ 
ด้านการ จัดเตรียมเอกสารภายในที่ต้องส่ง, การจัดเตรียมซองใส่เอกสารพร้อมพิมพ์ข้อความเพื่อ  ติดที่ 
อยู่ ผู้ส่ง และจ่าหน้าซองถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน, การแนบซองเปล่า ติดแสตมป์ จ่าหน้าซอง ถึง 
ผู้วิจัย เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม ในการส่งแบบสอบถาม   หลังจากที่ได้ เขียน 
เสร็จเรียบร้อย และนําส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบสอบถาม ถึงผู้ตอบแบบสอบถาม ทั่วประ 
เทศด้วยการส่ง และรับทางไปรษณีย์ไทย  
        4.2.4  ประสานงานติดตามแบบสอบถาม และรวมรวมเพื่อจัดทําข้อมูล  
        หลังจากได้ส่งเอกสารพร้อมแบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดแล้ว 
ทิ้งระยะเวลาไว้   โดยประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลา  ในการดําเนินการ  จัดส่งของ 
ไปรษณีย์ไทยให้ถึงครบทุกท่านทั่วประเทศ ผู้จ้างเหมาที่รับผิดชอบในการ เก็บข้อมูลเริ่ม  ประสานงาน 
ติดต่อ สอบถามไปยังผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่านในทางโทรศัพย์ เพื่อติดตาม เรื่องการได้รับ  เอก 
สารแบบสอบถามงานวิจัยที่ได้จัดส่งไปหรือไม่ ถ้ามีการตกหล่น ไม่ได้รับเอกสารก็ทําการจัดส่ง  ให้ใหม่ 
พร้อมกับ  มีการแก้ไขที่อยู่  ให้ถูกต้อง  หากมีความผิดพลาด อีกทั้งยังเพื่อเป็นการชี้แจงถึง  ที่มาความ 
สําคัญและวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับทราบหลังจากที่ได้ประสานงานติด 
ตามการได้รับแบบสอบถามแล้ว จึงรอการส่งกลับของแบบสอบถาม บันทึกวันที่ส่ง และได้รับหรือไม่ได้ 
รับ เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ในการทําวิจัยครั้งต่อไป  และรวมรวม แบ่งกลุ่ม ผู้ตอบแบบสอบถามตามที่ 
ได้มีการจําแนกกลุ่มไว้ในประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อรอการคํานวน และสรุปข้อมูลในเชิงสถิติ หาค่าระ 
ดับร้อยล่ะ เพื่อนําไปวิเคราะห์ผลลัพธ์ต่อไป 
        4.2.5  สรุปข้อมูลในเชิงสถิติ จากผลที่ได้รับ  
       นําแบบสอบถามงานวิจัยที่ได้รับการส่งกลับคืนทุกฉบับมา รวบรวม จัดทําข้อมูล 
ในเชิงสถิติ และหาค่าระดับร้อยล่ะ ของตอนที่ 2 ในแบบสอบถามงานวิจัยคือ ข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับ 
ความพึงพอใจในความงามของผลงานประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประ 
ติมากรสนั่น ศิลากรณ์ เพื่อสรุปข้อมูล  ในเชิงสถิติของค่าระดับ ร้อยล่ะ ของผลงาน ที่ได้รับ   การเลือก 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม อันดับสูงสุด 4 อันดับแรก และตอนที่ 3 ในแบบสอบถามงานวิจัยคือ   ข้อคํา 
ถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาและการแสดงออกทางศิลปกรรม เพื่อนําข้อมูลในเชิงสถิติ การหาค่าระดับร้อยล่ะ 
ในการพิจารณา ตอบแบบสอบถาม  ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกท่าน มาใช้ประโยชน์ ในการศึกษา  วิ   
เคราะห์ต่อไป 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น มีชุดของข้อมูลที่ต้องทําการวิเคราะห์ สองชุดข้อมูลหลักคือ 
ชุดข้อมูลแรก ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามงานวิจัยที่แจกให้กับผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศ และ 
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ชุดข้อมูลที่สองคือ วิเคราะห์ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
เลือกเป็นผลงานที่มีความประทับใจมากที่สุด 4 อันดับแรก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองชุดข้อมูลนั้น 
มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจากแบบสอบถามงานวิจัยที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 1.  รวบรวมข้อมูล แบ่งกลุ่ม ประวัติส่วนตัว ผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เช่น ภูมิลําเนา   สถาน 
ศึกษาเป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการประกอบการวิเคราะห์กับองค์ประกอบอื่นๆ 
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับในตอนที่ 2 คือ ข้อคําถาม  เกี่ยวกับความพึงพอใจ ในความงาม ที่ผู้ 
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  มีความ พึงพอใจในผลงาน ประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์รูปบุคคล 
เหมือนของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ มากที่สุด จากมากไปน้อย จํานวน 4 พระบรมรูป ในจํานวน ทั้ง 
หมดจํานวน 8 พระบรมรูป  
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับในตอนที่ 3 คือ ข้อคําถาม ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และการแสดงออก 
ทางศิลปกรรม ที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้ให้ค่าระดับในประเด็นต่างๆ ที่ตั้งใว้ กับผลงานประติมา 
กรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ตนเลือก โดยมีค่าระดับทั้งหมด  5 ระดับ  คือ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก,  
3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมากเป็นต้น 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวบรวม สรุป แยกแยะ 
ประเด็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ 
 วิเคราะห์การแสดงออกทางศิลปกรรม (artistic expression) ของผลงาน  ประติมากรรมพระ 
บรมราชานุสาวรีย์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเลือกเป็นผลงานที่มีความประทับใจมากที่สุด 4 อันดับ 
แรก 
 1.  วิเคราะห์การแสดงออกทางด้านเนื้อหา (content) 

1.1  เรื่อง (subject) 
1.2  แนวเรื่อง (theme) 

 2.  วิเคราะห์การแสดงออกของรูปทรง (form) 
2.1  วิเคราะห์สัดส่วน (proportion) ระหว่างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  และ 

แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
                2.2  การทํางานของ ทัศนศิลปธาตุ (visual art elements) ที่เป็นโครงสร้าง ของรูปทรง 
ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
       2.3  การแสดงออกของศิลปธาตุ (art elements) 
       2.4  การแสดงออกทางสุนทรียภาพ (aesthetic) 
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้รับจากผู้ตอบแบบถามที่ได้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน  คือ 
การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือการจําแนก และการหาค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 
 

 



 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

การนําเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้รับ  จากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเกี่ยวกับการ 
สําผัสผลของการแสดงออกของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์นั้น แบ่งเป็นชุดข้อมูล 2 ชุดข้อมูล 
ได้แก่ ชุดที่ 1 คือข้อมูลที่เกี่ยวกับผลของ ความประทับใจใน สุนทรียภาพ ความงาม  (aesthetic) ของ 
ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  และชุดข้อมูลที่ 
2 คือข้อมูลของการแสดงออกด้านเนื้อหา (content) และการแสดงออก ทางด้านศิลปกรรม  (artistic 
expression) โดยการวิเคราะห์ผลการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้นําเสนอ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับ  ดังต่อ 
ไปนี้ 

1. นำผลของข้อมูลที่ได้รับ จากการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม เพื่อมาบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ 
เพื่อหาค่าความถี่และร้อยล่ะ 

2. นําค่าความถี่และร้อยล่ะมาสรุปผล  ในเชิงสถิติ เพื่อหาค่าความถี่ และร้อยล่ะ ของผลงาน 
ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ได้รับค่าสูงที่สุดด้านความประทับใจในความงาม โดยเรียงลําดับ 
จากมากไปหาน้อย  

3. นําค่าความถี่และร้อยล่ะมาสรุปผล ในเชิงสถิติ เพื่อหาค่าความถี่ และร้อยล่ะ ของผลงาน 
ประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ ได้รับค่าระดับต่างๆ จากค่าระดับมากที่สุดในระดับ 5  ถึงระ 
ดับน้อยมากในระดับ 1 ในด้านการแสดงออกของประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่เกี่ยวกับการ 
แสดงออก  ด้านเนื้อหา (content) และการแสดงออกทาง ด้านศิลปกรรม (artistic expression) 

4. นําข้อมูลเชิงสถิติ ค่าความถี่และค่าร้อยล่ะที่ได้สรุป  นํามาวิเคราะห์ผลความประทับใจใน 
การแสดงออกของประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ ด้านสุนทรีภาพความงาม (aesthetic)   ด้าน 
เนื้อหา (content)   การแสดงออกทางด้านศิลปกรรม (artistic expression) และความสําเร็จอันเป็น 
เป้าหมายในการแสดงออกด้านเนื้อหา สาระ ของการสร้างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
 
1.  ผลลัพท์จากการให้ค่าอันดับความประทับใจในความงาม  

ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 
ที่ได้รับการคัดเลือก  จากคณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) เพื่อกําหนดลง  ในแบบ 
สอบถามในตอนที่ 2 อ้างอิงถึงตอนที่ 3 นั้นมีจํานวนทั้งหมด 8 พระบรมรูปดังต่อไปนี้ 

1. พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2505  (ศาสตราจารย์ 
ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) ขนาด 1 เท่าของคนจริง สถานที่ 
ตั้งที่ชายหาด ชะอํา ด้านทิศเหนือ จังหวัดเพชรบุรี 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2509 (ศาสตราจารย์ศิลป พีระ 
ศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) ขนาด 1.5 เท่า ของคนจริง สถานที่ตั้ง ที่ 
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วงเวียนเทพสตรี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
3. พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช พ.ศ. 2510 ขนาด 1.5 เท่าของ คนจริง 

สถานที่ตั้งที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
4. พระบรมราชานุสาวรีย์    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   พ.ศ. 2511 ขนาด 

1.5  เท่า ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี 
5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช  พ.ศ. 2513   ขนาด 1.5 เท่าของคน 

จริง สถานที่ตั้งที่ตรงข้ามวัดพระศรีสรรเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา 

6. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 
  2522 ขนาด 1 เท่าของคนจริง สถานที่ตั้งที่บริเวณด้านหน้าปีกซ้ายของศาลากลางแห่งใหม่ (ศูนย์ราช 
การ)  จังหวัดสุพรรณบุรี 

7. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  พ.ศ. 2523  ขนาด 1 เท่า 
 ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ หน้าตึกรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

8. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2525 ขนาด 1 เท่า 
ของคนจริง สถานที่ตั้งที่ ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร 
      โดยผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์จํานวนทั้ง 8 พระบรมรูป  ดังที่อ้างถึงนั้น 
ได้  ระบุข้อมูลชื่อ ขนาด และสถานที่ตั้ง  พร้อมภาพถ่ายผลงาน  ในตอนที่ 2 ของแบบสอบถาม (ภาค 
ผนวก  ข) เพื่อให้  ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง  ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 35 คน  รวมทั้ง 
หมดจำนวน 70 คนได้แก่   
      กลุ่มที่ 1 คือ ผู้มีความรู้ในเชิงวิชาการด้านศิลปะ นักวิชาการ ครู อาจารย์ ที่ได้  มีประสป 
การณ์ในการปฏิบัติงานด้านประติมากรรม จัดการเรียนการสอนด้านประติมากรรมหรือผลงานวิชาการ 
ด้านศิลปะ ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 35 คน 
      กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มประติมากร ทั้งประติมากรอิสระหรือประติมากรในสังกัดทั้งเอกชนหรือ 
ภาครัฐ อาทิ เช่น  สํานักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม   หรือศิลปินที่ประกอบอาชีพ  
ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีลักษณะเป็นรูปทรง 3 มิติ 
และมีประสปการณ์ในการทํางานอย่างต่อเนื่อง จำนวน 35 คน  
               พิจารณา ความประทับใจ ด้านความงาม ที่มีต่อ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูป 
บุคคลเหมือน ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความประทับใจ จากมาก  ไปหา 
น้อย โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้ไม่เกิน 4 พระบรมรูป อันดับที่ 1 – 4 จากจำนวน 8  พระบรม 
รูป เพื่อนําประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ทั้ง 4 พระบรมรูป ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ 
ความประทับใจทั้ง 4 อันดับ มาวิเคราะห์ การแสดงออก ทั้งทางด้านเนื้อหา (content) และการแสดง 
ออกทางด้านศิลปะ (artistic expression) ของรูปทรง (from) ซึ่งจากการตรวจ บันทึก  ข้อมูลที่ได้รับ  
จากแบบสอบถามทั้งหมด ได้ผลสรุปค่าความถี่ในการเลือกผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้การพิจารณาประทับใจในความงาม จํานวนทั้ง 8 พระบรมรูปดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าความถี่ ของการให้ค่าอันดับความพึงพอใจในความงามของ ผลงานประติมา 
กรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน  ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ จํานวน 8 พระบรมรูป  
ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถาม จากประทับใจมากที่สุดไปหาน้อย ลําดับ 
ที่ 1 – 4 จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 70 ท่านดังต่อไปนี้ 
 

 
      จากตารางสรุปค่าความถี่ ของการให้ค่าอันดับความพึงพอใจต่อผลงานประติมากรรมพระ 
บรมราชานุสาวรีย์แต่ละพระบรมรูป ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้รู้ ครูอาจารย์ นักวิชาการและประติมา 
กร กลุ่มตัวอย่างทุกท่านว่าพระบรมรูปใด ได้ถูกเลือกเป็นเป็นอันดับที่ 1 จํานวนกี่ท่าน อันดับที่ 2 เป็น 
จํานวนกี่ท่าน อันดับที่ 3 และอันดับที่ 4 เป็นจํานวนกี่ท่านแล้ว เมื่อพิจารณาโดยใช้ค่าความถี่ (จำนวน 
คน)ที่ได้เลือกให้ความประทับใจในความงามต่อผลงานจํานวนทั้ง 8 พระบรมรูปแล้ว  จึงนําผลสรุป ค่า 
ความถี่ มาคํานวณหา ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ (เปอร์เซ็น) เพื่อคิดคํานวณหาอันดับที่ ผู้ตอบแบบสอบถาม  ทุก 
ท่านเลือกให้ความประทับใจมากที่สุด เรียงอันดับจากมากที่สุด ไปหา น้อยที่สุด จํานวน 8 อันดับ โดย 
การหาค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ เพื่อจัดอันดับนั้น ผู้วิจัยได้ใช้ค่าอันดับความประทับใจในความงามที่ ผู้ตอบแบบ 
เลือกให้อันดับที่ 1 (ประทับใจมากที่สุด) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน โดยผลลัพย์ที่เป็นข้อสรุปเชิง 

ที่ รายการประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
 

ค่าอันดับความพึงพอใจ 
1 2 3 4 

1.  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติ 
มากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

14 9 7 21 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
จังหวัดลพบุรี (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมา 
กรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

3 10 9 8 

3. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช อุทยานประวัติ 
ศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

5 7 14 6 

4. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ศาลากลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

15 5 8 4 

5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช อุทยาน 
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2 2 2 3 

6. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ศาลากลาง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

17 7 10 7 

7. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
หน้าตึกรัฐสภา  กรุงเทพมหานคร 

14 13 11 11 

8. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร 

1 13 6 7 
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สถิติ ของค่าเฉลี่อร้อยล่ะ ของผลงาน ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้ง 8 พระบรมรูป  ได้จัดทํา 
เป็นตารางแสดงผลลัพย์ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการสรุปผลเปรียบเทียบค่าความถี่ (จํานวนคน) และอัตราเฉลี่ยร้อยล่ะของการ 
ให้ค่าอันดับความประทับใจมากที่สุด (อันดับที่ 1)    ในความงามของผลงานประติมากรรมพระบรมรา 
ชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ จํานวน 8 พระบรมรูป จากมากไปหาน้อย 
ลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 8 
 
ที่ 
 
รายการประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์ 

ภาพผลงาน ค่าความถี่ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยล่ะ 

1 พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ศาลากลาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

17 22.66 

2 พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ศาลากลาง  อําเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี 

 

15 19.95 

3 พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปก 
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา  
กรุงเทพมหานคร 
 

 14 18.62 
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4 พระบรมราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาร
าช ตําบลชะอํา จังหวัด 
เพชรบุรี(ศาสตราจารย์ 
ศิลป พีระศรี ปั้นพระ 
เศียร ประติมากรสนั่น 
ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

 

14 18.62 

5 พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พ่อขุนรามคําแหงมหา 
ราช อุทยานประวัติ 
ศาสตร์สุโขทัย จังหวัด 
สุโขทัย 

 

5 6.65 

6 พระบรมราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระนารายณ์มหา
ราช จังหวัดลพบุรี 
(ศาสตราจารย์ศิลป พีระ 
ศรี ปั้นพระเศียร  ประติ 
มากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้น 
พระวรกาย) 

 

3 3.99 

7 พระบรมราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหา
ราช อุทยาน ประวัติ 
ศาสตร์พระนครศรี 
อยุธยา จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา 

 

2 2.66 
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8 พระบรมราชานุสาวรีย์พ
ระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  
ราชตฤณมัยสมาคม(สนา
มม้านางเลิ้ง) 
กรุงเทพมหานคร 

 1 1.33 

 
      จากการแสดงผลข้อมูลเชิงสถิติของค่าความถี่ (จํานวนคน) และค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ  ในการให้ 
ค่าความประทับใจ ในความงาม ของ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ที่มีต่อประติมากรรมพระบรมราชานุ 
สาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของ ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ จํานวนทั้งหมด 8 พระบรมรูป ในตารางแสดง 
การสรุปผลพบว่า ผลงานที่ได้รับการเลือก เป็นผลงาน ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ จํานวน 4  
อันดับแรกเพื่อนํามาวิเคราะห์การแสดงออก ทั้งทางด้านเนื้อหา (content) และการแสดงออกทางด้าน 
ศิลปะ (artistic expression) ของรูปทรง (from) มีอันดับที่ 1 คือ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสม 
เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลาง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีจํานวน  ผู้ตอบแบบสอบ 
ถามที่เลือกให้เป็นอันดับที่ 1 จํานวน 17 คน ในจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 75 คน คิด 
เป็นอัตราร้อยล่ะ 22.66 เปอร์เซ็น  อันดับที่ 2 คือ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีจํานวน ผู้ตอบแบบสอบถาม  ที่เลือกให้เป็นอัน 
ดับที่ 2 จํานวน 15 คน  ในจํานวน  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 75 คน  คิดเป็นอัตราร้อยล่ะ 
19.95 เปอร์เซ็น  อันดับที่ 3 คือ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา  
กรุงเทพมหานคร  มีจํานวน ผู้ตอบแบบสอบถาม  ที่เลือกให้เป็นอันดับที่ 3 จํานวน 15 คน  ในจํานวน  
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 75 คน  คิดเป็นอัตราร้อยล่ะ 18.62 เปอร์เซ็น อันดับที่ 4 คือพระ 
พระบรมราชานสุาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี   (ศาสตราจารย์ศิลป 
พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) มีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เลือก 
ให้เป็นอันดับที่ 4 เท่ากับอันดับที่ 3 คือ จํานวน 15 คน  ในจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 
75 คน  คิดเป็นอัตราร้อยล่ะ 18.62 เปอร์เซ็น แต่ค่าความถี่ จํานวนคนที่เลือกให้ผลงานประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์ทั้งสองชิ้น  ได้รับค่าการจัดอันดับ ความประทับใจ ในความงาม  เป็นอันดับที่ 2 
ต่างกัน  โดย  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้รับค่า 
ความถี่ ในการเลือก เป็นอันดับที่ 2 จํานวน 13 คน มากกว่า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ สม 
เด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้รับการเลือกให้เป็นอันดับที่ 2 จํานวน 9 คน 
 
2.  ผลลัพย์จากการให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหา และรูปทรง  
       เมื่อได้รับผลของข้อมูลในเชิงสถิติ ของการจัดอันดับ  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวีย์ 
ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ตอบแบบสอบถาม อันดับที่ 1 – 4 แล้ว ก็ถึงการรายงานผล  ค่าความถี่  ของ 
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การประเมินให้ค่าระดับ ความพึงพอใจ  ในด้านเนื้อหา (content) และ การแสดงออก ทางด้านศิลปะ 
(artistic expression) ของรูปทรง (from) ของผลงานประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคล 
เหมือนของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ จํานวนทั้งหมด 8 พระบรมรูป ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 14  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
                    
                       ขนาด             1 เท่า ของคนจริง 
                       ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2522 
                       สถานที่ติดตั้ง    ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหาและ 
รูปทรง ของผลงาน  ชิ้นที่ 1  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลา 
กลาง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ค่าระดับ   5 = มากที่สุด,     4 = มาก,     3 = ปานกลาง,    2 = น้อย,    1 = น้อยมาก. 
 

รายการประเด็นในการพิจารณาพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จ.สุพรรณบุรี 

 

ค่าความถี่ 
5 4 3 2 1 

1.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
     วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
     เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

30 7 3 1 0 

2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะ 
    เฉพาะของพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

27 9 4 1 0 

3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
    ความดีงาม 

26 11 4 0 0 

4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู 
    พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

29 10 2 0 0 

5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรัก 
    ชาติและบรรพบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง    
    บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 

29 8 4 0 0 

6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรัก 
    ษาศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

26 10 5 0 0 

7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ใน 
     อุดมคติของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

28 8 4 1 0 

8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลัง 
    ศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้กับความดี ความสามัคคี 
    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

24 11 6 0 0 

9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความ 
     งดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

24 12 5 0 0 

10. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค 36 4 1 0 0 
11. ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 31 9 1 0 0 
12. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 36 4 1 0 0 
13. ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 30 9 2 0 0 
14. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ 30 8 2 1 0 
15. ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัด 
    อริยาบท ภาษาท่าทางของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 

33 6 2 0 0 
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ภาพที่ 15  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
 
                      ขนาด             1.5 เท่า ของคนจริง 
                      ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2511 
                      สถานที่ติดตั้ง    ศาลากลาง จ.ชลบุรี 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหาและ 
รูปทรง ของผลงาน  ชิ้นที่ 2 พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลา 
กลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

ค่าระดับ   5 = มากที่สุด,     4 = มาก,     3 = ปานกลาง,    2 = น้อย,    1 = น้อยมาก. 
 

รายการประเด็นในการพิจารณาพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จ.ชลบุรี 

 

ค่าความถี่ 
5 4 3 2 1 

1.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
     วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
     เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

23 4 2 0 1 

2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะ 
    เฉพาะของพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

19 8 2 0 1 

3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
    ความดีงาม 

23 3 3 1 0 

4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู 
    พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

24 3 2 0 1 

5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรัก 
    ชาติและบรรพบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง    
    บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 

21 6 2 0 1 

6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรัก 
    ษาศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

21 7 1 1 0 

7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ใน 
     อุดมคติของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

21 6 2 0 1 

8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลัง 
    ศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้กับความดี ความสามัคคี 
    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

19 8 2 0 1 

9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความ 
     งดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

16 10 3 0 1 

10. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค 24 4 1 0 1 
11. ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 23 5 1 0 1 
12. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 22 6 1 0 1 
13. ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 19 9 1 0 1 
14. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ 20 7 2 0 1 
15. ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัด 
    อริยาบท ภาษาท่าทางของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 

22 6 1 0 1 
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ภาพที่ 16  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
                         ขนาด             1 เท่า ของคนจริง 
                         ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2523 
                         สถานที่ติดตั้ง    หน้าอาคารรัฐสภา จ.กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหาและ 
รูปทรง ของผลงาน  ชิ้นที่ 3 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐ 
สภา  กรุงเทพมหานคร 

ค่าระดับ   5 = มากที่สุด,     4 = มาก,     3 = ปานกลาง,    2 = น้อย,    1 = น้อยมาก. 
 

รายการประเด็นในการพิจารณาพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ค่าความถี่ 
5 4 3 2 1 

1.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
     วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
     เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

39 6 2 1 1 

2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะ 
    เฉพาะของพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

34 9 4 1 1 

3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
    ความดีงาม 

32 12 4 1 0 

4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู 
    พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

36 10 2 0 1 

5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรัก 
    ชาติและบรรพบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง    
    บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 

36 8 4 0 1 

6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรัก 
    ษาศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

32 13 2 2 0 

7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ใน 
     อุดมคติของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

36 8 4 0 1 

8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลัง 
    ศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้กับความดี ความสามัคคี 
    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

27 13 8 0 1 

9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความ 
     งดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

29 15 4 0 1 

10. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค 44 4 0 0 1 
11. ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 39 9 0 0 1 
12. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 42 6 0 0 1 
13. ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 33 14 0 0 1 
14. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ 36 10 2 0 1 
15. ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัด 
    อริยาบท ภาษาท่าทางของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 

40 7 1 0 1 
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ภาพที่ 17  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
(ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีปั้นพระเศียร นายสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

 
                               ขนาด             1 เท่า ของคนจริง 
                               ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2505 
                               สถานที่ติดตั้ง     ชายหาดชะอําด้านทิศเหนือ จ.เพชรบุรี 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหาและ 
รูปทรง  ของผลงานชิ้นที่ 4  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ปั้นพระวรกาย) 

ค่าระดับ   5 = มากที่สุด,     4 = มาก,     3 = ปานกลาง,    2 = น้อย,    1 = น้อยมาก. 
 
รายการประเด็นในการพิจารณาพระบรมราชานุสาวรีย์ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 

ค่าความถี่ 
5 4 3 2 1 

1.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
     วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
     เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

38 6 4 0 1 

2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะ 
    เฉพาะของพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

38 7 2 1 1 

3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
    ความดีงาม 

33 8 7 1 0 

4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู 
    พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

38 9 1  0 1 

5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรัก 
    ชาติและบรรพบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง    
    บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 

33 9 6 0 1 

6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรัก 
    ษาศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

31 13 3 2 0 

7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ใน 
     อุดมคติของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

38 10 0 0 1 

8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลัง 
    ศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้กับความดี ความสามัคคี 
    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

33 11 4 0 1 

9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความ 
     งดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

32 15 1  0 1 

10. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค 43 4 1 0 1 
11. ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 36 12 0 0 1 
12. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 42 6 0 0 1 
13. ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 34 14 0 0 1 
14. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ 34 12 2 0 1 
15. ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัด 
    อริยาบท ภาษาท่าทางของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 

39 8 1 0 1 
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ภาพที่ 18  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
                  
                       ขนาด             1.5 เท่า ของคนจริง 
                       ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2510 
                       สถานที่ติดตั้ง    อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหาและ 
รูปทรง ของผลงาน ชิ้นที่ 5 พระบรมราชานุสาวรีย์  พ่อขุนรามคําแหงมหาราช  อุทยานประวัติศาสตร์ 
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

ค่าระดับ   5 = มากที่สุด,     4 = มาก,     3 = ปานกลาง,    2 = น้อย,    1 = น้อยมาก. 
 

รายการประเด็นในการพิจารณาพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

 

ค่าความถี่ 
5 4 3 2 1 

1.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
     วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
     เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

24 3 4 0 0 

2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะ 
    เฉพาะของพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

21 9 0 0 0 

3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
    ความดีงาม 

20 6 5 0 0 

4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู 
    พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

23 7 0 0 0 

5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรัก 
    ชาติและบรรพบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง    
    บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 

21 5 6 0 0 

6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรัก 
    ษาศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

19 10 1 0 0 

7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ใน 
     อุดมคติของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

20 6 5 0 0 

8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลัง 
    ศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้กับความดี ความสามัคคี 
    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

19 7 4 0 0 

9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความ 
     งดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

17 6 6 0 0 

10. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค 24 5 3 0 0 
11. ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 20 9 2 0 0 
12. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 22 7 2 0 0 
13. ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 21 9 2 0 0 
14. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ 19 8 3 1 0 
15. ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัด 
    อริยาบท ภาษาท่าทางของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 

22 7 2 0 0 
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ภาพที่ 19  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
(ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีปั้นพระเศียร นายสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

 
                              ขนาด             1.5 เท่า ของคนจริง 
                              ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2509 
                              สถานที่ติดตั้ง    วงเวียนเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 
 
 
 

 



 99 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหาและ 
รูปทรง ของผลงานชิ้นที่ 6 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี (ศาสตรา 
จารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 

ค่าระดับ   5 = มากที่สุด,     4 = มาก,     3 = ปานกลาง,    2 = น้อย,    1 = น้อยมาก. 
 

รายการประเด็นในการพิจารณาพระบรมราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 

ค่าความถี่ 
5 4 3 2 1 

1.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
     วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
     เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

23 4 4 1 0 

2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะ 
    เฉพาะของพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

19 11 3 0 0 

3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
    ความดีงาม 

22 6 5 0 0 

4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู 
    พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

25 6 2  0 0 

5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรัก 
    ชาติและบรรพบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง    
    บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 

19 8 6 0 0 

6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรัก 
    ษาศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

21 10 3 0 0 

7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ใน 
     อุดมคติของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

22 8 4 0 0 

8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลัง 
    ศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้กับความดี ความสามัคคี 
    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

19 10 4 0 0 

9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความ 
     งดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

16 12 5 0 0 

10. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค 26 5 2 0 0 
11. ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 22 9 2 0 0 
12. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 26 5 2 0 0 
13. ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 20 10 3 0 0 
14. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ 16 13 2 1 0 
15. ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัด 
    อริยาบท ภาษาท่าทางของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 

24 7 2 0 0 
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ภาพที่ 20  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช 
 
                              ขนาด             1.5 เท่า ของคนจริง 
                              ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2513 

                                       สถานที่ติดตั้ง    ตรงข้ามวัดพระศรีสรรเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน) ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหาและ 
รูปทรง  ของ ผลงาน  ชิ้นที่  7  พระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช  อุทยานประวัติ 
ศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค่าระดับ   5 = มากที่สุด,     4 = มาก,     3 = ปานกลาง,    2 = น้อย,    1 = น้อยมาก. 
 

รายการประเด็นในการพิจารณาพระบรมราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช 

 

ค่าความถี่ 
5 4 3 2 1 

1.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
     วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
     เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

8 1 2 0 0 

2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะ 
    เฉพาะของพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

6 4 1 0 0 

3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
    ความดีงาม 

7 1 3 0 0 

4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู 
    พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

8 2 1 0 0 

5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรัก 
    ชาติและบรรพบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง    
    บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 

5 3 2 0 0 

6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรัก 
    ษาศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

7 2 2 0 0 

7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ใน 
     อุดมคติของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

7 1 3 0 0 

8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลัง 
    ศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้กับความดี ความสามัคคี 
    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

7 2 2 0 0 

9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความ 
     งดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

6 3 2 0 0 

10. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค 8 1 2 0 0 
11. ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 8 1 2 0 0 
12. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 8 1 2 0 0 
13. ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 6 3 2 0 0 
14. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ 7 2 1 1 0 
15. ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัด 
    อริยาบท ภาษาท่าทางของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 

7 2 2 0 0 
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ภาพที่ 21  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
                       ขนาด             1 เท่าคนจริง 
                       ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2524 
                       สถานที่ติดตั้ง    ราชตฤณมัยสมาคม จ.กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงค่าความถี่ (จํานวนคน)ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหาและ 
รูปทรง ของผลงาน ชิ้นที่  8  พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชตฤ 
ณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) กรุงเทพมหานคร 

ค่าระดับ   5 = มากที่สุด,     4 = มาก,     3 = ปานกลาง,    2 = น้อย,    1 = น้อยมาก. 
 

รายการประเด็นในการพิจารณาพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ค่าความถี่ 
5 4 3 2 1 

1.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
     วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
     เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

19 5 2 1 1 

2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะ 
    เฉพาะของพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

19 4 3 1 1 

3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
    ความดีงาม 

13 11 3 1 0 

4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู 
    พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

14 11 1 1 1 

5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรัก 
    ชาติและบรรพบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง    
    บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 

18 5 4 0 1 

6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรัก 
    ษาศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

17 6 3 2 0 

7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ใน 
     อุดมคติของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

18 7 2 0 1 

8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลัง 
    ศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้กับความดี ความสามัคคี 
    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

15 7 5 0 1 

9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความ 
     งดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

13 12 2 0 1 

10. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค 24 3 0 0 1 
11. ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 19 8 0 0 1 
12. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 22 5 0 0 1 
13. ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 16 10 1 0 1 
14. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ 19 6 2 0 1 
15. ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัด 
    อริยาบท ภาษาท่าทางของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 

21 5 1 0 1 
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ตารางที่ 11  ตารางค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ ในการประเมินให้ค่าระดับความพึงพอใจในเนื้อหา และความงาม 
ของผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ โดย 
พระบรมรูปที่ถูกเลือกจาก ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นอันดับที่ 1 ถึง 4 คือ 

     ผลงานชิ้นที่ 1 คือ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ศาลากลาง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
               ผลงานชิ้นที่ 2 คือ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว ศาลากลาง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

     ผลงานชิ้นที่ 3 คือ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า 
อยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา  กรุงเทพมหานคร 
               ผลงานชิ้นที่ 4 คือ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหา 
ราช ตําบลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 
ปั้นพระวรกาย) 
ค่าระดับ   5 = มากที่สุด,     4 = มาก,     3 = ปานกลาง,    2 = น้อย,    1 = น้อยมาก. 
 
