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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอผลศึกษาความงามหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลตามทัศนะ
สัมพัทธนิยม หลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ถ้ากล่าวถึงความงามจะมีหลากหลายทัศนะ
ในบทความนี้จะกล่าวความงามหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคลตามทัศนะสัมพัทธนิยม ความงามในทัศนะสัมพัทธ
นิยมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบด้วย 2 อย่าง คือ ผู้รู้ (อายตยะภายใน) กับวัตถุที่ถูกรู้ (อายตนะ
ภายนอก) และทั้งสองอย่างนั้นต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันความงามจึงจะเกิดขึ้น ดังนั้น ความงาม
ของหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้รู้ได้มองเห็นหลวงปู่แล้วเกิดการรับรู้ทางตา เช่น มีความ
งามของพระพักตร์และพระวรกายที่อิ่มเอิบที่เปี่ยมไปด้วยบารมีธรรม ท�ำให้ผู้ที่ไปกราบไหว้บูชาเห็นแล้ว
เกิดความเลือ่ มใสศรัทธาในหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคล ความงามอีกประการหนึง่ เกิดจากบริบทสิง่ แวดล้อมหลวง
ปู่ใหญ่ชัยมงคลที่ประดิษฐานอย่างโดดเด่นบนแท่นในอุโบสถ ซึ่งแวดล้อมด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มี
ความวิจิตรงดงามด้วยรูปทวยเทพที่พร้อมกันมาสักการบูชา ฉะนั้น หลวงปู่ใหญ่ชัยมงคลจึงเป็นพระพุทธ
รูปที่มีความงามตามทัศนะสัมพัทธนิยม
ค�ำส�ำคัญ: ความงาม; หลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล; สัมพัทธนิยม

Abstract
The objective of this academic article was to study the beauty of Luang Poo Yai
Chai Mongkol according to the view of relativism. Luang Poo Chai Mongkol is the evil-defeated
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Buddha’s statue. If we mentioned the beauty of the Buddha’s statues, there will be a
variety of views. In this article, it will shows the beauty of Luang Poo Chai Mongkol
according to the view of relativism. The beauty of the Buddha’s statue in Relativism’s
view is composed of 2 elements. These were: 1. Knowing (internal), and 2. The object is
known (External appearance and both must have a relationship to each other and so
the beauty will be appears. Therefore, the beauty of Luang Poo Chai Mongkol will be
appears when the knower have seen Luang Poo Chai Monkol and known it by eye, such
as, The beauty of the face and the body wars full with dignity. The worshipers worshiped
and have faith in Luang Poo Chai Mongkol and another beauty is from the environmental
context. Luang Phor Yai Chai Mongkol enshrined prominently on the altar in the chapel
which was surrounded by beautiful murals. So, Luang Poo Yai Chai Mongkol is the beauty
of the Buddha’s statue according to the view of relativism.
Keywords: Beauty; Laung Poo Yai Chai Mongkol; Relativism

1. บทน�ำ

หลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคล เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยั เป็นพระประธานในอุโบสถ วัดหนองใหญ่
ต�ำบลหนองใหญ่ อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ จากค�ำบอกเล่า
ของผู้สูงอายุในหมู่บ้านว่ามีผู้ไปพบพระพุทธรูป
หลวงปู่ใหญ่ชัยมงคลในป่าที่มีเถาวัลย์ปกคลุมอยู่
บนเนินลักษณะเหมือนโบสถ์ (สิมอีสาน) จากการ
ศึกษาลักษณะพระพุทธรูปในประเทศไทยพบว่า
พุทธศิลป์ของหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลเป็นพระพุทธรูป
ในสมัยเชียงรุง้ แต่ฝมี อื สร้างนัน้ เป็นฝีมอื ของช่างใน
ท้องถิ่นอีสาน พุทธศิลป์ของหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล
จึงออกมาไม่ละเอียดอ่อนเหมือนช่างในภาคกลาง
แต่จะออกแข็งๆ หยาบๆ ไม่ได้สดั ส่วนตามมหาบุรษุ
ลักษณะเท่าใดนัก แต่กม็ คี วามงดงามของพุทธศิลป์
ที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างในท้องถิ่นของภาคอีสาน

