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บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยสร้างสรรค์ “เครื่องประดับแห่งการเจริญมรณานุสติ” ต้องการน าเสนอ

สุนทรียภาพของเครื่องประดับกับธรรมะที่เกี่ยวข้องกับความตาย ซึ่งคุณค่าของเครื่องประดับร่วมสมัย

ชุดนี้จักมีความสมบูรณ์อยู่ตรงที่มนุษย์ได้สวมใส่ศิลปะแห่งชีวิต มุ่งเน้นการเจริญมรณานุสติเป็นคติ

ด าเนินการและเป็นข้อปฏิบัติในการออกแบบสร้างสรรค์  สามารถแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะของ

ความงามในความสูญเสีย การเตือนสติแก่ผู้สวมใส่ ให้ตระหนักรู้ถึงความดับสูญ พลัดพราก ล่วงลับ 

หรือตายจากอย่างมีสติ และตั้งมั่นในความไม่ประมาท อาจเป็นด้วยการน าวัสดุที่จากสังขาร สมบัติ 

หรือพิธีกรรม วิธีการใช้สวมใส่ที่แฝงกุศโลบาย รวมถึงการสร้างสรรค์รูปแบบเครื่องประดับจากปรัชญา

พุทธศาสนา ฯลฯ ซึ่งแนวความคิดสร้างสรรค์ตามที่กล่าว สามารถฝึกฝนกระบวนทัศน์และจิตใจของผู้

ที่ได้สัมผัสหรือสวมใส่ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ ดังนั้น เครื่องประดับจักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีความ

งดงามที่แท้จริงบ่งบอกนัยน์ที่เป็น “สุนทรียธรรมแห่งการสร้างสรรค์” สร้างเสริมความเข้าใจความ

จริงที่ชีวิตมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราและไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร 
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Abstract 

 

The study of “Contemplation on Death Jewellery” is represented the beauty 

of death through the art of adornment.  Contemporary jewellery’s value will be 

strengthened by human’s body that adorned the art emphasizing the contemplation 

of life and death.  Thus, the beauty of lost is a reminder to the wearer of “nothing is 

eternal”.  The jewelry is communicated through remains, possessions or rituals with 

the adorn process that created from Buddhist philosophy.  In conclusion, the path to 

enlightenment may be suggested through the form of “Contemplation on Death 

Jewellery” in itself.   

 

Key Words: 1. contemplation. 2. Belief. 3. Consciousness. 4. Culture. 5. Jewellery. 
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บทน า 

 มนุษย์มีวัฒนธรรมการใช้ศิลปะเครื่องประดับมาช้านาน วัฒนธรรมดังกล่าวได้ปรากฏ

หลักฐานทางโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศแถบตะวันตก เช่น อียิปต์ กรีก 

โรมัน ไปจนถึงยุคสมัยใหม่ หรือแม้แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ย้อนมาจากยุคทวารวดี 

ยุคสุโขทัย ล้านนา อยุธยาสืบต่อมาเป็นมรดกล้ าค่ายังยุครัตนโกสินทร์ ท าให้มนุษย์รุ่นหลังได้ทราบถึง

สมบัติทางสุนทรียะของจิตวิญญาณแห่งอารยธรรม ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์วัตถุอันเป็นสิริมงคลต่อ

ร่างกาย รวมถึงการประดิษฐ์อย่างประณีตด้วยทักษะฝีมือและเทคนิคท่ีลึกซึ้งของบรรพชน เราจึงเห็น

ได้ว่า นับตั้งแต่อดีตเครื่องประดับมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการบอกเล่าถึงสถานภาพ บารมี หรือฐานันดรนุ

ศักดิ์ ต่อมาเม่ือสังคมไทยเจริญก้าวหน้าพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับยุคสมัย เครื่องประดับก็

พัฒนารูปแบบและประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างไปจากเดิมมากมายเช่นกัน หากคุณค่าของ

เครื่องประดับที่ดีจะส่งเสริมประโยชน์ใช้สอยทางด้านร่างกายและส่งเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจ  

 เมื่อกล่าวถึงบทบาทของเครื่องประดับในปัจจุบันที่มีความหลากหลายตามที่กล่าวมาแล้วนั้น 

เครื่องประดับส่วนใหญ่มักเก่ียวข้องผูกพันกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เกือบทั้งสิ้น ส่วนเครื่องประดับที่เก่ียวข้อง

