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บทคัดย่อ

การวิิจััยสร้างสรรค์์เร่�องสวิรรค์์เชิิงประจัักษ์์ มีีวัิตถุุประสงค์์ ค่์อ 1) ศึึกษ์าถึุงค์วิามีหมีาย ค์วิามี

สำาคั์ญลัักษ์ณะ ประเภทองค์์ประกอบของสวิรรค์์ แลัะวิิธีีเข้าถึุงสวิรรค์์ในพระพุทธีศึาสนา 2) สร้างสรรค์์

ผลังานเร่�องสวิรรค์์เชิิงประจัักษ์์ เพ่�อส่�อค์วิามีหมีายถึุงการเข้าถึุงสวิรรค์์ในโลักมีนุษ์ยห์ร่อการสร้างค์วิามีสุข

ให้แก่ตนเองได้้ในชีิวิิตปัจัจุับัน แลัะ 3) สร้างองค์์ค์วิามีร้้ในการสร้างสรรค์์เร่�องสวิรรค์์เชิิงประจัักษ์์ โด้ยมีี

ขั�นตอน ค่์อ 1) ศึึกษ์าองค์์ค์วิามีร้้ที�เกี�ยวิข้องแลัะกำาหนด้กรอบแนวิคิ์ด้ในการวิิจััย 2) การสร้างสรรค์์ผลังาน 

3) การวิิเค์ราะห์ผลังานสร้างสรรค์์เร่�องสวิรรค์์เชิิงประจัักษ์์ โด้ยใช้ิ “Design Chart” เพ่�อวิิเค์ราะห์หาค่์า

ค์วิามีสัมีพันธ์ีระหว่ิางส่วินม้ีลัฐานทางศิึลัปะแลัะหลัักการทางศึิลัปะของยีน มิีทเลัอร์ แลัะทฤษ์ฎีีสีของ

โค์บายาชิิเพ่�อวิิเค์ราะห์ถึุงสุนทรียภาพของสีอารมีณ์ ค์วิามีร้้สึกในผลังานสร้างสรรค์์ ตลัอด้จันทฤษ์ฎีีการ

วิิจัารณ์ผลังานศิึลัปะของเฟลัด์้แมีน
ผลัการวิิจััยพบว่ิา พระไตรปิฎีกแบ่งนรก-สวิรรค์์ไว้ิเป็น 3 ระดั้บ 1) นรก-สวิรรค์์ หลัังตายซึึ่�งเริ�มีด้้วิยผลั

ที�จัะได้้รับในชิาตินี�ก่อนว่ิา ผ้้มีีศีึลัประพฤติดี้แล้ัวิ จัะได้้ผลัอย่างนั�นๆ หนึ�ง สอง สามี สี� ห้าแล้ัวิสุด้ท้าย หลัังจัาก

แตกกายทำาลัายขันธ์ีแล้ัวิจัะไปสุค์ติ 2) นรก-สวิรรค์์ ที�อย้่ในใจัก็ค่์อระดั้บจิัตของเรา 3) นรก-สวิรรค์์ แต่ลัะขณะ

จิัต ค่์อค์นที�ยังไม่ีร้้อริยสัจั 4 ยังไม่ีเข้าใจัในหลัักการแห่งสัจัจัะของอริยชิน ก็ยังปรุงแต่งสร้างสวิรรค์์-นรกกันอย้่

ตลัอด้เวิลัา ด้้วิยอายตนะของตน ค่์อ ตา ห้ จัม้ีก ลิั�น กายแลัะใจั ในการวิิจััยนี�มุ่ีงศึึกษ์านรก-สวิรรค์์ระดั้บที� 2 

นรก-สวิรรค์์ ที�อย้่ในใจั แลัะระดั้บที� 3 นรก-สวิรรค์์ แต่ลัะขณะจิัต ดั้งนั�น การสร้างสรรค์์ผลังาน ปี พ.ศึ. 2560 

ตีค์วิามีว่ิา สวิรรค์์ ค่์อเม่ีองฟ้าที�เป็นที�อย้ข่องเทวิด้า เป็นเม่ีองทิพย์ เป็นที�อย้อั่นเพลิัด้เพลิันร่�นเริงของเทวิด้า เป็น

