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การวิจยั เรื่อ งการศึกษาคุ ณค่ า ของศิลปะปูน ปั ้น ภายในวัด ตามการรับ รู้ข องคนในจังหวัดลาปาง
มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการรับรูค้ ุณค่าของศิลปะปูนปั ้นภายในวัดของประชาชนจังหวัดลาปาง
2) เพื่อศึกษาแนวการสร้างคุ ณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรมของศิลปะปูนปั ้นภายในวัดของประชาชนจังหวัด
ลาปาง การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structure Interview) ผลการวิจยั พบว่า ศิลปะปูนปั น้ แสดงถึงออกถึงความสามารถและภูมปิ ั ญญาของผูส้ ร้าง
โดยใช้ภูมปิ ั ญญาทีต่ นเองหรือบรรพบุรุษสืบต่อกันมา นามาสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความเชื่อ
และหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา ทัง้ ในส่วนของรูปปริศนาธรรม หรือรูปทรงแปลกๆ เรื่องราวต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่มคี ติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา การสร้างสรรค์งานศิลปะปูนปั ้น เป็ น การสะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าทางด้านศาสนา และภาพสัตว์ต่างๆ ทีน่ ามาปั น้ ประกอบกับเทวดา เช่น ยักษ์ พระอิศวร พระอินทร์ พระ
พรหม พระนารายณ์ สัตว์ในนวนิยายในป่ าหิมพานต์ การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมของศิลปะปูนปั ้น สามารถ
สรุ ป ได้ 6 ด้า นด้ว ยกัน คือ ด้า นศิลปกรรม ด้า นจิต รกรรม ด้านประติม ากรรม ด้านสถาปั ต ยกรรม ด้า น
วรรณกรรม และด้านวัฒนธรรม การสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรม ของศิลปะปูนปั ้น อันก่อให้เกิดเป็ นมูลค่าหรือ
ราคาในการสร้างสรรค์งานปูนปั ้น โดยได้ กาหนดแนวทางในการสร้างมูลค่าไว้ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว การสร้างรายได้ การฝึกอบรม
คาสาคัญ: คุณค่า, ศิลปะปูนปั น้ , การรับรู้
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Abstract
The research on a study of the value of stucco art within temples of Lampang people has
the following objectives; 1) to study the perception of the value of stucco art within temples of
Lampang people, and 2) to study the creating value and cultural values of stucco arts within temples
of Lampang residents. This research is a Qualitative Research using structured interview. The
results found that the stucco art has expressed the ability and wisdom of the creator by using self’s
wisdom or ancestral succession and inserting their creative ideas as well as faith and the doctrine of
Buddhism both in Dhamma puzzle or strange shape’s form, and most of the stories have Buddhist
beliefs as well. The stucco artwork reflects the religious values and animal pictures which molding it
together with angels such as Giant, Shiva, Indra, Brahma, Vishnu, and novels’ animals in Himmapan
Forest. The cultural value creation of stucco art can be summarized in six areas as following; Fine
arts, Painting, Sculpture, Architecture, Literature, and culture. The cultural value creation of stucco
art which caused the value or price of the stucco creation is determined by the set of values in three
areas as following; Tourism promotion, Monetization, and Training.
Key words: value, stucco art, perception.

บทนา
พุทธศาสนาเป็ นรากฐานสาคัญของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชวี ิตของคนในภาคเหนือมาตัง้ แต่สมัย