กับคนตายนั้น มีรูปแบบที่ค่อนข้างน้อย เหตุผลที่อ้างถึงเครื่องประดับกับความตายนี้ มีส่วนส าคัญต่อ

พวกเราในฐานะมนุษย์อยู่มิน้อย เราสามารถพบเห็นเครื่องประดับลักษณะดังกล่าวในรูปแบบของวัตถุ

แห่งการระลึก วัตถุแทนตัวบุคคล และวัตถุในฐานะเครื่องรางสักการะ เป็นต้น ตัวอย่างผลงาน

เครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับความตาย ได้แก่ หน้ากากทองค าและเครื่องประดับที่สวมใส่ไว้บนร่างไร้

วิญญาณของกษัตริย์  ฟาโรห์แห่งอียิปต์ ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานภาพและตัวตนของ

พระองค์   เครื่องประดับในสมัยศตวรรษท่ี 19 ที่ผู้คนมักนิยมเก็บรักษาชิ้นส่วนจากสังขารผู้ที่จากไป 

ในรูปแบบเครื่องประดับเพื่อใช้แทนตัวบุคคล หรือการที่นักโบราณคดีค้นพบเครื่องประดับที่ท าจาก

กระดาษอันเป็นสมบัติของบรรพบุรุษท่ีล่วงลับ สื่อสารให้เห็นถึงความรักท่ีสมาชิกในครอบครัวมีต่อผู้ที่

จากไป นิยมฝังรวมอยู่ในหลุมฝังศพ ณ บริเวณที่ราบทาริม เป็นอาณาเขตหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

ตลอดจน เครื่องประดับของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่มักพบได้ในหลุมฝัง

ศพ ซึ่งผู้คนในชุมชนมีความเชื่อว่าเครื่องประดับจะติดตามไปรับใช้ชีวิตใหม่ของผู้ตายในโลกข้างหน้า 

จากตัวอย่างข้างต้นชี้ให้เราตระหนักได้ว่า เครื่องประดับแห่งความตาย มิได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพียง
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เพ่ือแสดงออกให้เห็นถึงความโศกเศร้าต่อการพลัดพรากจากคนที่รักแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อน

ให้ผู้ที่ยังมีชีวิตรับรู้ถึงคติของการมีชีวิตเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตสืบต่อไป 

 โครงการวิจัยสร้างสรรค์ “เครื่องประดับแห่งการเจริญมรณานุสติ” จึงต้องการน าเสนอ

สุนทรียภาพของเครื่องประดับกับธรรมะที่เกี่ยวข้องกับความตาย ซึ่งคุณค่าของเครื่องประดับร่วมสมัย

ชุดนี้จักมีความสมบูรณ์อยู่ตรงที่มนุษย์ได้สวมใส่ศิลปะแห่งชีวิต มุ่งเน้นการเจริญมรณานุสติเป็นคติ

ด าเนินการและเป็นข้อปฏิบัติในการออกแบบสร้างสรรค์  สามารถแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะของ

ความงามในความสูญเสีย การเตือนสติแก่ผู้สวมใส่ ให้ตระหนักรู้ถึงความดับสูญ พลัดพราก ล่วงลับ 

หรือตายจากอย่างมีสติ และตั้งมั่นในความไม่ประมาท อาจเป็นด้วยการน าวัสดุที่จากสังขาร สมบัติ 

หรือพิธีกรรม วิธีการใช้สวมใส่ที่แฝงกุศโลบาย รวมถึงการสร้างสรรค์รูปแบบเครื่องประดับจากปรัชญา

พุทธศาสนา ฯลฯ ซึ่งแนวความคิดสร้างสรรค์ตามที่กล่าว สามารถฝึกฝนกระบวนทัศน์และจิตใจของผู้

ที่ได้สัมผัสหรือสวมใส่ผลงานเครื่องประดับชุดนี้ ดังนั้น เครื่องประดับจักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีความ

งดงามที่แท้จริงบ่งบอกนัยน์ที่เป็น “สุนทรียธรรมแห่งการสร้างสรรค์” สร้างเสริมความเข้าใจความจริง

ที่ชีวิตมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราและไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  ผลงานวิจัยการศึกษาข้อมูลระหว่างปรัชญาพุทธศาสนา “มรณานุสติ” และการ

แสดงออกด้วยมิติทางสุนทรียะ เพ่ือสังเคราะห์ให้เกิดแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการ

สร้างความตระหนักและระลึกถึงความตายโดยไม่ประมาทแก่ผู้สวมใส่ 

 2.  ต้นแบบผลงานออกแบบเครื่องประดับ สามารถสื่อสารให้เห็นถึง “สุนทรียธรรม” 
โดยสร้างความสอดคล้องกับรสนิยมและชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน  
 
วิธีการวิจัย 
 1.  วิจัยแนวทางการออกแบบเครื่องประดับ สู่เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับที่มี

ความทันสมัย สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน และแสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย รายละเอียดของ

วิธีการวิจัย ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลของปรัชญาพุทธศาสนาและสุนทรียศาสตร์ ประกอบด้วย 

  - ความหมายของการเจริญมรณานุสติ  
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  - รากเหง้าด้านภูมิปัญญา ฝีมือ และการสร้างสรรค์ผลงานประณีตศิลป์

เครื่องประดับไทยที่เกี่ยวข้องกับความตาย 

  - ตัวอย่างรูปแบบที่ยังปรากฏอยู่ของผลงานเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับความตาย

ของประเทศต่างๆทั่วโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

 2.  วิจัยการพัฒนาต้นแบบเครื่องประดับมรณานุสติ 

  - กระบวนการออกแบบผลงานเครื่องประดับ โดยการออกแบบแนวความคิดและ

สุนทรียภาพของผลงานเครื่องประดับ “มุ่งเน้นการใช้ทฤษฎีทางทัศนศิลป์10” เพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบ

ที่สวยงาม กลมกลืน มีเอกภาพ สามารถสะท้อนคติธรรมเรื่องการระลึกถึงความตาย  

  - การปฏิบัติงานตามกระบวนการออกแบบนั้นค านึงถึง “การแสดงออกถึงความคิด

ในการออกแบบด้วยทัศนธาตุ11” เป็นการน าเสนอความหลากหลายเชิงปริมาณในส่วนของรูปแบบ

เครื่องประดับ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นต่อเนื่องและสามารถคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสม

ที่สุดกับปรัชญาพุทธศาสนา  

  - การผลิตต้นแบบเครื่องประดับ ด้วยการประยุกต์เทคนิคประณีตศิลป์เครื่องประดับ

ไทย เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องประดับไทยร่วมสมัย 

  - แสดงผลลัพธ์ที่เป็นมิติทางสุนทรียะของเครื่องประดับ โดยวิเคราะห์จากการ

น าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดชุดผลงาน (Collections) การออกแบบเครื่องประดับที่

แสดงออกถึงสุนทรียธรรม หรือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต้นแบบเครื่องประดับ พร้อมส ารวจ

และรวบรวมความสนใจ ความต้องการ และแนวทางความเป็นไปได้ของเครื่องประดับมรณานุสติใน

อนาคต 

  - บทสรุปความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบใหม่ของเครื่องประดับมรณานุสติ โดย
สนับสนุนการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคม 
 
                                                      
10 ทัศนศิลป์ คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศลิปะ เป็นการแสดงออกถึงความคิด หรือจินตนาการมีระบบ

ระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน  เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานให้มปีระสิทธิภาพสวยงาม และมีการปฏบิัติงานตามแผน 
11 ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได ้ มีลักษณะเฉพาะ สามารถน ามาใช้ในการออกแบบ
เพื่อให้เกิดความงดงาม ได้แก่ จุด เป็นต้นก าเนดิของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พื้นผิว ฯลฯ  เช่น  น าจุดมาวาง
เรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้นและการน าจุดมาวางให้เหมาะสม  ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรงและลักษณะผวิได้  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1.  ด้านวิชาการ ผลงานวิจัย “เครื่องประดับแห่งการเจริญมรณานุสติ” จ านวน 1 ฉบับ: 

ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ด้านการปรัชญาพุทธศาสนาและสุนทรียศาสตร์  

 2  ด้านการสร้างสรรค์: ต้นแบบเครื่องประดับจ านวน 4 ชุด: องค์ความรู้ด้านการ

ออกแบบสร้างสรรค์ “สุนทรียธรรมของเครื่องประดับ” ที่ส่งเสริมการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่และการ

ด าเนินงานด้วยการอาศัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสติและ

ไม่ประมาท 

ภาพที่ 1 (ซ้าย) เครื่องประดับจับสติ  
ภาพที ่2 (ขวา) เข็มกลัดจั๊กจั่นช่วงก าลังลอกคราบแต่จบชีวิตเสียก่อน 
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ภาพที่ 3 เครื่องประดับกระดาษ 

