
ปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี                                             
ต้นพทุธศตวรรษที ่๑๙ 

นิกายเถรวาท คณะสงฆ์อริยารหันต์ 

พระพทุธรูปแบบอู่ทองรุ่น ๑ 

224 



ปัจจุบันจดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร  

พระอดตีพทุธะ ๔ และ ๕ พระองค์ในภทัทกปั คอื พระกกสัุนธะ พระโกนาคมนะ 
พระกสัสปะ พระโคตรมะ และพระเมตไตรย 

225 



พระพมิพ์ พบที่วดัป่ามะม่วง อ.เมือง จ.สุโขทยั                                  
๑๙๐๔ (?) 

คณะสงฆ์ลงักาวงศ์ 

จารึกวัดป่ามะม่วง กล่าวว่าในปี  ๑๙๐๔  พญาลิไทยทรง
อาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากนครพนั ซ่ึงเรียนจบ
พระไตรปิฎกจากลังกาทวีปมาสถิตยังอารามป่ามะม่วง
อันเป็นสวนที่พญารามราช พระอัยกาของพระองค์ทรง
ปลูกไว้ โดยพญาลิไทยทรงพระราชศรัทธาผนวชเป็น
สามเณร  

ในปี ๑๙๑๒ พญากือนากษัติย์ล้านนา ได้นิมนต์ให้พระ
สุมนไป จ าพรรษาที่วัดพระยืน จ.ล าพูน  และต่อมาจึง
นิมนต์ให้ไปจ าพรรษาที่วัดสวนดอกในนครเชียงใหม่                         
ซ่ึงถือเป็นการเผยแพร่นิกายลังกาวงศ์เป็นคร้ังแรกใน
ล้านนา 

226 



“พระเจ้าแสน”                                                       
ได้จากสวรรคโลก                                                     

วดัพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ 

สร้างโดยพญาศรียศราช เจ้าเมืองสวรรคโลก 
วดัหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ                                

พ.ศ. ๑๙๖๖ 

พระพทุธรูปลงักา                              
ยุคแบ่งแยกอาณาจกัร พบทีแ่คนดี ้              

ประมาณกลาง ๒๐ - ๒๑ 

พระพุทธรูปของคณะสงฆ์ลงักาวงศ์ที่สุโขทัยนิยมสร้างพระรัศมีเปลวและมีขอบจีวรโค้งที่พระชงฆ์เช่นเดียวกบั
พระพทุธรูปลงักาและคงส่งอทิธิพลให้กบัการสร้างพระพทุธรูปมพีระรัศมเีปลวทีอ่ยุธยาด้วย 

227 



พญาติโลกราชอญัเชิญพระรัตนปฏิมา (พระแก้วมรกต)                      
ประดษิฐานทีซุ้่มจระน าด้านทศิตะวนัออกของเจดย์ีหลวง พ.ศ. ๒๐๒๙ 

พระพทุธรูปลงักาทีว่าฏะทาเค                    
วดัพระเขีย้วแก้ว โปลนนารุวะ 

พระรัตนปฏิมา (พระแก้วมรกต)                                                                                                                             
ชินกาลมาลปีกรณ์ กล่าวว่าถงึมูลเหตุของการสร้างพระรัตนปฏิมาว่า                                                                 

“ศาสนาจกัรุ่งเรืองได้ด้วยรูปจ าลองของพระพุทธโดยแท้ ” 

คณะสงฆ์สีหฬที่ล้านนา 

228 



“พระสหิงคะ”                                                                                         
วดัพระเจ้ามังราย จ.เชียงใหม่

๒๐๑๓ 

พระพทุธสิหิงค์                                                                                       
พระทีน่ั่งพทุไธสวรรย์                                                                

พระราชวงับวรสถานมงคล 

พระพทุธสิหิงค์ 

ศิลปะอนิเดยีแบบปาละ - เสนะ                                                                                         
๑๓๐๐ - ๑๗๘๐ 229 



คตปัิญจอนัตรธาน ปรากฏในจารึกนครชุม พ.ศ. ๑๙๐๐  
๑. ปริยัติอันตรธาน  คือ การเส่ือมสูญแห่งพระปริยัติ พระอภิธรรมปิฎกจะเส่ือมก่อนจากยอด โดยมหาปัฏ

