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บทคัดย่อ
การวิิจััยสร้้างสรรค์์เรื่่�องสวรรค์์เชิิงประจัักษ์์ มีีวััตถุุประสงค์์ คืือ 1) ศึึกษาถึึงความหมาย ความ
สำำ�คััญลัักษณะ ประเภทองค์์ประกอบของสวรรค์์ และวิิธีีเข้้าถึึงสวรรค์์ในพระพุุทธศาสนา 2) สร้้างสรรค์์
ผลงานเรื่่อ� งสวรรค์์เชิิงประจัักษ์์ เพื่่อ� สื่่อ� ความหมายถึึงการเข้้าถึึงสวรรค์์ในโลกมนุุษย์ห์ รืือการสร้้างความสุุข
ให้้แก่่ตนเองได้้ในชีีวิิตปััจจุุบััน และ 3) สร้้างองค์์ความรู้้�ในการสร้้างสรรค์์เรื่่�องสวรรค์์เชิิงประจัักษ์์ โดยมีี
ขั้้น� ตอน คืือ 1) ศึึกษาองค์์ความรู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องและกำำ�หนดกรอบแนวคิิดในการวิิจัยั 2) การสร้้างสรรค์์ผลงาน
3) การวิิเคราะห์์ผลงานสร้้างสรรค์์เรื่่�องสวรรค์์เชิิงประจัักษ์์ โดยใช้้ “Design Chart” เพื่่�อวิิเคราะห์์หาค่่า
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างส่่วนมููลฐานทางศิิลปะและหลัักการทางศิิลปะของยีีน มิิทเลอร์์ และทฤษฎีีสีีของ
โคบายาชิิเพื่่�อวิิเคราะห์์ถึึงสุุนทรีียภาพของสีีอารมณ์์ ความรู้้�สึึกในผลงานสร้้างสรรค์์ ตลอดจนทฤษฎีีการ
วิิจารณ์์ผลงานศิิลปะของเฟลด์์แมน
ผลการวิิจััยพบว่่า พระไตรปิิฎกแบ่่งนรก-สวรรค์์ไว้้เป็็น 3 ระดัับ 1) นรก-สวรรค์์ หลัังตายซึ่่�งเริ่่�มด้้วยผล
ที่่�จะได้้รัับในชาติินี้้�ก่่อนว่่า ผู้้�มีีศีีลประพฤติิดีีแล้้ว จะได้้ผลอย่่างนั้้�นๆ หนึ่่�ง สอง สาม สี่่� ห้้าแล้้วสุุดท้้าย หลัังจาก
แตกกายทำำ�ลายขัันธ์์แล้้วจะไปสุุคติิ 2) นรก-สวรรค์์ ที่่�อยู่่�ในใจก็็คืือระดัับจิิตของเรา 3) นรก-สวรรค์์ แต่่ละขณะ
จิิต คืือคนที่่�ยัังไม่่รู้้�อริิยสััจ 4 ยัังไม่่เข้้าใจในหลัักการแห่่งสััจจะของอริิยชน ก็็ยัังปรุุงแต่่งสร้้างสวรรค์์-นรกกัันอยู่่�
ตลอดเวลา ด้้วยอายตนะของตน คืือ ตา หูู จมููก ลิ้้�น กายและใจ ในการวิิจััยนี้้�มุ่่�งศึึกษานรก-สวรรค์์ระดัับที่่� 2
นรก-สวรรค์์ ที่่�อยู่่�ในใจ และระดัับที่่� 3 นรก-สวรรค์์ แต่่ละขณะจิิต ดัังนั้้�น การสร้้างสรรค์์ผลงาน ปีี พ.ศ. 2560
ตีีความว่่า สวรรค์์ คืือเมืืองฟ้้าที่่�เป็็นที่่�อยู่่�ของเทวดา เป็็นเมืืองทิิพย์์ เป็็นที่่�อยู่่�อัันเพลิิดเพลิินรื่่น� เริิงของเทวดา เป็็น
สถานที่่�ที่่เ� ต็็มไปด้้วยความสุุข เสวยบรมสุุขด้้วยกายทิิพย์์ ไม่่มีีความทุุกข์์ มีีความเพลิิดเพลิินรื่่น� รมย์์ด้้วยความสุุข
ปีี พ.ศ. 2561-2562 มุ่่�งสนใจนรก-สวรรค์์ในระดัับจิิต คืือระดัับจิิตของเรา ถ้้าระดัับจิิตเราอยู่่�ในนรกก็็เป็็นนรก
และไปนรก ผลงานใช้้สีีแดงสื่่�อถึึงพลัังงาน อำำ�นาจสีีเหลืืองสื่่�อถึึงความสว่่าง เจิิดจ้้า ความอบอุ่่�น ปลอบโยน
ปล่่อยวาง สีีเทาสื่่�อถึึงความอิ่่�มเอม ซึ่่�งเทีียบเคีียงได้้กัับชุุดสีี Rich กลุ่่�มสีี Gorgeous ของ Five-Color Image
Scale ตามทฤษฎีีสีีโคบายาซิิสื่่�อความหมายเกี่่�ยวกัับความร่ำำ��รวย ความงดงาม อัักขระบทภาวนา พุุท (พุุ) โธ
(โธ�) จััดในวงกลม ซึ่่�งสััญญะนี้้�เป็็นตััวแทนของพลััง อำำ�นาจ ความศัักดิ์์�สิิทธิ์์� แต่่การสร้้างสรรค์์ดัังกล่่าวก็็ยัังไม่่
สามารถทำำ�ให้้ผู้้�วิิจััยมีีความสุุข สงบ ดัังนั้้�น ปีี พ.ศ. 2563 ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจ นรก-สวรรค์์แต่่ละขณะจิิต ใช้้เทคนิิค
การขีีดเส้้นสััญลัักษณ์์ | เป็็นการสร้้างสมาธิิให้้จดจ่่ออยู่่�กัับการเขีียดเส้้นจะขีีดไปเรื่่�อยๆ ทีีละเส้้น เพื่่�อไม่่ส่่งจิิต
ออกนอก พยายามให้้จิิตอยู่่�กลัับตนเอง สััญลัักษณ์์  แทนจิิตที่่�ส่่งจิิตออกนอก ไปสนใจเรื่่�องอื่่�นชั่่�วขณะ จำำ�นวน
 ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นแทนการส่่งจิิตที่่�ออกนอกนานขึ้้�น มีีตั้้�งแต่่  ถึึง  และเมื่่�อใช้้สััญลัักษณ์์ 
จะแทนการหยุุดกิิจกรรมในวัันนั้้�น แล้้วมาเริ่่�มต้้นในวัันอื่่�นใหม่่ โดยเขีียนวัันเดืือนปีี เพื่่�อเป็็นการบัันทึึกในแต่่ละ
วัันของผลงานว่่าเริ่่�มสร้้างสรรค์์ตั้้�งแต่่วัันแรกจนถึึงวัันที่่�หมดความยาวของผ้้า 12 เมตร
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Abstract

The purposes of this creative research entitled “Empirical Heaven” were 1) to study
the definition, significance, types of heaven, and ways to reach heaven in Buddhism, 2) to
create work entitled “Empirical Heaven” in order to communicate the ways to reach heaven
in the human world or create happiness for oneself in the present life, and 3) to create
knowledge in creating this work with these following steps: 1) studying relevant knowledge
and determine the conceptual framework of the research, 2) creating work, and 3) analyzing
the work entitled “Empirical Heaven” by using the “Design Chart” for the analysis of the
relationship between artistic fundamental and the artistic principle of Gene Miller, the color
theory of Kobayashi to analyze the aesthetics of colors, feelings of creative work, and the
theory of art criticism of Feldman.
The results of the research showed that the Tripitaka (Buddhist scriptures) divided the
hell-heaven into 3 levels: 1) hell-heaven after death, which began with the results that would
be obtained in this life before that those who had morally good would receive the results as
one, two, three, four, and five, respectively, and then entering beatitude, 2) hell-heaven in
the heart of our mind, and 3) hell-heaven in each moment in which those who did not know
or understand the principle of the Four Noble Truths would still garnish heaven-hell together
all the time with their own senses, namely eyes, ears, nose, tongue, body and mind. In this
research, the researcher emphasized the study of hell-heaven at the level 2, hell-heaven
in the heart of our mind, and at the level 3, hell-heaven in each moment. Therefore, the
creation of work in 2017 interpreted that heaven was the city and home of angels and was
a place full of happiness, enjoyment, and pleasure. The work during 2018-2019 focused on
hell-heaven at a mental level. If our mental level was in hell, we would go to hell. The work
used red to represent power, yellow to represent brilliance, warmth, and comfort, and gray
to represent elation. This was comparable to the Rich color set in the Gorgeous color group
of the Five-Color Image Scale according to Kobayashi’s color theory which implied wealth,
beauty, and the prayer “Put and Toe”, representing the power and holiness. However, this
mentioned creation was not able to bring the researcher peace and tranquility. Therefore,
in 2020, the researcher was interested in hell-heaven in each moment using the symbolic
drawing technique | which was to concentrate on the lines, one by one, to avoid sending the
mind out and try to get the mind to be with oneself. The symbol represented the mind that
was out and paid attention to other matters momentarily. The number of that increased
represented sending the mind that went out for longer period of time, from to . When using
the symbol , it represented stopping the activities that day and starting again on another
day by writing the date, month, and year in order to record each day of the work that it was
created from the first day to the end of the fabric length of 12 meters.

Keyword: Empirical Heaven
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บทที่ 1
บทนำ�
ความเป็นมาของปัญหา
แนวคิดเรื่องสวรรค์ทุกศาสนาล้วนกล่าวไว้ซึ่งแต่ละศาสนาก็มีทรรศนะ หรือความเชื่อที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าสวรรค์เป็นที่อยู่ของคนที่ประพฤติดี เทพ และบรรพบุรุษ
เป็นที่รวมแห่งความสุข มีแต่ความสว่าง มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว สวรรค์เป็นสถานที่ที่
อยู่สูงเหนือจากโลกมนุษย์และอากาศขึ้นไป ศาสนาคริสต์เชื่อว่าสวรรค์เป็นสถานที่พระเจ้าทรงสร้างไว้
เป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าและพระเยซู และยังเป็นรางวัลแก่ผู้ที่มีศรัทธาต่อพระเจ้า เป็นสถานที่
ที่ท�ำด้วยอัญมณีและทองค�ำบริสุทธิ์ เป็นอาณาจักรที่ยั่งยืนตลอดกาล ศาสนาอิสลามเชื่อว่าสวรรค์เป็น
สถานที่ประทับของพระอัลเลาะห์ และผู้ที่เคารพศรัทธาพระองค์ เป็นสถานที่สวยงามมีธารน�้ำหลายสาย
อยู่เบื้องใต้ ไม่มีความเหนื่อยยากใดๆ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากพระอัลเลาะห์จะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาล
(วิโรจ นาคชาตรี, 2547, หน้า 85-89) สามารถสรุปความเชื่อเรื่องสวรรค์ในศาสนาพราหมณ์ คริสต์ และ
อิสลามได้ว่า สวรรค์สร้างโดยพระเจ้าหรือเทพเจ้า เป็นที่อยู่ของผู้ที่กระท�ำความดี แบ่งระดับสวรรค์ตาม
ระดับของบุญ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสว่าง ความสุข ไม่มีความยากล�ำบากใดๆ มีความสวยงามสร้าง
จากอัญมณี ทองค�ำบริสุทธิ์ เป็นภพภูมิที่อยู่เหนือโลกมนุษย์และอากาศขึ้นไป
ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ มนุษย์ถวายทานเพื่อต้องการความสุข ความสุขก็คือบุญนั้นเอง
แต่สงิ่ ทีม่ นุษย์ปรารถนามากทีส่ ดุ หลังจากการตายแล้วก็คอื ได้ไปเกิดในสวรรค์ ค�ำสอนเรือ่ งสวรรค์มมี ากับ
มนุษย์ตงั้ แต่อดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบนั ซึง่ มีทงั้ พวกทีเ่ ชือ่ ว่าสวรรค์มอี ยูจ่ ริงก็มแี ละพวกทีไ่ ม่เชือ่ ก็มี ฝ่ายที่
เชื่อว่าสวรรค์มีอยู่จริง มีความเชื่อว่าสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของเหล่าเทวดาที่ประเสริฐกว่ามนุษย์ ได้เสวย
กามสุขที่ล้วนแต่เป็นทิพย์ มีอ�ำนาจมากกว่ามนุษย์ ผู้ที่ได้สิทธิ์ไปเกิดบนสวรรค์คือผู้ที่ได้สร้างบุญกุศลไว้
มากหรือน้อยแล้วแต่เจตนาจะเป็นไป และการเกิดจะเป็นการเกิดแบบอุบัติขึ้นเป็น เทวดาทันที เทวดา
จะอุบัติขึ้นเป็นรูปร่างอันเป็นทิพย์และอยู่ในวัยหนุ่มสาว เป็นเทพบุตร เทพธิดา ในกรณีที่สร้างบุญกุศล
ไว้มากก็อุบัติขึ้นในวิมานของตนพร้อมทั้งมีบริวารที่คอยให้การปรนนิบัติรับใช้ สวรรค์ตามที่กล่าวมานี้
จัดเป็นสวรรค์ที่อยู่ในภพภูมิอื่นซึ่งสามารถประสบได้ก็ต่อเมื่อตนได้สิ้นชีวิตจากโลกมนุษย์ไปแล้ว แต่ยังมี
สวรรค์อีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความส�ำคัญต่อชีวิตมนุษย์มากเช่นกัน นั่นคือสวรรค์ในโลกมนุษย์ เป็นสวรรค์
ทีม่ วลมนุษย์ทกุ คนสามารถท�ำให้เกิดมีได้ ไม่เลือกวันเวลา สถานะความเป็นอยู่ ขอเพียงแค่กระท�ำความดี
งามก็สามารถเป็นเจ้าของสวรรค์ชนิดจับต้องได้ มองเห็นได้อย่าง ประจักษ์แก่ตนเองได้เช่นกัน (พระวิชัย
สุภโร (แสนอินทร์), 2551, หน้า 1-2)
จากที่กล่าวมาข้างต้น เรื่องของสวรรค์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา เพราะสวรรค์เป็นสถานที่ที่
สวยงามสร้างจากอัญมณี ทองค�ำบริสุทธิ์ ไม่มีความยากล�ำบากใดๆ มีความสว่าง ความสุข เป็นที่อยู่ของ
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ผูท้ กี่ ระท�ำความดี ซึง่ ผูว้ จิ ยั เองก็เป็นพุทธศาสนิกชน จึงมีความสนใจศึกษาเรือ่ งของสวรรค์ในทรรศนะของ
พุทธศาสนาว่า สวรรค์คอื อะไร มีความส�ำคัญอย่างไร ลักษณะ ประเภทองค์ประกอบของสวรรค์เป็นอย่าง
มีอะไรบ้าง และวิธีเข้าถึงสวรรค์ในพระพุทธศาสนาต้องท�ำอย่างไร เพื่อน�ำองค์ความรู้ในเรื่องของสวรรค์
ในทรรศนะของพุทธศาสนามาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมเรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ เพื่อสื่อความ
หมายถึงการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์หรือการสร้างสวรรค์ชนิดจับต้องได้ อันจะน�ำมาซึ่งความสุขให้แก่
ตนเองได้ในชีวิตปัจจุบัน

จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. ศึกษาถึงความหมาย ความส�ำคัญ ลักษณะ ประเภทองค์ประกอบของสวรรค์ และวิธีเข้าถึง
สวรรค์ในพระพุทธศาสนา
2. สร้้างสรรค์์ผลงาน เรื่่�องสวรรค์์เชิิงประจัักษ์์ เพื่่�อสื่่�อความหมายถึึงการเข้้าถึึงสวรรค์์ในโลก
มนุุษย์์หรืือการสร้้างความสุุขให้้แก่่ตนเองได้้ในชีีวิิตปััจจุุบััน
3. สร้างองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์

ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. สวรรค์ในทรรศนะของพุทธศาสนา
2. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
3. หลักการวิเคราะห์ผลงานศิลปะตามทฤษฎีของยีน มิลเลอร์
4. หลักการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของสีตามทฤษฎีสีของโคบายาชิ
5. หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะตามทฤษฎีของเฟลด์แมน
ขอบเขตด้านปฏิบัติงาน
ลงมือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมจ�ำนวน 10 ชิ้น

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์นี้ มีวิธีการในด�ำเนินการ ดังนี้
1. การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา ค้นคว้า
รวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวรรค์ แนวคิด
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทฤษฎีการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของยีน มิลเลอร์ และทฤษฎีสีของ
โคบายาชิ ตลอดจน ทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน
2. การก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ แล้วน�ำมา
ประมวลสรุปเพื่อก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์
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3. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม
4. สรุปผลการวิจัยจากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม
5. น�ำเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลและการตีความสวรรค์เชิงประจักษ์ อันน�ำไปสู่การอนุรักษ์เผยแพร่คุณค่าทาง
ภูมิปัญญาไทย
2. ได้ผลงานจิตรกรรมสือ่ ผสมเรือ่ งสวรรค์เชิงประจักษ์ทสี่ อื่ ความหมายถึงการเข้าถึงสวรรค์ใน
โลกมนุษย์หรือการสร้างสวรรค์ชนิดจับต้องได้ อันจะน�ำมาซึ่งความสุขให้แก่ตนเองได้ในชีวิตปัจจุบัน
3. ได้กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การศึกษาทางด้านศิลปกรรมอัน
น�ำไปสู่แนวทางการพัฒนาทางด้านศิลปกรรมให้แก่วงการศิลปกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
แนวคิดที่เกี่ยวกับสวรรค์ในศาสนาพุทธ
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรม
1. กระบวนการเชิงประจักษ์
2. ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศิลปะ
3. ทฤษฎีการรับรู้
4. ความรู้สึก
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับศิลปะ
1. ทฤษฎีการเคราะห์ผลงานศิลปะของยีน มิลเลอร์
2. ทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน

ให้ความรู้เกี่ยวกับสวรรค์ในศาสนาพุทธ
จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์

หาข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
จากการลงพื้นที่
การสร้างภาพร่าง

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ผลงานสร้างสรรค์
จัดนิทรรศการ

สูจิบัตร

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิิจัยั เชิิงสร้้างสรรค์์ เรื่่�อง สวรรค์์เชิิงประจัักษ์์ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ศึกึ ษาแนวคิิดและทฤษฎีี จากเอกสาร
ตำำ�รา บทความ งานวิิจััยต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานในการวิิจััยและนำำ�เสนอ ดัังมีีรายละเอีียด ต่่อ
ไปนี้้�
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวรรค์
2. กระบวนการเชิงประจักษ์ 		
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะ
3.1 ธรรมชาติของศิลปะ
3.2 แรงบันดาลใจ
3.3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ		
3.4 ทฤษฎีสีของโคบายาชิ
4. ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศิลปะ
4.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
4.2 ทฤษฎีปลุกเร้า
4.3 ทฤษฎีสารสนเทศ
5. ทฤษฎีการรับรู้
5.1 ระบบการรับรู้
5.2 ทฤษฎีการรับรู้โดยตรง
5.3 ทฤษฎีการรับรู้คอนสตรัคติวิสต์
5.4 ทฤษฎีเกสตอลต์
6. ความรู้สึก
7. ทฤษฎีการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะ
7.1 ทฤษฎีการเคราะห์ผลงานศิลปะของยีน มิลเลอร์
7.2 ทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน				
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9. ผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวรรค์
สวรรค์ ในภาษาไทยมาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง ภพหนึง่ ในคติของศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนา
ยูดาห์ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามอันเป็นสถานทีต่ อบแทนคุณงามความดีของมนุษย์ที่
ได้ท�ำไปเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้
สวรรค์ในพระพุทธศาสนา
พระวิชัย สุภโร (แสนอินทร์) (2551, หน้า 11-12) ได้ประมวลความหมายของสวรรค์จาก
รากศัพท์ค�ำบาลี จากในคัมภีร์ต่างๆ ได้ความหมายของค�ำว่า “สวรรค์” หมายถึง สวรรค์เมืองฟ้าที่เป็น ที่
อยูข่ องเทวดา เป็นเมืองทิพย์ เป็นทีอ่ ยูอ่ นั เพลิดเพลินรืน่ เริงของเทวดาเป็นอีกโลกหนึง่ คือ เทวโลก โลกของ
เทวดา เป็นสถานทีท่ เี่ ต็มไปด้วยสมบัตอิ นั เป็นทิพย์ มีกายอันเป็นทิพย์ มีการเสวยตามผลบุญกุศลทีต่ นได้ทำ�
ไว้เมือ่ ครัง้ ยังเป็นมนุษย์อยู่ และได้จตุ มิ าเป็นเทวดาในสวรรค์ชนั้ ต่างๆ ดังนัน้ จึงสรุปแนวคิดเกีย่ วกับสวรรค์
ในพระพุทธศาสนาได้ว่า คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุข เสวยบรมสุขด้วยกายทิพย์ ไม่มีความทุกข์ มี
ความเพลิดเพลินรื่นรมย์ด้วยความสุข สวรรค์จึงเป็นอีกโลกหนึ่งที่มนุษย์ต้องการไปเกิด ลักษณะทั่วไป
ของสวรรค์สามารถแบ่งเป็น 6 ลักษณะ ดังนี้
1. ภพทีอ่ ยูข่ องพวกโอปปาติกะก�ำเนิด คือเกิดขึน้ เจริญเติบโตทันที ไม่ตอ้ งอาศัยมารดาบิดาเป็น
ผู้ให้ก�ำเนิด เมื่อเกิดแล้วจะมีรูปร่างเป็นผู้ใหญ่ ถ้าเป็นชายเรียกว่าเทพบุตร เป็นผู้หญิงเรียกว่าเทพธิดา มี
กายทิพย์ สมบัติทิพย์ และบริบูรณ์ด้วยเบญจกามคุณเลิศ
2. มีแสงรัศมีทิพย์ใสผุดผ่องพุ่งออกจากกาย แสงรัตนะต่างๆ และจากปราสาทส่องสว่างไสว
สวยงามไปทั่วบริเวณแทนแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ จึงไม่มีกลางวันและกลางคืน
3. มีอากาศบริสุทธิ์คงที่ ไม่หนาว ไม่ร้อน มีลมอ่อนๆ พัดโชยเย็นกายตลอดเวลา มีดอกมณฑา
ทิพย์ส่งกลิ่นหอมอบอวลทวนลม มีสระน�้ำและอุทยาน ให้ชาวสวรรค์ได้เที่ยวชมเพลิดเพลินรื่นเริงใจ
4. มีสุธาโภชน์ดีเลิศ รสกลมกล่อมเป็นอาหาร ไม่ต้องรับประทานให้เสียเวลาเพียงนึกเท่านั้น
ก็อิ่มได้ดังปรารถนา และไม่ต้องขับถ่ายของเสียเหล่านั้นออกจากร่างกายดังเช่นมนุษย์ ไม่มีสิ่งปฏิกูลใดๆ
ปรากฏให้เห็น แม้ว่าเมื่อถึงคราวจุติร่างกายก็จะหายไปเอง
5. มีทอี่ ยูอ่ าศัย คือวิมานเป็นปราสาทสวยงามวิจติ รตระการตา คือวิมานทองเปล่งแสงทองผ่อง
ประกาย วิมานเงินเปล่งแสงสีเงินนวลผุดผ่อง วิมานแก้วเปล่งแสงแวววาวสดใส และมีวิมานต่างๆ เช่น
กุญชรวิมาน เป็นต้น พรั่งพร้อมไปด้วยความงามรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆ มีสีและทรวดทรงวิจิตรสวยงาม
6. มีเครือ่ งภูษาอาภรณ์เครือ่ งประดับต่างๆ เป็นทิพย์สวยงาม มีรศั มีพวยพุง่ เป็นสีตา่ งๆ มีดนตรี
ทิพย์ขับประโคม ขาน ร้องเสียงไพเราะเสนาะโสตยิ่ง และมีการฟ้องร�ำรื่นเริงต่างๆ สุขส�ำราญเพลิดเพลิน
อารมณ์ (พระราชปริยัติสุธี (สะอิ้ง สิรินนฺโท), 2546, หน้า 15)
ประเภทของสวรรค์
การแบ่งประเภทของสวรรค์จดั เป็นสุคติภมู ใิ นระดับกามภูมเิ ช่นเดียวกับมนุษย์ และสวรรค์
แบ่งได้ 6 ชั้น ได้แก่
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1. ชัน้ จาตุมหาราชิกา เป็นดินแดนทีเ่ ต็มไปด้วยความสุขและความเจริญของท้าวมหาราช
ทั้ง 4 พระองค์ พระองค์ทรงเป็นจอมเทพที่ปกครองเหล่าทวยเทพทั้งมวล โดยการเสวยความส�ำราญนั้น
ด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ทุกทิพาราตรีกาล
2. ชัน้ ดาวดึงส์ เป็นภูมทิ อี่ ยูแ่ ห่งทวยเทพซึง่ มีเทพ 33 องค์เป็นอธิบดี มีจอมเทพผูป้ กครอง
ชือ่ ท้าวสักกะ แต่โดยทัว่ ไปเรียกกันว่า พระอินทร์ (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), 2545, หน้า 65) สวรรค์
ชั้นนี้ตั้งอยู่เหนือยอดเขาพระสุเมรุ เป็นนครที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในอากาศ เป็นวิมานทิพย์มีก�ำแพงแก้ว
ล้อมรอบ มีประตูแก้ว 100 ประตู มีปราสาทเรือนยอดรุ่งเรืองด้วยรัศมีเลื่อมพราย ตรงกลางมหานครมี
ปราสาทสูงชื่อเวชยันต์ปราสาทประดับด้วยแก้ว 7 ประการ (พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), 2538,
หน้า 66) เมื่อเปิดประตูจะได้ยินเสียงอันไพเราะ
3. ชัน้ ยามา เป็นแดนสุขาวดี เป็นทีส่ ถิตอยูข่ องเทพยดาทัง้ หลาย ผูไ้ ม่มคี วามล�ำบาก และถึง
ซึง่ ความสุขอันเป็นทิพย์ มีพระสยามเทวาธิราชทรงเป็นผูป้ กครอง สวรรค์ชนั้ นีม้ ปี ราสาทเงินและปราสาท
ทองมีความสวยงามวิจติ รตระการตายิง่ กว่าสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ มีรตั นปราการก�ำแพงแก้วล้อมรอบวิมาน มี
อุทยานและสระโบกขรณีอนั เป็นทิพย์อยูห่ ลากหลาย ในสวรรค์ชน้ั นีไ้ ม่มดี วงอาทิตย์ดวงจันทร์ให้แสงสว่าง
แต่กลับสว่างไสวด้วยแสงแห่งรัตนะต่างๆ และแสงสว่างจากรัศมีของเทวดาทัง้ หลาย จึงมีเฉพาะกลางวัน
ไม่มกี ลางคืน การทีจ่ ะรูว้ นั และคืนนัน้ ย่อมรูไ้ ด้จากบุปผชาติดอกไม้ทพิ ย์ ถ้าดอกไม้ทพิ ย์บานก็แสดงว่าเป็น
เวลากลางวัน ถ้าดอกไม้ทิพย์หุบก็แสดงว่าเป็นเวลากลางคืน (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร, 2545,
หน้า 384-385)
4. ชั้นดุสิต เป็นดินแดนที่อยู่ของผู้อิ่มเอิบด้วยสิริสมบัติของตน มีท้าวเทวราชชื่อว่า
สันดุสิตเทวราช เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทุก
พระองค์กอ่ นทีจ่ ะมาตรัสรูใ้ นโลกมนุษย์ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชนั้ ดุสติ มาก่อน นอกจากนีแ้ ล้ว ยัง
เป็นทีอ่ บุ ตั ขิ องพระพุทธมารดา พระพุทธบิดา และพระโพธิสตั ว์ทงั้ หลายด้วย ลักษณะทัว่ ไปของสวรรค์ชนั้
ดุสิตภายในปรากฎว่ามีปราสาทวิมานอยู่ 3 ชนิด คือ รัตนวิมาน (วิมานแก้ว) กนกวิมาน (วิมานทอง) และ
รชตวิมาน (วิมานเงิน) ตัง้ อยูเ่ รียงรายกันไป วิมานเหล่านีม้ รี ตั นปราการก�ำแพงแก้วล้อมรอบทุกวิมาน มีสระ
โบกขรณีและอุทยานทิพย์เป็นทีเ่ ทีย่ วเล่นชืน่ บานของเทวดา เหล่าเทวดาในชัน้ ดุสติ สวรรค์มรี ปู ร่างสวยงาม
กว่าเทวดาในชัน้ ต�ำ่ อืน่ ๆ มีนำ�้ ใจรูบ้ ญ
ุ รูธ้ รรม และประชุมฟังธรรมในวันธรรมสวนะไม่เคยขาด เช่นเดียวกับ
ชั้นสวรรค์ดาวดึงส์ โดยเฉพาะสมเด็จท้าวดุสิตเทวาธิราชเป็นพหูสูตเพราะได้สดับฟังธรรมเทศนามามาก
ทั้งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า ในปัจจุบันสมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย์ หรือพระ
ศรีอาริย์พระโพธิสัตว์ที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่พุทธบริษัทจักได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
อนาคตอันตรกัปที่ 13 แห่งภัทรกัป (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538, หน้า 30)
5. ชั้นนิมมานรดี คือดินแดนที่อยู่ของผู้ยินดีในการเนรมิต เมื่อปรารถนาสิ่งใดก็เนรมิต
เอาเองได้ตามปรารถนา มีท้าวสุนิมมิตเทวาธิราชทรงเป็นอธิบดี ลักษณะทั่วไปของสวรรค์ชั้นนี้ ภายใน
ประกอบด้วยปราสาทเงิน ปราสาททอง และปราสาทแก้ว มีก�ำแพงแก้วก�ำแพงทองอันเป็นทิพย์ วิมาน
ของเทวดาทั้งหลายเป็นทองราบเรียบเสมอกัน มีสระโบกขรณี และอุทยานทิพย์เป็นที่ส�ำราญของเทวดา
เทวดาทั้งหลายเป็นผู้มีรูปงามและมีกายทิพย์รัศมีจะรุ่งเรืองเป็นยิ่งนัก
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6. ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เป็นภูมิของทวยเทพ อันมีท้าวปรนิมมิตสวัตตีมาราธิราช และท้าว
ปรนิมิตเทวาธิราชทรงเป็นอธิบดี เป็นที่อยู่อันประเสริฐด้วยสุขสมบัติอันยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหลาย
เพราะผู้เสวยกามคุณที่เทวดาอื่นรู้ความต้องการของตนแล้วเนรมิตให้
สรุป สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละชั้น คือ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกความ
สบายต่างๆ มีสระโบกขรณีทมี่ นี ำ�้ ใสดุจแก้วอินทนิล มีสวนทิพย์อนั เป็นสถานทีส่ นุกสนานรืน่ เริงเพลิดเพลิน
ของเหล่าเทวดา มีสถานที่ฟังธรรมที่เรียกว่าสุธรรมาเทวสภาประจ�ำสวรรค์ มีวมิ านปราสาทรุ่งเรืองสดใส
ประจ�ำสวรรค์แต่ละชัน้ ตลอดจนมีเทวดาผูป้ กครองในแต่ละชัน้ ด้วย สวรรค์ชนั้ สูงสุดจะมีความสุขทีย่ นื ยาว
มากกว่าสวรรค์ชนั้ ต�ำ่ ลงมา สิง่ อ�ำนวยความสะดวกสบายเหล่านี้ ก็เนือ่ งมาจากบุญกุศลทีไ่ ด้บำ� เพ็ญมาแล้ว
ก่อนไปบังเกิดบนสวรรค์ในแต่ละชั้น
ป.อ. ปยุตฺโต (2545) ได้กล่าวว่า นรก-สวรรค์เป็นเรื่องส�ำคัญ เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเทียบกับศาสนา
ทั่ว ๆ ไปแล้ว ซึ่งมาดูในแง่ของพระพุทธศาสนาความส�ำคัญของนรก-สวรรค์ลดลงไป ในศาสนาส่วนใหญ่
นรก-สวรรค์เป็นจุดสุดท้ายแห่งการเดินทางชีวิตของมนุษย์ เชื่อว่านรก-สวรรค์เป็นนิรันดร แต่ในความ
ส�ำคัญของนรก-สวรรค์ในพระพุทธศาสนาจะด้อยลงไป สวรรค์ไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนา แต่
พระพุทธศาสนาบอกว่า มีสงิ่ ทีส่ งู กว่านัน้ สิง่ ส�ำคัญกว่าสวรรค์ คือนิพพาน ประการต่อไปนรก-สวรรค์ตาม
ทีร่ กู้ นั หรือพูดกันอยูเ่ ป็นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั หรือประสบหลังจากตายแล้ว ศาสนาอืน่ ๆ ทัว่ ไปเชือ่ อย่างนัน้ ดังนัน้
จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาเหล่านั้น จึงเป็นเรื่องของชีวิตข้างหน้า แต่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา
เป็นสิ่งที่บรรลุได้ในชาตินี้ นิพพานสามารถบรรลุในชาตินี้ ตั้งแต่ยังเป็นๆ อยู่ ต่อไปข้อที่สาม ในพระพุทธ
ศาสนา นรก-สวรรค์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในสังสารวัฏ คือการเวียนว่ายตายเกิด
ดังนี้ คือ