ซึ่งเป็นความงามเฉพาะของชาวอีสานเท่านั้น
ผูเ้ ขียนได้นำ� แนวคิดเกณฑ์การตัดสินความ
งามทางสุนทรียศาสตร์ ซึง่ เป็นแนวคิดของนักปรัชญา
ตะวันตก ที่มีรูปแบบและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
มาวิเคราะห์หาความงามของหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล
เกณฑ์ตัดสินความงามทางสุนทรียศาสตร์ท่ีผู้เขียน
ใช้วเิ คราะห์ความงาม คือ สัมพัทธนิยม (Relativism)
ซึ่งเป็นเกณฑ์ตัดสินความงามอีกเกณฑ์หนึ่งของฝั่ง
ตะวันตกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเกณฑ์ตัดสินที่
เหมาะสมในการใช้ตดั สินความงามทางสุนทรียศาสตร์
โดยสัมพัทธนิยมได้กล่าวถึงการประนีประนอมทั้ง
สองทฤษฎีเข้าด้วยกันเพราะเห็นว่าคุณค่าของความ
งาม หรือศิลปะต้องประกอบไปด้วยวัตถุและผูร้ บั รู้
วัตถุหรือศิลปะนั้นๆ จึงจักเกิดความชื่นชมหรือเข้า
ถึงความงามของศิลปะได้ (Phramaha Rangsan
Gittipanyo, 2010) และยังมีอีกแนวคิดหนึ่งคือ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

การน�ำเอาสภาพความเป็นจริงหรือสภาพแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมของแต่ละสังคมเข้า
มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินความงามด้วยนอกจาก
วัตถุและจิตเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงถือได้ว่า
สัมพัทธนิยมเป็นเกณฑ์ตดั สินความงามเกณฑ์หนึง่ ที่
เหมาะจะน�ำมาใช้ตดั สินความงามทางสุนทรียศาสตร์

2. พุทธประติมากรรมหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคล
หลวงปู ่ ใ หญ่ ชั ย มงคลเป็ น พระพุ ท ธรู ป
ปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึง่ เป็นพระประธานประจ�ำ
อุโบสถวัดหนองใหญ่ ต�ำบลหนองใหญ่อ�ำเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้องเอ็ด จากค�ำบอกเล่าของผูส้ งู อายุ
ในหมู่บ้านเล่าสืบต่อกันมาว่า สถานที่ที่พบหลวงปู่
ใหญ่ชยั มงคลนี้ เดิมเป็นป่าทึบมีนายพรานเข้ามาล่า
สัตว์เห็นเนินดินสูงและมีเถาวัลย์ปกคลุมองค์พระ
จึ ง ได้ ป ี น ขึ้ น ดู แ ล้ ว เห็ น พระพุ ท ธรู ป องค์ ใ หญ่
ประดิษฐานอยู่บนฐาน มีซากอิฐกองทับถมกันอยู่
สันนิษฐานว่าเป็นโบสถ์เก่าต่อมาชาวบ้านจึงย้าย
เข้ า มาตั้ ง บ้ า นเรื อ นและบู ร ณะเป็ น วั ด ขึ้ น จนถึ ง
ปัจจุบันหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคลองค์นี้สันนิษฐานว่า
เป็นพุทธประติมากรรมสมัยเชียงรุ้ง ดูจากลักษณะ
พุทธศิลป์ขององค์พระพุทธรูปแล้ว เป็นฝีมือการ
สร้างของช่างในท้องถิ่นอีสานอย่างแน่นอน เพราะ
ดูจากฝีมอื ช่างแล้วเส้นสายไม่ละเอียด เส้นสายราย
ละเอี ย ดของรู ป ทรงและผิ ว สั ม ผั ส อั น มี ลั ก ษณะ
แข็งๆ หยาบๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภาพสะท้อน
ในงานช่างอีสานในศิลปะพระพุทธรูป
พระพุทธรูปที่เป็นฝีมือของช่างที่เป็นคน
อีสานที่พบเห็นจะมีขนาดไม่ใหญ่เหมือนพระพุทธ
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รูปในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เหตุที่เป็นเช่นนั้น
เพราะว่ า ภาคอี ส านของประเทศไทยลั ก ษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
ประชาชนในภาคอีสานจึงมีฐานะค่อนข้างยากจน
อาชีพหลักคือการเกษตร มีวถิ ชี วี ติ อยูก่ บั ธรรมชาติ
ป่าเขา ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่าง
มัน่ คง จึงได้รว่ มกันสร้างวัดและศาสนสถานภายใน
วัดขึ้นพร้อมทั้งทะนุบ�ำรุงอย่างดีมาตลอด อนึ่ง
ศาสนสถานของวั ด ในภาคอี ส านสมั ย ก่ อ นนั้ น
จะมีขนาดไม่ใหญ่โต ไม่ว่าจะเป็นศาลาการเปรียญ
กุฎีหรือแม้กระทั่งโบสถ์ โดยเฉพาะโบสถ์ ซึ่งชาว
อีสานเรียกว่า “สิม” จะมีขนาดเล็กกะทัดรัดด้วย
สภาพเศรษฐกิจ จึงไม่มีงบประมาณมากมายมาส
ร้างโบสถ์หลังใหญ่ๆ สร้างได้เฉพาะโบสถ์หลังเล็กๆ
นอกจากสร้างศาสนสถานภายในวัดแล้วสิ่งหนึ่งที่
ชาวอีสานได้สร้างขึน้ มาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
เพื่อเตือนสติของคนในชุมชนให้เคารพบูชาและ
ประพฤติปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธองค์คือ
พระพุทธรูปและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างก็เป็น
วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องที่นั่นเอง
การที่อุโบสถ์และศาสนสถานภายในวัดมี
ขนาดเล็ก ชาวอีสานจึงได้ท�ำการสร้างพระพุทธรูป
เพื่อใช้เป็นพระประธานมีที่ขนาดเล็กตามเพื่อให้ดู
เหมาะสมกับโบสถ์หรือศาลาการเปรียญที่มีขนาด
เล็กช่างทีส่ ร้างพระพุทธรูปเป็นคนในท้องถิน่ และวัสดุ
ที่ใช้ส่วนมากก็หาเอาตามมีตามได้ในแต่ละท้องถิ่น
ของภาคอีสานนั้นเอง พระพุทธรูปที่พบในภาค
อีสานสมัยก่อนส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากวัสดุ 2 ชนิด
คือ 1) พระไม้ 2) พระปูนปั้นปะทายสกุลช่าง
พื้นบ้านพื้นเมืองในสิม พระพุทธรูปทั้งสองชนิดนี้
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เป็นพระพุทธรูปที่แสดงออกมาให้เห็นถึงศรัทธาที่
กลั่นกรองออกมาเป็นฝีมือช่างในภาคอีสานที่เป็น
เอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์ของคนอีสาน (Phramaha
Papon Katasaro and Leeka, 2017 : 99-113)
หลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคล พระพุทธรูปปางมาร
วิชัย เป็นมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษชาวอีสานที่ตั้ง
ถิ่นฐาน ณ บริเวณบ้านหนองใหญ่และบริเวณที่ตั้ง
วัดหนองใหญ่ในปัจจุบนั หลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลสร้าง
ขึ้นจากแรงศรัทธาอันแรงกล้าของบรรพบุรุษชาว
อีสานที่มีต่อพระพุทธศาสนา และเชื่อในอานิสงส์
ของการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ตามความเชื่ อ ของ
พระพุทธศาสนา วัสดุที่สร้างหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล
คือปูน โดยช่างได้ใช้ปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปขึ้นมา
ลักษณะของพุทธศิลป์เป็นพุทธประติมากรรมสมัย
เชียงรุ้ง แต่ช่างที่สร้างนั้นเป็นช่างในท้องถิ่น ฝีมือ
จึงไม่คอ่ ยละเอียดอ่อนเหมือนช่างในเมือง มหาบุรษุ
32 ประการ จึงไม่ถูกต้องนัก ท�ำให้พุทธศิลป์ของ
หลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล เมื่อช่างปั้นและตกแต่งจน
เสร็จแล้ว จะมีบางจุดหนาบ้างบางบ้างและลายเส้น
ที่ออกมาก็หยาบๆ ดิบๆ เหมือนดังช่างในท้องถิ่น
อีสานทั่วๆ ไป
ถึงแม้ว่า มหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ
จะผิดเพีย้ นไปบ้างและไม่ละเอียดประณีตนัก แต่ก็
เต็มเปีย่ มไปด้วยความงามและคุณค่า งามด้วยพระ
ปัญญาคุณ พระมหากรุณาคุณ และพระบริสทุ ธิคณ
ุ
ที่แฝงอยู่ในองค์พระพุทธรูป ทั้งยังเพียบพร้อมเต็ม
เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความงามที่เกิดจากความ
ศรัทธาและความเพียรพยามอย่างสุดฝีมือของช่าง
และชาวพุทธในสมัยก่อนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ตรงที่
เป็นวัดหนองใหญ่และบริเวณใกล้เคียงในปัจจุบนั นี้
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ทีท่ ำ� ให้งานสร้างพระพุทธรูปนีเ้ สร็จลุลว่ งเป็นอย่าง
ดี พร้อมกันนัน้ ก็ได้พทุ ธประติมากรรมทีง่ ดงามเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของคนอีสานอีกด้วย คนทั่วไป
อาจจะมองว่าพระพุทธรูปในภาคอีสานถึงจะไม่
งดงามเท่าพระพุทธรูปของทีอ่ นื่ แต่ปริศนาธรรมใน
พุทธลักษณะก็ยังคงมีอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกับ
พระพุ ท ธรู ป ทั่ ว ไป ไม่ ว ่ า จะเป็ น พระเกสาที่ มี
ลักษณะเป็นก้นหอย ก้นหอยนัน้ หมายถึงปมปัญหา
ทีเ่ ราสร้างเป็นปมขึน้ มาให้กบั ตัวเอง ถ้าเราไม่สร้าง
ปั ญ หาขึ้ น ให้ กั บ ตนเอง ความทุ ก ข์ ก็ จ ะไม่ เ กิ ด
เปลวไฟและยอดแหลมบนพระเศียร เปลวเพลิง
หมายถึงความเร่าร้อนของกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุของ
ปั ญ หาในชี วิ ต ของคน ยอดแหลมนั้ น หมายถึ ง
ปัญญา เมื่อเราสร้างปมปัญหาขึ้นมาจากความไม่รู้
ทั น กิ เ ลสในใจของตนเองแล้ ว สิ่ ง เดี ย วที่ จ ะแก้
ปัญหาทั้งหลายได้คือ ปัญญา
พระเนตรที่หลบต�่ำ  หมายถึง คนเราชอบ
มองสูงมองดูแต่ปญ
ั หาของคนอืน่ และต�ำหนิแต่คน
อืน่ ว่าเป็นตัวปัญหา แต่ไม่แคยมองต�ำ่ ลงมาดูตวั เอง
เลยว่าตัวเองเป็นอย่างไร ไม่เคยคิดที่จะแก้ปัญหา
ของตัวเองเลย พระกรรณยาว หมายถึง ให้เป็นคน
หูหนักไว้ อย่าเป็นคนหูเบาเชือ่ คนง่าย พระโอษฐ์ยมิ้
ละมัย เป็นการแสดงออกถึงความรักความเมตตา