ฐานจะเส่ือมเป็นอนัดับแรก ตามมาด้วยพระสุตันตปิฎก ชาดกที่จะเส่ือมเป็นชาดกแรก คือ มหาเวสสันดร
ชาดก “พระปิกฎกไตรน้ีจักหายแล หาคนจักรู้แทแลมิได้เลย ยงัมีคนรู้คันสเล็กสน้อยไซร้ ธรรมเทศนาอัน
เป็นต้นว่าพระมหาชาติ หาคนสวดแลมิได้เลย ธรรมชาดกอันอื่นไซร้ มีต้นหาปลามิได้ จ าพวกพระ
อภิธรรมไซร้ พระปัฏฐานและพระยมก กจ็ักหาย” 

๒. ปฏิบัติอันตรธาน  คือ การเส่ือมสูญแห่งการปฏิบัติของพระภิกษุ “ฝูงภิกษุสงฆ์อันจ าศีลคงสิกขาบทส่ี              
อันยงัมีสิกขาบทอันหนักหนาหามิได้เลย” 

๓. ปฏิเวธอันตรธาน  คอื การเส่ือมสูญแห่งการรู้แจ้งซ่ึงพระนิพพาน หากไม่มีผู้ใดบรรลุโสดาบันกไ็ด้ช่ือว่าถงึ
กาลอนัตรธาน 

๔. ลงิคอันตรธาน  คอื การเส่ือมสูญแห่งสมณเพศ “ฝูงชีจักทรงผ้าจีวรหามิได้เลย เท่ายงัมีผ้าเหลอืงน้อยหน่ึง
เหน็บในหู ”  

๕. ธาตุอันตรธาน คือ การเส่ือมสูญแห่งพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระบรมธาตุนิพพาน “พระธาตุทั้งหลาย
อันมีในแผ่นดนิน้ีกด็ ีในเทพโลกกด็ ีและไปประชุมกนัในลงักาทวีปเข้าอยู่ในกลวงรัตนมาลิกมหาสถูป แล้ว
จงึจกัเหาะไปอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ...จงึจกักาลไฟไหม้  พระธาตุทั้งอ้ันส้ินแล เปลวพุ่งขึ้นคงุพรหมโลก 
ศาสนาพระพุทธจกัส้ินในวนัดงักล่าว” 230 



ผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ                    
กรุปรางค์ประธานวดัมหาธาตุ อยุธยา 

“ธาตุอันตรธาน” “ปริยติัอันตรธาน” 

เศียรพระโพธิสัตว์                                                                                            
ได้จากวดัพระศรีสรรเพชญ อยุธยา 

คติปัญจอนัตรธาน 

231 



เจดย์ีทรงลงักาและเจดย์ีช้างล้อมในประเทศไทยได้รับอทิธิพลจากลงักา 

พระมหาธาตุ วดัพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช 

สถูปกริิเวหะ โปลนนารุวะ ศรีลงักา 

สถูปรุวนัเวลเิสยะ (สุวรรณมาลกิสถูป)  อนุราธปุระ 232 



มหาเจดีย์ทรงลังกาสามองค์ในวัดพระศรีสรรเพชญผนังกรุมีจิตรกรรมบนแผ่นชินรูปพระสาวกพนมมือถือ
ดอกบัวเดนิประทกัษณิรอบสถูปทรงลงักาศิลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

เจดย์ีทรงลงักาและภาพพระสาวกทีว้ดัถ า้ดมับุลละ ศรี
ลงักา 

233 



พระมหาธาตุ วดัมหาธาตุ จ.สุโขทยั 

เป็นการจ าลองคติจักรวาลเร่ืองไตรภูมิ โดยองค์พระมหาธาตุแทนเขาพระสุเมรุ สถูปมุมแทนทวีปทั้ง ๔ 
และสถูปทศิแทนอปุรทวปีทีอ่ยู่ระหว่างทวปีทั้ง ๔ 

234 



วดัไชยวฒันาราม อยุธยา, ๒๑๙๒ ภาพลายเส้นจ าลองวดัมหาธาตุ ภาพสีน า้จ าลองวดัมหาธาตุ 



ปราสาทนครหลวงและปราสาทนครวดั 

พระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง “ทรงพระกรุณาให้ช่างออกไปถ่ายอย่างพระนครหลวง
และปราสาทกรุงกมัพุชประเทศเข้ามา ให้ช่างกระท าพระราชวังเป็นที่ประทับร้อนต าบลริมวัดเทพจันทร์ส าหรับ
เสดจ็ขึน้ไปนมัสการพระพุทธบาท จงึเอานามเดมิซ่ึงถ่ายมาให้ช่ือพระนครหลวง” 