ป.อ. ปยุตโฺ ต (2545, หน้า 6-29) กล่าวถึง ข้อพิจารณาเกีย่ วกับเรือ่ งนรก-สวรรค์เป็น 2 ประเด็น

1. นรก-สวรรค์มีจริงไหม เรื่องพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีหรือไม่มี เพราะการจะพิสูจน์ต้องพิสูจน์ให้ตรง
ตามอายตนะ การพิสูจน์เรื่องนรก-สวรรค์จะต้องพิสูจน์ด้วยชีวิตที่ใจนั่นเอง คือต้องลองตายดู เพราะเรา
ถือว่าจิตเป็นแกนของชีวิต เมื่อพิสูจน์ด้วยการที่ต้องตาย ก็ท�ำไม่ได้ ไม่มีใครกล้าท�ำ ดังนั้น จึงเกิดปัญหา
พิสูจน์ไม่ได้ ซึ่งในพระไตรปิฎกแบ่งนรก-สวรรค์ไว้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.1 นรก-สวรรค์ หลังตาย เป็นแหล่งเป็นโลกเป็นภพ ซึง่ เราจะไปรับผลกรรม หรือตามความ
เชื่อของศาสนาที่มีเทพเจ้าสุงสุดว่า จะไปรับโทษ รางวัล ตามพระไตรปิฎกกล่าวว่า มีนรก-สวรรค์ และ
ได้กล่าวถึงสวรรค์ว่า เมื่อแตกกายท�ำลายขันธ์ล่วงลับดับชีพไปแล้ว จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ ป.อ. ปยุตฺโต
(2545, หน้า 9) กล่าวว่า ส�ำนวนความนี้ ไม่ได้บรรยายว่าสวรรค์เป็นอย่างไร ได้แต่สรุปและโดยมากมา
ห้อยท้ายกับค�ำแสดงผลของกรรมดี ซึง่ จะเริม่ ด้วยผลทีจ่ ะได้รบั ในชาตินกี้ อ่ นว่า ผูม้ ศี ลี ประพฤติดแี ล้ว จะ
ได้ผลอย่างนั้นๆ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แล้วสุดท้าย หลังจากแตกกายท�ำลายขันธ์แล้ว จะไปสุคติ ดังเช่น
เจริญเมตตา มีอนิสงส์อย่างนี้ คือ หลับเป็นสุข ฝันดี... บอกผลดีในปัจจุบันเสร็จแล้ว จึงห้อยท้ายว่า ตาย
แล้วไปสวรรค์ ไปพรหมโลก นอกจากนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องนรก-สวรรค์ พระองค์ตรัสถึงผลใน
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ปัจจุบันมากมายก่อน แล้วนรก-สวรรค์ ห้อยท้ายไว้ ซึ่งเรื่องสวรรค์มีกล่าวไว้น้อยมาก นรก-สวรรค์ระดับ
นี้เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญไม่อาจพิสูจน์ได้ ไม่ว่าในแง่บวกหรือแง่ลบ เมื่อพิสูจน์ไม่ได้ ก็ต้องขึ้นอยู่
กับศรัทธา
1.2 นรก-สวรรค์ ที่อยู่ในใจ หรือที่เราพูดกันว่า “สวรรค์ในอก นรกในใจ” เป็นเรื่องที่มีใน
ชาตินี้ ป.อ. ปยุตโฺ ต (2545, หน้า 13) นรก-สวรรค์แม้ในชาติหน้า ก็สบื ไปจากชาตินี้ เพราะมันอยูใ่ นสภาพ
จิต ภูมิของจิต ชั้นของจิต ระดับของจิตใจ จิตของเรามีคุณภาพหรือคุณสมบัติอยู่ในระดับไหน ถึงเวลา
ตาย ถ้าระดับจิตเป็นนรก ก็ไปนรก ถ้าระดับจิตเป็นสวรรค์ ก็ไปสวรรค์ ที่กล่าวมานั้นหมายความว่า โดย
หลักทัว่ ไป ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ ด�ำเนินไปในเวลายาวนานหลายๆ ปี ระดับจิตของเราอยูแ่ ค่ไหน เวลาตาย
โดยทั่วไป ถ้าไม่ใช่กรณียกเว้น มันก็อยู่ในระดับนั้นแหละ ส่วนกรณียกเว้น ถ้าเวลาตายนึกถึงอารมณ์ที่ดี
เช่น ท�ำกรรมชั่วมามาก แต่เวลาตายนึกถึงสิ่งที่ดี ก็ไปเกิดดีได้ ถ้าเวลาอยู่ ท�ำกรรมดี แต่เวลาตายเกิดจิต
เศร้าหมอง ระดับจิตตกลงไป ก็ไปเกิดในที่ต�่ำ เมื่อการไปเกิดขึ้นอยู่กับระดับจิตอย่างนี้ ก็หมายความว่า
เราพร้อมจะไปนรก-สวรรค์ได้ตั้งแต่ปัจจุบัน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า คนที่จะไปนรก ก็คือคนที่จิตใจ
อยู่ในระดับนรกอยู่แล้วในชาตินี้ ส่วนคนที่จะไปสวรรค์ ก็คือคนที่มีจิตใจในระดับสวรรค์อยู่แล้ว เพราะ
ฉะนั้น สวรรค์ในอก นรกในใจ ก็คือระดับจิตของเรานั้นเอง ที่มันอยู่ในนรกหรือสวรรค์ ถ้าระดับจิตเรา
อยู่ในนรก ก็เป็นนรก และไปนรก ถ้าระดับจิตของเราอยู่ในสวรรค์ ก็เป็นสวรรค์ และไปสวรรค์
		 การท�ำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้ เรารู้ เพราะเรามีความรู้สึกเป็นประสบการณ์เฉพาะตัว
เกี่ยวกับกรรมดี กรรมชั่วที่ท�ำไว้ ถ้าท�ำกรรมชั่วจะรู้สึกเดือดร้อนใจ ทางพระใช้ค�ำว่า “วิปฏิสาร” เป็น
สภาพจิตที่เป็นทุกข์ ซึ่งนับเป็นนรก ในทางตรงข้าม ถ้าท�ำกรรมดี ก็เกิดปราโมทย์ มีปีติ มีความอบอุ่นใจ
อิ่มเอิบ ร่าเริง บันเทิง เบิกบานใจ ปลื้มใจ เปรมใจ มีความสุข จิตใจอยู่ในระดับสวรรค์
1.3 นรก-สวรรค์ แต่ละขณะจิต ป.อ. ปยุตฺโต (2545, หน้า 15-17) กล่าวว่า คนที่ยังไม่รู้
อริยสัจ 4 ยังไม่เข้าใจในหลักการแห่งสัจจะของอริยชน ก็ยังปรุงแต่งสร้างสวรรค์-นรกกันอยู่ตลอดเวลา
ด้วยอายตนะขอเรา คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ นรก-สวรรค์ แต่ละขณะจิตนี้คล้ายๆ กับ นรก-สวรรค์
ทีอ่ ยูใ่ นใจ แต่เป็นเรือ่ งละเอียดอ่อนกว่า คือเป็นเรือ่ งสัมพันธ์กบั สภาพ และระดับจิตใจ ซึง่ สามารถอธิบาย
ได้ว่า เมื่อยังเป็นปุถุชน จิตของเราก็ปรุงแต่งอยู่เสมอ เมื่อมีความรู้สึกด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็
ปรุงแต่อยู่เรื่อยไป คือปรุงแต่งด้วยกิเลส มีความดี-ความชั่ว มีกุศล-อกุศลในใจของเราเอง การปรุงแต่ง
อย่างนี้เป็นเรื่องของปฏิกิริยาต่อสิ่งที่รับเข้ามา เช่น เมื่อเราเห็นสิ่งที่สวยงาม เราชอบใจ เราก้มีความสุข
ได้เห็นทีเ่ ราไม่ชอบ เราขัดใจ ก็เกิดทุกข์ หรือว่า เราได้รบั ประทานอาหาร ลิน้ ได้รบั รสทีอ่ ร่อย เราก็มคี วาม
สุข ถ้ารับได้รับรสที่ขม ไม่อร่อย เราก็มีความทุกข์ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ปรุงแต่งจากข้างในออกไป เช่น
ใจคอเราไม่ดี เราเกิดความโกรธ เกิดอารมณ์ค้าง เลยเห็นอะไรขัดใจไปหมด ทั้งที่คนหรือของนั้นไม่ได้ท�ำ
อะไรเรา แต่เรามองเห็นว่าเขามีใจคิดไม่ดีต่อเราต่างๆ นานา ก็เพราะใจของเราเองปรุงแต่งอาศัยพื้นจิต
ของเราไม่ดีอยู่แล้ว มีอกุศลขึ้นมาในใจ ใจเราไม่ดี มองอะไรกระทบตัว ขัดใจไปหมด ขุ่นมัว มีทุกข์เรื่อยๆ
ตลอดวัน ซึง่ เรียกการปรุงแต่งนรกนีว้ า่ “ฉผัสสายตนิกนรก” แต่ถา้ เราใจดี บางทีไปประสบอะไรทีด่ ใี จขึน้
มา วันนั้นเลยยิ้มได้ทั้งวัน เห็นอะไรดีไปหมด อย่างนี้เรียกว่า “การปรุงแต่งสวรรค์” หรือ “ฉผัสสายตนิก
สวรรค์” ไม่ต้องรอชาติหน้า อยู่ที่การสร้างจิตของเรา คือ การสร้างสมพื้นจิตใจไว้ในทางที่ดี มีเมตตา มี
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ใจกว้างเผื่อแผ่ สร้างปัญญาไว้มาก ใจเราดี มีความโล่งโปร่งสบาย เราก็สร้างสวรรค์ได้ และมีสวรรค์อยู่
เสมอ แม้ว่าสภาพแวดล้อมอาจไม่ดีเท่าที่ควร แต่เราท�ำจิตของเราได้ ใจเราสบาย ก็สามารถท�ำสภาพที่
น�ำไปนรกให้กลายเป็นสวรรค์ไปได้
2. ท่าที่ของพุทธศาสนาต่อเรื่องนรก-สวรรค์ ส�ำหรับสิ่งที่พิสูจน์ออกมาให้เห็นชัดไม่ได้ ทาง
พุทธศาสนามีหลักให้ปฏิบัติ คือถือการวางท่าทีเป็นส�ำคัญ ส�ำคัญกว่าแง่ที่พูดถึงนรก-สวรรค์หลังตาย แต่
มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับนรก-สวรรค์ระดับที่สาม หรือนรก-สวรรค์ แต่ละขณะจิต เพราะการวางท่าที
ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไร จะสอดคล้องกับสิ่งปฏิบัติได้ ซึ่งพุทธศาสนาสอนเรื่องการวางท่าที่ไว้ ดังนี้ (ป.อ.
ปยุตฺโต, 2545, หน้า 22-31)
2.1 มีศรัทธา หมายถึงการวางใจในปัญญาของผูอ้ นื่ โดยได้ให้หลักการส�ำหรับการพิจารณา
ว่าควรศรัทธาหรือไม่ไว้ ดังนี้
		 2.1.1 ดูที่ปัญญาว่า มีความรู้จริง มีปัญญาจริง สมควรเชื่อไหม เช่น พุทธศาสนาคือ
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนหลักธรรมโดยทั่วไปนี่ มีเหตุผลไหม เป็นความจริงไหม ถ้าเห็นว่าค�ำสอน
ของท่านเท่าที่รู้และเข้าใจได้ คือเท่าที่ปัญญาเราจะหยั่งถึงได้ และเท่าที่เราผ่านมา ล้วนเป็นจริงทั้งนั้น ก็
ท�ำให้พลอยเชือ่ สิง่ ทีเ่ รายังไม่รไู้ ม่เห็นด้วยตนเอง เราคิดว่า สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสมานัน้ เท่าทีม่ องเห็นได้ก็
เป็นความจริง เราจึงเห็นว่าพระองค์มปี ญ
ั ญาพอทีเ่ ราจะฝากปัญญาของเราไว้กบั ท่านได้ เราจึงเกิดศรัทธา
ขึ้น
		 2.1.2 ดูที่เจตนาว่า มีเจตนาของผู้ปรารถนาดี มีเมตตากรุณา จริงใจไหม เช่น บุคคล
นัน้ มีเบือ้ งหลังทีจ่ ะหวังได้อะไรจากเราไหม? ถ้าหลอกเรา จะหลอกไปท�ำไม หรือตามปกติบคุ คลนีม้ คี วาม
ประพฤติบริสุทธิ์ไหม ที่จะท�ำให้เราเห็นว่าเป็นผู้มีความหวังดี ปรารถนาดีต่อเราอย่างแท้จริง
2.2 พิจารณาเหตุผล พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จะเชื่อหรือไม่ ก็ไม่เป็นไร ไม่ถือเป็นเรื่องที่
ต้องเชื่อ โดยปรากฏอยู่ในกาลามสูตรที่มี 10 ข้อให้พิจารณา เช่น อย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้ฟังตามกัน
มา หรือเรียนต่อกันมา อย่าเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ อย่าเชื่อเพราะมีเขียนในต�ำรา หรือเพียงเพราะเห็นว่า
สมณะนี้เป็นครูของเรา ฯลฯ
2.3 มั่นใจตน-ไม่อ้อนวอน ในการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องนรก-สวรรค์นั้น ทรงแสดงว่า
ผลอะไรต่างๆ ย่อมเป็นไปตามเหตุ หลักพระพุทธศาสนาถือเรื่องกรรม ซึ่งเป็นเรื่องของเหตุปัจจัย เป็น
กฎธรรมดาของธรรมชาติ เมื่อมันเป็นไปตามกฎธรรมดา ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะรู้เท่านั้น เราไม่ต้อง
ไปวิงวอนให้ผลอย่างนั้นเกิด หรืออาจกล่าวได้ว่า ในเมื่อเป็นกฎ ผลเกิดจากเหตุ เมื่อเหตุเป็นอย่างนี้แล้ว
ผลอย่างนัน้ ๆ ก็เกิดเอง เราไม่ตอ้ งอ้อนวอนว่าฉันท�ำเหตุนแี้ ล้ว ขอให้ผลนัน้ เกิดขึน้ เถิด เพราะถึงอ้อนวอน
อย่างไร มันก็ไม่เป็นไปตามค�ำอ้อนวอน แต่มนั เป็นไปตามเหตุทที่ ำ� ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรือ่ งนีไ้ ว้เป็น
ความรู้ให้แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อจะได้มีความรู้นี้ไว้ ส�ำหรับเกิดความมั่นใจในตนเองและรู้ว่า ถ้าท�ำกรรม
ดี ผลดีจะเกิดขึ้น ไม่ต้องอ้อนวอน นี่คือการวางท่าทีอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา
2.4 ไม่งอ้ ผลตอบแทน พระพุทธศาสนาสอนว่า ถ้าเรายังท�ำกรรมดีเพราะหวังผลอยู่ ก็เรียก
ว่าเป็นโลกียปุถุชน เป็นปุถุชนที่ยังมีกิเลสหนา คนของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงต้องเป็นอริยสาวกหรือ
คนที่ท�ำความดีโดยไม่ต้องห่วงผลประโยชน์ ก็คือเราท�ำความดีเพื่อให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น สิ่งดีงามคือสิ่งที่
เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจของเราตั้งแต่ปัจจุบัน และมีผลดีที่เกิดขึ้นแก่สังคมแก่ผู้อื่น
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จึงกล่าวได้ว่า ในพระไตรปิฎกแบ่งนรก-สวรรค์ไว้เป็น 3 ระดับ คือ 1) นรก-สวรรค์ หลังตาย ซึ่ง
เริ่มด้วยผลที่จะได้รับในชาตินี้ก่อนว่า ผู้มีศีลประพฤติดีแล้ว จะได้ผลอย่างนั้นๆ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แล้ว
สุดท้าย หลังจากแตกกายท�ำลายขันธ์แล้ว จะไปสุคติ 2) นรก-สวรรค์ ที่อยู่ในใจ ก็คือระดับจิตของเรานั้น
เอง ที่มันอยู่ในนรกหรือสวรรค์ ถ้าระดับจิตเราอยู่ในนรกก็เป็นนรกและไปนรก ถ้าระดับจิตของเราอยู่ใน
สวรรค์ก็เป็นสวรรค์และไปสวรรค์ และ3) นรก-สวรรค์ แต่ละขณะจิต กล่าวคือ คนที่ยังไม่รู้อริยสัจ 4 ยัง
ไม่เข้าใจในหลักการแห่งสัจจะของอริยชน ก็ยังปรุงแต่งสร้างสวรรค์-นรกกันอยู่ตลอดเวลา ด้วยอายตนะ
ของเรา คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
ส�ำหรับในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งสนใจสวรรค์ในระดับจิต คือระดับจิตของเรา ถ้าระดับจิตเราอยู่
ในนรกก็เป็นนรกและไปนรก ถ้าระดับจิตของเราอยู่ในสวรรค์ก็เป็นสวรรค์และไปสวรรค์ โดยผู้วิจัยจะ
ปรุงแต่งสร้างสวรรค์ของตนเอง ซึ่งเป็นช่วงเวลา พื้นที่ หรือปรากฎการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุข

กระบวนการเชิงประจักษ์
ในการศึกษาความเป็นไปและหาข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับความงาม
และการสร้างสรรค์ศิลปะนั้น ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2560, หน้า 6-7) เรียกว่าจิตวิทยาศิลปะหรือ
สุนทรียศาสตร์ภาคทดลอง (Experimental Aesthetics) เป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างศิลปะที่
เกีย่ วข้องกับอารมณ์ความรูส้ กึ กับวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็นกระบวนการประจักษ์ทมี่ งุ่ หาข้อเท็จจริงอย่างเป็น
ระบบ เพือ่ ให้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับพฤติกรรมความงามและศิลปะเป็นทีย่ อมรับมากขึน้ โดยน�ำกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มา สร้างข้อสรุปเกี่ยวกับความงามและศิลปะด้วยกระบวนการ ดังนี้
1. เฝ้าสังเกตความเป็นไปของปรากฏการณ์ความงามและศิลปะ
2. บันทึกติดตามปรากฏการณ์ความงามและศิลปะ
3. ตั้งสมมุติฐานของสาเหตุปรากฏการณ์ความงามและศิลปะ
4. พิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้
5. สรุปและอภิปรายข้อค้นพบ
โดยน�ำกระบวนการดังกล่าว ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ได้แก่
ศิลปิน นักแสดง ผูช้ ม และนักวิจารณ์ ในบรรดากลุม่ คนเหล่านี้ ศิลปินและผูช้ มเป็นกลุม่ ทีน่ กั จิตวิทยาศิลปะ
ให้ความส�ำคัญทีส่ ดุ เนือ่ งจากบุคคลทัง้ สองกลุม่ ต่างเกีย่ วข้องกับสุนทรียภาพ รวมทัง้ ได้รบั ผลจากอารมณ์
ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากผลงานศิลปะ โดยทีฝ่ า่ ยหนึง่ เป็นผูใ้ ห้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึน้
และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกระตุ้นเร้าจากผลงานศิลปะให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งนักจิตวิทยาศิลปะสนใจ
ศึกษาประสบการณ์ศิลปะที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจ�ำวันของผู้ชมว่า อะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้ชม
เลือกชมงานศิลปะ และผู้ชมต้องมีกระบวนการทางพุทธิปัญญาใดบ้างที่จะเข้าใจงานศิลปะได้ ในส่วน
ของการศึกษาพฤติกรรมศิลปะของศิลปิน โดยปกตินักวิจัยมักใช้วิธีเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์
สังเกต บันทึก สืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาอธิบายเหตุปัจจัยในช่วงเวลาต่างๆ ที่เป็นอิทธิพลต่อ
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ชีวิตศิลปิน ได้แก่ ประวัติการปลูกฝังเลี้ยงดูในวัยเด็ก ความส�ำเร็จ ความล้มเหลว ผลงานที่สร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิดรวมทั้งข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น วิธีดังกล่าวยังมีข้อจ�ำกัด
ในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยเฉพาะเมื่ออัจฉริยะศิลปินจ�ำนวนมากที่มีพฤติกรรมศิลปะที่แปลก
ประหลาดน่าศึกษาไม่มชี วี ติ อยูบ่ นโลกแล้ว ท�ำให้การเก็บข้อมูลทีเ่ ทีย่ งตรงเป็นไปได้ยากขึน้ ตามล�ำดับ ดัง
นั้นนักวิจัยจึงต้องอาศัยข้อมูลทุติยภูมิเพื่อน�ำมาประกอบด้วยการศึกษาประวัติชีวิต ข้อบันทึก และการ
กล่าวโดยผูอ้ นื่ แทน ท�ำให้มผี ลต่อความเทีย่ งตรงของข้อสรุปทีไ่ ด้ (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560, หน้า 8)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะ
ในโลกตะวันตกช่วงสองร้อยปีทผี่ า่ นมานี้ เขาคิดกันว่าภาษาทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะแสดงออกถึงตัวตนก็ คือ
ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นบทกวี ทัศนศิลป์ หรือดนตรี ลักษณะหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันตกยุคใหม่ คือ ศิลปะ
แทบกลายเป็นศาสนาเลยทีเดียว โดยเฉพาะคนที่ไม่มีส�ำนึกทางศาสนาจะเสื่อมใสศิลปะกันอย่างลึกล�้ำ
(องค์ทะไลลามะ, 2556, หน้า, 34) จากค�ำกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศิลปะมีความส�ำคัญอย่างมากในการ
ส�ำรวจตัวตนและการเข้าใจตนเองของผู้สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นภาษาที่ดีที่สุดในการแสดงออก ดังนั้น
เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความงาม การแสดงออกถึงตัวตน และการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงได้ท�ำรวบรวมแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ธรรมชาติของศิลปะ
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2560, หน้า 9-11) กระบวนการศิลปะมีธรรมชาติที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์
ความรู้สึกจิตวิญญาณ ซึ่งมีความเป็นอัตวิสัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แม้แต่ในบุคคลเดียวกันก็
ยังมีความแตกต่างไปตามเหตุปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ สิ่งที่มากระทบต่อจิตใจของศิลปินหรือผู้ชม ส่งผล
ให้อารมณ์ความรู้สึกที่น�ำไปสู่การแสดงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา การสร้างสรรค์ศิลปะมี
ธรรมชาติทแี่ ตกต่างไปจากการสร้างสรรค์งานประเภทอืน่ ๆ โดยเฉพาะต่างไปจากช่างซึง่ อาจกล่าวได้ ดังนี้
1. การสื่อสารอารมณ์ ผลงานศิลปะเป็นการสื่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด โดยใช้องค์ประกอบ
ทัศนศิลป์เป็นสัญลักษณ์ทแี่ ทนความหมายจ�ำเพาะตรงกับความรูส้ กึ เช่น สีแดงให้ความรูส้ กึ ร้อนแรง เส้น
ทแยงให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว สัญลักษณ์ในองค์ประกอบฯ เหล่านี้เป็นมโนทัศน์ที่ศิลปินใช้สื่อความรู้สึก
ผ่านไปสู่ผู้ชมอย่างตรงไปตรงมา
2. คาดคะเนผลทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้ กระบวนการสร้างสรรค์ศลิ ปะมีตวั แปรเข้ามาเกีย่ วข้องมากมาย
ในระหว่างการสร้างสรรค์ศิลปินไม่อาจควบคุมได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ได้แก่ ตัวแปร
ภายใน คือ สุขภาพร่างกาย เพศ วัย บุคลิก นิสัย อารมณ์ความพึงพอใจและแรงบันดาลใจ เป็นต้น
ตัวแปรภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ เสียง แสงสว่าง ผู้คนและแรงจูงใจ เป็นต้น ส่วนตัวแปร
แทรกซ้อน เช่น ระดับการศึกษา ทักษะฝีมือ วัสดุ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์
3. แสดงอัตลักษณ์ การสร้างสรรค์ศิลปะมีความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล เช่นเดียว
กับลายมือที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลจนสามารถพิสูจน์ได้ เนื่องจากความแตกต่างของแต่ละ
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บุคคลอันเป็นผลมาจากตัวแปรที่กล่าวไปแล้ว ทั้งยังเป็นเครื่องมือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่อาจ
ลอกเลียนแบบได้อีกด้วย จึงท�ำให้ผลงานศิลปะเป็นสัมผัสของคนผู้นั้นและกลายเป็นอัตลักษณ์ไปใน
ที่สุด
4. กระบวนการที่ไม่เที่ยงตรง กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นสัมผัสของศิลปิน ซึ่งมา
จากความเคลือ่ นไหวของอวัยวะร่างกายอันเกิดจากการสัง่ การของจิตใจร่วมกับประสาทรับรู้ ส่งไปสูก่ าร
บังคับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ที่มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้แก่ ล�ำตัว ต้นแขน ต้นขา และกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ได้แก่ กล้ามเนื้อผ่ามือและนิ้ว กล้ามเนื้อใบหน้า การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก จิตใจ สมาธิ
รวมทั้งการรับรู้สิ่งเร้าที่มากระทบ ล้วนส่งไปสู่พฤติกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งสิ้น ตัวแปรทั้งภายใน
ภานนอก และตัวแปรแทรกซ้อน เหล่านีท้ ำ� ให้ผลงานแต่ละชิน้ แตกต่างกันไป แม้สร้างสรรค์ขนึ้ จากศิลปิน
คนเดียวกันก็ตาม
5. กระบวนการที่ยากจะจบสิ้น การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวางอยู่บนพื้นฐานความงามและ
ความพึงพอใจของศิลปิน จึงเป็นการยากที่จะก�ำหนดขอบเขตเวลาเสร็จสิ้นที่แน่ชัด เพราะเป็นการ
สร้างสรรค์งานศิลปะทีส่ มบูรณ์ตามแบบในจิตใจและจินตนาการของศิลปินเป็นสิง่ ยากทีจ่ ะท�ำได้ครบถ้วน
และยังต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ แม้ว่าผลงานจะเสร็จออกมาแล้วก็ตาม แต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึก
ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มากระทบศิลปิน มักเป็นเหตุให้ศิลปินหันกลับมาแก้ผลงานของ
ตนไม่จบสิ้น ด้วยเหตุน้กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะจึงยากที่จะยุติ
สรุปได้ว่า กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเกิดจากอารมณ์ความรู้สึก จิตใจ สมาธิ รวมทั้ง
การรับรู้สิ่งเร้าที่มากระทบ ตัวแปรทั้งภายใน ภานนอก และตัวแปรแทรกซ้อน ของผู้สร้างสรรค์ล้วนส่ง
ไปสู่พฤติกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ผลงานแต่ละชิ้นแตกต่างกันไปและกลายเป็น
อัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์แต่ละคน ซึ่งผลงานศิลปะจะสื่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด โดยใช้องค์ประกอบ
ทัศนศิลป์เป็นสัญลักษณ์ที่แทนความหมายจ�ำเพาะตรงกับความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ สัญลักษณ์ใน
องค์ประกอบฯ เหล่านี้จึงเป็นมโนทัศน์ที่ศิลปินใช้สื่อความรู้สึกผ่านไปสู่ผู้ชมอย่างตรงไปตรงมา
แรงบันดาลใจ
มนุษย์โบราณ เช่น บ้านเชียงได้สร้างภาชนะดินเผาหม้อไหประดับลวดลายเขียนสี ซึ่งลวดลาย
ที่เขียนประดับแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในสมัยบ้านเชียงนอกจากจะสร้างสรรค์ภาชนะดินเผา เพื่อใช้สอย
ในชีวิตประจ�ำวันแล้ว ยังให้ความส�ำคัญต่อความงาม หรือมนุษย์ในยุคหินใหม่ได้วาดรูปควายไบซันไว้ที่
ถ�้ำอัลตามิรา (Altamira) เพื่อใช้เป็นเป็นเครื่องบันทึกและแสดงความศรัทธาต่อสิ่งเหนือมนุษย์ ค�ำถาม
คืออะไรเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์โบราณเหล่านั้นวาดภาพดังกล่าวจนส�ำเร็จงดงาม
เพลโต ตั้งค�ำถามว่า ท�ำไมพฤติกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจึงเกิดขึ้นกับคนบางคน เพลโตเชื่อว่า
แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกตัวศิลปิน ซึ่งส่งผลให้เกิดพลังการสร้างสรรค์ขึ้นมาแก่
เหล่าประติมากร จิตรกร กวี และคีตกวี ให้ลุกขึ้นมาสร้างผลงานอย่างบ้าคลั่ง จนมักถูกมองว่าก�ำลังถูก
เทพเจ้าหรือวิญญาณเข้าสิงสู่ และเมือ่ งานศิลปะเสร็จสิน้ ลงเขาเหล่านัน้ ก็กลับมาเป็นคนปกติอกี ครัง้ การ
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มีอารมณ์และการสร้างสรรค์ศลิ ปะจึงถูกมองว่าเป็นสิง่ ไร้เหตุผลขาดความเป็นตรรกะโดยสิน้ เชิง ในขณะที่
อริสโตเติลได้กล่าวแย้งและอธิบายว่า พลังการสร้างสรรค์เกิดขึน้ จากความบีบคัน้ ทางอารมณ์ทปี่ ะทุออก
มาอย่างรุนแรงดั่งภูเขาไฟระเบิด เพียงแต่ศิลปินเหล่านั้นสามารถควบคุมพลังที่รุนแรงนี้ด้วยสติปัญญา
ประสบการณ์ และทักษะความช�ำนาญสร้างผลงานศิลปะออกมางดงามน่าหลงใหล การกล่าวเช่นนีท้ ำ� ให้
เกิดความคิดที่แยกเป็น 2 ทาง คือ (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560, หน้า 11-16)
1. แนวคิดแรก ศิลปะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ศิลปะเกิดจากพลังอารมณ์ความรู้สึกที่
เหนือการควบคุม จนตัดขาดตัวเองจากโลกภายนอกท�ำให้ดูเหมือนคนบ้าคลั่งไป
2. แนวคิดที่สอง ศิลปะเกี่ยวข้องกับปัญญา ศิลปะเกิดจากพลังอารมณ์ที่ถูกกลั่นกรองมาด้วย
สติปัญญาและทักษะความปราณีต
อิมมานูเอล คานต์ (Immanuel Kant) และ ฌ็อง-ฌักส์ รูโซ (Jean-Jacques Rousseau)
ปราชญ์กลุ่มจิตนิยม (Idealism) ของ ค.ศ.ที่ 18 เชื่อว่า พลังแห่งแรงบันดาลใจนั้นก่อก�ำเนิดมาจาก
ภายนอกจิตใจ แต่ปราชญ์กลุ่มจินตนิยม (Romanticism) ใน ค.ศ. 19 กลับมีความคิดที่เชื่อว่า แรง
บันดาลใจมาจากภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้น เช่น ธีโอดอร์ เจอริคอลต์ (Theodore Gericault) ได้
เขียนภาพจิตรกรรมที่แสดงเหตุการณ์ตื่นเต้นผจญภัยเสี่ยงอันตรายของผู้คนในดินแดนไกลโพ้นทะเล
ส่วนคีตกวี โยฮันเนส บรามส์ (Johannes Brahms) และเฟรเดอริก โซแปน (Frédéric Chopin) ได้
สร้างสรรค์บทเพลงที่แสดงอารมณ์และความบีบคั้นจิตใจ ท�ำให้ผู้ฟังร่วมตกอยู่ในโลกแห่งสุนทรียภาพ
ดืม่ ด�ำ่ จนลืมเหตุการณ์รอบตัวไปชัว่ ขณะ แสดงให้เห็นว่าศิลปะถูกสร้างขึน้ มาจากอารมณ์และจินตนาการ
ภายในตัวผู้สร้างสรรค์ แล้วถูกส่งต่อไปสู่ผู้ชมที่ปรารถนาจะเติมเต็มจินตนาการและอารมณ์ที่ขาดหาย
ไปในชีวิตประจ�ำวัน จากปรากฎการณ์ดังกล่าว ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2560, หน้า 14) ได้กล่าวไว้ว่า
ศิลปินเป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์ความคิดจากแรงบันดาลใจของตน ได้รับการสนองตอบโดยผู้ชมที่กระหาย
สุนทรียภาพจากงานศิลปะ
สรุปได้ว่า แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะของมนุษย์ที่นักคิด นักปราชญ์ กล่าวถึงหลักๆ
นั้น ได้แก่ แนวคิดแรกคือ ศิลปะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ศิลปะเกิดจากพลังอารมณ์ความรู้สึกที่
เหนือการควบคุม แนวคิดที่สองคือ ศิลปะเกี่ยวข้องกับปัญญา ศิลปะเกิดจากพลังอารมณ์ที่ถูกกลั่นกรอง
มาด้วยสติปัญญาและทักษะความปราณีต แนวคิดที่สามคือ พลังแห่งแรงบันดาลใจนั้นก่อก�ำเนิดมาจาก
ภายนอกจิตใจ และแนวคิดทีส่ ค่ี อื แรงบันดาลใจมาจากภายในจิตใจของบุคคลผูน้ นั้ ศิลปินเป็นผูถ้ า่ ยทอด
อารมณ์ความคิดจากแรงบันดาลใจของตน โดยได้รับการสนองตอบผู้ชมที่กระหายสุนทรียภาพจากงาน
ศิลปะ ซึ่งจากแนวคิดที่กล่าวมาอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมที่คล้ายกับที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุก
ยุคทุกสมัย ตราบเท่าที่มนุษย์ยังต้องการสุนทรียภาพ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ปรีชา เถาทอง ได้กล่าวถึง แนวคิดทกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง ในการ
บรรยายหัวข้อ “ทฤษฎีแสงและเงา” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปิน
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แห่งชาติ” ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ว่า โครงสร้างการท�ำงานด้านศิลปะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ดังนี้คือ (ปรีชา เถาทอง, 2554, หน้า 11-14)
1. Hand คือ รูปแบบ ทักษะ องค์ประกอบ วาดเส้น
2. Heart คือ ความรู้สึก
3. Head คือ ความคิด จินตนาการ คิดด้วยเหตุผล

