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บทคัดย่อ
การวิ จั ยนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึ กษาเกี่ ยวกับ ศาสนาพุ ท ธแบบทิ เบต สื่ อ มั ลติมีเดีย
สมัยใหม่ และค้นหาแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธแบบทิเบตที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาของสังคมจีนในปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ใน
รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธแบบทิเบต
ผลการศึกษาพบว่า หลักธรรมคาสอนของศาสนาพุทธแบบทิเบตสอนให้มนุษย์ทา
ความดีและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่สาคัญของชาวทิเบตก็คือ รูปปั้นของพระพุทธเจ้า ดังนั้น
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ผู้วิจัยจึงได้เลือกเอาพระพุทธรูปพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ตามศาสนาพุทธแบบทิเบต
มาสร้างสรรค์เป็นต้นแบบตัวละครแอนิเมชั่นเพื่อดึงดูดใจให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญใน
การสื บ ทอดวั ฒ นธรรมและเข้ า ใจหลั ก ธรรมค าสอนของศาสนาพุ ท ธแบบทิ เ บตได้ ง่า ยขึ้ น
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังมีการนาสื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยี AR และการพิมพ์สามมิติ
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทาให้การ์ตูนแอนิเมชั่นพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ที่
ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาวัฒนธรรมทางศาสนาที่สาคัญที่ไม่ใช่
เพียงแค่สร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยส่งเสริมนโยบายทางการเมือง
สร้างความสมดุลให้กับประชาชนในประเทศจีนและปรับปรุงสถานะของศาสนาพุทธแบบทิเบต
ให้กลับมาได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากคนภายนอกอีกครั้ง
คาสาคัญ: เทคโนโลยี AR ศาสนาพุทธแบบทิเบต พฤติกรรมการรับรู้ของเยาวชนจีน

Abstract
This research aimed to study about Tibetan Buddhism, modern
multimedia and to find ways to inherit Tibetan Buddhist culture that corresponds
with the development of modern Chinese society including creating modern
multimedia products in the form of cartoon animation to promote Tibetan
Buddhism.
The study indicated that, Tibetan Buddhist taught humans to do well
and the important mental attachment of the Tibetans was the statue of the Lord
Buddha. Therefore, the researcher chose Manjushri Buddha statues, a unique
form of Tibetan Buddhism to create as an animated character to attract young
people to realize the importance of cultural heritage and to understand the
doctrines of Tibetan Buddhism more easily. Researchers also applied modern
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multimedia such as AR technology and 3D printing to product design. The
animator cartoon, the Manjushri mantra, was transformed into a symbol of the
development of religious culture. It was not just entertainment, it was also a tool
to promote political policy, balance the people in China and improve the status
of Tibetan Buddhism back to receive faith from outsiders again.
Keywords: Augmented reality ( AR) , Tibetan Buddhism, Perception behavior of
Chinese youth

บทนา
หลังการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสนาพุทธเริ่มก้าว
เข้าสู่ภาวะตกต่าและประสบปัญหาอย่างร้ายแรงส่งผลให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่นับถือศาสนา
เริ่มทาตามใจตนเอง ไร้มารยาท ไม่อดทนต่อความยากลาบากและเห็นแก่ตัวมากขึ้นซึ่งส่งผล
ต่อ การพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเป็นอย่างมาก ในความจริงแล้ว ผู้วิจัยคิดว่าปัญหา
เรื่องระดับคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนที่ตกต่านี้เกิดมาจากสภาพแวดล้อม สังคมและ