236 



พระพทุธเจ้าตามคติจักรวาลในฐานะศูนย์กลางจักรวาลเหนือยอดเขาพระสุเมรุ 

สมุดภาพไตรภูม ิห้องสมุดบอดเลยีน 
บริติชมิวเซียม นครลอนดอน 

พระพทุธเจ้าทรงเทศนาโปรดพระพทุธมารดา                                                 
บนสวรรค์ช้ันดาวดงึส์ 237 



พระพทุธไสยาสน์ คอื ตอนพระพทุธเจ้าทรงทรมานอสุรินทราหู 

วดัขุนอนิทประมูล จ.อ่างทอง  

วดัโลกยสุธา จ.พระนครศรีอยุธยา  

วดัพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี  

วดัป่าโมก จ.อ่างทอง  238 



                    วดัหน้าพระเมรุ                      
จ.พระนครศรีอยุธยา 

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองใหญ่สร้างขึน้ตามคมัภร์ีมหาชมพูบดสูีตร 
แสดงถงึพระพทุธเจ้าในฐานทีท่รงเป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิ

เมรุทศิ  
วดัไชยวฒันาราม อยุธยา 

“พระฝาง” จากวดัพระฝาง จ.อตุรดติถ์                
วหิารสมเดจ็ (ส.ผ.)วดัเบญจมบพติร 



การเปลีย่นแปลงศูนย์กลางจกัรวาลจากเขาพระสุเมรุเป็นโพธิบัลลงัก์ 

วดัโพธ์ิประทับช้าง อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พจิิตร 

สมุดภาพไตร ภูมิ
ภาษาเขมรและสมุด
ภาพไตรภูมิอักษร
ธรรมล้านนา 



ศูนย์กลางจกัรวาลแห่งใหม่ที่กรุงรัตนโกสินทร์ 

ได้จากวดัคูหาสวรรค์                                
(วดัศาลาส่ีหน้า) 
กรุงเทพมหานคร 

พระพทุธชินสีห์ฯ                        
ได้จากวดัมหาธาตุ สุโขทยั
พระวหิารทิศตะวนัตก 

การวางผังเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นการเปลี่ยนคติจักรวาลจากเดิมที่ศูนย์กลาง
จะอยู่ทีพ่ระมหาธาตุมาเป็นโพธิบัลลงัก์ 

241 



พระที่น่ังมหาเศวตฉัตร                                        
ทอดพระทีน่ั่งพดุตานกาญจนสิงหาสน์                                                                                 

ภายในพระที่น่ังอมรินทรวนิิจฉัย 

คติจักรวาลกบัสถาบันพระมหากษัตริย์ 

อโุบสถวดัมหาเตงดอจ ี                 
เมืองสะกาย   ประเทศพม่า              
วาดโดยเชลยชาวอยุธยา 

พานพระขันหมากใหญ่                                      
สร้างในรัชกาลที่ ๑ 

242 



พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร 

พระพทุธมหามณรัีตนปฏิมากร                              
ทรงเคร่ืองฤดูร้อน 

จากพระรัตนปฏิมา                                                              
สู่พระพทุธมหามณรัีตนปฏิมากร 

243 

พระราชพธีิเปลีย่นเคร่ืองทรง                                                          
พระพทุธมหามณรัีตนปฏิมากร 



พระพทุธจกัรพรรด ิ 
(สมเดจ็พระปฐมบรมมหาชนก) 

พระพทุธเพชรรัตน์  
(พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก) 

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ 

244 

พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ 
 



ปางทรมาน                                            
พระมหามเหศวร  

วหิารพระศรีศากยมุนี                                                         
วดัสุทศันเทพวราราม 

พระพทุธรูปปางพระเกศธาตุ                                     
หอพระราชกรมานุสร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม                                                          

พระพทุธรูปปางแปลกในรัชกาลที ่๓ 

245 



“...ถวายไตรแพรลายสอง สบงยกไหม แก่สมเดจ็พระราชาคณะ พระราชาคณะ...”                                                   
(พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที ่๓) 