รายการประเด็นในการพิจารณาประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์   
ค่า 
ระดับ 

ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 
ผลงาน 
ชิ้นที่ 1 

ผลงาน 
ชิ้นที่ 2 

ผลงาน 
ชิ้นที่ 3 

ผลงาน 
ชิ้นที่ 4 

1. พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนํา 
   ให้ระลึกถึงวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ 
   ประกอบพระราชกรณียกิจเป็นพระมหา 
   กรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

5 72.9 76.5 79.5 77.5 
4 17.1 13.3 12.2 12.2 
3 7.2 6.6 4 8.1 
2 2.4 0 2 0 
1 0 3.3 2 2 

2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก     
    อันเป็นลักษณะ เฉพาะของพระมหากษัตริย์     
    ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

5 65.6 63.2 69.3 77.5 
4 21.8 26.6 18.3 14.2 
3 2.7 6.6 8.1 4 
2 2.4 0 2 2 
1 0 3.3 2 2 

3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อม 
    นําให้ระลึกถึงความดีงาม 

5 63.1 76.5 65.2 67.3 
4 26.7 9.9 24.4 16.3 
3 9.7 9.9 8.1 14.2 
2 0 3.3 2 2 
1 0 0 0 0 

4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการ 
    เชิดชูพระเกียรติยศ  ต่อสถาบัน  พระมหา 
    กษัตริย์ 

5 70.4 79.9 73.4 77.5 
4 24.3 9.9 16.3 18.3 
3 4.8 6.6 4 12.2 
2 0 0 0 0 
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1 0 3.3 2 2 
5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิด 
    ความรู้สึกรักชาติ  และบรรพบุรุษที่มีความยิ่ง 
    ใหญ่ กล้าหาญและปกป้องบํารุงรักษาประเทศ 
    ชาติสืบมา 

5 70.4 69.9 73.4 67.3 
4 19.4 19.9 16.3 18.3 
3 9.7 6.6 8.1 12.2 
2 0 0 0 0 
1 0 3.3 2 2 

6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาค 
    ภูมิใจ และช่วยรักษาศิลปวัฒนธรรม และ 
    เอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

5 63.1 69.9 65.2 63.2 
4 24.3 23.3 26.5 26.5 
3 12.1 3.3 4 6.1 
2 0 3.3 4 4 
1 0 0 0 0 

7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของ 
    วีรกษัตริย์ในอุดมคติของชาติ และเป็นแบบ 
    อย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

5 68 69.9 73.4 77.5 
4 19.4 19.9 16.3 20.4 
3 9.7 6.6 8.1 0 
2 2.4 0 0 0 
1 0 3.3 2 2 

8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์ 
    รวมใจ พลังศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้ 
    กับความดี ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
    กันของคนในชาติ 

5 58.3 63.2 55 67.3 
4 26.7 26.6 26.5 22.4 
3 14.5 6.6 16.3 8.1 
2 0 0 0 0 
1 0 3.3 2 2 

9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์     
     ให้เกิดความงดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

5 58.3 53.2 56.1 65.2 
4 29.1 33.3 30.6 30.6 
3 12.1 9.9 8.1 2 
2 0 0 0 0 
1 0 3.3 2 2 

10. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วนตามหลัก 
     กายวิภาค 

5 87.4 79.9 89.7 87.7 
4 9.7 13.3 8.1 8.1 
3 2.4 3.3 0 2 
2 0 0 0 0 
1 0 3.3 2 2 

11. ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 5 75.3 76.5 79.5 73.4 
4 21.8 16.6 18.3 24.4 
3 2.4 3.3 0 0 
2 0 0 0 0 
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1 0 3.3 2 2 
12. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 5 87.4 73.2 85.6 85.6 

4 9.7 19.9 12.2 12.2 
3 2.4 3.3 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 3.3 2 2 

13. ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 5 72.9 63.2 67.3 69.3 
4 21.8 29.9 28.5 28.5 
3 4.8 3.3 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 3.3 2 2 

14. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก       
     และจิตวิญญาณ 

5 72.9 66.6 73.6 69.3 
4 19.4 23.3 20.4 24.4 
3 4.8 6.6 4 4 
2 2.4 0 0 0 
1 0 3.3 2 2 

15. ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบ 
     ศิลป์ ที่ทําให้การจัดอริยาบทภาษาท่าทาง 
     ของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 

5 80.1 73.2 81.6 79.5 
4 14.5 19.9 14.2 16.3 
3 4.8 3.3 2 2 
2 0 0 0 0 
1 0 3.3 2 2 

 
2.1  ผลลัพย์จากการให้ค่าระดับ ความพึงพอใจในเนื้อหา และรูปทรง ผลงานชิ้นอันดับที่ 

1 คือ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   หน้าศาลา 
กลาง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
                 จากการตรวจ และสรุปค่าระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหา จากกลุ่มประเด็นที่ให้ ผู้ตอบ 
แบบสอบถามพิจารณา 8 ประเด็นข้อที่ 1 – 8 มี ค่าระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาในแต่ละประเด็นมี 
ค่าระดับแตกต่างกันไปซึ่งสามารถอ่านค่าผลลัพย์ที่มีความโดดเด่นได้ดังต่อไปนี้ 
                 ประเด็นที่ได้รับค่าระดับ ในการแสดงออกด้านเนื้อหา สูงสุดคือ  ประเด็นที่ 1 “พระบรม 
ราชานุสาวรีย์ เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง วีรกรรมของพระมหากษัตริย์  ที่ได้ประกอบพระราช 
กรณียกิจ  เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง  ไว้แก่บ้านเมือง” โดยได้รับ ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 72.9  
เปอร์เซ็นต์ ประเด็นที่ 2 ที่ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะเท่ากันมี 2 ประเด็นคือข้อที่ 4 “พระบรมราชานุสาวรีย์ 
ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชูพระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”และข้อที่ 5 คือ“พระบรมราชา 
นุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึก ให้เกิดความรู้สึกรักชาติ  และบรรพบุรุษ  ที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปก 
ป้อง บํารุง รักษาประเทศชาติสืบมา”    ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ  70.4 เปอร์เซ็นต์    มีความใกล้เคียงกับ 
ประเด็นที่ได้รับอันดับที่ 1 พอสมควรทําให้เห็นการแสดงออกทางด้านเนื้อหา อันเป็นเป้าหมายของการ 
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สร้างประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ที่เป็นมาตรฐานในระดับชาติที่  กํากับ  ควบคุม โดย  คณะ 
กรรมการพิจารณาการจัดสร้างอนุสาวรีย์ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ  กรมศิลปากร สัมฤทธิ์ผล 
เป็นอย่างยิ่ง และการแสดงออก ของรูปทรงด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของศิลปะ และ สุนทรียภาพ 
ความงาม ใน 7 ประเด็น ข้อที่ 9 – 15 มีประเด็นที่ได้ค่าระดับที่สูงที่สุด มีสองประเด็นคือ ข้อที่ 10 คือ 
การแสดงออกทางด้าน  “ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค” และข้อที่  12  คือ 
“ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม”  ได้ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ  87.4  เปอร์เซ็นต์  และประเด็น  ที่ได้รับค่าระดับ 
แสดงออกเป็นอันดับที่ 2 คือ ข้อที่ 15 “ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์  ที่ทําให้การจัด 
อริยาบท ภาษา ท่าทางของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ” โดยได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 80.1 เปอร์ 
เซ็นจากผู้ตอบแบบทั้งหมด   แสดงให้เห็นความชัดเจนและโดดเด่น  ของการแสดงให้เห็น  และรับรู้ถึง 
ความถูกต้องของ โครงสร้าง สัดส่วนตามหลักกายวิภาค (anatomy)  อันเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญที่ประ 
ติมากรต้องให้ความสําคัญ และเรียนรู้อย่างแตกฉาน และศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี  ได้วางรากฐานไว้ 
ตั้งแต่ก่อร่างสร้าง   โรงเรียนศิลปากร แผนกประณีตศิลปกรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520: 4) และ 
ได้รับผลที่ตามมาอย่างมีประสิทธิภาพ ของการแสดงออก   เมื่อมีความถูกต้องของ โครงสร้าง  สัดส่วน  
กล้ามเนื้อของรูปทรงมนุษย์แล้วคือทําให้เกิดความรู้สึกถึง  ความมั่นคง และความสง่างาม และเอกภาพ 
ที่เกิดจากการจัดการภาษา ท่าทาง ของอริยาบทของพระบรมราชานุสาวรีย์แสดงให้เป็นถึงอัจฉริยภาพ 
ขั้นสูงของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 

2.2  ผลลัพย์จากการให้ค่าอันดับ ความพึงพอใจในเนื้อหา และรูปทรง ผลงานชิ้นอันดับที่ 
1 คือ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   หน้าศาลา 
กลาง  จังหวัดชลบุรี 
                จากการตรวจ และสรุปค่าระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหา จากกลุ่มประเด็นที่ให้ ผู้ตอบ 
แบบสอบถามพิจารณา 8 ประเด็นข้อที่ 1 – 8 มี ค่าระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาในแต่ละประเด็นมี 
ค่าระดับแตกต่างกันไปซึ่งสามารถอ่านค่าผลลัพย์ที่มีความโดดเด่นได้ดังต่อไปนี้ 
                 ประเด็นที่ได้รับการให้ค่าระดับในการแสดงออกด้านเนื้อหา สูงสุด คือ ประเด็น ข้อที่   4 
“พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู  พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”  โดย 
ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 79.9 เปอร์เซ็นต์ และประเด็นที่ได้รับค่าระดับเป็นอันดับที่ 2  มี  2  ประเด็นที่ได้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะเท่ากัน คือข้อที่ 1 “พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนํา ให้ระลึกถึงวีรกรรม 
ของพระมหากษัตริย์  ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ   เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ไว้แก่ 
บ้านเมือง” และข้อที่ 3 คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึก ให้เกิดความรู้สึกถึงความดีงาม” 
โดยได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะเท่ากันทั้ง 2  ข้อคือ 76.5 เปอร์เซ็นต์    จากผลของการแสดงออกด้านเนื้อหา 
ทั้งที่ได้รับอันดับที่ 1 และ 2  ทําให้เห็นถึงการแสดงออกอันเป็นเป้าหมาย  ของการสร้างประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์ที่สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานการแสดงออก ของกรมศิลปากร มีความโดดเด่น โดย 
เฉพาะคือ  การสร้างจิตสํานึกของการเชิดชู  พระเกียรติยศ  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการแสดง 
ออก  ของรูปทรงด้านศิลปะ  (artistic expression)  องค์ประกอบของศิลปะ  (composition of art) 
และ สุนทรียภาพ (aesthetic) ความงาม ใน 7 ประเด็น ข้อที่ 9 – 15 มีประเด็นที่ได้ค่าระดับที่สูงที่สุด 
คือ ประเด็นข้อที่ 10 “ความถูกต้องของโครงสร้าง  สัดส่วน  ตามหลักกายวิภาค”  โดยได้ค่าเฉลี่ยร้อย 
ล่ะคือ 79.9 เปอร์เซ็นต์ ประเด็นที่ได้ค่าระดับการแสดงออกเป็นอันดับที่ 2 คือข้อที่ 11 คือ “ความงาม 
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และสนุทรียภาพของรูปทรง”  ได้รับค่าเฉลี่ยคือ  76.5  เปอร์เซ็นต์และประเด็นที่ได้รับค่าระดับเป็นอัน 
ดับที่ 3 คือข้อที่ 12 “ความรู้สึกมั่นคง  และความสง่างาม” ได้รับค่าเฉลี่ย 73.2 เปอร์เซ็นต์ จากผลของ 
การแสดงออกของรูปทรงด้านการแสดงออกทางศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ และสุนทรียภาพความ 
งาม พบความโดดเด่นของการแสดงออกด้านความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักสุนทรียภาพ 
อันเป็นองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านกายวิภาค (anatomy) อันเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ประติมา 
กรรมรูปเหมือนบุคคล ที่ประติมากรให้ความสําคัญมากที่สุด และผลของการแสดงออกในด้านดังกล่าว 
ทําให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถทางทักษะ ฝีมือ และความเข้าใจใน โครงสร้าง  สัดส่วน  ของรูปทรง 
มนุษย์ที่ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  มีอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อเกิดความถูกต้องแล้ว  จึงพิจารณาถึงการ 
แสดงออกด้านความงาม และสุนทรียภาพ และความรู้สึกมั่นคงและความสง่างาม ซึ่งเป็นความสามารถ 
ในระดับสูง ที่มากไปกว่าการปั้นรูปประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  ให้มีความถูกต้อง ที่ประติมา 
กรที่ฝึกฝนอย่างหนักและใด้ครู อาจารย์ที่ดีก็จะสามารถทําได้ไม่ยากนัก  แต่การแสดงออกให้เกิดความ 
รู้สึกประทับใจ พึงพอใจ ในความงาม เกิดสุนทรียภาพเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยาก  และสอน เรียนรู้ 
ยาก ต้องเกิดจากการทํางานอย่างต่อเนื่อง มีประสปการณ์ในการทํางานที่มาก ได้ดู ได้เห็นงานที่มี คุณ 
ภาพของครู อาจารย์ ศิลปินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (masterpiece)  และได้ครูที่ดีคอยดูแล  ให้ 
ความกระจ่าง ทั้งโดยทฤษฎี และการปฏิบัติให้ดู ให้เรียนรู้จากเห็นตัวอย่าง จากการปฏิบัติงาน ของครู 
อาจารย์และการปฏิบัติงานจริง ของตนเอง ซึ่งประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ อยู่ในปัจจัยแวดล้อม  ที่ครบ 
ถ้วนในองค์ประกอบดังกล่าวมา เบื้องต้น เป็นมูลเหตุทําให้การแสดงออกของประติมากรรม   พระบรม 
ราชานุสาวรีย์นั้นบรรลุเป้าหมาย และมีศักยภาพในระดับสูง 

2.3  ผลลัพย์จากการให้ค่าอันดับ ความพึงพอใจในเนื้อหา และรูปทรง ผลงานชิ้นอันดับที่ 
1 คือ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพ 
มหานคร 
                จากการตรวจ และสรุปค่าระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหา จากกลุ่มประเด็นที่ให้ ผู้ตอบ 
แบบสอบถามพิจารณา 8 ประเด็นข้อที่ 1 – 8 มี ค่าระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาในแต่ละประเด็นมี 
ค่าระดับแตกต่างกันไปซึ่งสามารถอ่านค่าผลลัพย์ที่มีความโดดเด่นได้ดังต่อไปนี้ 
                 ประเด็นที่ได้รับการให้ค่าระดับในการแสดงออกด้านเนื้อหาสูงสุดคือประเด็นข้อที่1“พระ 
บรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนํา ให้ระลึกถึงวีรกรรมของพระมหากษัตริย์  ที่ได้ประกอบพระ 
ราชกรณียกิจ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ไว้แก่บ้านเมือง” โดยไดรับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 79.5 
เปอร์เซ็นต์ และประเด็นที่ได้รับค่าระดับเป็นอันดับที่ 2  มี  3  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย ร้อยล่ะเท่ากันทั้ง  3  ข้อ 
คือ ประเด็นข้อที่ 4 “พระบรมราชานุสาวรีย์ ได้สร้างจิตสํานึก ในการเชิดชู  พระเกียรติยศ  ต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์” ประเด็นข้อที่ 5 “พระบรมราชานุสาวรีย์ ได้สร้างจิตสํานึก   ให้เกิดความรู้สึกรักชาติ  
และบรรพบุรุษ  ที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง บํารุง รักษาประเทศชาติสืบมา” และประเด็น 
ข้อที่ 7 “พระบรมราชานุสาวรีย์ ได้สร้าง อัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ ในอุดมคติ  ของชาติ   และเป็นแบบ 
อย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง”  โดยทั้ง  3  ประเด็น   ได้ค่าระดับในการแสดงออกเท่ากัน คือ ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 
73.4 เปอร์เซ็นต์ จากการพิจารณาค่าระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหา (content) ในประเด็นที่ได้รับค่า 
ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะทําให้เห็น การแสดงออกอันสัมฤทธิผล ของเป้าหมายของการสร้างประติมากรรม พระ 
บรมราชานุสาวรีย์เป็นอย่างมาก ที่สามารถแสดงออกด้านเนื้อหาทั้งใน  ประเด็นที่ได้รับค่าระดับ ที่สูงที่ 
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สุด คือประเด็นข้อที่ 1 คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นเครื่องหมายน้อมนํา  ให้ระลึกถึง  วีรกรรมของ 
พระมหากษัตริย์  ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ  เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง  ไว้แก่บ้าน 
เมือง” และมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก คือสามารถ แสดงออกถึงเนื้อหา ของประติมากรรมพระบรม 
ราชานุสาวรีย์  ได้อย่างหลากหลาย ถึง  3  ประเด็นข้อที่ 4, 5 และ 7 ที่ได้รับค่าระดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
ร้อยล่ะที่เท่ากันคือ  73.4 เปอร์เซ็นต์ และการแสดงออกของรูปทรงด้านศิลปะ  (artistic expression) 
องค์ประกอบของศิลปะ  (composition of art)  และสุนทรียภาพ (aesthetic) ความงามใน  7  ประ 
เด็นข้อที่ 9 – 15  มีประเด็นที่ได้ค่าระดับที่สูงที่สุดคือ ประเด็นข้อที่ 10  “ความถูกต้อง ของโครงสร้าง 
สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค” โดยได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 89.7 เปอร์เซ็นต์  และประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยเป็น 
อันดับที่ 2 คือประเด็นข้อที่ 12  “ความรู้สึกมั่นคงและสง่างาม”  ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 85.6 เปอร์เซ็น 
และการแสดงออกด้านเนื้อหา ที่ได้รับค่าระดับเป็นอันดับที่ 3 คือ ประเด็นที่ 15 “ความสามารถในการ 
ใช้หลัก องค์ประกอบศิลป์  ที่ทําให้การจัดอริยาบท ภาษา ท่าทาง   ของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอก 
ภาพ”  ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 81.6 เปอร์เซ็นต์  จากการพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ ของประเด็นในการ 
แสดงออกของรูปทรงด้านศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ และสุนทรียภาพแล้วพบว่าประเด็นการแสดง 
ออก ที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือประเด็นที่ 10 คือความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกาย 
วิภาค  ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม สัมผัสได้สูงสุดนับเป็นความชัดเจน ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความรู้ ทั้งใน 
ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ  ทางด้านกายวิภาค (anatomy)  และทักษะ  ฝีมือ  ในระดับสูง  เป็นที่ยอมรับ 
ของคนทั่วไป และความสามารถในการสื่อสาร  แสดงออกถึงสุนทรียภาพ  ความงามในทางศิลปะ ผ่าน 
การจัดการ ภาษา ท่าทางของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ภาษาของงานศิลปะ ประเภททัศน 
ศิลป์ อันได้แก่ เส้น รูปทรง ที่ว่าง และน้ําหนักเป็นต้น ให้เกิดสุนทรียภาพ ด้านการ ให้ความรู้สึก มั่นคง 
และสง่างามของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 

2.4  ผลลัพย์จากการให้ค่าอันดับ ความพึงพอใจในเนื้อหา และรูปทรง ผลงานชิ้นอันดับที่ 
1 คือ  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลชะอํา จังหวัดเพชร 
บุรี  (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ปั้นพระวรกาย) 
                จากการตรวจ และสรุปค่าระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหา จากกลุ่มประเด็นที่ให้ ผู้ตอบ 
แบบสอบถามพิจารณา 8 ประเด็นข้อที่ 1 – 8 มี ค่าระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาในแต่ละประเด็นมี 
ค่าระดับแตกต่างกันไปซึ่งสามารถอ่านค่าผลลัพย์ที่มีความโดดเด่นได้ดังต่อไปนี้ 
                 ประเด็นที่ได้รับการให้ ค่าระดับ ในการแสดงออก ทางด้านเนื้อหา  สูงสุด  ของประติมา 
กรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้  มีประเด็นที่มี ค่าระดับที่คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยล่ะเท่ากันถึง 4 ประเด็น 
คือ ประเด็นข้อที่ 1 “พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมาย น้อมนําให้ระลึกถึง วีรกรรมของพระมหา 
กษัตริย์ ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ไว้แก่บ้านเมือง” ประ 
เด็นข้อที่ 2 คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์ ได้แสดงออก ถึงบุคลิก   อันเป็นลักษณะเฉพาะ  ของพระมหา 
กษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ”  ประเด็นข้อที่ 4 คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิด 
ชูพระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”  และประเด็นข้อที่ 7 คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้าง 
อัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ในอุดมคติของชาติ  และเป็นแบบอย่าง  แก่อนุชนรุ่นหลัง”  โดยได้รับค่าเฉลี่ย 
ร้อยล่ะ 77.5 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นการประสบความสําเร็จในการแสดงออกด้านเนื้อหา (content)  เป็น 
อย่างยิ่ง ที่ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะในอันดับ 1 ที่เท่ากันถึง  4 ประเด็น แสดงความชัดเจน  ความมีพลังใน 
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ในการแสดงออกด้านเนื้อหาที่อยู่ในระดับที่สูงมาก ที่สามารถ  แสดงออกถึงเนื้อหาในด้านต่าง ๆ อย่าง 
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นเป้าหมาย ในการแสดงออกด้านเนื้อหา  ของการสร้างประติมา 
กรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สําคัญทั้งสิ้น  และบรรลุแล้วซึ่งเป้าหมายใน   การแสดงออกทางด้านเนื้อ 
หา ที่อยู่ในมาตรฐาน ระดับชาติ ที่กํากับ ดูแล ควบคุมในปัจจุบัน  ของคณะกรรมการการจัดสร้าง  อน ุ
สาวรีย์แห่งชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญของกรมศิลปากร อีกทั้งยังมีความพิเศษ  อีกลักษณะ 
หนึ่งคือ มีค่าระดับความพึงพอใจในการแสดงออกด้านเนื้อหา ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยล่ะในอันดับที่ 2  เท่ากัน 
ในประเด็นที่เหลือ  อีกถึง 3 ข้อ คือประเด็นข้อที่ 3 “พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ 
ระลึกถึง ความดีงาม” ประเด็นข้อที่ 5  “พระบรมราชานุสาวรีย์ ได้สร้างจิตสํานึก ให้เกิดความรู้สึก รัก 
ชาติและบรรพบุรุษ ที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา”  และ ประ 
เด็นข้อที่  8  คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลังศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่น 
ไว้กับความดี ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ”   นับเป็นผลงานชิ้นที่มีความประสบ 
ความสําเร็จมากที่สุดในความสามารถ ของการแสดงออกด้านเนื้อหา   ที่มีความหลากหลายในประเด็น   
ต่างๆ เมื่อเทียบกับ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ชิ้นอื่นๆ ที่มี  ประเด็นการแสดงออกด้านเนื้อ 
หาที่ได้รับค่าระดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยล่ะสูงสุดเท่ากัน เพืยง 1 – 2 ประเด็น แต่ผลงานชิ้นนี้มีประเด็น 
ที่ได้รับค่าระดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยล่ะสูงสุด  เท่ากันถึง 4 ประเด็น และอันดับที่  2 ที่มีถึง 3 ประเด็น 
ที่ได้รับค่าระดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยล่ะเท่ากัน รวมประเด็นของการแสดงออกด้าน เนื้อหา  ที่มีทั้งหมด 
8  ประเด็นแต่มี ประเด็นการแสดงออกที่ได้รับค่าระดับ ที่คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยล่ะอันดับที่ 1 กับ 2 รวม 
กันถึง 7 ประเด็น และการแสดงออก ของรูปทรงด้านศิลปะ  (artistic expression)  องค์ประกอบของ 
ศิลปะ  (composition of art)  และสุนทรียภาพ (aesthetic) ความงามใน  7  ประเด็น ข้อที่ 9 – 15  
มีประเด็นที่ได้ค่าระดับที่สูงที่สุด คือ ประเด็นข้อที่ 1 “ความถูกต้องของ โครงสร้าง สัดส่วน   ตามหลัก 
กายวิภาค”  โดยได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 87.7 เปอร์เซ็นต์   และประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยเป็น  อันดับที่ 2 คือ 
ประเด็นข้อที่ 12  “ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม” ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 85.6 เปอร์เซ็นและการแสดง 
ออกด้านเนื้อหา ที่ได้รับค่าระดับ เป็นอันดับที่ 3 คือ ประเด็นที่ 15 “ความสามารถในการใช้  หลักองค์ 
ประกอบศิลป์  ที่ทําให้การจัดอริยาบท ภาษา ท่าทาง  ของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ”  ได้รับ 
ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 79.5 เปอร์เซ็นต์ จากการพิจารณา  ถึงค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ   ของประเด็นในการแสดงออก 
ของรูปทรงด้านศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ และสุนทรียภาพแล้วพบว่าประเด็นการแสดงออก   ที่มี 
ความโดดเด่นมากที่สุด คือประเด็นที่ 10 คือความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค ที่ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม สําผัสได้สูงสุดนับเป็นความชัดเจน เป็นประจักษ์พยานอีกครั้งหนึ่ง ที่เป็นเครื่องยืน 
ยันได้เป็นอย่างดีถึงความรอบรู้ ทั้งในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ  ทางด้านกายวิภาค (anatomy)  ที่เรียนรู้ 
และฝึกฝนตนเองอย่างหนัก  และประสบการณ์ที่ได้รับ  ทั้งด้านทักษะ  ฝีมือ  ที่อยู่ในระดับสูงมากและ 
ความสามารถในการสื่อสาร  แสดงออกถึงสุนทรียภาพ  ความงามในทางศิลปะ ผ่านการจัดการ  ภาษา 
ท่าทางของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ และภาษาของงานทัศนศิลป์ อันได้แก่ เส้น รูปทรง ที่ 
ว่าง และน้ําหนัก จัดการ ร้อยเรียงองค์ประกอบต่างๆ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แน่วแน่ ในเป้าหมาย 
ที่เป็นจุดประสงค์ในการแสดงออก ของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ จนเกิดเอกภาพ   สุนทรีย 
ภาพ ความงาม จนให้ความรู้สึกที่มั่นคง และสง่างาม (majestical) ประสานกลมกลืนไปกับความมี ดุล 
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ยภาพ (balance) ซึ่งเป็นผลลัพย์ ของการ เรียนรู้  และฝึกฝน อย่างหนัก และใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่องยาวนาน  และมีครู อาจารย์ที่ดีคอย อบรม สั่งสอน ให้ความกระจ่างแก่ศิษย์ จนทําให้ผล 
ลัพย์ในการแสดงออกในทางศิลปะ ทั้งทางด้านเนื้อหา (content) และรูปทรง (form) ของประติมากร 
สนั่น ศิลากรณ์ ได้ก้าวข้ามการแสดงออกแบบเหมือนจริง (realistic) ในทางกายภาพ ไปสู่การ สื่อสาร  
ถ่ายทอด เรื่องราว เนื้อหา ความคิด ความรู้สึก อันเป็นมโนภาพ ที่ศิลปินชั้นเยี่ยมเท่านั้น  ที่จะสามารถ 
มองเห็น  สัมผัส  ตีความหมาย  และแสดงออก ผ่านรูปทรงประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ของ 
ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  
 
 

 
 

ภาพที่ 22 นายสนั่น ขณะปฏิบัติงานแต่งปูนปลาสเตอร์ พระราชารูป พระบรมราชชนก 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคล 
เหมือน ของประติมากร สนั่น ศิลากรณ์  เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) เพื่อศึกษา 
วิเคราะห์ วิธีคิดในการสร้างสรรค์ การแสดงออกทางด้านศิลปกรรม (artistic expression) ทั้งทางด้าน 
เนื้อหา (content)  และรูปทรง (form) การทํางานของ ทัศนศิลปธาตุ (visual art elements) ที่ประ  
กอบกันขึ้น  เป็น โครงสร้างของรูปทรง อาทิเช่น เส้น รูปทรง ปริมาตร และที่ว่าง เป็นต้น  ผ่านผลงาน 
ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ จํานวน 4 พระบรมรูป ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและให้ค่าอัน 
ดับความพึงพอใจในความงาม 4 อันดับแรก และค่าระดับความพึงพอใจ ในการแสดงออกทางด้านเนื้อ 
หา มโนภาพ (Conception) และการแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึก (Emotion Expression) จากผู้ 
ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง  จํานวนทั้งหมด 70 คน  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มล่ะ 35 คน ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 คือผู้มีความรู้ ในเชิงวิชาการด้านศิลปะ  นักวิชาการ  ครู อาจารย์ ที่ได้มีประสปการณ์ ในการ 
ปฏิบัติงานด้านประติมากรรม  จัดการเรียนการสอนด้านประติมากรรม  หรือผลงานวิชาการด้านศิลปะ 
ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ  กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มประติมากร  ทั้งประ 
ติมากรอิสระ หรือประติมากรในสังกัดทั้งเอกชนหรือภาครัฐ อาทิ เช่น  สํานักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร  
กระทรวงวัฒนธรรม หรือศิลปินที่ประกอบอาชีพ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และมีประสปการณ์ 
ในการทำงาน  อย่างต่อเนื่องจำนวน 35 คน และการสัมภาษณ์บุคคลที่ใกล้ชิด มีประสบการณ์  ในการ 
ทํางานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ร่วมกับประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ จํานวน 11 ท่าน พร้อม 
กับศึกษาค้นคว้า สืบค้นหาข้อมูล จากเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะสามารถสืบค้นได้ จาก มหา 
วิทยาลัยศิลปากร กลุ่มงานประติมากรรม สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ และเอกสาร 
หนังสือ วารสาร บทความ ที่เป็นสมบัติส่วนบุคคลของผู้ใกล้ชิดที่มีไว้ครอบครอง   ให้การอนุเคราะห์ใน 
การศึกษาหาข้อมูลประกอบการทําวิจัย  ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก  จากการให้ค่าระดับความพึง 
พอใจสูงสุด 4 อันดับแรก จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ที่คัดเลือกจากผลงานประติมากรรม ที่คณะ 
กรรมการพิจารณาแบบสอบถามคัดเลือก คือ 

1. ผลงานประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ศาลากลาง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. ผลงานประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ศาลากลาง  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

3. ผลงานประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐ 
สภา  กรุงเทพมหานคร 

4. ผลงานประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลชะอํา จัง 
หวัดเพชรบุรี (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร  ประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 
 โดยผลงาน   ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  จํานวนทั้ง  4  พระบรมรูป  มีผลสรุปการ 
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วิเคราะห์ การแสดงออกทางด้านเนื้อหา และรูปทรงดังต่อไปนี้ 
 
1.  สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ ผลของการแสดงออกด้านเนื้อหา (content) และรูปทรง (form) ที่ได้ 
รับผลค่าระดับความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ ในรายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออก 
ของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ได้รับการให้ค่าอันดับ สูงสุด 4 อันดับแรก  จากผู้ตอบแบบ 
สอบถามทั้งหมด สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละพระบรมรูปดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 23 ด้านหน้ากลุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

 
1.1  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
      สถานที่ตั้ง : ศาลากลาง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
      ลักษณะทางกายภาพ : พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ 

หัว เป็นพระบรมรูปยืน หล่อโลหะ ฉลองพระองค์เต็มยศ  พระหัตถ์ขวาทรงถือพระคทา  พระหัตถ์ซ้าย 
ทรงกุมพระแสงกระบี่ สัดส่วนขนาดเท่าพระองค์จริง เมื่อมองจากด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระ 
บรมรูป  จะมีความสูง 165 เซนติเมตร ตั้งแต่พระเศียร  ถึงฐานล่าง มีความสูงโดยรวม 388 เซนติเมตร 
ขนาดรวมทั้งหมด ของฐาน มีความกว้าง 648 เซนติเมตร ด้านหลังพระบรมรูป มีฉากประติมากรรมนูน 
สูงรูปสถาปัตยกรรมไทยทรงปราสาทขนาดใหญ่ 
                 ปีที่สร้าง : พ.ศ. 2522 
        คําจารึก : พระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (สมเด็จพระ 
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ปิยมหาราช) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔ ) และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร 
เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ํา เบญจศก จ.ศ.๑๒๑๕ ตรงกับวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ 
       พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแทนสมเด็จพระราชบิดา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๔๑๑ ทรงครองราชย ์ อยู่เป็นเวลายาวนานถึง ๔๒ ปี และทรงได้พัฒนาสยามประเทศ ให้เจริญ 
ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในทุกวิถีทาง ทรงเป็นที่รักของพสกนิกร ทรงเอาพระทัยใส่ในความเป็น 
อยู่ของประชาราษฎรอยู่เป็นนิจ  ทรงได้รับเทิดทูนพระนามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช  แปลว่า พระรา 
ชาอันเป็นที่รักยิ่งแห่งราษฎร 
       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เสด็จสวรรคต  ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ 
 รวมพระชนมายุ  ๕๗  พรรษา 

 
ภาพที่ 24 ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 



 115 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 25 มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 26 มุม 45 องศา ด้านขวา  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 27 ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
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1.1.1  ผลสรุปค่าระดับความพึงพอใจในการแสดงออกด้านเนื้อหา และรูปทรง 
                          ผลสรุปค่าระดับความพึงพอใจ  ในการแสดงออกด้านเนื้อหาและรูปทรงจากกลุ่ม 
ประเด็นที่ให้  ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาทั้ง 15 ประเด็น มีค่าระดับความพึงพอใจ ในการแสดงออก 
ที่มีความโดดเด่นดังต่อไปนี้ 
                           ประเด็นที่ได้รับค่าระดับในการแสดงออกด้านเนื้อหาสูงสุดคือ “พระบรมราชาน ุ
สาวรีย์ เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง วีรกรรมของพระมหากษัตริย์  ที่ได้ประกอบพระราชกรณีย 
กิจ  เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง  ไว้แก่บ้านเมือง” โดยได้รับ ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 72.9  เปอร์ 
เซ็นต์ ประเด็นที่ 2 ที่ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะเท่ากันมี 2 ประเด็นคือ “พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้าง  จิต 
สํานึกในการเชิดชูพระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”และ“พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสำ 
นึก ให้เกิดความรู้สึกรักชาติ  และบรรพบุรุษ ที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ  และปกป้อง บํารุง รักษาประ 
เทศชาติสืบมา” ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 70.4 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เห็นการแสดงออกทางด้านเนื้อหาอันเป็น 
เป้าหมายของการสร้างประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์  ที่เป็นมาตรฐาน  ในระดับชาติที่  กํากับ  
ควบคุม โดย    คณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างอนุสาวรีย์ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ  กรม 
ศิลปากร สัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างยิ่ง และการแสดงออก ของรูปทรงด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ  ศิล 
ปะ และ สุนทรียภาพความงาม มีประเด็นที่ได้ค่าระดับที่สูงที่สุด มีสองประเด็นคือ   การแสดงออกทาง 
ด้าน “ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค” และ  “ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม”  
ได้ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 87.4 เปอร์เซ็นต์ และประเด็นที่ได้รับค่าระดับแสดงออกเป็นอันดับที่ 2  คือ “ความ 
สามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์   ที่ทําให้การจัดอริยาบท  ภาษาท่าทาง  ของพระบรมราชานุ 
สาวรีย์เกิดเอกภาพ” โดยได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 80.1 เปอร์เซ็น แสดงให้เห็นความชัดเจน   และโดดเด่น 
ของการแสดงให้เห็น และรับรู้ถึงความถูกต้องของ โครงสร้าง สัดส่วน  ตามหลักกายวิภาค (anatomy)  
อันเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญที่ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ให้ความสําคัญ และเรียนรู้อย่างแตกฉาน  

       1.1.2  ผลศึกษาวิเคราะห์ การแสดงออกด้านเนื้อหา 
    เมื่อวิเคราะห์ไปที่เนื้อหา ของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัวชิ้นนี้ ก็ย่อมต้องเกี่ยวโยง กับการระลึกถึงความดีงาม และการเทิดพระเกียรติ   พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือ พระราชสมัญญานามที่ได้รับการถวายว่า “สมเด็จพระปิยมหา 
ราช”  ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”   ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ 
มีการปฏิรูปการปกครอง มาสู่ระบอสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ 
มีหน้าที่ ในการบริหารประเทศ  และ มีพระราชอํานาจอย่างสมบูรณ์  ในการบําบัดทุกข์บํารุงสุข ให้แก่ 
ราษฎร  

     ในรัชสมัยของพระองค์  เป็นยุคของการล่าอาณานิคม  จากชาติตะวันตก(ประ 
เทศในทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐเมริกา)  พระองค์ทรงเห็นว่าการล่าอาณานิคม  จากประเทศตะวัน 
ตกเป็นสิ่งที่ยาก ต่อการต้านทาน  และ การเสียดินแดนบางส่วน ของประเทศสยาม โดยเฉพาะกรณี  วิ 
กฤตการณ์ ร.ศ. 112  เมื่อวันที่ 13  กรกฎาคม พ.ศ. 2436 หรือเกิด “การรบที่ปากแม่น้ําเจ้าพระยา”  
(The Naval Action at Paknam) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ “กรณีพิพาทไทย-ฝรั่งเศส ร.ศ. 112” ในสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สารคดี, วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 2015: ออนไลน์)ซึ่งถือเป็น 
วิกฤตการณ์ที่หนักหน่วง  ที่ประเทศสยามต้องประสบ เพราะฉะนั้นพระองค์ท่าน จึงมีพระราชประสงค์ 
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สร้างภาพลักษณ์ ให้ชาติตะวันตก เห็นว่า ประเทศสยามเอง  ก็มีการจัดการบริหาร  และมีสิ่งต่างๆ ที่มี 
ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียม กับอาณาอารยประเทศทั่วโลก พระองค์ท่านจึงทรงพัฒนา ด้านภาพลักษณ์ 
ประเทศโดยรวม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านต่างๆ  เช่น การก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมที่ใช้รูป 
แบบตะวันตกมาเป็นต้นแบบ การยกเลิกระบบทาส  การยกเลิกการหมอบคลานเข้าเฝ้าฯ และริเริ่มการ 
แต่งกายที่ประยุกต์กับเครื่องแต่งกายแบบประเทศตะวันตก เป็นต้น   

      จากเนื้อหาข้างต้น เมื่อกลับมาวิเคราะห์พระบรมรูปก็จะพบว่าพระบรมรูปทรง 
ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก ทรงพระสนับเพลา ทรงฉลองพระบาท  ทรงถือพระมาลา  ทรงพระ 
สนับเพลาแทนการนุ่งโจงกระเบน ในแบบโบราณราชประเพณี   พระแสงกระบี่  แบบตะวันตก ซึ่งเป็น 
การแต่งกายด้วยเครื่องแบบจอมทัพของประเทศในแถบทวีปยุโรป ณ ห้วงเวลานั้น 
                           การที่ประติมากร  นําภาพลักษณ์ ของพระองค์ท่าน ในลักษณะ   ดังกล่าวนี้ มา 
สร้างเป็น พระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้น ก็เป็นการสื่อความหมาย  ถึงการที่มีพระราชประสงค์ที่จะ  ปฏิรูป 
ประเทศเพื่อให้ก้าวทันความทันสมัย ผ่านภาพลักษณ์ การฉลองพระองค์  แบบตะวันตก  ของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งหลายครั้งที่ท่านได้เสด็จไป ณ ที่ต่างๆ และรวมไปถึงการเสด็จประ 
พาสยังต่างประเทศ ณ ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ทั้ง 2 ครั้งใน พ.ศ. 2440 และ พ.ศ. 2449 พระองค์ 
ท่านก็ทรงฉลอง พระองค์แบบตะวันตก เพื่อแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นว่า ประเทศสยาม ณ เวลานั้นเป็น 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอารยธรรมที่ทันสมัยทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก 
                           ขณะเดียวกัน  พระบรมราชานุสาวรีย์นี้  ประติมากร  ต้องการนําเสนอประติมา 
กรรมที่ เป็นเครื่องระลึก ถึงรูปเคารพ ของพระมหากษัตริย์  ที่ทรงเป็นนักปกครอง  ที่มีปรีชาญาณและ 
ทรงมีพระราชประสงค์ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศสยาม จากแนวทางโบราณราชประเพณีสู่ความเป็น 
สมัยใหม่ โดยมีชาติตะวันตก เป็นต้นแบบในการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ  ในการปกป้อง เอก 
ราชของประเทศสยามจากลัทธิล่าอาณานิคม 

       1.1.3  ผลศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของพระบรมรูป 
    พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชิ้นนี้   เป็นประติมากรรม 

รูปลอยตัว (round relief) ลักษณะรูปทรง ของพระบรมรูปชิ้นนี้  เป็นแบบ รูปทรงธรรมชาติ (organic 
form) ซึ่งสร้างขึ้นเป็นรูปเหมือน เต็มตัวของบุคคล โครงสร้างของพระบรมรูป ทั้งองค์นั้นมีลักษณะเป็น 
เส้นแกนตั้งด้วยท่ายืนพักเท้าตามรูปแบบประติมากรรม  ในศิลปะคลาสสิก (Classic Art) ที่เรียกกันว่า 
“คอนทราพโพสโต” (Contrapposto)  อันเป็นการจัดวางท่ายืนเป็นรูปตัวเอส (S) ซึ่งเน้น  จังหวะการ 
เคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน  ระหว่างเท้าข้างหนึ่งซึ่งรับน้ําหนัก  และเท้าที่กําลังก้าวไปข้างหน้า   ลักษณะ 
การจัดวางโครงสร้างท่าทาง  แบบนี้เป็นเจตนาของประติมากร  ในการสร้างรูปประติมากรรม  ที่มีการ 
เคลื่อนไหวที่สงบนิ่งมากกว่าให้ทิศทางความเคลื่อนไหวแบบรุนแรง อีกทั้งการยืนแบบคอนทราพโพสโต 
ยังเป็นการแก้ปัญหา  ในเรื่องของความแข็งกระด้าง  ที่แสดงออกมาผ่านรูปทรง ของพระบรมรูปแม้จะ 
เป็นท่ายืน  ที่มีเส้นแกนตั้งตรง  เป็นแกนโครงสร้างหลักก็ตาม  ลักษณะโครงสร้างโดยรวมมีความคล้าย 
กับโครงสร้างของพระบรมรูป  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ติด 
ตั้ง ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
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ภาพที่ 28 โครงสร้างพระบรมรูป ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

 
 

ภาพที่ 29 โครงสร้างพระบรมรูป มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
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                ลักษณะของพระเศียร (หัว) ตั้งตรง พระพักตร์ (หน้า) แน่วนิ่ง สายตามองตรงไป 

ข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยว พระหัตถ์ (มือ) ขวาทรงถือพระคทาจอมพลแนบพระวรกาย (ร่างกาย)ด้านหน้า 
ทรงฉลองพระองค์เต็มยศ   แบบตะวันตก  พระพาหาซ้าย (แขนซ้าย) ท่อนล่างยื่นมาด้านหน้าเฉียงทาง 
ด้านซ้ายพระหัตถ์ซ้าย ทรงกุมส่วนบนของพระแสงกระบี่  โดยที่ส่วนปลายปล่อยวางสงบนิ่ง  บนพื้นตัว 
ฐานข้างพระบาท ส่วนล่างสวมพระสนับเพลา (กางเกง) แบบตะวันตกและสวมฉลองพระบาท(รองเท้า) 
พระบาทขวา (เท้าขวา) ก้าวไปข้างหน้า ในขณะที่พระบาทซ้าย  อยู่ด้านหลังเป็นลักษณะยืนทิ้งน้ําหนัก 
จากพระโสณี (สะโพก) ลงพระเพลาสู่พระบาท เพื่อให้การยืนมีลักษณะที่มั่นคงแต่ดูผ่อนคลายมากกว่า 
การยืนตรงที่ดูเคร่งครัดเป็นระเบียบที่มากเกินไป  
 
