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เบื้องหลังรูปเคารพ คติความเชื่อรูปแทนบุคคลในสยาม ๒๕๕๘ มุ่งอธิบายพัฒนาการและจุด

เปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ในการสร้าง “รูปแทนบุคคล” ในสังคมสยาม นับตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ถึง
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการสร้างรูปแทน
บุคคล อันกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนุสาวรีย์รูปแทนบุคคลที่แพร่หลายในกาลต่อมา อีกทั้งมุ่ง
ถกเถียงว่า ค าอธิบายที่ผ่านมาเกี่ยวกับการสร้างรูปแทนบุคคลที่มุ่งพิจารณาเพียงว่ารูปแทนบุคคลนั้นเหมือน
หรือไม่เหมือนมนุษย์ไม่เพียงพอต่อการท าความเข้าใจกับรูปแทนบุคคล เพราะว่ารูปแทนบุคคลในแต่ละยุค
สมัยนั้นแฝงด้วยแนวความคิดความเชื่อหลายประการ เกินกว่าจะพิจารณาแค่ว่ารูปแทนบุคคลนั้นๆ เหมือน
หรือไม่เหมือนมนุษย์ (น.๓) ในเชิงวิธีวิทยาและแนวทางการวิเคราะห์ หนังสือนี้เสนอว่า รูปแทนบุคคลแต่ละ
แบบมีบทบาทที่เกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก ทั้งแนวคิดและค่านิยมอุดมการณ์ที่ก ากับอยู่เบื้องหลังการสร้าง
รูปแทนบุคคลในแต่ละยุคที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง (น.๔)  

หนังสือเริ่มด้วยการอธิบายคติการสร้างรูปแทนบุคคลในวัฒนธรรมเขมรและสิ้นสุดลงในช่วงทศวรรษ 
๒๔๗๐ เมื่อรูปแทนบุคคลกลายมาเป็นอนุสาวรีย์ที่มีการช่วงชิงอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างกัน ในบทที่ ๑ 



๒ 

 

ชี้ให้เห็นว่าประเพณีการสร้างรูปแทนบุคคลในวัฒนธรรมเขมรเป็นที่มาของการสร้างรูปแทนบุคคลในไทย อัน
เป็นต้นธารแนวคิดเทวราชที่ส าคัญแห่งหนึ่งของราชส านักไทย เนื่องจากในวัฒนธรรมเขมร มีการสร้างรูป
เคารพพระมหากษัตริย์เป็นเทวรูปตามอิทธิพลของแนวคิดสมมติเทพ ตามหลักศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และ
ปรากฏด้วยว่า มีการสร้างพระพุทธรูปที่มีพระพักต์เหมือนพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคติพุทธ
ศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการสร้างรูปแทนบุคคลด้วย (น.๑๙) ในส่วนของราชส านักไทยที่รับอิทธิพลเขมร ช่วง
ก่อนสุโขทัยถึงต้นรัตนโกสินทร์ แนวคิดที่ก ากับเบื้องหลังจารีตการสร้างรูปแทนบุคคลนั้น ประกอบไปด้วย (๑) 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพเจ้า (๒) พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระพุทธเจ้า (๓) ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ 
แนวคิดดังที่กล่าวน ามาสู่การสร้างประติมากรรมรูปแทนพระมหากษัตริย์ให้มีรูปแบบเดียวกับเทพเจ้าและ
พระพุทธเจ้า (น.๒๙-๓๗) 