ต่อเพือ่ นมนุษย์และสัตว์โลกทีร่ ว่ มเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ร่ ว มกั น ความงามและคุ ณ ค่ า ของหลวงปู ่ ใ หญ่
ชัยมงคลที่เป็นความงามในทัศนะของพระพุทธ
ศาสนา
การศึกษาประวัติพระพุทธรูปของภาค
อีสาน จึงได้ทราบว่า ในอดีตสมัยบรรพบุรษุ ของคน
อีสานได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาโดยใช้วัสดุหลัก
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2 อย่าง คือ พระพุทธรูปทีส่ ร้างจากไม้และพระพุทธ
รูปที่สร้างจากปูน ซึ่งพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นโดย
ฝีมือของช่างในภาคอีสานนั้นจะมีพุทธลักษณะ
เฉพาะคือจะไม่งดงามตรงตามพุทธลักษณะมหา
บุรุษ 32 ประการเท่าไหร่ อาจะมีขาดๆ เกินๆ บ้าง
ในบางจุด ลายเส้นหยาบๆ ดิบๆ (Khamkheuw,
2000 : 92) ไม่ละเอียดประณีตเช่นช่างในภาคอืน่ ๆ
ของประเทศไทย เช่น ภาคกลาง เป็นต้น แต่กย็ งั คง
เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความงดงามตามแบบ
ของช่างชาวอีสาน
หลวงปู่ใหญ่ชัยมงคลเป็นพระพุทธรูปปูน
ปัน้ ปางมารวิชยั แห่งวัดหนองใหญ่ ต�ำบลหนองใหญ่
อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นมรดกล�้ำค่า
ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษชาวอีสาน ที่สร้างขึ้น
จากปูนปัน้ ทีง่ ดงามตามแบบอีสานในขณะเดียวกัน
ถ้าเราน�ำเอาแนวคิดสัมพัทธนิยมมาวิเคราะห์ความ
งามของหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล นักคิดกลุ่มสัมพัทธ
นิยมจะมีท่าทีอย่างไรกับพุทธประติมากรรมของ
หลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล

3. ความงามตามทัศนะสัมพัทธนิยม

สัมพัทธนิยม เป็นชื่อของกลุ่มนักปรัชญา
ที่ค้นหาค�ำตอบในเรื่องของความงาม นักปรัชญา
กลุม่ นีพ้ ยายามค้นหาเกณฑ์ทจี่ ะน�ำมาใช้เป็นเกณฑ์
ตัดสินความงามที่ถูกต้องที่สุด งานของนักปรัชญา
กลุ ่ มนี้ ต ่ อมาได้ กลายมาเป็นแขนงหนึ่งของวิชา
ปรัชญา คือ สุนทรียศาสตร์ ที่ว่าด้วยเรื่องของ
ความงาม นักปรัชญากลุม่ นีค้ น้ หาความจริงว่าจริงๆ
แล้วความงามมันคืออะไรความงามมันมีอยูจ่ ริงไหม
ถ้ามีอยู่จริงอะไรคือสิ่งที่จะใช้ตัดสินว่าวัตถุที่เรา
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พบเห็นเหล่านั้นว่างาม งามอย่างไร งามตรงไหน
นักปรัชญาทีค่ ดิ ค้นหาค�ำตอบของปัญหาทางความ
งามนั้นมีมากมายหลายกลุ่ม แต่ที่เป็นกลุ่มหลักๆ
แล้วมีอยู่ 3 กลุม่ คือ 1) กลุม่ จิตนิยมหรืออัตนัยนิยม
(Subjectivism) 2) กลุ่มวัตถุนิยมหรือปรวิสัยนิยม
(Materialism) 3) กลุ่มสัมพัทธนิยม (Relativism)
ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีแนวคิดที่เป็นเกณฑ์ตัดสินความ
งามแตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มจิตนิยมบอกว่า
ความงามแท้จริงนัน้ อยูท่ จี่ ติ ของผูท้ มี่ องวัตถุเท่านัน้
ไม่ได้อยูท่ ตี่ วั ของวัตถุ แต่กลุม่ วัตถุนยิ มบอกว่าไม่ใช่
ความงามแท้จริงอยู่ที่ตัววัตถุไม่ใช่จิต ส่วนกลุ่มสัม
พัทธนิยมนั้นกลับมีแนวคิดว่าทั้งวัตถุและจิตต่างก็
กล่าวได้ถกู ต้องทัง้ สอง แต่ทถี่ กู ต้องจริงนัน้ นอกจาก
วัตถุกบั จิตแล้วต้องดูสภาพแวดล้อมหรือบริบทของ
ท้องถิน่ นัน้ ๆ ด้วย ไม่วา่ จะเป็นวัฒนธรรม ความเชือ่
เป็นต้น เข้ามาเป็นหลักในพิจารณาหาความงาม
ของสิ่งนั้นๆ ด้วย
นักคิดทั้ง 3 กลุ่มก็ได้เสนอแนวคิดที่จะใช้
ในการตัดสินความงามในแบบเฉพาะของตนซึง่ กลุม่
อัตนัยนิยมหรือจิตนิยมก็ได้เสนอแนวคิดของกลุ่ม
ตนเองโดยยกการตัดสินความงามให้กับจิตของ
มนุษย์เพียงอย่างเดียว โดยพวกเขาให้เหตุผลว่า
คุณค่าทางหรือความงามทางสุนทรียะเป็นคุณสมบัติ
ของจิตที่ตอบสนองต่อวัตถุทางสุนทรียะโดยไม่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ ใ ดๆ ของวั ต ถุ ทั้ ง สิ้ น
(Komutnanon, 1997 : 83) จากค�ำกล่าวนี้กลุ่ม
วัตถุนิยมหรือปรนัยนิยมก็โต้ตอบไปว่า ความงาม
เป็นคุณสมบัติที่ติดตัววัตถุมาแต่แรกแล้ว ไม่ว่าจะ
มีใครสนใจหรือไม่กต็ ามแต่วตั ถุนนั้ ก็งาม และนักคิด
กลุม่ วัตถุนยิ มยังกล่าวต่อไปอีกว่า การทีเ่ ราให้ความ
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สนใจต่อวัตถุนั้นๆ เพราะเราพบว่าวัตถุนั้นมีความ