ภาพ 2.1 วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ ปรีชา เถาทอง
ที่มา : ปรีชา เถาทอง, 2554, หน้า 11-14

ศิลปะที่เกิดขึ้นบนโลกนี้กี่รูปกี่ทฤษฎี ไม่พ้นเรื่องของจิตใจ ตามองรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น
มือสัมผัส สิง่ ทีจ่ ะบอกได้คอื ใจซึง่ เป็นตัวทีผ่ กู โยงทุกเรือ่ ง ถ้าจริงใจรูส้ กึ ตรงไปตรงมาก็สร้างสรรค์ขนึ้ ทันที
ไม่วา่ จะเป็นการสร้างสรรค์ดว้ ย สีนำ�้ สีนำ�้ มัน สือ่ ผสม ภาพพิมพ์ ทุกอย่างเกิดขึน้ จากจินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นวิธีการของตนเอง ไม่ได้บอกให้ใครท�ำตาม แต่วิธีการเหล่านี้สามารถน�ำ
ไปสังเคราะห์เป็นแรงบันดาลใจ ค้นหาตนเอง เราต้องหาใจของตนเองให้เจอ ใจของเราไม่สามารถสมมติ
ให้เป็นอย่างอื่นได้ เหตุผลในส่วนนี้ไม่ใช่เหตุผลที่เป็นตรรกเฉกเช่นการค�ำนวณตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์
ปรีชา เถาทอง ยังกล่าวอีกว่าการท�ำงานของศิลปะประกอบด้วย 3 สิ่ง ดังนี้ คือ
1. Concept : Head คือ แรงบันดาลใจ ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ
2. Hand คือ รูปแบบ วิธีการต่างๆ
3. Art Form คือ การน�ำรูปแบบรวมกับความคิด จินตนาการมารวมกัน เช่น โบราณสถาน
ศิลปวัตถุ บทเพลง เสียงเพลง เสือ้ ผ้า ความงามทีล่ งตัวเกิดขึน้ จากจินตนาการทีม่ เี อกภาพ เกิดสุนทรียภาพ
ที่ลงตัวที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่เป็นผู้สร้าง
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ปรีชา เถาทอง (ถอดเทป : 29 มิถนุ ายน 2556) ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจยั กับ
การสร้างสรรค์ศลิ ปะไว้ในการบรรยายงานมหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2556 คณะกรรมการสาขา ปรัชญา
ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ องค์ประกอบ เทคนิค
วิธีการ และปัจจัยทางทัศนศิลป์ “สามเหลี่ยมวัฒนธรรมสู่แสงสุวรรณภูมิ”
ตาราง 2.1 เปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างการวิิจััยกัับการสร้้างสรรค์์ศิิลปะตามทััศนะของปรีีชา
เถาทอง
การวิจัย

การสร้างสรรค์ศิลปะ

1. ข้อเท็จจริง

1. จินตนาการ

2. วัตถุวิสัย

2. จิตวิสัย

3. องค์ความรู้

3. สะเทือนอารมณ์

4. ความเป็นจริง

4. ความจริงของศิลปินที่สร้างสรรค์

5. ทฤษฎี

5. ความดลใจ

6. ระเบียบวิธีวิจัย

6. การผจญภัย (วิเคราะห์/สังเคราะห์)

7. โดยสำ�นึก

7. ไร้สำ�นึก

8. ขอบเขต

8. ไร้ขอบเขต

9. เหตุผล

9. หยั่งรู้

10. วัดผลด้วยวัตถุ นวัตกรรม

10. วัดผลทางใจ

11. เข้าถึงความรู้

11. จิตวิญญาณสูงขึ้น

จากตาราง 2.1 เปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างการวิิจััยกัับการสร้้างสรรค์์ศิิลปะตามทััศนะ
ของ ปรีีชา เถาทอง ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาทััศนศิิลป์์ (จิิตรกรรม) ปีี พ.ศ. 2552 จะเห็็นได้้ถึึงความ
แตกต่่างของศาสตร์์ทั้้�งสองศาสตร์์นี้้�ว่่ามีีความแตกต่่างกัันเป็็นอย่่างมาก
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ทฤษฎีสีของโคบายาชิ
Shigenobu Kobayashi ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสีีกัับบุุคลิิกภาพได้้ค้้นคว้้าเกี่่�ยวกัับสุุนทรีียภาพของ
สีีได้้แบ่่งประเภทของสีีบนพื้้�นฐานของบุุคลิิกภาพ โดยใช้้วิิธีีการหาตำำ�แหน่่งเฉพาะของสีีที่่�ปรากฏในวััตถุุ
ที่่�ต้้องการหาด้้วยคำำ�ศััพท์์ที่่�สื่่�อความหมายด้้านอารมณ์์ความรู้้�สึึกถึึง 180 คำำ� นำำ�มาเชื่่�อมโยงกัับชุุดสีีตาม
ทฤษฎีีแม่่สีวัี ัตถุุธาตุุของมัันเซลล์์

ภาพ 2.2 คำ�ศัพท์ที่สื่อความหมายด้านอารมณ์ความรู้สึกของโคบายาซิ
ที่มา : Kobayashi, 1998, หน้า 79

ภาพ 2.3 Five-Color Image Scale
ที่มา : Kobayashi, 1998, หน้า 15

Five-Color Image Scale เป็็นรููปที่่�ได้้จากการนำำ�คำำ�ศััพท์์ที่่�สื่่�อความหมายด้้านอารมณ์์ ความ
รู้้�สึึก 180 คำำ� มาทำำ�การจััดกลุ่่�มคำำ�ศััพท์์ จากนั้้�นทำำ�การกำำ�หนดตำำ�แหน่่งเฉพาะของสีีที่่�ปรากฏในวััตถุุที่่�
ต้้องการหาเป็็นบุุคลิิกต่่างๆ เป็็นคำำ�ย่่อยๆ ดัังนี้้�
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abundant
อุุดมสมบููรณ์์
active
คล่่องแคล่่ว
agile
ปราดเปรีียว
alluring
มีีเสน่่ห์์
amiable
น่่ารััก อััธยาศััยดีี
aristocratic
ชนชั้้�นสููง
aromatic
มีีกลิ่่�นหอม
authoritative
มีีอำำ�นาจ
bitter
ขมขื่่�น
bold
กล้้าหาญ ก๋๋ากั่่�น
bright
สดใส
calm
เงีียบสงบ
casual
ไม่่เป็็นทางการ
charming
เจ้้าเสน่่ห์์
cheerful
ร่่าเริิง

chic
เก๋๋ ผู้้�ดีี
childlike
เหมืือนเด็็ก น่่าเอ็็นดูู
classic
คลาสสิิก ชั้้�นเอก
clean
สะอาด
clear
กระจ่่าง ชััดเจน
colorful
มีีสีีสััน
complex
ซัับซ้้อน
composed
สำำ�รวม
conservative
อนุุรัักษ์์นิิยม
cultured
มีีวััฒนธรรม
cute
น่่ารัักน่่าชััง
dapper
กระฉัับกระเฉง
dazzling
หรููหรา แพรวพราว
decorative
ตกแต่่งประดัับประดา
delicate
ละเอีียดอ่่อน
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delicate
เอร็็ดอร่่อย
dewy
สดชื่่�น
dignified
สง่่างาม
diligent
แข็็งขััน
distinguished
ยอดเยี่่�ยม
dreamy
เหมืือนฝััน
dry
แห้้งแล้้ง
dynamic
มีีพลััง เคลื่่�อนไหว
earnest
จริิงจััง
elaborate
ปราณีีต พิิถีพิี ิถััน
elegant
สง่่างาม
eminent
มีีชื่่�อเสีียง
emotional
เร้้าอารมณ์์
enjoyable
สนุุกสนา
exact
แน่่นอน แม่่นยำำ�

extravagant
ฟุ่่�มเฟืือย
fascinating
ชวนมอง
fashionable
นำำ�สมััย
feminine
เป็็นผู้้�หญิิง
festive
เทศกาล เฉลิิมฉลอง
fiery
คึึกคะนอง เผ็็ดร้้อน
flamboyant
มีีสีีสััน
forceful
มีีพลััง
formal
เป็็นทางการ
free
อิิสระ
fresh
สดใหม่่
friendly
เป็็นมิิตร
generous
ใจกว้้าง เอื้้�อเฟื้้�อ
generous
สุุภาพ อ่่อนโยน
gorgeous
หรููหรา โอ่่อ่่า
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graceful
งดงาม
grand
ยิ่่�งใหญ่่
happy
มีีความสุุข
healthy
มีีสุุขภาพดีี
hot
ร้้อน เร่่าร้้อน
innocent
ไร้้เดีียงสา
intellectual
มีีความรู้้�
interesting
น่่าสนใจ น่่าทึ่่�ง
intimate
กัันเอง
intrepid
กล้้าหาญ
light
เบา
lighthearted
เบาสมอง
lively
มีีชีีวิิตชีีวา
luxurious
หรููหรา
majestic
ยิ่่�งใหญ่่ เกรีียงไกร

masculine
เป็็นชาย
mature
เป็็นผู้้�ใหญ่่
mellow
สุุขุุม
merry
ร่่าเริิง
metallic
ดููแวววาว โลหะ
mild
อ่่อน
modern
ทัันสมััย
modest
สงบเสงี่่�ยม
mysterious
เร้้นลัับ พิิศวง
natural
ธรรมชาติิ
neat
เรีียบร้้อย
noble
ชั้้�นสููง สููงศัักดิ์์�
nostalgic
นึึกถึึงอดีีต
old-fashioned
ล้้าสมััย
open
เปิิด
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peaceful
สงบ สัันติิ
placid
เงีียบสงบ
plain
เรีียบๆ ธรรมดา
pleasant
น่่ารื่่�นรมย์์
polished
เรีียบร้้อย
precious
มีีค่่า
precise
แม่่นยำำ�
pretty
สวย น่่ารััก
progressive
ก้้าวหน้้า
provincial
ต่่างจัังหวััด
provocative
เร้้าใจ
pure
บริิสุุทธิ์์�
quiet
เงีียบ
rational
มีีเหตุุผล
refreshing
สดชื่่�น

restful
สงบ
rich
ร่ำำ��รวย อุุดม
robust
แข็็งแกร่่ง
romantic
โรแมนติิก
rustic
บ้้านนอก
serious
จริิงจััง
sharp
เฉีียมแหลม
showy
ฉููดฉาด
simple
ง่่ายๆ
smart
ฉลาด
smooth
เรีียบลื่่�น
saber
สุุขุุม
soft
อ่่อนนุ่่�ม
solemn
เคร่่งขรึึม
speedy
รวดเร็็ว ว่่องไว
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sporty
เหมืือนนัักกีีฬา
steady
หนัักแน่่น มั่่�นคง
striking
หวืือหวา
strong
เข้้มแข็็ง แข็็งแรง
stylish
มีีสไตล์์
subtle
สง่่าผ่่าเผย
subtle
บอบบาง
sunny
อบอุ่่�น สบายใจ
supple
นิ่่�มนวล
sweet
หวาน
tasteful
รสนิิยมดีี
tender
อ่่อนโยน
traditional
ดั้้�งเดิิม
tranquil
สงบ เยืือกเย็็น
tropical
เมืืองร้้อน

urban
เมืือง
vigorous
ฮึึกเหิิม ไฟแรง
vivid
สดใส ฉููดฉาด
wholesome
เป็็นประโยชน์์
wild
ป่่า
young
หนุ่่�มสาว
youthful
อ่่อนเยาว์์
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อิิทธิิพลของสีีที่่�มีต่ี ่ออารมณ์์ความรู้้�สึึก
เนื่่�องจากสีีมีีอิิทธิิพลต่่ออารมณ์์ความรู้้�สึึกของมนุุษย์์เป็็นอย่่างมาก ศิิลปิินจึึงมัักใช้้สีีสื่่�อแทน
ความหมายในการสร้้างสรรค์์ โดยสีีที่่�ผู้้�วิจัิ ัยนำำ�มาวิิเคราะห์์นี้้�มาจากตำำ�ราเครื่่�องหมายและสััญลัักษณ์์ใน
คริิสตศิิลป์์ ซึ่่�งได้้กล่่าวถึึงความหมายและนััยของสีีที่่�ใช้้ในผลงานของคริิสตศิิลป์์ (เฟอร์์กูสัู ัน, 2549, หน้้า
70-74) นอกจากนี้้� ผู้้�วิิจััยยัังได้้รวบรวมความหมายและนััยของสีีจากประสบการณ์์ของผู้้�วิิจััย ซึ่่�งสามารถ
สรุุปเป็็นอิิทธิิพลของสีีที่่�มีีผลต่่ออารมณ์์ความรู้้�สึึกได้้
ตาราง 2.2 อิิทธิิพลของสีีที่่�มีีผลต่่ออารมณ์์ความรู้้�สึึก
สีี

อิิทธิิพลในทางดีี
กล้้าหาญ ตื่่�นเต้้น กระตุ้้�น
สมอง พลัังอำำ�นาจ สุุขภาพดีี
บริิสุุทธิ์์� สะอาด ร่่าเริิงสดใส
เยาว์์วััย ไร้้เดีียงสา

อิิทธิิพลในทางไม่่ดีี
อัันตราย ก้้าวร้้าว รุุนแรง ผิิด
พลาด กามรมณ์์
ยอมแพ้้ ไม่่น่่าสนใจ อ่่อนแอ
ความตาย โศกเศร้้า เจ็็บ
ป่่วย
ร่ำำ��รวย ชั้้�นสููง ซื่่�อสััตย์์
ลึึกลัับ โหดร้้าย หยิ่่�งยโส ผิิด
สร้้างสรรค์์ ความรู้้�
หวััง โศกเศร้้า
ฉลาด เบิิกบาน สงบ
สิ้้�นหวััง อาลััย
มั่่�นคง กล้้าหาญ สุุขภาพดีี มีี โมโห หดหู่่� ซึึมเศร้้า เสีียใจ
น้ำำ��ใจ ปลอดภััย สะอาด
ความหวััง
พลััง ความสนุุกสนาน ร่่าเริิง กระวนกระวาย
การเคลื่่�อนไหว อบอุ่่�น
เบิิกบาน อบอุ่่�น มองโลกใน ทรยศ กลััว อิิจฉา เจ็็บป่่วย
แง่่ดีี สง่่างาม ร่ำำ��รวย
หลอกลวง
เจริิญเติิบโต ชีีวิิตชีีวา พลััง อิิจฉา เบื่่�อ
โชคดีี ความสุุข ความหวััง
ซื่่�อสััตย์์ อุุดมสมบููรณ์์
อบอุ่่�น หนัักแน่่นมั่่�นคง
แห้้งแล้้ง
อ่่อนโยน สงบ เงีียบขรึึม
เศร้้า
ฉลาด ถ่่อมตััว
อำำ�นาจ ฉลาด สุุขุุมรอบคอบ เศร้้า ความตาย ความกลััว
มั่่�นคง
โหดร้้าย เจ็็บป่่วย

สิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ไฟ เลืือด สงคราม
พระอาทิิตย์์ หััวใจ
มิตรภาพ ผู้หญิง สันติภาพ
หิมะ ความเย็น
จิตใจ ปัญญา วิญญาณ
ท้้องฟ้้า น้ำำ�� สวรรค์์
ท้องฟ้า น้ำ� สวรรค์ สัจธรรม
เกียรติยศ ความสูงศักดิ์
ทอง ฤดูร้อน แสงอาทิตย์
ธรรมชาติ ต้นไม้
ต้นไม้ พื้นดิน
ชรา ปัญญา อนุรักษ์นิยม
ความมืด ใต้ดิน ความตาย
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แนวคิิดทฤษฎีีจิิตวิิทยาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรมศิิลปะ
ทฤษฎีีจิิตวิิเคราะห์์
ทฤษฎีีจิิตวิิเคราะห์์ (Psychoanalysis) ผู้้�นำำ�เสนอทฤษฎีีนี้้�เป็็นนัักจิิตวิิทยาชาวออสเตรีียชื่่�อ
ซิิกมัันด์์ ฟรอยด์์ (Sigmund Freud) ในปีี ค.ศ. 1890 ต่่อมาได้้พััฒนาและขยายไปสู่่�จิิตวิิทยาสาขาอื่่�นๆ
ซึ่่�งทฤษฎีีจิิตวิิเคราะห์์อธิิบายว่่า บุุคลิิกภาพของบุุคคลเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นจากการเติิบโตเลี้้�ยงดููในวััย
เด็็ก ความคิิด ทััศนคติิ ความเชื่่�อ โดยที่่�พฤติิกรรมของบุุคคลล้้วนมีีรากเหง้้ามาจากแรงขัับ ได้้แก่่ การรััก
ตััว กลััวตาย ความเป็็นเจ้้าของ ความต้้องการทางเพศ เป็็นต้้น สิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนฝัังรากลึึกเป็็นสััญชาตญาณ
อยู่่�ภายในจิิตไร้้สำำ�นึึก ไม่่อาจหาเหตุุผลใดมาอธิิบายได้้ ทั้้�งนี้้�สภาวะจิิตมีีระดัับต่่างกัันไป 3 ระดัับ คืือ
1.	จิิตสำำ�นึึก (Conscious Mind) เป็็นภาวะที่่�บุุคคลกำำ�ลัังตระหนัักรู้้�ต่่อคุุณธรรมและกฎเกณฑ์์
สัังคม ใช้้เหตุุและผลสอดคล้้องกัับความเป็็นจริิง ทำำ�ให้้ควบคุุมพฤติิกรรมได้้อย่่างเหมาะสม แล้้วหาวิิธีี
ปลดปล่่อยสิ่่�งที่่�ปรารถนาและสิ่่�งเก็็บกดในจิิตไร้้สำำ�นึึกให้้ระบายออกมาในลัักษณะที่่�สัังคมยอมรัับได้้
2.	จิิตใต้้สำำ�นึึกหรืือจิิตกึ่่�งสำำ�นึึก (Subconscious Mind, Preconscious) เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
จิิตสำำ�นึึกที่่�บุุคคลสำำ�นึึกตนอยู่่�แต่่ไม่่แสดงพฤติิกรรมออกมาในขณะนั้้�น โดยได้้รัับอิิทธิิพลจากความคิิด
ประสบการณ์์ ความทรงจำำ� ที่่�พร้้อมจะแสดงเป็็นพฤติิกรรมได้้ตลอดเวลา ซึ่่�งอาจปรากฎให้้เห็็นจาก
การพลั้้�งเผลอ จิิตใต้้สำำ�นึึกเป็็นส่่วนที่่�เชื่่�อมประสานระหว่่างจิิตสำำ�นึึกกัับจิิตไร้้สำำ�นึึก คอยตรวจสอบและ
เก็็บกดความปรารถนาที่่�ขััดต่่อสัังคมไว้้ในจิิตไร้้สำำ�นึึก
3.	จิิตไร้้สำำ�นึึก (Unconscious Mind) เป็็นภาวะจิิตที่่�ไม่่ระลึึกรู้้�ตััว เป็็นที่่�กัักเก็็บความคิิดที่่�ถููก
เก็็บกดทั้้�งปวง ทั้้�งสิ่่�งที่่�ถููกห้้าม ถููกกระทำำ� ถููกกลั่่�นแกล้้ง และไม่่อาจต่่อสู้้�หรืือโต้้ตอบได้้ทัันทีี แล้้วถููกฝััง
ลืืมไว้้ชั่่�วขณะหนึ่่�งจนกลายเป็็นสิ่่�งสะสมไว้้ ได้้แก่่ การถููกบัังคัับ ความขััดแย้้ง ความเจ็็บปวด ความอัับอาย
ความเกลีียดชััง ความริิษยา ความแค้้น ความอาฆาต ความกลััว เหล่่านี้้�ถููกฝัังลึึกไว้้ในจิิตไร้้สำำ�นึกึ นอกจาก
นี้้�ยัังรวมถึึงความปรารถนาของสััญชาตญาณที่่�ไม่่อาจแสดงออกมาเช่่น ความรู้้�สึึกทางเพศ ความรััก ฯลฯ
ซึ่่�งถููกควบคุุมและยัับยั้้�งไว้้โดยจิิตใต้้สำำ�นึึก
ศิิลปิินกัับจิิตวิิเคราะห์์
พฤติิกรรมศิิลปะก็็เป็็นวิิธีกี ารหนึ่่�งที่่�แสดงถึึงความมีีอารยธรรมของมนุุษย์์โดยที่่�ฟรอยด์์ได้้ยก
ประเด็็นเกี่่�ยวกัับความกดดัันทางจิิตใจ ซึ่่�งมีีผลต่่อการสร้้างสรรค์์ศิลิ ปะโดยศึึกษาผลงานศิิลปะของอััจฉริิยะ
ศิิลปิินหลายคน หนึ่่�งในนั้้�นได้้แก่่ งานวรรณกรรมของวิิลเฮลม์์ เจนเซน (Wilhelm Jensen) เรื่่�อง Jensen’s
Gradiva ฟรอยด์์ยังั ได้้ใช้้กระบวนการทางคลิินิกิ สาธิิตให้้เห็็นว่่ากลไกป้้องตก รวมทั้้�งการพััฒนาบุุคลิิกภาพ
มีีส่่วนสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้บุุคคลกลายมาเป็็นอััจฉริิยะศิิลปิินได้้ โดยสัังเกตความผิิดปกติิบางอย่่างในจิิตใจของ
อััจฉริิยะศิิลปิินที่่�เลืือกศึึกษาและค้้นหาสิ่่�งที่่�ส่่งผลไปสู่่�แรงบัันดาลใจ อาจสรุุปได้้ว่า่ วิิธีกี ารดัังกล่่าวเป็็นการ
สร้้างภาพมายาเปรีียบเทีียบ (Illusion in Contrast) ซึ่่�งศิิลปะเป็็นเครื่่�องมืือบรรเทาความกดดัันความไม่่
สมปรารถนาที่่�เคยมีีในวััยเด็็กหรืือเกิิดขึ้้�นในชีีวิติ จริิงได้้แก่่เหล่่าศิิลปิินได้้ชดเชยสิ่่�งที่่�ขาดหายไปแล้้วทำำ�ให้้
เกิิดความสุุขขึ้้�นได้้ ในขณะเดีียวกัันศิิลปิินก็็อาศััยแรงขัับจากจิิตไร้้สำำ�นึึกเป็็นเครื่่�องมืือสร้้างแรงบัันดาลใจ
เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะออกมากล่่าวคืืออััจฉริิยะศิิลปิินเหล่่านี้้�ใช้้การสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะเป็็นกลไก