การสร้างรูปแทนบุคคลในช่วงรัชกาลที่ ๑ – ๔ รูปแทนบุคคลที่เป็นรูปสมมติกลุ่มแรกที่สร้างขึ้นใน
ไทยซึ่งสร้างตามแนวคิดที่เปรียบกษัตริย์ว่ามีฐานะเหนือมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไทยได้รับจากเขมรอีกทอด
หน่ึง แนวคิดดังกล่าวด ารงอยู่ในสังคมไทยเรื่อยมา และกลายเป็นแรงดลใจในการสร้างรูปสมมติในระยะต่อมา
ด้วย (น.๔๕) ดังที่หนังสือช้ีว่า รูปสมมติแทนพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนสร้างเป็นพระพุทธรูป ๒ 
ลักษณะด้วยกัน คือ (๑) พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ตามคติที่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
จักรพรรดิราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล (๒) การสร้างรูปพระพุทธรูปแบบไม่ทรงเครื่องเป็นรูปแทน
พระมหากษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้ว สะท้อนแนวคิดการบูชาบรรพบุรุษในรูปของพระพุทธเจ้า ทั้งนื้เนื่องจาก
ในช่วงรัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรมีการออกกฎหมายห้าม
บูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระรัตนตรัย ดังนั้น เมื่อมีการสร้างรูปแทนองค์พระมหากษัตริย์จึงสร้างเป็น
พระพุทธรูปไม่ใช่เทวรูป และแม้ว่าจะมีการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องมาตั้งแต่ครั้งปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วก็
ตาม แต่การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องตามคติพระจักรพรรดิราชในช่วงรัชกาลที่ ๑-๓ มีการทรงเครื่อง
อลังการอย่างมาก แบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งในศิลปะไทยและศิลปะแบบอื่นๆ อีกทั้งเป็นเครื่องทรง
ส าหรับพระมหากษัตริย์ตามที่ระบุในกฎมณเฑียบาลด้วย (น.๔๖-๔๗) ทั้งนี้เนื่องจากคติพระจักรพรรดิราชถูก
เชื่อมโยงเข้ากับการสร้างพระพุทธรูปแทนองค์พระมหากษัตริย์ ท าให้พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นแทนองค์
พระมหากษัตริย์ต้องทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์นั่นเอง อันเป็นการตอกย้ าความเป็นพระราชาที่
เหนือกว่าราชาทั้งปวงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นพระจักรพรรดิทางธรรมเหนือจักรพรรดิทางโลกองค์
อื่นๆ(น.๘๐) สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างรูปแทนพระมหากษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ยังไม่ปรากฏเด่นชัดนัก  

หัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญของการสร้างรูปแทนบุคคลนั้น เริ่มปรากฏในช่วงรัชกาลที่ ๓ หนังสือชี้ว่า 
หลักฐานเก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการสร้างรูปแทนบุคคลในลักษณะที่เป็นร่างกายของมนุษย์แบบธรรมดานั้น อยู่
ในช่วงรัชกาลที่ ๒-๓ ซึ่งเป็นจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับเทวรูปและพระพุทธรูป อย่างไรก็ตาม ช่วงกลาง-ปลาย
รัชกาลที่ ๓ การสร้างรูปแทนบุคคลจะมีความสมจริงเหมือนมนุษย์มากขึ้น เช่นเดียวกับการวาดจิตรกรรมฝา
ผนังที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบอุดมคติไปสู่ความสมจริงมากขึ้น ทั้งทัศนียภาพ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
และชีวิตประจ าวันของผู้คน ขณะที่ภาพวาดของบุคคลก็เขียนอย่างสมจริงทั้งหน้าตาเครื่องแต่งกาย และมีการ
วาดภาพเหมือนบุคคลเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลต่องานประติมากรรมด้วยเช่นกัน เพราะสะท้อนให้เห็นว่าช่าง



๓ 

 

ไทยมีความรู้เรื่องลักษณะร่างกายมนุษย์แล้ว ท าให้สามารถสร้างประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลได้ (น.๙๐-
๙๒) 

 การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของการสร้างรูปเหมือนบุคคลเกิดขึ้นในรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างประติมากรรมพระมหากษัตริย์ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและแนวคิดในการสร้าง พระบรม
รูปรัชกาลที่ ๔ นี้นับเป็นพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ชิ้นแรกที่สร้างในรูปแบบของมนุษย์ที่สมจริงทุกสัดส่วน 
และยังเป็นประติมากรรมรูปเหมือนชิ้นแรกที่สร้างขึ้นขณะที่ผู้เป็นแบบยังมีชีวิตอยู่ (น.๑๑๔) อันเป็นมาจาก
การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และการที่รัชสมัยของพระองค์ปฏิสัมพันธ์กับโลกตะวันตกมากขึ้น การมาของ
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ มีการแลกเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ระหว่างราชส านักสยามกับประมุขของชาติ
ตะวันตก  อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชนิยมในความสมจริงในงานศิลปกรรม
หลายประเภท เช่น จิตรกรรมฝาผนังจากจารีตแบบไตรภูมิมาสู่ภาพปริศนาธรรม ที่มีเนื้อเรื่องสมจริง การ
สร้างพระพุทธรูปที่มีสัดส่วนร่างกายแบบมนุษย์ธรรมดา ฯลฯ ขณะที่รัชกาลที่ ๔ เองก็ทรงให้ความส าคัญกับ
การแสดงตัวตนของพระองค์มากกว่าสถานภาพศักดิ์สิทธิ์อย่างกษัตริย์องค์ก่อนๆ การปรากฏขึ้นของ
ศิลปกรรมแนวสมจริงเหล่าจริงนี้ มิใช่เพราะปัจจัยภายนอกจากโลกตะวันตกเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็น
เพราะเชื้อมูลจากปัจจัยภายในที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ก่อนรัชกาลที่ ๔ แล้ว เมื่อประกอบเข้ากับพระราชนิยมของ
รัชกาลที่ ๔ จึงท าให้รูปเหมือนบุคคลที่สมจริงปรากฏเด่นชัดขึ้นมา(น.๑๑๕-๑๑๗) 

พระบรมรูปของรัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นรูปแทนบุคคลตามคติใหม่ดังที่กล่าวมานั้น ประดิษฐานอยู่ใน
ต าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สาเหตุการสร้างพระบรมรูปดังกล่าวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทาง
สัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ที่ส่งประติมากรรมรูปเหมือนพระจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ มาถวายเป็นเครื่องราช
บรรณาการ เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๒ และแม้ว่าต่อมา ใน พ.ศ.๒๔๐๖ รัฐบาลฝรั่งเศสจะทูลเกล้าถวายพระบรมรูป
รัชกาลที่ ๔ ที่ปั้นโดยฟรังซัว ซาตรูส (Emile Franois Chatrousse) ประติมากรชาวฝรั่งเศส หรือที่เรียกกัน
ว่า “พระรูป ๖๓” เนื่องจากสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.๑๘๖๓ แล้วก็ตาม หากทว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงไม่พอพระราชหฤทัยเนื่อง จากพระบรมรูปดังกล่าวมีสัดส่วนผิดเพี้ยนไม่เหมือนพระองค์จริง จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หลวงเทพรจนา (พลับ) ช่างชาวไทยปั้นพระบรมรูปขึ้นอีกองค์หนึ่ง โดยไม่ได้
หล่อเนื่องจากต้องน าเข้าเบ้าหลอม จึงมีผู้ทัดทานว่าจะเป็นอัปมงคล พระบรมรูปองค์ที่ปั้นขึ้นโดยหลวงเทพ
รจนา (พลับ) นี้มีลักษณะที่เน้นกายภาพที่สมจริงของวรกายในทุกมิติ ทั้งรายละเอียดพระพักต์ เครื่องทรง
แบบตะวันตก อันสะท้อนให้เห็นถึงคติที่เปลี่ยนแปลงไปของการสร้างรูปแทนบุคคล (น.๑๒๑-๑๒๔) 

พระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ดังกล่าวข้างต้น ได้น ามาสู่การสร้างพระบรมรูป ๔ รัชกาลซึ่งปั้นในลักษณะ
กายภาพมนุษย์ที่ประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดรในการต่อมาด้วย แม้ว่าพระบรมรูป ๔ รัชกาลข้างต้นจะ
ส าเร็จลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๕ ก็ตาม หากทว่าเป็นแนว
พระราชด าริที่เริ่มขึ้นจากรัชกาลที่ ๔ นั่นเอง ความส าคัญของพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ อันเป็นจุดเปลี่ยนของ
การสร้างรูปแทนบุคคลนั้น สะท้อนความส าคัญ ๓ ประการด้วยกัน คือ (๑) ท้าทายต่อปฏิกิริยากลัว
ภาพเหมือนและกลัวการถ่ายภาพที่ด ารงอยู่ในสังคมไทยในช่วงก่อนหน้า (๒) พระบรมรูปที่สร้างขึ้นแสดงให้
เห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมนุษย์เป็นโลกที่เป็นจริง ไม่ใช่เทพเจ้าหรือพระพุทธเจ้า (๓) ประสบการณ์



๔ 

 

แบบสากลที่มาพร้อมกับวิทยาการจากโลกตะวันตก สั่นคลอนและเสื่อมคลายลงของโลกทัศน์แบบไตรภูมิ
จักรวาล พระมหากษัตริย์มิได้เป็นจักรพรรดิสูงสุดตามคติจักรพรรดิราชอีกต่อไป  แต่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์หนึ่งท่ามกลางผู้น ารัฐอื่นๆบนโลกสากล รูปแทนพระองค์จึงรูปมนุษย์มิใช่เทวรูปหรือพระพุทธรูป (น.-
๑๓๗)  