พระพทุธรูปทองค าลงยา, ๒๓๗๑ ภาพถ่ายประมาณรัชกาลที่ ๔ สมุดภาพพระมาลยั                        
ประมาณ ๒๓๗๐ - ๒๓๘๐ 
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พระประธานวดันางนอง กรุงเทพฯ พระปรางค์วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ 

247 

“เราน้ีคือ เขาพระสุเมรุราช อันต้ังอยู่ เป็นหลักพระธรณีในพื้นปฐพีดล และพระเนตรของเราข้างขวา คือ               
พระสุริยอาทิตย์ พระเนตรของเราข้างซ้าย คือ พระจันทร์...และพระหัตถ์ทั้งซ้ายขวาและฝ่าพระบาทน้ัน คือ 
ทวีปทั้งส่ี เศวตฉัตรหกช้ันน้ัน คือ ฉกามาพจรทั้งหก ...พระมหามงกุฎน้ันไซร้ คือ ยอดวิมานพระอินทร์                   
พระขรรค์น้ัน คอื พระปัญญา...และเคร่ืองประดบัผ้ารัตกมัพลน้ัน คอื เขาคนัธมาทน์อันประดบัเขาพระสุเมรุราช 
อันองค์พระมหากษัตริย์น้ัน คือ พระวินัยธรรม...เกอืกแก้วน้ัน คอื แผ่นดินอันเป็นที่รองรับเขาพระสุเมรุราชและ
เป็นที่อาศัยแก่อาณาประชาราษฎรทั้งหลายทั่วทั้งแว่นแคว้นขอบขัณฑเสมา” เร่ือง ปัญจราชาภิเษก 



พระปฐมเจดย์ี จ.นครปฐม พระสุทธเสลเจดย์ี  วดัพระแก้วน้อย                                   
พระนครครีี จ.เพชรบุรี 

การร้ือฟ้ืนเจดย์ีทรงลงักาเป็นศิลปะพระราชนิยมในรัชกาลนี ้

248 

คณะสงฆ์ธรรมยุต: ตั้งโดยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมือ่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๖                                         
ขณะทรงพระผนวชในพระราชฉายาว่า วชิรญาโณ 



พระสัมพทุธพรรณ ี                                             
๒๓๗๓ 

พระพทุธรูปของคณะสงฆ์ธรรมยุต 

พระนิรันตรายเงนิ                                                       
๒๔๐๓ 

พระพทุธรูปลงักาศิลปะแคนดี ้                                                            
ในพระนิรันตรายเงนิ 249 



ชีวติชาวสยามในรัชกาลที่ ๔ ถ่ายโดย John Thomson 



ลทัธิจักรวรรดนิิยมล่าอาณานิคม 

เรือก าป่ันฝร่ังทอดสมอกลางแม่น า้เจ้าพระยาลกึเข้ามาถงึบางกอก (กรุงเทพมหานคร) 

251 



รัชกาลที่ ๔ มีพระบรมราชโองการให้เจ้านายและข้าราชการต้องสวมเส้ือเฝ้าฯ 

พระองค์เจ้าปราโมช รัชกาลที่ ๔ สุลต่านสุสุหุนันแห่งชวา 
252 



การปรับเปลีย่นอริิยาบถแบบไทยๆ ให้เข้ากบัเคร่ืองเรือนฝร่ัง 

253 



เคร่ืองราชบรรณาการรัชกาลที่ ๔                                     
ถวายจักรพรรดนิโปเลยีนที่ ๓, ๒๔๐๓ 

สตรีในราชส านักกนิอาหารด้วยมือ 

การกนิอาหารของชาวสยาม 

254 



สาวชาวบ้าน สาวเซเลบ 

การแต่งกาย 

255 



โลกทรรศน์ที่เปลีย่นไปในจิตรกรรมไทยประเพณ ี(Bird’s-eye view VERSUS Perspective) 