 

 
 

ภาพที่ 30 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 30 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

 
       1.1.4  ผลศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของพระบรมรูปรวมฐาน 
                เมื่อวิเคราะห์รูปทรง  ของพระบรมรูป ประกอบเข้ากับชุดฐาน ปรากฏ  ว่าพื้นที่ 

ว่างด้านหลังพระบรมรูป มีฉากประติมากรรมนูนสูง รูปสถาปัตยกรรมไทยทรงปราสาท  ซึ่งแตกต่างกับ 
พระบรมราชานุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ติดตั้ง ณ หน้าศาลากลางจังหวัด 
ชลบุรีอย่างเห็นได้ชัด 

                 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าศาลา 
กลางจังหวัดสุพรรณบุรีนี้  วางตําแหน่งของพระบรมรูป เป็นแนวตั้ง  ตรงกลางโครงสร้างของฐาน แนว 
นอนอันเป็นการสร้างดุลภาพแบบสมมาตร (Symmetry) ซึ่งโครงสร้างของฐาน มีลักษณะเด่นด้วยการ 
ใช้เส้นนอนประกอบขึ้น  เป็นชุดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนยาว ให้ความรู้สึกสงบ  ขณะเดียวกันก็เป็น 
ปัจจัยสําคัญ  ที่ช่วยทําให้องค์พระบรมรูป  เป็นโดดเด่นตั้งสง่างาม  ด้วยชุดโครงสร้างของเส้นแกนตรง 
ตั้งขึ้นไปบนพื้นที่ว่าง  อีกทั้งเมื่อพิจารณาเส้นสมมุติ ผ่านฐานกลางด้านบน ผ่านพระพาหา ผ่านพระอัง 
สา (ไหล่) ไปจรดเหนือพระเศียร ก็จะปรากฏเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยม มุมแหลมของพระบรมรูป 

                 ในขณะที่ฐานด้านล่าง เป็นลักษณะย่อเก็จ ซึ่งสอดรับกับฉากด้านหลังที่เป็นประ 
ติมากรรมนูนสูง รูปสถาปัตยกรรมไทย ทรงปราสาท โครงสร้างของฉากดังกล่าว   เป็นรูปเรขาคณิตห้า 
เหลี่ยมคล้ายทรงของบ้าน ยอดปราสาททั้ง 5 ยอดเป็นโครงสร้างของมุมแหลม พุ่งชี้ขึ้นด้านบนโดยยอด 
ปราสาทองค์กลาง มีโครงสร้างเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลม ชี้ขึ้นด้านบน ด้านล่างของยอดปราสาท 3 องค์ 
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ด้านหน้า เป็นซุ้มจระนํา ตรงกลางมีประติมากรรมนูนต่ํา รูปวงกลม ซึ่งโครงสร้างโดยรวม ของฉากประ 
ติมากรรมนูนสูง  รูปสถาปัตยกรรมไทยทรงปราสาทด้านหลังพระบรมรูป มีรูปแบบที่คล้ายกับภาพปรา 
สาทของพระมหากษัตริย์  หรือปราสาทของเทวดา ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี 

                เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างพระบรมรูป ฐาน และฉากหลัง  แล้วทําให้พบว่าเมื่อมอง 
จากด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ตําแหน่งของพระบรมรูป อยู่ตรงกับพื้นที่ว่างในซุ้มจระนําของปรา 
สาทองค์กลาง  โดยมียอดปราสาท  อยู่ด้านบนเหนือพระเศียร ซึ่งโครงสร้างของปราสาทที่มีขนาดใหญ่ 
กว่าพระบรมรูป  กลับเป็นสิ่งรบกวนความสง่างาม  ขององค์พระบรมรูป ทั้งนี้ เพราะชุดโครงสร้างฉาก 
ประติมากรรมทรงปราสาทนั้น  เป็นโครงสร้างเรขาคณิตห้าเหลี่ยมขนาดใหญ่ ทับซ้อนอยู่กับโครงสร้าง 
ชุดสามเหลี่ยมของพระบรมรูป  และฐานกลาง หากวิเคราะห์ด้วยภาพลายเส้น  ก็จะยิ่งพบว่าถ้ามองใน 
ระยะไกลแล้ว  ขนาดของโครงสร้างฉากด้านหลัง  จะเป็นองค์ประกอบสําคัญ  ที่ข่มให้พระบรมรูปมิได้ 
แสดงพลังของโครงสร้างสามเหลี่ยม แนวตั้งมุมแหลม  ได้อย่างเต็มที่นัก  ทั้งๆ ที่ เป็นจุดเด่นของ  พระ 
บรมราชานุสาวรีย์นี้ อีกทั้งยอดปราสาทมุมแหลม ชี้ขึ้นฟ้า ทั้ง 5 ยอด  ก็ทับซ้อนกับชุดสามเหลี่ยมของ 
พระบรมรูป และฐานกลาง ซึ่งก็ยิ่งเป็นการลดบทบาทความสง่างาม ในด้านของโครงสร้างของพระบรม 
รูปลงไปอีกเช่นกัน 
 
 

 
 

ภาพที่ 31 ทิศทางของเส้น ด้านหน้า ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 32 ทิศทางของเส้น มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

 
       1.1.5  ผลศึกษาวิเคราะห์ ทิศทางของเส้น 
                ในส่วนการวิเคราะห์ถึงทิศทางของเส้น หรือเส้นแสดงนัย (implied line) ที่ปรา 

กฏเฉพาะส่วนของพระบรมรูป  ก็จะพบว่า ทิศทางหลักของเส้น ที่สําคัญที่สุด คือเส้นแกนตั้งตรงตั้งแต่ 
พระเศียรลงดิ่งมาสู่ฐาน ในส่วนของพระเศียร  และพระพักตร์มีทิศทางของเส้นตามโครงสร้าง ของกาย 
วิภาคมนุษย์ในขณะที่เครื่องทรง และรอยยับของฉลองพระองค์ เป็นตัวกําหนดทิศทางของเส้นที่เคลื่อน 
ไหวอยู่บนพระบรมรูปส่วนบน ทิศทางของเส้นเฉียง ของพระคทาที่อยู่ในตําแหน่งกลางพระวรกายด้าน 
หน้าตัดกับทิศทางเส้นเฉียง ของพระพาหาซ้าย  และเส้นนอนกลางพระวรกาย   ทําให้ตําแหน่งบริเวณ 
ดังกล่าวกลายเป็นจุดสนใจ 
                           เมื่อวิเคราะห์ด้านหน้ารอยยับ ของพระสนับเพลา (กางเกง) มีทิศทางของเส้นตั้ง 
ขึ้นและดิ่งลงในแนวทแยงเล็กน้อย แต่โดยรวมก็เป็นทิศทางเส้น ที่ทิ้งตัวลงในแนวดิ่ง มากว่าทิศทางอื่น 
ส่วนพระพาหาด้านซ้ายมีทิศทางของเส้นที่ทแยงลงด้านซ้ายออกจากพระวรกาย โดยนับตั้งแต่พระหัตถ์ 
ที่จับด้านบนของพระแสงกระบี่  และทิศทางของเส้นแกน  พระแสงกระบี่เองก็ทิ้งตัวเป็นเส้นตรงทแยง 
ลงมาด้านซ้าย เยื้องไปทางด้านหลัง ข้างกับพระบาท   ถ้าวิเคราะห์ด้านข้างจะพบว่า เส้นแกนพระแสง 
กระบี่ถูกวางเป็นเส้นตรง ทแยงเยื้องไปทางด้านหลัง อย่างชัดเจน 

                 โดยสรุปแล้วทิศทางของเส้น เฉพาะพระบรมรูปนี้ เกิดขึ้นเป็น 3 ส่วนสอดรับกัน 
กล่าวคือ 
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                 1.  ทิศทางของเส้นที่สอดรับ กับ กายวิภาคของมนุษย์ (Human Anatomy) 
คือ ในส่วนของพระเศียรและพระหัตถ์ 

                 2.  ทิศทางของเส้น ที่เกิดจากร่องรอยของเครื่องแต่งกาย และส่วนประกอบ 
คือ ฉลองพระองค์ พระสนับเพลา พระคทา และพระแสงกระบี่  

                 3.  ทิศทางของเส้นแนวดิ่ง ที่เกิดจากโครงสร้างของพระบรมรูปคือ  เส้นตั้งแกน 
กลางนับตั้งแต่พระเศียรลงจนถึงกระบาท  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 33 ปริมาตรของมวล  ด้านหน้า และมุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 34 ปริมาตรของมวล มุม 45 องศา ด้านขวาและด้านข้าง ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

 
       1.1.6  ผลศึกษาวิเคราะห์ ปริมาตร 
                การวิเคราะห์ในเรื่องของปริมาตร สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปริมาตรของ 

มวล  (Mass Volume)  และปริมาตรของพื้นที่ว่าง (Space Volume)  ซึ่งมีความคล้ายกับพระบรมรา 
ชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ติดตั้ง ณ หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรีโดยสา 
มารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
                 1.  ปริมาตรของมวล เป็นลักษณะปริมาตรของรูปทรงพระบรมรูปที่แสดงขึ้นพื้น 
ที่ว่าง ที่แสดงออกถึงความแน่น หรือทึบตัน  ซึ่งในที่นี้ย่อมหมายถึง องค์พระบรมรูปทั้งองค์  ที่แสดงปริ 
มาตรด้วยรูปทรงธรรมชาติของมนุษย์ ที่อยู่ท่ายืนเท้าขวา  ก้าวไปวางด้านหน้าเป็นลักษณะพักพระบรม 
รูป  โดยมีปริมาตรความหนานูน ตามสัดส่วน เปรียบเทียบกับสัดส่วนตามจริง ตามหลักกายวิภาค โดย 
เฉพาะในส่วนของพระเศียร  และพระพักตร์ที่ ถือเป็นส่วนสําคัญในสื่อถึงบุคคลใดจึงต้องสร้างปริมาตร 
ที่สอดรับ  กับโครงสร้างพระพักตร์จริง  ของ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รวมไปถึงปริ 
มาตรเครื่องทรงต่างๆ เช่น พระคทา และพระแสงกระบี่ ขณะที่ แม้ว่าพระบรมรูปจะไม่ปรากฏ พระมัง 
สา (กล้ามเนื้อ) ของพระวรกาย โดยเพียงปรากฏเฉพาะพระเศียร และพระหัตถ์ทั้งสองข้างเท่านั้นที่ ไม ่
ได้ถูกห่มคลุมด้วยฉลองพระองค์ แต่ด้วยความรู้ทางด้านโครงสร้างมนุษย์และหลักกายวิภาค อย่างแตก 
ฉานของประติมากร  ก็ย่อมทําให้พระบรมรูป ไม่มีลักษณะที่แข็งกระด้างด้วยรอยยับย่นของเสื้อผ้าและ 
เครื่องทรงต่างๆ แต่กลับแสดงออกถึงปริมาตร ของร่างกายมนุษย์ ที่หนาหนัก  และมีพลังดูแล้วมีความ 
สมจริงตามการจัดวางท่าทางแบบอุดมคติ  
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                 2.  ปริมาตรของพื้นที่ว่าง  เป็นปริมาตร ที่ปรากฏในช่องว่างของรูปทรงหลัก สํา 
หรับพระบรมรูปนี้ ปรากฏปริมาตรของพื้นที่ว่าง บริเวณช่องว่างระหว่าง พระเพลาทั้งสองข้างและช่อง 
ว่าง  ระหว่างพระเพลาซ้าย กับพระแสงกระบี่ ซึ่งปรากฏ เป็นพื้นที่ปริมาตรรูปสามเหลี่ยม  มุมแหลมที่ 
หงายและคว่ํา และถึงแม้ว่าปริมาตรของพื้นที่ว่าง จะไม่ได้มีความสําคัญ เท่ากับปริมาตรของมวลก็ตาม 
แต่ก็เป็นส่วนสําคัญ  ที่ทําให้พระบรมรูป สามารถแสดงท่าทางยืน ได้อย่างสง่างามและโครงสร้างไม่บิด 
เบี้ยวหรือให้ความรู้สึกล้มเอียง 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ภาพที่ 35 รูปร่างและที่ว่าง ด้านหน้า ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 36 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

 

 
ภาพที่ 37 รูปร่างและที่ว่าง ด้านข้าง ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 38 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้าขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

 
       1.1.7  ผลศึกษาวิเคราะห์ รูปร่างกับที่ว่าง 
                 จากการวิเคราะห์รูปร่าง (Shape) ของพระบรมราชานุสาวรีย์  โดยตัดส่วนของ 

ฉากด้านหลัง ที่เป็นประติมากรรมนูนสูงรูป สถาปัตยกรรมไทยทรงปราสาท พบว่า รูปร่างของพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ทั้งหมด ในลักษณะของที่ว่างเชิงบวก (Positive Space) จะมีลักษณะที่  เป็นรูปร่างที่ขัด 
แย้งกันระหว่างรูปร่างแกนตั้ง ที่เป็นส่วนพระบรมรูปรวมฐานสูง กับชุดฐานโครงสร้างสี่เหลี่ยมแนวนอน 
ยาว พระบรมรูปจึงดูโดดเด่นบนฐานสูงแต่ก็ขัดแย้งกับรูปร่างในพื้นที่ของฐานนอนยาวจนเกินไป  

                 ในขณะที่มุมมองด้านข้าง พบวา่ที่ว่างพระบรมรูป  มีความโดดเด่น สง่างามหาก 
แต่ที่ว่างตัวฐานล่างแนวนอน  กลับมีลักษณะเยื้องมาทางด้านหลัง  ทั้งนี้เพราะเป็นฐานรองรับฉากด้าน 
หลังที่ เป็นประติมากรรมนูนสูง   ทรงปราสาทด้วย ซึ่งหากพิจารณาพระบรมรูปในมุมมองด้านข้างจะดู 
สง่างามกว่าด้านหน้า ทั้งนี้เพราะเห็นเส้นรอบนอกของพระบรมรูปที่ชัดเจนสามารถสื่อถึงลักษณะที่โดด 
เด่นของบุคคลๆ ได้ และที่ว่างพื้นหลัง ไม่มีฉากบัง เหมือนมุมมองด้านหน้า จึงทําให้ที่ว่าง ของพระบรม 
รูปมีความเด่นชัดขึ้น 
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ภาพที่ 39 สัดส่วนและเส้นระดับสายตา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 

 
       1.1.8  ผลศึกษาวิเคราะห์ สัดส่วน 
                การวิเคราะห์สัดส่วน พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ สามารถแบ่งออกออกเป็น 2 ประ 

เด็น คือ 
                1.  สัดส่วนขนาดของพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยที่พระบรมรูปสัดส่วนขนาดเท่า 

พระองค์จริง พระบรมรูปมีความสูง 165 เซนติเมตร  ความสูง โดยรวมตั้งแต่พระเศียรถึงฐานล่าง 388 
เซนติเมตร ความกว้างทั้งหมดของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ขนาด 648 เซนติเมตร ระดับสายตาของ 
ผู้ดูอยู่ที่ความสูง 165 เซนติเมตร  

                2.  สัดส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์ กับลักษณะของสภาพแวดล้อมในจุดที่ตั้ง 
พระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้  มีสัดส่วนพระบรมรูปที่เท่ากับพระองค์จริง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานสูงที่ไม่มากนัก 
จึงทําให้สาธารณชนสามารถใกล้ชิด  กับองค์พระบรมรูปได้  หากแต ่  ประติมากรรมนูนสูงรูปสถาปัตย 
กรรมไทยทรงปราสาท กลับมีสัดส่วนที่ใหญ่กว่า พระบรมรูป เป็นสิ่งที่รบกวนโครงสร้าง   และที่ว่างรูป 
ทรงพระบรมรูปอย่างมาก  ซึ่งแม้ว่าผู้ออกแบบฉากหลัง จะมีเจตนาให้สาธารณชนที่เห็นอนุสาวรีย์ และ 
สัมผัสถึงความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ ของพระบารมีของพระองค์ท่าน ผ่านภาพลักษณ์ ที่เป็นปราสาททรงไทยที่ 
สื่อถึงที่ประทับ ของพระมหากษัตริย์  หรือเทวดาก็ตาม แต่สิ่งที่ปรากฏไม่เพียงทําให้พลังอํานาจของรูป 
ทรงพระบรมรูปถูกลดทอดลงเท่านั้น หากยังมีความขัดแย้ง ระหว่างประติมากรรมแบบเหมือนจริง กับ 
ฉากประติมากรรมที่นําเสนอรูปแบบไทยแนวประเพณีอีกด้วย 
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ภาพที่ 40 ด้านหน้า กลุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

 
1.2  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
      สถานที่ตั้ง : หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
      ลักษณะทางกายภาพ : พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ 

หัวเป็นพระบรมรูปหล่อโลหะ ประทับยืนบนฐานสูง มีฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก พระหัตถ์ขวา 
ทรงถือพระมาลา พระหัตถ์ซ้าย  ทรงกุมพระแสงกระบี่   สัดส่วนขนาด   หนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง 
ขนาดพระบรมรูป มีความสูง 248 เซนติเมตร  ความสูง โดยรวม ตั้งแต่พระเศียรถึงฐานล่าง 594 เซนติ 
เมตร ความกว้างทั้งหมดของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ขนาด 1,622 เซนติเมตร 
                 ปีที่สร้าง : พ.ศ. 2511 
        คําจารึก : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระปิยมหาราช ทรงพระราชสม 
ภพเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๙๖ 
        สวรรคตเมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อ 
ปวงชนชาวไทย  ทรงวางรากฐานการศึกษาของชาติ และโปรดใหเ้ลิกทาสสําเร็จโดยสันติ  ทรงปรับปรุง 
การบริหารบ้านเมือง และนําความร่มเย็นเป็นสุข มาสู่พสกนิกรไทยทั่วหน้านิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิท 
ยาลัยพร้อมด้วยคหบดี และประชาชน ในจังหวัดชลบุรี  ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงร่วมใจกันประ 
ดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์นี้  ไว้เพื่อเทอดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย 
เดช เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๑ ขอพระบรมราชานุ 
สาวรีย์นี้สถิตสถาพรอยู่คู่จังหวัดชลบุรีชั่วนิรันดร 
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ภาพที่ 41 ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
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ภาพที่ 42 มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
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ภาพที่ 43 มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
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ภาพที่ 44 ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

 
        1.2.1  ผลสรุปค่าระดับความพึงพอใจในการแสดงออกด้านเนื้อหา และรูปทรง 
                           ผลสรุปค่าระดับความพึงพอใจ ในการแสดงออกด้านเนื้อหาและรูปทรงจากกลุ่ม 
ประเด็นที่ให้  ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาทั้ง 15 ประเด็น มีค่าระดับความพึงพอใจในการแสดงออก 
ที่มีความโดดเด่นดังต่อไปนี้ 
                           ประเด็นที่ได้รับการให้ค่าระดับ ในการแสดงออกด้านเนื้อหาสูงสุดคือ“พระบรม 
ราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึก ในการเชิดชู  พระเกียรติยศ  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยได้รับค่า 
เฉลี่ยร้อยล่ะ 79.9 เปอร์เซ็นต์ และประเด็นที่ได้รับค่าระดับเป็นอันดับที่ 2  มี  2  ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ย 
ร้อยล่ะเท่ากัน คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนํา    ให้ระลึกถึงวีรกรรมของพระมหา 
กษัตริย์  ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ไว้แก่บ้านเมือง”และ 
“พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึก   ให้เกิดความรู้สึกถึงความดีงาม”  โดยได้รับค่าเฉลี่ย ร้อยล่ะ 
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เท่ากันทั้ง 2  ข้อคือ 76.5 เปอร์เซ็นต์ และการแสดงออกของรูปทรงด้านศิลปะ  (artistic expression)  
องค์ประกอบของศิลปะ (composition of art) และสุนทรียภาพ (aesthetic) ความงาม  มีประเด็นที่ 
ได้ค่าระดับที่สูงที่สุดคือ “ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค” โดยได้ค่าเฉลี่ยร้อย 
ล่ะคือ 79.9 เปอร์เซ็นต์ ประเด็นที่ได้ค่าระดับการแสดงออกเป็นอันดับที่ 2 คือ “ความงามและสุนทรีย 
ภาพของรูปทรง”  ได้รับค่าเฉลี่ยคือ  76.5  เปอร์เซ็นต์และอันดับที่ 3 คือ “ความรู้สึกมั่นคง และความ 
สง่างาม” ได้รับค่าเฉลี่ย 73.2 เปอร์เซ็นต์ จากผลของการแสดงออกของรูปทรง พบความโดดเด่น  ของ 
การแสดงออกด้านความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักสุนทรียภาพ  อันเป็นองค์ความรู้ความ 
เข้าใจด้านกายวิภาค (anatomy) อันเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล  ที่ 
ประติมากรให้ความสําคัญมากที่สุด เมื่อเกิดความถูกต้องแล้ว  จึงค่อยพิจารณา  ถึงการแสดงออกด้าน 
ความงาม สุนทรียภาพ และความรู้สึกมั่นคงและความสง่างาม ซึ่งเป็นความสามารถในระดับสูงที่ประติ 
มากรฝึกฝนทํางานอย่างต่อเนื่อง มีประสปการณ์ในการทํางานที่มาก และประสบการณ์ทางสุนทรียะได้ 
เสพผลงานที่มี คุณภาพและได้ครูที่ดีคอยดูแล ให้ความกระจ่างชัด ทั้งโดยทฤษฎี และการปฏิบัติ 

       1.2.2  ผลศึกษาวิเคราะห์ การแสดงออกด้านเนื้อหา 
                เมื่อวิเคราะห์ไปที่เนื้อหาของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัวชิ้นนี้ ก็ย่อมต้องเกี่ยวโยงกับการระลึก ถึงความดีงาม  และการเทิดพระเกียรติ  พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือพระราชสมัญญานาม ที่ได้รับการถวายว่า “สมเด็จพระปิยมหา 
ราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”  ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์มี 
การปฏิรูปการปกครอง  มาสู่ระบอสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ 
มีหน้าที่ในการบริหารประเทศ  และมีพระราชอํานาจ อย่างสมบูรณ์ ในการบําบัดทุกข์บํารุงสุข   ให้แก่ 
ราษฎร  

                 ในรัชสมัยของพระองค์เป็นยุคของการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตก (ประเทศ 
ในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐเมริกา) พระองค์ทรงเห็นว่าการล่าอาณานิคมจากประเทศตะวันตกเป็น 
สิ่งที่ยากต่อการต้านทาน และการเสียดินแดนบางส่วน ของประเทศสยาม  โดยเฉพาะกรณีวิกฤตการณ์ 
ร.ศ. 112 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 หรือเกิด “การรบที่ปากแม่น้ําเจ้าพระยา”  (The Naval 
Action at Paknam ) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ “กรณีพิพาทไทย-ฝรั่งเศส ร.ศ. 112” ในสมัยพระบาทสม 
เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สารคดี, วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 2015: ออนไลน์) ซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์ 
ที่หนักหน่วง ที่ประเทศสยาม ต้องประสบ  เพราะฉะนั้นพระองค์ท่าน จึงมีพระราชประสงค์ สร้างภาพ 
ลักษณ์ให้ชาติตะวันตกเห็นว่าประเทศสยามเอง  ก็มีการจัดการบริหาร  และมีสิ่งต่างๆ  ที่มีความเจริญ 
รุ่งเรืองทัดเทียมกับอาณาอารยประเทศทั่วโลก พระองค์ท่านจึงทรงพัฒนาด้านภาพลักษณ์ประเทศโดย 
รวมควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรม  ที่ใช้รูปแบบตะวันตก 
มาเป็นต้นแบบ การยกเลิกระบบทาส การยกเลิกการหมอบคลานเข้าเฝ้าฯ และริเริ่มการแต่งกายที่ประ 
ยุกต์กับเครื่องแต่งกายแบบประเทศตะวันตก เป็นต้น   

                 จากเนื้อหาข้างต้น เมื่อกลับมาวิเคราะห์พระบรมรูปก็จะพบว่า พระบรมรูปทรง 
ฉลองพระองค์ เครื่องแบบทหารบก  ทรงพระสนับเพลา ทรงฉลองพระบาท ทรงถือพระมาลา ทรงพระ 
สนับเพลาแทนการนุ่งโจงกระเบน ในแบบโบราณราชประเพณี พระแสงกระบี่แบบตะวันตกซึ่งเป็นการ 
แต่งกายด้วยเครื่องแบบจอมทัพ ของประเทศในแถบทวีปยุโรป ณ ห้วงเวลานั้น 
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                 การที่ประติมากรนําภาพลักษณ์ ของพระองค์ท่านในลักษณะดังกล่าวนี้มาสร้าง 
เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ ขึ้นก็เป็นการสื่อความหมายถึง การที่มีพระราชประสงค์ปฏิรูปประเทศ เพื่อ 
ให้ก้าวทันความทันสมัย ผ่านภาพลักษณ์การฉลองพระองค์ แบบตะวันตกของ  พระบาทสมเด็จพระจุล 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งหลายครั้งที่ท่านได้เสด็จไป ณ ที่ต่างๆ  และรวมไปถึงการเสด็จประพาส ยังต่าง 
ประเทศ พระองค์ท่านก็ทรงฉลองพระองค์แบบตะวันตก เพื่อแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นว่าประเทศสยาม 
ณ เวลานั้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอารยธรรมที่ทันสมัยทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก 

                 ขณะเดียวกัน พระบรมราชานุสาวรีย์นี้  ประติมากร ต้องการนําเสนอ ประติมา 
กรรมที่เป็นเครื่องระลึกถึง รูปเคารพของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นนักปกครอง ที่มีปรีชาญาณและทรง 
มีพระราชประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศสยาม จากแนวทางโบราณราชประเพณีสู่ความเป็นสมัย 
ใหม่โดยมีชาติตะวันตก เป็นต้นแบบ ในการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ ที่สําคัญ  ในการปกป้องเอกราช 
ของประเทศสยามจากลัทธิล่าอาณานิคม 
 

 
ภาพที่ 45 โครงสร้างพระบรมรูป ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
 

       1.2.3  ผลศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของพระบรมรูป 
                พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชิ้นนี้เป็นประติมากรรม 

รูปลอยตัว (round relief) (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2542: 109) ลักษณะรูปทรงของพระบรมรูปชิ้นนี้ เป็น 
แบบรูปทรงธรรมชาติ (organic form) ซึ่งสร้างขึ้นเป็นรูปเหมือนเต็มตัวของบุคคล  โครงสร้างของพระ 
บรมรูปทั้งองค์นั้น มีลักษณะเป็นเส้นแกนตั้ง  ด้วยท่ายืนพักเท้า ซึ่งการจัดท่าทางด้วยการยืนพักเท้านั้น 
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เป็นรูปแบบประติมากรรม ที่สําคัญ ในศิลปะคลาสสิก (Classic Art) ที่เรียกกันว่า “คอนทราพโพสโต” 
(Contrapposto)  อันเป็นการจัดวางท่ายืนเป็นรูปตัวเอส (S) ซึ่งเน้นจังหวะการเคลื่อนไหว  ที่แตกต่าง 
กันระหว่างเท้าข้างหนึ่ง  ซึ่งรับน้ําหนัก  และเท้า ที่กําลังก้าวเดิน (กฤษณา หงษ์อุเทน, 2549: 150) ลัก 
ษณะการจัดวางโครงสร้างท่าทางแบบนี้  เป็นเจตนาของประติมากร   ในการสร้างรูปประติมากรรมที่มี 
การเคลื่อนไหว  แต่ยังคงดูสงบนิ่ง  มากกว่านําเสนอทิศทางความเคลื่อนไหว แบบรุนแรง อีกทั้งการยืน 
แบบคอนทราพโพสโต  ยังเป็นการแก้ปัญหา ในเรื่องของความแข็งกระด้าง  ที่แสดงออกมาผ่านรูปทรง 
ของพระบรมรูป แม้จะเป็นท่ายืนที่มีเส้นแกนตั้งตรง  เป็นแกนโครงสร้างหลักก็ตาม 
 

 
 

ภาพที่ 46 โครงสร้างพระบรมรูป มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

 
                ลักษณะของพระเศียร (หัว) ตั้งตรง พระพักตร์ (หน้า)  แน่วนิ่งสายตามองตรงไป 

ข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยว  พระหัตถ์ขวาทรงถือพระมาลา (หมวก) จอมทัพแบบตะวันตกกระชับแนบพระ 
วรกาย (ร่างกาย) พระหัตถ์ซ้าย ทรงกุมส่วนบนของพระแสงกระบี่ (กระบี่) ปล่อยส่วนปลายวางสงบนิ่ง 
บนพื้นตัวฐาน ส่วนล่างพระวรกายสวมพระสนับเพลา (กางเกง) แบบตะวันตก และสวมฉลองพระบาท 
(รองเท้า) พระบาทขวาก้าวไปข้างหน้า ในขณะที่พระบาทซ้ายอยู่ด้านหลัง  เป็นลักษณะยืนพระบาทรับ 
น้ําหนักจากพระโสณี (สะโพก)  ทั้งนี้ก็เพื่อให้การยืนมีลักษณะที่มั่นคง   แต่ดูผ่อนคลายมากกว่าการยืน 
ตรงที่ดูเคร่งครัดในระเบียบที่มากเกินไป  

                ลักษณะโดยรวมของพระบรมรูป อยู่ภายในโครงสร้างสี่เหลี่ยมคางหมูทรงสูงโดย 
รายละเอียดของพระบรมรูป  อ้างอิง  จากลักษณะของพระองค์จริง  และหลักกายวิภาค  ซึ่งก็เป้นสิ่งที่ 
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ช่วยให้พระบรมรูปมีความงดงาม สมบูรณ์แบบ และสง่างามยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 47 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน ด้านหน้า ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

 
ภาพที่ 48 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
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       1.2.4  ผลศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของพระบรมรูปรวมฐาน 
               เมื่อวิเคราะห์รูปทรงของพระบรมรูป ประกอบเข้ากับชุดโครงสร้างแกนนอน ของ 

ฐานพบว่า  ผลงานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชิ้นนี้ ให้ความสํา 
คัญกับองค์พระบรมรูปเป็นอย่างมาก โดยวางตําแหน่งของพระบรมรูป เป็นแนวตั้งบนแกนกลางตัดครึ่ง 
กับโครงสร้าง ของฐานแนวนอน  อันเป็นการสร้างดุลภาพ แบบสมมาตร (Symmetry) (ชลูด นิ่มเสมอ, 
2538: 136) ซึ่งโครงสร้างของฐานมีลักษณะเด่น  ด้วยการใช้เส้นนอนประกอบ ขึ้นเป็นชุดฐานสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้าแนวนอนยาว ให้ความหมายถึงความสงบเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยทําให้องค์พระบรมรูปเป็นจุดเด่น 
ตั้งสง่างาม  ด้วยชุดโครงสร้างของเส้นแกนตรง ตั้งขึ้นไป บนพื้นที่ว่าง อีกทั้งเมื่อวิเคราะห์เส้นทแยงจาก 
ฐานกลางขึ้น ผ่านพานพุ่มทั้งสองข้าง และผ่านพระอังสา (ไหล่)  ไปจรดเหนือพระเศียรก็จะปรากฏเป็น 
โครงสร้างสามเหลี่ยม มุมแหลมตรงกลาง และหากลากเส้นจากพระเศียร ผ่านชุดฐานลงไปยังมุมล่างใน 
แต่ละด้านของฐานใหญ่  ก็จะปรากฏ  เป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมมุมป้าน ซ้อนกันอยู่  ซึ่งโครงสร้างสาม 
เหลี่ยมทั้ง 2 อัน ซ้อนกับโครงสร้างตัวฐานยาวที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน 

                 ในขณะที่ชุดประติมากรรมพานพุ่มด้านซ้ายและขวามีโครงสร้างเป็นสามเหลี่ยม 
ทําหน้าที่ในการสอดประสาน กับโครงสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สามเหลี่ยมมุมแหลมในชุดฐานกลาง 
โดยมีราวบันไดทางขึ้นทั้งด้านซ้าย และขวาทําหน้าที่ช่วยให้โครงสร้างของฐานกลาง  ที่รองรับพระบรม 
รูปไม่พุ่งตรงแบบแข็งทื่อ  จนเกิดความขัดแย้งเกินไป  

                 พระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้ มีชุดโครงสร้าง สามเหลี่ยม 2 อัน  และโครงสร้างสี่ 
เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนยาวอีก 1 อัน ซึ่งชุดโครงสร้างดังกล่าวนี้เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ลักษณะโดยรวม 
ของพระบรมราชานุสาวรีย์  มีความงามตามแบบอุดมคติ กล่าวคือ  แสดงคุณค่าของการออกแบบโครง 
สร้างหลักเพื่อให้เกิดผลจากการมอง และผลจากการมองนั้น ก็จะทําให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกความ 
ซาบซึ้งในรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ให้ความรู้สึกที่เข้มแข็ง มั่นคง และสง่างาม 
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ภาพที่ 49 ทิศทางของเส้น มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

 

 
 

ภาพที่ 50 ทศิทางของเส้น มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
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       1.2.5  ผลศึกษาวิเคราะห์ ทิศทางของเส้น 
                ในส่วนการวิเคราะห์ถึงทิศทางของเส้นหรือเส้นแสดงนัย (implied line) (กําจร 

สุนพงษ์ศรี, 2556: 228) ที่ปรากฏเฉพาะพระบรมรูป ก็จะพบว่า ทิศทางหลักของเส้นที่สําคัญที่สุด  คือ 

เส้นตรงที่ดิ่ง ลงมาสู่ฐาน  ในส่วนของพระเศียร มีทิศทาง ตามโครงสร้างของกายวิภาคมนุษย์ ในขณะที่ 
เครื่องทรง และรอยยับของฉลองพระองค์ (เสื้อ) เป็นตัวกําหนดทิศทางของเส้นที่เคลื่อนไหวอยู่บนพระ 
บรมรูปส่วนบน ในขณะที่พระมาลาแบบจอมทัพตะวันตกมีพู่ห้อยลงเกิดเป็นทิศทางเส้นโค้งแนวตั้งลงสู่ 
เบื้องล่างทแยง ไปยังพระบาทด้านขวา  พระสนับเพลา (กางเกง) แม้จะมีรอยยับย่น  เป็นตัวนําทิศทาง 
ของเส้นโค้งด้านพระเพลาขวาก็ตาม แต่ทิศทางพระสนับเพลาด้านซ้าย กลับเป็นเส้นทแยงแนวตั้ง สอด 
รับกับทิศทางของเส้นทางด้านซ้าย  ของพระบรมรูป  ตั้งแต่ส่วนของพระอังสา (ไหล่) พระพาหา (แขน) 
พระหัตถ์ และพระแสงกระบี่ ลงมาตามลําดับมีทิศทางของเส้นแนวตั้ง และทแยงที่ดิ่งลงสู่ฐานอย่างมั่น 
คงแม้หากมองด้านข้าง จะเห็นทิศทางของเส้นพระแสงกระบี่ จะทแยงไปทางด้านหลัง  เพียงเล็กน้อยก็ 
ตาม แต่ยังคงเป็นทิศทางของเส้นที่อยู่ในกลุ่มของเส้นตั้ง เสียเป็นส่วนใหญ่  

                 โดยสรุปแล้วทิศทางของเส้น เฉพาะพระบรมรูปนี้เกิดขึ้นเป็น 3 ส่วน สอดรับกัน 
กล่าวคือ 

                1.  ทิศทางของเส้นที่สอดรับ  กับกายวิภาคของมนุษย์ (Human Anatomy) คือ 
ในส่วนของพระเศียรและพระหัตถ์ 

                2.  ทิศทางของเส้นที่เกิดจากร่องรอยของเครื่องแต่งกาย คือ ฉลองพระองค์พระ 
มาลา พระสนับเพลา และรองพระบาท  

                3.  ทิศทางของเส้นแนวดิ่งที่เกิดจากโครงสร้างของพระบรมรูป คือ เส้นรอบนอก 
ด้านซ้ายและขวาของพระวรกาย ทิศทางเส้นของพระเพลา พระพาหาซ้าย และพระแสงกระบี่  
 

 
ภาพที่ 51 ปริมาตรของมวล  ด้านหน้า และมุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
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ภาพที่ 52 ปริมาตรของมวล  ด้านข้าง และมุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

 
       1.2.6  ผลศึกษาวิเคราะห์ ปริมาตร 
                การวิเคราะห์ ในเรื่องของปริมาตรสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ปริมาตรของ 

มวล (Mass Volume) และ ปริมาตรของพื้นที่ว่าง (Space Volume) (ชลูด นิ่มเสมอ, 2538: 227) ซึ่ง 
สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

                1.  ปริมาตรของมวล เป็นลักษณะปริมาตรของรูปทรง  พระบรมรูปที่แสดงพื้นที่ 
ว่างที่แสดงออกถึงความแน่นหรือทึบตัน ซึ่งในที่นี้ย่อมหมายถึง องค์พระบรมรูปทั้งองค์ที่แสดงปริมาตร 
ด้วยรูปทรงธรรมชาติ  ของมนุษย์ที่อยู่ท่ายืนพักขา   ประติมากรสร้างพระบรมรูปโดยมีปริมาตร  ความ 
หนานูนตามสัดส่วน เปรียบเทียบ กับสัดส่วนตามจริง ตามหลักกายวิภาค  โดยเฉพาะ  ในส่วนของพระ 
เศียรเป็นส่วนสําคัญ ในสื่อถึงบุคคลใดจึงต้องสร้างปริมาตร ที่สอดรับกับโครงสร้างพระพักตร์จริง  ของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่แม้ว่าพระบรมรูปจะไม่ปรากฏพระมังสา (กล้ามเนื้อ) 
ของพระวรกาย โดยมีเพียงแค่พระเศียร  และพระหัตถ์ทั้งสองข้างเท่านั้น  ที่ไม่ได้ถูกห่มคลุมด้วยฉลอง 
พระองค์ แต่ด้วยความรู้ทางด้านโครงสร้างมนุษย์ และหลักกายวิภาค อย่างแตกฉานของประติมากร ก็ 
ย่อมทําให้พระบรมรูป มีลักษณะที่ไม่แข็งกระด้าง พร้อมด้วยรายละเอียดของรอยยับย่นของเสื้อผ้าและ 
เครื่องทรงต่างๆ แต่กลับแสดงออกถึงปริมาตร ของร่างกายมนุษย์ที่สมจริง ตามแบบอุดมคติ  