โบราณ สถาบันศาสนามีบทบาทชี้นาสังคมและเป็ นผู้นาทางจิตวิญญาณให้กบั ชุมชนด้วย หลักคาสอนใน
พระไตรปิ ฎก ทีเ่ ป็ นนามธรรม ร่วมกับวัตถุธรรมทัง้ หลายในวัดซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ห็นได้เป็ นรูปธรรมอัน งดงาม ได้แก่
สถาปั ตยกรรมทัง้ หลาย จิตรกรรม ประติมากรรม ตลอดจนลวดลายตกแต่งต่างๆ ศิลปกรรมเหล่านี้ถูกสร้างมา
ด้วยแรงศรัทธา1
ปูนปั น้ ถือเป็ นกรรมวิธสี ร้างสรรค์ศลิ ปะสาขาหนึ่ง อันมีมาแต่โบราณดังปรากฏให้เห็นอยู่ตามสถานที่
ต่างๆ มากมาย เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ เจดีย์ หอระฆัง ซุม้ ประตู หน้าต่าง และฐานพระพุทธรูป
จะนิ ย มปั ้น ลวดลายประดับตกต่ า ง เพื่อ เน้ น วามสวยงาม ความโอ่ อ่ า บ่ ง บอกถึง ความเลื่อ มใสศรัท ธาใน
พระพุทธศาสนา2 งานปูนปั น้ เป็ นงานวิจติ รศิลป์ ประเภทงานประติมากรรม ซึง่ มีปริมาตร หรือต้องการเนื้อทีใ่ น
อากาศ โดยหมายถึงงานทีผ่ ่านกรรมวิธกี ารปั น้ งานแกะสลักทุกชนิด3 โดยงานปูนปั น้ จะใช้ปูนเป็ นวัสดุหลักใน
การทา ในงานช่างโบราณนัน้ ปูนทีใ่ ช้ปัน้ ลวดลายนัน้ นิยมใช้ปนู เรียกว่า “ปูนตา” เป็ นการนาปูนสุกมาผสมกับ
ส่วนต่างๆ เพื่อให้ปูนมีลกั ษณะเหมาะสมกับงานปูนปั ้น โดยช่างเป็ นผู้ผลิตวัสดุปูนเหล่ านัน้ เอง โดยการเผา
หินปูนให้เป็ นปูนขาว นาไปผสมกับวัสดุอ่นื เพื่อประสานให้ได้ปนู ประเภทต่างๆ กรรมวิธใี นการผลิตปูนตาของ
ช่างในแต่ละยุคสมัยย่อมมีความแตกต่างกันไป เทคนิคย่อมไม่เหมือนกัน แต่มเี ป้ าหมายเดียวกันคือ ความ
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คงทน แข็งแกร่ง และอยู่ได้นานนับปี หลายๆ ปี จนเป็ นทีป่ ระจักษ์มาถึงปั จจุบนั ปูนปั น้ ส่วนใหญ่ใช้เป็ นเครื่อง
ตกแต่งประดับอาคารสิง่ ก่อสร้างสถาปั ตยกรรม มีทงั ้ ลวดลายเป็ นพระพุทธรูป รูปคน รูปสัตว์ต่างๆ มากมาย
สุดแต่ว่า ช่างจะสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่ จะใช้ปนู ตาเป็ นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน
จัง หวัด ลาปางเป็ น อาณาจักรโบราณที่มีค วามเจริญ รุ่ งเรืองในอดีต และเป็ น ศูนย์ก ลางทางด้า น
ศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นแห่งหนึ่งของภาคเหนือ อันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญชองชาติ
ซึ่งปรากฏอยู่ในวัดและแหล่งโบราณสถานที่สาคัญอื่นๆ เป็ นจานวนมาก 4 บริเวณวัด หรือภายในวิหาร จะ
ปรากฏรูปปูนปั น้ สัตว์ต่างๆ ในป่ าหิมพานต์ ซึง่ เป็ นสัตว์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะตัว แต่ละตัวก็จะมีความหมาย และ
ความเชื่อทีแ่ ตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกันเมื่อศาสนิกชนได้เข้าไปประกอบพิธงี านบุญต่างๆ ก็ได้ซมึ ซับ
เอาความงดงามทางศิลปกรรมทีม่ อี ยู่ในวัดเข้าไปด้วย เป็ นการบ่มเพาะทางสุนทรียภาพตัง้ แต่เยาว์วยั ปั จจุบนั
วิถีชีวิตของคนในจัง หวัด ลาปางได้เปลี่ย นแปลงไปมาก ซึ่ง เป็ น ไปตามสภาพแวดล้อ ม สังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม โอกาสของการเข้าไปมีสว่ นร่วมกับพิธกี รรมทางศาสนาลดน้อยลง จึงทาให้ขาดการซึมซับความรูใ้ น
คุณค่าของศิลปะปูนปั น้ และความหมาย หรือหลักธรรมทีแ่ ฝงอยู่ในงานศิลปะ
ศิลปะปูนปั ้นแต่ละท้องถิน่ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ทัง้ นี้สาเหตุทท่ี าให้เกิดความแตกต่างกัน
นัน้ อาจจะเป็ นผลมาจากความแตกต่ างทางด้านสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อของคนในสัง คมนัน้
ยกตัวอย่างงานวิจยั ของ ศักดา บุญยืด 5 ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับคุณค่าศิลปะแกะสลักไม้ในหอไตรภาคอีก
สานตอนล่าง พบว่า ศิลปะในหอไตรเป็ นงานศิลปะเชิงช่างของช่างพื้นบ้านอีสานตอนล่างที่สร้ างสรรค์ขน้ึ มี
ความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแสดงถึงภูมปิ ั ญญาของช่างและเอกลักษณ์ของงานศิลปะเชิงช่างของ
ภาคอีสานตอนล่าง สะท้อนถึงวิถชี วี ิต วิถีสงั คม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัตศิ าสตร์ชุมชนและมีคุณค่า
ควรแก่การศึกษา เพื่อการดารงไว้ซ่งึ ความเป็ นมรกดทางวัฒนธรรมที่ดงี ามของชุมชนและของชาติ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปฤณัต แสงสว่าง6 ได้ทางานวิจยั เกีย่ วกับความสาคัญของงานปูนปั ้นไทยทีจ่ ดั เป็ น
ศิลปะแบบประเพณีไทยทีใ่ ช้ประดับงานสถาปั ตยกรรมและประติมากรรมประเภทต่างๆ งานปูนปั น้ ของไทยถือ
เป็ นงานหัต ถกรรมอีก อย่ า งที่มีคุ ณ ค่ า ทัง้ ทางด้า นความงาม ด้า นประวัติ ศ าสตร์ อ ัน เป็ นหลัก ฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์ทส่ี าคัญ ในด้านภูมปิ ั ญญาของศิลปิ น ช่างปูนปั น้ ทีส่ ร้างงานได้สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมอัน
เกี่ย วข้อ งกับ คติค วามเชื่อ และแนวความคิด ตามพระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทย อีก ทัง้ นัก วิช าการและ
ผู้เชี่ยวชาญงานปูนปั ้นได้ให้ขอ้ เสนอไว้ว่า ศิลปะปูนปั ้นไทยเป็ นศิลปะที่ควรอนุ รกั ษ์และสืบทอดควรมีการ
นาเข้าสู่กระบวนการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ และเน้นให้เห็ นคุณค่าศิลปะปูนปั ้นไทยเพื่อที่
ผูเ้ รียนจะได้รบั ความรูค้ วามชื่นชม และมีความตระหนักในการอนุรกั ษ์สบื ต่อไป
ฉะนัน้ จากประเด็นปั ญหาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการวิจยั การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั ้นภายในวัด
ตามการรับรูข้ องคนในจังหวัดลาปาง เพื่อศึกษาศึกษาการรับรูค้ ุณค่าของศิลปะปูนปั น้ ภายในวัดของประชาชน
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จังหวัดลาปาง เพื่อศึกษาแนวการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรมของศิลปะปูนปั ้นภายในวัดของ
ประชาชนจังหวัดลาปาง อันจะนาไปสูก่ ารอนุรกั ษ์อย่างยังยื
่ นต่อไป

วัตถุประสงค์ของวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการรับรูค้ ุณค่าของศิลปะปูนปั น้ ภายในวัดของประชาชนจังหวัดลาปาง
2. เพื่อศึกษาแนวการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรมของศิลปะปูนปั น้ ภายในวัดของประชาชน
จังหวัดลาปาง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ เ ป็ นการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้ก ารอธิบ ายเกี่ย วกับ
ประวัตศิ าสตร์ หลักฐานอ้างอิงมีผสู้ ารวจไว้ แต่ความถูกต้องหรือความไม่ชดั เจนก็ยงั คงมีอยู่บา้ ง ดังนัน้ การ
ตรวจสอบข้อมูลผู้วจิ ยั จึงตรวจสอบจากเอกสารอ้างอิง และบุคคล ย้อนกลับไปมา ให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและ
ใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริงให้มากที่สุด โดยอาศัยการสัมภาษณ์จากผู้ทอ่ี าศัยอยู่ในพื้นที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ปราชญ์ชาวบ้าน และตรวจสอบเปรียบเทียบความจริงจากคาบอกเล่ากับเอกสาร ตลอดจนสภาพปั จจุบนั ทีเ่ ข้า
ไปสารวจในพืน้ ทีจ่ ริง นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ให้มคี วาม
ถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมด้านภาษาทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั

ผลการวิ จยั
ศิลปะปูนปั น้ แสดงถึงออกถึงความสามารถและภูมปิ ั ญญาของผูส้ ร้าง โดยใช้ภูมปิ ั ญญาทีต่ นเองหรือ
บรรพบุ รุ ษ สืบ ต่ อ กัน มา น ามาสอดแทรกความคิด สร้า งสรรค์ ตลอดจนความเชื่อ และหลัก ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ทัง้ ในส่วนของรูปปริศนาธรรม หรือรูปทรงแปลกๆ เรื่องราวต่างๆ โดยส่วนใหญ่มคี ติความ