256 วดัราชประดษิฐสถติมหาสีมาราม หมู่พระมหามณเฑยีร พระบรมมหาราชวงั 



พระราชนิยมในศิลปะตะวนัตกของรัชกาลที่ ๕ 

“เปนอย่างโมเดอนซ่ึงเหลือที่จะกล่าวจะเล่าว่ารูปอะไรเปน อย่างไร...บางแห่งเหมือนเอาเส้นแมกกาโรนีย้อมสี
แดงสีเขียวสีเหลืองกองไว้ ตามแต่จะนึกว่ารูปอะไร ยังมีอีกอย่างหน่ึงน้ันเปนดินสอด าเส้นเดียว ลากเหมือนกัน
กับเด็กมันเขียนเล่นที่เมรุ ฤๅที่ศาลาวัด สับเยกต์ที่จะเขียนน้ันคงจะหาให้น่าเกลียดที่สุดตามที่จะหาได้ ฤๅแกล้ง
เขียนให้มันบ้าๆ เช่น กับถ้าจะเขียนรูปผู้หญิง คงจะหาที่หน้าเสยะ ฟันเขยิน ตาลึก ท้องคอด คล้ายๆ กับเขียน
เปรตหลงัโบสถ์” 

Edoardo Gelli, ๒๔๕๐ Picasso, Dryad, ๒๔๕๑ Picasso (?),  Original Carmen, ๒๔๔๐ 
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จิตรกรรมสีน า้มัน เร่ือง อเิหนา ตอน ปันหยรีบกบัย่าหรันในเมืองกาหลงั                                                               
พ.ศ. ๒๔๓๐ 

พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท                                           
ออกแบบโดย John Clunish, ๒๔๑๙ - ๒๔๒๕ 

258 



พระที่น่ังอนันตสมาคม                                                                      
ออกแบบโดย Annibale Rigotti  และ Mario Tamayo, ๒๔๕๐ - ๒๔๕๘ 

Ercole Manfredi, พระที่น่ังอนันตสมาคม, ๒๔๖๓ จติรกรรมสีปูนแห้งโดย Galileo Chinic
และจิตรกรชาวอติาเลยีน 

259 



พระอาราม 

พระอโุบสถวดัเบญจมบพติรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร พระอโุบสถ                                                          
วดันิเวศน์ธรรมประวตั ิอยุธยา 

260 



การตกแต่งภายในแบบตะวนัตกภายในพระอโุบสถของพระอารามทีส่ร้างในรัชกาลที ่๕ 

วดันิเวศน์ธรรมประวตั ิอยุธยา วดัราชาธิวาส กรุงเทพฯ วดัราชบพธิสถติมหาสีมาราม 

Neo-Gothic Rococo Baroque 

261 



พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดษิฐวรการ                     
พระบรมรูปรัชกาลที ่๑ ในปราสาทพระเทพบิดร ๒๔๑๔ 

หลวงเทพรจนา                                              
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๔๐๓ 



 “อยากเห็นพระเปนคน  
 อยากให้เห็นหน้าเปนคนฉลาดอดทน 
     มีความคดิมาก  
 ไม่ใช่ท าหน้าบึ้ง ไม่ใช่น่ังยิม้กร่ิม 
      ไม่ใช่น่ังหลบัเผลอไผล  
 ให้เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ  
 หน้าตาพระพุทธเจ้าของหม่อมฉันเปนเช่นน้ี  
 เห็นรู้จกัปรากฏแก่ใจ  
 เว้นแต่หามือท าไม่เปน                                                           

ไม่สามารถที่จะท าไดด้วยมือตนเอง                                   
ไม่สามารถที่จะแนะน าให้ช่างแก้ไขให้ถงึใจได้                   
จงึหมดฝีมือกนัอยู่เพยีงเท่าน้ีเอง                                 
แต่ตาคนน้ี (ทอร์นาเรลล)ี เปนผู้ทีเ่ข้าใจดกีว่า                      
ช่างทั้งปวงทีเ่คยเข้าใจถ้อยค าหม่อมฉัน 

 แต่ถ้าเอามหาปุริสลกัษณะเข้ายนัแล้ว  
 เปนไม่ถูกทัง้น้ัน  
 เพราะทูลตามตรงได้ว่าไม่เช่ือ” 

พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕, ๒๔๕๒ 

Guss. Bradstetter, ๒๔๔๐                                                  
แกรนด์ ดยุก เอรินสท์ ลดุวกิ (Ernst Ludwig)                     
ผู้ครองแคว้นเฮส เยอรมนี ถวายรัชกาลที ่๕ 263 



  