แม้ว่ารากฐานความเชื่อเดิมก็เพียงแต่สั่นคลอน แต่ใช่ว่าจะถูกสลัดเดิมทิ้งไปได้ทั้งหมด ดังที่ปรากฏว่า
เมื่อมีการสร้างพระบรมรูป ๔ รัชกาลขึ้น เพื่อระลึกถึงบูรพกษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑-๔ ถึงแม้รูปแบบการสร้าง
พระบรมรูปกษัตริย์จะเปลี่ยนมาสู่รูปเหมือนของมนุษย์แล้วก็ตาม หากทว่าส านึกรับรู้ วิถีปฏิบัติยังคงสืบทอด
ในแบบเดิม นั่นคือเพื่อสักการะบูชาในฐานะเป็นพระเทพบิดรแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีบทบาทเป็นรูปเคารพ
ในฐานะที่เป็นผีบรรพบุรุษซึ่งมีความส าคัญทางจิตวิญญาณ การที่รากฐานความคิดจารีตเดิมก ากับอยู่นั้นเอง 
น ามาสู่ความหลากหลายในการสร้างรูปเคารพด้วยเช่นกัน ดังเช่น รัชกาลที่ ๕ อันเป็นยุคของการปฏิรูป
ประเทศตามอย่างตะวันตกแล้วก็ตาม ก็ยังคงสืบทอดประเพณีการสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์มาจากสมัย
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย ดังนั้นแม้ว่าแนวคิดเรื่องกษัตริย์มีฐานะเหนือมนนุษย์จึงไม่ได้สูญหายไปจาก
สังคมไทย หากทว่าด ารงอยู่ควบคู่กับแนวคิดใหม่ที่แสดงว่าพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นมนุษย์นั่นเอง (น.
๑๕๓-๑๕๔) 
 ประติมากรรมส าคัญที่ยืนยันว่าความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงด ารงอยู่ในในราชส านักไทย นั่นคือ การ
ที่รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างเทวรูปพระสยามเทวาธิราชขึ้นในฐานะที่เป็นเทวดาประจ าชาติไทยและ
ก าหนดให้มีการท าพิธีบวงสรวงในวันขึ้น ๑ ค่ าเดือน ๕ ของทุกปีซึ่งเป็นปีใหม่ไทย ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ ทรง
โปรดฯ ให้สร้างเทวรูปขึ้นอีกองค์หนึ่ง มีรูปเหมือนพระสยามเทวาธิราช แต่โปรดเกล้าฯให้แปลงพระพักต์
เทวดาองค์นี้เป็นพระพักต์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เทวรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่ห้อง
บรรทมของรัชกาลที่ ๕ ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต อันสะท้อนให้เห็นถึงธรรมเนียมการบูชา
บรรพบุรุษในฐานะที่เป็นเทวดาด้วย(น.๑๕๔-๑๕๗) 
 หลังจากที่รูปแทนบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นในแบบที่เหมือนมนุษย์เริ่มขึ้นในช่วงรัชกาลที่ ๔ แล้ว การสร้าง
รูปแทนบุคคลในลักษณะดังกล่าวก็แพร่หลาย ทั้งอิทธิพลศิลปะตะวันตกที่มีอิทธิพลมากขึ้น ประกอบกับพระ
ราชนิยมของรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงโปรดฯให้ศิลปินหลายคนสร้างพระบรมรูปของพระองค์ขึ้น อันจะเป็นจุด
ก าเนิดในการสร้างอนุสาวรีย์แห่งแรกของไทยขึ้นในรัชกาลที่ ๕ อันเป็นบทบาทแบบใหม่ของรูปแทนบุคคลใน
สังคมไทย ซึ่งก็คือ การสร้างพระบรมรูปทรงม้า นอกจากจะเป็นการสร้างอนุสาวรีย์ตามแบบตะวันตก ซึ่งไม่มี
ฐานคิดมาจากพุทธศาสนา และเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างรูปเหมือนบุคคลอยู่ในพื้นที่สาธารณะ พระบรม
รูปทรงม้าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ในคราวพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องจากรัชกาลที่  ๕ ทรง
ทอดพระเนตรเห็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ณ พระราชวังแวร์ซายส์ จึงทรงมีพระราชด าริให้สร้าง
พระบรมรูปของพระองค์ขึ้นบนถนนพระราชด าเนิน ซึ่งทรงประทับเป็นแบบด้วยพระองค์เองในขั้นตอนการ
ปั้นแบบของประติมากร โดยพระบรมรูปทรงม้านี้ รัชกาลที่ ๕ ทรงเครื่องทรงแบบตะวันตกสะท้อนความเป็น
พระมหากษัตริย์แบบโลกสากล (น.๑๖๑-๑๖๔) ไม่ใช่กษัตริย์แบบยุคจารีตโบราณ 