เชื่อในทางพระพุทธศาสนา การสร้างสรรค์งานศิลปะปูนปั ้น เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านศาสนา
อันเป็ นบุญกิริยา เพื่อเป็ นการจรรโลงศาสนาของช่างท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นต่ อไป เห็นว่า ศิลปะปูนปั ้นนัน้
ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเชื่อและขนบธรรมเนียมนิยมตามหลักศาสนาในด้านต่างๆ เช่น บาป บุญ คุณ โทษ
เทพ มาร หรือหลักปรัชญาทางธรรม ตลอดจนวรรณคดีท่เี กี่ยวกับพุทธประวัติ สามารถถ่ายทอดออกมาได้
ด้วยผลงานปูนปั ้น โดยการถ่ายทอดให้เห็นเป็ นรูปภาพ โดยการนามาจากเนื้อเรื่อง จากการที่เคยได้ศกึ ษา
เรื่องต่างๆ ช่างปูนปั ้นได้นามาถ่ายทอดสื่อให้เห็นเป็ นรูปภาพโดยใช้งานศิลปะปูนปั ้นเป็ นสื่อในการถ่ายทอด
ทาให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจมากขึน้ และทาให้เกิดความรูต้ ่างๆ โดยการถ่ายทอดออกมาเป็ นรูปธรรม
งานศิลปะปูนปั ้นจึงมีความสาคัญในการถ่ายทอดคุณค่าหรือผลงานทางวรรณคดีได้เป็ นอย่างดี และช่างปูปั้น
ได้นาเอาแนวคิดการดาเนินชีวติ ทัศนคติ ในการใช้ชวี ติ หรือความเป็ นไปในงานวรรณกรรมออกมาให้เป็ นสื่อ
ในการศึกษาทาให้ทราบถึงประวัติความเป็ นมาเรื่องราวต่ างๆ จนทาให้คนรุ่นหลังมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องราวเหล่านัน้ ได้ดี และการนาเอาเรื่องราวมาถ่ายทอดนาเอาคุ ณธรรมคติธรรมหรือความสาคัญของแต่ละ
ตอนออกมาให้ได้ศกึ ษา ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนามา
ถ่ายทอด เช่น การนาเอาพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เวสสันดรชาดก นามาสื่อในลักษณะของศิลปะปูนปั ้น ให้
เห็นถึงภาพความเป็ นจริงตามบทบาทของแต่ละอย่าง ซึ่ งช่างปูนปั ้นได้พยายามใช้ความรู้ ความสามารถที่
ตนเองมีอยู่ผสมผสานกับแนวคิดของตนเอง ซึง่ ทาให้เกิดความเข้าใจถึงความลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ และภาพสัตว์

ต่ างๆ ที่น ามาปั ้นประกอบกับ เทวดา เช่ น ยัก ษ์ พระอิศ วร พระอิน ทร์ พระพรหม พระนารายณ์ สัต ว์ใ น
นวนิยายในป่ าหิมพานต์
แนวการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมของศิลปะปูนปั ้น ซึง่ เป็ นงานศิลปะทีเ่ กิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์หรือช่างปูนปั น้ ทีแ่ สดงออกมาเป็ นผลงานทีร่ บั รูไ้ ด้ สัมผัสได้ดว้ ยการมองเห็น ส่งผลถึงคุณค่าในด้าน
ต่างๆ ของงานปูนปั ้น จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ 6 ด้านด้วยกัน คือ ด้านศิลปกรรม ด้านจิตรกรรม
ด้านประติมากรรม ด้านสถาปั ตยกรรม ด้านวรรณกรรม และด้านวัฒนธรรม
ด้านศิลปกรรมของศิลปะปูนปั ้นจะเกีย่ วกับสุนทรียภาพ อารมณ์ ความงาม ความรูส้ กึ ของผู้ทช่ี มผลงานเกิด
การเรียนรู้ การจินตนาการของผลงาน ด้านจิตรกรรมเป็ นการนาเสนอถ่ายทอดคุณค่า ส่งเสริมความเป็ นงาน
ปูนปั ้นในด้านสื่อให้เห็นถึงงานศิลปะ ที่เกี่ยวกับจิตกรรม คือการเขียนงาน เขียนลวดลายออกมาในลักษณะ
ของการวาด การเขียนลายต่างๆ ออกมาก่อนทีจ่ ะปั น้ ลายตามแบบทีต่ อ้ งการ ก็ตอ้ งมีการถ่ายทอดในการเขียน
ลายร่างรูปแบบต่างๆ ออกเป็ นแนวในการปั น้ ปูน
ด้านประติมากรรม ศิลปะปูนปั น้ ถึงแม้จะเป็ นการทางานทีใ่ ช้ฝีมอื ตลอดจนความรูค้ วามสามารถของ
ช่าง แต่กม็ สี ว่ นประกอบในด้านประติมากรรม คือการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในลักษณะของความเป็ นภาพที่
ทาให้เห็นเป็ นธรรมชาติ ซึง่ ลักษณะเหล่านี้กจ็ ดั อยู่ในส่วนของการปั น้ ปูน เป็ นการผลิตงานออกมาเป็ นภาพนูน
ต่าหรือนูนสูง เป็ นภาพลอยตัว ดุจลอยอยู่ในอากาศ