 “อาตมภาพพอใจเหมือนกนัทีจ่ะได้เห็นพระพุทธรูป
เปนรูปคนมีคณุสมบัติเช่นน้ัน                                                   
แต่เห็นยงัเปนพ้นวิสัยของช่างไทยจะท าได้ฯ                           
พระพุทธรูปหน้าเบี้ยวๆ บูดๆ                                               
หรือหน้าเจี๋ยมเจี้ยม หรือหน้าเฉยเมย                                        
เห็นเข้าร าคาญใจ แต่ไม่รู้จะท าอย่างไรได้                            
ไม่สมเปนวตัถุฉลองพระองค์ของพระพุทธเจ้าเลยฯ                                               
มหาปุริสลกัขณะเปนอาการทีผ่ิดธรรมดา” 

  

 พระมหาสมณสาส์น                                                   
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
๒๔๕๒  

Alfanso Tornarelli, ๒๔๕๒ - ๒๔๕๓ 
264 



 “พระกรีกน้ันอาว์กช็อบเหมือนกนั แต่ไม่ชอบพระทีน่ายโตนาเรลป้ัีน เหตุใดจึง่ เปนเช่นน้ัน เหตุด้วยกลบักนั
ไป ซ่ึงมาโดนทางเดียวกันเข้ากับที่อาว์พยายามจะท า คือ เอารูปทรงงามของรูปภาพตัวท้าวพญาของไทย
เปนที่ต้ัง  เอาส่ิงที่เหมือนคนเข้าประกอบ ส่วนที่นายโตนาเรลที าน้ัน  เอาเหมือนคนเปนที่ต้ัง” 

Alfanso Tornarelli  Versus สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ์ 

265 



“ดไีซน์” พดัรองที่ระลกึแบบต่างๆ 

ออกแบบ โดย สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้า                                                                               
กรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ์, ๒๔๕๓ และ ๒๔๖๗ 

“พดันภาพรประภา” พดัเจ้าจอมมารดา  ในรัชกาลที่ ๔ 

ไม่ทราบนามผู้ออกแบบ                            
๒๔๕๖ 

“พดังานพระบรมศพรัชกาลที่ ๕” 

266 



“พดัแอ๊บสแตร็ค”                                                 
งานพระศพสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา            

นริศรานุวดัตวิงศ์, ๒๔๙๓ 

“ดไีซน์” ของพดัรองที่ระลกึ 

Jackson Pollock (1912 - 1956) 
Abstract expressionism  

267 



สมัยประชาธิปไตย 

งานฉลองรัฐธรรมนูญ                                 
ประจ าปี  ๒๔๘๐ 

ออกแบบโดย ม.ล. ปุ่ม มาลากลุ                                          
๒๔๘๒ - ๒๔๘๓ 

พระปรางค์วดัอรุณฯ                                  
รัชกาลที่ ๓ 

268 



รัฐนิยมสมยัจอมพลแปลก พบูิลสงคราม 
269 



“วธันธัม” (วฒันธรรม) 

270 



วานนี ้

“ยุวชน” (เยาวชน) 

271 



ศิลป์ พรีะศรี (Corrado Feroci) 

พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที ่๖ หน้าสวนลมุพนีิ, ๒๔๘๔ แบบร่างพระปฐมบรมราชานุสาวรีย์, ๒๔๗๕ 
272 



พระบรมราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรี, ๒๔๙๗ ท้าวสุรนารี ๒๔๗๗ และพระยาพชัิยดาบหัก  

ศิลป์ พรีะศรี (Corrado Feroci) 

273 



พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพทุธมณฑลสุทรรศน์ แบบร่างโดย ศ.ศิลป์ พรีะศรี, ๒๕๐๐ 

“พระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกมนุษย์ เป็นลูกกษัตริย์ ท่านต้องมีกล้ามเน้ือที่ผ่อนคลายสวยงาม กล้ามเน้ือกษัตริย์
จะเด่นชัดเหมือนกล้ามเน้ือกรรมกรไม่ได้...เท้ากต้็องเป็นคน การสร้างพระพุทธรูป...ต้องสามารถถ่ายทอดให้
รู้ซ้ึงถงึแก่นสารแห่งพระธรรมของพระองค์ด้วย” 274 