 

 
ภาพที่ 4 เข็มกลัดเช่นนั้นเอง 

 

อภิปรายผล 

 อาจกล่าวได้ว่าการระลึกถึงความตายเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกชาติพันธุ์ 

นับตั้งแต่การนับถือผีจนถึงกรอบคิดทางศาสนา ในพุทธศาสนาแบบเถรวาทการระลึกถึงความตาย
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มุ่งเน้นที่การเตรียมพร้อมของจิตใจและการเตือนสติให้พิจารณาเรื่องความตายด้วยข้อเท็จจริง ด้วย

ความไม่ประมาท กล่าวคือเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นจากความผันแปรและไม่

สามารถบังคับได้ของร่างกาย การเกิดแห่งความทุกข์และการสิ้นสุดลงของความทุกข์ในชั่วขณะหนึ่ง

ของชีวิต ผ่านการกระท าและความเจ็บป่วยทางร่างกายอันเป็นรูปและนาม คือความรู้สึกทางจิตใจที่

ผ่านผัสสะทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติที่ขับเคลื่อนตามกาลเวลา ในทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติ

ปัฏฐานสูตร ขยายความว่า 

 

“มรณะ เป็นอย่างไร คือ ความจุติ ความเคลื่อนไป ความท าลายไป ความ

หายไป ความตายกล่าวคือการท ากาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้ง

ร่างกาย ความขาดสูญชีวิตอินทรีย์ ในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ ภิกษุ

ทั้งหลาย นี้เรียกว่า มรณะ”12 

 

ในแง่ประวัติศาสตร์ กลุ่มเครื่องประดับท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการตาย มีเป้าหมายให้ผู้สวมใส่
ระลึกถึงการดับสูญ การจากพราก หรือเครื่องประดับเพ่ือการเจริญมรณานุสติ อันมีมาช้านาน ดัง
ตัวอย่าง เครื่องประดับในยุคเรเนสซองค์ เช่น จี้รูปโครงกระดูกท าจากทองค าลงยาสี จากอารามทอร์ 
(Tor Abbey) ใช้เป็นเครื่องเตือนจิตใจว่าชีวิตมนุษย์นั้นไม่เที่ยง13 หรือผลงานการออกแบบแหวนช่วง
ก่อนกลางศตวรรษที่ 17 ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ ที่มีการแกะสลักบริเวณบ่าแหวนถึงเรื่องราวของ
ความรักและความตาย ยอดแหวนนั้นเป็นหินหรืออัญมณีท้ังแบบที่เจียรอัญมณีเป็นรูปร่างต่าง ๆ14 
หรือในช่วงทศวรรษที่ 1860 ยุคสมัยที่มีการออกแบบเครื่องประดับและข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
กับความตายอย่างซับซ้อนและชัดเจนมากขึ้น15 แม่หม้ายต้องสวมชุดด าตลอดหนึ่งปีกับอีกหนึ่งวัน
หลังจากสามีของเธอเสียชีวิตไป และสวมเครื่องประดับสีด าพ้ืนผิวด้านด้วยปริมาณน้อยชิ้นที่สุด 
จากนั้นแล้วจึงค่อยๆ กลับมาสวมเครื่องประดับเพชร มุก หรืออัญมณีสีสันได้ในที่สุด แม่หม้ายบางคน
ไม่กลับมาใส่เครื่องประดับที่มีสีสันอีกเลยตามแบบอย่างพระราชินีวิคตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่ง
พระองค์ทรงโศกเศร้ากับการสวรรคตของพระสวามี (เจ้าชายอัลเบิร์ต) และแม้กระทั่ง เครื่องประดับ
ไทย เช่น การสวมใส่ตะกรุด ที่แม้จะเป็นเครื่องรางที่เสริมสร้างความขลังและศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้สวมใส่ แต่

                                                      
12 สุภีร ์ทุมทอง, มรณสติในพระไตรปิฎก (กรุงเทพฯ; หจก.ภาพพิมพ์, 2555), 14. 
13 Clare Phillips, Jewellery from Antiquity to the Present (New York; World of Art, 1997), 81. 
14 เรื่องเดียวกัน, 100. 
15 www.historicnewengland.org/collections-archives-exhibition เข้าถึง 26 มกราคม 2559      
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อีกความหมายแฝง คือ การให้ผู้สวมใส่พึงระลึกอยู่ในความไม่ประมาทและระมัดระวังตนเองในการ
ด ารงชีวิต ส่วนใหญ่ตะกรุดท าจากโลหะแผ่นบางที่ลงอักขระคาถาอาคม บางครั้งตะกรุดอาจท ามาจาก
ชิ้นส่วนหรืออวัยวะของบุคคลอันเป็นที่รัก ที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว  

