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บทคัดยอ 
ศิลปะภาพยนตร สามารถสรางความออนไหวและสะเทือนอารมณได เหมือนดั่งถูกสะกด เมื่อเราคนควาและ
เรียนรูในรายละเอียดนั้นๆ ก็ไมงายเลยท่ีกวาจะมาเปนภาพยนตรหรอืละครสักเรื่อง หลายๆทานอาจมีละครเรื่อง
ภาพยนตรในดวงใจ เพราะความประทับใจในบทหรือการสรางของผูกํากับ ซึ่งตองมีความละเอียดออนตั้งแตบท 
นักแสดง การกํากับ เทคนคิพิเศษ ตัดตอ อาศัยระยะเวลาท้ังสิ้น ซึ่งคงมีคนไมนอยท่ีไมทราบวาขบวนการดังกลาว
สรางคุณคาทางความสะเทือนใจคอืสุนทรียะ ในมติิของศิลปะ โดยมวีิทยาศาสตรคือความรูทางเทคนิคมาชวย
สราง สําหรับละครซีรีส่ฟอรมใหญเรื่องมหากาพยพระพุทธเจา มหาศาสดาโลกซรีี่สของประเทศอินเดยี ท่ีสราง
ความประทับใจแกชาวไทยท่ีไดรับชม บทของเรื่องเปนพระพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจาจน
ดําเนินไปถึงปรินิพพาน ซึ่งมีสัจธรรมแทรกอยูมากมาย โดยสรางมาจากประวัติพระพุทธเจา และมุงใหเห็นความ
เปนมาในสมยัพุทธกาล เชน สถานท่ีตางๆ วัดเวฬุวัน กรุงกบิลพัทธ พระประยูรญาติของพระพุทธเจา ใหเกิด
แนวคิดในทางธรรมะ แฝงคติ ซึ่งการผลิตนี้เริ่มตั้งแตการเขยีนบทภาพยนตร การกํากับการแสดง การถายทํา
ภาพยนตร การตดัตอ ทั้งนี้อาศัยจนิตนาการของผูกํากับเทคโนโลยีดจิิทัลมีเดียตลอดจนเทคนิคตางๆ ใหฉาก    
ตัวละคร มุมกลองและการกํากับ ภาพ แสง สี เสยีงผสมกับหลักการทางศิลปะเปนสําคัญ ผลผลติท่ีไดจึงสราง
คุณคาทางคานิยม และความศรัทธาแกผูรับจะเห็นไดวา กวาจะมาเปนภาพยนตรที่สรางคานยิมและเปล่ียน
ศรัทธาของผูคนสักเรื่องนอกจากสรางภาพยนตรเปนแลวตองลงลึกในรายละเอียดตางๆ โดยทั้งนี้ผูเขียนมี
จุดมุงหมายในการนําเสนอคือ 1) อธิบายและนําเสนอมมุมองในเสนหของภาพยนตรพระพุทธเจามหาศาสดาโลก
ดานองคประกอบการออกแบบ 2) ดานหลักการออกแบบในละครซรีี่สพระพุทธเจามหาศาสดาโลก               
3) ฉากประทับใจและสะทอนใจในแตละฉากที่แฝงคต ิ
 

คําสําคัญ : สุนทรียภาพ / ศิลปะ / พระพุทธเจา / มหาศาสดาโลก 
 

 
     *อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
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ABSTRACT 
The art of movie can create sensitivity and passion like being hypnotic. When we had 
researched and examined in details, it is not quite easy to create a movie or a drama. Many 
people may have their favorite movies due to their impression in the scripts or the creation of 
directors that requires delicacy, including dramatic compositions, actors, directing, special 
effects, and editing, which requires a period of time. There are still so many people who do 
not know the values of the processes that can create affecting values, namely aesthetic and 
contentedness in art dimension, which has sciences as a technical knowledge to support 
movie creation.For the great movie series ‘Buddha, the Great Prophet World’, a series from 
India that impresses all Thai people who had watched it. The main part of the story is a 
history of the Buddha until his nirvana that has many hidden truths. The creation of the movie 
was created from the life of the Buddha and focuses on presenting a background in the 
Buddha’s era, such as places and WatWaruwun, Kabilaphat City. The relations of the Buddha 
gave dharma concepts with underlying principles. This production was started from writing the 
movie script, directing, filming, and editing. It was applied imagination of the director and 
scientific tools with techniques in order to mix scenes, characters, camera angles, as well as 
direction of photography, lighting, color, and sound with art principles as priority. The created 
movie can convey values and faith to the audiences. It can be seen that becoming a movie 
that can create values and change faith of the audiences requires studying in details aside 
from just creating a movie. At any rate, the author aims to present the audiences as follows:  
1. Perspectives on the charm of a movie series ‘Buddha, the Great Prophet World’in design 
composition 2. The part of design in a movie series ‘Buddha, the Great Prophet World’Prophet 
3. Each impressive and reflective scene that hide principles of the Great Prophet World. 
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บทนํา 
ภาพยนตรถือวาเปนศิลปะ ในแงมุมของวงการทัศนศิลป ท่ีสรางอรรถรสในความรูสึกจากจิตผานผสัสะ