งามอยู่ในตัววัตถุของวัตถุอันนั้นเอง (Phra Taksin
Ganathikon, 2001 : 279) จากแนวคิดของนักคิด
ทั้งสองกลุ่มจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เรียกว่า สุดโต่งกันไปคนละทาง เพราะความขัดแย้ง
กันของทั้งสองแนวคิดนี้ จึงท�ำให้เกิดการเสนอ
แนวคิ ด ที่ จ ะใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ตั ด สิ น ความงามทาง
สุนทรียศาสตร์กลุ่มใหม่ขึ้นมา นั่นคือ กลุ่มสัมพัทธ
นิยม
นักคิดกลุม่ สัมพัทธนิยมได้นำ� เอาแนวคิดที่
โดดเด่นของทั้งสองกลุ่มมารวมเข้าด้วยกัน แล้วก็
เสนอแนวคิดที่เป็นของตัวเองเข้าไปด้วย กล่าวคือ
สัมพัทธนิยมออกมเสนอแนวคิดว่า ความงามนั้น
มีอยูท่ งั้ ในวัตถุและจิตของผูท้ รี่ บั รูว้ ตั ถุนนั้ และต้อง
ประกอบด้วยบริบทสภาพสภาพแวดล้อมของสังคม
หรือถิน่ นัน้ ๆ ด้วย ส�ำหรับสัมพัทธนิยมสิง่ ๆ หนึง่ จะ
ไม่สามารถงามได้ในทุกที่ทุกสังคม เพราะศาสนา
และวั ฒ นธรรมประเพณี ใ นแต่ ล ะสั ง คมย่ อ มไม่
เหมือนกัน ดังที่แลงเฟลด์ กล่าวว่า การที่จะตัดสิน
ว่าสิง่ ไหนงามหรือไม่งามทางสุนทรียศาสตร์นนั้ ต้อง
เป็ น การกระท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งจิ ต ของแต่ ล ะ
บุคคลกับสถานการณ์แวดล้อม ซี ไอ เลวิส ได้กล่าว
ว่า คุณค่าทางสุนทรียะไม่ใช่คุณสมบัติของวัตถุที่มี
ลักษณะสมบูรณ์และไม่ใช่ความรูส้ กึ ทางสุนทรียะที่
เกิดขึ้นโดยตรงของผู้รับอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณค่า
ทางสุนทรียะไม่ใช่สงิ่ ทีม่ คี า่ ในตัวเองแต่มลี กั ษณะใน
เชิงสัมพัทธ์ ฉะนัน้ เมือ่ วิถชี วี ติ ของคนในสังคมจึงไม่
เหมือนกันและควรจะใช้สงิ่ เหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะ
ช่วยตัดสินว่าอะไรคือ ความดี ความงามและคุณค่า
ของสิ่งวัตถุสุนทรียะในสังคมนั้นๆ (Duenrungfa
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Penpaisit, 2004 : 73) การทีส่ มั พัทธนิยมได้เสนอ
แนวคิดในการหาความงามทางสุนทรียศาสตร์โดย
เพิ่มสภาพแวดล้อมของสังคมเข้ามาใช้เป็นเกณฑ์
หลักในการตัดสิน ถือว่าเป็นการแนวคิดทีเ่ พิม่ ความ
ลงตัวในการตัดสินความงามได้ดีด้วยเหตุผล 2 ข้อ
คือ 1) เป็นทางออกให้กับนักคิดกลุ่มวัตถุนิยมกับ
จิตนิยมได้ในระดับหนึ่ง 2) การจะเกณฑ์ตัดสิน
ความงามที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดนั่นเป็นเรื่องยาก
การที่ นั ก คิ ด กลุ ่ ม สั ม พั ท ธนิ ย มได้ น� ำ เอาสภาพ
แวดล้ อ มของแต่ ล ะสั ง คม ไม่ ว ่ า จะเป็ น ศาสนา
วัฒนธรรมอันเป็นวิถีชีวิตจริงของแต่ละสังคมมา
เป็นหลักอีกอย่างหนึง่ นอกจากจิตกับวัตถุ ถือได้วา่
เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาหลายๆ อย่างให้กบั
การค้นหาความงามที่แท้จริงได้ดีอีกแนวคิดหนึ่ง
สั ม พั ท ธนิ ย มคื อ เกณฑ์ ห ลั ก ที่ ใช้ ใ นการ
ตัดสินความงามทางสุนทรียศาสตร์อีกเกณฑ์หนึ่ง
โดยมีแนวคิดหลักคือการน�ำเอาสภาพความเป็นจริง
หรือสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรม
ของแต่ละสังคมเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินความ
งามด้วยนอกจากวัตถุและจิตเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ถือว่าเป็นแนวคิดที่เพิ่มความลงตัวในการ
ตัดสินความงามได้ดีด้วยเหตุผล 2 ข้อ คือ 1) เป็น
ทางออกให้กบั นักคิดกลุม่ วัตถุนยิ มกับจิตนิยมได้ใน
ระดับหนึง่ 2) การจะเกณฑ์ตดั สินความงามทีด่ ที สี่ ดุ
ทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ นัน่ เป็นเรือ่ งยาก การทีน่ กั คิดกลุม่ สัม
พัทธนิยมได้น�ำเอาสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม
ไม่ว่าจะเป็นศาสนา วัฒนธรรมอันเป็นวิถีชีวิตจริง
ของแต่ละสังคมมาเป็นหลักอีกอย่างหนึ่งนอกจาก
จิตกับวัตถุ ซึ่งสภาพแวดล้อมนั้นรวมไปถึงสภาพ
แวดล้อมที่อยู่รอบๆ วัตถุนั้น ไม่ว่าจะเป็นแสง มุม
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ระยะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของความงามตาม
ทัศนะสัมพัทธนิยม
ในกรณีความงามของหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคล
ผู้ที่จะรับรู้ความงามได้ต้องอยู่ในมุมที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนไม่มีสิ่งขวางกั้น ระยะไม่ไกลจนเกินไปคือ