ด้า นสถาปั ต ยกรรม ศิล ปะปูน ปั ้ น กับ ความเป็ น งานสถาปั ต ยกรรม และงานสถาปั ต ยกรรมทา
พระพุทธศาสนาเป็ นงานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาความเลื่อมใส การยอมรับนับถือ เป็ นศูนย์รวมการ
ประดิษฐานงานทางพระพุทธศาสนาในสังคม เพราะเป็ นการออกแบบศาสนาสถานให้มคี วามสวยงามเป็ น
องค์ประกอบให้อาคารสถานทีม่ คี วามสวยงาม เป็ นการออกแบบให้มคี วามเป็ นศิลปะมากขึน้ งานปูนปั ้นจึงมี
ส่วนสาคัญในงานสถาปั ตยกรรมสิง่ ก่อสร้างต่างๆ เป็ นการนาเอางานปูนปั ้นไปแก้ไขปั ญหาในความว่างเปล่า
ของพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามสมบูรณ์ และเป็ นการช่วยเพิม่ คุณค่า มุ่งให้งานมีความสมบูรณ์มากขึน้ ซึง่ การปั ้นปูนนัน้
ช่างเองก็ตอ้ งมีความสามารถในการออกแบบให้มคี วามเหมาะสมกับพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามพอดี
ด้านวรรณกรรม เป็ น เรื่อ งราวต่ างๆ ที่เ กี่ยวกับวรรณคดี พุทธประวัต เหล่านี้ สามารถถ่ ายทอด
ออกมาได้ดว้ ยผลงานของศิลปะปูนปั ้น โดยการถ่ายทอดให้เห็นเป็ นรูปภาพ โดยการนามาจากเนื้อเรื่อง จาก
การทีเ่ คยได้ศกึ ษาเรื่องต่างๆ เช่น ปูนปั ้นได้นามาถ่ายทอดสื่อให้เห็นเป็ นรูปภาพโดยใช้งานศิลปะปูนปั ้นเป็ น
สื่อในการถ่ายทอด ทาให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และทาให้รู้ต่างๆ โดยการถ่ ายทอดออกเป็ น
รูปธรรม งานปูนปั น้ จึงมีความสาคัญในการถ่ายทอดคุณค่าหรือผลงานทางวรรณคดีได้เป็ นอย่างดี และช่างปูน
ปั น้ ได้นาเอาแนวคิด ทัศนคติ การดาเนินชีวติ
การสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรม ของศิลปะปูนปั ้น อันก่อให้เกิดเป็ นมูลค่าหรือราคาในการสร้างสรรค์
งานปูนปั น้ เมื่อดูตามความเป็ นจริงแล้ว จะเห็นได้ว่า เป็ นงานทีม่ มี ูลค่าและราคาทีแ่ พงมากพอสงควร เพราะ
การท างานในแต่ ละชิ้น ต้อ งใช้เ วลา ในการท าเพื่อ ให้ผ ลงานออกมาเป็ น ที่น่ า พอใจ ของสัง คมทัว่ ไป ใน
ขณะเดียวกันงานปูนปั น้ เป็ นงานทีก่ อให้เกิดการท่องเทีย่ วในเชิงวัฒนธรรมเป็ นงานชิน้ เอกชิน้ หนึ่งทีค่ นทีจ่ ะมา
เทีย่ วเมืองลาปาง ทีข่ าดไม่ได้คอื งานด้านศิลปะทางวัฒนธรรม คือสามารถสือ่ ทาให้คนรูจ้ กั เมืองลาปางได้มาก
ขึน้ เพราะงานปูนปั น้ ทีผ่ ่านแต่ละกรรมวิธใี นการทางานแล้ว ต้องใช้เวลานานพอสมควร เป็ นงานทีต่ อ้ งใช้ความ
อดทนเป็ นอย่างมาก แต่เมื่อผลงานออกมาปรากฏให้เห็นแล้ว ได้รบั การเผยแผ่ต่อสาธารณะชนแล้วย่อม
ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเป็ นอย่างมาก โดยได้กาหนดแนวทางในการสร้างมูลค่าไว้ 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ทาให้ได้สมั ผัสกับวิถกี ารดาเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปจากเคยได้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ

วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่ การท่องเทีย่ วก็ทาให้เกิดรายได้ โดยกระจัดกระจายไปอย่างขวางในหมู่
ของศิลปะนัน้ ๆ และเป็ นการสนับสนุ นฟื้ นฟูอนุ รกั ษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของจังหวัดลาปาง
ซึง่ เป็ นสิง่ ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเทีย่ ว เพราะว่าจังหวัดลาปางมีศกั ยภาพทางการท่องเทีย่ ว และมีมรดก
ทางวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง เป็ นความภูมใิ จ และความหวงแหนของประชาชน ศิลปะปูนปั ้นจังหวัดลาปาง
ถือ ว่ าเป็ นศิลปะอันมีคุ ณค่ า และมูลค่ าทางวัฒ นธรรมของลาปางได้เป็ น อย่ า งดี ได้ถ่ ายทอดถึงความเป็ น
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมให้เป็ นทีส่ นใจของประชาชนหรือนักท่องเทีย่ วทัวไป
่
การสร้างรายได้ งานปูนปั น้ เป็ นงานทีส่ ร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบั ผูท้ ม่ี คี วามสนใจและอาชีพปูนปั ้น