25

ป้้องกัันตนด้้วยการบำำ�บััดความปรารถนาของที่่�ไม่่อาจทำำ�ให้้สำำ�เร็็จได้้ในโลกความจริิงโดยสร้้างโลกมายา
อัันเป็็นศิิลปะวััตถุุขึ้้�นมาทดแทน เพื่่�อทำำ�ให้้ตนรู้้�สึึกว่่าได้้บรรลุุความปรารถนานั่่�นเอง นัักแสดง จิิตรกร
และประติิมากร ต่่างก็็จริิงจัังกัับสิ่่�งที่่�ตนสร้้างสรรค์์ด้้วยอารมณ์์และจิินตนาการแล้้วถ่่ายทอดออกมาเช่่น
กััน โลกของศิิลปิินเหล่่านี้้�ก็็คล้้ายกัับเด็็กที่่�ชอบเล่่นและสร้้างโลกอีีกโลกซึ่่�งเต็็มไปด้้วยความฝัันและการ
ผจญภััยที่่�เรีียกว่่า ความเพ้้อฝััน (Fantasy) ขึ้้�นมาโดยแยกตััวเองออกจากโลกภายนอกไม่่ต่่างไปจากเด็็ก
น้้อยที่่�กำำ�ลัังสนุุกสนานกัับของเล่่นของตน (ปุุณณรััตน์์ พิิชญไพบููลย์์, 2560, หน้้า51 อ้้างถึึงใน Gardner,
1994)
		 นักจิตวิทยาในกลุ่มฟรอยด์ (Freudian) ก็ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญคือทฤษฎีกล่าว
โทษ(Projection) ซึง่ อธิบายถึงพฤติกรรมบุคคลทีอ่ า้ งสิง่ ทีต่ นไม่อาจสมปรารถนาและไปสร้างความผิดแก่
ตนมีสาเหตุมาจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นๆ เพื่อท�ำให้ตนพ้นผิด วิธีการนี้เป็นกลไกป้องกันตนเพื่อเอาตัวรอดใน
สังคม ช่วยให้ผกู้ ล่าวโทษรูส้ กึ ผ่อนคายในความรูส้ กึ ผิดด้วยการระบายความรูส้ กึ นัน้ ออกไปสูภ่ ายนอกตน
และไม่ตอ้ งเก็บความรูส้ กึ นัน้ ไว้ ทฤษฎีนถี้ กู น�ำมาเชือ่ มโยงกับศิลปะโดยอธิบายถึงเหตุการณ์ทบี่ คุ คลไม่พงึ
พอใจต่อประสบการณ์ศลิ ปะทีต่ นได้รบั หรือกับสิง่ ทีต่ นกระท�ำอยู่ เช่น ศิลปินไม่พอใจในการสร้างสรรค์ผล
งานของตนก็กล่าวโทษต่อบุคคลรอบข้างหรือสื่อที่ใช้สร้างสรรค์ว่าไม่มีคุณภาพ ในขณะที่ผู้ชมงานศิลปที่
ไม่ชอบผลงานก็อาจกล่าวโทษคุณภาพของงานศิลปะว่าไม่ดไี ม่สวยท�ำให้ตนไม่เข้าใจหรือเกิดความซาบซึง้
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการชมผลงานเป็นต้น ซึ่งปรากฏในสุภาษิตไทยว่า ร�ำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
		 แรงขับที่ส�ำคัญอันหนึ่งที่ผลักดันให้มนุษย์ในสังคมแสดงพฤติกรรมออกมาทั้งที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์คือแรงขับทางเพศ (Sex Drive) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ได้กล่าวถึงแรงขับนี้ว่าเป็นความ
ปรารถนาในจิตไร้สำ� นึกหรือซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ มาตัง้ แต่ขวบปีแรกในวัยเด็ก ฟรอยด์ได้เสนอ ทฤษฎีปมุ่ โอดีปสุ
(Oedipus Complex) ในเด็กชายและปมอีเล็กตรา (Electra Complex) ในเด็กหญิง ฟรอยด์อธิบายว่า
เป็นภาวะอารมณ์และความคิดทีอ่ ยูใ่ นจิตไร้สำ� นึก ซึง่ เป็นสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับจิตใจในช่วงพัฒนาการ
ทางเพศของเด็กชายและเด็กหญิงในวัย 3-5 ปี แรงขับทางเพศท�ำให้เด็กมีความต้องการความรักจาก
บุพการีเพศตรงข้าม แรงขับนีม้ คี วามรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ ร่างกายเด็กเติบโตขึน้ จนกระทัง่ วัย 5 ปี คือ
เด็กต้องการให้บุพการีเพศเดียวกันจากไป และให้ตนเข้าไปแทนที่เพื่อได้รับความรักจากบุพการีเพศตรง
ข้าม อย่างไรก็ดีเด็กในวัยนี้เริ่มรู้จักควบคุมความปรารถนาทางเพศของตนได้ดีขึ้น จึงสามารถลดแรงขับ
ทางเพศทีม่ ตี อ่ บุพการีลงได้ อีกทัง้ เด็กยังเรียนรูว้ า่ ไม่อาจท�ำให้บพุ การีเพศเดียวกันจากไปได้ จึงสร้างกลไก
ป้องกันตนขึ้นด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมของบุพการีเพศเดียวกัน นั่นคือเด็กชายเลียนแบบพฤติกรรม
พ่อและเด็กหญิงเลียนแบบพฤติกรรมแม่ พฤติกรรมป้องกันตนเองของเด็กนี้ท�ำให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพ
ทางเพศได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผลของปุ่มโอดิปุสกยังปรากฏให้เห็นเมื่อเด็กชายเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่
มักสนใจดูแลห่วงใยผู้เป็นแม่แทนความหึงหวงพ่อ และในเด็กหญิงก็เช่นเดียวกัน แรงแห่งสัญชาตญาณ
นี้มีในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ผู้ที่มีแรงขับนี้มากย่อมต้องหาวิธีการควบคุมตนเองมากกว่าไปด้วย ฟรอยด์
เชื่อว่าผู้ที่มีแรงขับนี้มากและสามารถน�ำแรงขับนี้ไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะก็จะสามารถพัฒนาตนไป
สูศ่ ลิ ปินได้ ในขณะทีผ่ ลู้ ม้ เหลวไม่สามารถควบคุม และขาดกลไกป้องกันตนก็จะเกิดภาวะกดดันและป่วย
เป็นโรคจิตประสาท
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ผู้ชมกับจิตวิเคราะห์
ในแง่ของผู้ชม ทฤษฎีจิตวิเคราะห์สามารถน�ำมาอธิบายค�ำถามที่ว่าอะไรเป็นเหตุให้
บุคคลค้นหาความพึงพอใจจากการชมผลงานศิลปะจนเกิดเป็นประสบการณ์ศิลปะ ค�ำตอบอาจอยู่ใน
ชีวิตประจ�ำวันของทุกคนที่มีความปรารถนาแต่ไม่อาจท�ำให้ส�ำเร็จได้หมดทุกเรื่อง ความปรารถนานี้อาจ
เติมเต็มให้แก่ผู้คนได้จากจินตนาการที่หาได้ในผลงานศิลปะ ซึ่งผู้ชมพร้อมจะน�ำไปสร้างโลกของตนขึ้น
มาจนเกิดเป็นความฝันลืมโลกแห่งความเป็นจริงเข้าไปอยูใ่ นอารมณ์ศลิ ปะสร้างความซาบซึง้ ดืม่ ด�ำ่ เพราะ
หากบุคคลไม่สามารถระบายความปรารถนาหรือหาช่องทางทีเ่ หมาะสม ความปรารถนาเหล่านัน้ อาจจะ
หลุดเล็ดลอดออกมาในรูปของพฤติกรรมฝันกลางวัน ได้แก่ การพูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ สัปดน รวมทัง้ การพูด
โพล่งออกมา ดังนัน้ ศิลปะจึงเป็นเครือ่ งมือบ�ำบัดให้ผชู้ มรูจ้ กั ผ่อนคลาย บรรเทาความกดดันภายในจิตใจให้
ออกมาในแบบทีส่ งั คมยอมรับได้ ซึง่ ก็เกิดขึน้ เพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวมิได้เกิดเป็นประจ�ำ เท่านีก้ เ็ ป็นการเพียง
พอท�ำให้บุคคลนั้นไม่เป็นผู้เก็บกด ซึมเศร้า มีสุขภาพจิตดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปุณณรัตน์
พิชญไพบูลย์ (2560, หน้า 52-54) กล่าวว่า ฟรอยด์ให้ความส�ำคัญต่อแรงขับจากสัญชาตญาณ ซึ่งความ
เชื่อของฟรอยด์ขัดแย้งกับพุทธศาสนาที่เชื่อว่าจิตใจมนุษย์สามารถฝึกฝนให้สะอาดบริสุทธิ์ จนห่างไกล
จากกิเลสกามตัณหาทั้งปวงได้ด้วยการฝึกสติและภาวนา ใช้ปัญญาพินิจเหตุและปัจจัยที่เกิดท�ำให้เป็นผู้
มีจิตใจสูง นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับแนวคิดทางมนุษย์นิยม ซึ่ง อับราฮัม มาสโลว์ นักจิตวิทยาอีกผู้หนึ่งที่
เชื่อว่า มนุษย์เป็นผู้ประเสริฐที่สามารถพัฒนาตนไปทีละขั้นเพื่อบรรลุศักยภาพของตนได้
ดังนั้นในงานวิจัยเรื่องนี้ จึงน�ำทฤษฎีจิตวิเคราะห์มาใช้อธิบายพฤติกรรมศิลปะในแง่มุมของ
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของศิลปินที่สร้างขึ้นมาจากสัญชาตญาณที่เก็บอยู่ในจิตไร้ส�ำนึก
ทฤษฎีปลุกเร้า
ทฤษฎีปลุกเร้า (Arousal Theory) แดนเนียล เบอร์ลิน นักจิตวิทยาศิลปะในปี ค.ศ. 1971
ได้อธิบายว่า ธรรมชาติของผลงานศิลปะมีคุณสมบัติพิเศษในการปลุกเร้าผู้ชมให้เกิดประสบการณ์
ทางศิลปะ ในทางตรงข้ามก็อาจลดการปลุกเร้าผู้ชมได้ด้วยหากได้รับมากจนเกินไป โดยผลงานศิลปะ
ปลดปล่อยตัวแปรปลุกเร้า (Stimulus Variable) ออกไปสู่ผู้ชม โดยตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่ ความแปลก
ความประหลาดใจ ประสบการณ์ใหม่ ความซับซ้อน ความอลังการ ความน่าทึ่ง เป็นต้น เบอร์ลินยังให้
ความเห็นว่า ประสบการณ์ศิลปะจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเพิ่มแรงกระตุ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปบนพื้นฐาน
ของความพึงพอใจซึ่งมีธรรมชาติต่อไปนี้
1. การกระตุ้นอย่างเหมาะสม การกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าควรกระท�ำในเวลาที่เหมาะสม และควร
มีระยะเวลาที่พอเหมาะ
2. ความคุ้นชิน การได้รับการกระตุ้นโดยสิ่งเร้าในลักษณะซ�้ำเดิมอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิด
ความคุ้นชินหรือกลายเป็นความชินชา น�ำไปสู่การลดความสนใจสิ่งเร้านั้น เนื่องจากประสาทรับรู้
เกิดอาการคุ้นชินกับสิ่งเร้ารวมถึง สิ่งเร้าที่มากระตุ้นมิได้สร้างประสบการณ์ใหม่ ผลที่เกิดขึ้นคือความ
เบื่อหน่ายหรือชินชา การได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นเสมือนความพึงพอใจที่เกิดขึ้นแก่ผู้ชมอันเนื่อง
มาจากการกระตุน้ โดยผลงานศิลปะ อย่างไรก็ตามภาวะการถูกกระตุน้ นีจ้ ะลดถอยลงหากไม่มสี งิ่ ปลุกเร้า
ตัวใหม่ปรากฏต่อเนื่องตาม
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การที่ตัวแปรปลุกเร้าส่งสัญญาณออกมาจากผลงานศิลปะท�ำให้ผู้ชมเข้าถึงสุนทรียภาพ
ได้เนื่องจากตัวแปรปลุกเร้าเหล่านี้มีพลังที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นแก่ผู้ชมให้เกิดความรู้สึกในเชิง
สุนทรียภาพ โดยทีผ่ ลงานศิลปะชิน้ หนึง่ ๆ อาจมีตวั แปรปลุกเร้ามากกว่าหนึง่ ตัวปลุกเร้าผูช้ มได้ การบรรจุ
ตัวแปรปลุกเร้าหลายๆ ตัวลงในผลงานศิลปะเป็นวิธีที่ศิลปินมักน�ำมาใช้ล�ำดับความส�ำคัญของวัตถุหรือ
เหตุการณ์ที่ปรากฏในงานศิลปะ การกระตุ้นผู้ชมด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการบอกนัยความรู้สึก (Sensory
Cue) ด้วยการประมวลสัญญาณสิ่งเร้าที่มีความชัดเจนแตกต่างกันไปในผลงานศิลปะ ผู้ชมอาจเลือกรับรู้
ตัวแปรปลุกเร้าบางตัวเพื่อน�ำมาสร้างความหมายหรือล�ำดับเรื่องราวและเหตุการณ์ในผลงานศิลปะได้
การบอกนัยด้วยภาพ
การบอกนัยด้วยภาพ (Visual Cue) เป็นการเห็นภาพซึง่ อาศัยดวงตาและแสงสว่าง เพือ่ นน�ำไป
ประมวลโดยระบบการรับรูท้ างการเห็น ซึง่ ถือว่าเป็นช่องทางรับรูข้ องมนุษย์ทมี่ ากทีส่ ดุ ทีเ่ ข้าไปสูส่ มอง การ
บอกนัยด้วยภาพมีหลายวิธีซึ่งล้วนให้อิทธิพลต่อการสื่อความหมายแก่ผู้ชม (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์,
2560, หน้า 66 อ้างถึงใน Posner, Nissen และ Klein, 1976) ได้แก่
1. ความลึก (Dept) การเห็นเป็นภาพสามมิติเกิดจากการมีดวงตาสองข้างที่มีต�ำแหน่งห่าง
กันบนแกนนอนเดียวกัน ท�ำให้ผู้ชมเกิดประสบการณ์ภาพสามมิติ เนื่องจากดวงตาทั้งสองรับภาพวัตถุ
ต่างกันท�ำให้เกิดภาพเหลื่อม ซึ่งสมองน�ำไปตีความเป็นภาพสามมิติ นอกจากนี้ ยังรวมถึงความสัมพันธ์
ของขนาดวัตถุกับระยะทางไกลและใกล้จากตัววัตถุด้วย
2. การเคลือ่ นไหว (Motion) เป็นความสามารถของระบบรับรูท้ ศั นะทีต่ รวจจับการเปลีย่ นแปลง
หรือความแตกต่างไปจากสิง่ ทีร่ บั รูอ้ ยูก่ อ่ นหน้า ความแตกต่างดังกล่าว ได้แก่ ต�ำแหน่ง พืน้ ผิว ขนาด ความ
สว่าง ความเข้ม ความตัดกัน เป็นต้น
3. สีสัน เป็นความสามารถจ�ำแนกคุณสมบัติที่มีในสี ประกอบด้วย
3.1 เนื้อสี (Hue) สีวรรณะอุ่นสามารถกระตุ้นเร้าความรู้สึกได้ดีกว่าสีวรรณะเย็น วัตถุที่มีสี
วรรณะอุ่นจะแลดูมีขนาดใหญ่กว่าสีวรรณะเย็น
3.2 ความอิม่ ตัว (Saturation) สีทมี่ คี วามอิม่ ตัวมากเนือ่ งจากมีปริมาณเนือ้ สีเข้มข้นสามารถ
กระตุ้นระบบประสาทได้ดีกว่าสีที่หมองหรือซีดจาง
3.3 ความสว่างของสี (Luminace) สีที่มีความสว่างจนเกือบเป็นสีขาวสามารถกระตุ้นได้ดี
กว่าสีที่มืดหมองคล�้ำ
ปุุณณรััตน์์ พิิชญไพบููลย์์ (2560, หน้้า 67) กล่่าวว่่า ทฤษฎีีของเบอร์์ลีนี ได้้เปลี่่�ยนแปลงวิิธีค้ี น้ หา
ข้้อสรุุปเกี่่�ยวกัับความงามและศิิลปะ ซึ่่�งแต่่เดิิมเป็็นการศึึกษาในวิิชาสุุนทรีียศาสตร์์ด้ว้ ยการนิิรนััย ได้้เปลี่่�ยน
มาเป็็นกระบวนการวิิทยาศาสตร์์โดยการศึึกษากลไกลการรัับรู้้�ความงาม ทำำ�ให้้ข้อ้ สรุุปเกี่่�ยวกัับความงาม
และศิิลปะเปลี่่�ยนไปโดยกล่่าวว่่า ความงามคืือสิ่่�งเร้้าที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติติ รงกัับธรรมชาติิการรัับรู้้�ของผู้้�ชมก่่อให้้
เกิิดความพึึงพอใจ ส่่วนศิิลปะคืือสิ่่�งเร้้าที่่�ไปกระตุ้้�นเร้้าให้้บุุคคลเกิิดอารมณ์์สุุนทรีีย์์ ซึ่่�งเป็็นประสบการณ์์
ปััญญาและอารมณ์์ความรู้้�สึึกแก่่ผู้้�ชม ทฤษฎีีสิ่่�งเร้้ายัังชี้้�ให้้เห็็นความสััมพัันธ์์ระหว่่างประสาทรัับรู้้�กัับ
ปริิมาณการปลุุกเร้้า เมื่่�อผู้้�ชมได้้รัับการปลุุกเร้้าอย่่างเหมาะสม ก็็ส่่งผลให้้เกิิดความตื่่�นเต้้นสนใจ ดึึงดููด
ผู้้�ชมติิดตึึงอยู่่�กัับผลงานศิิลปะจนเกิิดประสบการณ์์ศิิลปะได้้
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ทฤษฎีสารสนเทศ
ทฤษฎีสารสนเทศ (Information Theory) ทฤษฎีนี้มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดทางคณิตศาสตร์
และแนวคิดเกีย่ วกับการสือ่ สารข้อมูลสารสนเทศ โดยอธิบายว่าการสือ่ สารเริม่ ต้นจากผูส้ ง่ สารส่งสัญญาณ
ข่าวสารผ่านตัวกลางไปตามช่องทางซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง ในระหว่างการสงสารตามช่องทาง
มักมีสิ่งรบกวนการสื่อสารท�ำให้ข่าวสารความชัดเจน คุณภาพของสัญญาณสารไม่เสถียรลดลงหรืออาจ
ขาดหายและเมื่อข่าวสารถูกส่งไปถึงผู้รับ ก็ถูกน�ำไปแปลตีความโดยผู้รับสารหรืออาจถูกเก็บไว้โดยมิได้
ด�ำเนินการต่อก็ได้ ซึ่งการสื่อสารจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับสารส่งสารป้อนกลับมาสู่ผู้ส่งอีกที
		 สารสนเทศในงานศิลปะ
ทฤษฎีสนเทศถูกน�ำมาอธิบายธรรมชาติของการสร้างสรรค์ศิลปะ ดังนี้
1. ศิลปะคือการสื่อสาร ผลงานศิลปะเป็นสื่อหรือตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างศิลปิน
ซึ่งต้องการแจ้งหรือสื่อสาร เนื้อหา แนวคิด อารมณ์ ความรู้สึกออกไปสู่ผู้ชมที่มีประสงค์ชัดเจนทั้งในด้าน
เนื้อหาและสุนทรียภาพ
2. คุณค่าของศิลปะ ผูช้ มทีร่ บั สารสนเทศหรือสาระจากผลงานศิลปะทีป่ รากฏซ�ำ้ เดิม ย่อม
ลดคุณค่าในแง่ความสนใจต่อผู้ชม (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560, หน้า 71 อ้างถึงใน Freedman,
1983)
3. การล�ำดับเรื่องราว ทฤษฎีนี้ให้ประโยชน์ต่อการถ่ายทอดศิลปะคือการอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดงานศิลปโดยศิลปินการได้รับสุนทรียภาพของผู้ชม ซึ่งวางอยู่บนความไม่
แน่นอนของตัวแปรแวดล้อมที่มารบกวนการสื่อสารศิลปะของบุคคลทั้งสอง
สามารถสรุปได้วา่ ทฤษฎีจติ วิทยาทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั น�ำมาเชือ่ มโยงกับปรากฎการณ์ศลิ ปะ
เพือ่ ใช้อธิบายพฤติกรรมแสดงออกศิลปะของผูว้ จิ ยั และประสบการณ์ศลิ ปะของผูช้ ม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. พฤติกรรมการสร้างศิลปะ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่เกิดจากความสมดุลระหว่างแรง
ผลักดันของอิดและซุปเปอร์อีโก้ ซึ่งเป็นกลไกป้องกันตนจากความปรารถนาของจิตไร้ส�ำนึกที่เก็บกดไว้
มิให้แสดงออกมา วิธีดังกล่าวช่วยท�ำให้ศิลปินและผู้ชมมีสุขภาพจิตที่ดีได้
2. ประสบการณ์ศิลปะ เกิดขึ้นได้จากตัวแปรปลุกเร้าที่ส่งออกมาจากงานศิลปะ โดยที่ผู้ชม
รับรู้งานศิลปะล้วนวางอยู่บนความบิดเบือนและไม่แน่นอน ตลอดจนถูกสิ่งแวดล้อมรอบตัวรบกวน การ
รับรู้จึงขึ้นกับองค์รวม บริบทสิ่งแวดล้อม ตัวกลาง และการตีความของผู้ชม
3. ความสนใจ ความตึงเครียด ความตื่นเต้น และการปลดปล่อยความเครียดที่ได้รับจากงาน
ศิลปะเป็นสาระส�ำคัญที่พบได้ในประสบการณ์ศิลปะ (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560, หน้า 75)
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ทฤษฎีการรับรู้
ระบบการรับรู้
ระบบการรับรู้ (Perceiving System) เป็นความสามารถที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
เช่น สุนัขมีความไวต่อการรับกลิ่นดีกว่ามนุษย์ 1,000 - 100,000 เท่า เนื่องจากภายในโพรงจมูกของ
สุนัขประกอบด้วยประสาทรับกลิ่นที่มีอยู่ระหว่าง 125 - 300 ล้านปุ่มในขณะที่มนุษย์มีเพียง 5 ล้านปุ่ม
เท่านัน้ สุนขั ยังรับรูช้ ว่ งเสียงได้กว้างกว่ามนุษย์โดยได้ยนิ เสียงในย่านความถีต่ งั้ แต่ 67 - 45,000 เฮิรซ์ (Hz)
ท�ำให้สุนัขได้ยินเสียงต่างๆ มากกว่ามนุษย์ที่ได้ยินเพียง 64 - 23,000 เฮิร์ซเท่านั้น ท�ำให้สุนัขได้รับข้อมูล
จากสิ่งแวดล้อมมากกว่ามนุษย์ นอกจากนี้ การดมกลิ่นปัสสาวะของสุนัขอื่นที่ถ่ายไว้ท�ำให้มันรู้เรื่องราว
เกีย่ วกับเจ้าของปัสสาวะ เช่น เพศ ความแข็งแรง สุขภาพ ขนาดร่างกาย พร้อมจะมีสตั ว์หรือไม่ตง้ั ท้องหรือ
เพิ่งตกลูก รวมทั้งอารมณ์พื้นฐาน ด้วยความสามารถในด้านการรับรู้ที่แตกต่างกันไปของสิ่งมีชีวิตแต่ละ
ชนิด จึงสามารถแบ่งการรับรู้ได้ตามระดับความจ�ำเป็นและความสามารถรับรู้ของสิ่งมีชีวิตได้ ดังต่อไปนี้
1. การรับรู้เพื่ออยู่รอด (Tropistic Perception) เป็นการรับรู้เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่
ได้เป็นกิจกรรมที่มาจากความต้องการของสัญชาตญาณที่มีมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นการรับรู้พื้นฐานในการ
ด�ำรงชีวติ เพือ่ เติมเต็มความต้องการพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ ยังเป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกป้องกันตนโดย
ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยความคิดและเหตุผล
2. การรับรู้ด้วยพึงพอใจ (Preferential Perception) การรับรู้นี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เคย
ได้รบั มาในอดีตหรือเคยได้เรียนรูม้ าก่อนแล้วน�ำมาเป็นเงินไขในการก�ำหนดความพึงพอใจรับรู้ ท�ำให้การ
รับรูป้ ระเภทนีส้ ร้างความแตกต่างกันไปในสัตว์แต่ละชนิดและในกลุม่ พันธุเ์ ดียวกัน จนกลายเป็นลักษณะ
นิสยั เฉพาะหรือนิสยั ของสัตว์ตวั นัน้ ขึน้ มา เช่น ไก่ชนบางตัวชอบขันตอนเย็นเป็นประจ�ำ หรือสุนขั บางตัว
ชอบปัสสาวะรดประจ�ำยางรถยนตร์ การรับรู้ด้วยพึงใจเป็นการรับรู้ที่มีในสัตว์ทุกชนิดและแทรกอยู่ใน
กิจกรรมการด�ำรงชีวติ แต่ในสัตว์ชนั้ ต�ำ่ มักพบว่าความพอใจรับรูน้ อี้ ยูใ่ นกรอบทีจ่ ำ� กัด ในขณะทีส่ ตั ว์เลีย้ ง
ลูกด้วยนมและสัตว์ตระกูลนกมีกระบวนการทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง ในกระบวนการรับรู้ด้วยพึงใจนี้
เองมนุษย์พัฒนาเหนือไปกว่าสัตว์อื่นๆ ซึ่งเห็นได้จากความพึงพอใจต่อความงามที่มนุษย์ให้ความสนใจ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตเพื่ออยู่รอดแต่อย่างใด
3. การรับรู้เกสตอลต์ (Gestall Perception) เป็นการรับรู้สิ่งเร้าในเชิงปริภูมิ (Spatial) ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับพืน้ ทีว่ า่ งได้แก่ รูปร่าง ช่องว่าง บริมาตร พืน้ ผิว สีสนั ส่วนการรับรูเ้ ชิงกาลเวลา (Temporal)
จะเกี่ยวข้องกับ ระยะเวลา ความเร็ว จังหวะ และความถี่ การรับรู้เกสตอลต์ภาพ (Visual Gestall) และ
เกสตอลต์เสียง (Sonic Gestall) มีความเชื่อมโยงกัน เช่น เสียง “เหมียว” ท�ำให้นึกถึงแมว ลักษณะเด่น
ของการรับรู้เกสตอลต์คือการตรวจจับความคงอยู่ของวัตถุเป็นการรับรู้ความมีอยู่จริงของวัตถุ แม้วัตถุ
นั้นจะหายไปจากสายตาหรือถูกปิดบังซ่อนคุมไว้ เช่น หากเอาผ้าคุมของเล่นที่วางไว้ตรงหน้า ทารกก็รู้
ดีว่าวัตถุดังกล่าวยังคงอยู่ พฤติกรรมเหล่านี้แสดงว่าการรับรู้เกสตอลต์เป็นการรับรู้สิ่งเร้าที่มีศักยภาพ
สูงกว่าการรับรู้เพื่ออยู่รอดและการรับรู้ด้วยพึงใจ ยิ่งไปกว่านั้นการรับรู้เกสตอลต์ยังพัฒนาไปสู่การรับรู้
สิ่งเร้าคลุมเครือที่ขาดความสมบูรณ์ชัดเจนอีกด้วย
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ทฤษฎีการรับรู้โดยตรง
ทฤษฎีรับรู้โดยตรง (Direct Perception) ได้ถูกน�ำเสนอโดย เจมส์ กิบสัน (James Gibson)
กิบสันเชือ่ ว่าบุคคลรับโลกภายนอกผ่านทัศนะประสาท เป็นสิง่ ไม่จำ� เป็นต้องตีความแต่อย่างใด เนือ่ งจาก
การเห็นเป็นประสบการณ์โดยตรงและประจักษ์ชัดในตัวอยู่แล้ว เช่น ผลงานจิตรกรรมที่ลวงตาจนดู
เหมือนจริงได้ เพราะสะท้อนคลืน่ ความถีแ่ สงออกมาใกล้เคียงกับความยาวคลืน่ แสงทีส่ ะท้อนออกมาจาก
วัตถุจริง ดังนั้น ผู้ชมที่เคยมีประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติรอบตัวมาก่อนเมื่อได้รับชมภาพ
กิจกรรมลวงตาสามมิติที่เหมือนจริง ก็แทบจะไม่ต้องคาดเดาหรือตีความหมายอีกต่อไป เปรียบเสมือน
การได้สัมผัสกับวัตถุจริง
ทฤษฎีการรับรู้คอนสตรัคติวิสต์
ทฤษฎี รั บ รู ้ ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ (Perceptual Constructivism Theory) ทฤษฎี นี้ มี
ความเป็นมาตั้งแต่ ค.ศ. 19 โดยเฮอร์แมนน์ เฮลม์โฮลตซ์ (Hermann Helmholtz) ซึ่งเป็นทั้งนักฟิสิกส์
และนักจิตวิทยา เชื่อว่าสสารหรือวัตถุเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและแน่นอน หากแต่การรับรู้ของผู้ชมต่างหากที่
เป็นเหตุของความคลาดเคลือ่ น บิดเบือนไปจากความเป็นจริง เนือ่ งจากความจ�ำกัดและความไวของอวัยวะ
รับรู้ รวมทั้งความคลาดเคลื่อนของข่าวสารที่รับรู้ผ่านตัวกลาง เหล่านี้ท�ำให้การรับรู้เป็นสิ่งไม่เที่ยงตรง
ทฤษฎีนี้มีค�ำอธิบายอยู่ 2 ประการ ดังต่อไปนี้
1. สุนทรียภาพจากจิตกรรม สิ่งเร้าที่ปรากฏในภาพจิตรกรรม ได้แก่ เส้น ช่องว่าง พื้นผิว
และสี ล้วนถูกน�ำมารวมตัวกันอย่างเป็นระบบและเป็นแบบแผน ด้วยการจัดองค์ประกอบทางความ
งาม ผสมผสานกับการจัดการกับสิง่ เร้าในภาพจิตรกรรมท�ำให้ภาพจิตรกรรมเกิดความน่าสนใจ ชวนมอง
สวยงาม ซึ่งตรงกับธรรมชาติการรับรู้ของผู้ชม
2. ประสบการณ์ของผู้ชมกับสิ่งที่ปรากฏในภาพจิตรกรรม ภาพที่ตรงกับประสบการณ์ของ
ผู้ชมย่อมดึงดูดและเร้าความสนใจผู้ชมต่างกัน ผู้ชมต้องอาศัยการคาดเดาสิ่งที่เห็นในภาพจิตรกรรมด้วย
ประสบการณ์และการรู้จากจิตไร้ส�ำนึก
ทฤษฎีเกสตทลต์
ทฤษฎีเกสตอลต์ (Gestalt Theory) มุ่งอธิบายถึงการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ส่งผลต่อความ
รู้สึกนึกคิดของบุคคล หลักการทางจิตวิทยาทางการรับรู้ทางสายตา (Visual Perception) เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการรับรูอ นั เกิดจากประสาทสัมผัสของมนุษยอนั เปนพฤติกรรมภายใน โดยการรับรูท างการ
เห็นจะเกิดขึน้ ถึงประมาณ 70% ของการรับรูข อ มูลขา วสารทัง้ หมด ดังนัน้ การรับรูท างการเห็นจึงมีความ
สําคัญเป็นอย่างมาก ในการศึกษาเรือ่ งการรับรูท้ างการเห็นนี้ เป็นการน�ำเสนอให้เห็นปรากฏการณ์ทางการ
เห็น โดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นักจิตวิทยาได้ท�ำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ทางการเห็น
ทดลองจนค้นพบวิธกี ารท�ำงานร่วมกันของตาและสมอง ซึง่ เป็นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับศิลปะและวิทยาศาสตร์
เพียงแต่สิ่งส�ำคัญของการค้นพบมีประโยชน์ส�ำหรับศิลปินหรือนักออกแบบมาก ดังนั้น จึงเป็นที่รู้จัก
กันอย่างกว้างขวางในชื่อ “ทฤษฎีเกสตอลต์” (David and Stephen, 2008, หน้า 32) ปุณณรัตน์
พิชญไพบูลย์ (2560, หน้า 55-59) กล่าวว่า แรกทฤษฎีนมี้ จี ดุ เริม่ ต้นจากการหาค�ำตอบว่าเหตุใดมนุษย์จงึ
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รับรูเ้ ป็นภาพรวมเสียมากกว่า ผูว้ างรากฐานของทฤษฎีนคี้ อื คริสเตียน อีเลนเฟิลส์ (Christian Ehrenfels)
และพัฒนาต่อโดยวอล์ฟกัง เคอเลอร์ (Wolfgang Köhlerr) ซึ่ง องค์รวมมีความส�ำคัญกว่าความสัมพันธ์
ของส่วนย่อย และถ้าต้องการให้เกิดการรับรู้หรือสื่อความหมายได้ดีควรท�ำสิ่งเรานั้นให้มีความเรียบง่าย
จัดเข้ากลุม่ และมีความต่อเนือ่ งหรือคาดคะเนได้ ซึง่ จะช่วยให้ผชู้ มจดจ�ำได้งา่ ยและรวดเร็วในทางตรงข้าม
หากสิ่งที่รับรู้ไม่สื่อความหมายหรือเข้าใจยาก ซับซ้อน ก็ท�ำให้ไม่น่ามองหรือฟัง สับสนปนเป จดจ�ำยาก
สร้างความเครียด นักจิตวิทยาเกสตอลต์ได้น�ำประเด็นนี้มาเชื่อมโยงกับประสบการณ์รับรู้ของผู้ชมงาน
ศิลปะ ช่วยให้เห็นว่าองค์ประกอบที่ปรากฏในผลงานศิลปะที่ก�ำลังรับชมอยู่นั้นถูกน�ำมาเชื่อมโยงเข้ากับ
เหตุการณ์ที่ผู้ชมเคยประสบมาก่อนในอดีต ท�ำให้เกิดประสบการณ์ศิลปะขึ้นมาเนื่องจากไปเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์อารมณ์ทไี่ ปกระตุน้ ความรูส้ กึ ผูช้ ม เช่น กลิน่ ธูปอาจเรียกประสบการณ์ทรี่ สู้ กึ ถึงโบสถ์ในวัด
หรือศาลเจ้า กลิน่ แอลกอฮอล์เช็ดแผลท�ำให้หลายคนนึกถึงเวลาฉีดยาหรือท�ำแผล การรับรูท้ ไี่ ปกระตุน้ ให้
เกิดความเชือ่ มโยงต่อความรูส้ กึ ทีก่ ล่าวมานีถ้ กู น�ำมาอธิบายด้วยทฤษฎีการแสดงออกเกสตอลต์ (Gestalt
Theory of Expression) ซึ่งกล่าวว่าสิ่งเร้าที่รับรู้สามารถน�ำมาเชื่อมโยงไปสู่สัญลักษณ์แทนความหมาย
ของประสบการณ์ในอดีตได้โดยไม่จำ� เป็นต้องไปความ ความเชือ่ มโยงความหมายนีท้ ำ� ให้เกิดการสือ่ ภาษา
ทางทัศนะขึ้นมา เช่น เส้นตั้งให้ความรู้สึกสง่างาม การยืนหยัด การมีชีวิต ความหมายนี้อาจเกิดขึ้นจาก
ลักษณะการยืนตัวตรงของมนุษย์ที่แสดงความเด่นชัดสง่างาม อีกตัวอย่างหนึ่งคือ สีแดงสดให้ความรู้สึก
ร้อน ตืน่ เต้น เนือ่ งมาจากประสบการณ์ทเี่ คยได้รบั จากวัตถุเป็นเปล่ง สีแดงออกมา เช่น ดวงอาทิตย์ เปลว
ไฟ วัตถุที่ร้อนจัด ในขณะที่สีฟ้าสื่อถึงอิสระเสรี ซึ่งผู้ชมได้รับประสบการณ์ตรงกับวันที่อากาศดีท้องฟ้า
ปลอดโปร่งแจ่มใส นอกจากนี้หลักการของเกสตอลต์ยังแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของสมอง ที่มีแนวโน้ม
ท�ำสิ่งเร้าที่รับรู้ให้เกิดเป็นความหมายและมีความสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
1. ความประชิด (Proximity) เป็นการสร้างให้เกิดเป็นองค์รวม โดยพิจารณาสิ่งเร้าที่อยู่ใกล้
หรือประชิดกัน ให้เป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกัน
2. ความเหมือนกัน (Similarity) เป็นการสร้างให้เกิดเป็นองค์รวม โดยพิจารณาจากความ
เหมือนกัน ประเภทเดียวกัน คล้ายกันหรือเท่ากัน
3. การท�ำให้สมบูรณ์ (Closure) เป็นการสร้างให้เกิดองค์รวม โดยท�ำสิง่ เร้าทีข่ าดความชัดเจน
ไม่ครบถ้วน ให้มีความสมบูรณ์และสื่อความหมายด้วยการคาดเดา
4. ความต่อเนื่อง (Continuity) เป็นความสัมพันธ์ของวัตถุสองชิ้นที่มาตัดกัน โดยสมองมี
แนวโน้มรับรู้ว่าวัตถุดังกล่าวมีความต่อเนื่องออกไป แทนการถูกแบ่งเป็นสองส่วน ณ จุดตัด นอกจากนี้
ยังรวมถึงการคาดเดา ล�ำดับเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่จะด�ำเนินต่อไปด้วย
ส�ำหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีเกสตอลส์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์รับรู้องค์ประกอบ
ภายในสิ่งเร้าที่ก่อตัวให้เกิดเป็นความรู้สึกในภาพรวม และช่วยอธิบายความหมายที่ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์
ในการสื่อสาร โดยสามารถท�ำให้ผู้ชมรับรู้และเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องแปลหรือตีความอีก
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ความรู้สึก
มนุษย์ทุกคนมีความกลัว ความโกรธ ความใคร่ ความดีใจ ความเสียใจ การเป็นมิตรและศัตรู
ซึ่งเรียกว่า ความรู้สึกพื้นฐาน (Feeling of Life) เป็นความรู้สึกที่เกิดจากความต้องการด�ำรงชีพของ
มนุษย์ โดยมนุษย์จะแสดงความรู้สึกพื้นฐานเหล่านี้ออกมาเป็นพฤติกรรม เช่น ดีใจแสดงการยิ้ม หัวเราะ
เสียใจร้องไห้น�้ำตาไหล โกรธหรือไม่พอใจก็ขมวดคิ้ว เป็นต้น ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมนี้ยัง
ต่อเนือ่ งไปถึงการสือ่ สารอารมณ์ดว้ ยสัญลักษณ์ทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพือ่ บ่งบอกความรูส้ กึ ออก
มาโดยตรง กระทัง่ ไปจนถึงการสือ่ สารอารมณ์ความรูส้ กึ ผ่านการแสดงออกทางศิลปะโดยใช้องค์ประกอบ
ทางทัศนศิลป์
ความรูส้ กึ เหล่านีเ้ กิดจากสิง่ เร้ามากระทบกับจิตใจทีถ่ กู ปรุงแต่งด้วยความทรงจ�ำ ประสบการณ์
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ เก็บไว้ในเปลือกสมองรวมทั้งจิตใต้ส�ำนึกท�ำให้ความรู้สึกเป็นเครื่อง
แสดงภาพภาวะของจิตใจได้ในระดับต่างๆ กันออกไป ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์อารมณ์ทบี่ คุ คลเคยได้รบั มา
ก่อน โรเบิร์ต พลัตชิก (Robert Plutchik, 1984 อ้างถึงใน ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560 หน้า 147)
8 ประเภทแต่ละประเภทมีระดับความรู้สึกแตกต่างกันไป ดังนี้
1. อารมณ์ความสุข มีระดับความรู้สึกสุดสุดดีใจจนถึงปิติสุข
2. อารมณ์วางใจ มีระดับความรู้สึกยอมรับ เชื่อใจ จนถึงยกย่องสรรเสริญ
3. อารมณ์คาดหวัง มีระดับความรู้สึกสนใจ รอคอย จนถึงหวาดระแวง
4. อารมณ์แปลกใจ มีระดับความรู้สึกสับสน ประหลาดใจ ตกตะลึง
5. อารมณ์เกลียดมีระดับความรู้สึกเบื่อระอา ขยะแขยง จนถึงเกลียดชัง
6. อารมณ์โกรธมีระดับความรู้สึกร�ำคาญ โกรธเคือง ไปจนถึงเดือดดาล
7. อารมณ์กลัวมีระดับความรู้สึกหวาดหวั่น เกรงกลัว ไปจนถึงหวาดกลัว
8. อารมณ์ความทุกข์มีระดับความรู้สึก วิตกร�ำพึง โศกเศร้า ไปจนถึงทุกข์ใจ
ในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึง อารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปยึดเหนี่ยวไว้ด้วยอายตนะทั้ง 6 ประกอบ
ด้วย รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และจิต

ทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
ในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝัน ผู้วิจัยได้ศึกษาการทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
ของ ยีน มิลเลอร์ และทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระ ดังนี้
ทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะของ ยีน มิลเลอร์ (Gene A. Mitter)
ทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะของ ยีน มิลเลอร์ มีเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ เรียกว่า
“Design Chart” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (Mitter, 1994, หน้า 48)
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ตาราง 2.3 Design Chart ของ ยีีน มิิลเลอร์์
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การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนมูลฐานทางศิลปะและหลักการทางศิลปะของ
ยีน มิลเลอร์ มีวิธีการวิเคราะห์โดยตั้งค�ำถามในแต่ละข้อของส่วนมูลฐานทางศิลปะว่า ในแต่ละส่วนมี
ความสัมพันธ์กับหลักการทางศิลปะใดบ้าง ควรตั้งค�ำถามตามประเด็น ดังเช่นนี้
1. สีที่ใช้ในภาพสร้างความสมดุลให้ภาพหรือไม่
2. สีที่ใช้ในภาพช่วยเน้นให้เกิดจุดเด่นภาพหรือไม่
3. สีที่ใช้ในภาพช่วยสร้างความกลมกลืนให้ภาพหรือไม่
4. มีการใช้สีที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้องค์ประกอบบ้างไหม
5. มีการไล่โทนสีจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง โดยสีค่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
6. สีที่ใช้ในภาพท�ำให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือจังหวะบ้างไหม
7. มีสีหนึ่งสีใดออกมาจากสัดส่วนของสีอื่นๆ ที่ใช้ในภาพหรือไม่