                 2.  ปริมาตรของพื้นที่ว่าง  เป็นปริมาตรที่ปรากฏในช่องว่างของรูปทรงหลัก สํา 
หรับพระบรมรูปนี้ปรากฏ ปริมาตรของพื้นที่ว่างบริเวณช่องว่าง  ระหว่างพระเพลาทั้งสองข้างและช่อง 
ว่างระหว่างพระเพลาซ้าย กับพระแสงกระบี่  แม้ว่าปริมาตรของพื้นที่ว่าง จะไม่ได้มีความสําคัญเท่ากับ 
ปริมาตรของมวลก็ตาม  แต่ก็เป็นส่วนสําคัญ ที่ทําให้พระบรมรูป   สามารถแสดงท่าทางยืนได้อย่างสง่า 
งาม และโครงสร้างไม่บิดเบี้ยว  หรือให้ความรู้สึกล้มเอียง  
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ภาพที่ 53 รูปร่างและที่ว่าง ด้านหน้า ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
 

 
 

ภาพที่ 54 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
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ภาพที่ 55 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

 

 
 

ภาพที่ 56 รูปร่างและที่ว่าง ด้านข้าง ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 
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       1.2.7  ผลศึกษาวิเคราะห์ รูปร่างกับที่ว่าง 
                จากการวิเคราะห์รูปร่าง (Shape) ของพระบรมราชานุสาวรีย์พบว่า รูปร่างของ 

พระบรมราชานุสาวรีย์ทั้งหมด  ในลักษณะของ ที่ว่างเชิงบวก  (Positive Space)  จะมีลักษณะที่สอด 
คล้อง กับโครงสร้าง ของพระบรมรูป รวมฐานซึ่งเป็นการยืนยัน ให้เห็นถึงรูปร่าง  ของ พระบรมราชาน ุ
สาวรีย์ ที่ถูกออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงแข็งแรง ของพื้นที่ว่าง ที่อยู่ภายใต้โครงสร้างสาม 
เหลี่ยม 2 อัน และโครงสร้างฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวนอนยาว ยิ่งหากวิเคราะห์ ในมุมมองจากด้านข้าง 
ของพระบรมราชานุสาวรีย์แล้ว ก็จะยิ่งเห็นชัดว่า อํานาจของโครงสร้าง ที่ได้กล่าวมานั้นเป็นส่วนสําคัญ 
ที่ทําให้รูปร่างของพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่เป็นที่ว่างเชิงบวกนั้นมีเป้าหมายในการนําเสนอความสมดุล 
แบบสมมาตร โดยมีพระบรมรูปเป็นแกนตั้งที่สําคัญ  ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความหมาย  ให้องค์พระบรมรูปมี 
ความโดดเด่น  และอยู่เหนือระดับสายตา  จนกลายเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องสูง  หรือกล่าวได้ว่า   พระบรมรูป 
เปลี่ยนสถานะจากประติมากรรม คนเหมือนเต็มตัว (figure) ตามสามัญกลายเป็นรูปเคารพ (Icon) ที่มี 
ความศักดิ์สิทธิ์ ผ่านการจัดวางบนพื้นที่ว่าง ที่เป็นจริง (Physical Space ) โดยพื้นที่ด้านหลังกลายเป็น 
ที่ว่างเชิงลบ (Negative Space) 
 

 
 

ภาพที่ 57 สัดส่วนและเส้นระดับสายตา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

 
1.2.8  ผลศึกษาวิเคราะห์ สัดส่วน 
               การวิเคราะห์สัดส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์นี้  สามารถแบ่งออก เป็น 2 ประเด็น 

คือ 
                1.  สัดส่วน ขนาดของพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยที่พระบรมรูป มีความสูงขนาด 

248 เซนติเมตร (ใช้เป็นขนาดสัดส่วนหลัก) โดยมีความสูงโดยรวมตั้งแต่พระเศียรถึงฐานล่างขนาด 594 
เซนติเมตร ความสูงของฐานจากด้านบนสุด ถึงล่างสุดขนาด 346 เซนติเมตร  ในขณะที่ความกว้างฐาน 
กลางขนาด 130 เซนติเมตร (ถือเป็นโครงสร้างสัดส่วน ด้านกว้างของพระบรมรูปด้วย) และความกว้าง 
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ของส่วนฐาน  พระบรมราชานุสาวรีย์ขนาด 1,622 เซนติเมตร (16.22 เมตร) หรือประมาณ 6 เท่าครึ่ง 
ของความสูงของพระบรมรูป 

                 2.  สัดส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์กับลักษณะของสภาพแวดล้อมในจุดที่ตั้ง 
ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่เป็นชุดโครงสร้างสามเหลี่ยม 2 อัน และโครงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
แนวนอนยาวอีก 1 อันนั้น ทําให้ทิศทางในการมองจากระดับสายตา ของสาธารณชน  ต้องเงยหน้ามอง 
ไปที่พระบรมรูปที่อยู่ในตําแหน่งที่สูง ฉะนั้นเมื่อวัดจากเส้น จากการมองของสาธารณชน ที่อยู่เบื้องล่าง 
ไปยังพระบรมรูป  ย่อมทําให้เกิดเป็นเส้นทแยงเฉียง พุ่งขึ้นไป บนพื้นที่ว่างด้านบน ในขณะที่ที่ว่างด้าน 
หลังอันเป็นที่ว่างเชิงลบ เป็นอาคารศาลากลางจังหวัดชลบุรี ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แต่ 
ก็ไม่ได้สูงล้ํา จนเกิดเป็นสิ่งรบกวน  ในที่ว่างด้านหลัง ทั้งนี้ ก็อาจจะเกิดจากระห่างระหว่างอาคารศาลา 
กลางจังหวัด กับพระบรมราชานุสาวรีย์ที่มากพอจะทําให้อาคารศาลากลางจังหวัด ไม่เป็นสิ่งรบกวนกับ 
พระบรมรูปนัก จึงทําให้องค์พระบรมรูป จัดวางอยู่ด้านบนมีที่ว่างเชิงลบ เป็นท้องฟ้า ซึ่งก็ถือว่าเป็นตํา 
แหน่งที่ดี ที่ช่วยทําให้สัดส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์มีความโดดเด่นสง่างาม 
 

 

 
 

ภาพที่ 58 ด้านหน้า กลุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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1.3  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   
      สถานที่ตั้ง : หน้าสํานักงานเลขาธิการ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 
      ลักษณะทางกายภาพ : พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เป็นพระบรมรูปหล่อโลหะ  ประทับเหนือ  พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์  (พระราชอาสน์หรือแท่น 
ประทับนั่ง) ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ฉลองพระองค์ครุย ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์ (เสื้อครุย 
สําหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์) สวมพระชฎามหากฐิน (พระชฎา ๕ ยอด) ปักขนนก 
การเวก  (หรือปักษาวายุภักษ์)  พระหัตถ์ (มือ)  วางเหนือพระเพลา (ขา) ทั้งสองข้าง ไม่มีฉากหลังพระ 
บรมรูป การแต่งพระองค์  และพระราชอาสน์   เป็นสิ่งเหมือนจริง  ในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญพระ 
บรมรูปมีความสูง 241 เซนติเมตร ฐานกลางมีความสูง 241 เซนติเมตร ความสูงนับตั้งแต่ยอดพระชฎา 
จึงถึงพื้นรวม 482 เซนติเมตร  ความกว้างของฐานยาว 538 เซนติเมตร 
                 ปีที่สร้าง : พ.ศ. 2523 
        คําจารึก : 1)  คําจารึก ตรงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ด้านหน้า  บริเวณใต้พระบรมรูป 
ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่ จะสละอํานาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้า 
ไม่ยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด  คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อํานาจนั้น โดยสิทธิขาด  
และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริง ของประชาราษฎร  
        2)  เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระศรี 
พัชรินทราบรมราชินีนาถ 
        เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๖ ทรงศึกษาสําเร็จวิชา 
การทหาร จากโรงเรียนนายร้อยทหารบก  เมืองวูลิซ  ประเทศอังกฤษ  ทรงรับสัญญาบัตรเป็นนายร้อย 
ตรีกิตติมศักดิ์ แห่งกองทัพบกประเทศอังกฤษ ต่อมาทรงศึกษาสําเร็จหลักสูตรเสนาธิการทหารชั้นสูงสุด 
ของประเทศฝรั่งเศส เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ทรงดำ 
รงอยู่ในสิริราชสมบัติรวม ๙ ปี ๓ เดือน  ๔  วัน ทรงสละราชสมบัติ  เมื่อวันที่ ๒  มีนาคม พุทธศักราช  
๒๔๗๗ เสด็จสวรรคต  ณ  ประเทศอังกฤษ  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔  สิริพระชน 
มายุ ๔๘ พรรษาทรงเป็นพระมหากษัตราธิราช เจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง รัฐบาล และประชาชนชาว 
ไทย  สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  จึงพร้อมใจกัน สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ 
ประดิษฐานไว้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ชั่วกาลนาน  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ  พลอดุลยเดช 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด   พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
        เมื่อวันที่  ๑๐  ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๓ 
        3) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๗  แห่งพระบรม 
ราชจักรีวงศ์ 
 ทรงดํารงอยู่ในทศพิธราชธรรม และประกอบพระราชกรณียกิจ อันนําประโยชน์สุข เอนกประ 
การมาสู่พสกนิกร  โดยพระปรีชาสามารถและพระราชขันติธรรม  ได้ทรงนําประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤต 
กาลทางเศรษฐกิจ ทรงปรับปรุง เพิ่มพูนประสิทธิภาพของระบบบริหารบ้านเมือง และสร้างสรรค์ความ 
เจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาตินานาประการ โปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติ ควบคุมกิจการค้าขาย 
อันกระทบถึงความปลอดภัย และความผาสุกแห่งสาธารณชน  ทรงเกื้อกูล สงวนรักษา  และเสริมสร้าง 
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ศิลปวัฒนธรรมให้ดํารงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติโปรดเกล้าฯ  อุปถัมภ์บํารุงกิจการการหอสมุด และจัด 
ตั้งพิพิธภัณฑสถาน สําหรับพระนคร ทรงตั้งสภากรรมการองคมนตรี อันเป็นรากฐานของกิจการรัฐสภา 
ทรงสถาปนาคณะอภิรัฐมนตรี และฟื้นฟูการประชุมเสนาบดีขึ้น ในรัชสมัย โดยพระราชหฤทัยอันเปี่ยม 
ด้วยพระมหากรุณา เมตตาคุณ  มุ่งประโยชน์สุข แก่พสกนิกร   ทรงสละพระราชอำนาจ  แห่งพระมหา 
กษัตริย์  ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 

        พระราชทานอํานาจอธิปไตยในการปกครองแก่มวลชน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศัก 
ราช ๒๔๗๕  และ พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก   แห่งพระราชอาณาจักรไทย  เมื่อวันที่ ๑๐ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕  พระเกียรติและพระมหากรุณาธิคุณสถิตย์สถาพรแผ่ไพศาล ยั่งยืนตลอด 
จิรัฐติกาลตราบนิรันดร 

 
ภาพที่ 59 ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 60 มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 61 มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 62 ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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        1.3.1  ผลสรุปค่าระดับความพึงพอใจในการแสดงออกด้านเนื้อหา และรูปทรง 
                           ผลสรุปค่าระดับความพึงพอใจ ในการแสดงออกด้านเนื้อหาและรูปทรงจากกลุ่ม 
ประเด็นที่ให้  ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาทั้ง 15 ประเด็น มีค่าระดับความพึงพอใจ ในการแสดงออก 
ที่มีความโดดเด่นดังต่อไปนี้                    
   ประเด็นที่ได้รับการให้ค่าระดับ ในการแสดงออกด้านเนื้อหาสูงสุดคือ “พระบรม 
ราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนํา  ให้ระลึกถึงวีรกรรมของพระมหากษัตริย์  ที่ได้ประกอบพระราช 
กรณียกิจ เป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างใหญ่หลวง ไว้แก่บ้านเมือง”  โดยไดรับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ   79.5 
เปอร์เซ็นต์ และประเด็นที่ได้รับค่าระดับเป็นอันดับที่ 2  มี  3  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย ร้อยล่ะเท่ากันทั้ง  3  ข้อ 
คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึก ในการเชิดชู พระเกียรติยศ  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” 
และ “พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึก ให้เกิดความรู้สึกรักชาติและบรรพบุรุษ ที่มีความยิ่งใหญ่ 
กล้าหาญและปกป้อง บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา” และ “พระบรมราชานุสาวรีย์ ได้สร้าง อัตลักษณ์ 
ของวีรกษัตริย์ ในอุดมคติของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง” โดยทั้ง 3 ประเด็น ได้ค่าระดับ 
ในการแสดงออกเท่ากัน คือค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 73.4 เปอร์เซ็นต์  จากการพิจารณาค่าระดับความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา (content) ทําให้เห็นถึงการแสดงออกอันสัมฤทธิผล  ของเป้าหมาย ของการสร้างประติมา 
กรรม พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นอย่างมาก  และมีความโดดเด่นคือสามารถ   แสดงออกถึงเนื้อหาของ 
ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์   ได้อย่างหลากหลาย ถึง  3  ประเด็น  ซึ่งได้รับค่าระดับ คิดเป็น 
ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะที่เท่ากันคือ 73.4 เปอร์เซ็นต์และการแสดงออกของรูปทรงด้านศิลปะ (artistic expres 
sion) องค์ประกอบของศิลปะ (composition of art) และสุนทรียภาพ (aesthetic) ความงาม มีประ 
เด็นที่ได้ค่าระดับที่สูงที่สุดคือ “ความถูกต้อง ของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค” โดยได้รับค่า 
เฉลี่ยร้อยล่ะ 89.7 เปอร์เซ็นต์ และประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 2 คือ “ความรู้สึกมั่นคง  และสง่า 
งาม” ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 85.6 เปอร์เซ็นต์   และอันดับที่ 3 คือ  “ความสามารถในการใช้หลัก  องค์ 
ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัดอริยาบท ภาษา ท่าทาง   ของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ”  ได้รับ 
ค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 81.6 เปอร์เซ็นต์  จากการพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ พบว่าประเด็นการแสดงออก  ที่  
มีความโดดเด่นมากที่สุด คือความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค ที่ผู้ตอบแบบสอบ 
ถาม สัมผัสได้สูงสุดนับเป็นความชัดเจน ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความรู้ ทั้งใน  ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 
ทางดา้นกายวิภาค (anatomy) และทักษะฝีมือในระดับสูง เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และความสามา 
รถในการสื่อสาร แสดงออกถึงสุนทรียภาพ ความงามในทางศิลปะ ผ่าน  การจัดการ ภาษา ท่าทางของ 
ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  ภาษาของงานรูปทรงได้แก่  เส้น รูปทรง ที่ว่าง และน้ําหนักเป็น 
ต้น ให้เกิดสุนทรียภาพ ด้านการให้ความรู้สึก มั่นคงและสง่างาม ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 

       1.3.2  ผลศึกษาวิเคราะห์ การแสดงออกด้านเนื้อหา 
                เมื่อวิเคราะห์ไปที่เนื้อหาของพระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้ ก็ย่อมต้องเกี่ยวโยงกับ 

การระลึกถึง และการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ 
ของประเทศสยาม ในยุคปลายของการปกครอง ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในรัชสมัยของพระองค์ 
มีการฉลอง  กรุงกรุงเทพมหานครมีอายุครบ 150 ปี  ทรงจัดงานเฉลิมฉลอง  โดยทํานุบํารุงบูรณปฏิสัง 
ขรณ์สิ่งสําคัญ อันเป็นหลัก ของกรุงเทพมหานครหลายประการ  คือ  บูรณะ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระบรมมหาราชวัง  สร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ และสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมฝั่งกรุงเทพมหานคร 
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และฝั่งธนบุรี  เพื่อเป็นการขยายเขตเมืองให้กว้างขวาง  
                 ขณะเดียวกันรัชสมัย ของพระองค์ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบ 

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ.2475 โดยกลุ่มคณะราษฎร หลัง 
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงยอมรับความเปลี่ยนแปลง และทรงลงพระปรมา 
ภิไธย  พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นรัฐ 
ธรรมนูญฉบับแรก ที่ต่อมาพัฒนามาเป็นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที่ดําเนินมาจน 
ถึงปัจจุบัน  ในสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติอยู่นั้นก็ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมายจนต่อ 
มาที่ประชุมใหญ่ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนส 
โก ้(UNESCO) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เป็นบุคคลสําคัญของโลก  ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่น  ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม 
ศาสตร์  และสื่อสารมวลชน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกา 
ยน  พ.ศ. 2556 ในขณะที่ประชาชนไทย ก็ระลึกถึงคุณความดี  ของพระองค์ท่านที่ได้ทรงสละพระราช 
อํานาจที่มีอย่างสมบูรณ์  ให้กับประชาชนเพื่อให้การปกครองของประเทศสยามพัฒนาไปสู่ระบอบประ 
ชาธิปไตยที่แท้จริงในอนาคต พระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้ เป็นรูปสัญลักษณ์ที่มีแรงบันดาลใจจาก ภาพ 
เหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้พระราชทาน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
สยามเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ 
หัว 2558: ออนไลน์) ลักษณะพระหัตถ์ วางเหนือพระเพลาทั้งสองข้าง เปรียบได้ กับการที่พระองค์ทรง 
ปล่อยวางพระราชอํานาจ  ที่มีตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  และทรงพระราชทานอํานาจคืน แก่ 
ปวงชนชาวสยามผ่านรัฐธรรมนูญ  อันเป็นหลักการปกครองอันสูงสุดของประเทศ ภาพลักษณ์ของพระ 
บรมรูปที่ทรงประทับนั่ง และวางพระหัตถ์คว่ําเรียบจึงแสดงออกถึงความสงบนิ่งของพระองค์ เปรียบได้ 
กับการทรงปล่อยวางพระราชหฤทัย ไม่ยึดมั่นในพระราชอํานาจ แม้เครื่องทรงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วน 
ของพระชฎา ฉลองพระองค์ครุย ทรงโจงกระเบน และการที่ทรงประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจน 
สิงหาสน์จะสื่อถึงภาพลักษณ์ ของพระมหากษัตริย์  ตามโบราณราชประเพณีก็ตาม แต่ด้านหนึ่งก็สื่อไป 
ถึงการเป็น พระมหากษัตริย์โบราณ  ที่ทรงมีพระราชกรุณาธิคุณ ที่จะประทานความสุข  แก่ประชาชน 
ส่วนใหญ่มากกว่า การยึดแต่ความพอพระราชหฤทัย แต่เพียงพระองค์เท่านั้น 
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ภาพที่ 63 โครงสร้างพระบรมรูป ด้านหน้า ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 
 

 
 

ภาพที่ 64 โครงสร้างพระบรมรูป มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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       1.3.3  ผลศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของพระบรมรูป 
                พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวชิ้นนี้  เป็นประติมากรรม  รูป 

ลอยตัว  (round relief)  ลักษณะรูปทรง  ของพระบรมรูปชิ้นนี้  เป็นแบบรูปทรง ธรรมชาติ (organic 
form) ซึ่งสร้างขึ้นเป็นรูปเหมือนเต็มตัว  ของบุคคลในท่านั่ง บนพระราชอาสนท์ี่   มีโครงสร้างสี่เหลี่ยม 
หากมองในด้านหน้า จะพบว่า พระบรมรูปมีเป็นเส้นแกนกลางที่ตั้งตรงประกอบกับเส้นตรงทแยงขึ้นไป 
จากฐานถึงพระชฎา  มีโครงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมปีระมิด ซึ่งเป็นดุลภาพแบบสมมาตร (Symmetry) 
คือด้านซ้ายกับด้านขวาของเส้นแกนกลาง  มีขนาดพื้นที่เหมือนกัน 

                 ลักษณะพระบรมรูป ประทับเหนือพระที่นั่ง พุดตานกาญจนสิงหาสน์ทรงเครื่อง 
บรมราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สวมพระชฎามหากฐิน ปักขนนกการเวก ซึ่งเป็นการทรงเครื่อง 
ในแบบกษัตริย์  ตามโบราณราชประเพณี  ในสมัยที่ประเทศสยามปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ 
ราชย์ (Absolute Monarchy) ทรงประทับพระวรกายตั้งตรง พระเศียรตรง พระพักตร์ (หน้า) แน่วนิ่ง 
สายตามองตรงไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พระหัตถ์ (มือ) ทั้งสองข้างวางราบบนพระเพลา ทรงโจงกระเบน 
ประทับยันพระเพลาวางส่วนพระบาทบนแท่น  

                 โครงสร้างใหญ่รูปสามเหลี่ยมปีระมิด  ประกอบไปด้วย  โครงสร้างส่วนชฎาเป็น 
สามเหลี่ยมปีระมิด ปลายแหลมชี้ขึ้นด้านบน วงพระพักตร์เป็นวงรี ส่วนกลางพระวรกายเป็นโครงสร้าง 
รูปห้าเหลี่ยม ในขณะที่ช่องว่างระหว่างพระชาน ุ(หัวเข่า) ทั้งสองข้างลงมาตามพระชงฆ์ (หน้าแข้ง) จน 
ถึงพระบาททั้งสองข้าง  มีโครงสร้างเป็นสามเหลี่ยม ปลายแหลมคว่ําลง พระราชอาสน์อยู่ในโครงสร้าง 
สี่เหลี่ยมซึ่งโครงสร้าง แต่ละส่วนล้วนสอดรับกับ โครงสร้างรูปสามเหลี่ยมปีระมิด ที่ปลายยอดชี้ขึ้นด้าน 
บนอันทําให้เกิดความรุ้สึกที่ มั่นคง  และสง่างามตามพระเกียรติยศ  
 

 
ภาพที่ 65 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน ด้านหน้า ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 66 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

 
       1.3.4  ผลศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของพระบรมรูปรวมฐาน 
                เมื่อวิเคราะห์รูปทรง ของพระบรมรูป ประกอบเข้ากับชุดฐานทั้งหมด  จะพบว่า 

เป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมรูปปีระมิด อย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งประกอบไปด้วย  ส่วนของพระบรมรูปที่มีโครง 
สร้างสามเหลี่ยม ฐานกลางเป็นโครงสี่เหลี่ยมจัตุรัส   และฐานล่างวางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  แนวนอนยาว 
ขณะที่ด้านซ้ายและขวา  ของฐานกลางเป็นฐานยกสูง โครงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนวาง ซ้อนกัน 2 
ชั้นด้านบนสุดของฐานมีประติมากรรม  รูปพานพุ่ม วางไว้โดยก็มีโครงสร้างเป็นสามเหลี่ยมปลายพุ่งขึ้น 
ด้านบนเช่นเดียวกัน 
                           จากส่วนประกอบโครงสร้างแต่ละส่วนล้วนสอดคล้องและสอดรับกันจนเกิดเป็น 
โครงสร้างใหญ่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมปีระมิด  ซึ่งแม้ส่วนพระบรมรูปรวมฐานกลางจะปรากฏเป็นรูปโครง 
สร้างห้าเหลี่ยม  ตัดกับฐานล่างโครงสร้างสี่เหลี่ยม แนวนอนก็ตาม  แต่โครงสร้างชุดสามเหลี่ยม  ที่เกิด 
จากพานพุ่มทั้งสองข้าง ก็ช่วยให้เส้นโครงสร้าง แนวทแยงจากมุมฐานล่างสู่ยอดพระชฎามีความชัดเจน 
มากขึ้น จนเกิดเป็นเอกภาพภายในโครงสร้างใหญ่ ที่มั่นคงแข็งแรง 

       1.3.5  ผลศึกษาวิเคราะห์ ทิศทางของเส้น 
                ในส่วนการวิเคราะห์ถึงทิศทางของเส้นหรือเส้นแสดงนัย (implied line) เฉพาะ 

ส่วนของพระบรมรูปก็จะพบว่า ทิศทางหลักของเส้นที่สําคัญที่สุด คือเส้นแกนตั้งตรงนับตั้งแต่ พระชฎา 
ลงดิ่งมาสู่ฐาน  ในส่วนของยอดที่ เป็นเส้นทแยงรับกัน เป็นโครงสร้างชุดสามเหลี่ยมปลายแหลม   ชี้ขึ้น 
ด้านบน ส่วนล่างของพระชฎา เป็นเส้นนอนรับกับวงพระพักตร์ เป็นวงรีตามกายวิภาค  ฉลองพระองค์ 
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ครุยเป็นเส้นโค้ง ทิ้งตัวแนวตั้งสอดรับ กับรอยยับของผ้า รวมไปถึงส่วนของโจงกระเบน   ก็เช่นเดียวกัน 
มีทิศทางรับกับ รอยยับของผ้า ทิศทางของเส้นนับตั้งแต่พระชานุและพระชงฆ์ ลงมาจนถึงพระบาทเป็น 
เส้นทแยงโค้งสอดรับ กับกายวิภาคของพระบาท 

 
ภาพที่ 67 ทิศทางของเส้น ด้านหน้า ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

 
ภาพที่ 68 ทิศทางของเส้น มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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                 ปีกทั้งสองข้างด้านบน  ของพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ มีทิศทางของเส้น 
ทแยงขึ้นด้านบน ในทิศตรงข้ามกับพระวรกาย ด้านข้างลงมาเป็นส่วนฐานเป็นเส้นทแยงพุ่งขึ้นจากฐาน 
กว้าง  ในขณะที่ส่วนด้านหน้าที่เป็นฐานรองพระบาท วางเส้นแนวนอน ในทิศทางขนานกับพื้นราบเป็น 
ชั้นๆ 

                 โดยสรุปแล้ว ทิศทางของเส้น เฉพาะพระบรมรูปนี้เกิดขึ้นเป็น 4 ส่วนสอดรับกัน 
กล่าวคือ 

                1.  ทิศทางของเส้นที่ สอดรับกับกายวิภาค ของมนุษย์ คือ  ในส่วนของพระเศียร 
พระหัตถ์ และพระชงฆ์  

                 2.  ทิศทางของเส้น ที่เกิดจากร่องรอยของเครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ คือ 
พระชฎา ฉลองพระองค์ส่วนใน ฉลองพระองค์ครุย และโจงกระเบน 

                 3.  ทิศทางของเส้นแนวดิ่ง ที่เกิดจากโครงสร้างของพระบรมรูป คือ เส้นตั้งแกน 
กลางนับตั้งแต่พระชฎา  จนถึงพระบาท   

                 4.  ทิศทางของเส้นที่เกิดจากโครงสร้างของพระราชอาสน์ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 69 ปริมาตรของมวล  ด้านหน้า และมุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 70 ปริมาตรของมวล  ด้านข้าง และมุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

 
       1.3.6  ผลศึกษาวิเคราะห์ ปริมาตร 
                จากการวิเคราะห์ในเรื่องของปริมาตร พบว่าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสม 

เด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้  มีลักษณะเป็นปริมาตรของมวล (Mass Volume) อันเป็นปริมาตรของรูป 
ทรงที่แสดงถึงที่ว่าง ที่มีความรู้สึกแน่น  หรือทึบตัน  ซึ่งในที่นี้ย่อมหมายถึง  องค์พระบรมรูป ทั้งองค์ที่ 
ประทับเหนือพระราชอาสน์ พระบรมรูป มีปริมาตรความหนานูน ตามสัดส่วนเปรียบเทียบ  กับสัดส่วน 
ตามจริงตามหลักกายวิภาค ในขณะที่พระชฎา ฉลองพระองค์ และพระราชอาสน ์อ้างอิงปริมาตรในสัด 
ส่วนตามจริงของวัตถุ เพราะฉะนั้นปริมาตรของชุดวัตถุดังกล่าว ย่อมถ่ายทอดออกมาด้วยความเหมือน 
จริงผ่านการค้นคว้าโดยละเอียด 

                 ด้วยโครงสร้างโดยรวม ของส่วนพระบรมรูปชิ้นนี้ เป็นสามเหลี่ยมที่มี  ฐานกว้าง 
มั่นคงและไม่มี ปริมาตรของพื้นที่ว่าง อันเป็นปริมาตรที่ปรากฏในช่องว่างของรูปทรงหลัก เพราะฉะนั้น 
จึงทําให้ปริมาตรของมวล เกิดการเชื่อมโยงกันแต่ละส่วนๆ  จนเกิดเป็นมวล ที่หนาหนักโดยมีฐานกว้าง 
รองรับส่วนบน ที่มีโครงสร้างปลายแหลม  ชี้ขึ้นด้านบน  คล้ายกับโครงสร้างของปีระมิด  หรือคล้ายกับ 
ปริมาตรทรงปีระมิด ราวกับปริมาตรของพระพุทธรูปปางสมาธิ  ที่สื่อถึงความสงบนิ่ง  

       1.3.7  ผลศึกษาวิเคราะห์ รูปร่างกับที่ว่าง 
                จากการวิเคราะห์รูปร่าง  (Shape)  ด้านหน้าของอนุสาวรีย์ พบว่าที่ว่างเชิงบวก 

(Positive Space) ของอนุสาวรีย์เป็นรูปร่าง ที่อยู่ในโครงสร้างสามเหลี่ยมใหญ่  โดยมีส่วนพระบรมรูป 
ตรงกลางเป็นโครงสามเหลี่ยมหลัก และพานพุ่มทั้งสองข้างเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมรอง พื้นที่ว่างส่วน 
พระบรมรูป คล้ายกับรูปร่าง ของที่ว่างพระพุทธรูปปางสมาธิแบบสุโขทัย ที่สื่อถึงความสงบ  โดยฐานสี่ 
เหลี่ยมกลาง  ใต้พระบรมรูป  เปรียบได้กับฐานชุกชี  ของพระพุทธรูป ส่วนพานพุ่ม  มีรูปร่างที่ว่างของ 
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โครงสร้างดอกบัวตูม แบบจิตรกรรมไทย แสดงถึงเครื่องสักการะ เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รูปร่างของที่ว่าง 
ดังกล่าวนี้ ช่วยส่งเสริมให้ที่ว่างของพระบรมรูป มีความสงบนิ่ง และเกิดความโดดเด่น   อย่างเห็นได้ชัด 
 

 
 

ภาพที่ 71 รูปร่างและที่ว่าง ด้านหน้า ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

 

 
 

ภาพที่ 72 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 73 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

 
 

 
 

ภาพที่ 74 รูปร่างและที่ว่าง ด้านข้าง ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 
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หากวิเคราะห์ที่ว่าง ด้านข้าง  ก็จะพบว่าโครงสร้างสามเหลี่ยม ขององค์พระบรมรูป ฐานกลาง 
สี่เหลี่ยม  รวมถึงฐานล่าง ที่กว้างออก มีความชัดเจนมาก เกิดเป็นที่ว่างโครง สร้างสามเหลี่ยมคล้ายกับ 
โครงร่างพระพุทธรูปปางสมาธิ  เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน เมื่อมองภาพรวม ของที่ว่างทั้งหมด  นอก 
จากมีความคล้ายกับพระพุทธรูปแล้ว ก็ยังมีความคล้ายกับโครงสร้างของสถูป หรือเจดีย์ที่มีทั้งส่วนยอด 
ส่วนเรือนธาตุและฐานล่าง ซึ่งรูปร่างของที่ว่างดังกล่าวนี้ก็ย่อมแสดงออกถึงรูปร่างที่มีความรู้สึกนิ่งและ 
สงบ เมื่อสาธารณชน ได้สัมผัสกับมุมมองพื้นที่ว่างดังกล่าว จะเห็นถึงความมั่นคงของพระบรมรูปที่ประ 
ทับเหนือพระราชอาสน์  ส่งเสริมให้เกิดความสง่างามเป็นอย่างยิ่ง 
 

 
 

ภาพที่ 75 สัดส่วนและเส้นระดับสายตา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

 
       1.3.8  ผลศึกษาวิเคราะห์ สัดส่วน 
                การวิเคราะห์สัดส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ สามารถแบ่งออกออกเป็น 2 ประ 

เด็น คือ 
                1.  สัดส่วนขนาด ของพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูป มีความสูง 241 เซนติ 

เมตร มีสัดส่วน 1 เท่าครึ่งของพระองค์จริง   ฐานกลางมีความสูงจากพื้น 241 เซนติเมตร ความสูงจาก 
ส่วนบนของพานพุ่ม ถึงฐานล่าง คือ 241 เซนติเมตร  ซึ่งเท่ากับความสูง ของฐานกลาง ถึงพื้น ความสูง 
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นับตั้งแต่ยอดพระชฎา จึงถึงพื้นรวม 482 เซนติเมตร  ความกว้างของฐานยาว 538 เซนติเมตร  
                 2.  สัดส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์กับลักษณะของสภาพแวดล้อมในจุดที่ตั้ง 

พระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้ มีสีดําเข้ม ตั้งอยู่บนฐานสูง กับพื้นหินอ่อนโทนสีขาว-ครีม  ด้านหลังเป็นอา 
คารรัฐสภา สถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่  โทนสีเทา เพราะฉะนั้น แม้ว่าพื้นที่ว่างด้านหลัง จะเป็นสิ่งก่อ 
สร้าง แต่ก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีทิศทางของเส้น เป็นแบบเรขาคณิต รวมไปถึงการใช้สีโทนอ่อนจึงทําให้ไม่ 
เป็นสิ่งรบกวน กับองค์พระบรมรูป  หากมองจากด้านหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์  ซึ่งมีสภาพแวดล้อม 
โล่งมีบันไดขึ้น 4 ขั้น ทําให้เมื่อ เงยมองพระบรมรูป จะเห็นพระบรมรูป ลอยสูงโดดเด่น สง่างามภายใน 
โครงสร้างสามเหลี่ยม  ที่แสดงถึงความสงบ  และมั่นคง ขณะเดียวกันหากมองในมุมด้านข้าง ก็ทําให้ได้ 
ความรู้สึกเช่นเดียวกันว่า พระบรมรูป แสดงออกถึงความสง่างาม ลอยเด่นบนพื้นที่ว่าง  ด้านหลังที่เป็น 
ท้องฟ้าทั้งนี้  ก็เกิดจากสัดส่วน ของพระบรมรูป และการจัดวางพระบรมรูป ในตําแหน่งที่สูงกว่าระดับ 
สายตา 
 

 
 

ภาพที่ 76 ด้านหน้า กลุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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1.4  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ศาสตราจารย์ศิลป 
 พีระศรี ปั้นพระเศียร ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ปั้นพระวรกาย) 

      สถานที่ตั้ง : ตําบลชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
      ลักษณะทางกายภาพ : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระบรม 

รูปหล่อโลหะ ประทับยืนบนฐานสูง ขนาดเท่าพระองค์จริง ทรงฉลองพระองค์แบบโบราณ ทรงโจงกระ 
เบน พระหัตถ์ขวาปล่อยข้างพระวรกาย พระหัตถ์ซ้ายถือพระแสงดาบ พระบรมรูปมีความสูง 170 เซน 
ติเมตร ฐานเป็นชั้นๆ มีความสูงรวม 261 เซนติเมตร  ความสูง นับตั้งแต่ยอดพระเศียร ถึงพื้นรวม 431 
เซนติเมตร ความกว้างของฐานกลางด้านบน ยาว 89 เซนติเมตร ความกว้างของฐานล่างยาว ยาว 340 
เซนติเมตร                       
                 ปีที่สร้าง : พ.ศ. 2505 
        คําจารึก : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชชาติไทย พระราช 
นัดดามหาวีรสตรี สมเด็จพระสุริโยทัย พระอัยยิกาเจ้า พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช 
และสมเด็จพระวิสุทธิกษัตริย์พระราชสมภพ  ณ  เมืองพิษณุโลก  ปีเถาะ  พุทธศักราช  ๒๐๙๘ 