เป็ นอาชีพที่มีความชานาญ จากเดิมเคยทาด้วยศรัทธา หรือความตัง้ ใจของตน ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็ นการ
ว่าจ้าง มีสนิ จ้างรางวัล มีการก่อให้เกิดรายได้ในกลุ่มช่างปูนปั ้น ขึน้ อยู่ก ับความมีฝีมอื ของแต่ละคน ย่อมไม่
เหมือนกัน และการว่างจ้างหรือรายได้ของช่างนัน้ ก็ย่อมที่จะขึ้นอยู่กบั ผลงานที่ตวั ทาหรืออยู่ท่กี ารกาหนด
ราคาของช่างงานปูนปั น้ เป็ นรายได้ทส่ี งู เพราะเป็ นงานฝีมอื ล้วนๆ
การฝึ กอบรม เป็ นการสอนงานศิลปะปูนปั ้นในปั จจุบนั การฝึ กอบรมถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญอย่างมาก
เพราะงานปูนปั น้ เป็ นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปะหลากหลาย และเป็ นงานทีต่ ้องแสดงฝี มอื มากพอสมควร จึงจะ
ทาให้ผลงานของตนเองเป็ นทีย่ อมรับได้เมื่อช่างปูนปั ้นสามารถทางานของตนออกมาแล้วก็จาเป็ นทีจ่ ะต้องทา
ให้งานแต่ละชิน้ มีคุณภาพ หรือมีช่อื เสียง มีกระแสตอบรับจากคนอื่นๆ หรือกลุ่มทีม่ คี วามชื่นชมศิลปะ จนทา
ให้ต้องเกิดความชานาญ ยังต้องพัฒนาหรือหาระดับฝี มอื ของตนเองให้เป็ นช่างชัน้ ครู สามารถที่จะสอนหรือ
เป็ น วิท ยาการพิเ ศษ หรือเป็ นครูข องช่ างปูน ปั ้นรุ่ นหลัง ได้เ ป็ น อย่ างดีและเหมาะสมในปั จ จุบ ันต้อ งมีการ
ฝึกอบรม หรือเปิ ดสอนหลักสูตรเกีย่ วกับปูนปั น้ บางครัง้ ก็ตอ้ งอยู่อบรมหรือฝึกอบรมกับช่างปูนปั น้ ทีบ่ า้ น

อภิ ปรายผลการวิ จยั
องค์ความรูข้ องศิลปะปูนปั น้ ภายในวัดของประชาชนจังหวัดลาปางกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง
วัฒนธรรมศิลปะปูนปั ้นทาให้ทราบถึงความเป็ นมาของศิลปะปูนปั ้น และวิธีการสร้ างคุณค่าและมูลค่าทาง
วัฒนธรรม อันก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านกระบวนการของการทางานปูนปั ้นกระบวนการทางานปูนปั ้น
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพกาลเวลา การทางานปูนปั น้ ของช่างปูนปั ้นของช่างมีความเปลีย่ นแปลงจาก
เดิมทากันด้วยความชื่นชอบหรือศรัทธา แต่ปัจจุบนั มุ่งไปที่การว่าจ้างหรือรับจ้างเพื่อการค้า เพื่อดารงชีวติ เพื่อ
ความเป็ นอยู่ของครอบครัว มุ่งเน้ นทางด้านรายได้มากกว่าบุญกุศล ซึ่งทัง้ หมดนี้ล้วนแต่ เกิดขึ้นจากการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ ต็มไปด้วยการแข่งขัน แต่งานปูนปั น้ ยังคงสภาพความเป็ นศิลปะปูนปั น้ อย่างไม่เสื่อม
คลายยังคงอยู่ตลอดไป ประชาชนในจังหวัดลาปางไม่ได้มองงานปูนปั ้นเพียงเป็ นงานศิลปะที่มคี ่าแค่ความ
สวยงามเท่านัน้ แต่ งานยังแฝงไปด้วยความหมาย แนวคิด รวมทัง้ หระบวนการกระทา ยังต้องอาศัยเวลา
ความชานาญ และความตัง้ ใจ ในการผลิตงาน แต่ละชิ้นงาน ศิลปะปูนปั ้นนัน้ จะแพร่หลายได้ต้องมี การจัด
นิทรรศการ การสนับสนุนส่งเสริมงานศิลปะจังหวัดลาปาง เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ประชาชนมีความสนใจ ภูมใิ จ
รักและหวงแหนในความเป็ นศิลปะของจังหวัดลาปาง และยังสอดคล้องกับ สิราภรณ์ สีหนันทวงศ์ 7 (2543)
กล่าว่า ควรต้องประกอบด้วยกระบวนการจัดการ และขัน้ ตอนการอนุ รกั ษ์ ทีม่ อี งค์กรมาจากส่วนท้องถิน่ โดย
มีองค์กรจากภาควิชาการและภาครัฐสนับสนุน นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่องและให้เป็ นการอนุ รกั ษ์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพ ควรจะมีนโยบายและมาตรการในการอนุ รกั ษ์และสร้างแรงจูงใจในการอนุ รกั ษ์ โดยทาได้ 6
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สิราภรณ์ สีหนันทวงศ์, การศึกษาเพื่อเสนอแนะความคิ ดในการอนุรกั ษ์สิมพืน้ บ้านในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543, หน้า 87.