ระยะประมาณ 3 - 7 เมตร ในระดับแสงทีไ่ ม่มดื จน
เกินไป เพราะหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลเป็นพระประธาน
ทีป่ ระดิษฐานอยูใ่ นโบสถ์ การทีจ่ ะรับรูค้ วามงามได้
จึ ง ต้ อ งประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น สภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
ความงามในองค์ ห ลวงปู ่ เ อง ตั ว ของผู ้ รั บ รู ้ ที่ มี
ประสบการณ์ ห รื อ เห็ น คุ ณ ค่ า และความงามใน
องค์หลวงปู่ และสภาพแวดล้อมในขณะที่ผู้รับรู้
ความงาม ไม่วา่ จะเป็น ระยะ มุม หรือแสง เป็นองค์
ประกอบในการตัดสินความงามของหลวงปู่ใหญ่
ชัยมงคลด้วย

4. ความงามหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลตามทัศนะ
สัมพัทธนิยม

สัมพัทธนิยมมีแนวคิดว่าความงามมีอยู่
ทั้งในจิตของผู้รับรู้หรือรับสัมผัสกับวัตถุแห่งสุนทรี
ยะและในตัวของวัตถุเองก็มคี วามงามอยูใ่ นตัวด้วย
แต่องค์ประกอบที่ส�ำคัญในการตัดสินว่าวัตถุนั้น
งามหรือไม่งามคือ สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
ศาสนา วัฒนธรรมที่ฝังลึกอยู่ในวิถีชีวิตและจิตใจ
ของคนในสังคมนั้นๆ มาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งที่จะ
ตัดสินวัตถุนนั้ ด้วยจึงจะเป็นเกณฑ์ตดั สินทีเ่ ชือ่ ถือได้
กล่าวคือ เมื่อเราไปเจอวัตถุสิ่งหนึ่งในที่ต่างสังคม
ต่างวัฒนธรรมกับเราจะตัดสินลงไปเลยว่าวัตถุนั้น
ไม่งาม ไม่ดี เพราะเราไม่ชอบ นักคิดกลุ่มสัมพัทธ
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นิยมบอกว่าไม่ได้ ไม่ถูกต้อง เพราะค�ำตัดสินของ
คุณไม่เป็นกลาง เพราะตามแนวคิดของสัมพัทธ
นิยมมีว่า ผู้รับรู้หรือรับสัมผัสกับวัตถุแห่งสุนทรียะ
ต้องวางตัวเป็นกลาง (Khamkheuw, 2000 : 110)
นั่ น ก็ ห มายความว่ า เมื่ อ เราพบวั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ใด
สิ่งหนึ่งเราจะใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นสิ่งตัดสิน
เลยไม่ ไ ด้ ต้ อ งดู ที่ ส ภาพแวดล้ อ มของสั ง คมทั้ ง
ภูมปิ ระเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ ศาสนาวัฒนธรรม
สิง่ ทัง้ หลายเหล่านีเ้ ป็นอยูใ่ นวิถชี วี ติ ของคนในสังคม
นัน้ ๆ อีกประการหนึง่ การใช้ตวั เองเพียงอย่างเดียว
เป็นใหญ่ในการตัดสินความงามในทางสุนทรียศาสตร์
ก็จะมีปญ
ั หาถามตามมาว่าแต่ละคนเข้าใจในสุนทรี
ยะธาตุหรือมีประสบการณ์ในเรือ่ งความงามแค่ไหน
ความงามในทางสุนทรียศาสตร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า
สิ่ ง ๆ นั้ น มี สั ด ส่ ว นที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมเท่ า นั้ น
แต่ยังมีความหมายรวมไปถึงความแปลกตาความ
น่าทึง่ และมีความหมายลึกเข้าไปถึงคุณค่าของสิง่ ๆ
นั้นอีกด้วย (Khamkheuw, 2000 : 107) ดังนั้น
นักคิดกลุม่ สัมพัทธนิยมจึงไม่เชือ่ ว่าความงามขึน้ อยู่
ที่จิตใจของคนเพียงอย่างเดียว และก็ไม่ยอมรับว่า
ความงามนั้นอยู่ในตัววัตถุอย่างเดียวเช่นกันแต่
ความงามตามแนวคิดของกลุ่มสัมพัทธนิยมต้อง
ประกอบด้วยจิตของคน วัตถุ และสภาพแวดล้อม
ของสังคมนั้นๆ เมื่อทั้ง 3 อย่างนี้ประกอบกันครบ
จึงจะเห็นความงามทางสุนทรียศาสตร์ในวัตถุนนั้ ได้
กรณีหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคล ทีเ่ ป็นพระพุทธ
ปางมารวิชยั ทีส่ ร้างขึน้ โดยช่างในท้องถิน่ ซึง่ อาจจะ
ไม่ได้ไปศึกษาหรือฝึกฝนฝีมือช่างอย่างจริงจังนัก
แต่ทสี่ ร้างพระพุทธรูปขึน้ มาก็ดว้ ยแรงศรัทธาทีม่ ตี อ่
พระพุทธศาสนานัน่ เอง งานทีอ่ อกมาจึงไม่ละเอียด
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อ่อนหรืองดงาม มหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ
จึงไม่สมบูรณ์ ขาดๆ เกินๆ บ้างในบางจุดดังที่ได้
กล่าวแล้วในข้างต้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การที่จะ
วิเคราะห์ความงามตามแนวคิดของกลุ่มสัมพัทธ
นิยม นั้น ต้องแยกประเด็นในการวิเคราะห์ไปที่ละ
อย่าง คือ 1) ความงามทางด้านรูปทรงหรือวัตถุ
2) ความงามทางด้านจิตใจ และ 3) ความงามทีเ่ กิด
ขึ้นจากสภาพแวดล้อม เพราะการแยกวิเคราะห์ที่
ละประเด็นจะท�ำให้เราเห็นความงามตามทัศนะ
ขององค์พระได้ดียิ่งขึ้น