       ยามเมื่อบ้านเมืองกลียุค ข้าศึกรุกรานย่ํายีสาหัส  พุทธศักราช ๒๑๑๒  ทรงเตรียมกู้ชาติ 
ฝึกปรือทหารหาญ ชํานาญราญศึก ประกาศอิสระภาพหลั่งน้ําทักษิโณทก  ณ  เมืองแครง  พุทธศักราช 
๒๑๒๗   พุทธศักราช ๒๑๓๓  เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ปกครองกรุงศรีอยุธยา กระทํายุทธหัตถี เมื่อ 
พุทธศักราช ๒๑๓๕  เป็นมหาวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ ในแผ่นดินไทย  ทรงนําทัพฟันฝ่ารุกไล่ข้าศึก ปกป้อง 
พระราชอาณาจักรมิหยุดยั้ง  เสด็จสวรรคตระหว่างเดินทัพไปรบ ณ เมืองหาง  เมื่อพุทธศักราช ๒๑๔๘ 
พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล คุ้มบ้านเมืองผาสุกร่มเย็นนับร้อยปี 
                          จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่ง  ซึ่งทรงโปรดเสด็จมาประทับ  ประจําหลายครั้ง  
และครั้งละนานๆ แม้วาระสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนม์ ก็ยังทรงเลือกประทับรวมพล  อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี  
เมื่อพร้อมแล้วก็เสด็จยกทัพไปตีกรุงอังวะ และเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง  จังหวัดเพชรบุรีจึงมี “ค่ายนเร 
ศวร” “บางเก่า” หรือ “วังเก่า” “ทุ่งโตนดหลวง” “หาดนเรศวร” และหาดเจ้าสําราญ ฯลฯ  
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ภาพที่ 77 ด้านหน้า ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 78 มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 79 มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 80 ด้านข้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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        1.4.1  ผลสรุปค่าระดับความพึงพอใจในการแสดงออกด้านเนื้อหา และรูปทรง 
                           ผลสรุปค่าระดับความพึงพอใจ ในการแสดงออกด้านเนื้อหาและรูปทรงจากกลุ่ม 
ประเด็นที่ให้  ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาทั้ง 15 ประเด็น มีค่าระดับความพึงพอใจในการแสดงออก 
ที่มีความโดดเด่นดังต่อไปนี้ 
                           ประเด็นที่ได้รับการให้ค่าระดับ ในการแสดงออกทางด้านเนื้อหา สูงสุดของประ 
ติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้มีประเด็นที่มีค่าระดับ ที่คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ เท่ากันถึง 4 ประ 
เด็นคือ 1. “พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมาย  น้อมนําให้ระลึกถึง  วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ 
ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ไว้แก่บ้านเมือง” 2. คือ “พระ 
บรมราชานุสาวรีย์ ได้แสดงออกถึงบุคลิกอันเป็นลักษณะเฉพาะ ของพระมหากษัตริย์  ผู้ซึ่งเป็นพระต้น 
แบบ” 3. คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู พระเกียรติยศ ต่อสถาบันพระมหา 
กษัตริย์” และ 4. คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ ของวีรกษัตริย์ในอุดมคติของชาติและ 
เป็นแบบอย่าง แก่อนุชนรุ่นหลัง”  โดยได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 77.5 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นการประสบความ 
สําเร็จในการแสดงออกด้านเนื้อหา (content)  เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะในอันดับ  ที่เท่ากัน 
ถึง  4 ประเด็น แสดงความชัดเจน  ความมีพลังในในการแสดงออกด้านเนื้อหาที่อยู่ในระดับที่สูงมาก ที่ 
สามารถแสดงออกถึงเนื้อหาในด้านต่างๆ อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการ 
แสดงออกด้านเนื้อหา ของการสร้างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สําคัญทั้งสิ้น และบรรลุแล้ว 
ซึ่งเป้าหมายใน การแสดงออกทางด้านเนื้อหา ที่อยู่ในมาตรฐานระดับชาติ ที่กํากับ ดูแล ควบคุมใน ปัจ 
จุบัน โดยคณะกรรมการการจัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญของ กรมศิล 
ปากร นับเป็นผลงานชิ้นที่มีความประสบความสําเร็จมากที่สุด ในความสามารถของการแสดงออกด้าน 
เนื้อหา ที่มีความหลากหลายในประเด็น ต่างๆ ที่คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยล่ะสูงสุดเท่ากันถึง 4 ประเด็น และ 
อันดับที่  2 ที่มีถึง 3 ประเด็นที่ได้รับค่าระดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยล่ะเท่ากัน และการแสดงออกของรูป 
ทรงด้านศิลปะ (artistic expression) องค์ประกอบของศิลปะ  (composition of art)  และ สุนทรีย 
ภาพ (aesthetic) ความงาม มีประเด็นที่ได้ค่าระดับที่สูงที่สุดคือ “ความถูกต้องของ โครงสร้าง สัดส่วน   
ตามหลักกายวิภาค” โดยได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 87.7 เปอร์เซ็นต์ และประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยเป็น อันดับที่ 
 2 คือ  “ความรู้สึกมั่นคง  และ สง่างาม”  ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ  85.6  เปอร์เซ็น  และอันดับที่  3 คือ 
“ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์   ที่ทําให้การจัดอริยาบท ภาษา ท่าทาง  ของพระบรม 
ราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ”  ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 79.5 เปอร์เซ็นต์ จากการพิจารณา  ถึงค่าเฉลี่ยร้อย 
ล่ะ  พบว่าประเด็นการแสดงออก ที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ ความถูกต้อง ของโครงสร้าง  สัดส่วน 
ตามหลักกายวิภาค ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสําผัสได้มากที่สุด นับเป็นความชัดเจน เป็นประจักษ์   พยาน 
อีกครั้งหนึ่ง ที่เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความรอบรู้ ทั้งในด้านทฤษฎี  และปฏิบัติ  ทางด้านกาย 
วิภาค (anatomy) ที่เรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างหนัก และประสบการณ์ที่ได้รับ  ทั้งด้านทักษะ  ฝีมือ  
ที่อยู่ในระดับสูงมาก และความสามารถในการสื่อสาร แสดงออกถึงสุนทรียภาพ ความงามในทางศิลปะ 
ผ่านการจัดการ ภาษาท่าทางของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ และภาษาของงานทัศนศิลป์อัน 
ได้แก่ เส้น รูปทรง ที่ว่าง และน้ําหนัก จัดการ ร้อยเรียงองค์ประกอบต่างๆ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
แน่วแน่ ในเป้าหมายที่เป็นจุดประสงค์  ในการแสดงออก ของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ จน 
เกิดเอกภาพ  สุนทรียภาพ ความงาม จนให้ความรู้สึกที่มั่นคง และสง่างาม (majestical) ประสานกลม 
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กลืนไปกับความมี ดุลยภาพ (balance) ซึ่งเป็นผลลัพย์ของการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างหนักและใช้เวลา 
ในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีครู อาจารย์ที่ดีคอย อบรม สั่งสอน ให้ความกระจ่างแก่ 
ศิษย์ จนทําให้ผลลัพย์ในการแสดงออกในทางศิลปะ ทั้งทางด้านเนื้อหา (content) และรูปทรง (form) 
ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  ได้ก้าวข้ามการแสดงออกแบบเหมือนจริง (realistic)   ในทางกายภาพ 
ไปสู่การสื่อสารเนื้อหา ความคิด ความรู้สึก อันเป็นมโนภาพ ที่ศิลปินชั้นเยี่ยมเท่านั้น ที่จะสามารถ มอง 
เห็น สัมผัส ตีความหมาย และแสดงออกได้ 

       1.4.2  ผลศึกษาวิเคราะห์ การแสดงออกด้านเนื้อหา 
                เมื่อวิเคราะห์ไปที่เนื้อหาของพระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้ ก็ย่อมต้องเกี่ยวโยงกับ 

การระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ การเทิดพระเกียรติ ความรักชาติบ้านเมือง และความเป็นพระมหา 
กษัตริย์นักรบในอุดมคติ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งพระองค์ท่าน ทรงมีพระชนม์อยู่ในยุคสมัย 
อยุธยาตอนกลาง พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนม์มาในยุคสมัย  ที่กรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองประเทศราช 
ของกรุงหงสาวดี เมื่อพระองค์ทรงเจริญพระชันษาขึ้นทรงทําการประกาศอิสรภาพ ไม่ขึ้นต่ออํานาจการ 
ปกครองของกรุงหงสาวดี และทรงศึกสงครามอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยว วีรกรรมที่ยิ่งใหญ่อันเป็นที่จดจํา 
ของชาติไทยตลอดมา  คือทรงมีชัยชนะในการทํายุทธหัตถี เหนือพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ซึ่ง 
ยุทธหัตถี หรือ การชนช้าง (elephant duel) คือการทําสงคราม บนหลังช้างตามประเพณีโบราณของ 
กษัตริย์ในภูมิภาคอุษาคเนย์  เป็นการทําสงครามซึ่งถือว่ามีเกียรติยศ  เพราะช้างถือเป็นสัตว์ใหญ่  และ 
เป็นการปะทะกันซึ่ง ๆ หน้า  ผู้แพ้ จะถึงแก่ชีวิตได้  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ยุทธหัตถี, 2015: ระบบ 

ออนไลน์) อันแสดงถึงความกล้าหาญ และทรงไว้ซึ่งภาวะผู้นําโดยเด็ดเดี่ยวอย่างน่ายกย่อง จนพระองค์ 

ทรงกลายเป็นภาพพระมหากษัตริย์นักรบ ในอุดมคติ ของประชาชนชาวไทย ตราบจนถึงปัจจุบัน 
                 เมื่อวิเคราะห์พระบรมราชานุสาวรีย์จากเนื้อหาที่ได้กล่าวมานี้ ย่อมเชื่อมโยงกับ 

สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพระมหากษัตริย์ นักรบในอุดมคติ กล่าวคือ พระองค์ทรงมีพระ 
เกศาสั้น ซึ่งแสดงถึงการเป็นนักรบ ที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา การทรงฉลองพระองค์และโจงกระเบน 
แบบโบราณ ย่อมสื่อไปถึงยุคสมัย กรุงศรีอยุธยา พระหัตถ์ซ้ายแม้จะไม่ทรงชักพระแสงดาบออกจากฝัก 
ก็ตามแต่  ก็เป็นสัญลักษณ์สําคัญที่แสดงถึงการเป็นนักรบ ขณะเดียวกันพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ ประต ิ
มากร  ต้องการนําเสนอประติมากรรม ที่กลายเป็นรูปเคารพ ของพระมหากษัตริย์  ที่ทรงเป็นนักรบใน 
อุดมคติ ทรงมีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สง่างาม ทรงประกาศเอกราช  และปกปักรักษา กรุงศรีอยุธยา 
ซึ่งต่อมากลายเป็นอาณาเขต ของประเทศไทยปัจจุบัน  

       1.4.3  ผลศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของพระบรมรูป 
               พระบรมรูปสมเด็จ  พระนเรศวรมหาราชชิ้นนี้  เป็น ประติมากรรม   รูปลอยตัว 

(round - relief) ลักษณะรูปทรงของพระบรมรูปชิ้นนี้  เป็นแบบรูปทรงธรรมชาติ (organic form) ซึ่ง 
สร้างขึ้นเป็นรูปเหมือนเต็มตัวของบุคคล โครงสร้างของพระบรมรูปทั้งองค์นั้นมีลักษณะเป็นเส้นแกนตั้ง 
ด้วยท่ายืนพักเท้าตามรูปแบบประติมากรรมในศิลปะคลาสสิก (Classic Art) ที่เรียกกันว่า “คอนทราพ 
โพสโต” (Contrapposto) อันเป็นการจัดวางท่ายืน เป็นรูปตัวเอส (S)  ซึ่งเน้นจังหวะการเคลื่อนไหวที่ 
แตกต่างกัน ระหว่างเท้าข้างหนึ่ง ซึ่งรับน้ําหนักและเท้าที่กําลังก้าวไปข้างหน้า ลักษณะการจัดวางโครง 
สร้างท่าทางแบบนี้  เป็นเจตนาของประติมากร ในการสร้างรูปประติมากรรมที่  มีทิศการเคลื่อนไหวไม ่
มาก  และแสดงออกอย่างสงบนิ่ง  มากกว่าให้ทิศทาง ความเคลื่อนไหวแบบรุนแรง  อีกทั้งการยืนแบบ 
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คอนทราพโพสโต  ยังเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของความแข็งกระด้าง ที่แสดงออกมา   ผ่านรูปทรงของ 
พระบรมรูปแม้จะเป็นท่ายืน  ที่มีเส้นแกนตั้งตรง เป็นแกนโครงสร้างหลัก ก็ตาม  
 

 
ภาพที่ 81 โครงสร้างพระบรมรูป มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
 

 
ภาพที่ 82 โครงสร้างพระบรมรูป มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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                 ลักษณะของพระเศียร (หัว) ตั้งตรง  ทรงพระเกศาสั้น  (ทรงผมสิ้น)  พระพักตร์ 
(หน้า) เชิดขึ้นเล็กน้อย แน่วนิ่ง  สายตามองตรงไปข้างหน้าอย่าง เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ พระหัตถ์ขวา (มือ 
ขวา) ทรงปล่อยลงข้างพระวรกาย (ร่างกาย) ในท่าสบาย  พระหัตถ์ซ้าย (มือซ้าย) ทรงถือพระแสงดาบ 
(ดาบ) กระชับข้างพระวรกาย ค่อนมาทางด้านหน้าเล็กน้อย พระวรกายตั้งตรง ทรงฉลองพระองค์แบบ 
โบราณ ทรงโจงกระเบน  และรองพระบาทแบบไม่หุ้มพระปราษณ ี(ส้นเท้า)  พระบาทขวาก้าวอยู่เบื้อง 
หน้าในลักษณะพัก ในขณะที่พระบาทซ้ายอยู่ด้านหลัง โดยทิ้งน้ําหนักจากพระโสณี (สะโพก) ลงมาพระ 
เพลาสู่พระบาท 

                 โครสร้างของพระบรมรูป  ตั้งอยู่ด้วย แกนตั้งตรง  ในโครงสร้างสี่เหลี่ยมคางหมู 
ทรงสูง เส้นโครงสร้างแนวทแยง ด้านหน้าของพระบรมรูปในส่วนของพระรากขวัญ (ไหปลาร้า) กับเส้น 
โครงสร้างของพระแสงดาบ แนวทแยง  มีทิศทางที่ ขัดแย้งกัน แต่กลับปรากฏขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 
โครงสร้างของพระวรกายที่  อ้างอิงหลักกายวิภาค ของมนุษย์ (Human Anatomy) เพราะฉะนั้นก็นับ 
ได้ว่าพระบรมรูปนี้ มีความสมบูรณ์ และมีโครงสร้างที่ มีเอกภาพอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

 
 

ภาพที่ 83 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน ด้านหน้า ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 84 โครงสร้างพระบรมรูปรวมฐาน มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

 
       1.4.4  ผลศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของพระบรมรูปรวมฐาน 
                เมื่อวิเคราะห์รูปทรง ของพระบรมรูป  ประกอบเข้ากับชุดฐาน ทั้งหมดจะพบว่า 

เป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมปีระมิดทรงสูง อันประกอบไปด้วยพระบรมรูป  ที่มีโครงสร้างสี่เหลี่ยมคางหมู 
ฐานกว้าง ลงมาฐานกลาง ด้านบนเป็นโครงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานล่างเป็นฐานขนาดใหญ่  และสูงอยู่เหนือ 
ฐานด้านพื้นที่มีขนาดกว้าง ซึ่งฐานทั้ง 2 ชุดล้วนอยู่ในโครงสร้างสี่เหลี่ยม  โดยมีการย่อมุม ด้านบนของ 
ฐานซ้ายและขวา มีประติมากรรมพานพุ่ม  วางไว้เป็นเครื่องหมายของเครื่องสักการะ 

                 เมื่อสร้างเส้นสมมุติ เป็นแกนกลาง  ตัดผ่านตั้งแต่พระเศียร  ดิ่งลงมายังฐานล่าง 
และสร้างเส้นสมมุติ จากมุมล่างสุดปลายฐาน ที่ติดพื้นขึ้นมาเป็นเส้นทแยง  ผ่านประติมากรรมพานพุ่ม 
ขึ้นไปจรดเหนือพระเศียรทั้ง 2 ด้าน ก็จะเกิดเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมปีระมิดทรงสูงปลายแหลม อันมี 
ลักษณะองค์ประกอบดุลภาพแบบสมมาตร  (Symmetry) โครงสรา้งของพระบรมรูปรวมฐานของพระ 
บรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้  มีความโดดเด่น เรื่องโครงสร้างสามเหลี่ยมที่ชัดเจนมาก  ซึ่งโครงสร้างลักษณะ 
ดังกล่าวย่อมส่งเสริม ให้สาธารณชนผู้จ้องมองพระบรมรูป  เกิดความรู้สึกที่มั่นคง แข็งแรง และมีความ 
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สง่างามโดดเด่น 

 
ภาพที่ 85 ทิศทางของเส้น ด้านหน้า ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
 

 
ภาพที่ 86 ทิศทางของเส้น มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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       1.4.5  ผลศึกษาวิเคราะห์ ทิศทางของเส้น 
                ทิศทางหลักของเส้นที่สําคัญที่สุด  คือเส้นตรง ที่ดิ่งลงมาสู่ฐาน  ในส่วนของพระ 

เศียร มีทิศทางตามโครงสร้าง ของกายวิภาคมนุษย์ ในขณะที่เครื่องทรง และรอยยับของฉลองพระองค์ 
เป็นตัวกําหนดทิศทางของเส้น ที่เคลื่อนไหวอยู่ บนพระบรมรูปส่วนบน ซึ่งมีทิศทางของเส้นที่อยู่ในแนว 
ตั้งเสียเป็นส่วนใหญ่ ทิศทางของโจงกระเบนสอดคล้อง กับรอยยับย่น ตามคุณลักษณะของผ้าในขณะที่ 
ทิศทางของเส้นพระเพลา (ขา) กับพระชงฆ์ (แข้ง) ลงมาจนถึงพระบาทเป็นเส้นตรงแนวตั้งดิ่ง  ลงจนถึง 
ตัวฐานด้านบน ขณะที่ส่วนพระพาหาซ้ายยกขึ้นเล็กน้อย รับกับทิศทางของเส้นทแยง ของพระแสงดาบ 

                 โดยสรุปแล้ว ทิศทางของเส้น เฉพาะพระบรมรูปนี้เกิดขึ้นเป็น 3 ส่วนสอดรับกัน 
กล่าวคือ 

                 1.  ทิศทางของเส้นที่สอดรับ กับกายวิภาคของมนุษย์  คือ ในส่วนของพระเศียร 
และพระหัตถ์ 

                 2.  ทิศทางของเส้นที่เกิดจากร่องรอยของเครื่องแต่งกาย คือ ฉลองพระองค์โจง 
กระเบน และพระแสงดาบ 

                 3.  ทิศทางของเส้นแนวดิ่งที่เกิดจากโครงสร้างของพระบรมรูป คือเส้นรอบนอก 
ด้านซ้ายและขวาของพระวรกาย  
 
 

 
 

ภาพที่ 87 ปริมาตรของมวล  ด้านหน้า และมุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 88 ปริมาตรของมวล  ด้านข้าง และมุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
 

       1.4.6  ผลศึกษาวิเคราะห์ ปริมาตร 
                การวิเคราะห์ในเรื่องของปริมาตรสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปริมาตรของ 

มวล (Mass Volume) และ ปริมาตรของพื้นที่ว่าง (Space Volume)  
                1.  ปริมาตรของมวล เป็นลักษณะปริมาตรของรูปทรงพระบรมรูปที่แสดงขึ้นพื้น 

ที่ว่าง ที่แสดงออกถึงความแน่น หรือทึบตัน ซึ่งในที่นี้ย่อมหมายถึง องค์พระบรมรูปทั้งองค์   ที่แสดงปริ 
มาตรด้วยรูปทรงธรรมชาติ ของมนุษย์ที่อยู่ท่ายืน พักเท้า ประติมากร สร้างพระบรมรูป โดยมีปริมาตร 
ความหนานูน ตามสัดส่วนเปรียบเทียบ กับสัดส่วนตามจริง ตามหลักกายวิภาค  โดยเฉพาะในส่วนของ 
พระเศียรและพระพักตร์  ที่ถือเป็นส่วนสําคัญในการสื่อถึงบุคคลใด จึงต้องสร้างปริมาตร  ที่สอดรับกับ 
โครงสร้างพระพักตร์  ที่มีลักษณะเหมือนจริง  อันเสนอภาพตัวแทน (represent)  ของสมเด็จพระนเร 
ศวรมหาราช ขณะที่แม้ว่าพระบรมรูปจะไม่ปรากฏพระมังสา (กล้ามเนื้อ) ของพระวรกายโดยมีเพียงแค่ 
พระเศียร พระหัตถ์ และพระชงฆ์ทั้งสองข้างเท่านั้น ที่ไม่ได้ถูกห่มคลุมด้วยฉลองพระองค์แต่ด้วยความรู้ 
ทางด้านโครงสร้างมนุษย์ และหลักกายวิภาค อย่างแตกฉานของประติมากร  ก็ย่อมทําให้พระบรมรูปมี 
ลักษณะที่เป็นร่างกายของมนุษย์ ที่สง่างาม มีปริมาตรมวลที่หนาแน่น แสดงถึงความองอาจผึ่งผายและ 
ทรงพลัง อํานาจ  ตามแบบอุดมคตินักรบโบราณ  แม้จะไม่ได้ชักพระแสงดาบออกจากฝักก็ตาม  

                 2.  ปริมาตรของพื้นที่ว่าง เป็นปริมาตร ที่ปรากฏในช่องว่างของรูปทรงหลัก สํา 
หรับพระบรมรูปนี้ ปรากฏปริมาตรของพื้นที่ว่าง บริเวณช่องว่างระหว่างพระเพลาทั้งสองข้าง และช่อง 
ว่างระหว่างพระพาหา และพระวรกายด้านซ้าย แม้ว่าปริมาตรของพื้นที่ว่าง  จะไม่ได้มีความสําคัญเท่า 
กับปริมาตรของมวลก็ตาม แต่ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พระบรมรูป สามารถแสดงท่าทางยืนได้อย่างสง่า 
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งามและเสริมโครงสร้างทางกายวิภาค ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 89 รูปร่างและที่ว่าง ด้านหน้า ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

 
ภาพที่ 90 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านซ้าย ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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ภาพที่ 91 รูปร่างและที่ว่าง มุม 45 องศา ด้านขวา ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 

 

 
ภาพที่ 92 รูปร่างและที่ว่าง ด้านข้าง ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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       1.4.7  ผลศึกษาวิเคราะห์ รูปร่างกับที่ว่าง 
                จากการวิเคราะห์รูปร่าง (Shape) ของพระบรมราชานุสาวรีย์พบว่า รูปร่างของ 

พระบรมราชานุสาวรีย์ ในลักษณะของที่ว่างเชิงบวก  (Positive Space)  จากมุมมองด้านหน้า จะมีลัก 
ษณะที่สอดคล้องกับโครงสร้าง ของพระบรมรูปรวมฐาน  ซึ่งเป็นการยืนยัน  ให้เห็นถึงรูปร่าง  ของพระ 
บรมราชานุสาวรีย์ที่ถูกออกแบบ เมื่อเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แข็งแรง ของพื้นที่ว่างที่อยู่ภายใต้ 
โครงสร้างสามเหลี่ยมปีระมิด ทรงสูง  โดยที่ที่ว่างของรูปร่างพานพุ่ม ทั้งสองข้างสอดประสาน ระหว่าง 
ด้านบนของพระบรมรูป และด้านของฐานล่าง ให้กลมกลืนกัน ซึ่งถือเป็นส่วนช่วยให้โครงสร้างของพระ 
บรมราชานุสาวรีย์เป็นแบบสามเหลี่ยม อย่างชัดเจนมากขึ้น 

                 หากวิเคราะห์ในมุมมองจากด้านข้าง ของพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วก็จะยิ่งเห็น 
ชัดว่าอยู่ภายใต้โครงสร้างสามเหลี่ยมทรงสูง ปลายแหลม ชี้ขึ้นด้านบน โครงสร้างที่ได้กล่าวมานั้น  เป็น 
ส่วนสําคัญ ที่ทําให้รูปร่างของพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่เป็นที่ว่างเชิงบวกนั้นมีเป้าหมายในการนําเสนอ 
ความสมดุลแบบสมมาตร โดยมีพระบรมรูปมีโครงสร้างของพื้นที่ว่าง เป็นแกนแนวตั้งอย่างโดดเด่นโดย 
มีรูปร่างของพระแสงดาบชี้ขึ้นไปทิศเบื้องหน้า ทแยงขึ้นด้านบน   และเมื่อพิจารณาองค์พระบรมรูปนั้น 
ก็จะพบว่าอยู่ในตําแหน่งที่สูง อันส่งเสริมสร้างความหมาย ให้พระบรมรูปมีความโดดเด่น และอยู่เหนือ 
ระดับสายตาจนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือกล่าวได้ว่าพระบรมรูป เปลี่ยนจากประติมากรรมคนเหมือน 
ตามสามัญกลายเป็นรูปเคารพ (Icon) ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ผ่านการจัดวางบนพื้นที่ว่างที่เป็นจริง  (Physi 
cal Space ) โดยพื้นที่ด้านหลังกลายเป็นที่ว่างเชิงลบ (Negative Space) 

 
ภาพที่ 93 สัดส่วนและเส้นระดับสายตา ประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เพชรบุรี 
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       1.4.8  ผลศึกษาวิเคราะห์ สัดส่วน 
                การวิเคราะห์สัดส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ สามารถแบ่งออกออกเป็น 2 ประ 

เด็น คือ 
                1.  สัดส่วนขนาดของพระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เป็น 

พระบรมรูปหล่อโลหะ  ประทับยืนบนฐานสูง ขนาดเท่าพระองค์จริง พระบรมรูปมีความสูง 170 เซนติ 
เมตร ฐานเป็นชั้น ๆ มีความสูงรวม 261 เซนติเมตร  ความสูงนับตั้งแต่ยอดพระเศียร ถึงพื้น  รวม 431 
เซนติเมตร ความกว้างของฐานกลางด้านบนยาว 89 เซนติเมตร  ความกว้างของฐานล่างยาว ยาว 340 
เซนติเมตร นับเป็นสัดส่วนที่เน้นไปที่ความสูงเด่นเป็นสําคัญ 

                 2.  สัดส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์ กับลักษณะของสภาพแวดล้อม  ในจุดที่ 
ตั้งลักษณะ ของพระบรมราชานุสาวรีย์  ที่เป็นชุดโครงสร้างสามเหลี่ยมปีระมิดทรงสูง  นั้นทําให้ทิศทาง 
ในการมองจากระดับสายตา ต้องเงยหน้ามองไปที่พระบรมรูปที่อยู่ในตําแหน่งที่สูง เพราะฉะนั้นเมื่อวัด 
จากเส้นจากการมอง ของบุคคลที่อยู่เบื้องล่าง ไปยังพระบรมรูป  ย่อมทําให้เกิดเป็นเส้นตรงมุมเฉียงพุ่ง 
ขึ้นไปบนพื้นที่ว่างด้านบน ในขณะที่ที่ว่างด้านหลังอันเป็นที่ว่างเชิงลบมีต้นไม้ ในขณะที่ด้านบนเปิดโล่ง 
เป็นส่วนของท้องฟ้ากว้าง อันทําให้พื้นหลังของพระบรมรูป สูงเด่นในพื้นที่ที่ดี โครงสร้างตามกายวิภาค 
ของพระบรมรูป มีความชัดเจนมาก หากมองในด้านหน้า ซึ่งไม่เพียงมีการจัดสรรสิ่งแวดล้อมด้านหลังที่ 
เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยให้พระบรมรูป แสดงพลังทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวโยงกับความมั่นคง 
และความมีอํานาจได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย 
 
2.  การอภิปรายผลของการแสดงออกทางศิลปกรรม ของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ทาง 
ด้านเนื้อหาและรูปทรง  
         ผลการศึกษา วิเคราะห์ผลงานประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประ 
ติมากรสนั่น ศิลากรณ์ จากประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์  จํานวน  8  พระบรมรูป  ที่ผ่านการ 
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถาม และถูกคัดเลือกเหลือ จํานวน  4  พระบรมรูปจาก 
การพิจารณาจาก ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ได้รับค่าอันดับความพึงพอใจ  ในความ 
งาม ที่ได้รับค่าเฉลี่ยร้อยล่ะ 4 อันดับแรกได้แก่คือ 
 1.  ผลงานประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ศาลากลาง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.  ผลงานประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ศาลากลาง  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 3.  ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา 
กรุงเทพมหานคร 
 4.  ผลงานประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลชะอํา จัง 
หวัดเพชรบุรี (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ปั้นพระเศียร  ประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 
         โดยจากการศึกษาวิเคราะห์ และพิจารณา ร่วมกับผลสรุปการให้ค่าระดับความพึงพอใจในแบบ 
สอบถามในตอนที่ 3 ที่มีประเด็นต่างๆ  ให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาให้ ค่าอันดับความพึงพอใจ ใน 
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การแสดงออกทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านเนื้อหา (content) แนวความคิด (concept) และด้าน  
รูปทรง  (from)  ได้แก่ การแสดงออกทางด้านศิลปะ (artistic expression) ของรูปทรง   สุนทรียธาตุ 
(aesthetic elements)  (กําจร สุนพงษ์ศรี, 2555: 207)  ทัศนศิลปธาตุ  (visual art elements) ต่อ 
ผลงาน  4 ใน  8 ของ  ผลงานประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประติมากร 
สนั่น ศิลากรณ์ ที่ผ่านการพิจารณา โดยการคัดเลือก  จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (ภาคผนวก 
ก) จํานวน 8 พระบรมรูป  โดยการประเมินความพึงพอใจที่ได้กําหนดไว้เป็นค่าระดับ จํานวน 5  ค่าระ 
ดับได้แก่ ค่าระดับ 5 = มากที่สุด, ค่าระดับ 4 = มาก, ค่าระดับ 3 = ปานกลาง, ค่าระดับ 2 = น้อย, 
ค่าระดับ 1 = น้อยมาก โดยประเมินต่อโจทย์ที่กําหนดเป็นรายประเด็นให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณา 
จํานวนทั้งหมด 15 ข้อประเด็น ดังต่อไปนี้ 

2 พระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง   วรีกรรมของพระมหากษัตริย์ 
ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 
          2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะเฉพาะ ของพระมหากษัตริย์ 
ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 
          3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง ความดีงาม 
          4.  พระบรมราชานุสาวรีย์  ได้สร้างจิตสํานึก  ในการเชิดชูพระเกียรติยศ  ต่อสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ 

5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรักชาติ   และบรรพบุรุษที่มีความ 
ยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 
 6.  พระบรมราชานุสาวรีย์   ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรักษา ศิลปวัฒนธรรมและเอก 
ลักษณ์ของความเป็นชาติ 
 7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ ได้สร้างอัตลักษณ์  ของวีรกษัตริย์ในอุดมคติของชาติ และเป็นแบบ 
อย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 
 8.  พระบรมราชานุสาวรีย์ เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลังศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้กับ 
ความดี ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 
 9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความงดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

10.  ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค 
 11.  ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง 

12.  ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม 
13.  ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม 
14.  การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ 
15.  ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัดอริยาบท ภาษาท่าทาง ของ 

พระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 
 2.1  การแสดงออกทางศิลปกรรมของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  ด้านเนื้อหา       
        โดยข้อประเด็นคําถามทั้ง 15 ข้อ ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  โดยกลุ่มประเด็น ในพิจารณาการ 
แสดงออกกลุ่มแรกคือ การแสดงออกด้านเนื้อหา (content) โดยพิจารณาอ้างอิงจาก สาระสําคัญ อัน 
เป็นจุดมุ่งหมายในการจัดสร้าง รูปประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ของชาติ ในอุดมคติ ของหน่วย 
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งานที่รับผิดชอบ ในการพิจารณาอนุญาตคือ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณาของ 
คณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ ตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย  การก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ  พ.ศ. 
2520 และเมื่อผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการที่กรมศิลปากรแต่งตั้งขั้นแล้วนั้น ก่อนการก่อสร้าง 
ส่วนของพระบรมรูป หรือพระรูปของมหาจักรีบรมวงศ์ จะต้องได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาต 
โดยเสนอผ่านกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมี จุดมุ่งหมาย 
ข้อหนึ่งอันเป็นสาระสําคัญคือการธํารงรักษาไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย  ไว้มิให้ 
เสื่อมสูญ (พลตํารวจตรีพิมล จารักษ์, 2553: 242)  
       โดยตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ (ต้นสังกัด ของกรมศิลปากร ก่อนการตั้ง  กระ 
ทรวงวัฒนธรรม) ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ  ดังกล่าวนั้น  ได้ให้ความหมายของพระบรมรา 
ชานุสาวรีย์ ไว้ว่าอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์  ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เป็นคุณอย่างยิ่ง 
ใหญ่  ให้แก่ชาติไทย ในยุคต่างๆ ตามที่มีเรื่อง หรือพระนามปรากฏ ในเอกสาร หรือหลักฐาน ทางประ 
วัติศาสตร์ และโบราณคดี  และพระบรมราชานุสาวรีย์นั้น จะได้ประดิษฐาน ไว้ในที่สาธารณะ  หรือ ณ 
ที่ซึ่งเปิดให้มหาชน สักการบูชา และชมได้ 
       และตามระเบียบดังกล่าวยังได้ให้ความหมายของ อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ ไว้ว่าอนุสาวรีย์ 
บุคคลสําคัญหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นเครื่องหมายน้อมนํา ให้ระลึกถึงวีรกรรม หรือคุณความดี ของบุค 
คลที่ได้ประกอบกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ ไวแ้ก่บ้านเมืองไทยสมควรจะสร้างอนุสาวรีย์ 
ไว้ปรากฏเพื่อเป็น ที่รวมพลังใจ ศรัทธา และความนิยมนับถึอของประชาชน และเป็นแบบ ฉบับแก่อนุ 
ชนไทยสืบต่อไป และสิ่งก่อสร้างนั้นจะได้ ประดิษฐานไว้ใน ที่สาธารณะ หรือ ณ ที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสัก 
การบูชา หรือชมได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2520) จากการพิจารณาในความมุ่งหมายในการสร้าง พระ 
บรมราชานุสาวรีย์ จากการให้ความหมายของพระบรมราชานุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ  ทํา 
ให้เห็นความชัดเจนของ อุดมคติ ต่างๆ อันสูงส่ง ที่เป็นแบบฉบับ หรือมาตรฐานการแสดงออกในระดับ 
สูง ทั้งทางด้านเนื้อหา (content) และรูปลักษณะ (characteristic) ที่ถูกกําหนดโดยภาครัฐ ผ่านคณะ 
กรรมการ พิจารณาการ จัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจําลองพระพุทธรูป สําคัญ และหน่วยงาน 
ต่างๆ ได้แก่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักพระราชวังเพื่อ 
ให้พระบรมราชานุสาวรีย์  สามารถแสดงออกทางด้านเนื้อหาในด้านต่างๆ  หลายด้านอันมีสาระสําคัญ 
คือ เพื่อ เชิดชู  พระเกียรติยศ  ของ พระมหากษัตริย์ ของไทย  ที่ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจ เป็น 
คุณ อันยิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนเครื่องหมายที่จะน้อมนํา ประชาชน ให้ระลึกถึง วีรกรรม หรือคุณความดี 
งาม  เป็นสถานที่ ที่เป็นที่รวมพลังใจ  พลังศรัทธา และเป็นแบบฉบับให้แก่อนุชน รุ่นหลัง โดยมี  สาระ 
สําคัญที่น่าสนใจอีกหนึ่งข้อที่อยู่ในระเบียบดังกล่าว คือการประดิษฐานไว้ใน ที่สาธารณะ หรือ  เปิดให้ 
มหาชนสักการบูชา หรือชมได้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ของวัตถุประสงค์ ในการจัดสร้าง  พระบรมราชา 
นุสาวรีย์ของไทยที่เมื่อเปรียบเทียบ กับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ ในการจัดสร้าง  พระบรมราชานุสา 
วรีย์ในกลุ่มประเทศตะวันตกที่ไม่พบเป้าหมายของการสร้างที่เพื่อให้มหาชน สักการบูชาที่ตรงกับความ 
หมายของไทย ที่หมายถึง การแสดงความเคารพบุคคล หรือสิ่งที่เคารพ นับถือ ด้วยเครื่องสักการะ อัน 
พึงบูชา มีดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น เช่นบูชาพระ บูชาเทวดา บูชาไฟ หรือการยกย่อง เทิดทูนด้วยความ 
นับถือ หรือเลื่อมใส ในความรู้ ความสามารถ เช่น บูชาวีรบุรุษ บูชาความรู้ บูชาฝีมือ เป็นต้น  (พจนาน ุ
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กรมอิเล็คทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: ระบบออนไลน์) บุคคลสําคัญของไทย  ในอดีตโดย 

เฉพาะบุคลลที่เป็นพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ เอกสารหลักฐานต่างๆ มากมาย มีการกล่าวย้ําให้ 
เห็นถึงสถานะเหนือมนุษย์ หรือความเป็นลักษณะของสมมุติเทพ อันมีรากฐานความเชื่อที่ได้รับอิทธิพล 
มาจากอารยธรรมอินเดีย ที่ได้นําศาสนาฮินดู และพุทธศาสนาเข้าในราชอาณาจักรสยาม และกลุ่มประ 
เทศตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 – 3 โดยศาสนาฮินดูนั้น มีความเชื่อว่า ศูนย์กลางจักรวาล 
นั้นอยู่ที่พรหม (เริงวุฒิ มิตรสุริยะ, 2557: 70) มีพระเจ้าคือพระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหม ที่เป็นที่ 
นับถือมาก และมีการสร้างสัณลักษณ์หรือเครื่องหมายแห่งการสักการบูชาสมมุติเทพคือ รูปของศิวลึงค์ 
หรือเทวลึงค์ เพื่อเป็นการบูชาองค์เทพเจ้า ให้ดลบันดาลนํามาซึ่ง  ความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ของ 
ข้าวปลาอาหาร ปราศจากโรคภัยโดยบางครั้งสัณลักษณ์หรือเครื่องหมาย แห่งการเคารพ  สักการะบูชา 
นั้นก็ทําด้วยการแกะสลักจากวัสดุ หิน หรือวัสดุอื่นๆเช่นไม้เป็นต้น และนอกอิทธิพลของศาสนาฮินดู ที่ 
เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป ยังมีอิทธิพลอีกด้านที่มีความสําคัญ ต่อพัฒนาการ 
ทางความคิด และความเชื่อ ต่อราชอาณาจักรสยาม จนถึงราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน คืออิทธิพลที่มี 
ต่อองค์พระมหากษัตริย์   ได้รับอิทธิพลจากธรรมเนียมในการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวพันอยู่กับศาสนาฮินดู 
อาทิเช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีฉลองวันฉัตรมงคล พระราชพีธีพืชมงคลจรดพระนังคัล 
แรกนาขวัญ และพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องการสถาบันกษัตริย์มากขึ้นและมีสถานะสูงกว่าประชาชนธรรม 
ดามากขึ้น จากเดิมที่กษัตริย์เปรียบเสมือนประมุขของพื่นที่  ที่ปกครองดูแล  มีสถานะที่สูงกว่าประชา 
ชนแต่ไม่มากนัก  แต่หลังจากการได้รับอิทธิพล  ของศาสนาฮินดู  จึงทําให้สถานะของพระมหากษัตริย์ 
เปลี่ยนเป็นสถานะขององค์สมมุติเทพ  ที่เปรียบเสมือนการอวตาลลงมาจุติบนโลก  ในร่างของมนุษย์ 
       โดยหลักฐานความเชื่อ ที่เน้นย้ําให้เห็นถึงสถานะเหนือมนุษย์   ของบุคคลสําคัญและพระ 
มหากษัตริย์ไทยในอดีตคือ ในสมัยลพบุรีนั้น มีความเชื่อว่า บุคคลที่ได้ล่วงลับไปแล้วจะไปอยู่รวมกับอา 
ณาจักรของเทพเจ้า หรือองค์พระพุทธเจ้า  ในสมัยสุโขทัยมีความเชื่อที่ว่า  ที่เกี่ยวกับการเวียนว่ายตาย 
เกิดเป็นความเชื่อว่าสรรพสิ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไป เป็นวัฎจักร ตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงต้องเวียนว่ายตาย 
เกิดในสังสารวัฎ พระพุทธเจ้าจํานวนหลายภาคอวตาลจํานวนมากก็จะเข้ามาทําหน้าที่แทน พระพรหม 
ในวัฎจักรแห่งความเจริญ และความเสื่อมทางจริยธรรมไม่มีที่สิ้นสุด (วินัย พงศ์ศรีเพียร. 2542: 2324)  
อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าคนที่เสียชีวิต แล้วจะกลายเป็นผี  ซึ่งมีอํานาจให้คุณให้โทษได้   แก่คนที่มีชีวิตอยู่ 
ในสมัยราชอาณาจักรอยุธยา มีความเชื่อทั้งพุทธศาสนา ศาสนาพรหมณ์ และฮินดู ผสมผสานกันขึ้นอยู่ 
กับเป้าหมาย ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงบุคคลในสถานะได มีการเปรียบเทียบ ว่าพระมหากษัตริย์เปรียบ 
เสมือนดังเทพเจ้า และพระพุทธเจ้า (ศาสนาพรหมณ์ ฮินดูและศาสนาพุทธ) และยังมีการสร้างประติมา 
กรรม เป็นเครื่องรําลึก หรือสัณลักษณ์แทน พระมหากษัตริย์ที่เป็นองค์เทวรูป  และพระพุทธรูป   ส่วน 
สมัยรัตนโกสินทร์  ในช่วงตอนต้นนั้นมีเอกสารหลักฐาน  ที่กล่าวว่าองค์พระมหากษัตริย์นั้น  เปรียบดัง 
องค์เทพเจ้า และพระพุทธเจ้า ส่วนการสร้างประติมากรรมนั้น พบว่ามีการสร้างประติมากรรม  เปรียบ 
เสมือนรูปสัณลักษณ์ แทนรูปเหมือนบุคคลองค์พระมหากษัตริย์เป็นรูปองค์พระพุทธปฏิมากรรม (ปณา 
ณิน เกษตรทัต. 2558 : 29)  คือพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง   องค์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา 
ราช และองค์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
       จากเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับการแสดงออกทางด้านเนื้อหา (content) ที่พระบรมราชานุสา 
วรีย์เปรียบเสมือน เครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึงวีรกรรมหรือ คุณความดีของพระมหากษัตริย์ในอดีต 
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ที่ได้ ประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นที่รวมพลังใจ ศรัทธาและเป็น 
ที่เคารพ สักการะบูชา อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระบรมราชานุสาวีย์ของไทย  อันเป็นมาตรฐานของ 
การแสดงออกทางด้านเนื้อหา ของหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่กํากับดูแล   และให้การอนุญาต  คือ 
คณะกรรมการพิจารณาอนุสาวรีย์แห่งชาติ   และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ ที่แต่งตั้งโดยกรมศิลปา 
กร ผู้วิจัยได้แบ่งการแสดงออกด้านเนื้อหาของพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นข้อๆ  ที่กําหนดให้ผู้ตอบแบบ 
สอบถามพิจารณาให้ค่าระดับความพึงพอใจ จํานวน 8 ข้อ คือ 
       1.  พระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นเครื่องหมาย   น้อมนําให้ระลึกถึง   วรีกรรมของพระมหา 
กษตัริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