ลักษณะ คือ 1. การขึน้ ทะเบียน 2. ใช้มาตรการด้านการเงิน 3. การยกย่องและให้รางวัล 4. การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน 5. การฝึกอบรมช่างฝี มอื และ 6. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุ รกั ษ์และให้การศึกษาแก่ชุมชนเบือ้ งหลัง
การสร้างผลงานนัน้ ยังเป็ นกระบวนการสื่อสารที่มคี ุณค่าต่องานปูนปั ้น ในหลายด้าน เช่น การสร้างคุณค่า
ด้านศิลปกรรม งานจิตกรรม งานประติมากรรม งานสถาปั ตยกรรมและวรรณกรรม ด้านการสืบสานสกุลช่าง
หรือให้ยงั คงอยู่ต่อไป ด้านการทะนุ บารุงพระพุทธศาสนา อันเป็ นการสื่อให้เข้าถึงหลักธรรมคาสอนได้เป็ น
อย่างดี กับยังคงสร้างมูลค่าของงานปูนปั น้ ให้มคี วามสาคัญและโดดเด่น ในปั จจุบนั เพื่อให้งานปูนปั ้นคงอยู่ได้
ทาให้ทราบถึงกระบวนการทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าทางวัฒนธรรมเป็ นต้นว่า ด้านการสร่ งเสริมการทาองเทีย่ ว การ
สร้างรายได้ การฝึกอบรม จากการสร้างสรรค์ศลิ ปะปูนปั ้นทาให้เกิดองค์ความรู้ คือบทบาทหน้าทีข่ องช่างปูน
ปั ้น คือการสร้างสมาธิความเชื่อมัน่ ความตัง้ ใจอันเป็ นบทบาทที่สบื เนื่องยาวนานจนถึงปั จจุบนั และอนาคต
เพราะกระบวนการปั ้นปูนเป็ นการกระทาที่ตั ง้ ใจในการถ่ ายทอดอารมณ์ ความคิด และความศรัทธาลงใน
ผลงาน โดยช่างปูนปั ้นต้องประสารความรู้สกึ การมองเห็น การรับรู้ และการสัมผัสเข้าเป็ นการถ่ ายทอด
ผลงาน โดยช่างปูนปั ้นยังก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง ซึง่ ได้มาจากการปั ้นปูน ทาเกิดบุคลิกภาพด้านต่างๆ
เช่น ความอดทน ทักษะการทางาน จริยธรรม คุณธรรม และพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และพัฒนาการ
ความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างแนวความคิดจินตนาการ
แนวการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมของศิลปะปูนปั ้น ซึง่ เป็ นงานศิลปะทีเ่ กิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์หรือช่างปูนปั น้ ทีแ่ สดงออกมาเป็ นผลงานทีร่ บั รูไ้ ด้ สัมผัสได้ดว้ ยการมองเห็น ส่งผลถึงคุณค่าในด้าน
ต่างๆ ของงานปูนปั ้น จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ 6 ด้านด้วยกัน คือ ด้านศิลปกรรม ด้านจิตรกรรม
ด้านประติมากรรม ด้านสถาปั ตยกรรม ด้านวรรณกรรม และด้านวัฒนธรรม และช่างปูนปั ้นได้นามาถ่ายทอด
สือ่ ให้เห็นเป็ นรูปภาพโดยใช้งานศิลปะปูนปั น้ เป็ นสือ่ ในการถ่ายทอด ทาให้เกิดองค์ความรูค้ วามเข้าใจมากขึน้
และทาให้รู้ต่างๆ โดยการถ่ายทอดออกเป็ นรูปธรรม งานปูนปั ้นจึงมีความสาคัญในการถ่ายทอดคุณค่าหรือ
ผลงานทางวรรณคดีได้เป็ นอย่างดี และช่างปูนปั ้นได้นาเอาแนวคิด ทัศนคติ การดาเนินชีวติ ศักดิชั์ ย เกียรติ
นาคินทร์8 (2542) คุณค่าศิลปกรรมทีป่ รากฏในชุมชนคือ คุณค่าด้านวัฒนธรรม คุณค่าด้านสุนทรียภาพและ
จริยธรรม คุณค่าด้านบุคลิกภาพและอารมณ์ คุณค่าด้านการเรียนรูจ้ ากพฤติกรรมทางศิลปกรรม คุณค่าด้าน
การเรียนรู้จากพฤติกรรมทางสังคม ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อ
ตนเองและความผูกพันกับชุมชน พบว่าเกิดขึน้ หากชุมชนได้เรียนรูค้ ุณค่าศิลปกรรม โดยเชื่อมโยงความคิดกับ
ประวัตศิ าสตร์และความรูด้ งั ้ เดิมทีเ่ ป็ นรากฐานของตน ก่อให้เกิดความเข้าใจ การตัดสินใจได้เอง ความมันใจ