ของดวงตาซ่ึงเปนสิ่งท่ีสื่อสารใหเกดิความรูสึกตางๆน้ีได ไมใชเรื่องงายๆ อาศัยศาสตรและศิลปะ ซึ่งความเปน
ศิลปะเปนใจความสาํคัญในการสรางสรรคผลงานศลิปะ มีผูใหความหมายของศิลปะไวมากมายแตสามารถให
ความหมายพอสังเขปไดวาศิลปะหมายถึงสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น โดยมีคณุคาทางศิลปะ และจากคํากลาวของ    
ชลูด นิ่มเสมอ (2554) กลาววาศิลปะคือส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ ความรูสึกนึกคิด หรือความ
งามจะเห็นไดวาศลิปะนั้นมีองคประกอบสําคัญสองสวนคือ สวนท่ีเปนโครงสรางศิลปะ คือรูปทรงและสวนของ
เนื้อหา ซึ่งหากรูปทรงไมสามารถแสดงเอกภาพหรือไมสมบรูณกส็ามารถทําใหผลงานขาดเนื้อหาได ซึ่งรูปทรงถือ
เปนกายของศิลปะ ดังน้ันความเปนศิลปะในภาพยนตรเองก็เชนกันลวนตองสรางกายของศิลปะคือสิ่งที่เรา
มองเห็นใหสมบรูณเพื่อทําใหเกิดเนื้อหาท่ีสรางอารมณและความรูสกึถายทอดใหผูชมไดเกิดการรับรูทาง
ความรูสึก 
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จากคํากลาวของ เขมพัทธ พัชรวิชญ (2553) กลาววา ภาพยนตรนั้น หมายถึงการนําการรับรูทีม่ีอยูใน
ธรรมชาตมิาแปรเปลี่ยนเพื่อถายทอดออกเปนความรูสึกท่ีงดงาม โดยความงดงามน้ีมาจากการประมวลเนื้อหา 
เรื่องราว จินตนาการ อารมณสะเทือนใจ ซึ่งจะเห็นวา ศิลปะทีส่อดแทรกดังคํากลาวนี้ เชน ศิลปะการประพันธ
บท การกํากับฉาก แสง สี เสียง และศลิปะการแสดงเอง เปนการบูรณาการงานศิลปะเพื่อสรางความรูสึก และ
ถายทอดอารมณของเรื่องราวนั้น ภาพยนตรหรือละครตางๆ ท่ีสามารถจะครองใจผูรับชมนั้นไดอาจเปนเพราะ 
บท นักแสดง เทคนิค ฉาก หรือเหตุผลอื่นๆ มากมายที่ผูรับชมรูสึกพึงพอใจท่ีจะกลาวมันออกมา โดยรายละเอียด
ของความพึงพอใจเหลาน้ี มีสิ่งที่ซอนอยูโดยอาศัยแงมมุของหลักวิชาการทางศิลปะและวิทยาศาสตร โดยมิติใน
การสรางภาพยนตร อาศัยความรูดานศิลปะเปนสําคัญเพื่อใหปรากฏเปนภาพ แสง สี เสียง  เรื่องสมมติ ใน
จินตนาการมีชีวิตชีวาราวกับมันเกดิขึ้นจริง ทั้งนี้เพื่อใหผูรับชมเกิดความรูสึกตามผูกํากับบอกเลาเรื่องราวผานมมุ
กลอง 

 
ภาพแสดงบรรยากาศการทํางานของทีมงานในละครซีรีส่เรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=LFlT1JxzHK4 
 

 ผูสรางภาพยนตรจึงเสมือนเปนผูสรางสรรคศิลปะของภาพ เทคนิคกลอง การแสดง ระยะเวลา แสง สี 
เสียง ไดอยางมีชีวิตชีวา มีพลัง หากสังเกตลงไปในรายละเอียดแลว องคประกอบใหญของภาพยนตรและละคร
ประกอบดวยภาพและเสยีงน้ันเอง สวนภาพยนตรที่ดี แมวาจะไมมีเสียงก็สามารถส่ือสาร สื่ออารมณได ภาพใน
ภาพยนตรเสมือนเปนการสื่อสาร ที่มีองคประกอบศิลปเปนหัวใจ ดวยนํามาใหเห็นเปน ฉากมุมกลอง เทคนิค
พิเศษของภาพ การแสดง แสง สี เสียง สรางพลังในภาพยนตรทั้งสิ้น ภาพยนตรจะตองใช ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขาวิชามารวมงานมากมายหลายแขนง เชน ผูอํานวยการสราง ผูกํากับการแสดง ผูกํากับภาพ ผูกํากับเสียง 
ผูประพันธเพลง ผูเขียนบทภาพยนตร ผูกํากับฝายศลิป นักตัดตอภาพ นักแสดง ตัวประกอบ และอื่นๆ อีกมาก 
รวมไปถึงเทคนิคพิเศษตางๆ  
    1. เสนหของละครมหากาพย พระพุทธเจามหาศาสดาโลกดานองคประกอบการออกแบบ  