ครอบครัวในปัจจุบันที่ให้ความสาคัญกับวัตถุนิยมและการมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจจนละเลยอุดมคติ
และบทบาทหน้าที่ด้านการปลูกฝังและชี้แนะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับสมาชิกในครอบครัว
และสังคม
ปัจจุบัน วิธีการปลูกฝังอุดมคติด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนในประเทศ
จีนถือว่ายังมีรูปแบบที่ไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการศึกษาในห้องเรียนที่อาศัยหนังสือ
และเทปเพลงที่เป็นสื่อการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่น และยุโรปมาเป็นเครื่องมื อ ใน
การกระตุ้นความคิดของเยาวชนจีน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนจากต่างประเทศถือว่า ยั งไม่
เหมาะสมกับความคิดของเยาวชนจีนและแม้ว่าประเทศจีนเองจะมีสื่อการเรียนการสอนเป็น
ของตนเองอยู่บ้างแต่ก็ถือว่ามีในปริมาณที่น้อยมาก ตลอดจนยังมีเนื้อหาสาระที่ไม่มีประโยชน์
เท่าที่ควร ในส่วนสื่อการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เพลงและ
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การ์ตูนถือว่ายังขาดความแปลกใหม่และไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จนทาให้
ไม่สามารถดึงดูดใจให้เยาวชนสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ (Du Yongbin, 2007)
จากการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้การ์ตูน เกมส์
และอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสื่อมัลติมีเดียที่ได้รับความนิยมสูง ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Ao Yumei, 2008) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการสร้างสรรค์
ผลงานสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นสมัยใหม่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ
แบบทิเบตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้านศาสนาให้กับเยาวชนจีนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน
ปัจจุบัน อันจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของ
ศาสนาพุทธแบบทิเบตไปพร้อมกับการเติบโตทางสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาพุทธแบบทิเบตและสื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ในรูปแบบ
การ์ตูนแอนิเมชั่น
2. ค้นหาแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธแบบทิเบตที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาของสังคมจีนในปัจจุบัน
3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สื่อมัลติมีเดียตามภาพลักษณ์ของศาสนาพุทธแบบทิเบตเพื่อ
ส่งเสริมให้ศาสนาพุทธแบบทิเบตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถเผยแผ่
ศาสนาได้อย่างมั่นคงและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเยาวชนจีน

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
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1.1 การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธแบบทิเบต ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์
การพัฒนาและแนวคิดของศาสนาพุทธแบบทิเบตที่เกี่ยวข้อง (เช่น ภาษาทิเบต คัมภีร์ และบทสวด
(Budhist’s chant or hymn))
1.2 การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ ประกอบด้วย 1) ศิลปะของศาสนาพุทธแบบ
ทิเบต ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง และผ้าทังก้า 2) ศิลปะร่วมสมัย โดยเฉพาะ
รูปแบบสุนทรียศาสตร์ของศิลปะแอนิเมชั่น ได้แก่ รูปแบบ สีสัน โครงสร้าง และอุปกรณ์
เชื่อมต่อ เป็นต้น โดยครอบคลุมถึงเทคนิคคอมพิวเตอร์ กราฟิก เทคนิคความเป็นจริงเสมื อน
(Virtual reality หรือ VR) เทคนิคความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR) และ
เทคนิคการพิมพ์ภาพสามมิติ เป็นต้น
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เยาวชนทั่วไปที่มี
อายุตั้งแต่ 13-23 ปี ซึ่งคาบเกี่ยวอยู่ในช่วงมัธยมต้น มัธยมปลาย และปริญญาตรี ซึ่งถือเป็น
กลุ่มพลังสาคัญในการพัฒนาสังคมในภายภาคหน้า
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา จากัดอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจจีนและอัตราการหมุนเวียน
ลักษณะทางวัฒนธรรมกาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงกาหนดขอบเขตอยู่ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา
4. ขอบเขตด้านสถานที่
4.1 วัดเดรปุง (Drepung) หรือวัดเจ๋อปังซื่อ (Zepang Si) ตั้งอยู่ในเมืองลาซา
และถือเป็นแหล่งศูนย์รวมทางจิตใจที่สาคัญของชาวทิเบต
4.2 วัดโจคัง (Jokhang) หรือวัดต้าเจาซื่อ (Dazhao Si) ตั้งอยู่ในเมืองลาซาและ
ถือเป็นแหล่งศูนย์รวมทางจิตใจที่สาคัญของชาวทิเบต
4.3 วัดโปตาลาน้อย หรือวัดซงจ้านหลิง (Songzanlin) ตั้งอยู่ในเมืองแชงกรีล่า
บริเวณภาคกลางของมณฑลยูนนานซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของทิเบตแบบดั้งเดิม
4.4 วัดเหวินเฟิ่ง (Wenfeng) เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นวัดที่เกิดจาก
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมฮั่นและทิเบต
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5. ขอบเขตด้านการออกแบบ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์สื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ใน
รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นที่นาหลักปรัชญาทางความคิดของศาสนาพุทธแบบทิเบตที่ดีมาสร้าง
เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนจีนในช่วงอายุ 13-23 ปี
6. ข้อจากัดของการวิจัย
6.1 การวิ จั ย นี้ เ ป็ น เพี ย งการออกแบบผลงานตามแนวคิ ด ของผู้ วิ จั ย เท่ า นั้น
ดังนั้น ข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาจึงถือเป็นเพียงพื้นฐานของการศึกษาที่ผู้วิจัยค้นพบแต่ไม่ได้หมายถึง
เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดและการออกแบบผลงานนี้กระทาภายใต้การสื่อสาร
ส่งเสริม และเผยแผ่ศาสนาพุทธแบบทิเบตแก่เยาวชนจีน
6.2 เนื่องจากข้อจากัดด้านกาลังคน ทุนทรัพย์และเทคโนโลยี ดังนั้น ผลงาน
ศิลปะแอนิเมชั่นในครั้งนี้จึงถือเป็นต้นแบบผลงานการออกแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นเท่านั้น
6.3 วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารศึ ก ษาศิ ล ปะแอนิ เ มชั่ น ดั ง นั้ น ศิ ล ปะ
ประเภทอื่นๆ จึงไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการวิจัย
6.4 เนื่องจากรูปแบบของศาสนาพุทธแบบทิเบตในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่าง
กัน แต่การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นที่ศาสนาพุทธแบบทิเบตในเขตปกครองตนเองทิเบต
6.5 การวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การศึกษาจิตวิทยาสาหรับเด็กและเยาวชน ไม่หมาย
รวมถึงจิตวิทยาด้านอื่นๆ

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
1.1 ศึกษาข้อมูลภาคเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธแบบทิ เ บต
ศาสนาพุทธแบบทิเบตในปัจจุบัน การเผยแผ่วัฒนธรรมและการสืบทอดศาสนาพุทธแบบทิเบต
การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการเผยแพร่ศิลปะศาสนาพุ ทธแบบทิเ บต การวิจัยเชิงทฤษฎี
เกี่ยวกับการ์ตูนแอนิเมชั่น วัฒนธรรมของสื่อใหม่และอุตสาหกรรมการ์ตูนแอนิเมชั่น จิตวิทยา
เด็กวัยเยาว์กับการสร้างสุนทรียศาสตร์ด้วยศิลปะการ์ตูนแอนิเมชั่น การ์ตูนแอนิเมชั่นกับ
ความสัมพันธ์ทางศาสนา ตลอดจนการวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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1.2 การลงพื้นที่ศึกษาที่วัดเดรปุง (Deprung) หรือวัดเจ๋อปังซื่อ (Zepang Si) วัดโจคัง
(Jokhang) หรือวัดต้าเจาซื่อ (Dazhao Si) วัดโปตาลาน้อย หรือวัดซงจ้านหลิง (Songzanlin)
และวั ด เหวิน เฟิ่ง (Wenfeng) พบว่ า วั ด ทั้ ง 4 แห่ ง ที่ ผู้ วิ จั ย ได้คั ดเลือ กมานี้ ไม่ เ พี ย งแต่มี
ความสัมพันธ์ด้านตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กับทิเบตเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วย นิกาย
ส าคั ญ ที่ เ ป็ น ตัว แทนของศาสนาพุ ท ธแบบทิ เบตจ านวนมาก เช่ น นิ ก ายกาจู ห รือ กาจูป ะ
(Kagyupa) และนิกายเกลุกหรือนิกายเกลุกปะ (Gelugpa) เป็นต้น นอกจากนี้ วัดดังกล่าวยัง
มีลักษณะภูมิหลังทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น อันจะทาให้ผู้วิจัย
สามารถสรุปลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของศาสนาพุทธแบบทิเบตได้อย่างครอบคลุม
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอนิเมชั่นในปัจจุบัน
1.3.1 ความเป็นจริงเสริม (Augmented reality: AR) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ประสิทธิภาพของฮารด์แวร์ (Hardware) คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart
Phone) ได้ รั บ การพั ฒ นาไปอย่า งรวดเร็ว ในขณะเดี ยวกั น เทคโนโลยีซ อฟต์แ วร์ก ราฟิก
คอมพิ ว เตอร์ ก็ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งบนพื้ น ฐานเดี ย วกั น ด้ ว ย โดยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริมกลายเป็นเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบหลักที่บริษัทใหญ่ๆ นามาใช้เป็นกลยุทธ์ใน
การแข่งขัน ปัจจุบัน อุปกรณ์ AR ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ อุปกรณ์ AR ที่ใช้แพลตฟอร์มบน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยเมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องแล้ว วัตถุที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถแสดงผลสามมิติได้โดยการสแกนภาพหรือวัตถุที่แท้จริงผ่านเลนส์ของโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้รวมกับภาพเคลื่ อนไหวและเกมได้ อีกด้ว ย (Huang
Fenming, 2016)
1.3.2 การพิ ม พ์ 3 มิ ติ (3D Printing) เมื่ อ ไม่ กี่ ปี ม านี้ การพิ ม พ์ 3 มิ ติ คื อ
เทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะความสาเร็จในด้านการพิมพ์ที่ผสมผสานเข้ากับ
ผลิตภัณฑ์ของเล่นและการ์ตูน โดยการพิมพ์ 3 มิติ สามารถทางานได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่
สร้างแบบจาลองสามมิติผ่านคอมพิวเตอร์และพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ 3 มิติเท่านั้น
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ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ วิ จั ย ได้ ส อบถามผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง หมด 15 คน ประกอบด้ ว ย พระสงฆ์ 5 รู ป
นักวิชาการด้านศาสนา 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะแอนิเมชั่น 7 คน ผลการสัมภาษณ์
สรุปได้ว่า ปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่ไม่สนใจศึกษาและไม่เข้าใจศาสนาพุทธแบบทิเบตเพราะ
รูปแบบการถ่ายทอดและเผยแพร่ศาสนายังไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น หากมีการนาภาพการ์ตูน สื่อ
แอนิเมชั่นและการเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ร่วมกันจะสามารถทาให้เยาวชน
หันมาตระหนักถึงความสาคัญของศาสนาพุทธแบบทิเบตได้มากขึ้นและถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
สามารถสืบทอดศาสนาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในส่วนของความคิดเห็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับ
สื่อแอนิเมชั่นกับผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของศาสนานั้น ผู้เชี่ยวชาญคิดว่า ไม่ใช่เรื่องที่ต้องน่า
กังวลเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เปิดกว้าง ในอดีต พระศากยมุนีเคยกาหนดห้ามสร้าง
พระพุทธรูป แต่ในเวลาต่อมา ประชาชนผู้เลื่อมใสในศาสนาก็สร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือช่วยให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาให้ดีขึ้น ในอดีต หลังจากที่ศาสนาพุทธได้
เผยแผ่เข้ามาในทิเบตแล้วก็เกิดการผสมผสานเข้ากับศาสนาท้องถิ่นของประเทศจีน เช่น
ลัทธิบอน ลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธของชาวฮั่นจนเกิดเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาที่มีเสน่ห์
โดดเด่น ดังนั้น การทาให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจศาสนาพุทธแบบทิเบตให้มากขึ้ นนั้นเรา
ควรพัฒนาไปตามทิศทางที่เยาวชนในปัจจุบันสนใจและหากสามารถนาเทคนิคสมัยใหม่มา
ผสมผสานร่วมกับศาสนาได้อย่างลงตัวจะสามารถทาให้ศาสนาและศิลปะภาพเคลือ่ นไหวได้รบั