1. ความงามทางด้านรูปทรงหรือวัตถุ
ของหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลนี้ คนทัว่ ไปได้พบเห็นแล้ว
เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปในยุคหลังๆ มาจนถึง
ปัจจุบนั อาจจะบอกว่าไม่งาม ด้วยเหตุผลดังทีก่ ล่าว
มาแล้วว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาจากฝีมือ
ช่างชาวบ้านในท้องถิ่นที่ไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่นัก
แต่การจะตัดสินจากเหตุดงั กล่าวมานีว้ า่ เป็นพระพุทธ
รูปทีไ่ ม่งามตามหลักสุนทรียศาสตร์นนั้ คงไม่ถกู ต้อง
เพราะความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์จะต้องใช้
สุนทรียธาตุ (Aesthetical Elements) อย่างใด
อย่างหนึง่ มาประกอบการพิจารณา ซึง่ มีอยู่ 3 ประการ
คือ ความงาม (Beauty) ความแปลกหูแปลกตา
(Pictures queness) และความน่าทึง่ (Sublimity)
(Banphloeng, 2011 : 32 ) จากที่กล่าวมานี้
ถ้าเรามองความงามทางด้านรูปทรงหรือวัตถุ จะพบ
ว่ารูปทรงแปลกหูแปลกตาไปจากพระพุทธรูปที่
เราเห็นในปัจจุบนั เพราะเป็นศิลปะทีแ่ ข็งๆ หยาบๆ
ไม่ละเอียดอ่อนรูปทรงก็ไม่ได้สดั ส่วน วัสดุทใี่ ช้สร้าง
พระก็เป็นปูนซีเมนต์ที่นาจะหาง่ายและทนทานคง
อยู่ถึงสมัยลูกหลาน จะท�ำให้ผู้พบเห็นเกิดทึ่งใน
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ความงามที่ซ่อนอยู่ในรูปทรงของพุทธปติมากรรม
ของหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล
2. ความงามทางด้านจิตใจของหลวงปู่
ใหญ่ชัยมงคลเป็นความงามที่เกิดจากจิตเข้าไปรับ
รูค้ ณ
ุ ค่าในองค์พระพุทธรูปไม่วา่ จะเป็นความงามที่
เกิ ด ขึ้ น จากพุ ท ธปฏิ ม ากรรมความเก่ า แก่ ข อง
องค์พระ ความงดงามจากจิตใจของช่างที่มีความ
เพียรพยายามสร้างหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคลจนส�ำเร็จ
ตามแบบของพุทธปติมากรรม ถึงแม้ฝมี อื ช่างจะไม่
ละเอียดสวยงามอย่างช่างหลวงหรือช่างในปัจจุบนั
ที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการ
สร้าง ถึงอย่างไรก็ตาม ความไม่ละเอียดอ่อนของ
รูปทรงก็ไม่ได้ท�ำให้ความงามที่เกิดจากจิตใจของ
นักปรัชญาจิตนิยมลดน้อยลงไปเลย เพราะตาม
แนวคิดของจิตนิยมความงามอยู่ที่จิตของมนุษย์
ไม่ใช่อยู่ที่วัตถุ
3. ความงามทีเ่ กิดขึน้ จากสภาพแวดล้อม
ของหลวงปู ่ ใ หญ่ ชั ย มงคลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสภาพ
แวดล้อม วัดหนองใหญ่ บ้านหนองใหญ่ ต�ำบล
หนองใหญ่ อ�ำเภอศรีสมเด็จ ตั้งอยู่ในสังคมของ
พุทธศาสนา เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกที่
เปี ่ ย มไปด้ ว ยศรั ท ธาที่ มี พุ ท ธปฏิ ม ากรรมที่ เ ป็ น
ตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูเ้ ป็นศาสดาของ
พระพุทธศาสนา ถึงแม้พทุ ธศิลป์ทพี่ บจะเป็นศิลปะ
ที่แข็งๆ หยาบๆ ไม่ละเอียดอ่อนรูปทรงก็ไม่ได้
สัดส่วนอย่างพระพุทธรูปที่ท่านเคยเห็นพระพุทธ
รูปในภาคกลางหรือในเมืองใหญ่ๆ จากนั้นก็ต้องดู
ที่บริบทของสังคมสภาพ แวดล้อม วัฒนธรรมวิถี
ชีวติ ของคนในชุมชนปัจจุบนั แล้วพิจารณาสืบย้อน
กลับไปถึงสมัยที่สร้างพระพุทธรูป จะเจอคุณค่า
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มากมายจากกระบวนการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้
ขึ้นมา แต่ละขั้นตอนของการสร้างหลวงปู่ใหญ่
ชั ย มงคล ล้ ว นแฝงไว้ ด ้ ว ยคุ ณ ค่ า อั น มากมาย
มหาศาลต่อสังคมของพระพุทธศาสนา เริ่มจาก
ศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่น
แห่ ง นี้ ในสมั ย นั้ น ที่ คิ ด จะสร้ า งพระพุ ท ธรู ป
การหาช่าง การคัดสรรค์ปางพระพุทธรูปทีจ่ ะสร้าง
การเลือกวัสดุที่จะมีความทนทานให้อยู่ได้คงทน
ถึงสมัยลูกหลาน เมื่อได้ช่าง ได้วัสดุแล้วก็ลงมือ
สร้าง ระยะเวลาในการสร้างจะยาวนานแค่ไหนถึง
สร้ า งเสร็ จ นั้ น ก็ ไ ม่ รู ้ อี ก ทั้ ง ภายในอุ โ บสถ์ ข อง
วัดหนองใหญ่ทปี่ ระดิษฐานหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลนัน้
ก็แวดล้อมด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนรูป
เหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆ ที่ก�ำลังประนมมือ
ลอยลงมาเพือ่ นมัสการองค์หลวงปู ผูท้ เี่ ข้าไปภายใน