จะเห็นไดวาภาพยนตรเปนที่รวมของศิลปะผสม ท้ัง 3 สาขา คือ ทัศนศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดง 
และรวมเทคโนโลยตีางๆ ทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดอรรถรสดานความสุข ซาบซึ้ง สะเทือนจิตใจ นั่นคือเสนห
ของภาพยนตร ท่ีสามารถดึงอารมณของผูดไูดเปนอยางดีหากวาละครในประเทศไทยท่ีเปนละครซีรสีนัน้มี   
ความนยิมเม่ือยอนกลับไปสิบปท่ีแลว ชองของละครซีรสีญี่ปุนมคีวามนิยมมาก และตอมาเปนยคุของซีรีสเกาหลี  
ที่นิยมไมแพกัน แตลาสุดในประเทศไทยโดยชอง เวิรคพอยทและสหมงคลฟลม นําละครซีรีสโปรเจกตใหญจาก
อินเดียเรื่อง พระพุทธเจา มหาศาสดาโลก ทุมทุนสรางสุดอลังการกวา 1,000 ลานบาท เนื้อหาเปนเรือ่งราวสุด
มหัศจรรยของมหาบุรุษ ผูคนพบความลับของจักรวาล เปนละครซรีสีที่เพื่อนํามาใหชาวไทยไดชม ทําใหไดรับรู 
และเขาใจเรื่องราวพุทธประวตัิอันทรงคุณคาโดยมมุมองของผูเขียนนอกจากจะซาบซ้ึงในเรื่องราวของ         
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พระพุทธองคแลว ยังประทับใจในการสราง ซีรีสเรื่องนี้ ไดรับรางวัลการันตี รางวัลชนะเลิศ Asian Television 
Awards 2014 ในสาขา BEST CINEMATOGRAPHY หรือ กํากับภาพยอดเยี่ยม อีกดวย ซีรสีเรื่องนี้ สรางขึ้นจาก
ศรัทธาอันแรงกลาของมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่ช่ือ Dr. B.K. Modi ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยาง     
แรงกลา ตั้งแตอายุ 24 ป ที่ตองการถายทอดเร่ืองราวของพระพุทธเจาใหออกสูสายตาคนทั้งโลก สําหรับประเทศ
ไทยออกฉายทาง ชอง 1 เวิรคพอยท เริ่มวันแรกเสารที่ 7 มีนาคม 2558 ละครมหากาพย พระพุทธเจามหา
ศาสดาโลกไดรับรางวัลการันตี รางวัลชนะเลิศ Asian Television Awards 2014 ในสาขา "BEST 
CINEMATOGRAPHY" หรือ "กํากับภาพยอดเยีย่ม"ในลักษณะการกาํกับตางๆ มีความพเิศษมาก เชน ฉาก 
สถานท่ี เทคนิคพิเศษ นักแสดง และสามารถกํากับสัตวใหเขารวมฉากไดอยางยอดเยี่ยมและสมจริง 
(http://www2.manager.co.th/Drama, 2558) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่ช่ือ Dr. B.K. Modi ที่มา : http://www2.manager.co.th/Drama 
 

การสรางหนัง หรือภาพยนตรมาสกัเรื่อง ความเปนผูกํากับฝายศิลปมีความสาํคัญมากโดยตองกํากับภาพ  
ซึ่งในภาพเปนผลของฉาก แสง สี ความสมจริง เหตุการณที่นาประทับใจหรือสะเทือนใจ ความรูดานศลิปะและ
สุนทรียภาพ จึงนํามาสรางความงาม โดยใชองคประกอบศิลป องคประกอบ ตามความหมายพจนานุกรม       
ราชบัณฑิยสถานคือ สวนตางๆท่ีประกอบกันทําใหเกิดรูปรางใหมขึ้นโดยเฉพาะองคประกอบศิลป หมายถึง สิ่งท่ี
ศิลปนและนักออกแบบใชเปนสื่อในการแสดงออกและสรางความหมายโดยนํามาจดัเขาดวยกันและเกดิรูปราง
ไดแก 1) เสน 2) รูปราง 3) รูปทรง 4) แสงและเงา 5) พื้นผิว 6) บริเวณวาง 7) สี อันเดนชัดอางถึงใน (สวนศรี     
ศรีแพงพงษ, 2558, หนา 82)  
                1. เสน คือจดุตอๆ กันหลายจดุ หรือเกดิจากรองรอยการผลักจากดานหนึ่งไปสูดานหนึ่ง จัดเปน
องคประกอบศิลปท่ีสําคัญในงานทัศนศิลปทุกสาขา แทจริงเสนนั้นมสีองประเภทคือเสนตรงและเสนโคง ซึ่งเสน
สามารถแสดงถึงอารมณและความรูสึกในลักษณะแตกตางกันออกไป เสนตรงใหความรูสึกมั่นคง จริงจงั พุงขึ้น 
พุงลง เงียบ สงบ เสนโคงใหความรูสึกโดยขาดระเบยีบออนชอยดูเปนผูหญิง ออนแอ เสนโคงหลายๆ เสนสานตอ
กันหรือเรียงกัน และเขียนใหคมชัดใหความรูสึกราเริง สนุกสนาน  เสนทแยง ซิกแซก ใชเสนเอียงหรือเสนทแยง
ใหความรูสึกไมมั่นคง แตกตาง นาสนใจ เคลื่อนไหว นําสายตาหรือดไูมมั่นคง หรือสื่อถึงความเร็ว แรง 
เคลื่อนไหว กดดันและสบัสน เสนนอนและมีลักษณะนิ่ง กวางขวาง สงบ มั่นคง  รูสึกพักผอน เงียบ เฉย ท้ังนี้ยังมี
เสนท่ีไมสามารถมองเห็นดวยสายตามีความสําคญัมากในงานศิลปะ ในภาพยนตรนําเสนชนิดนี้คือเสนโครงสราง
มาใช  โดยความนาสนใจของเสนนั้นในงานภาพยนตรอาจใชในรูปแบบเสนนําสายตา การใชเสนท่ีมลีกัษณะ
แปลกๆ จะดึงดูดสรางความนาสนใจในงานไดมากกวา 
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 ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะเสน ในละครซีรสีเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
 

         2. รูปราง จะมีความยาวและลึกเกิดจากการปดลอมของเสนในการออกแบบหรือสรางฉากในภาพยนตร 
จะนําลักษณะของรูปรางมาใชในการเขียนทัศนียภาพ เพื่อนําจุดสนใจหรือการถายทําเนนรูปรางในฉากแบบ 
Silhouette 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธบิายลักษณะรูปราง ในละครซีรีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
 