ความนิยมไปพร้อมๆ กันได้
ขั้นตอนที่ 3 การสารวจความคิดเห็นเยาวชนเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สารวจความคิดเห็นดังกล่าว ณ โรงเรียนในเมืองคุนหมิง 2 แห่ง และ
จัดทาแบบสารวจออนไลน์ โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมตอบแบบสอบถามรวมทั้ งสิ้น 90 ฉบับ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านไม่ได้มีอายุอยู่ระหว่าง 13-22 ปี ทาให้มี
แบบสอบถามที่สามารถใช้วิเคราะห์ผลได้ทั้งหมด 78 ฉบับ และสามารถสรุปผลการสารวจได้
ดังนี้
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3.1 เยาวชนส่วนใหญ่รู้สึกว่ารูปปั้นตามแบบศาสนาพุทธแบบทิเบตมีแรงดึงดูดใจให้
ตนเองสนใจในศาสนาพุทธแบบทิเบตค่อนข้างมาก และจากข้อเสนอแนะพบว่า หากรูปปั้น
นั้นๆ มีตานานหรืออธิบายประวัติความเป็นมาไว้ด้วยจะยิ่งทาให้พวกเขารู้สึกสนใจเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ เยาวชนจานวน 60% สนใจข้อมูลทางศาสนาพุทธแบบทิเบตเกี่ยวกับ 12 นักษัตร
ดังนั้น หากผู้วิจัยนารูปปั้นพระพุทธเจ้ามาผสมผสานร่วมกับภาพ 12 นักษัตร จะทาให้เยาวชน
สนใจเป็นพิเศษ
3.2 การเผยแพร่ ศิ ล ปะศาสนาพุ ท ธแบบทิ เ บตผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต เกม การ์ ตู น
ภาพยนตร์และละคร มีความเหมาะสมกับวัยของเยาวชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สามารถอนุมาน
ได้ว่า เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์และชื่นชอบเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดย
เยาวชนที่ตอบแบบสอบถามนี้สามารถยอมรับหรือเห็นว่าผู้วิจัยควรทดลองนาศาสนาพุทธแบบ
ทิเบตมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3.3 เยาวชน 100% ชื่ น ชอบผลิ ตภัณฑ์ก าร์ตู น และประเภทที่ ชื่นชอบมากที่สุด
ได้แก่ เกม รองลงมาคือ เน็ตไอดอล หุ่นจาลอง (Model) และภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเยาวชนจีนมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับตนเองได้
3.4 เยาวชนส่วนใหญ่มีความชื่นชอบพระพุทธรูปรูปแบบพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ มาก
ที่สุด คือ 94.87% ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนารูปแบบพระมัญชุ ศรีโพธิสัตว์มาใช้เป็นต้นแบบใน การ
สร้างสรรค์ผลงานต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบ
จากการลงพื้ นที่ ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มูล วรรณกรรมในก่ อ นหน้ า นี้ท าให้ผู้วิจัย
ค้นพบองค์ประกอบที่สาคัญ ของลัก ษณะพระพุท ธรูป แบบทิเบตที่ อุดมไปด้ วยเนื้ อหาทาง
วัฒนธรรมของศาสนาพุทธแบบทิเบต เมื่อผู้วิจัยนาองค์ประกอบที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
การออกแบบภาพด้วยเทคนิคการ์ตูน เทคโนโลยี AR และการพิมพ์สามมิติจึงทาให้สามารถ
สร้างสรรค์ภาพแบบร่างได้เป็นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการวิเคราะห์อย่างละเอียด
และดาเนินการปรับแก้แบบร่างให้เหมาะสม ผู้วิจัยคิดว่า แบบร่างที่เหมาะสมสามารถแบ่งได้
เป็น 3 สไตล์ ดังนี้
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ภาพที่ 2 แบบร่างที่ 1

ภาพที่ 3 แบบร่างที่ 2

1

ภาพที่ 4 แบบร่างที่ 3

เมื่อผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นและประเมินคะแนนให้กับต้นแบบแบบร่างทั้ง 3 แบบ
ร่างแล้ว พบว่า ต้นแบบแบบร่างที่ 1 ได้คะแนนเต็ม 25 คะแนน ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านศาสนาหรือการออกแบบแอนิเมชั่นล้วนให้การยอมรับว่าเป็นแบบร่างที่ดี มีเอกลักษณ์
ของพระโพธิสัตว์ที่โดดเด่น ให้ความรู้สึกร่วมสมัย ผู้นับถือศาสนาพุทธน่าจะยอมรับได้และเป็น
ที่ชื่นชอบของวัยรุ่น ต้นแบบแบบร่างที่ 2 ได้คะแนน 18 คะแนน และแบบร่างที่ 3 ได้ 16
คะแนน โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นศาสนาเห็ น ว่ า พระโพธิ สั ต ว์ มี ลั ก ษณะเป็ น ผู้ ห ญิ ง ซึ่ งไม่ ค่ อ ย
เหมาะสม ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชั่นคิดว่าการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