อุโบสถ์วดั หนองใหญ่เพือ่ กราบหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคล
จะได้พบกับภาพที่งดงามตระการตาอยู่เบื้องหน้า

5. สรุป

การค้ น หาความงามของหลวงปู ่ ใ หญ่
ชัยมงคลโดยใช้เกณฑ์ตัดสินความงามของกลุ่ม
สั ม พั ท ธนิ ย ม ซึ่ ง มี แ นวคิ ด หลั ก ว่ า ต้ อ งใช้ ส ภาพ
แวดล้อมของสังคมนั้นๆ มาเป็นเกณฑ์หนึ่งในการ
ตัดสินความงามของศิลปะหรือวัตถุตา่ งๆ ทีธ่ รรมชาติ
สรรสร้างขึ้นมาว่างามหรือไม่งาม นอกจากความ
งามทีม่ อี ยูแ่ ล้วในตัวของวัตถุนนั้ และประสบการณ์
ความงามที่มีอยู่ในจิตใจของคนเรา จากการค้นหา
ด้วยกระบวนการตามแนวคิดของสัมพัทธนิยมแล้ว
พบว่า หลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลเป็นพระพุทธรูปมีความ
งามทางสุนทรียศาสตร์อยูใ่ นองค์พระ ด้วยเหตุผลทีว่ า่
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1. พุทธศิลป์เป็นเอกลักษณ์เฉพาของ
อีสานท�ำให้ดแู ปลกตาจากประสบการณ์ทางสุนทรี
ยะที่เคยเห็นมาก่อนเมื่อพบเห็นครั้งแรก
2. เมื่อน�ำบริบทของสังคมที่เป็นสภาพ
แวดล้อมขององค์พระมาเป็นเกณฑ์หนึ่งในการ
ตัดสิน ก็พบว่าสังคมแห่งนีต้ งั้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นี้
เป็ น สั ง คมของชาวพุ ท ธที่ มี ศ รั ท ธามั่ น คงต่ อ
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี หลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล
ประดิษฐานบทแท่นภายในอุโบสถทีม่ ลี กั ษณะห้อง
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 19.50
เมตร ผนังทัง้ 4 ด้าน เขียนจิตรกรรมฝาผนังรูปเหล่า
เทวดาทั้ ง 4 ด้ า นในลั ก ษณะการเหาะมาน้ อ ม
นมัสการต่อองค์หลวงปู่ใหญ่ เมื่อเราก้าวพ้นประตู
อุโบสถเข้าไปจะมองเห็นองค์พระที่ประดิษฐานอยู่
บนแท่นซึง่ อยูห่ า่ งจากประตู 9 เมตร แต่ระยะทีม่ อง
เห็นความงามขององค์พระได้อย่างชัดเจนและมี
ความงดงามอยู่ในระยะ 3 เมตร ท�ำให้เห็นพระ
พักตร์ที่มีความเมตตาต่อผู้มาสักการบูชารวมทั้งผู้
พบเห็นทั่วไปและพระวรกายที่มีความเอิบอิ่มที่บ่ง
บอกถึงบารมีธรรมองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะท�ำให้
เห็นความงามขององค์พระได้อย่างชัดเจน แสงต้อง
อยูใ่ นระดับทีพ่ อเหมาะไม่มดื เกินไปและแสงไม่เจิด
จ้าจนเกินไป มุมที่มองแล้วเกิดความงามต้องอยู่ใน
มุมที่ไม่สิ่งกีดขวาง เช่น การนั่งและการยืนต้องอยู่
ในมุมตรงในระยะ 3 เมตร จะท�ำให้มองเห็นความ
งามขององค์หลวงปู่ใหญ่ชัยมงคลได้อย่างชัดเจน
การวิเคราะห์ความงามทางสุนทรียศาสตร์
ของหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยั ในครัง้ นี้ ความงามทางพุทธประติมากรรม
ของหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคลตามทัศนะของสัมพัทธ
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นิยมหลังจากได้แยกแยะแต่ละประเด็นออกมา
วิเคราะห์ ทัง้ ด้านวัตถุ ทัง้ ด้านจิตใจ และด้านสภาพ
แวดล้อม จากการวิเคราะห์พบว่าทางด้านรูปทรง
หรือวัตถุของหลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลถึงจะไม่ละเอียด
งดงามตามหลักพุทธศิลป์ เช่น มหาบุรุษลักษณะ
32 ประการ จึงไม่สมบูรณ์ ขาดๆ เกินๆ แต่เมื่อเรา
น� ำ หลั ก สุ น ทรี ย ธาตุ ม าวิ เ คราะห์ จ ะพบว่ า เป็ น
พระพุทธรูปที่แปลกหูแปลกตา ทึ่งในฝีมือของช่าง
ทีเ่ ป็นชาวบ้านธรรมดาในสมัยนัน้ ทัง้ วัสดุกเ็ ลือกใช้
วัสดุที่ง่ายต่อการสร้างและมีคุณสมบัติที่ทนทาน
เมื่อจิตเข้าไปรับรู้องค์ประกอบด้านรูปทรงของ
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องค์ พ ระแล้ ว คุ ณ ค่ า จะเกิ ด ขึ้ น ในจิ ต ใจของผู ้ ที่
เข้าไปรับรู้ ประกอบกับบริบทของสังคมที่หลวงปู่
ใหญ่ ป ระดิ ษ ฐานอยู ่ นั้ น เป็ น สั ง คมของชาวพุ ท ธ
วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม การด�ำเนินชีวิตก็เป็น
ไปตามหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา เมื่อน�ำ
องค์ประกอบทั้ง 3 อย่างตามแนวคิดความงามขอ
งกลุ่มสัมพัทธนิยมมาวิเคราะห์ความงามของหลวง
ปู่ใหญ่ชัยมงคล
จึงสรุปว่า หลวงปูใ่ หญ่ชยั มงคลมีความงาม
ทางสุนทรียศาสตร์ตามเกณฑ์ตัดสินความงามของ
กลุ่มสัมพัทธนิยม
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