      2.  พระบรมราชานุสาวรีย์  ได้แสดงออก ถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะเฉพาะ  ของพระมหา 
กษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

      3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง ความดีงาม 
      4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ ได้สร้างจิตสํานึก ในการเชิดชูพระเกียรติยศ   ต่อสถาบันพระ 

มหากษัตริย์ 
      5.  พระบรมราชานุสาวรีย์  ได้สร้างจิตสํานึก ให้เกิดความรู้สึกรักชาติ และบรรพบุรุษที่มี 

ความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง บํารุงรักษาประเทศชาติสืบมา 
       6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรักษา ศิลปวัฒนธรรมและ 
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 
       7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ ได้สร้างอัตลักษณ์ ของวีรกษัตริย์ ในอุดมคติของชาติและเป็น 
แบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 
       8.  พระบรมราชานุสาวรีย์ เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลังศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่น 
ไว้กับความดี ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 
       โดยผลของการแสดงออกทางด้านเนื้อหา (content)  ของประติมากรรมพระบรมราชานุ 
สาวรีย์รูปบุคคลเหมือน  ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  จํานวนทั้ง 4 ชิ้น ที่ได้รับการคัดเลือกให้ความ 
ประทับใจใน สุนทรียภาพ (aesthetic) ความงาม มากที่สุดจํานวน 4 อันดับมีดังต่อไปนี้ 
        2.1.1  การแสดงออกด้านเนื้อหา (content) ของประติมากรรม พระบรมราชานุสา 
วรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
                           พระบรมราชานุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หน้าศา 
ลากลาง  จังหวัดสุพรรณบุรี   เป็นผลงานที่สําคัญ ชิ้นหนึ่ง  ของสนั่น ศิลากรณ์  ซึ่งเป็นประติมากรคน 
สําคัญของประเทศไทย พระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้ไม่เพียงเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเลิศทางด้าน 
การสร้างสรรค์ประติมากรรมของประติมากรเท่านั้น หากแต่ยังเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้ง 
ทางด้านทฤษฎีกายวิภาค และการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะ  ที่สามารถทําให้สาธารณชนสามารถ 
เข้าถึงการส่อความหมาย  และซาบซึ้งกับสุนทรียภาพ ที่ปรากฏในพระบรมราชานุสาวรีย์นี้  ได้อย่างไม่ 
ยาก 
                  พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ มีโครงสร้างทางกายวิภาค และการจัดวางท่าทาง ของ 
พระบรมรูปที่สมบูรณ์  สําหรับโครงสร้าง  และองค์ประกอบด้านต่างๆ ของพระบรมรูปนั้นถือได้ว่าเป็น 
ประติมากรรมลอยตัว ที่สร้างขึ้นด้วยทักษะฝีมือชั้นสูง  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อนําเสนอภาพความเสมือน 
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จริงให้อยู่ในรูปของประติมากรรม เชิงอุดมคติ  ที่มีการสื่อความหมายถึงพระบารมีและพระเดชานุภาพ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสาธารณชนผู้ชื่นชมพระบรมรูป ก็จะเกิดความรู้สึกภาค 
ภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์  และภาคภูมิใจในชาติไทย ที่บรรพบุรุษ   ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ 
จะนําพาประเทศชาติ สู่ความเป็นเอกราช ซึ่งแม้ว่าฉากประติมากรรมด้านหลัง จะดูเป็นสิ่งรบกวนโครง 
สร้างเส้นรอบนอกของพระบรมรูป แต่ทว่าก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ที่จะสื่อไปถึงบารมีของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่เป็นดุจเทวราชา  ผู้จุติมาเป็นมนุษย์ ที่บําเพ็ญประโยชน์แก่ราษฎร 
ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง 
                  ภาพลักษณ์ ของพระบรมรูปนี้ ไม่เพียงนําเสนอรูปแทนความหมาย  (visual re 
presentation) ของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ ทรงเป็นนักปกครองที่สําคัญเท่านั้น หากแต่ยังนํา 
ไปถึงพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นที่รัก  ของประชาชนทั่วประเทศไทย  ทรงมีพระเดชานุภาพ  และพระ 
บารมีเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่มหาชน  และทรงมีพระบรมรูปมากมาย กระจายไปทุกภูมิภาค ซึ่งก็เป็นสิ่ง 
ยืนยันได้ว่า  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วทรงมีภาพความใกล้ชิดกับราษฎรและทรงเป็น 
ที่รักของปวงชน  พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ จึงเป็นการสร้างรูปเคารพ   ที่นําไปสู่ความรักชาติ และสร้าง 
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ที่อยู่ภายใต้ร่มบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นที่รัก 
ฃของปวงชน 
 

 

 
ภาพที่ 94 ขณะประติมากรสนั่น ปั้นงานประติมากรรม 

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 95 ขณะประติมากรสนั่น ปั้นฉลองพระองค์ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ชลบุรี 

 
        2.1.2  การแสดงออกด้านเนื้อหา (content) ของประติมากรรม พระบรมราชานุสา 
วรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี 
                           พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ถือเป็นผล 
งานที่สําคัญชิ้นหนึ่ง  ของสนั่น ศิลากรณ์ ซึ่งเป็นประติมากรคนสําคัญของประเทศไทย พระบรมราชานุ 
สาวรีย์ชิ้นนี้ ไม่เพียงเป็นสิ่งที่แสดงออก ถึงความเป็นเลิศทางด้านการสร้างสรรค์ประติมากรรมของประ 
ติมากรเท่านั้น หากแต่ยังเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้ง  ทางด้านทฤษฎีกายวิภาคและการจัด 
วางองค์ประกอบทางศิลปะ ที่สามารถทําให้สาธารณชน สามารถเข้าถึงการส่อความหมาย  และซาบซึ้ง 
กับสุนทรียภาพ ที่ปรากฏในพระบรมราชานุสาวรีย์นี้  ได้อย่างไม่ยาก 

                พระบรมราชานุสาวรีย์นี้มี องค์ประกอบทางศิลปะที่สมบูรณ์และเป็นเลิศในด้าน 
ของการออกแบบโครงสร้างทั้งหมด  สําหรับโครงสร้างและองค์ประกอบด้านต่างๆ ของพระบรมรูปนั้น 
ถือได้ว่าเป็นประติมากรรมลอยตัว  ที่สร้างขึ้นด้วยทักษะฝีมือชั้นสูง  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อนําเสนอภาพ 
ความเสมือนจริง ให้อยู่ในรูปของประติมากรรมเชิงอุดมคติ  ที่มีการสื่อความหมาย ให้เกิดความรักชาติ 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ที่ทรงพระเกียรติยศ  และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาล 
                           ภาพลักษณ์ของพระบรมรูปนี้ ไม่เพียงนําเสนอรูป ของพระมหากษัตริย์พระองค์ 
หนึ่ง  ที่ทรงเป็นนักปกครอง ที่มีปรีชาญาณเท่านั้น  หากแต่ยังนําไปถึงพระมหากษัตริย์  ที่ทรงเป็นที่รัก 
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ของประชาชนทั่วประเทศไทย และทรงมีพระบรมรูปมากมายกระจายไปทุกภูมิภาค  ซึ่งก็เป็นสิ่งยืนยัน 
ได้ว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีภาพความใกล้ชิดกับราษฎร  และทรงเป็นที่รัก 
ของปวงชนเป็นอย่างยิ่ง พระบรมราชานุสาวรีย์นี้  จึงเป็นการสร้างรูปเคารพที่นําไปสู่ความรักชาติ และ 
สร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย  ที่อยู่ภายใต้ร่มบรมโพธิสมภาร  ของพระมหากษัตริย์ ที่ทรง 
เป็นที่รักของประชาชนทุกยุคสมัย 
        2.1.3  การแสดงออกด้านเนื้อหา (content) ของประติมากรรม พระบรมราชานุสา 
วรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพมหานคร 
        พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐสภา 
กรุงเทพมหานคร เป็นผลงานที่สําคัญชิ้นหนึ่ง ของสนั่น ศิลากรณ์ ซึ่งเป็นประติมากรคนสําคัญ ของประ 
เทศไทย  พระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้  ไม่เพียงเป็นสิ่งที่ แสดงออก  ถึงความเป็นเลิศทางด้านการสร้าง 
สรรค์ประติมากรรมของประติมากรเท่านั้น หากแต่ยังเป็นผลงานที่ แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งทางด้าน 
ทฤษฎีกายวิภาค  และการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะ  ที่สามารถทําให้สาธารณชน  สามารถเข้าถึง 
การส่อความหมาย  และซาบซึ้งกับสุนทรียภาพ ที่ปรากฏในพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ได้อย่างไม่ยาก ซึ่ง 
นั่นย่อมแสดงถึงพระราชกรณียกิจที่สําคัญ ด้านการเมืองการปกครอง ของพระองค์ท่าน  รวมไปถึงการ 
ทรงบําเพ็ญบารมี คุณงามความดี ในการที่ทรงสละอํานาจอันมากล้น  ของพระองค์เองให้แก่ประชาชน 
เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนชาวสยาม 
                  พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ มีโครงสร้างทางกายวิภาค  และการจัดวางท่าทางของ 
พระบรมรูปที่อ้างอิงอยู่กับสถานะ  ของพระมหากษัตริย์  ตามราชประเพณีสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
สําหรับโครงสร้าง  และองค์ประกอบด้านต่างๆ ของพระบรมรูปนั้น  ถือได้ว่าเป็นประติมากรรมลอยตัว 
ที่สร้างขึ้นด้วยทักษะฝีมือชั้นสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อนําเสนอภาพความเสมือนจริง  ให้อยู่ในรูปของประ 
ติมากรรมเชิงอุดมคติ  ที่มีการสื่อความหมายถึงความดี ความสงบ ความสง่างาม  และความมีพระมหา 
กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญโดยสาธารณชน 
ผู้ชื่นชมพระบรมรูป  ก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่  ทรงสละความสุขและ 
พระราชอํานาจ ส่วนพระองค์  ให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่   โดยเห็นว่าความสุข ของประชาชนส่วนใหญ่ 
ของประเทศก็เป็นความสุขของพระองค์ท่านเช่นเดียวกัน 
                  ภาพลักษณ์ของพระบรมรูปนี้  ไม่เพียงนําเสนอรูปแทนความหมาย  (visual re 
presentation)  ของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ที่ทรงทําหน้าที่ เป็นนักปกครอง  ตามระบอบสมัย 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนถึงวาระสุดท้าย และทรงยอมรับที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ไปสู่ระบอบการปก 
ครองแบบสมัยใหม่ ที่ประชาชนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน โดยพระองค์ท่าน  ทรงอยู่ในฐานะ ของประมุขของ 
ชาติ แม้ตามพระราชประวัติ พระองค์ท่านทรงยอมสละราชสมบัติในที่สุด  เพื่อเปิดทางให้การปกครอง 
ระบอบใหม่ ดําเนินไป อย่างถูกต้อง  และสมบูรณ์  ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้รับการยกย่องว่า  เป็นพระมหา 
กษัตริย์ ที่สนับสนุนการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตย  โดยพระราชทานรัฐธรรมนูญ ของประเทศอัน 
แกนกลางสําคัญของการปกครอง  และทําให้ประเทศไทย ปกครองในระบอประชาธิปไตย อันมีสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จวบจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 96 ขณะประติมากรสนั่น ปั้นฉลองพระองค์ ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพฯ 

 

 
  

ภาพที่ 97 ขณะประติมากรสนั่น แต่งปูนปลาสเตอร์ ประติมากรรม 
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
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        2.1.4  การแสดงออกด้านเนื้อหา (content) ของประติมากรรม พระบรมราชานุสา 
วรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลชะอํา จังหวัดเพขรบุรี (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี  ปั้นพระ 
เศียร  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ปั้นพระวรกาย) 
        พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี้ เป็นผลงานที่สําคัญชิ้นหนึ่ง 
ของสนั่น ศิลากรณ์ ซึ่งเป็นประติมากรคนสําคัญของประเทศไทย พระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้  ไม่เพียง 
เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเลิศ  ทางด้านการสร้างสรรค์ประติมากรรมของประติมากรเท่านั้น หาก 
แต่ยังเป็นผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้ง  ทางด้านทฤษฎีกายวิภาค และ การจัดวางองค์ประกอบ 
ทางศิลปะ ที่สามารถทําให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง การส่อความหมาย และซาบซึ้งกับสุนทรียภาพที่ 
ปรากฏในพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ได้อย่างไม่ยาก 
                  พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ มีโครงสร้างทางกายวิภาค  และการจัดวางท่าทางของ 
พระบรมรูป ที่อ้างอิงอยู่กับสถานะของพระมหากษัตริย์ ตามราชประเพณี   สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราช 
ธานี สําหรับโครงสร้างและองค์ประกอบด้านต่างๆ ของพระบรมรูปนั้น ถือได้ว่าเป็นประติมากรรมลอย 
ตัวที่สร้างขึ้นด้วยทักษะฝีมือ ชั้นสูง  โดยมีเป้าหมายเพื่อนําเสนอภาพความเสมือนจริง  ให้อยู่ในรูปของ 
ประติมากรรมเชิงอุดมคติ  ที่มีการสื่อความหมาย ถึงความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยว ความสง่างาม และ 
ความมีพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงประกาศอิสรภาพ  และปกป้องบ้าน 
เมืองให้รอดพ้นจากอริราชศัตรู โดยสาธารณชน   ผู้ชื่นชมพระบรมรูป ก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ใน 
สถาบันพระมหากษัตริย์  ที่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ ให้แก่การสงครามเพื่อการสร้างเอกราชและ 
ความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ 
                  ภาพลักษณ์ของพระบรมรูปนี้นําเสนอรูปแทนความหมาย (visual representa 
tion) ของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ที่ทรงทําหน้าที่เป็นนักรบ และนักปกครองในอดีตซึ่งพระมหา 
กษัตริย์ในอดีต ไม่ได้เป็นแค่นักปกครอง หรือนักบริหารเท่านั้น  หากแต่ในยามศึกสงครามยังต้องเป็นผู้ 
นําหรือแม่ทัพใหญ่ของกองทัพด้วย เพราะฉะนั้น วีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้ง 
ในภาพลักษณ์ ของการเป็นนักปกครอง และนักรบที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก  ก็ล้วนถ่ายทอดออก 
มาเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ 
 2.2  การแสดงออกของประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  ด้านสุนทรียภาพแห่งรูปทรง        

       การสร้าง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน  บุคคลสําคัญของประ 
เทศไทยนั้น  มีการกําหนดมารตฐานของความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสง่างามของการแสดง 
ออก ด้านรูปทรงโดยกฎหมาย อย่างชัดเจนที่เป็มมติ คณะรัฐมนตรี   ในหนังสือราชการเลขที่ สร.๐๒๐ 
๑/ว. ๖๕ ที่มีหนังสือ  ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ  เรื่องการสร้างอนุสาวรีย์ของชาติ ในวันที่  
22 เมษายน  2520 เพื่อยืนยันมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 เมษายน 2520 ว่าให้ กรมศิล 
ปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้รับผิดชอบอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  หรือทักท้วง  หรือห้ามปราม  การ 
สร้างอนุสาวรีย์บุคคลสําคัญของชาติไทย  โดยให้คํานึงถึงความเหมาะสม  เกี่ยวกับรูปลักษณะของประ 
ติมากรรมรูป เหมือน ของบุคคลสําคัญ  แท่นฐานของอนุสาวีย์  และสถานที่ตั้ง  และให้ทั้งฝ่ายราชการ 
และเอกชน ขออนุญาตตามระเบียบก่อนการก่อสร้าง โดยมาตรฐานการแสดงออกของรูปทรง ความถูก 
ต้อง เหมาะสมของโครงสร้าง สัดส่วน ของกายวิภาค  นั้นถูกกําหนดมาตรฐานของชาติ ผ่านคณะกรรม 
การพิจารณาการจัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ  (สํานักเลขาธิการคณะ 
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รัฐมนตรี, 2520) ที่ประกอบไปด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในหน้าที่ ผู้มีความรู้  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลายๆ  ด้าน อาทิเช่น  อธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดีที่กํากับดูแล  ผู้อํานวยการสํานักช่างสิบหมู่ และ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาต่างๆ ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี  โดยสาขาที่ให้ความสําคัญมากที่สุด คือ ประติ 
มากรรมโดยจะเชิญประติมากร  ที่เป็นราชการบํานาญ ประติมากรชํานาญการที่ประสปการณ์และเป็น 
ที่ยอบรับในระดับชาติ มาร่วมกันพิจารณาให้มีความรอบคอบ  ตามหลักวิชามากที่สุด  เพราะประกอบ 
ไปด้วยองค์ความรู้ ทางวิชาการ ในหลายๆ ด้าน  และเพื่อให้อนุสาวรีย์  นั้นสามารถสนองวัตถุประสงค์ 
ของการแสดงออกทางที่มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงออกด้านรูปทรง อยู่หลายประการคือ 

1. เป็นเครื่องส่งเสริม เชิดชูเกียรติยศ ให้เป็นที่ชื่นชมประจักษ์แก่คนทั่วไป 
2. มีคุณค่า ทางด้านศิลปกรรม  ความถูกต้อง ตามความเป็นจริง และยุคสมัย ลวดลาย 

ศิลปกรรม ตลอดจนเสื้อผ้าอาภรณ์  ความประณีตงดงาม  สรีระร่างกายมีความถูกต้อง  ของโครงสร้าง 
ของรูปทรงมนุษย์ มีความสมสัดส่วน  เป็นต้น 

3. สถานที่ตั้ง  จะต้องประดิษฐานอยู่ในสถานที่ ที่มีความเหมาะสม สง่างาม ควรค่าแก่ 
การเคารพ สักการบูชา และไม่มี สิ่งบดบังทางทัศนียภาพ ทําให้ลดความสง่า ความสวยงาม  หรือความ 
สําคัญ 
        โดยการออกแบบ เพื่อดําเนินการปั้นพระบรมรูปต้นแบบนั้น   ผู้เป็นประติมากร จะต้อง 
พิจารณา กําหนดรูปแบบ หรือรูปลักษณะ ของพระบรมราชานุสาวรีย์ว่าจะสร้างสรรค์  ปั้นรูป ให้ออก 
มาในรูปลักษณะ ของรูปทรง ว่ามีท่าทางอย่างไร จึงจะเชิดชู เกียรติยศของรูปปั้น รูปนั้นๆ ให้มีคุณค่า 
ทางจิตใจ มีความสามารถในการแสดงออกที่จะสื่อให้เห็น ทั้งความดี  ความงาม  และความสมบูรณ์ไป 
ด้วยคุณค่าในทางศิลปะ ทั้งนี้ก็เหตุส่วนหนึ่งนอกจาก  จะเพื่อเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ก็ยังเพื่อ  
ส่งเสริมเกียรติประวัติของประติมากร ผู้ออกแบบ ผู้ปั้นพระบรมรูปต้นแบบอีกด้วย โดยลายระเอียด ใน 
พิจารณาของประติมากร ในการออกแบบ และปั้นพระบรมรูปต้นแบบ  ประติมากรรมพระบรมราชานุ 
สาวรีย์นั้นมีดังต่อไปนี้ 
        1.  อันดับแรกที่มีความสําคัญคือ ไม่ว่าจะในท่านั่ง  หรือท่ายืนของ   ประติมากรรมพระ 
บรมราชานุสาวรีย์  จะต้องมีความสง่างาม ในโครงสร้าง สัดส่วน ของรูปทรงร่างกายมนุษย์   ตามหลัก 
วิชา กายวิภาค 

 2.  การฉลองพระองค์  พระมาลา เครื่องประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์  หมวก  เสื้อผ้า 
รองเท้า จะต้องมีความถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง  ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์  และการแสดงออกทางด้าน 
ศิลปกรรม 

  3.  อาวุธที่ถืออยู่ในลักษณะที่ดูเป็นธรรมชาติ และ จะต้องมีการศึกษาว่า รูปพระบรมรา 
ชานุสาวรีย์รูปนั้น ในประวัติศาสตร์นั้น ใช้อาวุธใด ที่เป็นคู่มือของท่าน จะมีความถูกต้องได้อย่างไรและ 
อาทิเช่น  การมีอาวุธ  หลายชนิด  ในรูปพระบรมราชานุสาวรีย์รูปเดียว  ควรหลีกเลี่ยง  เพราะผิดหลัก 
ความจริงเป็นต้น 

  4.  หากการสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ไม่สามารถ  หาแบบจริง  ข้อมูลภาพถ่าย  ของ 
พระมหากษัตริย์ในอดีตเพื่ออ้างอิงเป็น ต้นแบบได้ ควรยึดหลักลักษณะทางกายภาพของมนุษย์  ในเชิง 
มนุษย์วิทยา ลักษณะของเชื้อชาติเป็นแนวทาง ในการคิดต้นแบบ อาทิเช่น  ศึกษาจากรูปลักษณะ ของ 
ชาวบ้านของชาวบ้าน ในถิ่นกําเนิดเดียวกันกับพระบรมรูปต้นแบบ  เช่น การใช้โครงสร้างรูปหน้า  ของ 
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สตรีชาวจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นต้นแบบในการปั้นรูปของ ท้าวสุรนารี เมื่อคราวสร้างอนุสาวรีย์ของ 
ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาเป็นต้น (พลตํารวจตรีพิมล จารักษ์, 2553: 252)  
        ในการปั้นรูปประติมากรรมอนุสาวรีย์ และพระบรมราชานุสาวรีย์  รูปบุคคลเหมือนของ 
ประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์นั้น  ส่วนใหญ่จะทําให้กับหน่วยงานราชการที่มี ความประสงค์  จะจัดสร้าง  
ประติมากรรมอนุสาวรีย์และพระบรมราชานุสาวรีย์ ในขณะที่ประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์   รับราชการ 
เป็นประติมากรตําแหน่งช่างศิลป์เอก  สังกัดกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร โดยกระบวนการแรก   เมื่อได้ 
รับมอบหมายคือการเสก็ตช์ต้นแบบ โดยประติมากรสนั่น จะให้ความสําคัญ  กับการปั้นเสก็ตช์ต้นแบบ 
เป็นอย่างมาก เพราะต้องศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด  เท่าที่จะมากได้   เพื่อนํามาเป็นต้น 
แบบอ้างอิง ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ทั้งในทางกายภาพ คือ รูปทรง (form)  และมโน 
ภาพคือด้านเนื้อหา (content) โดยจะเกี่ยวข้องกับทั้งตัวประติมากรที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลในเชิง ประ 
วัติศาสตร์ และกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ร่วมค้นคว้าหาขอมูลประกอบด้วย ประติ 
มากรสนั่น ได้นําหลักการของศิลปิน (อัสนีย์ ชูอรุณและคณะ, 2526) ที่ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี   ได้ 
สั่งสอนไว้ คือไม่ว่าจะปั้นอะไร เขียนอะไร ต้องหาข้อมูล  ศึกษาชีวิตของสิ่งนั้น   อันนั้นให้เข้าใจถ่องแท้ 
เสียก่อน  ยิ่งศึกษาค้นคว้าได้มากเท่าไร   งานปั้นหรืองานเขียนที่ออกมา   ก็จะมีคุณค่า มากขึ้นเท่านั้น 
เพราะว่าเส้นรอบนอกของภาพ  ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหรืองานเขียนเพียงเส้นเดียว  ถ้าบรรยายเป็นคําพูด 
หรือตัวอักษร ก็ใจถ้อยคํา และตัวอักษรมากพอสมควรที่จะแสดงให้เห็นว่า ถูกต้องอย่างไรแต่ถ้าเส้นรูป 
นอกนั้นอมถ้อยความ เนื้อหานั้นไว้ทั้งหมด ด้วยความรู้ความเข้าใจของศิลปิน หรือประติมากร  การขีด 
วงไปบนกระดาษหรือขูดลงไปบนผิวดินปั้น  เพื่อสร้างเส้นสายให้เกิดขึ้นเท่านั้นก็เพียงพอ ที่จะสามารถ 
ถ่ายทอดเนื้อหาต่างๆ นั้นออกมาได้ อย่างเช่นการปั้นรูปคนโบราณก็เกี่ยวข้องกับการศึกษา รูปลักษณะ 
ของคนในท้องถิ่น  เช่นบุคคลสําคัญผู้เป็นต้นแบบของการสร้างอนุสาวรีย์อยู่ที่เมืองเชียงใหม่  ประติมา 
กร ก็ต้องศึกษาเค้าโครงสร้าง รูปทรงมนุษย์ โครงกระดูก ของคนพื้นถิ่น ซึ่งมีลักษณะพิเศษ  มีประติมา 
กรจะต้องมองให้ออก ซึ่งถ้าประติมากรที่ศึกษา มาทางด้านนี้โดยตรงทั้งด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติ   จะสา 
มารถมองเห็นได้  โดยกระบวนการหลังจากการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี กระบวน 
การที่เกี่ยวกับการปั้นรูปประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ดังต่อไปดังต่อไปนี้ 
        การร่างแบบคือการร่างภาพเสก็ตช์  (sketch)  ภาพ 2 มิติ  เพื่อวางแผนผัง   จัดรูปทรง 
แท่นฐาน จัดรวมในรูปร่าง ของพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้งหมด   ต้องสเก็ตซ์แบบ หลายรูปแบบ เพื่อหา 
องค์ประกอบ (composition) ให้สามารถแสดงออกถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว และกลมกลืนกับ 
สถานที่ เช่น ถ้าขนาดรูปประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์มีขนาดใหญ่มาก แท่นฐานต้องสูงใหญ่ให้ 
มีความสง่างาม สมพระเกียรติยศ เหมาะสมกัน และอีกทั้งเพราะตั้งอยู่ในที่กว้าง เพื่อให้สามารถเห็นได้ 
ในระยะไกลได้ด้วย หลังจากการร่างแบบด้วยการเขียนภาพแบบ แล้วก็นําภาพร่างแบบนั้น  มาเป็นเค้า 
โครง เพื่อปั้นรูปต้นแบบขนาดเล็ก โดยควรมีความสูงประมาณ  50  เซ็นติเมตร เพื่อดูเค้าโครงร่าง ของ 
ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้งหมด ในทุกๆ ด้าน เพราะประติมากรรมนั้นเป็นรูปทรงที่กิน ระ 
วางพื้นที่ในอากาศ (วิเชียร อินทรกระทึก, 2539: 7) ที่ต้องพิจารณารูปประติมากรรมในทุกมุมมอง ทุก 
ด้านโดยรอบ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ทุกด้านของพระวรกาย ในท่าประทับยืนว่าท่าไหน จะเหมาะ 
สม มีความสง่างาม ดูมั่นคง ไม่ดูขึงขังจนเกินไป ไม่ดูอ่อนระทวยเกินไป ในการทํารูปขนาดเล็กก่อนนี้ ก็ 
เพื่อตรวจสอบดู  และยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย ในชั้นแรก  เพราะ ถ้าทํารูปขนาดใหญ่เลยที 
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เดียว จะแก้ไขลําบาก  และเสียเวลาเป็นอย่างมาก และเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องเป็นที่พึงพอใจ แล้วก็ 
นําต้นแบบรูปปั้นขนาดเล็กนั้น นําไปขยายปั้นขึ้นอีกรูปหนึ่ง  ในขนาดเท่าคนจริงที่มีความสูง โดยเฉลี่ย 
ความสูงประมาณ 175 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความสูงโดยเฉลี่ยของคนไทยหรือคนแถบทวีปเอเชีย   ฝั่งตะ 
วันออก ซึ่งรูปปั้นขนาดดังกล่าว คือรูปปั้นที่ปั้นสําเร็จแล้ว มีการแต่งองค์ ฉลองพระวรกาย   เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ ศาสตราวุธ อย่างครบถ้วน เป็นรูปต้นแบบที่จะเอาไว้วัดขยายสัดส่วน เพื่อปั้นเป็นรูปขนาด 
ขนาดใหญ่ เช่นขนาด สองเท่า สองเท่าครึ่ง หรือสามเท่าของขนาดคนจริงต่อไปคือ การปั้นรูปประติมา 
กรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ขนาดเท่าขนาดจริง ตามแบบที่ร่างภาพต้นแบบไว้ เช่นขนาด สองเท่าคน 
จริงเป็นต้น โดยในเบื้องต้นนั้น ประติมากรต้องหาแบบคนจริงก่อน (model) ซึ่งต้องมีทรวดทรง คล้าย 
กับต้นแบบประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ประกอบร่วมกับ พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระองค์ 
โดยเริ่มปั้นรูปจาก รูปคนเปลือย ให้ถูกต้องตามโครงสร้าง (structure) และสัดส่วน (proportion) ของ 
หลักวิชากายวิภาค (anatomy) ให้ถูกต้องเป็นเบื้องต้น  หลังจากนั้น การปั้นฉลองพระองค์เพื่อสวมใส่ 
นั้นจะไม่ยากนัก เพราะเป็นเพียง การปั้นความหนา บางของเสื้อผ้า เพิ่มทับลงไปบนผิวดิน   ซึ่งเป็นรูป 
ร่างของอวัยวะส่วนนั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นผิวพระวรกายที่ประติ 
มากรได้ปั้นขึ้นก่อนหน้านั้น  ของเป็นการบังคับในตัว  ไม่ให้หลงปั้นรอยย่นผ้าส่วนที่แนบเนื้อนั้น ลึกลง 
ไปในเนื้อหนัง เป็นการทําตามหลักวิชา (academic) โดยผลที่ตามมาจะทําให้ ไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้น 
เลย  และหลังจากปั้นฉลองพระองค์ เสร็จเป็นที่เรียบร้อย  ก็ปั้นเครื่องประดับ   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ศาสตราวุธ และตรวจสอบความถูกต้อง   กับเอกสารที่ได้ศึกษาค้นคว้า หรือรับรองความถูกต้อง   จาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  กองวรรณคดีและประวัตศาสตร์ กรมศิลปากร  เป็นต้น  การปั้นประติมา  
กรรมพระบรมราชานุสาวรีย์นั้น การปั้นต้องให้เห็นความเป็นพระมหากษัตริย์  มีความสง่างาม มีความ 
เป็นนักปราชญ์    พระเมตตา พระกรุณา มีความเป็นกันเองกับปวงไพร่ฟ้าประชาชน  ประกอบร่วมกับ 
พระบุคลิกลักษณะ ในแต่ละพระองค์ท่าน ให้มีอยู่ในประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์โดยพร้อมมูล 
(สนั่น ศิลากรณ์, 2505) การแสดงออก ที่เกิดขึ้นต่างๆ เหล่านี้  ต้องเกิดจากจินตนาการของศิลปินผู้ปั้น 
และแรงดลใจ (inspiration) การทำงานให้สําเร็จออกมาชิ้นหนึ่ง ๆ   ย่อมมีความหมาย  ต่อศิลปินหรือ 
ประติมากรผู้นั้น เปรียบดังดินเหนียวที่ใช้ปั้นนั้นก็เหมือนชั้นกล้ามเนื้อ เยื่อหรือเอ็นต่าง ๆ ที่หุ้มห่อโครง 
กระดูกคนเรา เป็นรูปร่างอย่างไร ส่วนสัดอย่างไร ก็ปั้นให้เหมือน และต้องให้มีชีวิตจิตใจด้วยเพราะเรา 
ต้องการปั้นให้เป็นคนยังมีชีวิตอยู่  ไม่ใช่ปั้นตอนเสียชีวิตแล้ว  เรียกว่า “เหมือนเป็น”   ไม่ใช่  “เหมือน 
ตาย” ถ้าไม่เหมือนแต่ดู “เป็น” ยังดีกว่า (นิพนธ์ ขําวิไล, 2529: 57) การปั้นรูปให้เหมือนนั้นไม่ยากนัก 
เพราะเทคโนโลยี การถ่ายภาพ การแสกนรูป (scan) และการขึ้นรูปทรงด้วยเครื่องจักรกล ในปัจจุบันก็ 
สามารถทําได้ เช่น กล้องถ่ายรูป หรือเครื่องขึ้นรูปทรง 3 มิติ (3d printer) แต่การทําให้รู้สึกมีชีวิต  จิต 
วิญญาณ มีสิ่งที่สะท้อน ให้เห็นถึงเหตุการณ์ หรือจิตวิญญาณ ข้างในรูปนั้น เป็นของยากมาก  เป็นสิ่งที่ 
ต้องศึกษา ต้องมีความรู้ มีความชํานาญ ประสบการณ์ประกอบร่วมกันเข้าอีกมาก  การเข้าถึงวิญญาณ 
ของงาน เป็นสิ่งที่ศิลปินต้องรอบรู้ และค้นคว้าด้วยปัญญาของตน    อุปมาอุปไมย ศิลปินที่แสดงละคร 
เป็นตัวผู้ร้ายในเรื่อง  หากไม่ทุ่มเทจิตวิญญาณของตนเอง ในขณะแสดงให้เข้าถึงความรู้สึกของตัวผู้ร้าย 
อย่างจริงจัง  ในบทบาทก็จะไม่ปรากฏในเรือนร่างของตัวละครแก่ศิลปินผู้แสดงและไม่สามารถสะท้อน 
ภาพนั้นออกสู่ผู้ชมฉันใด ผลงานชิ้นที่ไม่ถึงซึ่งพลังของการแสดงออกทั้งด้านเนื้อหา และรูปทรง ของศิล 
ปิน หรือประติมากรก็มีมูลเหตุเช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 98 ภาพวาดลายเส้นเพื่อศึกษากายวิภาค การทํางานของกล้ามเนื้อในท่าทางต่าง ๆ   
 

        2.2.1  การแสดงออกด้านสุนทรียภาพแห่งรูปทรง ของประติมากรรม พระบรมราชา 
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
                           พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าศาลา 
กลาง  จังหวัดสุพรรณบุรีนี้ มีแนวทางการสร้างสรรค์โดยใช้หลักสุนทรียภาพ แบบศิลปะคลาสสิกซึ่งแม้ 
พระบรมรูปชิ้นนี้ จะเป็นประติมากรรมลอยตัว แบบเหมือนจริง ซึ่งความเหมือนจริงที่ปรากฏในผลงาน 
นั้นมิใช่ความเหมือนจริงในแบบสัจนิยม (Realism) หรือความเป็นจริงแบบตาเห็น แต่เป็นความเหมือน 
จริงที่ถ่ายทอดออกมา ในรูปแบบของอุดมคติ (Idealism) มีการจัดวางท่าทางรูปแบบศิลปะ  ตามหลัก 
วิชาการ (Academic Art) เพื่อให้เกิดลักษณะการยืนอย่างมีเอกภาพ (Unity)  
                 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชิ้นนี้ทําหน้าที่ 
ในการสื่อความหมาย ให้สาธารณชนได้สัมผัส ถึงพระมหากษัตริย์ ที่ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการปก 
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ครองแผ่นดิน เพื่อประโยชน์แกราษฎร  โครงสร้างของท่ายืน พักเท้า ก้าวไปข้างหน้า  เปรียบได้กับการ 
แสดงออกถึงภาวะผู้นํา ที่พระองค์ทรงนําพาประเทศชาติรอดพ้นภัย จากลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะ 
วันตก ตลอดจนสื่อได้ถึงอํานาจ และบุญบารมีในการมีพระราชประสงค์และทรงพระราชกรณียกิจด้าน 
ต่างๆ เพื่อทําให้อาณาประชาราษฎร์ได้รับความสุขสงบ ภายใต้บรมโพธิสมภาร 
                  ในขณะที่ ฉากประติมากรรมนูนสูง  รูปสถาปัตยกรรมไทย ทรงปราสาท  แม้จะ 
กลายเป็นสิ่งรบกวนพลังสะเทือนใจ (expression) รูปทรงของพระบรมรูปก็ตามแต่ก็เป็นองค์ประกอบ 
ของพระบรมราชานุสาวรีย์  ที่สามารถสื่อได้ถึงการเป็นที่ประทับ ของเทวดาบนสรวงสวรรค์ ซึ่งอาจสื่อ 
ไปถึงการที่พระองค์ท่านเป็นดุจเทวราชา ที่จุติลงมาเป็นพระมหากษัตริย์  ที่ทรงเจริญด้วยบารมีซึ่งพระ 
บารมีพระองค์ท่านทรงพาประเทศสยาม  ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ  
        2.2.2  การแสดงออกด้านสุนทรียภาพแห่งรูปทรง ของประติมากรรม พระบรมราชา 
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี 
        พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าศาลา 
กลางจังหวัดชลบุรีนี้  มีแนวทางการสร้างสรรค์โดยใช้หลักสุนทรียภาพ แบบศิลปะคลาสสิกโดยนักปรัช 
ญากรีกอย่างเพลโต้ (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) ได้อธิบายความงามที่อยู่ในบริบทของศิลปะว่า 
เป็นการเลียนแบบ (imitation)  การประเมินซึ่งความงามนั้น  จึงขึ้นอยู่กับความเหมือนจริง (ลักษณวัต  
ปาละรัตน์ 2551: 117) ซึ่งแม้พระบรมรูปชิ้นนี้ จะเป็นประติมากรรมลอยตัวแบบเหมือนจริง  ซึ่งความ 
เหมือนจริงที่ปรากฏในผลงานนั้น  มิใช่ความเหมือนจริงในแบบสัจนิยม (Realism)  หรือความเป็นจริง 
แบบตาเห็น แต่เป็นความเหมือนจริงที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของอุดมคติ (Idealism) มีการจัดวาง 
ท่าทางรูปแบบศิลปะ  ตามหลักวิชาการ  (Academic Art)  เพื่อให้เกิดลักษณะการยืน อย่างมีเอกภาพ 
(Unity) ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างอนุสาวรีย์  ที่ได้รับการพัฒนา  จากเรียนการสอน  ภายใต้การนําของ 
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรีที่ นําเอาหลักสูตรศิลปะหลักวิชา เข้ามาสร้างสรรค์อนุสาวรีย์ไทย  ที่ปรากฏ 
ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475   (นับตั้งแต่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ณ 
เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ที่สร้างขึ้นในวาระกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 150 ปี) 

                พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชิ้นนี้ทําหน้าที่ 
ในการสื่อความหมายให้ผู้ดู หรือสาธารณะชน ได้สัมผัส ถึงการมีพระราชอํานาจ พระปรีชานุภาพ และ 
ความเป็นปิยะราชาของพระองค์ท่าน โดยแสดงออกผ่านลักษณะภายนอกของพระบรมรูป สาธารณชน 
ไม่เพียงจะสัมผัสความสง่างาม ของพระบรมรูปเท่านั้น หากแต่การวางท่าทางแบบยืนพักพระบาทแบบ 
คอนทราพโพสโต นั้น  กช็่วยให้ภาพรวมของพระบรมรูป มีความมั่นคง แต่ไม่แข็งกระด้าง  เป็นท่าทาง 
ของการยืนที่มองไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ทว่ากลับเป็นท่ายืนที่ผ่อนคลาย  กว่ายืนตรงอย่างเป็นระเบียบ 
ที่แข็งกระด้าง 

                เมื่อสาธารณชน ซึ่งมีระดับสายตาการมองที่ต่ําก ว่าพระบรมรูป ได้แหงนมองไป 
บนพระบรมรูป  จึงจะพบว่าพระพักตร์  มองอย่างแนวนิ่งไปเบื้องหน้า อย่างมั่นคงสื่อถึงความเด็ดเดี่ยว 
ในการเป็นผู้นําที่เด็ดขาด หากแต่ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านเนื้อหาที่สัมพันธ์กับบริบททางประ 
วัติศาสตร์ที่พระองค์ท่าน ได้ทรงพระราชกรณียกิจมากมาย โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศ  และช่วยให้ 
ประเทศสยาม  หรือประเทศไทยรอดพ้นจากการล่าอาณานิคม จนมีเอกราช  นับตั้งแต่อดีต จวบจนถึง 
ปัจจุบัน 
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        2.2.3  การแสดงออกด้านสุนทรียภาพแห่งรูปทรง ของประติมากรรม พระบรมราชา 
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐสภา กรุงเทพมหานคร 
       พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐสภา 
กรุงเทพมหานครนี้ มีแนวทางการสร้างสรรค์โดยใช้หลักสุนทรียภาพ โดยจัดองค์ประกอบแบบสมมาตร 
ซึ่งแม้พระบรมรูปชิ้นนี้  จะเป็นประติมากรรมลอยตัวแบบเหมือนจริง  ซึ่งความเหมือนจริง ที่ปรากฏใน 
ผลงานนั้นมิใช่ความเหมือนจริงในแบบสัจนิยม (Realism) หรือความเป็นจริงแบบตาเห็น แต่เป็นความ 
เหมือนจริง ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของอุดมคติ  (Idealism)  การจัดวางท่าทาง  ของพระบรมรูป 
สื่อถึงความสงบ การปล่อยวาง และความสง่างาม โดยรายละเอียดของบริบทแวดล้อม ของพระบรมรูป 
อ้างอิงกับเหตุการณ์ที่  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอา 
ณาจักรสยาม  
 โครงสร้างโดยรวมแสดงออก ถึงความมั่นคง และความสง่างาม  ของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระ 
ราชหฤทัย  ที่กว้างขวางในการที่ทรงลดบทบาท ทางการเมืองการปกครอง  แม้พระองค์ท่านจะต้องลด 
พระราชอํานาจส่วนพระองค์   เพื่อให้สิทธิ์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศ  แต่ก็ถือได้ว่าทรงมีพระ 
มหากรุณาธิคุณ ไม่ต่างจากวีรกษัตริย์ในสมัยโบราณ ที่ได้ทรงปกป้องแผ่นดินไว้  หากแต่การที่พระองค์ 
ท่านทรงพระราชทานอํานาจการบริหารแผ่นดินที่ท่านพึงมีให้แก่ประชาชนได้ปกครองตัวเองภายใต้ 
รัฐธรรมนูญ อันเป็นเครื่องหมาย แห่งการมีอยู่ ของเอกราชที่แท้จริง ของชาตินั้น  ก็ถือเป็นพระกรุณาธิ 
คุณอย่างยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติเช่นเดียวกัน 
        2.2.4  การแสดงออกด้านสุนทรียภาพแห่งรูปทรง ของประติมากรรม พระบรมราชา 
นุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลชะอํา จังหวัดเพขรบุรี (ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี  ปั้น 
พระเศียรประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ปั้นพระวรกาย) 

                พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นี้  มีแนวทางการสร้างสรรค์ 
โดยใช้หลักสุนทรียภาพแบบศิลปะคลาสสิก นําเสนอความงามที่อยู่ในบริบทของศิลปะว่าเป็นการเลียน 
แบบ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียภาพนั้น จึงขึ้นอยู่กับความเหมือนจริงซึ่งประติมากรก็ได้แสดงออก 
มาได้อย่างสมบูรณ์  แต่ถึงแม้ พระบรมรูปชิ้นนี้  จะเป็นประติมากรรมลอยตัวแบบเหมือนจริง ซึ่งความ 
เหมือนจริงที่ ปรากฏในผลงานนั้น  มิใช่ความเหมือนจริงในแบบสัจนิยม (Realism) หรือความเป็นจริง 
แบบตาเห็น แต่เป็นความเหมือนจริง  ที่ถ่ายทอดออก มาในรูปแบบของอุดมคติ  (Idealism)  มีการจัด 
วางท่าทางรูปแบบศิลปะตามหลักวิชาการ (Academic Art) เพื่อให้เกิดลักษณะการยืนอย่างมีเอกภาพ 
(Unity) ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างอนุสาวรีย์ ที่ได้รับการพัฒนาจากเรียนการสอนภายใต้การนําของศาส 
ตราจารย์ศิลป พีระศรี ที่นําเอาหลักสูตรศิลปะหลักวิชา เข้ามาสร้างสรรค์อนุสาวรีย์ไทยที่ปรากฏขึ้นตั้ง 
แต่ปี พ.ศ.2475  
                  พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชิ้นนี้  ทําหน้าที่  ในการสื่อ 
ความหมายให้สาธารณชน ได้สัมผัสถึงพระเกียรติยศ ความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยว ที่ทรงปกป้องประ 
เทศชาติ ความเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่  โครงสร้างของพระบรมราชานุสาวรีย์ และเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับบริ 
บททางประวัติศาสตร์ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทําให้ สาธารณชนสัมผัสได้ ถึงความรักชาติไทย 
และภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                  ขณะเดียวกัน เมื่อสาธารณชนซึ่งมีระดับสายตา  การมอง ที่ต่ํากว่า พระบรมรูป 
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ได้แหงนมองไปบนพระรูป จึงจะพบว่าพระพักตร์มองอย่างแนวนิ่ง  ไปเบื้องหน้าอย่างมั่นคงสื่อถึงความ 
เด็ดเดี่ยว  ในการเป็นผู้นําที่กล้าหาญ เด็ดขาด  ทรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของอุดมคติ ของมหาบุรุษผู้เป็นวีร 
กษัตริย์แห่งชาติไทย ฐานที่ยกสูงประกอบไปด้วยพานพุ่ม ย่อมถือเป็นเครื่องสักการะบูรพกษัตริย์ที่ทรง 
เกียรติคุณ ในการปกปักรักษาประเทศชาติ ด้วยพระปรีชาอันยิ่งใหญ่ จนเป็นที่ยกย่องทั้งแผ่นดิน 
 
3.  วิธีคิด และการทํางานสร้างสรรค์  ประติมากรรมอนุสาวรีย์  ของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ใน 
มุมมองผ่านการสัมภาษณ์ 

จากการที่ได้ ทำการ ค้นคว้า  หาข้อมูล  เพื่ออ้างอิง ในการทําวิจัย  ด้วยการสัมภาษณ์ บุคคล 
ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือเคยมีประสบการณ์ร่วมใด้เคยพูดคุย หรือทํางานสร้างสรรค์ประติมากรรม อนุ 
สาวรีย์ร่วมกัน กับประติมากรสนั่น เพื่อสืบค้น ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีคิด และการทํางานสร้างสรรค์ 
ของประติมากรสนั่น จากบุคคล ทําให้ค้นพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการวิจัยและทําให้เห็น ภาพ มุม 
มองอีกมิติหนึ่ง ที่มีความหลากหลาย จากผู้ให้การสัมภาษณ์หลายท่านที่ทรงความรู้  และประสบการณ์ 
ในการทํางานด้านประติมากรรมอนุสาวรีย์ โดยคําถามที่ได้ตั้งประเด็นไว้ในด้านต่าง ๆ เพื่อค้นหา วิธีคิด 
และการทํางานของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์นั้น ได้ทําการรวบรวม สรุปความคิดเห็นของ ผู้ให้การสัม 
ภาษณ์ต้องประเด็นคําถามต่างๆ นั้นไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1  รู้จักประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ได้อย่างไร 
  บุคคล ที่รู้จัก อาจารย์สนั่น  ศิลากรณ์   นั้น มีทั้งที่  เป็นลูกศิษย์ ที่ได้เรียน  กับท่าน เช่น 

อาจารย์บุญส่ง  ซึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับ อาจารย์สนั่นไว้ว่า “ผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะ ผมเข้าเรียนปี 1 ผมก็ 
เรียนกับท่าน เพราะป ี1 เป็นปีที่สําคัญ ต้องเรียนรวมกับ คณะ สถาปัตย์ กับ  คณะจิตรกรรม ประติมา 
กรรม”(บุญส่ง นุชน้อมบุญ. 17 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.)  ส่วนบุคคลที่รู้จักอาจารย์สนั่นในด้านของ 
การทํางาน เนื่องจาก อาจารย์สนั่น เข้ารับราชการทํางานอยู่กรมศิลปากร เช่น อาจารย์สมควร โดยอา 
จารย์สมควรได้กล่าวเกี่ยวกับอาจารย์สนั่นไว้ว่า “ผมมาสอบเข้าที่นี่ เมื่อก่อนมันเป็นกองหัตถศิลป์น่ะ ที่ 
กรมศิลปากร เมื่อปี 2526 ผมก็มาอยู่ในห้อง แต่ว่า อาจารย์สนั่น ท่านจะมาอยู่เรื่อยๆ ท่านจะมาหาลูก 
ศิษย์ของแก แล้วก็เจออาจารย์ที่นี่” (สมควร อุ่มตระกูล. 18 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) และบุคคลที่ 
รู้จักอาจารย์สนั่น  ในด้านชื่อเสียง เพราะอาจารย์สนั่นนั้น  ถือว่าเป็นหนึ่งในศิษย์เอกของศาสตราจารย์ 
ศิลป์ พีระศรี เช่น นายโสพิศ ได้กล่าวไว้ว่า “ผมได้มาเรียนรู้เรื่องศิลปะชอบเรื่องศิลปะมันก็มีการศึกษา 
ค้นคว้าว่า คนที่ทํางานศิลปะ มีใครที่เป็นของประเทศเราบ้างแล้ว ก็ต้องได้รู้จักจากการอ่าน  การศึกษา 
ค้นคว้าของเราเอง เราก็ไปเห็นในหนังสือต่างๆ ตามนิตยสารบ้างอะไรบ้าง ได้รู้จากอาจารย์ บ้างรู้ว่าอา 
จารย์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี รุ่นแรก ซึ่งมีความสามารถมาก”  (โสพิศ พุทธรักษ์. 19 มิถุ 
นายน 2558. สัมภาษณ์.) 
           3.2  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ มีบุคลิคลักษณะนิสัยอย่างไร 

    จากบทสัมภาษณ์  ของบุคคล ที่รู้จัก และ เคยทํางาน  กับ อาจารย์สนั่น   อาจารย์เป็น 
คนที่มีฝีมือและความรู้สูง ซื่อตรง จริงใจและขยันจริงจังกับการทํางานเป็นอย่างมาก  จากบุคลิกท่านที่ 
เป็นคนเขร่งขรึม จึงทําให้บุคคลรอบข้างบางท่านรู้สึกเกรงกลัว  โดยอาจารย์สมควร  ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ 
ว่า“โอ้โห น่ากลัวอาจารย์เป็นคนแข็งๆนะ แกเด็ดขาด เรารู้หน้าตาอาจารย์เราก็รู้ เรารู้สึกน่าเกรงขาม” 
(สมควร อุ่มตระกูล) อาจารย์บุญส่ง  ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบุคลิคของอาจารย์สนั่น ไว้ว่า “ท่าทางการ 
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เดินเหินเหมือนนักเลง มองดูรูปร่างสูงใหญ่ แล้วค่อนข้างจะเป็นนักเลง เท่าที่ท่านเล่าให้ผมฟังว่า สมัยที่ 
ท่านหนุ่มๆ ท่านก็คล้ายว่าชีวิตก็ผาดโผนอยู่แถวฝั่งธนฯ บางทีท่านก็เล่นปืน ท่านแม่นปืน” (บุญส่ง นุช 
น้อมบุญ. 17 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) และอาจารย์นิกร ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ท่านจะเฉย แต่ว่า 
เคยรู้มาเบื้องลึกตามความรู้สึกอาจารย์นะ ท่านจะอารมณ์ศิลปิน ภายในที่แสดงออกมาเรื่องงานมันแรง 
เป็นคนแสดงงานอารมณ์ ออกมาแรง   ดูจากรูปเขียนท่าน เคยเห็นหนังสือท่าน ท่านมีความรู้สึกเวลาที่ 
เข้าป่า แล้ว ออกมาเขียนชีวิตกลางแจ้ง ท่านเป็นคนเก่ง ยิ่งเขียนออกดูอารมณ์รุนแรง ดูมีพลัง”   (นิกร 
คชพงค์. 9 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 
 

 
 

ภาพที่ 99 ภาพประกอบที่ประติมากรสนั่น เป็นผู้วาดประกอบในนิตรสาร “ชีวิตกลางแจ้ง”  
 

3.3  ความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากการปั้นรูป  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์  รูป 
บุคคลเหมือน 

   นอกจาก  ความสนใจ  ในการปั้นแล้ว  อาจารย์สนั่น  ก็มี ความสนใจ  ในด้านการเขียน 
รูปเช่นกัน เพราะว่าโดยพื้นฐานของบุคคล ที่เรียนด้านศิลปะ แล้วจะต้องเริ่มจากการเขียนรูป   ในเรื่อง 
ของการสร้างสรรค์ งานของอาจารย์สนั่น จะเป็นเรื่องของท่าทางความเป็นนักรบ นักสู้มีอารมณ์ความรู้ 
สึกที่รุนแรงและมีพลัง ลีลาท่าทางแสดงออกถึงความมีศักยภาพในเรื่องของทักษะ การวาดเส้นในระดับ 
สูง นอกจากจะเขียนรูปคนแล้ว ยังเขียนรูปสัตว์ที่มีอารมณ์ในการต่อสู้ เพราะอาจารย์สนั่น เป็นคนชอบ 
เข้าป่าล่าสัตว์  ซึ่งอาจารย์กองเกตุ  ได้ให้บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับอาจารย์สนั่น  ไว้ว่า “เพราะว่าอาจารย์ 
เคยเป็นพราน เข้าไปล่าสัตว์ อะไรพวกนี้  ในช่วงหนึ่งของอาจารย์ ด้วยความที่อาจารย์  เคยรับราชการ 
ทหาร มันก็ถูกสืบทอดมาในเรื่องของการสร้างสรรค์งาน จําเป็นนะบางทีการต่อสู้หรือความยากลําบาก 
อะไรทุกๆ  อยา่งมันเป็นตัวขับมีแรงผลักแรงดันอะไรที่จะสร้างสรรค์ออกมา ทุกคนต้องมีประสบการณ์ 
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ที่ต่างกัน” (กองเกตุ ชนะพันธ์. 11 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์) 
3.4  เหตุการณ์สําคัญ ในช่วงเวลา ของชีวิต  เช่น การเปลี่ยนแปลง  ทางการเมือง 

ความขัดแย้งสงคราม 
                 ได้แสดงออก  จนเป็น ที่รับรู้  หรือ ผ่านการ ทํางาน สร้างสรรค์   ศิลปกรรม  หรือไม่ ใน 
เหตุการณ์ชีวิตของอาจารย์สนั่น ศิลากรณ์ ท่านได้เข้าเกณฑ์ทหาร  อยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ ท่านได้ 
ไปรบที่เขมร จีงส่งผลให้ให้ได้รับแรงบันดาลใจ  และอิทธิพลต่อการทํางานอย่างมาก ดังเช่นที่ อาจารย์ 
บุญส่งได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “การที่ท่านเป็นทหารเนี่ย ทําให้งานการท่านเกี่ยวกับอนุสาวรีย์เนี่ยท่านจริง 
จังมากเลยนะ จะเห็นเครื่องแบบทหาร เครื่องแบบยุวชนอะไรต่ออะไร การถือปืนกระชับขึ้น เขาจะทํา 
ได้จริงจังมาก ชีวิตการต่อสู้ เรื่องการต่อสู้” (บุญส่ง นุชน้อมบุญ. 17 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) ส่วน 
ในเรื่องของด้านการเมือง อาจารย์สนั่น ท่านไม่ค่อยสนใจทางด้านนี้ เพราะท่านเป็นคนขยันทํางานและ 
ด้วยการที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ไม่ได้ให้ลูกศิษย์ ไปฝักใฝ่ในด้านการเมือง   ดังเช่นที่ศาสตราจารย์ 
วิชัยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ท่านคงไม่ชอบหรอกการเมืองอะไรแบบนี้ ท่านไม่สนใจเลยและอาจารย์ศิลป์ 
ท่านก็สอนอยู่แล้วว่า การเมืองต้องแยกจากศิลปะ”  (วิชัย สิทธิรัตน์. 10 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 
 

 
 

ภาพที่ 100 ขณะกําลังปั้นรูปอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี 
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3.5  อิทธิพลของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ที่มีต่อ ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 

   อาจารย์สนั่น  ได้รับ อิทธิพล  การทํางาน  ด้านศิลปะ  มา จาก   ศาตราจารย์ศิลป์ เป็น 
อย่างมากเนื่องจากเป็นลูกศิษย์  และเพิ่งก่อตั้งมหาลัยศิลปากร ผลงานจึงมีความถูกต้องในเรื่องของสัด 
ส่วน ตามหลักกายวิภาค เป็นอย่างมาก ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลจึงต่อเนื่องกัน ดังเช่นที่อาจารย์นิกร 
ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “คิดว่ามีมากเลยนะเพราะว่าอย่างตอนอาจารย์ศิลป์บางครั้งอาจารย์ศิลป์ท่านออก 
แบบเนื้อหา อาจารย์สนั่น ก็จะเป็นผู้ร่วมปั้น  ท่านอาจารย์ศิลป์ ก็จะควบคุม ดูแล ตรงไหนไหนไม่ดี อา 
จารย์ศิลป์ก็จะให้แก้ไข” (นิกร คชพงค์. 9 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) และจากอาจารย์ถนอมจิตร์ ได้ 
ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ผมว่าถ้าอิทธิพลในเรื่องของงานศิลปะ ผมว่ายังไงก็ 100 เปอเซ็นต์  เพราะดูงานยุค 
แรก ๆ ของอาจารย์สนั่น งานของท่านนิยม เหมือนของอาจารย์ศิลป์เลย”  (ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. 10 มิถุ 
นายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.6  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ เป็นศิษย์เอกของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี 
   ด้วย การที่  อาจารย์สนั่น เป็น ลูกศิษย์  ของ  ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี และด้วยการ 

ที่ท่านเป็นคนมีฝีมือ ขยันทํางานช่วยงานศาสตราจารย์ศิลป์ อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังได้รับองค์ความรู้และ 
วิธีคิด จึงได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ด้านการปั้นอนุสาวรีย์  ดังที่ อาจารย์ถนอมจิตร์ 
ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ ใช่แน่นอนเลย  และก็เป็นมือหนึ่งของอาจารย์ศิลป์ ด้วย ผมคิดว่าอาจารย์สนั่น 
เป็นคนที่อาจารย์ศิลป์ เชื่อมั่นว่า  สามารถที่จะไว้วางใจ  ท่านทําได้อย่างดี และถูกใจ  เชื่อใจ ไว้ใจได้” 
(ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. 10 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.7  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ จากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
   สิ่งหนึ่ง ที่ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี สอนลูกศิษย์ นั้นคือศิลปะแบบหลักวิชา  หรือองค์ 

ความรู้แบบหลักวิชา คือ การเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีศิลปะ ให้ถูกต้องตามรูปแบบ ตามแบบวิชาการ ซึ่ง 
อาจารย์สนั่น ศิลากรณ์ ก็ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้มาแทบทุกอย่าง ดังเช่นอาจรย์นิกร ได้ให้บท 
สัมภาษณ์ไว้ว่า    “ใช่ ได้มากเลย  ได้อย่างมากเลยด้วย   โดยเฉพาะแบบเรื่องการแสดงออก”   (นิกร 
คชพงค์. 9 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.8  องค์ความรู้ที่ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ได้รับ 
   องค์ความรู้  ที่อาจารย์สนั่น   ศิลากรณ์   ได้รับ และใช้  ในงานประติมากรรม  นั่นก็คือ 

ประติมากรรมแบบหลักวิชา ในแบบอคาเดมิค (Academic Style) ที่ต้องมีหลักการ ชัดเจน มีความถูก 
ต้องในเรื่องของสัดส่วน ตามหลักกายวิภาค โดยที่อาจารย์สนั่น ได้รับองค์ความรู้เหล่านี้มาจากศาสตรา 
จารย์ศิลป์ พีระศรี มาทั้งหมดในการสร้างอนุสาวรีย์ ในทางทฤษฎ ีและการปฏิบัติ  ดังเช่นอาจารย์นิกร 
ได้ให้บทสัมภาษณ์ไว้ว่า “เราได้รับมาจากครูบาอาจารย์ สิ่งดีๆ ความถูกต้องของรูปแบบ รูปทรงของอะ 
ไรต่ออะไรหลักการตามหลักวิชาการ กระบวนการและเทคนิคต่างๆ”(นิกร คชพงค์. 9 มิถุนายน 2558. 
สัมภาษณ์.) ซึ่งอาจารย์ถนอมจิตร์ ก็ได้กล่าวขยายความ ของประติมากรรมแบบหลักวิชาไว้ว่า“การปั้น 
อนุสาวรีย์  ยังไงก็เป็นหลักวิชา  เป็นอคาเดมิค  ถ้าในความเข้าใจของผมนะ  แต่อคาเดมิคตรงนี้มันก็มี 
ทฤษฎีที่ค่อนข้างละเอียด ซึ่งมันประกอบขึ้นด้วยหลายองค์ประกอบ หลายองค์ความรู้ เช่น ความรู้ทาง 
ประวัติศาสตร์ถ้ามาเป็นประติมากรก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของวิชาการที่ว่าด้วยศาสตร์ที่กี่ยวข้องกับวิท
ยาศาสตร์” (ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. 10 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 
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  3.9  กระบวนการสร้างสรรค์ประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ ในยุคสมัย ของ 
ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 

   พระบรมราชานุสาวรีย์  ที่สร้าง  ในยุคสมัย  ของอาจารย์ สนั่น   ศิลากรณ์  นั้น ยึดแนว 
ทางมาจาก หลักกระบวนการสร้างอนุสาวรีย์ของ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ทั้งด้าน หลักวิชา  ที่เป็น 
ทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงเทคนิคต่างๆอีกมากมาย มีทั้งการกําหนดรูปแบบ การตรวจ ดูความเหมาะสม 
ของสถานที่ตั้ง มีกรรมการมาตรวจสอบเป็นขั้นตอนตลอดจนถึงการติดตั้ง จึงมีความถูกต้องและชัดเจน 
เป็นอย่างมากนอกจากความถูกต้องตามหลักวิชาแล้วจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
ผู้สร้างด้วยดังเช่น  อาจารย์วิชัย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ด้านไอเดีย เรื่องของความคิดต้องมาก่อน แล้วก็ 
จินตนาการ อันนี้สําคัญ  อย่างเช่น ตอนปั้นราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามฯ  ซึ่งพ่อขุนรามฯ ไม่มีใครเคยเห็น 
หรอก อาจารย์สนั่นเองท่านก็ไม่เคยเห็นว่าลักษณะเป็นอย่างไร รู้เพียงว่ามีความเมตตา มีความเข้มแข็ง 
เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่” (วิชัย สิทธิรัตน์. 10 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.10  ขั้นตอนสําคัญของการสร้างรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ 
    ในกระบวนการ สร้าง  พระบรมราชานุสาวรีย์   ตั้งแต่เริ่ม จนถึงขั้นตอน การสร้าง นั้น 

ขั้นตอนสําคัญ อยู่ที่ การหาข้อมูล ประวัติของบุคคล ที่ต้องการปั้น แล้วจึงกําหนด รูปแบบ และท่าทาง 
อารมณ์ในการแสดงออกให้ดูรู้ทันทีว่า  เป็นกษัตริย์ ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไป และสิ่งสําคัญอีกประการ 
หนึ่งคือการดูสถานที่ตั้ง เพื่อเป็นสิ่งที่กําหนดขนาดสัดส่วนและท่าทาง ดังเช่นนายโสพิศ ได้ให้สัมภาษณ์ 
ไว้ว่า “คือมันต้องดูสภาพแวดล้อมเพราะสภาพแวดล้อมคือสถานที่ที่เราจะตั้งอนุสาวรีย์ ว่ามันเป็นยังไง 
ซึ่งตรงนี้  มันเกี่ยวข้องกับขนาดสัดส่วนด้วยว่า เราจะทําใหญ่ทําเล็ก  บางพื้นที่ที่ใหญ่อาจจะทําออกมา 
เล็กจนเกินไป  มันก็จะไม่เหมาะสมกับสถานที่สภาพแวดล้อม”  (โสพิศ พุทธรักษ์. 19 มิถุนายน 2558. 
สัมภาษณ์.) ประการสุดท้าย คือ ความถูกต้องตามหลักวิชาประติมากรรม  ทั้งโครงสร้าง และหลักกาย 
วิภาค ดังเช่น อาจารย์นิกรได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “การวางโครงสร้างเนี่ยประติมากรจะต้องพิจารณาให้ดี 
ซึ่งมันก็อยู่ที่ประสบการณ์การทํางานด้วยและก็การดูแลดินก็สําคัญ” (นิกร คชพงค์. 9 มิถุนายน 2558. 
สัมภาษณ์.) ส่วนอาจารย์ขวัญเมือง ได้ให้สัมภาษณ์ไ ว้ว่า “ความถูกต้อง ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว  
เพราะฉะนั้น  กายวิภาคมันถึงสําคัญไง เราต้องแม่นเรื่องกายวิภาคด้วยนะ พวกกล้ามเนื้ออะไรเราต้อง 
อยู่กับที่เลย”  (ขวัญเมือง ยงประยูร. 12 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.11  ความแตกต่างของการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ในอดีตกับปัจจุบัน 
     จาก หลักวิชา การสร้าง อนุสาวรีย์ที่  ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี   ได้วาง รากฐานมา 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงยึดถือแนวทางนี้อยู่  ซึ่งในหลักกระบวนการสร้างแล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยน 
แปลงเพียงแต่จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ รูปแบบและการดําเนินงานที่ถูกกําหนดโดยคณะกรรมการ 
จากหลายส่วนที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับที่นายพลังพัษฏ์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “โดยหลัก 
แล้วรากฐานที่ อาจารย์ศิลป์ได้วางไว้ในกระบวนการสร้างอนุสาวรีย์  กลุ่มประติมากรรมก็ยังยึดถือแนว 
ทางนั้นอยู่  ยังคงรักษาไว้  และเห็นคุณค่าของแนวทางนั้นอยู่ แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันก็มี   ด้วยว่า 
การสร้างอนุสาวรีย์มันก็มีกลุ่มคนอื่นที่เกี่ยวข้องมากําหนดว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร”  (พลังพัษฏ์  โพธิ์ 
สมบัติ. 17 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.)เรื่องของบุคคลที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในความเปลี่ยนแปลงใน 
ปัจจุบันที่ อาจารย์นิกรได้พบเห็น  โดยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่อาจารย์บอกได้ 
ก็คือ การออกแบบแท่นฐานในยุคนั้นกับความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ก็เหมือนว่าเวลาไปดูสถานที่ ทุกครั้ง 
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ก็ต้องมีสถาปนิกไปด้วย เพื่อให้เขากลับมาออกแบบแท่นฐาน ประติมากรออกแบบแต่รูปพระบรมราชา 
นุสาวรีย์ แล้วค่อยเอามารวมเข้าด้วยกัน” (นิกร คชพงค์. 9 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.)  ส่วนอาจารย์ 
ถนอมจิตร์ ได้ให้ความเห็นของความแตกต่างจากอดีตกับปัจจุบันไว้ว่า “ถ้าเป็นส่วนอนุสาวรีย์ ผมคิดว่า 
ไม่ต่างกันนะ ไม่แตกต่าง ซึ่งคิดว่าปัจจุบันก็ยังใช้วิธีการ กระบวนการนั้นอยู่  ไม่ว่าจะเป็นการไปดูพื้นที่ 
การสเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ปริมาณงานจะไม่จําเพาะ ไม่เจาะจง ในส่วนของพื้นที่ 
สําคัญเหมือนแต่ก่อน” (ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. 10 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.12  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์กับ คณะกรรมการพิจารณาอนุสาวรีย์แห่งชาติ 
     ในกระบวนการ  สร้าง ราชานุสาวรีย์  จะต้องมี การตรวจสอบ  สถานที่ และออกแบบ 

รูปแบบ แล้วจึงนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา เพื่อที่จะขอพระบรมราชานุญาตเมื่อผ่านแล้วจึงนํา 
มาปั้นขยาย  ซึ่งในระหว่างขั้นตอนการปั้นนี้  ก็จะต้องผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็น 
ระยะๆ ตลอดจนถึงกระบวนการติดตั้ง เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุสาวรีย์แห่งชาตินี้  มีการวิพากษ์ 
วิจารณ์ผลงาน จึงส่งผลให้เกิดความกดดันต่อ อาจารย์สนั่น ศิลากรณ์ เป็นอย่างมาก ดังเช่นที่  อาจารย์ 
บญุส่ง  ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “กดดันสิ เพราะตอนนั้นตําแหน่งท่านยังเป็นนายช่างศิลป์โท ช่างศิลป์เอก 
อะไรอยู่ อธิบดีก็จะชั้นพิเศษ หัวหน้ากองก็ยังชั้นพิเศษ  พวกนี้ก็จะใช้อํานาจไงมาจากกฏหมายบ้างจาก 
พาณิชย์อะไรก็จะเข้ามาจุ้นจ้าน ซึ่งอาจารย์สนั่นจะอารมณ์เสีย คล้ายว่าไม่ใช่ช่างปั้นแต่มาติงานช่างปั้น 
มาให้ความคิดช่างปั้นแบบไม่รู้ว่าปั้นต้นยังไง ลงยังไง มันจะไปพูดดักหน้าไว้ก่อน” (บุญส่ง นุชน้อมบุญ.  
17 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.13  “ดินเหนียว  ที่ใช้ปั้น  นั้นก็เหมือน  ชั้นกล้าม  เนื้อเยื่อ  หรือ  เอ็นต่าง ๆ   ที่ห่อหุ้ม 
โครงกระดูก ของคนเรา เป็นรูปร่างอย่างไร สัดส่วนอย่างไร ก็ปั้นให้เหมือน และต้องให้มีชีวิตจิตใจ 
ด้วยเพราะเราต้องปั้น ให้เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ปั้นตอนเสียชีวิตแล้ว เรียกว่าเหมือนเป็น ไม่ใช่ 
เหมือนตาย  ถ้าไม่เหมือน เป็นยังดีกว่า” ทัศนะในการทํางานอนุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน  ของประ 
ติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 

      ในความหมาย  ของ อาจารย์สนั่น  อาจหมายถึง  ปั้นแล้วเหมือน   ไม่ใช่เป็นดิน  แต่ 
เป็นเลือด เป็นเนื้อ ดูเสมือนมีชีวิต ดังที่ศาสตราจารย์วิชัย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “อาจารย์สนั่น  ท่านยึด 
ถึงจิตวิญญาณเป็นสําคัญ  ความมีชีวิตชีวา ความมีจิตวิญญาณซึ่งจะอยู่ในรูปประติมากรรมนั้นจะแสดง 
ออกมาได้ชัดเจน และนั่นคือความสําเร็จของประติมากร  แต่เมื่อไรก็ตามที่ปั้นแล้วทําได้แค่รูปคนกําลัง 
ยืนอยู่  มันก็แค่หุ่น  แบบนี้คือ มันไร้วิญญาณ” (วิชัย สิทธิรัตน์. 10 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.)  และ 
สอดคล้องกับที่อาจารย์ถนอมจิตร์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “อย่าปั้นให้เป็นเพียงรูปปั้น ที่แบบเหมือนตุ๊กตา 
เหมือนไม่มีชีวิตชีวา  คือคนทักษะสูง  ต้องปั้นให้รู้สึกว่ามีชีวิต ปั้นคนให้มีชีวิตให้มีความรู้สึกว่ากําลังทํา 
อย่างไรอยู่” (ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. 10 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.14  เทคนิค ในการปั้นรูปบุคคลเหมือน ให้มีชีวิต  และจิตวิญญาณ ของประติมากรสนั่น 
 ศิลากรณ์ 

     อาจารย์สนั่น  ศิลากรณ์  เป็น ประติมากร ที่มีความรู้  และ ทักษะฝีมือ  สูงมาก เนื่อง 
จากอาจารย์สนั่น  เป็นคนที่ขยันทํางาน ทํางานมาก ยิ่งมีทักษะมาก  ส่วนในเรื่องเทคนิค  ของอาจารย์ 
สนั่น นั้นนายโสพิศได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “เทคนิคก็คือการเรียนรู้กล้ามเนื้อ เรียนกายวิภาค  คือเก่งคือมี 
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ความเชี่ยวชาญแล้วอาจารย์ศิลป์ก็ถ่ายทอดให้เยอะ อย่างกล้ามเนื้อก้อนไหนบ้างต้องรู้ทุกมัด”   (โสพิศ 
พุทธรักษ์. 19 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) และอาจารย์กองเกตุ  ได้ให้บทสัมภาษณ์  เกี่ยวกับอาจารย์ 
สนั่น ศิลากรณ์ไว้ว่า “อาจารย์สนั่น เป็นคนที่ใช้มือร่วมกับเครื่องมือเก่งมากนะ  แล้วก็เวลาใช้เครื่องมือ 
ใช้ได้อย่างเหมาะสม มันจะอยู่ได้ เหมือนการทํางานเนี่ย  ต้องแสดงออก  มาด้วยมือไง   ด้วยความรู้สึก 
อยากทํา  อยากเห็น  เวลาเราทํางาน ประติมากรรมนะ  จากกองดินกองหนึ่ง  เราจะสร้างเป็นภาพอนุ 
สาวรีย์ ที่มีชีวิต  มันเป็นความพึงพอใจในส่วนตนก่อน   ถึงจะไปสู่ การรับรู้ของบุคคลทั่วไป” (กองเกตุ 
ชนะพันธ์. 11 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์)  

3.15  เทคนิค ในการปั้นรูปบุคคลเหมือน  ให้มีชีวิต  และจิตวิญญาณ  ของประติมากรคน 
สําคัญ  (ของผู้ให้สัมภาษณ์) 

    เทคนิค ใน  การปั้น  รูปคนเหมือน  ของอาจารย์กองเกตุ  นั้น  อาจารย์กองเกตุ  ได้ให้ 
สัมภาษณ์ไว้ว่า “ปั้นด้วยอารมณ์ดี ปั้นด้วยความตั้งใจ มีความอยากทําอยากเห็น อยากให้ผลงานตัวเอง 
ออกมาดี จริงๆ ถ้าเราปั้น เราไม่ได้มุ่งหวัง ให้คนอื่นมาชื่นชมเราหรอก  ไม่ต้องคาดหวังหรอก ที่จริงนั้น 
เราดูที่เราปั้น ตามกระบวนการ ของงานปั้น  แล้วก็งานจะออกมาดี  ซึ่งเรา ต้องดูตามความรู้สึกเราเอง 
ก่อน” (กองเกตุ ชนะพันธ์. 11 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์) ส่วนเทคนิคการปั้น รูปบุคคลเหมือน ให้มีชี 
วิตและจิตวิญญาณ ของ อาจารย์นิกร  อาจารย์นิกรได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  “ความมีชีวิต มันอยู่ที่ภายใน 
ของแต่ล่ะบุคคลไม่เหมือนกัน  ความรู้สึกภายในของอาจารย์นั้นเนี่ยนะ เวลาอาจารย์ปั้น อาจารย์จะไม่ 
ค่อยอยากจะใช้เครื่องมือ  เครื่องมือเราพยายามหลีกเลี่ยง ใช้ในตัวที่มันจําเป็น บางคนใช้เครื่องมือมาก 
จนแบน  เครื่องมือเนี่ย ใช้ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบ ที่ช่วย แต่ส่วนมาก จะเอาอารมณ์ของเรา  กับมือ 
ของเราที่มาแตะความรู้สึกภายในน่ะ” (นิกร คชพงค์. 9 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.16  การปั้นรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ต่างกับบุคคลทั่วไปอย่างไร 
    การปั้นรูป   พระบรมราชานุสาวรีย์  จะต่างกับ บุคคลทั่วไป  ในเรื่อง ของความถูกต้อง 