เมื่อท�ำการตรวจสอบเกี่ยวกับสีแล้ว ก็ท�ำการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อค�ำถามทั้งหมด
การวิเคราะห์ความหมายของภาพด้วยวิธนี ี้ จะช่วยให้บรรลุถงึ ความเข้าใจและความสามารถทีจ่ ำ� เป็นต้อง
ตัดสินใจอย่างไรในแต่ละส่วนของภาพที่รวมกันเป็นเอกภาพ ผู้วิจัยจึงได้น�ำ “Design Chart” ของ ยีน
มิลเลอร์ มาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบในผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย เพราะ “Design Chart” สามารถ
แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชิ้นนั้นๆ ได้ใช้ส่วนมูลฐานทางศิลปะและ
หลักการทางศิลปะอย่างไรบ้างสร้างสรรค์ผลงาน จนกระทั่งเกิดเป็นเอกภาพในผลงาน

34

ดังนี้ คือ

ทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน (Feldman)
ทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน แบ่งรูปแบบการวิจารณ์ศิลปะออกเป็น 4 ขั้นตอน

1. ขั้นพรรณา (Description) เป็นขั้นของการบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ค้นพบในผลงานศิลปะอย่าง
ทันทีทนั ใด โดยไม่ตอ้ งมีการสรุปหรือแสดงความคิดเห็นเป็นเพียงท�ำความเข้าใจว่ามันคืออะไร เป็นอย่างไร
ซึ่งขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการให้ชื่อสิ่งที่พบในผลงานศิลปะนั้นๆ และการบอกลักษณะของรูปแบบและ
เทคนิควิธีของผลงานหรือเป็นการบรรยายตามที่ตาเห็น อย่าให้ความหมายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ขั้นวิเคราะห์รูปแบบ (Analysis) เป็นการเจาะลึกเข้าไปกว่าการพรรณา เป็นการอธิบาย
ว่า สิ่งที่เราให้ชื่อหรือบอกไว้ตั้งแต่แรกนั้น ศิลปินเขาท�ำมันขึ้นมาอย่างไร หรือใช้ประกอบกันของสิ่งใด
หรือทัศนธาตุทางศิลปะใดๆ บ้าง วิเคราะห์ว่าผู้ท�ำหรือศิลปินเขาจัดการหรือผสมผสานทัศนธาตุ (Visual
Elements) ต่างๆ อย่างไร ใช้หลักการทางศิลปะอย่างไร ซึ่งในขั้นการวิเคราะห์นี้ผู้วิจัยจะน�ำทฤษฎี
การวิจารณ์ศิลปะของ ยีน มิลเลอร์ มาใช้ในการวิเคราะห์
3. ขั้นตีความหรือแปลความหมาย (Interpretation) คือกระบวนการที่นักวิจารณ์ชี้แจง
แสดงความหมายต่างๆ ในผลงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยค้นหาความหมายต่างๆ และชี้ให้เห็นว่า
ความหมายเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ผลงานในส่วนอื่นๆ อย่างไร ซึ่งต้องมีเหตุผล
หนักแน่นและอธิบายได้เหมาะสมกับหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นในผลงานศิลปะนั้นๆ
4. ขั้นตัดสินหรือประเมินคุณค่า (Judgment) เป็นการตัดสินหรือการประเมินคุณค่าของผล
งานศิลปะชิ้นหนึ่ง เพื่อจัดอันดับโดยการเปรียบเทียบกับผลงานชิ้นอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันว่ามีคุณค่า และ
สุนทรียภาพมากน้อยกว่ากันเพียงใด ขั้นตอนนี้อาจไม่มีความจ�ำเป็นเลย ถ้าขั้นตอนของการตีความ ได้
ผลเป็นที่น่าพอใจ เกณฑ์ในการพิจารณาประเมินคุณค่าผลงานศิลปะประกอบด้วย
4.1 เปรียบเทียบกับผลงานเก่า
4.2 ประเมินความเป็นต้นแบบ
4.3 ประเมินที่เทคนิควิธีหรือฝีมือ หมายถึง ความช�ำนาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
การพิจารณาผลงานศิลปะขณะท�ำการวิจารณ์จ�ำเป็นต้องมีล�ำดับขั้นตอนในการพิจารณา ซึ่ง
ล�ำดับขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยแสดงรายละเอียดในผลงานศิลปะให้น่าสนใจ และเพื่อท�ำความเข้าใจเป็น
ล�ำดับ เป็นระบบระเบียบทัง้ ผูว้ จิ ารณ์และผูร้ บั การวิจารณ์หรือข้อวิจารณ์ดงั กล่าว นับตัง้ แต่การพิจารณา
เบื้องต้น จนกระทั่งถึงการตัดสินคุณค่าของผลงาน (สมโภชน์ ทองแดง, 2536, หน้า 97-99)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นเกีย่ วกับสวรรค์นนั้ แบ่งออกเป็นประเด็นในการศึกษา
คือ ความหมาย ประเภท องค์ประกอบของสวรรค์ และวิธีการเข้าถึงสวรรค์ ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์
สังเคราะห์ จึงได้สาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ความหมายของสวรรค์ในศาสนาพุทธเถรวาท คือ สถานทีส่ ขุ สบายเพียบพร้อมไปด้วยทิพย
สมบัติ ได้แก่ โลกใหม่ที่อ�ำนวยความสะดวกสบายทุกอย่างจากการเสวยอารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6 ที่เลิศ
ในโลกทิพย์ และผู้ต้องการจะไปเสวยทิพยสุขในโลกสวรรค์ (พระวิชัย สุภโร (แสนอิยทร์): 2551)
2. ประเภทของสวรรค์ในศาสนาพุทธเถรวาทกล่าวว่า สวรรค์มีอยู่ 6 ชั้น ได้แก่ สวรรค์ชั้น
จาตุมหาราชิกา ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัตดี (พระวิชัย สุภโร
(แสนอิยทร์): 2551)
3. องค์ประกอบของสวรรค์
4. วิธีการเข้าถึงสวรรค์ในศาสนาพุทธเถรวาทจะต้องท�ำความดีในระดับพื้นฐาน เช่น การให้
ทาน เป็นต้น (พระวิชัย สุภโร (แสนอิยทร์): 2551)
5. สวรรค์เชิงประจักษ์
พระวิชัย สุภโร (แสนอิยทร์): 2551) กล่าวว่า การเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์ผ่านทางอายตนะ
ภายใน-ภายนอก เช่น การรูจ้ กั ด�ำเนินชีวติ ด้วยความพอเพียง มีศลี ธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เมือ่
ประสบอารมณ์ที่น่าปรารถนาทางอายตนะก็เกิดความสุขขึ้นทางอายตนะนั้นๆ
ฉลองเดช คููภานุุมาต (2557) ได้้ศึึกษาคติิจัักรวาลวิิทยาในพระพุุทธศาสนาจากงานจิิตรกรรม
ล้้านนาเพื่่�อสร้้างสรรค์์ศิิลปะร่่วมสมััย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาถึึงประวััติิความเป็็นมา ความเชื่่�อ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องคติิจัักรวาลวิิทยาในพระพุุทธศาสนา และศึึกษาแนวคิิด สััญลัักษณ์์ รููปแบบทางศิิลปกรรม
ของงานจิิตรกรรมล้้านนาที่่�สะท้้อนคติิจักั รวาล ตลอดจนสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับคติิจักั รวาลวิิทยาใน
พระพุุทธศาสนาจากงานจิิตรกรรมล้้านนา นำำ�มาสร้้างสรรค์์ศิลิ ปะร่่วมสมััย ดำำ�เนิินการวิิจัยั โดยใช้้ระเบีียบ
วิิจััยเชิิงสร้้างสรรค์์ศิิลปะ ทำำ�ศึึกษาคติิจัักรวาลวิิทยาในพระพุุทธศาสนาจากงานจิิตรกรรมล้้านนา โดย
วิิธีีการศึึกษาทางประวััติิศาสตร์์ ประวััติิศาสตร์์ศิิลปะ นำำ�เสนอด้้วยวิิธีีการพรรณาวิิเคราะห์์ และนำำ�องค์์
ความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการศึึกษาวิิจััยมาเป็็นแรงบัันดาลใจและแนวทางในการสร้้างสรรค์์งานศิิลปกรรม ซึ่่�ง
เป็็นกระบวนการปฏิิบััติิงาน การทดลอง และการบัันทึึกขึ้้�นตอนต่่างๆ อย่่างเป็็นระบบ ผลการวิิจััยพบ
ว่่า คติิจัักรวาลวิิทยาพุุทธศาสนา คืือแนวคดิิสำำ�คััญที่่�ใช้้อธิิบายโครงสร้้างทางจิิตวิิญญาณของมนุุษย์์ ด้้วย
การสร้้างจิินตภาพที่่�แสดงธรรมชาติิฝ่า่ ยนามธรรม โดยเทีียบเคีียงให้้สอดคล้้องกัับธรรมชาติิทางรููปธรรม
จากโลกทััศน์์ของคนในสมััยโบราณ ทั้้�งนี้้� จัักรวาลในคติิความเชื่่�อของชาวพุุทธ หมายถึึง ปริิมณฑลแห่่ง
ภพภููมิิทั้้�ง 3 หรืือไตรภููมิิ ได้้แก่่ กามภููมิิ รููปภููมิิ และอรููปภููมิิ ซึ่่�งเป็็นการแสดงสถานะชีีวิิตของสรรพสััตว์์
รวมทั้้�งรููปพรรณสััณฐานและองค์์ประกอบของโลกจัักรวาลทางกายภาพ ในบริิบทของสัังคมวััฒนธรรม
ล้้านนา คติิจัักรวาลวิิทยายัังเป็็นรากฐานสำำ�คััญของภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิม ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงพลัังความศรััทธา
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ในพระพุุทธศาสนา และสถาบัันพระมหากษััตริิย์์ โดยการถ่่ายทอดผ่่านวรรณกรรม จากการศึึกษาแนวคิิด
สััญลัักษณ์์ และรููปแบบทางศิิลปกรรมของงานจิิตรกรรมล้้านนาพบว่่า เนื้้�อหาเรื่่�องคติิจัักรวาลมีีทั้้�งที่่�
ปรากฎอยู่่�ในภาพเขีียนเล่่าเรื่่�องพุุทธประวััติิ ชาดก วรรณกรรมพื้้�นบ้้าน และสื่่�อความหมายด้้วยรููปทรง
สััญลัักษณ์์ รููปแบบและกรรมวิิธีีในการสร้้างสรรค์์งานจิิตรกรรมล้้านนามีีลัักษณะเด่่นและสามารถสื่่�อ
ความหมายเชิิงสััญลัักษณ์์ โดยเชื่่�อมโยงกัับงานศิิลปกรรมแขนงอื่่�นๆ ภายในพุุทธสถานล้้านนาแบบเป็็น
องค์์รวม ทั้้�งนี้้� สััมฤทธิิผลของการสร้้างสรรค์์ยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสื่่�อศิิลปะที่่�สะท้้อนความหมายอัันลึึกซึ้้�งของ
หลัักธรรมในพระพุุทธศาสนา นอกจากนี้้� ผู้้�วิิจัยั ได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รับั จากการศึึกษามาเป็็นแรงบัันดาลใจใน
การสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะร่่วมสมััย รููปแบบศิิลปะสื่่�อประสม และศิิลปะแนวจััดวาง โดยตีีความหมาย
จากแนวคิิดคติิจักั รวาลวิิทยาในงานจิิตรกรรมล้้านนา เพื่่�อการอนุุรักั ษ์์และสืืบสานวััฒนธรรมวิิธีคิี ดิ อัันเป็็น
ผลผลิิตทางพุุทธปััญญาของชาวพุุทธ
Robert Waldinger (https://bit.ly/34uTMiv: สืืบค้้นเมื่่�อ 10 เมษายน พ.ศ.2560) ได้้ศึึกษา
วิิจััยเรื่่�อง Harvard Study of Adult Development การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการพััฒนาของผู้้�ใหญ่่ โดยงาน
วิิจััยชิ้้�นนี้้�ริิเริ่่�มจากการติิตามศึึกษาชีีวิิตของวััยรุ่่�นชาย 2 กลุ่่�มคืือนัักศึึกษาชายชั้้�นปีีที่่� 2 ของมหาวิิทยาลััย
Harvard 268 คน และวััยรุ่่�นชายอายุุ 12 – 16 ปีี เติิบโตแบบตามมีีตามเกิิดในเมืือง Boston ทั้้�งหมด
456 คนด้้วยกััน ทุุก ๆ 2 ปีี ทีีมวิิจััยจะให้้ทั้้�ง 724 คนมาทำำ�แบบสอบถามเกี่่�ยวกัับความพึึงพอใจในชีีวิิต
ทั้้�งด้้านหน้้าที่่�การงาน ด้้านสัังคม ด้้านชีีวิิตส่่วนตััว รวมไปถึึงการขอสััมภาษณ์์ภายในบ้้านเพื่่�อพููดคุุยกัับ
บุุคคลในครอบครััวด้้วย และทุุกๆ 5 ปีี พวกเขาก็็จะได้้รัับการตรวจสุุขภาพด้้วย จนกระทั่่�งตลอดระยะ
เวลาที่่�ทำำ�การติิดตามศึึกษาชีีวิิตของวััยรุ่่�นทั้้�ง 724 คนนี้้� ทีีมวิิจััยให้้เห็็นการเติิบโตของพวกเขาในแต่่ละปีี
มีีหน้้าที่่�การงานทำำ� สามารถไต่่ระดัับจากการสร้้างเนื้้�อสร้้างตััวจนมีีหน้้ามีีตาในสัังคม แต่่ก็มี็ ีอีกี จำำ�นวนไม่่
น้้อยที่่�ประสบกัับความล้้มเหลว จมดิ่่�งลึึกลงไปในห้้วงแห่่งความผิิดหวัังถึึงขั้้�นติิดเหล้้าเมายาก็็มีี จนกระทั่่�ง
มาถึึงปััจจุุบััน จากจำำ�นวน 724 คน เหลืือชีีวิิตรอดอยู่่�เพีียงแค่่ 60 คน ซึ่่�งแต่่ละคนก็็มีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 90 ปีี
แล้้ว และจากการเรีียนรู้้�ชีีวิิตของบุุคคลเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ทีีมวิิจััยได้้เรีียนรู้้�ว่่า ความร่ำำ��รวย มีีหน้้ามีีตาในสัังคม
หรืือ การทำำ�งานอย่่างหนัักนั้้�นไม่่ใช่่คำำ�ตอบของชีีวิิตที่่�มีีความสุุข ซึ่่�งคำำ�ตอบที่่�แท้้จริิงของชีีวิิตที่่�มีีความสุุข
ก็็คืือ ‘ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี’ นั่่�นเอง จากความเชื่่�อแรกเริ่่�มในช่่วงวััยรุ่่�นที่่�ว่่า ชื่่�อเสีียงและเงิินทอง จะทำำ�ให้้มีี
ชีีวิิตที่่�ดีีและมีีความสุุขแต่่จากการศึึกษามาตลอดระยะเวลา 75 ปีี กลัับพบว่่า บุุคคลที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับ
‘ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีต่ี อ่ ผู้้�คนรอบข้้าง’ นั้้�นจะเป็็นผู้้�ที่่�พบกัับความสุุขที่่�แท้้จริิง Robert Waldinger ผู้้�ควบคุุม
งานวิิจัยั คนปััจจุุบันั ได้้กล่่าวเอาไว้้ว่า่ ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีเี ป็็นสิ่่�งที่่�หลายคนมองข้้าม มัักจะคิิดว่่าชื่่�อเสีียง เงิิน
ทอง เป็็นสิ่่�งที่่�สร้้างความสุุขได้้ง่า่ ยกว่่า ทำำ�ให้้หลายคนเลืือกที่่�จะทำำ�งานหาเงิินอย่่างเดีียว เพราะคิิดว่่าความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีนั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�ละเอีียดอ่่อน ต้้องคอยเอาใจใส่่อยู่่�ตลอดเวลา และเป็็นเรื่่�องที่่�ยากเกิินไป แต่่มััน
ก็็ไม่่ได้้ยากอะไรขนาดนั้้�น เพราะความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีเริ่่�มต้้นได้้จากการเงยหน้้าขึ้้�นมาจากจอโทรศััพท์์ สบตา
คนที่่�อยู่่�ข้้างๆ ชวนกัันออกไปทำำ�อะไรใหม่่ๆ เติิมเต็็มความสััมพัันธ์์ที่่�จืดื จางให้้มีีชีวิี ติ ชีีวาอีีกครั้้�ง แล้้วความ
สุุขที่่�ได้้กลัับมาจะมีีค่า่ ยิ่่�งกว่่าเงิินที่่�ต้้องเสีียไปซะอีีก แต่่กว่่าที่่�เราจะรู้้�ตัวั ก็็สายไปเสีียแล้้ว เพราะชีีวิติ คนเรา
มัันสั้้�นนััก
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ผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

ภาพ 2.4 Archangel Gabriel
ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 39
Archangel Gabriel หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าภาพ Angel with the Golden Hair เป็น
หนึ่งในภาพวาดรูปเคารพที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดของรัสเซีย ซึ่งน่าจะมาจากส�ำนักโนฟโกรอด (Novgorod
School) เมื่อราว ค.ศ.1130-90 ระหว่างศตวรรษที่ 10 และ 11 ศาสนาคริสต์ขยายตัวไปทางเหนือจาก
กรุงคอนสแตนติโนเปิลน�ำศิลปะแบบไบแซนไทน์ไปสู่ภูมิภาคของชาวสลาฟในรัสเซีย การฟื้นฟูศิลปะรูป
เคารพในยุคนี้น�ำมาสู่วิธีคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับรูปเคารพ ในฐานะเครื่องช่วยในการท�ำสมาธิผ่านรูปเคารพที่
ถูกสร้างขึ้นให้มีรูปลักษณ์ทางวัตถุ ก่อให้เกิดบางสิ่งที่ช่วยให้ผู้มองเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า จากแง่มุมนี้ ภาพ
วาดรูปเคารพจัดเป็นการภาวนาในรูปแบบหนึง่ เพชรพลอยทีป่ ระดับอยูบ่ นเรือนผมของเทวฑูตบ่งให้รวู้ า่
นี่คือทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า เชื่อกันว่านี่คือกาเบรียลผู้ส่งสารของพระเจ้า
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ภาพ 2.5 Noli Me Tangere ศิลปิน จิออตโต
ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 49
Noli Me Tangere วาดโดยจิออตโต ในราว ค.ศ.1270-1337 ได้วาดภาพรวมสองเหตุการณ์
เข้าไว้ดว้ ยกัน คือเหตุการณ์การฟืน้ คืนชีพของพระเยซูและเหตุการณ์ทพี่ ระองค์ได้พบกับนางแมรี แม็กดา
เลนในเวลาต่อมา ทูตสวรรค์ตนหนึ่งนั่งอยู่บนหลุมศพทางซ้ายมือของภาพ มีบทบาทเป็นผู้สังเกตุการณ์
การฟื้นคืนชีพนี้ ทางด้านขวา พระเยซูกับนางแมรีก�ำลังแสดงฉากที่เรียกว่า “Noli Me Tangere” วลี
ภาษาลาตินที่มีความหมายว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้” ซึ่งหมายถึงการปรากฎกายดุจปาฏิหาริย์ครั้ง
แรกของพระเยซูเบื้องหน้าแมรี แม็กดาเลน หลังจากความตาย หลังจากพบว่าหลุมศพของพระองค์ว่าง
เปล่า นางแมรีเข้าใจผิดคิดว่าพระเยซูเป็นคนสวน และวิงวอนให้เขาเผยต�ำแหน่งร่างของพระเยซู ในชั่ว
ขณะนั้น พระเยซูเผยตนให้นางรับรู้ พร้อมประกาศว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้ เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไป
หาพระบิดาของเรา” ท่าทางของพระเยซูในภาพสื่อถึงการที่พระองค์เป็นผู้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพรหม
แดนสวรรค์และโลก ศิลปินจิออตโตจัดวางพระเยซูไว้ทางขวาของภาพ ร่างของพระองค์กำ� ลังเคลือ่ นห่าง
ไปจากนางแมรี ขณะที่สายตาเหลียวกลับมามอง จิออตโตพยายามใส่ความลึกทางจิตวิทยาให้กับคนใน
ภาพ โดยท�ำให้พวกเขาดูมีมิติทางอารมณ์มากขึ้น
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ภาพ 2.6 Annunciation ศิลปิน จุสโต เด เมนาบัวอี
ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 59
Annunciation วาดโดยจุสโต เด เมนาบัวอี ในราว ค.ศ.1376-1378 ภาพนี้เป็นเรื่องของทูต
สวรรค์กาเบรียลที่แจ้งข่าวให้นางมารีรู้ว่าพระเยซูได้จุติข้ึนในครรภ์ของนาง โดยศิลปินวาดเสาหลักต้น
หนึ่งคั่นกลางระหว่างเทวฑูตกาเบรียลกับพระแม่มารี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกโลกมนุษย์กับ
สวรรค์ นางมารีได้รับพรจากพระจิตของพระเจ้า ซึ่งมีนกพิราบเป็นตัวแทน ดอกลิลลีในมือของกาเบรียล
หมายถึงความบริสุทธิ์ ฉากหลังเป็นเรขาคณิตเพื่อสร้างศิลปะลวงตาทรอมพลุยล์ (Trompe L’oeil) ที่
ท�ำให้ผู้มองคิดว่าฉากหลังนั้นลึกถอยเข้าไปด้านหลัง

ภาพ 2.7 ศิลปิน Descent into Hell ศิลปิน ไฆเม เซร์รา
ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 60
Descent into Hell วาดโดย ไฆเม เซร์รา ในราว ค.ศ.1381-1382 ภาพนี้พระเยซูปรากฎใน
ฉากฝัง่ ซ้ายมือของภาพก�ำลังจะก้าวสูย่ มโลกผ่านประตูทเี่ ปิดกว้าง ซึง่ ประตูนเี้ ป็นปากสัตว์รา้ ยทีเ่ ป็นปีศาจ
น�้ำ ผู้ที่ยื่นมือให้กับพระเยซูน่าจะเป็นอดัม มนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่อาศัยอยู่ในนรกด้วยความหวังที่จะได้
รับบัตรผ่านขึ้นไปสู่สวรรค์ เหนือร่างของพระเยซูที่สวมใส่อาภรณ์ดุลราชา คือเหล่าทูตสวรรค์ที่เฝ้ามอง
พระองค์ด้วยความรัก ล้อมรอบด้วยก้อนเฆมสีขาว แสดงให้เห็นความแตกต่างจากเหล่าปีศาจเขาสีด�ำที่
เกาะอยู่บนตัวสัตว์ประหลาดยักษ์ ภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ในภาพนี้คือพระเยซูลงไปยังนรก เพื่อน�ำคนดีขึ้น
สวรรค์และยังเป็นภาพที่แสดงถึงค�ำมั่นสัญญาที่ว่ามนุษย์จะได้รับการไถ่บาป
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ภาพ 2.8 Dome of the Zodiac ศิลปิน เปเซลโล
ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 73
Dome of the Zodiac วาดโดย เปเซลโล ในราว ค.ศ.1340 โดมนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามด้วย
การใช้สีน�้ำเงินเข้มและรายละเอียดสีทองก่อให้เกิดภาพท้องฟ้าตระกานตา แสดงภาพของกลุ่มดาวฤกษ์
แห่งสรวงสวรรค์ที่ให้รายละเอียดบางส่วนของเดือนกรกฎาคมได้อย่างแม่นย�ำ

ภาพ 2.9 Noli Me Tangere ศิลปิน ฟรา แองเจลิโก
ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 86
Noli Me Tangere วาดโดย ฟรา แองเจริโก ในราว ค.ศ.1344-41 “Noli Me Tangere” หรือ
อย่าหน่วงเหนี่ยวเรา เป็นพูดที่พระเยซูกล่าวกับแมรี แม็คดาเลนที่พยายามสวดกอดพระองค์หลังพบว่า
พระองค์ยงั มีชวี ติ ภายหลังการตรึง่ กางเขน ต�ำแหน่งของต้นไม้ในฉากหลังสะท้อนระยะห่างระหว่างมือของ
พระเยซูกับมือของนางแมรี ต้นไม้ตรงกลางภาพยังแบ่งองคืประกอบระหว่างก่อนและหลัง หรือระหว่าง
ความเป็นมนุษย์กับความเป็นเทพ ท่าทางของนางแมรีที่ย่อเข่าบนพื้นยังตรงข้ามกับท่าทางของพระเยซู
ที่ดูจะลอยอยู่เหนือพรมดอกไม้
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ภาพ 2.10 Assumption of the Virgin ศิลปิน ทิเชียน
ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 156
Assumption of the Virgin วาดโดยทิเซียน ในราว ค.ศ.1516-18 ผลงานชิ้นนี้ถูกออกแบบ
มา เพื่อมองเห็นจากระยะไกล ดึงดูดสายตาผู้มองจากอีกฟากหนึ่งของโบสถ์ให้ตรงไปที่แท่นบูชา ในช่วง
ทีส่ องของภาพ พระแม่มารีทอี่ ยูต่ รงกลางระหว่างทูตสวรรค์ ลอยขึน้ ไปยังช่วงทีส่ าม ทีซ่ งึ่ พระเจ้าก�ำลังรอ
คอยอยู่ สีสนั จัดจ้าน แสงสีทอง และท่าทางของตัวละครในภาพท�ำให้ผลงานชิน้ นีเ้ ป็นทีก่ ล่าวถึงอย่างมาก

ภาพ 2.11 The Burial of Count Orgaz ศิลปิน เอล เกรโก
ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 194
The Burial of Count Orgaz วาดโดย เอล เกรโก ในราว ค.ศ.1586 ภาพนี้ถูกวาดขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงการเสียชีวติ ของกอนซาโล รุยซ์ เด โตเลโด ท่าเคานต์แห่งออร์กาซ ผูอ้ ปุ ถัมภ์โบสถ์ซานโตโตเม ที่
ถึงแก่กรรมเมื่อ 250 ปีก่อน ต�ำนานเล่าว่าตอนที่ถูกฝัง นักบุญสององค์ปรากฏกายขึ้นเพื่อวางร่างของเขา
ไว้ในหลุม ภาพนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยมีสวรรค์อยู่ด้านบนและโลกอยู่ด้านล่าง ขณะที่ร่างอันซีด
ขาวไร้วิญญาณในชุดเกราะถูกหย่อนลงไปใต้ดิน ดวงวิญญาณของเขาโบนบินขึ้นไปยังพระเยซูที่ประทับ
อยู่บนหน้าผาแห่งสวรรค์ โทนสีจัดจ้านของสีเหลืองมัสตาร์ด แดงเชอร์รี และน�้ำเงินหมึก ตัดกับฉากสี
ด�ำทีก่ ลืนกินเหตุการณ์นใี้ ห้อยูใ่ นความมืด ใบหน้าหนึง่ ทีจ่ อ้ งตรงออกมาจากภาพท่ามกลางผูค้ นทีย่ นื เรียง
แถวอยู่ด้านหลัง น่าจะเป็นภาพเหมือนตนเองของเอล เกรโก เด็กที่ยืนอยู่ทางมุมซ้ายล่างพร้อมคบเพลิง
ในมือ น่าจะมีตน้ แบบมาจากบุตรชายของเขา ตัวหนังสือจารึกอยูบ่ นผ้าเช็ดหน้าทีย่ นื่ ออกมาจากกระเป๋า
เสื้อของเด็กชาย คือลายเซ็นที่ศิลปินใส่เอาไว้อย่างชาญฉลาด
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ภาพ 2.12 Qeen Elizabeth I ศิลปิน มาร์กัส กีราร์ตส์ ผู้ลูก
ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 199
Qeen Elizabeth I วาดโดย มาร์กัส กีราร์ตส์ ผู้ลูก ในราว ค.ศ.1586 ภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เอาใจพระราชินเี อลิซาเบธ หลังจากทีล่ ไี ด้สร้างความขุน่ เคืองพระทัยให้กบั พระองค์ นอกจากนีย้ งั เป็นการ
แสดงสถานะและอ�ำนาจของพระองค์ ซึ่งแลดูราวกับทูตสวรรค์บนโลกที่ระยิบระยับไปด้วยอัญมณีและ
ไข่มกุ ยืนอยูบ่ นอย่างสง่างามบนแผนทีโ่ ลก โดยมีประเทศอังกฤษปรากฏอยูใ่ ต้ฝา่ เท้าอันแบบบางของนาง
ซ้ายมือของนางมีสายฟ้า ความมืด และบทซอนเน็ตถึงพระอาทิตย์ ด้านขวามีทอ้ งฟ้าสีฟา้ อ่อน รอบๆ มีคำ�
จารึกภาษาละตินสามส่วน ซึ่งมีใจความว่า “พระนางให้โดยไม่คาดหวัง” “พระนางไม่ล้างแค้นแม้ท�ำได้”
และ “พระนางเพิ่มอ�ำนาจด้วยการมอบมันกลับคืน”

ภาพ 2.13 Christ Embracing St. Bernard ศิลปิน ฟรันซิสโก ริบาลตา
ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 227
Christ Embracing St. Bernard วาดโดย ฟรันซิสโก ริบาลตา ในราว ค.ศ.1625-27 แสดงการ
สังเคราะห์ของธรรมชาตินิยมกับศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่นิยามศิลปะของยุคการปฏิรูปคาทอลิกในศตวรรษที่
17 ในการน�ำเสนอความปวกเปียกในความปลืม้ ปิตกิ บั ความแข็งแกร่งของเทพเจ้า และความเป็นมนุษย์กบั
ความเหนือธรรมชาติ งานชิน้ นีแ้ สดงทัง้ ฉากของศรัทธาอันแก่กล้าและการมีปฏิสมั พันธ์แบบมนุษย์ในเวลา
เดียวกัน รูปขันธ์ของพระเยซู (หลังลงจากไม้กางเขน) ตลอดจนความใส่ใจในรายละเอียดของเสื้อคลุมที่
นักบุญสวมใส่ ซึ่งถูกวางไว้เทียบเคียงกับร่างอันแข็งเกร็งของพระเยซู ท�ำให้นิมิตเชิงรหัสยะมีบรรยากาศ
ของความใกล้ชิดและดูจับต้องได้จริง
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ภาพ 2.14 Vishnu Visvarupa, Preserver of the Universe, Repersented as the Whole World

ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 352
Vishnu Visvarupa, Preserver of the Universe, Repersented as the Whole World
มีอายุราว ค.ศ.1800-20 พระวิษณุ คือหนึง่ ในสามตรีมรู ติ ร่วมกับพระศิวะผูท้ ำ� ลาย และพระพรหมผูส้ ร้าง
ตามความเชื่อของชาวฮินดู พระวิษณุมีหน้าที่ปกปักษ์รักษาโลกให้อยู่ในความเรียบร้อยและสมดุล และ
สามารถอวตารเป็นสัตว์และผู้พยากรณ์ทั้งหลาย โดยมีพระกฤษณะเป็นร่างอวตารที่เป็นที่รู้จักที่สุด รูป
ลักษณ์ของพระวิษณุในภาพนีเ้ รียกกันว่า “วิศวรูป” เป็นรูปชายหนุม่ รูปงามสวมมงกุฎ และมีรา่ งประกอบ
ด้วยทวยเทพตามเรือ่ งราวจากคัมภีรภ์ ควัทคีตา ภาพนีเ้ ป็นภาพศิลปะส�ำนักชัยปุระทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอินเดีย ที่วาดขึ้นตามความต้องการของผู้ปกครองหรือขุนนางในท้องถิ่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและ
แนวทางให้กบั มนุษย์ผศู้ รัทธา ในภาพ Vishnu Visvarupa, Preserver of the Universe, Repersented
as the Whole World พระวิษณุปรากฎกายอยู่หน้าทรงกลด มือทั้งสี่ถือของศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันออก
ไป บ่งบอกถึงความสามารถในการท�ำหลายสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน สังข์เป็นสัญลักษณ์ของบทบาทของ
พระวิษณุในการเป็นผู้มีอ�ำนาจในน่านน�้ำอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต กงจักรเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์
หมายถึงอ�ำนาจในการท�ำลายความมืดและความเขลาเบาปัญญาของมนุษย์ ดอกบัวตูมเป็นตัวแทนของ
ความบริสุทธิ์และพลังของจิตวิญญาณ และเมื่อบานออกหมายถึงการบรรลุของพัฒนาการของมนุษย์ใน
กระบวนการอันน�ำไปสู่ความรู้แจ้ง ส่วนคทาหมายถึงการด�ำรงอยู่ของมนุษย์แต่ละคน ในภาพวาดที่แบน
แต่แลดูสว่างนี้ ร่างกายของพระวิษณุมีสีน�้ำเงิน ซึ่งชวนให้นึกถึงท้องฟ้าอันไร้ที่สิ้นสุด
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ภาพ 2.15 จิินตนาการแห่่งสวรรค์์ ศิิลปิิน สุุวััฒน์์ แสนขััติิยรััตน์์
ที่่�มา : https://goo.gl/VS1zau