         3. รูปทรงจะแสดงความกวาง ยาว ลึกของฉากไดดี สําหรับภาพยนตรการนําลักษณะรูปทรงมาใชเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ ใหเกิดความงามอยางเชน การสรางทัศนียภาพ ใหแกเมืองโดยเปนจุดนําสายตา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธบิายลักษณะรูปทรงในละครซีรีสเรือ่งพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
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     4. แสงและเงา หรือนํ้าหนักออนแก เปนนํ้าหนักของแสงและเงาไลระดับกันเพ่ือใหเกิดมติิในงานศิลปะโดย
ภาพยนตรนั้นจะนําแสงเงามาใชเพื่อบอกเวลาและสถานท่ี เชน การใชน้ําหนักสวางไปเขมในการเลยีนแบบ
ธรรมชาติ และการใชแสงเงาหรือน้ําหนักออนแกนั้นยังสื่อถึงอารมณและความรูสึกในฉาก 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะแสงและเงา หรือน้ําหนักออนแกในละครซีรสีเรื่อง
พระพุทธเจามหาศาสดาโลกท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v= 
kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ QNWFLe1ca_s17NQIeB. 

 

Low key คือคาความรูสึกน้ําหนักที่ดํา ภาพจึงออกมานากลัว ลึกลับ จริงจัง ขึงขัง มักสื่อความหมายในทาง
ลบ การซอนเรน ความรูสึกอําพราง อาจใชในฉากรักอีโรติกที่ตองปดบัง ใหเกิดอารมณยั่วยวน ฉากสยองขวัญ นา
กลัว หลบซอน (เขมพัทธ พัชรวิชญ), 2553 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะ Low key ในละครซรีีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
 

Mid key เปนภาพที่มีแสงในลักษณะกลางๆ โดยจะแสดง สภาพปกติในชีวิตประจําวันท้ังภายในและ
ภายนอกสถานท่ี มักจะดําเนินไปเปนธรรมชาติและปกติ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับฝายจดัแสงวาตองการนําเสนอความรูสึก
อยางไรเขมพัทธ พัชรวิชญ, (2553) 
 
 
 

 
 

 

ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะ Mid key ในละครซรีีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
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High Key คือ ภาพสีสันท่ีมีน้ําหนักสีขาวหรือแสงจา ทําใหภาพดูสบายตา กวาง เผยใหเห็นความจริง  
ดูราบรื่น มักมีความหมายเชิงบวก นิยมในฉากรักแรกพบ ฉากรัก หรือแสดงความสดใสของความรักและอบอุน 
นอกจากน้ียังมีในลักษณะฉากตลกในบุคลิกเปดเผยของตัวละคร  
     5. พื้นผิว คือลักษณะของบริเวณของพื้นผิวในส่ิงตางๆ ที่ดูแลว เมื่อจับตองมลีักษณะหยาบ ละเอยีด มัน ดาน 
ขรุขระ เปนเสน เปนจดุ มีสองประเภทคือพ้ืนผิวที่จับตองได และพืน้ผิวที่ทําเทียมข้ึน สรางขึ้น หรือสรางพื้นผิว
แบบหลอกๆ ดวยการวาด ในทางภาพยนตรเราใชพื้นผิวในทางการสรางขึ้นเพ่ือความสมจริงในฉาก เชน ฉากฝน
ตก ตองมีความชุมฉ่ําของฉากและน้ําฝนท่ีตกลงมากระเด็น 
 
 
 
 
   

 
 

ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะพื้นผิวในละครซีรสีเรือ่งพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
 

     6. บริเวณวาง ในงานศิลปะท่ีวางไดควบคุมและกําหนดใหมีขอบเขตและมีความหมายตามศิลปนตองการ    
มีหลายลักษณะ เชน ท่ีวางจริงและที่วางลวงตา ที่วางแบบสองมิติ ท่ีวางแบบสามมติิ ที่วางแบบเปนกลาง ท่ีวาง 
บวกและท่ีวางลบ ท่ีวางสองนัยสําหรับในภาพยนตรนั้น เราใชที่วางในลักษณะ ท่ีวางกับรูปทรงขยายความ 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะบรเิวณวางในละครซรีีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
 

ลักษณะรูปแทนรูปทรงและพื้นแทนท่ีวาง หรือรูปกับพ้ืนเปนสิ่งท่ีตรงขามกันแตตองอาศัยอยูดวยกัน            
การเปลีย่นแปลงไมวาจะเกิดกับขนาดหรือพ้ืนท่ีวางจะเกดิความเปลีย่นแปลงกันและกันดวย สําหรับในภาพยนตร
คืออากาศรอบๆ ตัวของนักแสดง สื่อใหฉากและนักแสดง และผลคือคนดูรูสึกตาม เชน โอโถง ผอนคลาย นิ่งเฉย 
โดดเดี่ยว แนน อันตราย สนุกสนาน 
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ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะสีในละครซีรีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 
QNWFLe1ca_s17NQIeB. 

 

         7. สี ในงานภาพยนตร สีเปนองคประกอบสําคญัที่บันดาลในทุกสิ่งมีชีวิต มีความรูสึกและอารมณ สําหรับ
การออกแบบและสรางภาพยนตรแลวจะใชสื่อสารทางอารมณและความรูสึก ในบรรยากาศ และความรูสึกทาง
จิตวิทยา จินตนาการเปนสําคัญ ดงัน้ัน ศาสตรของมณัฑนากรจึงนํามาใชในการออกแบบฉาก และสถานท่ี 
ตัวอยาง สีขาวใหความรูสึก สงบ สบาย ผอนคลาย สันติ ไรเดียงสา เสียง คือความเงียบ รสชาติ หอม สะอาด 
ครีม วัสดุ ปูนขาว ชอลค ครีม โดดเดนเมื่ออยูกับสีดําสําหรับการเลอืกใชสีหลักในภาพยนตรโดยมากจะใชสีเดียว
เพื่อใหฉากมีความกลมกลืน การจาํกัดใชสีแบบโมโนโทน คือโทนเดียวชวนใหเกิดความเทาเทียมกัน ซึ่งตองอาศัย
สิ่งของประกอบฉากแบบโทนเดียวกัน 
            2. ดานหลักการออกแบบในละครซรีีสพระพุทธเจามหาศาสดาโลก  