๕ 

 

 การสร้างอนุสาวรีย์เริ่มแพร่หลายมากขึ้นเมื่อมีการก่อตั้งกรมศิลปากร และมีการว่าจ้างนายคอร์ราโด 
เฟโรจี หรือศิลป์ พีระศรีเข้ามารับราชการ ซึ่งได้กลายมาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการปั้นพระบรมราชานุสาว
รีย์ของพระมหากษัตริย์และอนุสาวรีย์บุคคลส าคัญจ านวนมาก ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ มีการตั้งโรงเรียน
ศิลปากร ท าให้ช่างสามารถสร้างอนุสาวรีย์ได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของ
พระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ รวมไปถึงรูปปั้นสามัญชนอย่างแพร่หลายด้วย ดังเมื่อคราวฉลองกรุง
รัตนโกสินทร์ ๑๕๐ ปี มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ในเครื่องทรงพระมหากษัตริย์แบบจารีต
ตอกย้ าความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในช่วงที่สถาบันพระมหากษัตริย์ก าลังสั่นคลอนก่อนที่จะ
เกิดการปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕ และครั้นเมื่อมีรัฐบาลฝ่ายคณะราษฎรก้าวขึ้นมาอ านาจแทนระบอบเก่า 
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สตรีสามัญก็ปรากฏขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนัยว่าราษฎรสามัญชนมีบทบาท
ภายใต้ความทรงจ าแห่งชาติเช่นเดียวกับชนช้ันเจ้า(น.๑๖๖-๑๗๑) 

หนังสือเล่มนี้ ชวนให้ตระหนักว่าแนวคิดทางการเมืองเป็นพลังก าหนดในการแสดงออกทางวัตถุ 
กล่าวคือ เมื่อเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพเจ้าหรือพระพุทธเจ้า ก็สร้างรูปแทนพระองค์ขึ้นเป็น
เทวรูปหรือพระพุทธรูป ส าหรับคุณูปการส าคัญในเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์ แม้ไม่ได้ถึงมุ่งศึกษาอนุสาวรี ย์
โดยตรงก็ตาม แต่หนังสือก็ชี้ให้เห็นว่าก่อนจะมีอนุสารีย์เกิดขึ้น สังคมไทยมีจารีตการสร้างและการปฏิบัติต่อ
รูปแทนบุคคลอย่างไร อันเป็นช่องว่างของสถานภาพองค์ความรู้ที่ขาดหายไป ประเด็นเรื่องอนุสาวรีย์นับได้ว่า
ได้รับการศึกษามาพอสมควรในแวดวงวิชาการไทย นับแต่ “สงครามอนุสาวรีย์ในรัฐไทย”๑ ของนิธิ เอียวศรี
วงศ์ ไปจนถึง “การเมืองไทยในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี”๒ ของสายพิณ แก้วงามประเสริฐ งานค้นคว้าดังกล่าว
ข้างต้น ชวนให้ตระหนักว่า อนุสาวรีย์มิใช่เพียงรูปปั้นปราศจากความหมาย หากทว่าเต็มอุดมการณ์และการ
ช่วงชิงความหมายที่แฝงฝังในรูปนั้น งานเขียนเรื่อง “เบื้องหลังรูปเคารพ” จึงเติมเต็มให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า 
ก่อนจะมีอนุสาวรีย์แบบที่เห็นกันทั่วไปน้ัน รูปแทนบุคคล โดยเฉพาะยิ่งอย่างรูปแทนพระมหากษัตริย์ ล้วนแต่
มีพลังอุดมการณ์ทางการเมืองแฝงฝังอยู่เบื้องหลังอย่างซับซ้อนและมีพลวัตรผันแปรไปตามบริบทแห่งยุคสมัย 
แต่สิ่งที่ยังทรงพลังไม่ผันแปร คือ อุดมการณ์กษัตริย์นิยม แม้ว่ารูปแบบการสร้างรูปเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไป
จากจารีตสู่สมัยใหม่แล้วก็ตาม 

 
 
เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
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