จินตนาการแห่งสวรรค์ ศิลปิน สุวฒ
ั น์ แสนขัตยิ รัตน์ ได้ศกึ ษาข้อมูลจากหนังสือเรือ่ งไตรภูมิ และ
ต�ำราที่กล่าวถึงภพภูมิสวรรค์ตามแบบศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์มาใช้ในการเขียนภาพของเหล่า
เทวดาและนางฟ้าบนสวรรค์ ตลอดจนความงดงามและวิจิตรอลังการของสวรรค์ชั้นฟ้า อันเป็นผลงานที่
ต้องการเชิญชวนให้ผชู้ มได้เห็นถึงผลของการประพฤติชอบ ประกอบแต่กรรมดี รักษาศีล มีหริ โิ อตตัปปะ
เพื่อก้าวสู่สรวงสวรรค์อันรื่นรมย์และเป็นทิพย์ ศิลปินได้น�ำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาน�ำเสนอให้เป็นรูปธรรม
เพือ่ ท�ำให้ภาพสวรรค์ในจินตนาการของแต่ละคนมีความชัดเจนขึน้ แก่นแท้ทศี่ ลิ ปินต้องการน�ำเสนอคือมุง่
เน้นให้บุคคลมุ่งสร้างผลกรรมดีและปฏิบัติตามค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะน�ำพา
จิตไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และสามารถเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุขในที่สุด

ภาพ 2.16 อาณาจัักรวาล ศิิลปิิน ปััญญา วิิจิินธนสาร
ที่่�มา : พิิพิิธภััณฑ์์ธนาคารไทย, 2553

อาณาจัักรวาล ศิิลปิิน ปััญญา วิิจินิ ธนสาร โดยมีีแนวคิิดในการสร้้างสรรค์์ภาพออกไปในลัักษณะ
งานจิิตรกรรมร่่วมสมััย โดยการนำำ�เรื่่�องของวิิทยาศาสตร์์เข้้าผสมผสานกัับไตรภููมิจัิ กั รวาลในเรื่่�องพระพุุทธ
ศาสนา ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวความคิิดการออกแบบตััวอาคารในส่่วนนี้้� (BANKING HALL) อัันถืือเป็็น
จุุดศููนย์์กลางของอาคารโดยไม่่ว่่าจะมองขึ้้�นไป หรืือมองออกไปโดยรอบ จะเกิิดความสััมพัันธ์์ร่่วมกััน
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ระหว่่างภายในกัับภายนอก นั่่�นคืือบรรยากาศของจัักรวาล ความหมายของภาพลัักษณะการออกแบบ
ภาพวาดจะใช้้ภาพตรงจุุดกึ่่�งกลางเป็็นจุุดศููนย์์กลางแห่่งความหมาย เนื่่�องจากต้้องการเน้้นให้้มีคี วามหมาย
สื่่�อไปในทางเดีียวกัับตััวอาคาร จุุดกึ่่�งกลาง กล่่าวถึึงเรื่่�องไตรภููมิิที่่�ลำำ�ดัับสวรรค์์แต่่ละชั้้�น ชั้้�นที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
คืือชั้้�นดาวดึึงส์์ อัันเป็็นชั้้�นสวรรค์์กัับมนุุษย์์ติิดต่่อกัันได้้ (ตามตำำ�ราไตรภููมิิ) ด้้านบนสีีแดงเป็็นสััญลัักษณ์์
ของสวรรค์์ในไตรภููมิิ สีีน้ำำ��เงิินเป็็นสััญลัักษณ์์ของอวกาศ อัันแสดงถึึงจัักรวาลทางวิิทยาศาสตร์์ ส่่วนกลาง
วิิมานเหนืือชั้้�นของอสููร และวิิมานของครุุฑ ด้้านล่่าง มหาสมุุทรทั้้�ง 4 และลำำ�ดัับเขาพระสุุเมรุุในไตรภููมิิ
แต่่ละชั้้�น และด้้านล่่างสุุดของภาพ คืือปลาอานนท์์ทั้้�งสี่่�จำำ�พวก ทำำ�หน้้าที่่�หนุุนโลกอยู่่� ถััดจากกึ่่�งกลาง
ของภาพขยายออกทั้้�ง 2 ข้้าง แบ่่งออกเป็็น 2 ด้้าน คืือด้้านจิินตนาการและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง มีีราย
ละเอีียดดัังนี้้� ด้้านขวา หมายถึึงขอบของจัักรวาล โดยมีีวงกลมล้้อมรอบเปรีียบเสมืือนกาแล็็คซี่่� เนื่่�องจาก
จัักรวาลมีีหลายจัักรวาล โดยช่่องว่่างระหว่่างจัักรวาลเป็็นที่่�อยู่่�ของสััตว์์นรก ด้้านบนของภาพในส่่วนนี้้�
หมายถึึง ป่่าหิิมพานต์์ซึ่่�งมีีแม่่น้ำำ��สีีทัันดร คืือแม่่น้ำำ��สี่่�สายในป่่าหิิมพานต์์ ด้้านซ้้ายเป็็นเรื่่�องทางโลก กล่่าว
ถึึงอดีีต ตั้้�งแต่่วิิถีีชีีวิิตในอดีีต จนถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมไทยสมััยใหม่่ ซึ่่�งจะมีีแนวตั้้�งแต่่วิถีิ ีชีวิี ิตใน
อดีีตถึึงรััชกาลที่่� ๕ เรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบันั ประกอบด้้วย ธนาคารไทยพาณิิชย์์ หลวงพ่่อคููณ นิิวเคลีียร์์
สุุริิยุุปราคา กรีีนพีีช และสิ่่�งแวดล้้อม

ภาพ 2.17 ทููตสวรรค์์ ศิิลปิิน Sun Yuan และ Peng Yu
ที่่�มา : https://goo.gl/c2PJDn, 2015

	ทููตสวรรค์์ ศิิลปิิน Sun Yuan และ Peng Yu ได้้ร่่วมกัันสร้้างสรรค์์ผลงานขึ้้�นมาโดยได้้รัับ
แรงบัันดาลใจมากจากพระคััมภีีร์์ไบเบิ้้�ล ที่่�มีีเครููบและเซราฟิิมที่่�เป็็นทููตของสวรรค์์ โดยร่่างกายชีีวิิต
จิิตวิิญาณ เหมืือนกัับมนุุษย์์ แต่่ต่่างกัันตรงที่่�ทููตสวรรค์์มีีปีีกเท่่านั้้�น ดัังนั้้�นเขาจึึงจำำ�ลองทููตสวรรค์์ขึ้้�นมา
โดยใช้้ซิลิิ ิกาเจล ไฟเบอร์์กลาส สแตนเลส และตาข่่ายทอ ในรููปแบบของหญิิงชรามีีปีีกที่่�ไร้้ขนกำำ�ลัังนอน
หลัับอยู่่� เพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็นความเปลี่่�ยนแปลงทางธรรมชาติิของมนุุษย์์และทููตสวรรค์์
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ภาพ 2.18 วััดร่่องขุ่่�น ศิิลปิิน เฉลิิมชััย โฆษิิตพิิพััฒน์์
ที่่�มา : https://goo.gl/dqCqB9

วััดร่่องขุ่่�น สร้้างโดยเฉลิิมชััย โฆษิิตพิิพััฒน์์ ที่่�จัังหวััดเชีียงราย เมื่่�อปีี พ.ศ. 2540 โดยมุ่่�งหวัังให้้
เป็็นดัังเมืืองสวรรค์์ที่่�มนุุษย์์สััมผััสได้้ จากแรงบัันดาลใจ 3 ประการ คืือ ชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์ โดย
อธิิบายว่่า ชาติิ เพื่่�อให้้เป็็นสมบััติิแผ่่นดิิน ศาสนา เพื่่�อดำำ�รงพระพุุทธศาสนา และพระมหากษััตริิย์์ เพื่่�อ
ถวายเป็็นงานศิิลปะประจำำ�รััชกาลที่่� 9

ภาพ 2.19 Medication for the Soul (after D. Hirst), 2010 ยาทางใจ ศิิลปิิน จิิรภััทร ทััศนสมบููรณ์์
ที่่�มา : Rathsaran Sireekan, 2010: 35

Medication for the Soul (after D. Hirst) ศิิลปิิน จิิรภััทร ทััศนสมบููรณ์์ สร้้างสรรค์์เมื่่�อปีี
พ.ศ. 2553 โดยเสนอแนวคิิดว่่าศิิลปะเปรีียบเสมืือนยา สามารถรัักษาโรคทางใจได้้ ศิิลปิินได้้รัับอิิทธิิพล
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โดยตรงจากศิิลปิินชาวอัังกฤษ Damien Hirst นำำ�รููปแบบการจััดวางซ้ำำ��ๆ จากในภาพของ Hirst และใช้้การ
อุุปมาอุุปไมยเปรีียบเทีียบการค้้าในรููปแบบของพุุทธศาสนาที่่�นิิยมในประเทศไทย ในผลงาน Medication
for the Soul (after D. Hirst) เปลี่่�ยน ‘ยา’ หลากสีีที่่�ทำำ�ซ้ำำ��เหล่่านี้้�ให้้กลายเป็็นรููปปั้้�นของพระพุุทธรููป
นั่่�งสมาธิิเพื่่�อแสดงถึึงวััฒนธรรมของการทำำ�วััตถุุศักั ดิ์์�สิิทธิ์์�เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางการค้้าในเชิิงพาณิิชย์์ ที่่�นี่่�มีี
รููปปั้้�นพระพุุทธรููปและเม็็ดดิินจำำ�นวนนัับไม่่ถ้้วนในบรรดาพระเครื่่�องและเครื่่�องรางของขลัังอื่่�น ๆ ที่่�ผลิิต
ขายเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ชาวพุุทธได้้มีีโอกาสทำำ�บุุญ จึึงเป็็นวาทกรรมที่่�นิิยมทางพุุทธศาสนาของไทยและ
ช่่วยรัักษาจิิตวิิญญาณที่่�ป่่วยได้้ในที่่�สุุด

บทที่ 3
วิธีด�ำเนินงานวิจัย
การวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง สวรรค์เชิงประจักษ์ เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย คือ 1) ศึกษาถึงความหมาย ความส�ำคัญ ลักษณะ ประเภทองค์ประกอบของสวรรค์ และวิธีเข้าถึง
สวรรค์ในพระพุทธศาสนา 2) สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมเรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ เพื่อสื่อ
ความหมายถึงการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์หรือการสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้ในชีวติ ปัจจุบนั 3) สร้าง
องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานจ�ำนวน 10 ชิ้น โดยได้
จ�ำแนกวิธีการด�ำเนินงานวิจัยออกเป็นขั้นตอนตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตของการวิจัย
2. ระเบียบวิธีวิจัย
3. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
4. การสร้างสรรค์ผลงาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. สัญลักษณ์ในความฝันตามความเชื่อคนไทย
2. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
3. หลักการวิเคราะห์ผลงานศิลปะตามทฤษฎีของยีน มิลเลอร์
4. หลักการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของสีตามทฤษฎีสีของโคบายาชิ
5. หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะตามทฤษฎีของเฟลด์แมน
ขอบเขตด้านปฏิบัติงาน
ลงมือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมจ�ำนวน 10 ชิ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์นี้ มีวิธีการในด�ำเนินการ ดังนี้
1. การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา ค้นคว้า
รวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวรรค์ แนวคิด
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทฤษฎีการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของยีน มิลเลอร์ และทฤษฎีสีของ
โคบายาชิ ตลอดจนทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน
2. การก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ แล้วน�ำมา
ประมวลสรุปเพื่อก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์
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3. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม
4. สรุปผลการวิจัยจากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม
5. น�ำเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัย
ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการ
ด�ำเนินการออกเป็น 2 กระบวนการ ดังนี้คือ
1. การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา ค้นคว้า
รวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ
1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวรรค์		
1.2 กระบวนการเชิงประจักษ์
1.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะ
		 1.3.1 ธรรมชาติของศิลปะ
		 1.3.2 แรงบันดาลใจ
		 1.3.3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
		 1.3.4 ทฤษฎีสีของโคบายาชิ
1.4 ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศิลปะ
		 1.4.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
		 1.4.2 ทฤษฎีปลุกเร้า
		 1.4.3 ทฤษฎีสารสนเทศ
1.5 ทฤษฎีการรับรู้
		 1.5.1 ระบบการรับรู้
		 1.5.2 ทฤษฎีการรับรู้โดยตรง
		 1.5.3 ทฤษฎีการรับรู้คอนสตรัคติวิสต์
		 1.5.4 ทฤษฎีเกสตอลต์
1.6 ความรู้สึก
1.7 ทฤษฎีการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะ
		 1.7.1 ทฤษฎีการเคราะห์ผลงานศิลปะของยีน มิลเลอร์
		 1.7.2 ทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน
1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.9 ผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
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2. การก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน�ำมา
ประมวลสรุป เพื่อก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดในแผนภูมิด้านล่าง
แนวคิดที่เกี่ยวกับสวรรค์ในศาสนาพุทธ
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรม
1. กระบวนการเชิงประจักษ์
2. ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศิลปะ
3. ทฤษฎีการรับรู้
4. ความรู้สึก
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับศิลปะ
1. ทฤษฎีการเคราะห์ผลงานศิลปะของยีน มิลเลอร์
2. ทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน

ให้ความรู้เกี่ยวกับสวรรค์ในศาสนาพุทธ
จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์

หาข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
จากการลงพื้นที่
การสร้างภาพร่าง

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ผลงานสร้างสรรค์
จัดนิทรรศการ

สูจิบัตร

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

แผนภููมิิ 3.1 กรอบแนวคิิดของการวิิจััยสร้้างสรรค์์ เรื่่�องตััวแต่่งฝััน

การสร้างสรรค์ผลงาน
ในกระบวนการสร้างสรรค์วิจัยเรื่องผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยได้น�ำผลจากการวิเคราะห์การสื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์ที่ปรากฏมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
2. การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ โดยตั้งประเด็นค�ำถามกับตนเองว่า ต้องการแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับสวรรค์อย่างไร และต้องการสร้างสรรค์ผลงานสวรรค์เชิงประจักษ์อย่างไร
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์การสื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์ที่ปรากฏเกี่ยวกับสวรรค์ในพระพุทธศาสนา จึง
น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะความเรียง
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2. วิเคราะห์ผลงานหลังจากสร้างสรรค์ผลงานแล้วเสร็จ ตามทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
ของเฟลด์แมน ทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบของ ยีน มิลเลอร์ และวิเคราะห์สตี ามทฤษฎีของโคบายาชิ
แล้วจึงน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะความเรียง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน เพือ่ อธิบายรายละเอียดในผลงานศิลปะ
ให้น่าสนใจ และเพื่อท�ำความเข้าใจเป็นล�ำดับเป็นระบบระเบียบ
2.2 การวิเคราะห์รูปแบบผู้วิจัยใช้ “Design Chart” ของ ยีน มิลเลอร์ เพราะสามารถ
แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการจัดองค์ประกอบ
2.3 การวิเคราะห์สี เพื่อทราบความหมายด้านอารมณ์ ความรู้สึกของสี ตามทฤษฎีสีของ
โคบายาชิมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงสุนทรียภาพของสี อารมณ์ ความรู้สึกในผลงานสร้างสรรค์		

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิจัยสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์นั้น ท�ำให้ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
สือ่ ผสม และได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) ศึกษาถึงความหมาย ความส�ำคัญ ลักษณะ
ประเภทองค์ประกอบของสวรรค์และวิธเี ข้าถึงสวรรค์ในพระพุทธศาสนา 2) สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
สื่อผสมเรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ เพื่อสื่อความหมายถึงการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์ 3) สร้างองค์ความ
รู้ในการสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์สวรรค์เชิงประจักษ์หรือการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์
2. การวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์สวรรค์เชิงประจักษ์หรือการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์
การวิเคราะห์สวรรค์เชิงประจักษ์หรือการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์
คนเรานั้นรักสุข เกลียดทุกข์ แต่ก็หลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้ ความทุกข์จึงเข้ามาในชีวิตของผู้คน
ด้วยค�ำทีเ่ รียกว่า “เคราะห์กรรม” เมือ่ เกิดเคราะห์กรรมขึน้ มนุษย์ทกุ คนล้วนอยากออกจากกองทุกข์นนั้ ๆ
โดยเร็ว ทุกคนมีวิธีการที่ท�ำให้ตนเองมีความสุข ส่วนตัวผู้วิจัยเองเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่นับถือ
พุทธศาสนา เมื่อเกิดความทุกข์อยากให้ความทุกข์บรรเทาเบาบางลง สิ่งแรกที่คิดถึงคือ วัด พระ ต้องไป
ขอพึ่งบารมีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อช่วยให้คลายความทุกข์ที่ลุ่มร้อนอยู่ในใจเย็นลง
ตลอดจนอ่านพระธรรมค�ำสอนของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่น หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
กล่าวว่า ทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงๆ เกิดที่จิตใจของตนเอง ไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่น แต่คนทั้งหลายเข้าใจว่า คน
อื่นท�ำให้เราทุกข์ ถ้าท�ำอะไรแล้วเป็นทุกข์ ก็หยุดท�ำ ถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์ ก็หยุดพูด ถ้าคิดอะไรแล้ว
เป็นทุกข์ ก็หยุดคิด จิตสงบจึงพบสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลวงปู่ดุลย์ อตุโล กล่าวว่า “รักษาใจให้เหมือน
นาฬิกา เพราะหน้าที่ของนาฬิกาคือการอยู่กับปัจจุบันขณะ ด้วยสัจจะและความเที่ยงตรง”
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น�ำหลักธรรมค�ำสอนในศาสนาพุทธมาปฏิบัติตาม โดย
พยายามปรับใจให้เหมือนนาฬิกา คือการอยู่กับปัจจุบันขณะ ดังนั้น เมื่อจิตคิดถึงเรื่องทุกข์ จิตของผู้วิจัย
ก็รจู้ กั หยุดคิด แล้วสลับปรับเปลีย่ นไปคิดถึงเรือ่ งสุข ส่งผลให้เกิดความสบายใจ ดังทีห่ ลวงปูด่ ู่ พรหมปัญโญ
กล่าวว่า “บุญ คือ ความสบายใจ ก่อนท�ำก็สบายใจ ขณะท�ำก็สบายใจ หลังท�ำก็สบายใจ นึกถึงทีไรก็
สบายใจ” กอปรกับหลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก กล่าวว่า “อย่าละ ศีล ทาน ภาวนา รักษาจิตรักษาใจ๋หื้อดี
จะไปสวรรค์จะตกหม้อนรกก่มีที่จิตที่ใจ๋เน่อ” ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปว่า สวรรค์เชิงประจักษ์ของ
ผู้วิจัยเอง คือการสร้างความสุขให้ตนเองในชีวิตปัจจุบัน โดยการรักษาใจของตนเองให้เป็นบุญ
การวิิเคราะห์์และการวิิจารณ์์ผลงานสร้้างสรรค์์สวรรค์์เชิิงประจัักษ์์หรืือการเข้้าถึงึ สวรรค์์ในโลกมนุุษย์์
การวิิเคราะห์์และการวิิจารณ์์ผลงานสร้้างสรรค์์ แบ่่งเป็็น 2 ขั้้�นตอน คืือ 1. ขั้้�นตอนการแสวงหา
รูปแบบทางศิลปะเพื่อสื่อความหมายในการสร้างสรรค์ 2. ขั้นตอนการวิจารณ์ผลงานสร้างสรรค์ คือ

53

1) การพรรณา 2) การวิิเคราะห์์รููปแบบ และ3) การตีีความหรืือแปลความหมาย ส่่วน 4) การตััดสิินหรืือ
ประเมิินคุุณค่่าเป็็นการตััดสิินคุุณค่่า ซึ่่�งจะนิิยมใช้้ในการประกวดผลงานศิิลปกรรมต่่างๆ ดัังนั้้�น ในการ
วิิจััยนี้้�จะใช้้เพีียง 3 ขั้้�นตอนเท่่านั้้�น ขั้้�นตอนการตััดสิินหรืือประเมิินคุุณค่่าจะไม่่ใช้้ในการวิิจารณ์์ผลงาน
ชุุดนี้้� ผู้้�วิิจััยจึึงนำำ�เสนอการวิิเคราะห์์และวิิจารณ์์ผลงานสร้้างสรรค์์สวรรค์์เชิิงประจัักษ์์ โดยมีีรายละเอีียด
ต่่อไปนี้้�
1. ผลงาน ชื่่�อ เกราะเพชร
1.1 การแสวงหารููปแบบทางศิิลปะ
ตาราง 4.1 การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ของผลงาน ชื่อ เกราะเพชร
สัญลักษณ์

ผลงานสร้างสรรค์

1. สีี ได้้แก่่ สีีแดงสื่่�อถึึงพลัังอำำ�นาจป้้องกัันพลัังงานที่่�ไม่่ดีี หรืือ
สิ่่�งชั่่�วร้้าย ชื่่�อเสีียง ลาภยศ สีีเหลืืองสื่่�อถึึงความสว่่างเจิิดจ้้า ความ
อบอุ่่�น ปลอบโยน ปล่่อยวาง ในทางจิิตวิิทยาสีีเหลืืองช่่วยเชื่่�อมต่่อ
ความคิิดในจิิตใต้้สำำ�นึึก สีีเงิินสื่่�อถึึงความสง่่างาม ความหรููหรา
เกีี ย รติิ ย ศ พลัั ง จิิ ต ความรู้้� แจ้้ ง พลัั ง ของสีี เ งิิ น ช่่ ว ยให้้ รู้้�สึึ ก สงบ
ทั้้�งร่่างกาย จิิตใจ และอารมณ์์
2. อัักขระเขมรของบทสวดมนต์์พุทุ ธคุุณหรืือบทสวดอิิติปิิ โิ ส โดย
เริ่่�ม อิิ (อิ) ที่่�มุุมบนซ้้ายต่่อด้้วย ติิ (ติ) ปิิ (ปิิ) โส (โส�) เป็็นต้้น
3. ภควััมหรืือภควา หมายถึึง พระพุุทธเจ้้า มููลเหตุุในการสร้้าง
เข้้าใจว่่ามาจากการสอนธรรมในพระพุุทธศาสนา ให้้คนสำำ�รวม ตา
หูู จมููก ลิ้้�น กายและใจ ซึ่่�งเรีียกว่่า อายตนภายในหก หรืืออิินทรีีย
หก เพราะเป็็นสื่่�อรัับอารมณ์์หกอย่่างที่่�มากระทบ ได้้แก่่ รููป เสีียง
กลิ่่�น รส โผฏฐััพพะ และธรรมารมณ์์ พระภควััมนี้้� คนโบราณใช้้อม
แล้้วทำำ�ให้้ข้้าศึึกจัังงััง ทำำ�อัันตรายตนไม่่ได้้
จากตาราง 4.1 ผู้้�วิิจัยั ได้้เลืือกนำำ�สีีที่่�มีคี วามหมายสืือถึึง พลััง ความเชื่่�อมาใช้้เป็็นสััญญะในการสื่่�อ
ความหมาย โดยนำำ�เอาอัักขระเขมรของบทสวดมนต์์พุุทธคุุณหรืือบทสวดอิิติิปิิโส โดยเริ่่�ม อิิ (อิ) ที่่�มุุมบน
ซ้้ายต่่อด้้วย ติิ (ติ) ปิิ (ปิิ) โส (โส�) จััดในวงกลมสีีเหลืืองที่่�มีีขนาดใหญ่่เล็็กแตกต่่างกััน
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ภาพ 4.1 เกราะเพชร

1.2 การวิิจารณ์์ผลงานการสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ เกราะเพชร
		 1.2.1 การพรรณา ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้� ผลงานชิ้้�นนี้้�เป็็นผลงานรููปสี่่�เหลี่่�ยมจตุุรััส
ในผลงานชิ้้�นที่่� 1 ใช้้พื้้�นหลััง สีีแดง #EB4433 และในผลงานชิ้้�นที่่� 2 ใช้้พื้้�นหลัังสีีแดง #741D1B ใส่่ตััว
อัักขระภาษาเขมรสีีเทา #CED6BF ของบทสวดมนต์์พุุทธคุุณหรืือบทสวดอิิติิปิิโส จััดในวงกลมที่่�มีีขนาด
ใหญ่่เล็็กแตกต่่างกััน สีีพื้้�นวงนอกใช้้สีีเหลืือง #F6C635 และสีีวงในวงกมลใช้้สีีเหลืือง #F7ED9D โดยเริ่่�ม
อิิ (อิ) ที่่�มุุมบนซ้้ายต่่อด้้วย ติิ (ติ) ปิิ (ปิิ) โส (โส�) จากบนลงล่่างแบบการเขีียนภาษาจีีนจนจบบท และ
เมื่่�ออ่่านคาถาแต่่ละองค์์ไปตามการอ่่านปกติิ จากซ้้ายไปขวาก็็จะได้้คาถา 8 คาถา เรีียกว่่าคาถาอิิติิปิิโส
8 ทิิศ
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1.2.2 การวิิเคราะห์์รููปแบบ

ตาราง 4.2 การวิเคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ เกราะเพชร

ELEMENTS OF ART

Color
Hue
Intensity
Value
Value
Non-Color
Line
Texture
Shape/Form
Space

Proportion

Movement
Rhythm

Gradation

Variety

Harmony

Emphasize

Balance

PRINCIPLES OF ART

√ (#1)

√ (#2)

√ (#3)

√ (#4)
√ (#8)

√ (#5)

√ (#6) √ (#7)
√ (#9)

		 จากตาราง 4.2 สามารถอธิิบายได้้ว่า่ หลัักการทางศิิลปะที่่�ปรากฏในผลงานสร้้างสรรค์์
ชื่่�อ เกราะเพชร จุุดตััดที่่� (#1) ถึึง √ (#3) สิ่่�งนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการใช้้สีีเพื่่�อเน้้นความสมดุุล ความผสม
ผสานกลมกลืืน และความเคลื่่�อนไหว จุุดตััดที่่� (#4) ถึึง √ (#7) สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการใช้้รูปู ร่่างรููปทรงสร้้าง
ให้้เกิิดความสมดุุล ความผสมผสานกลมกลืืน ความเคลื่่�อนไหวและสััดส่่วน จุุดตััดที่่� (#8) ถึึง √ (#9)
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการใช้้พื้้�นที่่�ว่่างสร้้างให้้เกิิดความสมดุุลและความเคลื่่�อนไหว
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1.2.3 การตีีความหรืือแปลความหมาย
SOFT
27 charming
20 naive

PRETTY

ROMANTIC

7 pretty

45 lighthearted
25 enjoyable

13 mild

3 tranquil

40 cozy & comfortable

15 delicate

NATURAL

CLEAR
30 fresh

39 quiet

5 refined & comely

29 chic

12 graceful

ELEGANT
22 artistic & tasteful
GORGEOUS
24 brilliant

48 vibrant

36

19 dynamic

28 neat

43 spontaneous

42 refined

2 flamboyant

9 provocative

34 plain

17setted & ease

14 simple & honest

16 casual

DYNAMIC

37 clean

32 natural

CASUAL

WARM

10 dreamy

rich

33 luxurious

1 fashionable COOL CASUAL
4

			46 cerbral

11 sharp & straight

44 provincial

21 reminiscent
31 old-fashioned

DANDY
26 dapper

COOL

CHIC

			

CHIC

CLASSIC

41 youthful

wise

35 sharp

23 masculine
18 rational

WILD

CLASSIC AND DANDY
38 dignified

6 robust

8 heavy & deep

47 eminent

MODERN

FORMAL

HARD

ภาพ 4.2 การวิิเคราะห์์สีีของผลงานสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ เกราะเพชร

สรุุปได้้ว่่า เมื่่�อนำำ�ผลงานสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ เกราะเพชร มาวิิเคราะห์์หาการสื่่�อความหมาย
ด้้านอารมณ์์ความรู้้�สึึกของสีี พบว่่า อยู่่�ในชุุดสีี Rich กลุ่่�มสีี Gorgeous ของ Five-Color Image Scale
ตามทฤษฎีีสีีของโคบายาซิิที่่�สื่่�อความหมายเกี่่�ยวกัับความร่ำำ��รวย ความงดงาม
1.3	ขั้้�นตีีความหรืือแปลความหมาย ผลงาน ชื่่�อ เกราะเพชร โดยใช้้สีแี ดงสื่่�อถึึง ชื่่�อเสีียง ลาภ
ยศ พลัังอำำ�นาจป้้องกัันพลัังงานที่่�ไม่่ดีหี รืือสิ่่�งชั่่�วร้้าย สีีเหลืืองสื่่�อถึึงความสว่่างเจิิดจ้้า ความอบอุ่่�น ปลอบโยน
ปล่่อยวาง ในทางจิิตวิิทยาสีีเหลืืองช่่วยเชื่่�อมต่่อความคิิดในจิิตใต้้สำำ�นึกึ ซึ่่�งเทีียบเคีียงได้้กับั ชุุดสีี Rich กลุ่่�ม
สีี Gorgeous ของ Five-Color Image Scale ตามทฤษฎีีสีีโคบายาซิิสื่่�อความหมายเกี่่�ยวกัับความร่ำำ��รวย
ความงดงาม อัักขระของบทสวดมนต์์พุทุ ธคุุณหรืือบทอิิติปิิ โิ ส เรีียกว่่า “คาถาอิิติปิิ โิ ส 8 ทิิศ” มีีพุทุ ธานุุภาพ
หลายด้้าน เพราะเป็็นการเรีียกทวยเทพให้้มาคุ้้�มครองในทิิศต่่างๆ จึึงทำำ�ให้้อยู่่�ยงคงกระพััน หายแคล้้วคลาด
และคุ้้�มครองป้้องกัันภััยอัันตรายต่่างๆ โดยใช้้สีีเงิินสื่่�อถึึงความสง่่างาม ความหรููหรา เกีียรติิยศ พลัังจิิต
ความรู้้�แจ้้ง พลัังของสีีเงิินช่่วยให้้รู้้�สึกึ สงบทั้้�งร่่างกาย จิิตใจ และอารมณ์์ ดัังนั้้�น ผลงานชิ้้�นนี้้�จึึงปรากฎสััญญะ
ที่่�เป็็นตััวแทนของพลัังอำำ�นาจป้้องกัันพลัังงานที่่�ไม่่ดีีหรืือสิ่่�งชั่่�วร้้าย ความศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ความร่ำำ��รวย ตลอดจน
สิ่่�งดีีงามในผลงาน ซึ่่�งเป็็นวััตถุุประสงค์์ของผู้้�วิิจััยที่่�ต้้องการสร้้างความสุุขหรืือสร้้างสวรรค์์เชิิงประจัักษ์์
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2. ผลงาน ชื่่�อ พุุทธคุุณ
2.1 การแสวงหารููปแบบทางศิิลปะ
ตาราง 4.3 การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ของผลงาน ชื่อ พุทธคุณ
สัญลักษณ์
1. สีี ได้้แก่่ สีีแดงสื่่�อถึึงพลัังอำำ�นาจป้้องกัันพลัังงานที่่�ไม่่ดีีหรืือ
สิ่่�งชั่่�วร้้าย ชื่่�อเสีียง ลาภยศ สีีเหลืืองสื่่�อถึึงความสว่่างเจิิดจ้้า ความ
อบอุ่่�น ปลอบโยน ปล่่อยวาง ในทางจิิตวิิทยาสีีเหลืืองช่่วยเชื่่�อมต่่อ
ความคิิดในจิิตใต้้สำำ�นึึก สีีทองสื่่�อถึึงความมั่่�งคั่่�ง ความหรููหรา ความ
เมตตา มนต์์ขลััง ความรุ่่�งเรืือง
2. อัักขระบทสวดมนต์์พุทุ ธคุุณหรืือบทสวดอิิติปิิ โิ ส โดยเริ่่�ม อิิ (อิ)
ที่่�มุุมบนซ้้ายต่่อด้้วย ติิ (ติ) ปิิ (ปิิ) โส (โส�) เป็็นต้้น
3. ภควััมหรืือภควา หมายถึึง พระพุุทธเจ้้า มููลเหตุุในการสร้้าง
เข้้าใจว่่ามาจากการสอนธรรมในพระพุุทธศาสนา ให้้คนสำำ�รวม ตา
หูู จมููก ลิ้้�น กายและใจ ซึ่่�งเรีียกว่่า อายตนภายในหก หรืืออิินทรีีย
หก เพราะเป็็นสื่่�อรัับอารมณ์์หกอย่่างที่่�มากระทบ ได้้แก่่ รููป เสีียง
กลิ่่�น รส โผฏฐััพพะ และธรรมารมณ์์ ภควััมนี้้�คนโบราณใช้้อม แล้้ว
ทำำ�ให้้ข้้าศึึกจัังงััง ทำำ�อัันตรายตนไม่่ได้้

ผลงานสร้างสรรค์

จากตาราง 4.3 สามารถอธิิบายได้้ว่่า หลัักการทางศิิลปะที่่�ปรากฏในผลงานสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ
พุุทธคุุณ ผู้้�วิิจัยั ได้้เลืือกนำำ�สีีที่่�มีคี วามหมายสื่่�อถึึงพลััง ความเชื่่�อมาใช้้เป็็นสััญญะในการสื่่�อความหมาย โดย
นำำ�เอาอัักขระบทสวดมนต์์พุุทธคุุณหรืือบทสวดอิิติิปิิโส โดยเริ่่�ม อิิ (อิ) ที่่�มุุมบนซ้้ายต่่อด้้วย ติิ (ติ) ปิิ (ปิิ)
โส (โส�) จััดในวงกลมสีีเหลืืองที่่�มีีขนาดใหญ่่เล็็กแตกต่่างกััน
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ภาพ 4.3 พุุทธคุุณ