   ในงานทัศนศิลป เมื่อเรารูจักองคประกอบศิลปแลว เราตองนําองคประกอบศิลปดังท่ีกลาวมาแลวมา
ใชในปริมาณท่ีเหมาะสมกับเรื่องราว กอเกิดเรื่องราวอารมณความรูสึกในภาพยนตร 

   2.1 ความกลมกลืน วิธีการจัดสวนประกอบทางการออกแบบที่มีความแตกตางกันใหมีความละมาย
คลายคลึง ความกลมกลืนทําใหงานออกแบบมีเอกภาพ (Unity) โดยหลักการในการวางภาพใหมีความกลมกลืน
ทําไดหลายวิธี คือ การเลือกรูปรางคลายกัน การทําซ้ําการวางภาพใหตอเนื่องกัน การจัดวางภาพใหใกลชิดกัน 
การใชสีและคาน้ําหนักเหมือนกัน 

 
 
 
 
 

 

ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะความกลมกลืนในละครซีรสีเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
   2.2 ความสมดุล เปนแบบสมบรูณของสภาวะท่ีท้ังสองขางเทากัน ใหความรูสึกมั่นคง เทาเทียมอยาง

สวยงาม เมื่อพิจารณาใหความรูสกึลงตัว มีสองลักษณะคือ 1) สมดลุแบบดานเทาใหความรูสึกแบบสองขาง
เทากัน เงียบสงบ เทาเทียมกันดูมัน่คง สะทอนในฉากภาพยนตร เชน ฉาก ที่ตองการความภูมิฐานและสงาผาเผย 
ยิ่งใหญนาเกรงขาม 2) สมดุลแบบดานไมเทา มีลักษณะที่จดุสนใจอยูดานใดดานหนึ่ง ดูถวงดุลกัน ภาพดังกลาวดู
มีการเคลื่อนไหวไดเชนกัน สรางความมีชีวิตชีวา นาสนใจกวาแบบสมดุลแบบดานเทากัน 
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ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะความสมดุลในละครซีรีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
 

2.3 การเนน การเนนสรางความนาสนใจใหภาพและยังสรางจุดเดนของเรื่องทําใหผูชมเขาใจแนวเรื่อง
ไดดี ดังนั้นการเนนเพื่อสรางจุดสนใจในภาพยนตรมหีลายรูปแบบ การเนนดวยแสง เปนการสรางความแตกตาง
ดวยน้ําหนัก นอกจากน้ียังมีการเนนอีก การแยกออก การเนนดวยขนาดของภาพ และจากคาํกลาวของ        
เขมพัทธ พัชรวิทย, (2554) ที่เสนอวาในภาพยนตรนั้นจดุสนใจของภาพจะอยูที่ตัวแสดงเปนหลักเพราะฉะน้ันนัก
ออกแบบฉากควรออกแบบใหมีจุดช้ีนําไปยังนักแสดง 
 
 
 

 
ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะการเนนในละครซรีีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลกที่มา: 

https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 
QNWFLe1ca_s17NQIeB. 

 

2.4 สัดสวน เปนขนาดของภาพเพ่ือทําใหทราบถึงขนาดเล็กหรือใหญ หรือสรางการเปรยีบเทียบในฉาก
อยางเชนรูปรางนักแสดง ฉากในหอง สัดสวนมี 2 ประเภทคือสดัสวนมาตรฐาน คือสัดสวนท่ีมีขนาดใชกันสากล
เชน การเขียนภาพคน สัดสวนการออกแบบหองหรือผลิตภณัฑ สัดสวนอิสระ สามารถออกแบบตามจนิตนาการ 
เชนสัดสวนในฉากของโลกการตูน สรางความนาสนใจใหฉากและชวนติดตามในเรื่องราวตอๆ ไป 

 
 

 
 

 
 
ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะสดัสวนในละครซีรีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
2.5 ระยะ คือ การสรางมิติในภาพใหเกิดความงาม เชน การเขียนทัศนียภาพเปนการยืนยันสถานท่ี 

และสรางจุดนําสายตา อยางเชน เราตองมีการจัดฉากแสง และวางมมุกลอง จัดชุดเฟอรนเิจอรและจากคํากลาว
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ของ เขมพัทธ พัชรวิทย, (2554) ที่วาการใชระยะในภาพยนตรสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท การสรางเสน
ทัศนียภาพ การสรางดวยชั้นบรรยากาศ และการจัดกรอบภาพ 

 
 
 
 

 
 

ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธบิายลักษณะระยะในละครซีรสีเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
 

2.6 จังหวะ คือ การจัดเรียงองคประกอบศิลป ใหเกดิความงาม สมดุลและเปนเอกภาพ จังหวะไม
เพียงแตเกิดขึ้นในบทเพลงเทาน้ัน งานศิลปะก็สามารถเกิดจังหวะไดโดยสรางใหภาพปรากฏออกเปนระเบียบ 
เชน จังหวะแบบสม่ําเสมอ ในฉากสามารถสรางความรูสึกใหคนดูเดาแนวเรื่องไดในฉาก เชน การจดัแจงขาวของ
เครื่องใชในฉาก การลําดับการเคลือ่นไหวใหเปนจังหวะงายตอการคาดเดา เชน การควบมา การสรางเสียงและ
ภาพประสานจังหวะกันเพื่อสรางความสมบูรณใหแกภาพยนตร ดังนัน้จังหวะจึงชวยควบคุมลําดับวัตถุในภาพ
หรือสรางความหลากหลายในภาพ และยังเสริมความสมบูรณใหภาพและเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะจังหวะในละครซีรสีเรือ่งพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
 