 

  

 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 (ซ้าย) จี้รูปโครงกระดูกท าจากทองค าเคลือบ ยุคเรเนสซองค์ 
ที่มา : Jewellery from Antiquity to the Present 

ภาพที่ 6 (ขวา) แหวนช่วงก่อนกลางศตวรรษท่ี 17 แกะสลักบริเวณบ่าแหวนมีทั้งเรื่องความรักและความตาย 
ที่มา : เรื่องเดียวกัน 

 

 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับนี้สามารถบูรณาการระหว่างองค์

ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์และหลักค าสอนปรัชญาของพุทธศาสนาเกี่ยวกับ “การเจริญมรณานุสติ” 

อันเป็นสิ่งส าคัญส าหรับชาวพุทธ จัดว่าเป็นกรรมฐานหนึ่งในสี่สิบ ด้วยการพิจารณาการเสื่อมสลายลง

ของวัฎจักรชีวิต หรือวัสดุ เช่นเดียวกับเครื่องประดับที่แม้จะสร้างด้วยความประณีตจากวัสดุมีค่า เมื่อ

ผ่านกาลเวลาและการสวมใส่เป็นเวลานาน หรือการเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น เครื่องประดับนั้นย่อม

แสดงความเสื่อมและความผันแปร สะท้อนความไม่สมบูรณ์และร่องรอยที่เกิดจากการด าเนินชีวิต อัน

เป็นคุณค่าของวัตถุท่ีควรระลึกและเตือนสติให้กับมนุษย์อยู่เสมอ  กระบวนการการสร้างเครื่องประดับ

ส่งผลลัพท์ดั่งกุศโลบายในการด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตระหนักถึงความไม่แน่นอน โดยสร้าง

ความเชื่อมโยง  ศึกษา วิเคราะห์สภาวะและต าแหน่งของร่างกายมนุษย์ที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านการ

ออกแบบเครื่องประดับ ในฐานะวัตถุเพ่ือการส่งเสริมการปฏิบัติการเจริญมรณานุสติ เนื่องจากมรณสติ

ในพระพุทธศาสนาจะต้องมีสองส่วน เพียงแค่การระลึกถึงความตายอย่างเดียว ยังไม่ใช่มรณสติที่
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สมบูรณ์ จะต้องโยงมาสู่การปฏิบัติ หรือใช้ความจริงของชีวิตนั้น เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ 

ทั้งท าความดีและฝึกใจให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง 

 ต้นแบบเครื่องประดับแสดงถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบ ที่ส่งเสริมการสร้างกระบวนทัศน์

ใหม่และการด าเนินงานด้วยการอาศัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต

อย่างมีสติและไม่ประมาท  เครื่องประดับที่สร้างจากกระดาษเป็นวัสดุมีค่าด้วยกระดาษตามพิธีกรรม

ความเชื่อในเรื่องความตาย  รูปร่างรูปทรงของเครื่องประดับกระดาษยังเป็นการสะท้อนกรรมวิธีการ

พับกระดาษในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนเพ่ือเป็นตัวแทนการส่งต่อวัตถุมีค่าจากปัจจุบันไปสู่

สภาวะหลังความตาย ซึ่งในที่สุดแล้วการหมดสิ้นไปของรูปร่างรูปทรงอันเกิดจากการเผาเครื่อง

กระดาษเหล่านี้ คือการแสดงออกซ่ึงความไม่มี ความเสื่อมสลายไปของความตายนั่นเอง   

 นอกจากนี้เครื่องประดับยังสามารถสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน ก่อให้เกิดการ

เตรียมสภาวะจิตใจที่จะพบเพ่ือจากลา เข้าใจสัจธรรมของกาลเวลา เมื่อมีสุขย่อมมีทุกข์ วัฎจักรของ

สิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเป็นเรื่องปกติ  สะท้อนและตระหนักถึงสัจธรรมการด ารงชีวิต 