ที่ซับซ้อนเกินไปอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการผลิตได้ หรือสรุปได้ว่า ต้นแบบแบบร่างแบบที่ 1
คือ แบบร่างที่เหมาะสมในการนาไปจัดทาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์มากที่สุด
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการทางด้ า นสุ น ทรี ย ศาสตร์ ข องวั ย รุ่ น ในการ
ออกแบบสีบนแบบร่างผลงาน ผู้วิจัยได้มีการนาสีเทามาประยุกต์ใช้เพื่อเน้นถึงความรู้สึกที่เป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งจากการทดลองออกแบบที่ผ่านมา สามารถกาหนดสีของแบบร่างผลิตภัณฑ์ได้
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ภาพที่ 5 ผลงานการออกแบบต้นแบบแบบร่างพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ประทับบนสิงโต
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดรูปแบบผลงานที่หลากหลาย ผู้วิจัยจึงได้ทดลองออกแบบพระมัชุศรี
โพธิสัตว์ขึ้นมาใหม่ตามสไตล์และแนวคิดส่วนบุคคลของตนเอง โดยได้นาสัตว์ในตานานคือ
นกยูง มาผสมผสานร่วมกับรูปแบบพระมัชุศรีโพธิสัตว์ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มจนได้มาเป็นผลงาน
ต้นแบบใหม่ดังนี้

ภาพที่ 6 ผลงานการออกแบบต้นแบบแบบร่างพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ประทับบนนกยูง
ขั้นตอนที่ 6 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ AR
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ภาพที่ 8 การแสดงผลแบบ AR

167

168

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ขั้นตอนที่ 7 การพิมพ์ 3 มิติ
การพิมพ์สามมิติมีขั้นตอนที่สาคัญ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1) ต้องทาในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขั้นตอนในการเตรียมการเหมือนกับขั้นตอนการทา AR กล่าวคือ นาภาพ
แบบร่างมาดาเนินการจัดทาเป็นภาพสามมิติ จากนั้นใช้ซอฟต์แวร์แบบจาลองสามมิติสร้าง
โมเดลต้นแบบพื้นผิวนูนสูง และสาหรับการพิมพ์สามมิติในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ต้นแบบเดียวกับ
ต้นแบบของ AR ขั้นตอนที่ 2) ส่งออกโมเดลดิจิทัลไปเป็นรูปแบบ STL ที่สามารถอ่านได้ด้วย
เครื่องพิมพ์สามมิติ จากนั้นนาแบบเข้าสู่เครื่องพิมพ์และพิมพ์อัตโนมัติ สาหรับการพิมพ์สามมิติ
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องพิมพ์ ZPRINTER690 ที่ผลิตในประเทศเยอรมนี มีรูปแบบการทางาน
แบบพิ เ ศษที่ ส ามารถแบ่ งต้ น แบบให้ เ ป็ น ส่ว นตัด ต่อ แบบดิ จิต อลได้เ ป็ น จานวนมาก และ
หลังจากพิมพ์เสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้ทาความสะอาดต้นแบบพิมพ์และใส่กาวแบบพิเศษลงไปใน
ต้นแบบเพื่อให้ต้นแบบคงรูป จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง

ภาพที่ 9 ผลงานการพิมพ์ 3 มิติ
ขั้นตอนที่ 8 ความต่อเนื่องและการขยายตัวโครงการด้วยการเรียนการสอนและจัด
นิทรรศการ
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8.1 เมื่อจบการวิจัยในโครงการนี้แล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการขยายทีมงานต่อไปอีกด้วย
การจาแนกงานวิจัยการออกแบบนี้ออกเป็นหลายประเภทและกระจายวิธีก ารศึกษาไปสู่
หลักสูตรต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ไปสู่กลุ่มนักศึกษาสาขาแอนิเมชั่นและสื่อดิจิทัลที่
อยู่ใ นระดับ ชั้น เรีย นที่สูง ขึ้น ทาให้ทีม งานเดิม ถูก แบ่ง ออกเป็น กลุ่ม เล็ก ๆ และใช้รูป แบบ
การเรียนรู้ในห้องเรียนมาขยายและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จาก
การขยายจ านวนและขอบเขตของผู้ เ ข้ า ร่ว มการวิ จั ย ในครั้งนี้ ส ามารถขยายอิ ท ธิ พ ลและ
ขอบเขตการศึกษาไปได้อย่างครอบคลุม และในอีกด้านหนึ่ง ด้วยการวิจัยที่ลึกและการขยาย
ขอบเขตที่กว้างขึ้นนี้ยังทาให้โครงการและหัวข้อการวิจัยในครั้งนี้ถูกนาไปใช้เป็นหัวข้อใน
การศึก ษาวิจัย มากขึ้น จนอาจทาให้เ นื้อ หาการเรีย นการสอนในหลัก สูต รที่เ กี่ย วข้อ งมี
ความหลากหลายมากขึ้นในอนาคตด้วย
8.2 ผู้วิจัยคิดว่า ผลลัพธ์ของการศึกษาในครั้งนี้มีหลายมิติ ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถ
สะท้อนให้เห็นวิธีการออกแบบด้วยเทคนิคสมัยใหม่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเท่านั้น แต่ยัง
สามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานไปได้อย่างกว้างขวางด้วยการจัดนิทรรศการ การเข้า
ร่วมการแข่งขันและการบรรยายต่างๆ ซึ่งวิธีการเผยแพร่เหล่านี้ ไม่เพียงแต่สามารถสร้าง
การยอมรับในสาขาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและศิลปะเท่านั้น ในขณะเดียวกันยัง
สามารถน าความรู้ อื่ นๆ ที่ ต นเองเชี่ ย วชาญมาสร้า งสรรค์ เป็ น ผลิตภั ณฑ์ ที่ หลากหลายจน
กลายเป็นขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งได้ อีกทั้งยังทาให้วิธีการและเนื้อหา
ของงานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่ต่อไปจนบรรลุเป้าหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้ในตอนต้น
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ภาพที่ 10 บูธนิทรรศการ YUNNAN IDD และการบรรยายเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่
สถาบัน Instituto Politéchnico de Macau

ภาพที่ 11 รางวัลที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดาเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอนที่สาคัญ
ได้แก่ การศึกษาข้อมูลและการออกแบบ 1) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาองค์ประกอบทางวัฒนธรรม
ของศาสนาพุทธแบบทิเบตด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวรรณกรรม การลงพื้นที่ศึกษา
และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึ กเพื่ อค้ นหาเอกลัก ษณ์ข องศาสนาพุ ทธแบบทิเบต ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า “พระพุทธรูป” คือตัวแทนและเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่สาคัญของ
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พุทธศาสนิกชนชาวทิเบต ทั้งนี้ เมื่อนาพระพุทธรูปดังกล่าวมาผสมผสานกับลักษณะทาง
จิตวิทยาและสุนทรียศาสตร์ทางการมองเห็นของวัยรุ่นจีนในปัจจุบันพบว่า “พระมัญชุศรี
โพธิสัตว์” คือสิ่งที่วัยรุ่นค่อนข้างให้ความสนใจ ดังนั้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกพระมัญชุศรีโพธิสัตว์
มาดาเนินการออกแบบต้นแบบต่อไป 2) วิธีการแสดงออกทางศิลป์ที่ผู้วิจัยเลือกใช้นั้น ผู้วิจัย
ได้กาหนดขอบเขตไว้ที่สื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมพบว่า
เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวคือเทคโนโลยีที่กาลังเป็นที่ นิยมและได้รับความสนใจจากเยาวชน
อายุระหว่าง 22-13 ปีเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยี AR และการพิมพ์
ภาพสามมิติมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบแบบร่างต้นแบบไว้หลายชิ้นและนาต้นแบบแบบร่าง
ดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการออกแบบต้นแบบแบบร่างสามารถสรุปข้อมูลได้ว่า 1) ในการออกแบบจาเป็นต้อง
คานึงถึงส่วนประกอบภาพจาเป็น เช่น ตัวอักษรและภาพลักษณ์ของข้อมูล 2) ต้องสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างจินตนาการให้กั บวัยรุ่น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบพระมัญชุศรีโพธิสัตว์
ออกมาในรูปแบบตัวการ์ตูน 3 แบบร่าง และมีสไตล์ในการออกแบบที่แตกต่างกัน สุดท้าย
เมื่อผู้วิจัยนาแบบร่างทั้ง 3 แบบร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิจารณ์และคัดเลือกแบบร่างที่เหมาะสม
ที่สุด พบว่าแบบร่างที่ 1 ควรนามาจั ดทาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้กาหนด
ลักษณะสีสันและออกแบบท่าทางเคลื่อนไหวซึ่งเมื่อนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีพิมพ์
ภาพสามมิติและเทคโนโลยี AR พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ชื่นชอบและพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ใน
ครั้งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เมื่อได้ผลงานชิ้ นสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยยังได้ทาการเผยแพร่
ผลงานออกไปสู่สาธารณชนด้วยการสอนวิธีการดาเนินงานทั้งหมดให้กับนักศึกษาศิลปะใน
มหาวิทยาลัยและนาวิธีคิดดังกล่าวให้นักศึกษาทดลองสร้างสรรค์และออกแบบผลงานของตนเอง