2.7 เอกภาพเปนสวนท่ีควรใสใจมาก ทั้งนี้การวางภาพและการกําหนด สีสัน แสงเงาตางๆ ตองดูแลวไม
ขัดแยงหรือผดิแปลกจากกลุม ดังนั้นงานท่ีเปนเอกภาพจะดไูมผิดแปลกจากกลุม และครบถวนขบวนความ โดยมี
การแบงเอกภาพออกเปน 2 ประเภท คือ 1) องคประกอบแบบปดภาพโลง สะอาด สวย ดเูปนอันหนึ่งอันเดียว 
ผูชมจะรูสึกสมดลุ สอดคลอง และครบถวน อิ่มใจ แตใชมากไปไมดี ดูไมเปนธรรมชาติ 2) องคประกอบแบบเปด
ภาพจะดูแนน รับรูถึงสถานท่ี สภาพแวดลอม ขาดจดุนําสายตาและจุดเนนของภาพ แตยังคงเปนเอกภาพ ใชมาก
ไปกระสับกระสาย เบื่อ ไมสบายตาแตดูสมจริง 
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ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายลักษณะเอกภาพดานสสีันดเูปนอันหนึ่งอันเดียวกันในละครซีรสีเรื่อง 
พระพุทธเจามหาศาสดาโลก ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= 

kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
 

            3. เนื้อหาท่ีสรางความประทับใจและขอคิดในละครซรีีสพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
   ละครซีรีส่พระพุทธเจามหาศาสดาโลก สรางความประทับใจย่ิงใหแกผูที่ไดรับชม ทําใหความสงสัยใน

สมัยกอนเผยออกมาเปนภาพความจริงจากจินตนาการของผูสรางและผูกาํกับ แตกอนผูเขียนบทความเองก็สงสัย
วารูปรางและหนาตาพระองค รวมถึงพระประยูรญาติเปนอยางไร อยูอยางไร แตเมื่อรับชมละครซี่รสีจากอินเดีย
ชุดนี้แลว ทําใหรูสึกเขาใจและใกลชิดพระพุทธองค นอกจากน้ีไมเพียงแตผูเขียนเองที่ระลึกและซาบซึ้งในพระ
มหากรณุาท่ียิ่งใหญไมมีประมาณ ยังสังเกตคนรอบขางและในสื่อออนไลน และสังคมโซเชียลเองก็เชนเดียวกัน   
ที่นอมระลึกถึงคณุแหงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ จากการสงัเกตการแชทหรือแชร และการสรางแฟนเพจ
ในละครซรีีสพระพุทธเจามหาศาสดาโลกรวมถึงยังมีการสรางคําคมละครซีรีสพระพุทธเจามหาศาสดาโลก มีแง
คิดหลักธรรม ดังคําสัมภาษณ ดังตฤน, (2558) รายการคุณพระชวยเผยแพรเมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 วีคไนท 
อัพเดท บอกบุญผาน ซรีีสฟอรมยกัษ พระพุทธเจา มหาศาสดาโลก คุณปญญา นิรันดรกุล และ คณุดังตฤณ    
มาชวนใหชม มหากาพย ซีรสี พระพุทธเจา มหาศาสดาโลกท่ีฉายทางชอง 1 เวิรคพอยท วันเสาร อาทิตย เวลา 
10.00 น. และ 20.30 น. ซีรีสพระพุทธเจามหาศาสดาโลกคืออะไร ผมมองวาคือ การเปลี่ยนแปลงระดับโลก     
3 ขอ คือ 1) ใหความบันเทิงเพราะวิธีการของคนท้ังโลกถูกกําหนดใหตองการความบันเทิงซึ่งซีรีสนี่คือ ดึงดูดคน
ใหเขามาสนใจดวยความบันเทิง 2) สรางศรัทธาในพระพุทธศาสนา เกิดปติในขณะชมและสรางศรัทธาในคนรุน
ใหม 3) ใหปญญาแบบพุทธ คือคิดแบบเปนเหตผุล นอกจากน้ียังมองวาซีรีสเองนี้ยังลิงคหรือเช่ือมโยงเรือ่งของ
เวลากับคนรุนใหมที่ไมเขาใจอะไรเลยคอยๆ เขาใจจากพ้ืนฐานชีวิต ไปทีละตอนทีละตอนใหเขาใจย่ิงๆ ขึ้น      
ซึ่งหากวานําเครื่องดึงอารมณของคนเขามาใสในภาพยนตรและสามารถสรางใหชวนติดตามถือวา            
ประสบความสําเรจ็แลว และเครื่องดึงอารมณของคนในเรื่องนี้ถือความเปนเจตนาที่ด ี

สําหรับในสวนเนื้อหาสวนน้ีผูเขยีนตองการนําเสนอมุมมองในลักษณะอัตวิสัยของผูเขียนจากความ
ซาบซึ้งและประทับใจใชเปนตัวอยางจํานวน 6 ฉากในเน้ือหาและเรือ่งราว โดยหวังวาผูอานจะไดขอคิดและ
ประโยชนในกาลตอไปไมมากก็นอย 
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ภาพบางสวนเพื่อประกอบการอธิบายฉากละครซรีีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
 