ระลึกถึงความตายโดยไม่ประมาท แก่ผู้ที่ได้สัมผัสทั้งด้วยการมองเห็นและตัวผู้สวมใส่เอง ผ่าน

กรณีศึกษาหลักมรณานุสติ  

  

ข้อเสนอแนะ 

 ความเข้าใจและตระหนักรู้ธรรมชาติของมนุษย์ผ่านการเปลี่ยนแปลงอันได้แก่การเกิด ความ

เจ็บป่วย และการตาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความทุกข์และควบคุมให้อยู่ในภาวะที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิต แม้ว่าค าสอนของพระพุทธเจ้าจะมุ่งเน้นที่ความไม่มีในทุกสรรพสิ่ง แต่ในอีก

หลายหลายความเชื่อต่างเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตผ่านพิธีกรรมและการสักการะด้วยวัตถุและ

เครื่องประดับเพ่ือการเข้าใจถึงความตาย อันเป็นแนวคิดในการสร้างหนทางสู่ความสงบทางจิตจาก

การพิจารณาความตายและการสูญเสีย พิธีกรรมการแสดงความเคารพต่อความตายในหลาย

วัฒนธรรมจากอดีตล้วนสืบทอดแนวคิดในการด ารงชีวิตให้กับมนุษย์ในรุ่นต่อไปอย่างมีสติ 

 พุทธทาส ภิกขุ กล่าวว่า “พึงใช้ เช่นนั้นเอง ดุจพระเครื่อง”16 แนวความคิดนี้แสดงออกถึง

บริบทของศาสนิกชนคนไทย ที่มักนิยมชมชอบที่จะใช้พระเครื่องเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเชื่อว่า

                                                      
16 พุทธทาส ภิกขุ. เช่นนั้นเอง (พิมพ์ครั้งท่ี 2, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สขุภาพใจ, 2531), 3. 
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จะสามารถปกป้องภัยภยันตราย รวมถึงคุ้มครองจากความชั่วร้ายในรูปแบบต่างๆ การแสดงออกถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุนามธรรมของพระเครื่องที่ส่งผลต่อด้านจิตวิญญานนามธรรมของผู้สวมใส่ 

อีกท้ังสัญชาตญานของมนุษย์มีความรู้สึกผูกพันกับสภาวะแวดล้อมท่ีมองเห็น สัมผัสได้ทันที 

เครื่องประดับที่แสดงออกถึงแนวความคิดนี้ในบริบทชีวิตผู้คนในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนปัจจัยรู้

เป็น อยู่เป็น อย่างสงบสุขในสังคม  จากสิ่งเหล่านั้นเอง บทบาทของเครื่องประดับชุดนี้ส่งผลให้มนุษย์

ตระหนักถึงความหมายของความทุกข์ที่ได้พบ เข้าใจในสภาวะของการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป ได้อย่างมี

สติ เข้าใจได้อย่างง่าย รับรู้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่ผุกร่อนตามกาลเวลา ไม่ว่าสิ่งไหนก็ไม่

อาจหลีกเลี่ยงความเสื่อมสลาย ไม่มีอะไรตั้งอยู่นิรันดร์ 

 สรุปได้ว่าเครื่องประดับชุดนี้  สร้างข้ึนเพื่อเผยแพร่ผลประโยชน์ทางการศึกษา ในวิธีการ

เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ ด้วยรูปลักษณ์ท่ีแฝงกุศโลบายนี้สามารถฝึกฝนกระบวนทัศน์รวมถึง

จิตใจของผู้สวมใส่ ดุจเดียวกับเครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีความงดงามที่แท้จริงบ่งบอกนัย

ยะที่เป็นสุนทรียธรรม อันสร้างเสริมความเข้าใจความจริงที่ชีวิตมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่มีสิ่งใดเป็น

ของเรา ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร และมีความเปื่อยยุ่ย ผุพัง ฉีกขาด เสื่อมสลาย การไม่สามารถบังคับ

บัญชาให้วัสดุเป็นไปตามความปรารถนาเช่นนี้ สะท้อนภาพของเวลาอันเป็นกฏแห่งความแปรเปลี่ยน  

อันสืบเนื่องมาจากสาระความรู้ความเป็นมาของเครื่องประดับ ที่สะท้อนอัตตาและการยอมรับผ่าน

การรับรู้ทั้งทางสุนทรียะ ประโยชน์ใช้สอย สอดคล้องกับรสนิยมและชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน

นั่นเอง 
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