ให้ นั กศึ กษาเข้ าร่ วมการแข่ งขั น การประกวด การจั ดนิ ทรรศการและการประชุ มวิ ชาการที่
เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน แม้ว่าการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของศาสนาพุทธแบบทิเบต จิตวิทยาวัยรุ่น
และศิลปะการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่ยังเน้นการศึกษาสาขา
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เฉพาะที่เกี่ยวข้องกันและยังไม่มีการศึกษาข้ามสาขาวิชา ดังนั้น การวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาในครั้งนี้
จึงถือเป็นตัวอย่างงานวิจัยข้ามสาขาที่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย ดังนี้
1. สร้างแนวทางใหม่ในเรื่องการเรียนการสอนด้านจิตวิทยาสาหรับเยาวชนจีน
2. สามารถรักษาเสถียรภาพของสังคมในระดับชาติภายใต้ยุคใหม่ของประเทศจีน
3. เป็นสร้างผลงานตัวอย่างการวิจัยทางวิชาการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการออกแบบต้องคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับนวัตกรรมการออกแบบ
แอนิเมชั่นที่ผลิตขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนาพุทธแบบทิเบตนั้นมีกระบวนการในการผลิตที่ไม่เหมือนกับ
การสร้างสรรค์แอนิเมชั่นทั่วไปเพราะต้องคานึงถึงความเคร่งขรึมของศาสนาพุทธแบบทิเบต
ต้องสอดแทรกแนวคิดทางศาสนา ความเชื่อและพฤติกรรมที่ถูกต้องตามหลักศาสนา อีกทั้งยัง
ต้องคานึงถึงกระบวนการเผยแพร่ศาสนาพุทธแบบทิเบตที่ลึกลับให้ผู้ คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายจน
ก่อเกิดเป็นความศรัทธาเลื่อมใสด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นปัญหาสาคัญที่ผู้วิจัย ต้องคานึงเป็น
อย่างสูง หรือกล่าวง่ายๆ ได้ว่า ในกระบวนการออกแบบแนวคิดและเนื้อหาทางวัฒนธรรมของ
ศาสนาพุทธแบบทิเบตจะต้องระวังเรื่องการถ่ายทอดศาสนาให้ตรงตามคาสอนที่แท้จริงและ
ไม่แสดงออกถึงสิ่งที่แปลกแหวกแนวไปจากแนวความคิดดั้งเดิมหรือมีความหมายคลุมเครือ
อีกทั้ง เรายังต้องใส่ใจกับการแสดงออกของข้อมูลและในการออกแบบรูปแบบทางศาสนายัง
ต้องให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือการเพิ่มวัตถุต่างๆ ที่สอดคล้องกับข้อมูล
เพื่อสร้างจินตนาการให้กับผู้ชม
2. เมื่อต้องจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้ วิ จั ย ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง วิ ภ าษวิ ธี ข องการลดความขั ด แย้ ง
เสริมสร้างความสามัคคี เพิ่มจุดแข็งและหลีกเลี่ยงจุดอ่อน ดังนั้น บนพื้นฐานของการสืบทอด
สาระสาคัญทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของประเทศจีน ผู้วิจัยต้องกล้านาเอาวัฒนธรรมเข้ามา
ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมเหตุผลทางวิ ทยาศาสตร์และจิต
วิญญาณทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนควรทาให้วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมีความสอดคล้องกับ
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ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และสาหรับเทคโนโลยี
ต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศจีนนั้น ผู้วิจัยจาเป็นต้องระบุตัวตนและเลือกวิธีการนามา
ประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเพื่อทาให้เทคโนโลยีใหม่นั้นสอดคล้องกับวัฒนธรรมแห่งชาติของประเทศ
3. เนื่ อ งจากการศึ ก ษาด้ า นวั ฒ นธรรมและเทคโนโลยี เ ป็ น การเรี ย นการสอนที่
สามารถเรียนรู้จนจบได้ในห้องเรียนหรือในหนังสือซึ่งแตกต่างกับการศึกษาคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กและค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่เรื่อยๆ ดังนั้น การวิจัย
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนด้วยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้นั้นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ครอบครัวและสังคม อีกทั้งยังต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนที่
ยาวนานถึงจะสามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาได้อย่างชัดเจน
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