3.1 ฉากท่ี 1 ฉากพระเจาสุทโธทนะทรงโอบกอดเจาชายสิทธัตถะ ซึ่งในตอนแรกไมโกธรและเขาใจวาเปน
สาเหตุของการสิ้นพระชนมชีพของพระนางสิริมหามายาผูเปนมเหส ี

 คุณคาในฉาก จากท่ีผูเขียนเคยเกิดความสงสัยมาตลอดวา สมมติวาเกิดกับตนเอง หรือพระเจาสุทโธทนะ
ผูเปนบิดาจะรูสึกอยางไร เพราะเจาชายเม่ือประสูตไิมกี่วัน มารดากเ็สีย จากการเช่ือมโยงดานบท และการ
ประพันธ สะทอนใหเห็นมุมมองของผูประพันธท่ีสามารถเช่ือมโยงความรูสึกตัวแสดงไดสอดคลองกับสภาพสังคม
ที่สามารถเกิดขึ้น มองเห็นความรกัจากพอท่ีมีตอลูก โดยนางประชาบดี (นา) ไดบอกวา ลองมองดวงตาของ  
สิทธัตถะสเิสมือนพ่ีสิรมิหามายามองอยู นั่นเองและดวยความรักที่บดิามีตอบตุร ทําใหผูเปนบิดายอมรบั  
 

 
 
 

 
 

 
ภาพบางสวนเพื่อประกอบการอธิบายฉากละครซรีีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 
QNWFLe1ca_s17NQIeB. 

 

3.2 ฉากท่ี 2 ฉากการประลองธนูระหวางเจาชายสิทธัตถะและเจาชายเทวทัตซึ่งเจาชายสิทธัตถะนั้นโดย
ไมใชสิ่งมีชีวิตเปนเปาธนู แตเจาชายเทวทัตใชนกพิราบสองตัว เปนเปาธนู 

คุณคาในฉากใหขอคิดดานคุณธรรม และอุปนิสยัในทางเมตตาไมทําผิดศิลขอที่ 1) ปาณาติบาต งดเวน
จากการฆาสัตว ในฉากน้ีเจาชายสทิธัตถะไดใชลูกปดซึ่งมีขนาดเล็กกวาจะยากกวาเปาธนูนกพิราบมากยังแสดงถึง
ความเกงกาจในการรบและจิตใจทีเ่ปยมดวยเมตตา 
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ภาพบางสวนเพื่อประกอบการอธิบายฉากละครซรีีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
         3.3 ฉากท่ี 3 ฉากพระเจาประสณัชิต ผูเคยเปนศัตรูและเปลีย่นเปนมิตรจากสงครามซึ่งเจาชายสิทธัตถะ
ทรงเปนผูมีอัจฉริยภาพสามารถสงบศึกครั้งน้ีโดยสันติ  

คุณคาในฉาก จากคํากลาวท่ีเจาชายสิทธัตถะไดทรงตรสักับพระเจาประสณัชิตผูที่ไดพายแพการรบครัง้นี้
วา สงครามไมไดยตุิดวยสงคราม แตมันยุติความเปนมนุษย แตสันติแผความรัก ซึ่งจากการยุติสงครามดวยวิธี
สันตินี้ ทําใหไดรับคําช่ืนชมจากตระกูลและประชาชาวศากยะ ทําใหไดรับความไววางพระทัยและความช่ืนชมจาก
พระเจาประสัญชิตแสดงใหเห็นถึงความปรารถนา ความสุขสันติและความเมตตาแกมวลมนุษยและยังเปน      
การสรางมิตรไมตรีแกเมืองอื่นอีกดวย นอกจากน้ัน ครั้งพิธีสมรสพระเจาประสณัชิตพบแมงปองรายในพวงมาลัย
ของเจาชายสิทธัตถะ จึงไดปดแมงปองตัวนั้นออก ถือเปนความจริงใจและไมตรีที่มิตรมีตอมิตร แสดงใหเห็น
คุณคาของความเปนมิตร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพบางสวนเพ่ือประกอบการอธิบายฉากละครซรีีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
           3.4 ฉากท่ี 4 ฉากการแลกจีวรกับนายพรานท่ีนําชุดแตงกายนักบวชมาหลอกลอสัตวเพื่อจับมนั จีวร
ในทางพระพุทธศาสนา เปนเครื่องแตงกายของนักบวช อาจมองวาเปนสัญลักษณหรือลักษณะของผูทีเ่ปนนักบวช
ไดเชนกันซึ่งในฉากน้ีพระองคไดตรัสกับนายพรานวา ถาทานทําอยางนี้พวกมันจะหมดความไวใจมุนีและนักบวช
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และเปนการทําลายชุดของมุนีและนักบวชและเจาชายทรงแลกชุดกบันายพรานเพ่ือกอบกูความไววางใจและ
มิตรภาพจากสตัวในปา 

คุณคาในฉากแสดงใหเห็นถึงความเลื่อมใสในศาสนา นักบวช และสละทรัพยภายนอก การอุทิศชีวิตท่ี
เหลืออยูเพื่อมุงสูการฝกปฏิบตัิอยางมุงมั่นและจริงจัง  
 
 
 

   
 
         

ภาพบางสวนเพื่อประกอบการอธิบายฉากละครซรีีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
3.5 ฉากท่ี 5 ฉากนางสุชาดาถวายขาวมธุปายาสแกพระสิทธัตถะกอนการตรสัรูเปนพระพุทธเจาซึ่งนาง