่
ความภูมใิ จและความมีเกียรติภูมิ
การสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรม ของศิลปะปูนปั ้น อันก่อให้เกิดเป็ นมูลค่าหรือราคาในการสร้างสรรค์
งานปูนปั น้ เมื่อดูตามความเป็ นจริงแล้ว จะเห็นได้ว่า เป็ นงานทีม่ มี ูลค่าและราคาทีแ่ พงมากพอสงควร เพราะ
การท างานในแต่ ละชิ้น ต้อ งใช้เ วลา ในการท าเพื่อ ให้ผ ลงานออกมาเป็ น ที่น่ า พอใจ ของสั ง คมทัว่ ไป ใน
ขณะเดียวกันงานปูนปั น้ เป็ นงานทีก่ ่อให้เกิดการท่องเทีย่ วในเชิงวัฒนธรรมเป็ นงานชิน้ เอกชิน้ หนึ่งทีค่ นทีจ่ ะมา
เทีย่ วเมืองลาปาง ทีข่ าดไม่ได้คอื งานด้านศิลปะทางวัฒนธรรม คือสามารถสือ่ ทาให้คนรูจ้ กั เมืองลาปางได้มาก
ขึน้ แต่เมื่อผลงานออกมาปรากฏให้เห็นแล้ว ได้รบั การเผยแผ่ต่อสาธารณะชนแล้วย่อมก่อให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าเป็ นอย่างมาก โดยได้กาหนดแนวทางในการสร้างมูลค่าไว้ 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ท าให้ ไ ด้ ส ัม ผัส กับ วิถี ก ารด าเนิ น ชีวิต ที่เ ปลี่ย นไปจากเคยได้ ค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ วัฒ นธรรม
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ศักดิ ์ชัย เกียรตินาคินทร์, ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิ ลปกรรมกับการสร้างทัศนคติ ต่อตนเองและความ
ผูกพันกับชุมชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542, หน้า 76.

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่ การท่องเทีย่ วก็ทาให้เกิดรายได้ ศิลปะปูนปั ้นจังหวัดลาปาง ถือว่าเป็ นศิลปะอันมี
คุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรมของลาปางได้เป็ นอย่างดี ได้ถ่ายทอดถึงความเป็ นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมให้
เป็ นทีส่ นใจของประชาชนหรือนักท่องเทีย่ วทัวไป
่ การสร้างรายได้ การฝึ กอบรม สอดคล้อ งกับ เขมชาติ วงศ์
9
ทิมารัตน์ (2546) กล่าวว่า แนวทางการสร้างมูลค่าศิลปะริมคลองบางกอกใหญ่ประกอบด้วย การอนุ รกั ษ์
สภาพแวดล้อมของคลองเพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว การอนุ รกั ษ์รูปแบบการตัง้ ถิ่น
ฐานและองค์ป ระกอบของชุ ม ชนริมคลอง โดยใช้ม าตรการทางผัง เมือ ง และการอนุ ร ัก ษ์ เ อกลัก ษณ์ ท าง
สถาปั ตยกรรมและสภาพแวดล้อมของแต่ ละชุมชนย่อย โดยออกข้อกาหนดควบคุมความสูง และรูปแบบ
อาคาร การฟื้ นฟูระบบกิจกรรมของชุมชนให้สอดคล้องกับการอนุ รกั ษ์เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรจัดให้มกี ารให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในพืน้ ที่ เนื่องจากในพืน้ ทีเ่ ป็ นแหล่ง
เรียนรูข้ อ้ มูลด้านอารยธรรม และทีส่ าคัญประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ศกึ ษาทาความเข้าใจกับผลงานทาให้เกิดความ
รัก ความหวงแหนในความเป็ นศิลปะเพื่อเป็ นสมบัตขิ องสังคม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับสินค้า OTOP ทีท่ าจากปูนปั น้
2.2 ควรศึกษาเกีย่ วกับการสร้างเศรษฐกิจของท้องถิน่ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึก
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