2.2 การวิิจารณ์์ผลงานการสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ พุุทธคุุณ
		 2.2.1 การพรรณา ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้� ผลงานชิ้้�นนี้้�เป็็นผลงานรููปสี่่�เหลี่่�ยมจตุุรััส
ในผลงานชิ้้�นที่่� 1 ใช้้พื้้�นหลัังสีีแดง #EB4433 และในผลงานชิ้้�นที่่� 2 ใช้้พื้้�นหลัังสีีแดง #741D1B ใส่่ตััว
อัักขระสีีเหลืือง #CED6BF ของบทสรรเสริิญพุุทธคุุณ “อิิติิปิิโสภะคะวา อะระหััง สััมมาสััมพุุธโธ วิิชชา
จะระณะสััมปัันโน สุุคะโต โลกะวิิฑูู อนุุตตะโร ปุุริสิ ะทััมมะสาระถิิ สััตถาเทวะมะนุุสสานััง พุุทโธ ภะคะวา
โดยลงตำำ�แหน่่งตาม้้าหมากรุุก
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		 2.2.2 การวิิเคราะห์์รููปแบบ
ตาราง 4.4 การวิเคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ พุทธคุณ

ELEMENTS OF ART

Color
Hue
Intensity
Value
Value
Non-Color
Line
Texture
Shape/Form
Space

√ (#1) √ (#2)

Proportion

Movement
Rhythm

Gradation

Variety

Harmony

Emphasize

Balance

PRINCIPLES OF ART

√ (#3) √ (#4)

√ (#5)

√ (#6) √ (#7)
√ (#8)

√ (#9) √ (#10)

√ (#11)

		 จากตาราง 4.4 สามารถอธิิบายได้้ว่า่ หลัักการทางศิิลปะที่่�ปรากฏในผลงานสร้้างสรรค์์
ชื่่�อ พุุทธคุุณ จุุดตััดที่่� (#1) ถึึง (#4) สิ่่�งนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการใช้้สีีเพื่่�อเน้้นสร้้างให้้เกิิดความสมดุุล การ
เน้้น ความเคลื่่�อนไหว และสััดส่่วน จุุดตััดที่่� (#5) สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการใช้้สีีเพื่่�อเน้้นให้้เห็็นจุุดเด่่น จุุดตััด
ที่่� (#6) และ (#7) สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการใช้้เส้้นสร้้างให้้เกิิดความเคลื่่�อนไหวและสััดส่่วน จุุดตััดที่่� (#8) ถึึง
(#10) สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการใช้้รููปร่่างรููปทรงสร้้างให้้เกิิดความสมดุุล ความเคลื่่�อนไหวและสััดส่่วน จุุดตััด
ที่่� (#11) พื้้�นที่่�ว่่างสร้้างให้้เกิิดความสมดุุล
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2.2.3 การตีีความหรืือแปลความหมาย
SOFT
27 charming
20 naive

PRETTY

ROMANTIC

7 pretty

45 lighthearted
25 enjoyable

13 mild

3 tranquil

40 cozy & comfortable

15 delicate

NATURAL

37 clean
34 plain

42 refined

30 fresh
39 quiet

5 refined & comely
12 graceful

GORGEOUS
24 brilliant

48 vibrant

36

rich

33 luxurious

CLASSIC

44 provincial

31 old-fashioned

CHIC
46 cerbral

DANDY
26 dapper

COOL

CHIC

			

21 reminiscent

41 youthful

1 fashionable COOL CASUAL

			

19 dynamic

17setted & ease

29 chic

ELEGANT
22 artistic & tasteful

2 flamboyant

9 provocative

CLEAR

14 simple & honest

16 casual

DYNAMIC

28 neat

43 spontaneous

32 natural

CASUAL

WARM

10 dreamy

4

wise

11 sharp & straight

35 sharp

23 masculine
18 rational

WILD

CLASSIC AND DANDY
38 dignified

6 robust

8 heavy & deep

47 eminent

MODERN

FORMAL

HARD

ภาพ 4.4 การวิิเคราะห์์สีีของผลงานสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ พุุทธคุุณ

		 สรุุปได้้ว่่า เมื่่�อนำำ�ผลงานสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ พุุทธคุุณ มาวิิเคราะห์์หาการสื่่�อความหมาย
ด้้านอารมณ์์ความรู้้�สึึกของสีี พบว่่า อยู่่�ในชุุดสีี Rich กลุ่่�มสีี Gorgeous และ Luxurious ของ Five-Color
Image Scale ตามทฤษฎีีสีีของโคบายาซิิที่่�สื่่�อความหมายเกี่่�ยวกัับความร่ำำ��รวย ความงดงาม
2.3	ขั้้�นตีีความหรืือแปลความหมาย ผลงานสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ พุุทธคุุณ โดยใช้้สีีแดงสื่่�อถึึง
พลัังงาน อำำ�นาจ สีีเหลืืองสื่่�อถึึงความสว่่าง เจิิดจ้้า ความอบอุ่่�น ปลอบโยน ปล่่อยวาง สีีเทาสื่่�อถึึงความ
อิ่่�มเอม ซึ่่�งเทีียบเคีียงได้้กัับชุุดสีี Rich กลุ่่�มสีี Gorgeous และ Luxurious ของ Five-Color Image
Scale ตามทฤษฎีีสีีโคบายาซิิสื่่�อความหมายเกี่่�ยวกัับความร่ำำ��รวย ความงดงาม อัักขระของบทสรรเสริิญ
พุุทธคุุณซึ่่�งมีีพุทุ ธานุุภาพหลายด้้าน เพราะเป็็นการเรีียกทวยเทพให้้มาคุ้้�มครองในทิิศต่่างๆ จึึงทำำ�ให้้อยู่่�ยง
คงกระพััน หายแคล้้วคลาด และคุ้้�มครองป้้องกัันภััยอัันตรายต่่างๆ ดัังนั้้�น ผลงานสร้้างสรรค์์ชิ้้�นนี้้� ผู้้�วิิจััย
ได้้เลืือกสรรสััญญะที่่�เป็็นตััวแทนของพลััง อำำ�นาจ ความศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ซึ่่�งปรากฎอยู่่�ในผลงาน
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3. ผลงาน ชื่่�อ นโม
3.1 การแสวงหารูปแบบทางศิลปะ
ตาราง 4.5 การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ของผลงานชื่อ นโม
สัญลักษณ์
1. สีี ได้้แก่่ สีีแดงสื่่�อถึึงพลัังอำำ�นาจป้้องกัันพลัังงานที่่�ไม่่ดีี หรืือ
สิ่่�งชั่่�วร้้าย ชื่่�อเสีียง ลาภยศ สีีเหลืืองสื่่�อถึึงความสว่่างเจิิดจ้้า ความ
อบอุ่่�น ปลอบโยน ปล่่อยวาง ในทางจิิตวิิทยาสีีเหลืืองช่่วยเชื่่�อมต่่อ
ความคิิดในจิิตใต้้สำำ�นึึก สีีทองสื่่�อถึึงความมั่่�งคั่่�ง ความหรููหรา ความ
เมตตา มนต์์ขลััง ความรุ่่�งเรืือง
2. อัักขระบทภาวนา พุุท (พุุ) โธ (โธ�)
3. ภควััมหรืือภควา หมายถึึง พระพุุทธเจ้้า มููลเหตุุในการสร้้าง
เข้้าใจว่่ามาจากการสอนธรรมในพระพุุทธศาสนา ให้้คนสำำ�รวม ตา
หูู จมููก ลิ้้�น กายและใจ ซึ่่�งเรีียกว่่า อายตนภายในหก หรืืออิินทรีีย
หก เพราะเป็็นสื่่�อรัับอารมณ์์หกอย่่างที่่�มากระทบ ได้้แก่่ รููป เสีียง
กลิ่่�น รส โผฏฐััพพะ และธรรมารมณ์์ ภควััมนี้้�คนโบราณใช้้อม แล้้ว
ทำำ�ให้้ข้้าศึึกจัังงััง ทำำ�อัันตรายตนไม่่ได้้

ผลงานสร้างสรรค์

จากตาราง 4.5 สามารถอธิิบายได้้ว่่า หลัักการทางศิิลปะที่่�ปรากฏในผลงานสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ
นโม ผู้้�วิิจััยได้้เลืือกนำำ�สีีที่่�มีีความหมายสื่่�อถึึง พลััง ความเชื่่�อมาใช้้เป็็นสััญญะในการสื่่�อความหมาย โดย
นำำ�เอาอัักขระบทภาวนา พุุท (พุุ) โธ (โธ�) จััดในวงกลมสีีเหลืืองที่่�มีีขนาดใหญ่่เล็็กแตกต่่างกััน

ภาพ 4.5 นโม
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3.2 การวิิจารณ์์ผลงานการสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ นโม
		 3.2.1 การพรรณา ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้� ผลงานชิ้้�นนี้้�เป็็นผลงานรููปสี่่�เหลี่่�ยมจตุุรัสั ใน
ผลงานชิ้้�นที่่� 1 ใช้้พื้้�นหลัังสีีแดง และในผลงานชิ้้�นที่่� 2 ใช้้พื้้�นหลัังสีีแดง ใส่่ตััวอัักขระบทภาวนา พุุท (พุุ)
โธ (โธ�) จััดในวงกลม
		 3.2.2 การวิิเคราะห์์รููปแบบ
ตาราง 4.6 การวิเคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ นโม

ELEMENTS OF ART

Color
Hue
Intensity
Value
Value
Non-Color
Line
Texture
Shape/Form
Space

Proportion

Movement
Rhythm

Gradation

Variety

Harmony

Emphasize

Balance

PRINCIPLES OF ART

√ (#1)

√ (#2)

√ (#3)

√ (#4)
√ (#8)

√ (#5)

√ (#6) √ (#7)
√ (#9)

		 จากตาราง 4.6 สามารถอธิิบายได้้ว่า่ หลัักการทางศิิลปะที่่�ปรากฏในผลงานจิิตรกรรม
สื่่�อผสม เรื่่�องตััวแต่่งฝััน No1 จุุดตััดที่่� (#1) ถึึง √ (#3) สิ่่�งนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการใช้้สีีเพื่่�อเน้้นสร้้างให้้เกิิด
ความสมดุุล ความผสมผสานกลมกลืืน และความเคลื่่�อนไหว จุุดตััดที่่� (#4) ถึึง √ (#7) สะท้้อนให้้เห็็นถึึง
การใช้้รููปร่่างรููปทรงสร้้างให้้เกิิดความสมดุุล ความผสมผสานกลมกลืืน ความเคลื่่�อนไหวและสััดส่่วน จุุด
ตััดที่่� (#8) ถึึง √ (#9) สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการใช้้พื้้�นที่่�ว่่างสร้้างให้้เกิิดความสมดุุลและความเคลื่่�อนไหว
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3.2.3 การตีีความหรืือแปลความหมาย
SOFT
27 charming
20 naive

PRETTY

ROMANTIC

7 pretty

45 lighthearted
25 enjoyable

13 mild

3 tranquil

40 cozy & comfortable

15 delicate

NATURAL

37 clean
34 plain

42 refined

30 fresh
39 quiet

5 refined & comely

ELEGANT
22 artistic & tasteful
GORGEOUS
24 brilliant

48 vibrant

36

rich

33 luxurious

CLASSIC

44 provincial

31 old-fashioned

CHIC
46 cerbral

DANDY
26 dapper

COOL

CHIC

			

21 reminiscent

41 youthful

1 fashionable COOL CASUAL

			

19 dynamic

17setted & ease

29 chic

12 graceful

2 flamboyant

9 provocative

CLEAR

14 simple & honest

16 casual

DYNAMIC

28 neat

43 spontaneous

32 natural

CASUAL

WARM

10 dreamy

4

wise

11 sharp & straight

35 sharp

23 masculine
18 rational

WILD

CLASSIC AND DANDY
38 dignified

6 robust

8 heavy & deep

47 eminent

MODERN

FORMAL

HARD

ภาพ 4.6 การวิิเคราะห์์สีีของผลงานสร้้างสรรค์์จิิตรกรรม ชื่่�อ นโม

		 สรุปได้วา่ เมือ่ น�ำผลงานสร้างสรรค์ ชือ่ นโม มาหาการสือ่ ความหมายด้านอารมณ์ความ
รู้สึกของสี พบว่า อยู่ในชุดสี Rich กลุ่มสี Gorgeous ของ Five-Color Image Scale ตามทฤษฎีสีของ
โคบายาซิที่สื่อความหมายเกี่ยวกับความร�่ำรวย ความงดงาม
3.3	ขั้้�นตีีความหรืือแปลความหมาย ผลงานสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ นโม โดยใช้้สีีแดงสื่่�อถึึงพลัังงาน
อำำ�นาจ สีีเหลืืองสื่่�อถึึงความสว่่าง เจิิดจ้้า ความอบอุ่่�น ปลอบโยน ปล่่อยวาง สีีเทาสื่่�อถึึงความอิ่่�มเอม ซึ่่�ง
เทีียบเคีียงได้้กัับชุุดสีี Rich กลุ่่�มสีี Gorgeous ของ Five-Color Image Scale ตามทฤษฎีีสีีโคบายาซิิสื่่�อ
ความหมายเกี่่�ยวกัับความร่ำำ��รวย ความงดงาม อัักขระบทภาวนา พุุท (พุุ) โธ (โธ�) จััดในวงกลม ดัังนั้้�น
ผลงานสร้้างสรรค์์ชิ้้�นนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้เลืือกสรรสััญญะที่่�เป็็นตััวแทนของพลััง อำำ�นาจ ความศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ปรากฎ
อยู่่�ในผลงาน
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4. ผลงาน ชื่่�อ Way to heaven No.1
4.1 การแสวงหารููปแบบทางศิิลปะ
ตาราง 4.7 การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ของผลงานชื่อ Way to heaven No.1
สัญลักษณ์
1. สีี ได้้แก่่ สีีขาวมีีอิิทธิิพลในทางดีีต่่ออารมณ์์ความ
รู้้�สึกึ ของคนในเรื่่�องของความบริิสุทุ ธิ์์� สะอาด ร่่าเริิงสดใส
เยาว์์วัยั ไร้้เดีียงสา อิิทธิิพลในทางไม่่ดีเี รื่่�องของการยอม
แพ้้ ไม่่น่่าสนใจ อ่่อนแอ ความตาย โศกเศร้้า เจ็็บป่่วย
และเกี่่�ยวข้้องกัับมิิตรภาพ ผู้้�หญิิง สัันติิภาพ หิิมะ ความ
เย็็น สีีทองแดงหรืือสีีน้ำำ��ตาลมีีอิทิ ธิิพลในทางดีีต่อ่ อารมณ์์
ความรู้้�สึึกของคนในเรื่่�องของความอบอุ่่�น หนัักแน่่น
มั่่�นคง อิิ ท ธิิ พ ลในทางไม่่ ดีี ทำำ� ให้้ รู้้�สึึ ก แห้้ ง แล้้ ง และ
เกี่่�ยวข้้องกัับต้้นไม้้ พื้้�นดิิน
2. สััญลัักษณ์์ | เป็็นการสร้้างสมาธิิให้้จดจ่่ออยู่่�กัับ
การเขีียดเส้้นจะขีีดไปเรื่่�อยๆ ทีีละเส้้น เพื่่�อไม่่ส่ง่ จิิตออก
นอก พยายามให้้จิิตอยู่่�กลัับตนเอง
3. สััญลัักษณ์์  แทนจิิตที่่�ส่่งจิิตออกนอก ไปสนใจ
เรื่่�องอื่่�นชั่่�วขณะ จำำ�นวน  ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นแทนการส่่งจิิต
ที่่�ออกนอกนานขึ้้�น มีีตั้้�งแต่่  ถึึง 
4. สััญลัักษณ์์  แทนการหยุุดกิิจกรรมใน
วัันนั้้�น แล้้วมาเริ่่�มต้้นในวัันอื่่�นใหม่่
5. การเขีียนวัันเดืือนปีี เพื่่�อเป็็นการบัันทึึกในแต่่ละ
วัันของผลงานว่่าเริ่่�มสร้้างสรรค์์ตั้้�งแต่่วัันแรกจนถึึงวัันที่่�
หมดความยาวของผ้้า 12 เมตร

ผลงานสร้างสรรค์
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จากตาราง 4.7 สามารถอธิิบายได้้ว่่า สีีขาวมีีอิิทธิิพลในทางดีีต่่ออารมณ์์ความรู้้�สึึก
ของคนในเรื่่�องของความบริิสุุทธิ์์� สะอาด ร่่าเริิงสดใส เยาว์์วััย ไร้้เดีียงสา อิิทธิิพลในทางไม่่ดีีเรื่่�องของการ
ยอมแพ้้ ไม่่น่่าสนใจ อ่่อนแอ ความตาย โศกเศร้้า เจ็็บป่่วย และเกี่่�ยวข้้องกัับมิิตรภาพ ผู้้�หญิิง สัันติิภาพ
หิิมะ ความเย็็น สีีทองแดงหรืือสีีน้ำำ��ตาลมีีอิิทธิิพลในทางดีีต่่ออารมณ์์ความรู้้�สึึกของคนในเรื่่�องของความ
อบอุ่่�น หนัักแน่่นมั่่�นคง อิิทธิิพลในทางไม่่ดีีทำำ�ให้้รู้้�สึึกแห้้งแล้้ง และเกี่่�ยวข้้องกัับต้้นไม้้ พื้้�นดิิน สััญลัักษณ์์
| เป็็นการสร้้างสมาธิิให้้จดจ่่ออยู่่�กัับการเขีียดเส้้นจะขีีดไปเรื่่�อยๆ ทีีละเส้้น เพื่่�อไม่่ส่ง่ จิิตออกนอก พยายาม
ให้้จิิตอยู่่�กลัับตนเอง สััญลัักษณ์์  แทนจิิตที่่�ส่่งจิิตออกนอก ไปสนใจเรื่่�องอื่่�นชั่่�วขณะ จำำ�นวน  ที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นแทนการส่่งจิิตที่่�ออกนอกนานขึ้้�น มีีตั้้�งแต่่  ถึึง  และเมื่่�อใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์ 
จะแทนการหยุุดกิิจกรรมในวัันนั้้�น แล้้วมาเริ่่�มต้้นในวัันอื่่�นใหม่่ ในการเขีียนวัันเดืือนปีี เพื่่�อเป็็นการบัันทึึก
ในแต่่ละวัันของผลงานว่่าเริ่่�มสร้้างสรรค์์ตั้้�งแต่่วัันแรกจนถึึงวัันที่่�หมดความยาวของผ้้า 12 เมตร

ภาพ 4.7 Way to heaven No.1

4.2 การวิิจารณ์์ผลงานการสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ Way to heaven No.1
		 4.2.1 การพรรณา ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้� ผลงานชิ้้�นนี้้�ขนาดกว้้าง 90 เซนติิเมตร ยาว
1,200 เซนติิเมตร ใช้้ปากกา Pen-Touch Copper/Cuiver Cobre ขนาดหััวปากกา EF สร้้างสรรค์์ด้้วย
การขีีดเส้้น | ทำำ�สััญลัักษณ์์  และบัันทึึกวัันที่่�ลงบนผ้้าดิิบ เมื่่�อเริ่่�มต้้นสร้้างสรรค์์จะเขีียนวัันเดืือนปีี เช่่น 23
สค. 62 จากนัั้้��นเริ่่�มขีีด | ไปเรื่่�อยๆ ใช้้สััญลัักษณ์์  เมื่่�อไปสนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในระยะเวลาสั้้�นๆ ใช้้สััญลัักษณ์์
เมื่่�อไปสนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในระยะเวลาเพิ่่�มขึ้้�น ใช้้สััญลัักษณ์์ เมื่่�อไปสนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในระยะเวลา
นาน เช่่น คุุยโทรศััพย์์ ดููละคร และใช้้สััญลัักษณ์์ เมื่่�อหยุุดทำำ�งานสร้้างสรรค์์ Way to heaven
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No.1 ในวัันนั้้�น แล้้วมาเริ่่�มต้้นในวัันอื่่�นใหม่่ เมื่่�อสร้้างสรรค์์หลายวัันเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ลัักษณะผลงาน
ที่่�ปรากฎจะมีีลัักษณะซ้ำำ��ๆ ทำำ�ให้้เกิิดจัังหวะการเคลื่่�อนไหว สััญลัักษณ์์ ทำำ�ให้้เกิิดพื้้�นที่่�ว่่าง
		 4.2.2 การวิิเคราะห์์รููปแบบ
ตาราง 4.8 การวิเคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Way to heaven No.1

ELEMENTS OF ART

Color
Hue
Intensity
Value
Value
Non-Color
Line
Texture
Shape/Form
Space

Proportion

Movement
Rhythm

Gradation

Variety

Harmony

Emphasize

Balance

PRINCIPLES OF ART

√ (#1)

√ (#2)
√ (#3)

		 จากตาราง 4.8 สามารถอธิิบายได้้ว่่า หลัักการทางศิิลปะที่่�ปรากฏในผลงาน Way to
heaven No.1 จุุดตััดที่่� (#1) สีีทำำ�ให้้เกิิดความกลมกลืืน (#2) เส้้นทำำ�ให้้เกิิดความเคลื่่�อนไหว และ (#3)
รููปร่่างทำำ�ให้้เกิิดความหลากหลาย
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4.2.3 การตีีความหรืือแปลความหมาย

SOFT
27 charming
20 naive

PRETTY

ROMANTIC

7 pretty

45 lighthearted
25 enjoyable

13 mild

3 tranquil

40 cozy & comfortable

15 delicate

NATURAL

37 clean
34 plain

42 refined
39 quiet

12 graceful

ELEGANT
22 artistic & tasteful
GORGEOUS
24 brilliant

48 vibrant

36

rich

33 luxurious

CLASSIC

1 fashionable COOL CASUAL

44 provincial

31 old-fashioned

CHIC
46 cerbral

DANDY
26 dapper

COOL

CHIC

			

21 reminiscent

41 youthful

29 chic

			

19 dynamic

17setted & ease

14 simple & honest

2 flamboyant

9 provocative

CLEAR
30 fresh

5 refined & comely

16 casual

DYNAMIC

28 neat

43 spontaneous

32 natural

CASUAL

WARM

10 dreamy

4

wise

11 sharp & straight

35 sharp

23 masculine
18 rational

WILD

CLASSIC AND DANDY
38 dignified

6 robust

8 heavy & deep

47 eminent

MODERN

FORMAL

HARD

ภาพ 4.8 การวิิเคราะห์์สีีของผลงานสร้้างสรรค์์จิิตรกรรม ชื่่�อ Way to heaven No.1

สรุุปได้้ว่่า เมื่่�อนำำ�ผลงาน Way to heaven No.1 มาหาการสื่่�อความหมายด้้านอารมณ์์
ความรู้้�สึึกของสีี พบว่่า อยู่่�ในชุุดสีี Natural กลุ่่�มสีี Plain ของ Five-Color Image Scale ตามทฤษฎีีสีี
ของโคบายาซิิที่่�สื่่�อความหมายในเรื่่�องของความเป็็นธรรมชาติิ ธรรมดา
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5. ผลงาน ชื่่�อ Way to heaven No.2
5.1 การแสวงหารููปแบบทางศิิลปะ
ตาราง 4.9 การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ของผลงานชื่อ Way to heaven No.2
สัญลักษณ์
1. สีี ได้้แก่่ สีีขาวมีีอิทิ ธิิพลในทางดีีต่อ่ อารมณ์์ความ
รู้้�สึึกของคนในเรื่่�องของความบริิสุุทธิ์์� สะอาด ร่่าเริิง
สดใส เยาว์์วััย ไร้้เดีียงสา อิิทธิิพลในทางไม่่ดีีเรื่่�องของ
การยอมแพ้้ ไม่่น่่าสนใจ อ่่อนแอ ความตาย โศกเศร้้า
เจ็็บป่่วย และเกี่่�ยวข้้องกัับมิิตรภาพ ผู้้�หญิิง สัันติิภาพ
หิิมะ ความเย็็น สีีทองแดงหรืือสีีน้ำำ��ตาลมีีอิทิ ธิิพลในทาง
ดีีต่่ออารมณ์์ความรู้้�สึึกของคนในเรื่่�องของความอบอุ่่�น
หนัักแน่่นมั่่�นคง อิิทธิิพลในทางไม่่ดีทำำ�
ี ให้้รู้้�สึึกแห้้งแล้้ง
และเกี่่�ยวข้้องกัับต้้นไม้้ พื้้�นดิิน
2. สััญลัักษณ์์ | เป็็นการสร้้างสมาธิิให้้จดจ่่ออยู่่�กัับ
การเขีียดเส้้นจะขีีดไปเรื่่�อยๆ ทีีละเส้้น เพื่่�อไม่่ส่ง่ จิิตออก
นอก พยายามให้้จิิตอยู่่�กลัับตนเอง
3. สััญลัักษณ์์  แทนจิิตที่่�ส่่งจิิตออกนอก ไปสนใจ
เรื่่�องอื่่�นชั่่�วขณะ จำำ�นวน  ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นแทนการส่่ง
จิิตที่่�ออกนอกนานขึ้้�น มีีตั้้�งแต่่  ถึึง 
4. สััญลัักษณ์์  แทนการหยุุดกิิจกรรมใน
วัันนั้้�น แล้้วมาเริ่่�มต้้นในวัันอื่่�นใหม่่
5. การเขีียนวัันเดืือนปีี เพื่่�อเป็็นการบัันทึึกในแต่่ละ
วัันของผลงานว่่าเริ่่�มสร้้างสรรค์์ตั้้�งแต่่วันั แรกจนถึึงวัันที่่�
หมดความยาวของผ้้า 12 เมตร

ผลงานสร้างสรรค์

จากตาราง 4.9 สามารถอธิิบายได้้ว่่า ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้� ผลงานชิ้้�นนี้้�ขนาดกว้้าง 90
เซนติิเมตร ยาว 1,200 เซนติิเมตร ใช้้ปากกา Pen-Touch GOLD/OR ORO ขนาดหััวปากกา 2.0 mm
สร้้างสรรค์์ด้้วยการขีีดเส้้น | ทำำ�สััญลัักษณ์์  และบัันทึึกวัันที่่�ลงบนผ้้าดิิบ เมื่่�อเริ่่�มต้้นสร้้างสรรค์์จะเขีียน
วัันเดืือนปีี เช่่น 23 สค. 62 จากนัั้้��นเริ่่�มขีีด | ไปเรื่่�อยๆ ใช้้สััญลัักษณ์์  เมื่่�อไปสนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในระยะเวลา
สั้้�นๆ ใช้้สััญลัักษณ์์ เมื่่�อไปสนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในระยะเวลาเพิ่่�มขึ้้�น ใช้้สััญลัักษณ์์ เมื่่�อไปสนใจเรื่่�อ
งอื่่�นๆ ในระยะเวลานาน เช่่น คุุยโทรศััพย์์ ดููละคร และใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์ เมื่่�อหยุุดทำำ�งานสร้้างสรรค์์
Way to heaven No.1 ในวัันนั้้�น แล้้วมาเริ่่�มต้้นในวัันอื่่�นใหม่่ เมื่่�อสร้้างสรรค์์หลายวัันเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ลัักษณะผลงานที่่�ปรากฎจะมีีลัักษณะซ้ำำ��ๆ ทำำ�ให้้เกิิดจัังหวะการเคลื่่�อนไหว สััญลัักษณ์์ ทำำ�ให้้เกิิดพื้้�นที่่�
ว่่าง

ภาพ 4.9 Way to heaven No.2

ภาพ 4.10 รายละเอีียด Way to heaven No.2

จากภาพ 4.9 และ 4.10 สามารถอธิิบายได้้ว่่า ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้� ผลงานชิ้้�นนี้้�ขนาดกว้้าง
90 เซนติิเมตร ยาว 1,200 เซนติิเมตร ใช้้ปากกา Pen-Touch Copper/Cuiver Cobre ขนาดหััวปาก
กา EF สร้้างสรรค์์ด้้วยการขีีดเส้้น | ทำำ�สััญลัักษณ์์  และบัันทึึกวัันที่่�ลงบนผ้้าดิิบ เมื่่�อเริ่่�มต้้นสร้้างสรรค์์
จะเขีียนวัันเดืือนปีี เช่่น 23 สค. 62 จากนัั้้��นเริ่่�มขีีด | ไปเรื่่�อยๆ ใช้้สััญลัักษณ์์  เมื่่�อไปสนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ใน
ระยะเวลาสั้้�นๆ ใช้้สััญลัักษณ์์ เมื่่�อไปสนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในระยะเวลาเพิ่่�มขึ้้�น ใช้้สััญลัักษณ์์ เมื่่�อไป
สนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในระยะเวลานาน เช่่น คุุยโทรศััพย์์ ดููละคร และใช้้สััญลัักษณ์์ เมื่่�อหยุุดทำำ�งาน
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สร้้างสรรค์์ Way to heaven No.1 ในวัันนั้้�น แล้้วมาเริ่่�มต้้นในวัันอื่่�นใหม่่ เมื่่�อสร้้างสรรค์์หลายวัันเพิ่่�ม
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ลัักษณะผลงานที่่�ปรากฎจะมีีลัักษณะซ้ำำ��ๆ ทำำ�ให้้เกิิดจัังหวะการเคลื่่�อนไหว สััญลัักษณ์์
ทำำ�ให้้เกิิดพื้้�นที่่�ว่่าง
5.2 การวิิจารณ์์ผลงานการสร้้างสรรค์์ ชื่่�อ Way to heaven No.2
		 5.2.1 การพรรณา ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้� ผลงานชิ้้�นนี้้�ขนาดกว้้าง 90 เซนติิเมตร ยาว
1,200 เซนติิเมตร ใช้้ปากกา Pen-Touch Copper/Cuiver Cobre ขนาดหััวปากกา EF สร้้างสรรค์์ด้้วย
การขีีดเส้้น | ทำำ�สััญลัักษณ์์  และบัันทึึกวัันที่่�ลงบนผ้้าดิิบ เมื่่�อเริ่่�มต้้นสร้้างสรรค์์จะเขีียนวัันเดืือนปีี เช่่น 23
สค. 62 จากนัั้้��นเริ่่�มขีีด | ไปเรื่่�อยๆ ใช้้สััญลัักษณ์์  เมื่่�อไปสนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในระยะเวลาสั้้�นๆ ใช้้สััญลัักษณ์์
เมื่่�อไปสนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในระยะเวลาเพิ่่�มขึ้้�น ใช้้สััญลัักษณ์์ เมื่่�อไปสนใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในระยะเวลา
นาน เช่่น คุุยโทรศััพย์์ ดููละคร และใช้้สััญลัักษณ์์ เมื่่�อหยุุดทำำ�งานสร้้างสรรค์์ Way to heaven
No.1 ในวัันนั้้�น แล้้วมาเริ่่�มต้้นในวัันอื่่�นใหม่่ เมื่่�อสร้้างสรรค์์หลายวัันเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ลัักษณะผลงาน
ที่่�ปรากฎจะมีีลัักษณะซ้ำำ��ๆ ทำำ�ให้้เกิิดจัังหวะการเคลื่่�อนไหว สััญลัักษณ์์ ทำำ�ให้้เกิิดพื้้�นที่่�ว่่าง
		 5.2.2 การวิิเคราะห์์รููปแบบ
ตาราง 4.10 การวิเคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Way to heaven No.2

ELEMENTS OF ART

Color
Hue
Intensity
Value
Value
Non-Color
Line
Texture
Shape/Form
Space

Proportion

Movement
Rhythm

Gradation

Variety

Harmony

Emphasize

Balance

PRINCIPLES OF ART

√ (#1)

√ (#2)
√ (#3)

		 จากตาราง 4.10 สามารถอธิิบายได้้ว่่า สามารถอธิิบายได้้ว่่า หลัักการทางศิิลปะที่่�
ปรากฏในผลงาน Way to heaven No.2 จุุดตััดที่่� (#1) สีีทำำ�ให้้เกิิดความกลมกลืืน (#2) เส้้นทำำ�ให้้เกิิด
ความเคลื่่�อนไหว และ (#3) รููปร่่างทำำ�ให้้เกิิดความหลากหลาย
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5.2.3 การตีีความหรืือแปลความหมาย

SOFT
27 charming
20 naive

PRETTY

ROMANTIC

7 pretty

45 lighthearted
25 enjoyable

13 mild

3 tranquil

40 cozy & comfortable

15 delicate

NATURAL

37 clean
34 plain

42 refined

30 fresh
39 quiet

5 refined & comely
12 graceful

GORGEOUS
24 brilliant

48 vibrant

36

rich

33 luxurious

CLASSIC

44 provincial

31 old-fashioned

CHIC
46 cerbral

DANDY
26 dapper

COOL

CHIC

			

21 reminiscent

41 youthful

1 fashionable COOL CASUAL

			