สุชาดาไดนําขาวมธุปายาสที่เธอไดหุงไวมาถวายแดพระองค พรอมกบัถวายบังคมลากลับไป เมื่อนางสชุาดา
กลับไปแลว พระองคไดเสด็จไปท่ีริมแมน้ําเนรัญชรา จึงไดนําถาดทองไปลอยที่แมน้ําเนรัญชรา กอนนําไปลอยได
อธิษฐานวา ถาเราจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในวันน้ี ขอใหถาดทองลอยทวนกระแสนํ้าเถิด แตถายังไมตรสัรู     
ก็ขอใหถาดทองลอยไปตามกระแสน้ําเถิด 

คุณคาในฉาก นางสุชาดาไดรับการยกยองจากพระพุทธองควาเปนเอตทัคคะ (เลิศกวาผูอื่น) ในทางถวาย
ทานจากท่ีผูเขียนเคยเกิดความสงสัยมาตลอดวาตัวตนของนางสุชาดามีลักษณะอยางไร รวมถึงความประพฤติใน
ฐานะที่เปนอุบาสก อุบาสิกา ในการประพฤติตอศาสนา การวางตัวและมารยาท ในสมัยพระพุทธกาล มีจารีต
ประเพณี เชนไร ซึ่งในฉากแสดงออกอยางเรียบงายท้ังลักษณะการใหโอวาท และสิ่งแวดลอมตางๆ แสดงความ
เปนจริง มองเห็นถึงความเสื่อมใสตอศาสนาและนักบวช ท่ีติดตัวมาของนางสุชาดามีอุปนิสัยที่ตดิตัวมาของไมมี
ใครเสมือน 

 
 
 
 

ภาพบางสวนเพื่อประกอบการอธิบายฉากละครซรีีสเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v= kXQVNrB3eqE&list=PLxmnDayBxWE2yB_ 

QNWFLe1ca_s17NQIeB. 
3.6 ฉากท่ี 8 ฉากท่ีพระเจาพิมพสิารปฏิบัติธรรมในคุกจากพระเจาอชาตศัตรผููเปนบตุรของพระเจา    

พิมพิสารและพระนางเวเทหิ พระเจาอชาติศัตรูหวังครอบครองเมืองมคธจึงจับพระบดิามาขังและทรมานในคุก
ดังกลาว เมื่อครั้งที่ยังอยูในพระครรภ พระนางเวเทหิของพระเจาพมิพิสาร พระนางทรงแพทอง อยากเสวยพระ
โลหิตของพระสวามี ดวยความรักพระมเหสีและบุตรในครรภ พระองคจึงรองพระโลหิตของพระองคไปใหพระ
มเหสเีสวย ทางดานโหราจารยทํานายวา ราชกุมารในครรภจะเปนปตุฆาต (ฆาพอ) พระนางเวเทหิจึงพยายามทํา
แทงหลายครั้งแตไมสําเร็จ พระเจาพิมพิสารเมื่อทรงทราบก็ทรงหาม พอประสูตมิีพระนามวา “อชาตศัตรู” 
(แปลวา ผูที่ไมเปนศัตรู)  

เหลออยูเพอมุงสูการฝกปฏบตอยางมุงมนและจรงจง

่ ่
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คุณคาในฉาก ทําเห็นวาพระเจาพิมพิสารผูเปนบดิารักพระเจาอชาตศัตรูมาก และไมไดโกรธบุตรเลย
นอกจากน้ันยังมีความเปนหวงไมอยากใหลูกไดทําบาป ไดนอมนําคําสั่งสอนของพระศาสดามาใชจนวาระสดุทาย
ของชีวิตในคุก ในชวงวิกฤตเชนน้ี ไดใชโอกาสไดในการปฏิบัติธรรมใหซาบซึ้งในธรรมะ เปนผูมีความสขุทามกลาง
ความทุกขได 
 

สรุปผลการวิจัย 
สุนทรียภาพในมิติแหงศลิปะละครซีรีสพระพุทธเจามหาศาสดาโลก ถูกสรางขึ้นมาจากพุทธประวัติ ถือ

เปนผลงานท่ีเปยมดวยคุณคาของเนื้อหาและศิลปะภาพยนตรประเภทงานทัศนศิลป เปนศิลปะของภาพ ที่ผาน
การกลั่นกรองของเทคนิคกลอง การแสดง ระยะเวลา แสง สี เสยีง ไดอยางมีชีวิตชีวาดวยองคประกอบศิลปอัน
ไดแก เสนรูปราง รูปทรง แสงและเงา หรือนํ้าหนักออนแก พื้นผิว บริเวณวาง สี  ดานหลักการออกแบบ     
ความกลมกลืน ความสมดลุ การเนน  สัดสวน  ระยะ จังหวะ  เอกภาพ และอาศัยผูเชี่ยวชาญแตละสาขาวิชามา
รวมงานมากมายหลายแขนง เชน ผูอํานวยการสราง ผูกํากับการแสดง ผูกํากับภาพ ผูกํากับเสยีง ผูประพันธเพลง 
ผูเขียนบทภาพยนตร ผูกํากับฝายศิลป นักตัดตอภาพ นักแสดง ตัวประกอบ และอื่นๆ อีกมาก รวมไปถึง       
เอฟเฟกตตางๆ ซึ่งตองใชผูชํานาญทางวิทยาศาสตรและท่ีสําคญัคุณคาของเรื่องราวของพุทธประวัตแิมนจะผาน
มาเปนสองพันกวาปแลวนั้นยังมีความทันสมัยมากและถูกสรางใหเขาใจงาย เขาถึงกลุมวัยรุนไดงาย ทําใหเห็นถึง
สภาพสังคมท่ียังคงมีกิเลสและเพราะสภาวะสังคมในปจจุบันที่มนุษยที่ทุกคนตองการพบเจอความสุขอันเปน     
นิรันดรแตจะมสีักกี่คนเลาที่คนพบ  
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