เป็นสําคัญ ทั้งในเรื่อง ของประวัติ  เครื่องทรง และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง พระ 
บรมราชานุสาวรีย์  การปั้นมีการปรับแต่งให้แสดงออกดูมีพลัง น่าเกรงขาม  โดยมองออกในทันทีว่าคือ 
พระบรมรูปของกษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับที่อาจารย์ถนอมจิตร์ ได้ให้บทสัมภาษณ์ไว้ว่า “รูปกษัตริย์หรือ 
อนุสาวรีย์มันมีประเด็น หรือภาพที่ต้องการบ่งบอก ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของกษัตริย์  หรือเอกลักษณ์ 
ของพระองค์ท่าน และเกี่ยวข้องกับ พื้นที่ ยังไง  หมายถึงว่า  เกี่ยวข้องกับสถานที่ยังไง ยกตัวอย่างเช่น 
สถานที่ที่จะจัดตั้งเป็นสถานปกครอง อนุสาวรีย์ที่จะจัดตั้งก็ต้องเกี่ยวข้องด้วย แต่ว่าถ้าอีกที่หนึ่งเป็นโรง 
พยาบาลเราก็น่าจะเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นอีกแบบหนึ่ง  และเราก็สามารถปรับหน้าตา อีกนิดหน่อย 
ได้ เหมือนแล้ว ก็ต้องปรับ ให้มีเมตตา  หรือดูมีพลัง  อันนี้แหละคือความต่าง” (ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. 10 
มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.17  เอกลักษณ์ ในการแสดงออก  ในผลงานอนุสาวรีย์  ของประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์ 
    รูปแบบ  ของพระมหากษัตริย์  ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ ในท่ายืน  ท่านั่ง ท่วงท่าต่างๆ รูปแบบ 

ทั้งหมดนี้ จะถูกกําหนดไว้  ด้วยกฏเกณฑ์ ของความเป็นพระมหากษัตริย์  จึงถูกครอบคลุม ผลงานของ 
อาจารย์สนั่น จึงออกแนวแข็งแรง มีพลัง ซึ่งสอดคล้องกับที่ศาสตราจารย์วิชัย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ถ้า 
พูดถึงลักษณะ  โดยรวมของผลงานอาจารย์สนั่น  ส่วนใหญ่ จะออกแนวแข็งแรง ดูมีพลัง รู้สึกถึงพลังที่ 
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ซ่อนเร้นอยู่ มีความสง่างามและมีความเป็นชายมาก” (วิชัย สิทธิรัตน์. 10 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 
อาจารย์ขวัญเมือง  ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “เอกลักษณ์ของท่านก็คือ สง่าผ่าเผยแล้วยืนแน่น” (ขวัญเมือง 
ยงประยูร. 12 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) และอาจารย์นิกร  ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในลักษณะ คล้ายกัน 
นี้ว่า “เอกลักษณ์นี้ อาจารย์สนั่น  เน้นเรื่องของความแข็งแรงมาก ดูรูปของท่านแล้วมีพลัง”  (นิกร คช 
พงค์. 9 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.18  ความประทับใจ ในผลงานอนุสาวรีย์ ของ ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ ไม่นับ เฉพาะ 
เพียงพระบรมราชานุสาวรีย์เท่านั้น แต่รวมถึงอนุสาวรีย์ที่ท่านปั้นทั้งหมด 

     ความประทับใจ  ในผลงาน อนุสาวรีย์  ของประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์ ศาสตราจารย์ 
วิชัย  ได้ให้สัมภาษณ์ ไว้ว่า “พระยาพิชับดาบหัก  คือชิ้นที่  ผมชอบที่สุด และ พระนเรศวรด้วย  อีกทั้ง 
พระยาพิชัยดาบหัก  ยังเป็นผลงานที่อาจารย์สนั่น ท่านพอใจมากถึงมากที่สุด” (วิชัย สิทธิรัตน์. 10 มิถุ 
นายน 2558. สัมภาษณ์.) อาจารย์ถนอมจิตร์  ก็มีความประทับใจในชิ้นเดียวกัน  โดยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
“ผมชอบพระยาพิชัยดาบหัก อย่างที่อาจารย์สนั่นเคยให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่า ปั้นคนให้มีชีวิตนั่นแหละ” 
(ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. 10 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) และนายพลังพัษฏ์  ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความประ 
ทับใจในลักษณะสอดคล้องกันไว้ว่า “ถ้าชอบมากที่สุด ก็พระยาพิชัยดาบหัก  อย่างที่บอกว่า เหมือนว่า 
มันดูไม่มีกรอบอะไรมากมาย เหมือนเช่น การปั้นปกติ ก็ไม่รู้ว่ากษัตริย์จะปั้นเส้นเอ็นได้หรือเปล่าแต่ชิ้น 
นี้ พระยาพิชัย มีเส้นเอ็น และเสื้อ นี้แนบเนื้อเลย ทําให้รู้สึกว่า ผลงานชิ้นนั้นเยี่ยมมากเลย” (พลังพัษฏ์ 
โพธิ์สมบัติ. 17 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) 

3.19  สิ่งที่ศิลปิน ประติมากร นักศึกษา หรือผู้สนใจ จะสามารถเรียนรู้  ได้จากผลงานของ 
ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ 

     สิ่งที่ สามารถศึกษา  เรียนรู้  จากผลงาน ของอาจารย์สนั่น  นั้นมี หลายอย่าง เช่น ศึก 
ษารูปแบบท่าทาง และอารมณ์การแสดงออก ของการปั้นอนุสาวรีย์ หลักความถูกต้องในการทํางานทั้ง 
ทฤษฎี และการปฏิบัติ ซึ่งอาจารย์สนั่น ท่านจะยึดถือความถูกต้องเป็นเกณฑ์ เป็นต้น   อาจารย์สมควร 
ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “เรื่องความมีชีวิต เวลาทํางานจากความรู้สึกอันนี้สําคัญมาก แล้วก็พยายามศึกษา 
ให้เข้าใจถึงธรรมชาติ นี่คือสิ่งที่อาจารย์สนั่น พูดไว้ทั้งหมด  นี่คือสิ่งที่เราควรเรียนรู้ไว้  หลักการของมัน 
คือตรงนี้ ซึ่งเวลาเราศึกษา ต้องศึกษาให้รู้จริงๆนะ เช่นถ้าเราอยากเป็นประติมากร เราต้องรู้เรื่องที่ประ 
ติมากร ควรรู้จริง ๆ มีอะไรบ้างมันสําคัญนะ” (สมควร อุ่มตระกูล. 18 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์.) อา 
จารย์กองเกตุ  ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “เรียนรู้จากชีวิตการทํางาน และก็ผลงานที่มีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
มันมีเส้นทางของการเรียนรู้ คือ ความรู้ในวิชาวาดเส้น ในวิชาเลียนแบบธรรมชาติ เรียนรู้อะไรสักอย่าง 
เพราะทุกอย่างเ ป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้” (กองเกตุ ชนะพันธ์. 11 มิถุนายน 2558. สัมภาษณ์)  อาจารย์ 
ถนอมจิตร์ ได้กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ จากผลงานอาจารย์สนั่น ไว้ว่า “ถ้าเป็นไปได้  คนที่รู้ ปฏิบัติได้แล้ว 
วิเคราะห์ออกมา แยกแยะออกมาให้เห็นว่ามันสวยอย่างไร มันมีความรู้อย่างไร ก่อตัวมายังไงถึงความรู้ 
ที่มันอยู่ในงาน ของ อาจารย์สนั่น แต่ล่ะชิ้น  ความรู้มันอยู่ตรงนั้น”  (ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์. 10 มิถุนายน 
2558. สัมภาษณ์.) 
 
4.  ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ รูปบุคคลเหมือน ของประติมากร 
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สนั่น ศิลากรณ์ มีข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลการวิจัย และเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปนี้  
 3.1  ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลวิจัย 
                 3.1.1  ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ของประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์ นับ 
ว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่มีคุณค่ามาก ลักษณะท่าทาง กายวิภาคดีมาก ดูแล้วมีความสง่างามมีชีวิตดี ประติมา 
กร รุ่นหลังๆ ควรจะศึกษาและเรียนรู้ในการปั้นรูปเหมือน กริยา ท่าทาง กายวิภาค โครงสร้างเพื่อเสริม 
ทักษะการเรียนรู้ (นิกร  คชพงศ์, 2558) 
                 3.1.2  ผลงานประติมากรรม ที่เป็นรูปของพระมหากษัตริย์  นั้นถูกกําหนดด้วยกรอบรูป 
แบบที่เคร่งครัดทําให้ อ.สนั่น ไม่สามารถที่จะทํารูปได้อย่างอิสระ  เมื่อเปรียบเทียบผลงานของอาจารย์ 
ในการทํารูปอนุสาวรีย์วีรชนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น อนุเสาวรีย์ พระยาพิชัยดาบหัก อนุสาวรีย์วีรชนบาง 
ระจัน  อนุสาวรีย์จ่าดํา  อาจารย์ได้ทําการออกแบบ  และปั้นขยายได้อย่างพิเศษ   และมีความเป็นเอก 
ลักษณ์ส่วนตัวอย่างที่อาจารย์ต้องการ (อัษฎายุธ  อยู่เย็น, 2558) 
                 3.1.3  ประติมากรสนั่น ศิลากรณ์  เป็นข้าราชการ กรมศิลปากร ในตําแหน่งประติมากร 
มีความรู้ความสามารถมาก ในการสร้างงานประติมากรรมขนาดใหญ่ ประเภท “อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญ 
ของชาติ” อันเป็นงานศิลปกรรม เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย  ดังนั้นผู้ที่ทํางานวิจัย เกี่ยวกับผล 
งานของท่านแล้วจะต้องศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดและมีข้อมุลถูกต้องตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการให้เกียรติ 
แก่ท่านและผลงานของท่าน (ชิน  ประสงค์, 2558) 
                 3.1.4  การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์  นอกเหนือเป็นการแสดงถึง  พระเกียรติคุณของ 
บูรพกษัตริย์แล้ว ยังแสดงออกถึงภูมิปัญญา ที่จะออกแบบและถ่ายทอดตามบุคลิก  ของแต่ละพระองค์ 
และยังต้องศึกษาพระราชประวัติอย่างถ่องแท้ เพื่อให้องค์พระบรมรูป  แทนพระองค์อย่างถูกต้อง   ทั้ง 
ด้านสรีระท่าทาง  เครื่องทรง  ตามยุคสมัยอย่างถูกต้อง  อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ  ของ 
สถานที่ตั้งรวมทั้งภูมิทัศน์อีกด้วย (รุจน์ ถวัลย์อรรณพ, 2558) 
                 3.1.5  ประติมากรรมทั้ง 8 ชิ้นงานมีความงาม และคุณค่าทางศิลปะเป็นอย่างยิ่ง ทั้งด้าน 
เนื้อหา สุนทรียภาพการแสดงออก หากเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าประติมากรสนั่น  ศิลากรณ์ สร้าง 
สรรค์พระบรมราชานุสารีย์ ของกษัตริย์ในอดีต  ผสมผสานความเหมือนจริง  กับความงามทางอุดมคติ 
แบบไทย ส่วนพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา จะเน้นความงามตามแบบเหมือนจริง 
(สัจจนิยม) คือ เน้นความเหมือนและบุคคลิกการแสดงออก (ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์, 2558) 

       3.1.6  จากข้อคําถามประกอบกับท่วงท่าการจัดวางของพระบรมราชานุสาวรีย์ เช่นการ 
ประกอบพระราชกรณียกิจ  อัตลักษณ์  ของวีรกษัตริย์ในอุดมคติของชาติ ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรง 
ขาม เป็นต้น ท่วงท่าในการจัดวาง  ในความคิดเห็น ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า  ไม่เป็นไปตามคําถามที่ 
ตั้งขึ้นเท่าใดนัก หากแต่ผู้สร้างอาจเป็นได้ที่มิได้มุ่งประเด็นการสร้าง ไปในทิศทางแบบเดียวกันกับข้อคํา 
ถามของผู้วจิัย ส่วนด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น หากเป็นไปในทิศทางของข้อคําถามที่ 
ผู้วิจัยตั้งข้อคําถามขึ้นได้นั้น ก็จะทําให้พระบรมราชานุสาวรีย์เกิดความงดงามยิ่งขึ้น (อติยศ สรรคบุรา 
นุรักษ์, 2558) 
                 3.1.7  พระบรมราชานุสาวรีย์ หากมีการสื่อความหมายถึง พระราชกรณียกิจ  ที่โดดเด่น 
ของพระมหากษัตริย์องค์นั้นๆ ให้ชัดเจน ด้วยนั้น จะเกิดความเข้าใจแก่ประชาชน  หรือพสกนิกรในยุค 
ถัดมาได้ง่ายขึ้น (วิศิษฐ พิมพิมล, 2558) 
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                 3.1.8  ประติมากรรม ที่แสดงรูป พระมหากษัตริย์ไทยนั้น  ได้แสดงถึงศิลปกรรม  ที่ท่าน 
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้สั่งสอนลูกศิษย์รุ่นแรกๆ จึงส่งผลให้ผลงานประติมากรรม ลอยตัวเกิดขึ้น 
มากมายจึงทําให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสเห็นภาพจริงของกษัตริย์ชาติไทยที่มีความเป็นมาช้านาน (พงษ์ศักดิ์ 
สารกุล, 2558) 

      3.1.9  อาจเพิ่มเนื้อหาในส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์แต่ละพระองค์ เพื่อเป็นแนวทาง 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้อ่านอ้างอิงถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ และการเลือก 
เนื้อหา ช่วงตอนใดในประวัติศาสตร์ที่ประติมากรเลือกมาใช้สร้างประติมากรรม (ภาณุ  อุดมเพทายกุล, 
2558) 
       3.1.10  เนื่องจากคําถาม ในแบบสอบถาม ได้ถามถึงส่วนต่างๆ หลายส่วน เช่นเกิดความ 
งดงามแก่สิ่งแวดล้อม  ความถูกต้องของโครงสร้าง  ส่วนสัด  (ในเอกสาร ใช้คําว่าสัดส่วนคํานี้เหมาะสํา 
หรับใช้กับสิ่งของ แต่ถ้าใช้กับมนุษย์ จะใช้คําว่าส่วนสัด ) และกล่าวถึง   องค์ประกอบศิลป์ รวมถึงส่วน 
อื่นๆ ดังนั้น หากมีภาพประกอบในหลายๆมุมมอง ทั้งใกล้  ให้เห็นอารมณ์ของพระพักษณ์ พระกร หรือ 
ระยะใกล้  สามารถมองเห็นองค์ประกอบอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ ก็จะทําให้การตอบ 
แบบสอบถาม ตรงตามวัตถุประสงค์และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (ธวัชชัย  ช่างเกวียน, 2558) 
 3.2  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
       3.2.1  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ มีองค์ประกอบที่ต้อง 
พิจารณารายละเอียดมาก ได้แก่ ประติมากรรมรูปบุคคลเหมือน บุคคลสําคัญ  แท่นฐานพระบรมราชนุ 
สาวรีย์ ฉากหลัง การออกแบบภูมิสถาปัตย์  ที่ว่าง  การออกแบบสวน  และการบริหารจัดการพื้นที่ สิ่ง 
แวดล้อมโดยรอบ 
       3.2.2  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์   ควรศึกษา  ค้นคว้า 
กฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  กับการสร้างอนุสาวรีย์  อาทิ เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า 
ด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ. 2520 และระเบียบ วิธีการ 
ในทางราชการที่เกี่ยวข้อง กับการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการจัดสร้าง พระบรมราชานุ  
สาวรีย์ เพื่อความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ของประติมา 
กร  ที่มีความเกี่ยวข้องกับ กฎระเบียบต่างๆ อยู่มาก 
       3.2.3  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ มีความเกี่ยวข้อง สัม 
พันธ์กับองค์ความรู้หลายด้าน  อาทิ เช่น  ศิลปกรรม  ประวัติศาสตร์  วรรณคดี  พระราชประเพณี  ระ 
เบียบ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ของไทย และสถาปัตยกรรม เป็นต้น ดัง 
นั้นควรพิจารณา ระยะเวลาให้เหมาะสมกับการค้นคว้าหาข้อมูล ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก 
       3.2.4  ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ประกอบไปด้วย องค์ความรู้ที่มีคุณค่า  และ 
และมีความสําคัญ เนื่องจากในปัจจุบัน องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้าง   ประติมากรรมพระบรมราชานุ 
สาวรีย์กําลังสูญหาย เนื่องจากไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลค่อนข้างกระจัดกระจาย 
       3.2.5  องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยส่วนใหญ่ 
จะอยู่กับ ตัวบุคคล เช่น ข้าราชการ สังกัดกลุ่มงานประติมากรรม กรมศิลปากร ซึ่งมีจํานวนราว 8 - 9 
คน ข้าราชการบํานาญ ซึ่งมีอยู่จํานวนน้อย ควรที่ทําการศึกษา เก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะ  การเก็บ 
ข้อมูลสัมภาษณ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล เพื่อฐานข้อมูลในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
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       3.2.6  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกสาร ตํารา ประวัติส่วนตัวและประวัติการสร้างสรรค์ผล 
งาน ของประติมากรมีน้อย ทําให้เป็นอุปสรรคในการหาข้อมูลอ้างอิง 
       3.2.7  การศึกษาวิจัย ต้องมีการข้อความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือกับ บุคคล ที่มีความ 
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องอยู่มากมายทั้งประติมากร นักวิชาการ อาจารย์ และบุคคลใกล้ชิด อาจไม่ได้รับความ 
ร่วมมือ และเป็นอุปสรรคเนื่องจากไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์  ต้องเสียสละเวลาให้ข้อมูลและแสดงความ 
คิดเห็นค่อนข้างมาก 
       3.2.8  อุปสรรคที่สําคัญของการศึกษาวิจัย คืออุดมคติของผู้ให้ข้อมูล โดยส่วนใหญ่จะผูก 
ไว้กับความเคารพ บูชาต่อตัวบุคคลผู้ซึ่งเป็นประติมากรที่ได้การยกย่องเทิดทูน เคารพรัก  และนําความ 
เคารพ เทิดทูนนั้นไปผูกกับผลงานทุกชิ้นที่ท่านได้สร้าง จนผลของการแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อมูล 
อาจมีความคลาดเคลื่อนไปได้ 
       3.2.9  เนื่องจาก ช่วงเวลาในชีวิตของประติมากรสนั่น ศิลากรณ์ อยู่ในช่วงเวลา  ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2462 – 2529 และช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2483 – 2529 นับย้อนกลับไปเป็นเวลานาน ทําให้การสํารวจผลงานประติมากรรมพระบรมรา 
ชานุสาวรีย์ที่ประติมากรได้สร้างไว้ อาจมีความคลาดเคลื่อน พบว่าบางเอกสาร หนังสือที่อ้างอิงผลงาน 
มีรายชื่อประติมากร ผู้ปั้น ประติมากรผู้มีส่วนร่วมในการปั้นไม่ตรงกัน ต้องตรวจสอบ จากข้อมูลหลาย 
แหล่งประกอบกัน อาทิเช่น  ข้อมูลภาพถ่าย  ข้อมูลเอกสาร  หลักฐานที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีความใกล้ชิด  
การสัมภาษณ์บุคคลใกล้ชิด  และบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทํางานสร้างสรรค์ร่วมกันที่ ยังมีชีวิตอยู่ 
เพื่อช่วยพิจารณา ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
       3.2.5  ควรทําการศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอด องค์ความรู้ที่ได้รับจากการทําวิจัยในครั้งนี้ต่อไป 
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แบบสอบถามประกอบโครงการวิจัย 
เรื่อง 

การศึกษาวิเคราะห์ผลงานประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ 
รูปบุคคลเหมือนของประติมากร สนั่น ศิลากรณ์ 

 
         

 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในความงาม, เนื้อหา, และสุนทรียภาพแสดงออก 
    ทางศิลปกรรมของประติมากรรม  พระบรมราชานุสาวรีย์ ของประติมากร นายสนั่น ศิลากรณ์ 
    เพื่อนําข้อมูลข้อคิดแห็น และข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการทํางานศึกษาวิจัย 
     
 2. ในการตอบแบบสอบถามขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาคําถาม และตอบแบบ 
    สอบถามอย่างละเอียดและตรงกับความรู้สึกอย่างแท้จริง 
 
 3. แบบสอบถามมี 4 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
  ตอนที่ 2 ข้อคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในความงาม 
  ตอนที่ 3 ข้อคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและการแสดงออกทางศิลปกรรม 
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
  4. โปรดให้ความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามกลับคืน วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์    
     ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาศนี้ 

 

                                                                       
                                                                 นายฉัตรมงคล อินสว่าง 
                                                                  หัวหน้าโครงการวิจัย 
                                                             หัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรม 
                                                  วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ : 081-6477080 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
 
หมายเหต ุข้อมูลส่วนตัวของท่านผู้ตอบแบบสอบถาม จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อเป็นประโยชน์ ใน 
การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าในเชิงวิชาการด้านศิลปกรรมเท่านั้น 
     
ชื่อ........................................................นามสกุล………………………………………………………………………… 
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อายุ                                  ☐ ต่ํากว่า 20 ปี                           ☐ 20 – 35 ป ี

                                       ☐ 36 - 50 ปี                              ☐ 50 ปีขึ้นไป 
 

ระดับการศึกษา                    ☐ ต่ํากว่าปริญญาตรี                      ☐ ปริญญาตรี 
                                       ☐ ปริญญาโท                              ☐ ปริญญาเอก 
 
ชื่อสถานศึกษาที่ศึกษาจบ....................................................................................................................... 
 

อาชีพ                                ☐ ข้าราชการ                              ☐ ครู อาจารย์ 
                                       ☐ ศิลปิน                                   ☐ ประติมากร 
                                       ☐ นักศึกษา                                ☐ พนักงานเอกชน 
                                       ☐ ค้าขาย                                   ☐ อิสระและอื่นๆ 
ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                     ลงชื่อ………………………………………………. 
                                                      (…………………………………………………….) 

                                                    วันที่……..เดือน…………………….พ.ศ. …………… 
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ตอนที่ 2 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาผลงานประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ของประติมากร 

นายสนั่น ศิลากรณ์ ว่าผลงานชิ้นใดที่ท่านมีความประทับใจ   โดยให้ขีด ✓ ลงใน ☐ ตามลําดับ 
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย โดยให้เลือกไม่เกินจํานวน  4 ชิ้นงาน  ในจํานวนทั้งหมด  8 ผลงาน 
 

ผลงานชิ้นที่ 1    พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
                   (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีปั้นพระเศียร นายสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 
ขนาด             1 เท่า ของคนจริง 
ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2505 
สถานที่ติดตั้ง    ชายหาดชะอําด้านทิศเหนือ จ.เพชรบุรี 

     
ท่านมีความพึงพอใจมากเป็นลําดับที่   
 

 
 

 
 
 

 1  2  3  4 
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ผลงานชิ้นที่ 2    พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
                     (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีปั้นพระเศียร นายสนั่น ศิลากรณ์ปั้นพระวรกาย) 
ขนาด             1.5 เท่า ของคนจริง 
ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2509 
สถานที่ติดตั้ง    วงเวียนเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 

 
ท่านมีความพึงพอใจมากเป็นลําดับที่   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1  2  3  4 
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           ผลงานชิ้นที่ 3    พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
ขนาด             1.5 เท่า ของคนจริง 
ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2510 
สถานที่ติดตั้ง    อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย 

     
ท่านมีความพึงพอใจมากเป็นลําดับที่   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 1  2  3  4 
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ผลงานชิ้นที่ 4    พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขนาด             1.5 เท่า ของคนจริง 
ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2511 
สถานที่ติดตั้ง    ศาลากลาง จ.ชลบุรี 

     
ท่านมีความพึงพอใจมากเป็นลําดับที่   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1  2  3  4 
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ผลงานชิ้นที่ 5    พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราช 
ขนาด             1.5 เท่า ของคนจริง 
ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2513 
สถานที่ติดตั้ง    ตรงข้ามวัดพระศรีสรรเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา 

     
ท่านมีความพึงพอใจมากเป็นลําดับที่   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  2  3  4 
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ผลงานชิ้นที่ 6    พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขนาด             1 เท่าคนจริง 
ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2524 
สถานที่ติดตั้ง    ราชตฤณมัยสมาคม จ.กรุงเทพมหานคร 

     
ท่านมีความพึงพอใจมากเป็นลําดับที่   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1  2  3  4 
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ผลงานชิ้นที่ 7    พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขนาด             1 เท่า ของคนจริง 
ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2522 
สถานที่ติดตั้ง    ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี 

     
ท่านมีความพึงพอใจมากเป็นลําดับที่   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  2  3  4 
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ผลงานชิ้นที่ 8    พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขนาด             1 เท่า ของคนจริง 
ปีที่สร้าง          พ.ศ. 2523 
สถานที่ติดตั้ง    หน้าอาคารรัฐสภา จ.กรุงเทพมหานคร 

     
ท่านมีความพึงพอใจมากเป็นลําดับที่   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  2  3  4 



 226 
 
ตอนที่ 3 กรุณาประเมินความพึงพอใจในเนื้อหา และ ความงาม ของพระบรมราชานุสาวรีย์ จาก 
ผลงานประติมากรรมที่ท่านเลือกโดยใช้เครื่องหมาย  ✓ ตรงตามช่อง ในความคิดเห็นของท่าน   

ค่าระดับ   5 = มากที่สุด,     4 = มาก,     3 = ปานกลาง,    2 = น้อย,    1 = น้อยมาก. 
หมายเหต ุให้ท่านผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาจากรูปผลงานประกอบในตอนที่ 2 
 

รายการ 
 

ค่าระดับ 
5 4 3 2 1 

1.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
     วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 
     เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงไว้แก่บ้านเมือง 

     

2.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้แสดงออกถึงบุคลิก อันเป็นลักษณะ 
    เฉพาะของพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งเป็นพระต้นแบบ 

     

3.  พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นเครื่องหมายน้อมนําให้ระลึกถึง 
    ความดีงาม 

     

4.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกในการเชิดชู 
    พระเกียรติยศต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

     

5.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรักชาติ 
    และบรรพบุรุษที่มีความยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และปกป้อง บํารุง 
    รักษาประเทศชาติสืบมา 

     

6.  พระบรมราชานุสาวรีย์ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยรักษา     
     ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ 

     

7.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างอัตลักษณ์ของวีรกษัตริย์ใน 
     อุดมคติของชาติ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

     

8.  พระบรมราชานุสาวรีย์เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจ พลัง 
    ศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นไว้กับความดี ความสามัคคี 
    เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

     

9.  พระบรมราชานุสาวรีย์ได้สร้างเสริมภูมิทัศน์ ให้เกิดความ 
     งดงามแก่สิ่งแวดล้อม 

     

10. ความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน ตามหลักกายวิภาค      
11. ความงามและสุนทรียภาพของรูปทรง      
12. ความรู้สึกมั่นคง และสง่างาม      
13. ความมีพลัง อํานาจ น่าเกรงขาม      

14. การแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจิตวิญญาณ      
15. ความสามารถในการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ทําให้การจัด 
    อริยาบท ภาษาท่าทางของพระบรมราชานุสาวรีย์เกิดเอกภาพ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ค   

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่ให้การสัมภาษณ์  
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญอาวุโสที่ให้การสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 

รูปบุคคลเหมือนของประติมากร สนั่น  ศิลากรณ์” 

 
ที่ ชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตําแหน่ง 

1  วิชัย  สิทธิรัตน์. ศาสตราจารย์ 

2  สมควร  อุ่มตระกูล. ผู้อํานวยการสํานักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร 

3  กองเกตุ   ชนะพันธ์. หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม สํานักช่างสิบหมู่. กรมศิลปากร 

4  ขวัญเมือง  ยงประยูร. ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม ระดับ 9 

5  ชิน   ประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม ระดับ 9 

6  ถนอมจิตร์  ชุ่มวงค์. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

7  บุญส่ง  นุชน้อมบุญ. ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรม ระดับ 9 

8  ธงทัย  เสียงเสนาะ. นายช่างทําแม่พิมพ์ ข้าราชการบํานาญ 

9  นิกร   คชพงค์. ประติมากรชํานาญการพิเศษ 

10  สมใจ   สุประดิษฐ ประติมากร 

11  พลังพัษฏ์   โพธิ์สมบัติ. ประติมากรชํานาญการพิเศษ 

12  โสพิศ   พุทธรักษ์. ประติมากรชํานาญการพิเศษ 
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ภาคผนวก  ง   

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ครู อาจารย์ ประติมากร ฯลฯ 
ที่ให้การตอบแบบสอบถาม 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านศิลปะ ครู อาจารย์ ประติมากร ที่ตอบแบบสอบถาม 
งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ 

รูปบุคคลเหมือนของประติมากร สนั่น  ศิลากรณ์” 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ที่อยู่ในสถานที่ติดต่อได้ 
1 นายธงทัย         เสียงเสนาะ 277/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ,บางขุนพรหม,พระนคร, 

กรุงเทพฯ,10200 
2 นายโกวิทย์        นามแก้ว 

 
3 ถ.เทศบาล 6 ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ 
จ.อุบลราชธานี  34190 

3 นายนฤทธ์ธรณ์   เศรษฐ์คุณารัฐ 283/34  ซ. 25 มกรา 5 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์  
อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000 

4 นายมานพ        สุวรรณปิณฑะ 
 

ประติมากรสถาน 257/41 ซ.ประชาชื่น 30 ถ.ประชาชื่น  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 

5 นายญาณพล     วิเชียรเขตต์ 
 

ศูนย์ศิลปกรรมวิเชียรเขตต์ เลขที่ 1370/488  ซ.58/52 
มบ.ประชานิเวศน์ 2  ถ.ประชาชื่น  จ.นนทบุรี 11000 

6 นายสมใจ         สุประดิษฐุ์ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม 
7 นายบุญส่ง        นุชน้อมบุญ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม 
8 นายขวัญเมือง    ยงประยูร 8  ซอยงามวงศ์วาน 3 แยก 6  ถ.งามวงศ์วาน  อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 11000 
9 นายชิน            ประสงค์ 17/4 หมู่ 1 ซอยท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง  

จ.นนทบุรี 11000 
10 นายนิกร          คชพงค์ 45/12 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า  ซอยแก้วเงินทอง  37 

แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 
11 นายมานะ        สุขขี สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม 
12 นายอัษฎาวุธ     อยู่เย็น สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม  
13 นายศิริชัย        หลิมประพันธ์ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม 
14 นายภราดร       เชิดชู สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม 
15 นายกองเกตุ      ชนะพันธ์ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม 
16 นายสมควร       อุ่มตระกูล สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม 
17 

 
นายนที            เกวลกุล 
 

4  ซ.สุขสวัสดิ์ 40 แยก 2-1  แขวง บางประกอก  
เขตราษฏร์บูรณะ  กรุงเทพฯ  10140 

18 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร อาจารย์มานพ  
เอี่ยมสะอาด 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ.เพชรบุรี 
 



 232 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 อาจารย์พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  กรุงเทพฯ 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์ 
ชุ่มวงค์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  กรุงเทพฯ 

21 ศาสตราจารย์ วิชัย สิทธิรัตน์ 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  กรุงเทพฯ 

22 อาจารย์ประจักษ์   สุปันตี 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สายวิชาทัศนศิลป์  จ.ขอนแก่น 

23 อาจารย์รุจน์ ถวัลย์อรรณพ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย 

ดอนประศรี 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ภาควิชาวิจิตรศิลป์) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรุงเทพฯ 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกิต 
บุญสุทธิ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิจิตรศิลป์ 
สาขาวิชาประติมากรรม  จ.เชียงใหม่ 

26 อาจารย์สุวิทย์     มาประจวบ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คณะศิลปวิจิตร 
ภายในวิทยาลัยนาฏศิลป  จ.นครปฐม 

27 อาจารย์จีระชน    บุญมาก 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คณะศิลปวิจิตร 
ภายในวิทยาลัยนาฏศิลป  จ.นครปฐม 

28 รองศาสตราจารย์ ฉายนภา 
เลปาจารย์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คณะศิลปวิจิตร 
ภายในวิทยาลัยนาฏศิลป  จ.นครปฐม 

29 อาจารย์นันทวุฒิ  สิทธิวัง มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ. สงขลา 
30 อาจารย์เกียรติภูมิ งามชมภู  มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ. สงขลา 
31 อาจารย์สมหมาย มาอ่อน 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  จ.พิษณุโลก 

32 อาจารย์ธุดงค์     สุขเกษม 
 

สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 

33 อาจารย์สมพงษ์   ปัญญาวงศ สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 

34 อาจารย์เปี่ยมจันทร์ บุณไตร 
 

สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 

35 อาจารย์ทรงศักดิ์  นามโพธิ์ 
 

สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 

36 อาจารย์บัญชา    ยุรยาตร์ 
 

โรงเรียนสาธิต แผนศิลปกรรม คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสนามจันทร์  จ.นครปฐม 
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37 อาจารย์อติยศ    สรรคบุรานุรักษ์ 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสนามจันทร์  
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
สาขาวิชาศิลปศึกษา  จ.นครปฐม 

38 อาจารย์ปวีณา    เอื้อน้อมจิตกุล 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) คณะจิตรกรรมประติมา 
กรรมและภาพพิมพ์  กรุงเทพฯ 

39 อาจารย์อารยะ มนูญศักดิ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ.นครราชสีมา 

40 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย  ์ภาณุ  
อุดมเพทายกุล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สายวิชาทัศนศิลป์  จ.ขอนแก่น 

41 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย  ์ธวัชชัย  
ช่างเกวียน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สายวิชาทัศนศิลป์  จ.ขอนแก่น 

42 อาจารย์ปรีชา     นวลนิ่ม 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชา 
ทศันศิลป์ จ.มหาสารคาม 

43 นางพิมพ์จุฑา     สารกุล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
44 นางขวัญใจ        พิมพิมล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
45 นางสาวรุจนี       อ่ําสกุล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
46 อาจารย์พงษ์ศักดิ์  สารกุล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
47 อาจารย์วิศิษฐ     พิมพิมล วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
48 อาจารย์นิแอ       นิแต 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คณะศิลป 
กรรมศาสตร์  

49 อาจารย์ณัฐกมล  ตั้งธนะพงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะศิลปกรรม 
และออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป 
จ.นครราสีมา 

50 รองศาสตราจารย์ อริยะ 
กิตติเจริญวิวัฒน์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ภาควิชาวิจิตรศิลป์) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 

51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม ฉิมภักดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิจิตรศิลป์ 
สาขาวิชาประติมากรรม จ.เชียงใหม่ 

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสันต์ 
คําสิงหา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะศิลปกรรม 
ศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์  สาขาวิชาประติมากรรม 
จ.ปทุมธานี 

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยพจน์  
หวลมานพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะศิลปกรรม 
ศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์  สาขาวิชาประติมากรรม 
จ.ปทุมธานี 
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54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤพนธ์ 
บูรณะบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะศิลปกรรม 
ศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์  สาขาวิชาประติมากรรม 
จ.ปทุมธานี 

55 อาจารย์รณกฤต  บุระเตมีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคภายัพ 
(เจ็ดยอด) เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม  จ.เชียงใหม่ 

56 อาจารย์ชัย        ชนะชัยชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคภายัพ 
(เจ็ดยอด) เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม  จ.เชียงใหม่ 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ 
วรรณรัตน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคภายัพ 
(เจ็ดยอด) เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม  จ.เชียงใหม่ 

58 อาจารย์บุญพาด  ฆังคะมะโน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คณะศิลปวิจิตร ภายในวิทยาลัย 
นาฏศิลป  จ.นครปฐม 

59 อาจารย์ฐิติ        สมบูรณ์เอนก มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ 
จ.พิษณโลกุ 

60 Mrs. Zheng Yan Yan มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะมนุษย์ศาสตร์ 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  กรุงเทพฯ 

61 อาจารย์วรรณลพ มีมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  สาขาวิชาจิตรกรรม  จ.สุราษฎร์ธานี 

62 อาจารย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษย 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 
กรุงเทพฯ 

63 อาจารย์ศิวะ      อินทะโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาศิลปกรรม  จ.สงขลา 

64 อาจารย์อภิชาติ    เอี่ยมวิจารณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะมนุษย์ศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  จ.มหาสารคาม 

65 นายนพรัตน์        จันทรมิตร โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ 

66 อาจารย์วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานหลัก 
สูตร สาขาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  จ.นครปฐม 

67 นายกรกช         วงษ์ป้อม 54/12  ม.5 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  
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68 อาจารย์ศิระ       สุวรรณศร สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 

69 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท 
ชัยชาญ จันทศร 

สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 

70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัลลภ  
วังบอน 

สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 
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ภาคผนวก  จ   

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนการทําวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ชื่อ สกุล    นายฉัตรมงคล  อินสว่าง 
 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรม 
 
3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้  

สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์  วิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์   เลขที่ 86  ถ.ตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 
โทร 02-6238790-5 ต่อ 6204.   E-Mail : Chatmongkol.ins@rmutr.ac.th 

 
4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ศลิปมหาบัณฑิต  (Excellent Thesis)    ประติมา 
กรรม, 2551 

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)   ประติมากรรม, 
2545 

ประกาศนีบัตรชั้นสูง  สถาบันศิลปะชั้นสูงแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี   (Accade 
mia di Belle Arti di Firenze : Italy)  ประกาศนียบัตร เกียรตินิยม (Diploma Honors)   ประติมา 
กรรม, การหล่อโลหะ, วาดเส้น, 2550 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ   

สุนทรียศาสตร์ และการวิจารณ์,  การวาดเส้น,  การทําแม่พิมพ์และการหล่อโลหะ,  การ 
การถ่ายภาพ, จิตรกรรม. 
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