เขียน ยิม้ศิริ 

เสียงขลุ่ยทพิย์                                   
๒๔๙๒ 

ร าวง                                              
๒๔๙๙ 

ดนิแดนแห่งความยิม้แย้ม                                   
๒๔๙๓ 

275 



ปัญญา วจิินธนสาร                                            
พุทธิปัญญา, ๒๕๔๖ 

ธนะ เลาหกยักลุ                                  
รอยยิม้กบักาลเวลา, ๒๕๑๒ 

พทุธศิลป์ 

276 

ชะลูด น่ิมเสมอ                          
โลกตุระ, ๒๕๓๔ 



โอม, ๒๕๓๕ เจดย์ีกล่องซักฟอก, ๒๕๓๒ 

มณเฑยีร บุญมา 

277 

Nature ’s Breath: 
Arokhayasala, ๒๕๓๘ 



ขณกิสมาธิ อปุมาสมาธิ อัปปนาสมาธิ 

นนทิวรรธน์ จันทนะผะลนิ 

๒๔๔๖ 

278 



ไข่มุกด์ ชูโต                                                               
พระราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระสุริโยทยั                         

ทุ่งมะขามหย่อง อยุธยา 

กรมศิลปากร                                                                      
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระนเรศวร                  

บริเวณหน้าเจดย์ีภูเขาทอง อยุธยา 

‚ราชาชาตินิยม‛ 

ศิลป์ พรีะศรี                                                               
ประติมากรรมต้นแบบ                                                             

สมเดจ็พระนเรศวร, ๒๕๐๐ 
279 



พระพทุธชินราชจ าลอง                 
วดัเบญจมบพติรฯ กรุงเทพฯ, 

๒๔๔๔ 

พระอโุบสถวดัเบญจมบพติรดุสิตวนาราม 
กรุงเทพมหานคร 

พระยาอนุศาสน์จติรกร, รัชกาลที่ ๖ 
จิตรกรรมพระราชประวตัิ                                    

สมเดจ็พระนเรศวร 

พระประธานเรือนแก้ว 
พระวหิารวดัสุวรรณดาราราม 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

พทุธ-ราชา-ชาตินิยม 

280 



‚พทุธ-ราชาชาตินิยม‛ 

‚พระพทุธสุริโยทยัสิริกติ ิ                 
ทฆีายุมงคล‛ 

เจดย์ีศรีสุริโยทยั, ๒๕๓๔ 

‚เหรียญสมเดจ็พระนเรศวรและ
พระพทุธชินราช,‛ ๒๕๔๒ 

‚เหรียญสมเดจ็พระนเรศวรและ
พระไพรีพนิาศ,‛ ๒๕๒๐ 

‚เหรียญสมเดจ็พระนเรศวร 
รุ่น ‘เราสู้’ ‛ ๒๕๔๘ 

วตัถุมงคล ‚รักชาต‛ิ                              
วดัอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ๒๕๕๑ 281 



‚พระคู่บ้าน‛ สมเดจ็พระศรีเมืองทอง วดัต้นสน                                              
จ.อ่างทอง, ๒๕๒๘ 

การจ าลองพระพทุธรูปส าคญั 

‚พทุธ-ราชาชาตินิยม‛ 

‚เหรียญในหลวงพระพทุธปัญจภาค‛ี 
๒๕๔๐ 

282 



พระพทุธกาญจนาภเิษกเอกนพรัตน์ 

ทุนนิยมและบริโภคนิยมเป็นปัจจยัทีก่่อให้เกดิพทุธพาณชิย์ 

ท าบุญพระประจ าวนัเกดิอตัโนมตั ิ
(OTOP 5 ดาว) 

‚พระบูชามหาเศรษฐี‛ 
283 



จตุคามรามเทพ                                             
“มงึมกีไูว้ไม่จน” 

พระธนบด ี                                            
“ขุนคลงัแห่งศรีวชัิย” 

“พทุธพาณชิย์” 

พระขุนแผน “โคโยตี”้                                             
หลวงพ่ออึง่ วดัเซิงหวาย กรุงเทพฯ 
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พระธรรมกาย 

คณะสงฆ์ธรรมกาย 

มหาธรรมกายเจดย์ี วดัพระธรรมกาย จงัหวดัปทุมธานี                              
เป็นที่ประดษิฐานพระธรรมกายประจ าตัว ๑ ล้านองค์ 285 