19 dynamic

17setted & ease

29 chic

ELEGANT
22 artistic & tasteful

2 flamboyant

9 provocative

CLEAR

14 simple & honest

16 casual

DYNAMIC

28 neat

43 spontaneous

32 natural

CASUAL

WARM

10 dreamy

4

wise

11 sharp & straight

35 sharp

23 masculine
18 rational

WILD

CLASSIC AND DANDY
38 dignified

6 robust

8 heavy & deep

47 eminent

MODERN

FORMAL

HARD

ภาพ 4.11 การวิิเคราะห์์สีีของผลงานสร้้างสรรค์์จิิตรกรรม ชื่่�อ Way to heaven No.2

สรุุปได้้ว่่า เมื่่�อนำำ�ผลงาน Way to heaven No.2 มาหาการสื่่�อความหมายด้้านอารมณ์์
ความรู้้�สึึกของสีี พบว่่า อยู่่�ในชุุดสีี Natural กลุ่่�มสีี Plain ของ Five-Color Image Scale ตามทฤษฎีีสีี
ของโคบายาซิิที่่�สื่่�อความหมายในเรื่่�องของความเป็็นธรรมชาติิ ธรรมดา

บทที่่� 5
สรุุปผลการวิิจััย
จากการวิิจัยั สร้้างสรรค์์ เรื่่�อง สวรรค์์เชิิงประจัักษ์์ ผู้้�วิิจัยั ได้้สร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะและได้้ผลเป็็น
ไปตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย คืือ 1) ศึึกษาค้้นคว้้า รวบรวม วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ สาระสำำ�คััญของ
ความเชื่่�อคนไทยเกี่่�ยวกัับความฝัันที่่�ถ่่ายทอดออกมาเป็็นภาพสััญลัักษณ์์ 2) สร้้างสรรค์์ผลงาน 3) สร้้าง
องค์์ความรู้้�ในการสร้้างสรรค์์
ผลการศึึกษาค้้นคว้้าความหมาย ความสำำ�คััญ ลัักษณะ ประเภทองค์์ประกอบของสวรรค์์ และวิิธีีเข้้า
ถึึงสวรรค์์ในพระพุุทธศาสนา
สวรรค์์ ในภาษาไทยมาจากภาษาสัันสกฤต หมายถึึง ภพหนึ่่�งในคติิของศาสนาต่่าง ๆ เช่่น ศาสนา
ยููดาห์์ ศาสนาพุุทธ ศาสนาคริิสต์์ และศาสนาอิิสลามอัันเป็็นสถานที่่�ตอบแทนคุุณงามความดีีของมนุุษย์์
ที่่�ได้้ทำำ�ไปเมื่่�อครั้้�งที่่�ยัังมีีชีีวิิตอยู่่�บนโลกนี้้� พระวิิชััย สุุภโร (แสนอิินทร์์) (2551, หน้้า 11-12) ได้้ประมวล
ความหมายของสวรรค์์จากรากศััพท์์คำำ�บาลีี คััมภีีร์์ต่่างๆ ได้้ความหมายของคำำ�ว่่า “สวรรค์์” คืือเมืือง
ฟ้้าที่่�เป็็นที่่�อยู่่�ของเทวดา เป็็นเมืืองทิิพย์์ เป็็นที่่�อยู่่�อัันเพลิิดเพลิินรื่่�นเริิงของเทวดา เป็็นอีีกโลกหนึ่่�ง คืือ
เทวโลก โลกของเทวดาเป็็นสถานที่่�ที่่�เต็็มไปด้้วยสมบััติิอันั เป็็นทิิพย์์ มีีกายอัันเป็็นทิิพย์์ มีีการเสวยตามผล
บุุญกุุศลที่่�ตนได้้ทำำ�ไว้้เมื่่�อครั้้�งยัังเป็็นมนุุษย์์อยู่่� และได้้จุุติิมาเป็็นเทวดาในสวรรค์์ชั้้�นต่่างๆ ดัังนั้้�น จึึงสรุุป
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับสวรรค์์ในพระพุุทธศาสนาได้้ว่า่ คืือสถานที่่�ที่่�เต็็มไปด้้วยความสุุข เสวยบรมสุุขด้้วยกายทิิพย์์
ไม่่มีีความทุุกข์์ มีีความเพลิิดเพลิินรื่่�นรมย์์ด้้วยความสุุข สวรรค์์จึึงเป็็นอีีกโลกหนึ่่�งที่่�มนุุษย์์ต้้องการไปเกิิด
ลัักษณะทั่่�วไปของสวรรค์์สามารถแบ่่งเป็็น 6 ลัักษณะ ดัังนี้้�
1. ภพที่่�อยู่่�ของพวกโอปปาติิกะกำำ�เนิิด คืือเกิิดขึ้้�นเจริิญเติิบโตทัันทีี ไม่่ต้อ้ งอาศััยมารดาบิิดาเป็็น
ผู้้�ให้้กำำ�เนิิด เมื่่�อเกิิดแล้้วจะมีีรููปร่่างเป็็นผู้้�ใหญ่่ ถ้้าเป็็นชายเรีียกว่่าเทพบุุตร เป็็นผู้้�หญิิงเรีียกว่่าเทพธิิดามีี
กายทิิพย์์ สมบััติิทิิพย์์ และบริิบููรณ์์ด้้วยเบญจกามคุุณเลิิศ
2.	มีีแสงรััศมีีทิิพย์์ใสผุุดผ่่องพุ่่�งออกจากกาย แสงรััตนะต่่างๆ และจากปราสาทส่่องสว่่างไสว
สวยงามไปทั่่�วบริิเวณแทนแสงดวงจัันทร์์และดวงอาทิิตย์์ จึึงไม่่มีีกลางวัันและกลางคืืน
3.	มีีอากาศบริิสุุทธิ์์�คงที่่� ไม่่หนาว ไม่่ร้้อน มีีลมอ่่อนๆ พััดโชยเย็็นกายตลอดเวลา มีีดอกมณฑา
ทิิพย์์ส่่งกลิ่่�นหอมอบอวลทวนลม มีีสระน้ำำ��และอุุทยาน ให้้ชาวสวรรค์์ได้้เที่่�ยวชมเพลิิดเพลิินรื่่�นเริิงใจ
4.	มีีสุุธาโภชน์์ดีีเลิิศ รสกลมกล่่อมเป็็นอาหาร ไม่่ต้้องรัับประทานให้้เสีียเวลาเพีียงนึึกเท่่านั้้�น ก็็
อิ่่�มได้้ดัังปรารถนา และไม่่ต้้องขัับถ่่ายของเสีียเหล่่านั้้�นออกจากร่่างกายดัังเช่่นมนุุษย์์ ไม่่มีีสิ่่�งปฏิิกููลใดๆ
ปรากฏให้้เห็็น แม้้ว่่าเมื่่�อถึึงคราวจุุติิร่่างกายก็็จะหายไปเอง
5.	มีีที่่�อยู่่�อาศััย คืือวิิมานเป็็นปราสาทสวยงามวิิจิติ รตระการตา คืือวิิมานทองเปล่่งแสงทองผ่่อง
ประกาย วิิมานเงิินเปล่่งแสงสีีเงิินนวลผุุดผ่่อง วิิมานแก้้วเปล่่งแสงแวววาวสดใส และมีีวิิมานต่่างๆ เช่่น
กุุญชรวิิมาน พรั่่�งพร้้อมไปด้้วยความงามรุ่่�งเรืืองด้้วยรััตนะต่่างๆ มีีสีีและทรวดทรงวิิจิิตรสวยงาม
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6.	มีีเครื่่�องภููษาอาภรณ์์เครื่่�องประดัับต่่างๆ เป็็นทิิพย์์สวยงาม มีีรัศั มีีพวยพุ่่�งเป็็นสีีต่า่ งๆ มีีดนตรีี
ทิิพย์์ขัับประโคม ขาน ร้้องเสีียงไพเราะเสนาะโสตยิ่่�ง และมีีการฟ้้องรำำ�รื่่�นเริิงต่่างๆ สุุขสำำ�ราญเพลิิดเพลิิน
อารมณ์์ (พระราชปริิยััติสุิ ุธีี (สะอิ้้�ง สิิริินนฺฺโท), 2546, หน้้า 15) สวรรค์์จััดเป็็นสุุคติิภููมิิในระดัับกามภููมิิ
เช่่นเดีียวกัับมนุุษย์์ และสวรรค์์แบ่่งได้้ 6 ชั้้�น ได้้แก่่
1.	ชั้้�นจาตุุมหาราชิิกา
2.	ชั้้�นดาวดึึงส์์
3.	ชั้้�นยามา
4.	ชั้้�นดุุสิิต
5.	ชั้้�นนิิมมานรดีี
6.	ชั้้�นปรนิิมมิิตวสวััตดีี
สรุุป สวรรค์์ทั้้�ง 6 ชั้้�น มีีลัักษณะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละชั้้�น คืือ มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกความ
สบายต่่างๆ มีีสระโบกขรณีีที่่�มีน้ำำ��
ี ใสดุุจแก้้วอิินทนิิล มีีสวนทิิพย์์อันั เป็็นสถานที่่�สนุุกสนานรื่่�นเริิงเพลิิดเพลิิน
ของเหล่่าเทวดา มีีสถานที่่�ฟัังธรรมที่่�เรีียกว่่าสุุธรรมาเทวสภาประจำำ�สวรรค์์ มีีวิิมานปราสาทรุ่่�งเรืืองสดใส
ประจำำ�สวรรค์์แต่่ละชั้้�น ตลอดจนมีีเทวดาผู้้�ปกครองในแต่่ละชั้้�นด้้วย สวรรค์์ชั้้�นสููงสุุดจะมีีความสุุขที่่�ยืืนยาว
มากกว่่าสวรรค์์ชั้้�นต่ำำ��ลงมา สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกสบายเหล่่านี้้� ก็็เนื่่�องมาจากบุุญกุุศลที่่�ได้้บำำ�เพ็็ญมาแล้้ว
ก่่อนไปบัังเกิิดบนสวรรค์์ในแต่่ละชั้้�น
ป.อ. ปยุุตฺฺโต (2545, หน้้า 2-29) กล่่าวว่่า ในพระไตรปิิฎกแบ่่งนรก-สวรรค์์ไว้้เป็็น 3 ระดัับ คืือ
1. นรก-สวรรค์์ หลัังตาย ซึ่่�งเริ่่�มด้้วยผลที่่�จะได้้รัับในชาติินี้้�ก่่อนว่่า ผู้้�มีีศีีลประพฤติิดีีแล้้ว จะได้้
ผลอย่่างนั้้�นๆ หนึ่่�ง สอง สาม สี่่� ห้้า แล้้วสุุดท้้าย หลัังจากแตกกายทำำ�ลายขัันธ์์แล้้ว จะไปสุุคติิ
2. นรก-สวรรค์์ ที่่�อยู่่�ในใจก็็คืือระดัับจิิตของเรานั้้�นเอง ที่่�มัันอยู่่�ในนรกหรืือสวรรค์์ ถ้้าระดัับจิิต
เราอยู่่�ในนรกก็็เป็็นนรกและไปนรก ถ้้าระดัับจิิตของเราอยู่่�ในสวรรค์์ก็็เป็็นสวรรค์์และไปสวรรค์์
3. นรก-สวรรค์์ แต่่ละขณะจิิต กล่่าวคืือ คนที่่�ยัังไม่่รู้้�อริิยสััจ 4 ยัังไม่่เข้้าใจในหลัักการแห่่งสััจจะ
ของอริิยชน ก็็ยังั ปรุุงแต่่งสร้้างสวรรค์์-นรกกัันอยู่่�ตลอดเวลา ด้้วยอายตนะของเรา คืือ ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย
และใจ
การสร้้างสรรค์์สวรรค์์เชิิงประจัักษ์์
สำำ�หรัับในงานวิิจััยนี้้� ผู้้�วิิจััยมุ่่�งศึึกษา นรก-สวรรค์์ระดัับที่่� 2 นรก-สวรรค์์ ที่่�อยู่่�ในใจ และระดัับ
ที่่�3 นรก-สวรรค์์ แต่่ละขณะจิิต ผู้้�วิิจััยขออธิิบายรายละเอีียด โดยแบ่่งออกเป็็นช่่วงเวลา ปรากฎการณ์์ที่่�
แสวงหาความสุุขดัับความทุุกข์์ที่่�เกิิดในขณะนั้้�น ดัังนี้้�
1.	ปีี พ.ศ. 2560 ในช่่วงแรกของงานวิิจััยชิ้้�นนี้้� ผู้้�วิิจััยศึึกษาค้้นคว้้าเกี่่�ยวกัับสวรรค์์แล้้วตีีความ
ว่่า สวรรค์์ คืือเมืืองฟ้้าที่่�เป็็นที่่�อยู่่�ของเทวดา เป็็นเมืืองทิิพย์์ เป็็นที่่�อยู่่�อัันเพลิิดเพลิินรื่่�นเริิงของเทวดา
เป็็นสถานที่่�ที่่�เต็็มไปด้้วยความสุุข เสวยบรมสุุขด้้วยกายทิิพย์์ ไม่่มีีความทุุกข์์ มีีความเพลิิดเพลิินรื่่�นรมย์์
ด้้วยความสุุข
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2. ปีี พ.ศ. 2561-2562 ผู้้�วิิจััยศึึกษาค้้นคว้้าเกี่่�ยวกัับสวรรค์์เพิ่่�มเติิม ผู้้�วิิจััยมุ่่�งสนใจสวรรค์์ใน
ระดัับจิิตคืือระดัับจิิตของเรา ถ้้าระดัับจิิตเราอยู่่�ในนรกก็็เป็็นนรกและไปนรก ถ้้าระดัับจิิตของเราอยู่่�ใน
สวรรค์์ก็็เป็็นสวรรค์์และไปสวรรค์์ ดัังคำำ�กล่่าวของสมเด็็จพระพุุทธโฆษาจารย์์ (ออนไลน์์: ธรรมะจาก
พระอริิยสงฆ์์) กล่่าวว่่า สััตว์์อื่่�นปรุุงแต่่งใจให้้เป็็นบ้้าไม่่ได้้ แต่่มนุุษย์์ปรุุงแต่่งจิิตใจจนกระทั่่�งเป็็นบ้้าไป
แล้้ว ในช่่วงนี้้�ผู้้�วิิจััยหาความสงบสุุขด้้วยการเดิินไหว้้พระของพร ณ สถานที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ต่่างๆ ที่่�มีีพระอริิย
สงฆ์์ ผู้้�ปฏิิบััติิดีีปฏิิบััติิชอบ เพื่่�อขออำำ�นาจบารมีีของพระพุุทธเจ้้า พระอริิยสงฆ์์ผู้้�ปฎิิบััติิดีีปฏิิบััติิชอบแผ่่
บารมีีคุ้้�มครองผู้้�วิิจััยให้้พบความสุุข หลุุดพ้้นจากอุุปสรรค ความทุุกข์์ทั้้�งปวง กอปรกัับฟัังเทศนาจาก
พระสงฆ์์ผู้้�ปฏิิบััติดีิ ีปฏิิบััติิชอบในยููทููบ พร้้อมทั้้�งพยายามสวดมนต์์ทุุกวััน จากความเชื่่�อและการปฏิิบััติิ
ดัังกล่่าว ผู้้�วิิจััยจึึงสร้้างสรรค์์ผลงานชุุด เกราะเพชร พุุทธคุุณ นโม ขึ้้�นมา

ภาพ 5.1 Way to heaven No.2

3.	ปีี พ.ศ. 2563 เนื่่�องจากการที่่�ผู้้�วิจัิ ัยได้้ฟัังธรรมะพระธรรมคำำ�สั่่�ง จากพระสงฆ์์ผู้้�ปฏิิบััติิดีี
ปฏิิบััติิชอบ จึึงได้้ข้้อคิิดและทดลองปฏิิบััติิด้้วยการฝึึกสติิให้้อยู่่�กัับตััว ไม่่ส่่งจิิตออกนอกถ้้าจิิตออกไป
ข้้างนอกต้้องรีีบดึึงกลัับมาอยู่่�กัับตััวเองให้้ไว จึึงคิิดว่่าผลงานชุุด เกราะเพชร พุุทธคุุณ นโม เป็็นการ
สร้้างสรรค์์ที่่�มีีรููปแบบยุ่่�งยาก ส่่งผลกัับการรัับรู้้�ด้้านมิิติิลวงตา แต่่ยัังไม่่สามารถทำำ�ให้้ผู้้�วิิจััยมีีความสุุข
สงบ และยัังมีีขั้้�นตอนที่่�ไม่่ส่่งเสริิมการฝึึกสติิให้้อยู่่�กัับตััว ไม่่ส่่งจิิตออกนอก ผู้้�วิิจััยจึึงค้้นคว้้าวิิธีีการการ
สร้้างสรรค์์ในรููปแบบที่่�สามารถส่่งเสริิมการฝึึกสติิให้้อยู่่�กัับตััว ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงเกิิดผลงานชุุด Way to
heaven No.1 และ Way to heaven No.2 ด้้วยเทคนิิคการขีีดเส้้นสััญลัักษณ์์ | เป็็นการสร้้างสมาธิิให้้
จดจ่่ออยู่่�กัับการเขีียดเส้้นจะขีีดไปเรื่่�อยๆ ทีีละเส้้น เพื่่�อไม่่ส่่งจิิตออกนอก พยายามให้้จิิตอยู่่�กลัับตนเอง
สััญลัักษณ์์  แทนจิิตที่่�ส่่งจิิตออกนอก ไปสนใจเรื่่�องอื่่�นชั่่�วขณะ จำำ�นวน  ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นแทนการส่่งจิิต
ที่่�ออกนอกนานขึ้้�น มีีตั้้�งแต่่  ถึึง  และเมื่่�อใช้้สััญลัักษณ์์  จะแทนการหยุุด

75

กิิจกรรมในวัันนั้้�น แล้้วมาเริ่่�มต้้นในวัันอื่่�นใหม่่ ในการเขีียนวัันเดืือนปีี เพื่่�อเป็็นการบัันทึึกในแต่่ละวัันของ
ผลงานว่่าเริ่่�มสร้้างสรรค์์ตั้้�งแต่่วัันแรกจนถึึงวัันที่่�หมดความยาวของผ้้า 12 เมตร

ภาพ 5.2 Way to heaven No.2

ภาพ 5.3 รายละเอีียด Way to heaven No.2
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การวิิจััยสร้้างสรรค์์สวรรค์์เชิิงประจัักษ์์

ปฏิิบััติิธรรม

ผลงาน

กระบวนการสร้้างสรรค์์

ความสุุข
สงบ
สติิ

Computer Graphic
Drawing

แผนภููมิิ 5.1 องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้จากการวิิจััยสร้้างสรรค์์สวรรค์์เชิิงประจัักษ์์

จากแผนภููมิิ 2 ผู้้�วิิจััยสามารถสัังเคราะห์์เป็็นองค์์ความรู้้�ได้้ว่่า ในการวิิจััยสร้้างสรรค์์สวรรค์์เชิิง
ประจัักษ์์ ประกอบด้้วยกระบวนการสำำ�คััญ ดัังนี้้� คืือ
1. กระบวนการศึึกษาค้้นคว้้า เป็็นการศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลทางด้้านเนื้้�อหา ทฤษฎีี เพื่่�อนำำ�ข้้อมููล
มาใช้้ในส่่วนของการสื่่�อความหมายให้้ปรากฎในผลงานสร้้างสรรค์์ ผู้้�วิิจัยั ดำำ�เนิินการ 3 กระบวนการหลัักๆ
คืือ
1.1 การศึึกษาค้้นคว้้าภาคทฤษฎีีจากเอกสารตำำ�รา งานวิิจััย และผลงานศิิลปะที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.2 การแสวงบุุญตามสถานที่่�หรืือวััดต่่างๆ ที่่�มีีพระอริิยสงฆ์์ผู้้�ปฏิิบัติั ดีิ ปี ฏิิบัติั ชิ อบ เพื่่�อขอพร
อ้้อนวอนให้้พบความสุุข โชคดีี ชีีวิิตราบรื่่�นเหมืือนดัังเช่่นคนอื่่�นบ้้าง แต่่เมื่่�อได้้อ่่านคำำ�สอนของหลวงปู่่�ดู่่�
พรหมปััญโญ ท่่านสอนว่่า ความสำำ�เร็็จนั้้�น มิิใช่่อยู่่�ที่่�การสวดมนต์์อ้้อนวอนขอสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�มาประทานให้้
หากแต่่ต้อ้ งลงมืือทำำ�ด้้วยตนเอง พระพุุทธเจ้้าท่่านวางแบบเอาไว้้แล้้ว ครููบาอาจารย์์ทุกุ องค์์มีพี ระพุุทธเจ้้า
เป็็นที่่�สุุด ท่่านได้้ทำำ�ตามแบบเป็็นตััวอย่่างให้้เราดูู อััฐิิของท่่านก็็เลยกลายเป็็นพระธาตุุกัันหมด
1.3 การปฏิิบััติติ ามคำำ�สอนเพื่่�อระงัับความทุุกข์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�วิิจัยั เพราะในช่่วง พ.ศ.25572561 เป็็นช่่วงที่่�มีีมรสุุมชีีวิติ เข้้ามาหลายเรื่่�องทั้้�งปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงต้้นสัังกััดหรืือสถานที่่�ทำำ�งานใหม่่
ทุุนการศึึกษา ปััญหาครอบครััว ปััญหาธุุรกิิจ ซึ่่�งปััญหาเหล่่านี้้�ส่่งผลไปสู่่�การฟ้้องร้้องเป็็นคดีีความในศาล
โดยผู้้�วิิจัยั ทดลองปฏิิบััติหิ ลากหลายวิิธีกี ารเพื่่�อสร้้างความสุุขให้้ตนเอง จนกระทั่่�งได้้อ่า่ นคำำ�สอนจากพระ
อริิยสงฆ์์หลายท่่าน ซึ่่�งท่่านได้้สอนไว้้ ดัังเช่่น สมเด็็จโต กล่่าวว่่า เห็็นสิ่่�งใด ไม่่ชอบสิ่่�งใด ให้้วางเฉย กรรม
ทั้้�งหลายทั้้�งปวงเมื่่�อถึึงเวลาจะให้้ผลเอง หลวงพ่่อจรััญ กล่่าวว่่า โกธรทำำ�ไม เสีียสมองเปล่่าๆ ทะเลาะทำำ�ไม
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เสีียเวลาเปล่่าๆ หลวงพ่่อปาน กล่่าวว่่า ลููกเอ๋๋ย อย่่าน้้อยใจในวาสนา โชคลาภ อำำ�นาจนี้้�นะ มัันไม่่แน่่นอน
เสมอไปหรอกลููก แต่่สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุด คืือ การรู้้�จัักสร้้างบุุญกุุศลต่่างหาก อย่่าไปโทษโชคลาภอำำ�นาจวาสนา
เลย มัันเป็็นเพีียงการใช้้กรรมเก่่าของเราเท่่านั้้�นเอง พอถึึงเวลามัันก็็จะมีีเองลููกไม่่ต้อ้ งไปสนใจ แต่่สิ่่�งที่่�ควร
สนใจ คืือ ชาติินี้้�เราตั้้�งจุุดหมายไปที่่�นิิพพานให้้ได้้นะลููก หลวงพ่่อฤาษีีลิิงดำำ� กล่่าวว่่า อะไรก็็ตามที่่�มัันเกิิด
ขึ้้�นกัับเราทั้้�งๆ ที่่�เราทำำ�ความดีี แต่่ว่่าผลสนองให้้กัับเราเป็็นปััจจััยแห่่งความเร่่าร้้อน นั่่�นถืือว่่าเราใช้้หนี้้�
กรรมเขาไป หลวงปู่่�ดุุลย์์ อตุุโล กล่่าวว่่า จิิตที่่�พ้้นอารมณ์์ ขาดการปรุุงแต่่งแล้้ว ทุุกข์์อาศััยอยู่่�ไม่่ได้้ จาก
คำำ�สอนดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพยายามคิิดค้้นวิิธีีการการสร้้างสรรค์์ที่่�สามารถรวบรวมจิิตของตนเอง
ให้้จดจ่่ออยู่่�กัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง แต่่ต้อ้ งเป็็นกระบวนการที่่�ง่่ายที่่�สุุดสามารถปฏิิบัติั ไิ ด้้ทุกุ ที่่�ทุุกเวลา จนกระทั่่�ง
ได้้ค้้นพบเทคนิิคดัังปรากฎอยู่่�ในผลงานสร้้างสรรค์์ Way to heaven No.1 และ Way to heaven No.2
2. กระบวนการสร้้างสรรค์์เป็็นกระบวนการนำำ�ทฤษฎีี ทัักษะทางการสร้้างสรรค์์มาใช้้ใน เพื่่�อ
สื่่�อความรู้้�สึึกให้้ปรากฎในผลงานสร้้างสรรค์์ ซึ่่�งมีีความแตกต่่างที่่�ชััดเจน 2 ชุุด ดัังนี้้�
2.1 ผลงานสร้้างสรรค์์ ชุุด เกราะเพชร พุุทธคุุณ นโม ในชุุดเหล่่านี้้�มีีความเชื่่�อเรื่่�องการแสวง
บุุญ เพื่่�อขอพร อ้้อนวอนให้้พบความสุุข โชคดีี ให้้มีีชีวิี ิตที่่�ราบรื่่�นเหมืือนดัังเช่่นคนอื่่�นบ้้าง ดัังนั้้�น ในการ
สร้้างสรรค์์จึึงมีีการจััดวางองค์์ประกอบให้้สื่่�อถึึงพลััง ความศรััทธา และใส่่บทสวดมนต์์ด้้วยอัักขระอัักษร
เขมรลงไปในผลงาน พร้้อมทั้้�งเลืือกใช้้โครงสร้้างของยัันต์์มาเป็็นโครงสร้้างหลัักในการออกแบบ
2.2 ผลงานสร้้างสรรค์์ ชุุด Way to heaven ผู้้�วิิจััยมีีความเชื่่�อเรื่่�องการปฏิิบััติิตามคำำ�สอน
เพื่่�อระงัับความทุุกข์์ จิิตที่่�พ้้นอารมณ์์ ขาดการปรุุงแต่่งแล้้ว ทุุกข์์อาศััยอยู่่�ไม่่ได้้ ทดลองปฏิิบััติิด้้วยการฝึึก
สติิให้้อยู่่�กัับตััว ไม่่ส่่งจิิตออกนอกถ้้าจิิตออกไปข้้างนอกต้้องรีีบดึึงกลัับมาอยู่่�กัับตััวเองให้้ไว ด้้วยเทคนิิค
การขีีดเส้้นสััญลัักษณ์์ | เป็็นการสร้้างสมาธิิให้้จดจ่่ออยู่่�กัับการเขีียดเส้้นจะขีีดไปเรื่่�อยๆ ทีีละเส้้น เพื่่�อไม่่
ส่่งจิิตออกนอก พยายามให้้จิิตอยู่่�กลัับตนเอง สััญลัักษณ์์  แทนจิิตที่่�ส่่งจิิตออกนอก ไปสนใจเรื่่�องอื่่�นชั่่�ว
ขณะ จำำ�นวน  ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นแทนการส่่งจิิตที่่�ออกนอกนานขึ้้�น มีีตั้้�งแต่่  ถึึง  และเมื่่�อ
ใช้้สััญลัักษณ์์  จะแทนการหยุุดกิิจกรรมในวัันนั้้�น แล้้วมาเริ่่�มต้้นในวัันอื่่�นใหม่่
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การแสวงหาแนวคิดในการสร้างสรรค์
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ภาพ 1 พระธาตุุอิินแขวน ประเทศเมีียนม่่า ถ่่ายเมื่่�อ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ภาพ 2 การสวดมนต์์ของชาวเมีียนม่่า ต่่อพระบรมสารีีริิกธาตุุ ณ พระธาตุุชเวดากอง ประเทศเมีียนม่่า
ถ่่ายเมื่่�อ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ภาพ 3 บ้้านเทวดาในความเชื่่�อของเมีียนม่่า ประเทศเมีียนม่่า ถ่่ายเมื่่�อ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560
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ภาพ 4 วััดราชคีีรีีหิิรััญยาราม (พระแม่่กวนอิิมหยกขาว) อ.วัังทอง จ.พิิษณุุโลก ถ่่ายเมื่่�อ 11 พฤศจิิกายน พ.ศ.2561
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ภาพ 5 วััดพระธาตุุดอยคำำ� ต.แม่่เหีียะ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ ถ่่ายเมื่่�อ 19 ตุุลาคม พ.ศ.2561

ภาพ 6 อุุทยานประวััติิศาสตร์์สุุโขทััย จ.สุุโขทััย ถ่่ายเมื่่�อ 31 ตุุลาคม พ.ศ.2561

ภาพ 7 วััดศาลเจ้้า เซีียนแปะโรงสีี ต.บ้้านกลาง อ.เมืือง จ.ปทุุมธานีี ถ่่ายเมื่่�อ 11 พฤศจิิกายน พ.ศ.2561
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ภาพ 8 วััดพระศรีีรััตนมหาธาตุุวรมหาวิิหาร ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.พิิษณุุโลก ถ่่ายเมื่่�อ 24 พฤศจิิกายน พ.ศ.2561

ภาพ 9 วััดโฆสิิตาราม อ.สรรคบุุรีี จ.ชััยนาท ถ่่ายเมื่่�อ 28 ธัันวาคม พ.ศ.2561
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ภาพ 10 วััดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีีอยุุธยา ถ่่ายเมื่่�อ 23 มกราคม พ.ศ.2562

ภาพ 11 วััดหนองโพ ต.หนองโพ อ.ตาคลีี จ.นครสวรรค์์ ถ่่ายเมื่่�อ 1 กุุมภาพัันธุ์์� พ.ศ.2562

ภาพ 12 วััดสะแก อ.อุุทััย จ.พระนครศรีีอยุุธยา ถ่่ายเมื่่�อ 15 กุุมภาพัันธุ์์� พ.ศ.2562
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ภาพ 13 พระบรมราชานุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืือง จ.พิิษณุุโลก ถ่่ายเมื่่�อ 20 กุุมภาพัันธุ์์� พ.ศ.2562

ภาพ 14 วััดอััมพวััน อ.พรหมบุุรีี จ.สิิงห์์บุรีุ ี ถ่่ายเมื่่�อ 14 เมษายน พ.ศ.2562
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ภาพ 15 วััดป่่าสาละวััน อ.เมืือง จ.นครราชสีีมา ถ่่ายเมื่่�อ 23 มิิถุุนายน พ.ศ.2562
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ภาพ 16 วััดช้้างเผืือก ต.วัังชมภูู อ.เมืือง จ.เพชรบููรณ์์ ถ่่ายเมื่่�อ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ภาพ 17 วััดธรรมยาน ต.นาเฉลีียง อ.หนองไผ่่ จ.เพชรบููรณ์์ ถ่่ายเมื่่�อ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562
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ภาพ 18 วััดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีีอยุุธยา ถ่่ายเมื่่�อ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ภาพ 19 วััดบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิิจิิตร ถ่่ายเมื่่�อ 27 สิิงหาคม พ.ศ.2562

ภาพ 20 วััดหน้้าต่่างนอก อ.เสนา จ.พระนครศรีีอยุุธยา ถ่่ายเมื่่�อ 20 ตุุลาคม พ.ศ.2562
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ภาพ 21 วััดธรรมจัักรเสมาราม ต.เสมา อ.สููงเนิิน จ.นครราชสีีมา ถ่่ายเมื่่�อ 25 มกราคม พ.ศ.2563

ภาคผนวก ข
การเผยแพร่ผลงาน
โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 15
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562
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ภาพ 22 บรรยากาศโครงการปฏิิบััติิการทางทััศนศิิลป์์และนิิทรรศการนานาชาติิ ครั้้�งที่่� 15

95

ภาพ 23 บรรยากาศบรรยากาศโครงการปฏิิบััติิการทางทััศนศิิลป์์และนิิทรรศการนานาชาติิ ครั้้�งที่่� 15 (ต่่อ)
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ภาพ 24 ใบประกาศโครงการปฏิิบััติิการทางทััศนศิิลป์์และนิิทรรศการนานาชาติิ ครั้้�งที่่� 15

ภาพ 25 สููจิิบััตรโครงการปฏิิบััติิการทางทััศนศิิลป์์และนิิทรรศการนานาชาติิ ครั้้�งที่่� 15
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ภาพ 26 ผลงานสร้้างสรรค์์สวรรค์์เชิิงประจัักษ์์ ในสููจิบัิ ัตรโครงการปฏิิบัติั ิการทางทััศนศิิลป์์และนิิทรรศการนานาชาติิ
ครั้้�งที่่� 15

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
วัน  เดือน  ปีเกิด
สถานที่เกิด  
ประวัติการศึกษา

ทุนการศึกษา

นางสาวสมาพร คล้ายวิเชียร
18  เมษายน  2517
พิษณุโลก  ประเทศไทย
พ.ศ.2555 ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2545 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2539  ศิลปบัณฑิต สาขาวิชา ภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อ
การผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ.2541-2556 อาจารย์ ระดับ 7 ภาควิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
สถานที่ท�ำงาน         

พ.ศ.2557-ปััจจุุบััน อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาศิิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