สถุานที�ที�เต็มีไปด้้วิยค์วิามีสุข เสวิยบรมีสุขด้้วิยกายทิพย ์ไม่ีมีีค์วิามีทุกข์ มีีค์วิามีเพลิัด้เพลิันร่�นรมีย์ด้้วิยค์วิามีสุข

ปี พ.ศึ. 2561-2562 มุ่ีงสนใจันรก-สวิรรค์์ในระดั้บจิัต ค่์อระดั้บจิัตของเรา ถุ้าระดั้บจิัตเราอย้ใ่นนรกก็เป็นนรก

แลัะไปนรก ผลังานใช้ิสีแด้งส่�อถึุงพลัังงาน อำานาจัสีเหล่ัองส่�อถึุงค์วิามีสว่ิาง เจิัด้จ้ัา ค์วิามีอบอุ่น ปลัอบโยน 

ปล่ัอยวิาง สีเทาส่�อถึุงค์วิามีอิ�มีเอมี ซึึ่�งเทียบเคี์ยงได้้กับชุิด้สี Rich กลุ่ัมีสี Gorgeous ของ Five-Color Image 

Scale ตามีทฤษ์ฎีีสีโค์บายาซิึ่ส่�อค์วิามีหมีายเกี�ยวิกับค์วิามีรำ�ารวิย ค์วิามีงด้งามี อักขระบทภาวินา พุท (พุุ) โธี 

(โธ�) จััด้ในวิงกลัมี ซึึ่�งสัญญะนี�เป็นตัวิแทนของพลััง อำานาจั ค์วิามีศัึกดิ้�สิทธิี� แต่การสร้างสรรค์์ดั้งกล่ัาวิก็ยังไม่ี

สามีารถุทำาให้ผ้้วิิจััยมีีค์วิามีสุข สงบ ดั้งนั�น ปี พ.ศึ. 2563 ผ้้วิิจััยจึังสนใจั นรก-สวิรรค์์แต่ลัะขณะจิัต ใช้ิเทค์นิค์

การขีด้เส้นสัญลัักษ์ณ์ | เป็นการสร้างสมีาธิีให้จัด้จ่ัออย้่กับการเขียด้เส้นจัะขีด้ไปเร่�อยๆ ทีลัะเส้น เพ่�อไม่ีส่งจิัต

ออกนอก พยายามีให้จิัตอย้่กลัับตนเอง สัญลัักษ์ณ์ � แทนจิัตที�ส่งจิัตออกนอก ไปสนใจัเร่�องอ่�นชัิ�วิขณะ จัำานวิน

� ที�เพิ�มีขึ�นแทนการส่งจิัตที�ออกนอกนานขึ�น มีีตั�งแต่ � ถึุง ����� แลัะเม่ี�อใช้ิสัญลัักษ์ณ์ ����� 
จัะแทนการหยุด้กิจักรรมีในวัินนั�น แล้ัวิมีาเริ�มีต้นในวัินอ่�นใหม่ี  โด้ยเขียนวัินเด่้อนปี เพ่�อเป็นการบันทึกในแต่ลัะ

วัินของผลังานว่ิาเริ�มีสร้างสรรค์์ตั�งแต่วัินแรกจันถึุงวัินที�หมีด้ค์วิามียาวิของผ้า 12 เมีตร

  

คำาสำาคัญ: สวิรรค์์เชิิงประจัักษ์์

ง



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�

คว�มเป็นม�ของปัญห�

แนวคิดเรื่องสวรรค์ทุกศาสนาล้วนกล่าวไว้ซ่ึงแต่ละศาสนาก็มีทรรศนะ หรือความเชื่อที่

แตกต่างกันออกไป เช่น ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าสวรรค์เป็นที่อยู่ของคนที่ประพฤติดี เทพ และบรรพบุรุษ 

เป็นที่รวมแห่งความสุข มีแต่ความสว่าง มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว สวรรค์เป็นสถานที่ท่ี

อยู่สูงเหนือจากโลกมนุษย์และอากาศขึ้นไป ศาสนาคริสต์เชื่อว่าสวรรค์เป็นสถานที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ 

เป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าและพระเยซู และยังเป็นรางวัลแก่ผู้ที่มีศรัทธาต่อพระเจ้า เป็นสถานท่ี

ที่ท�าด้วยอัญมณีและทองค�าบริสุทธิ์ เป็นอาณาจักรที่ยั่งยืนตลอดกาล ศาสนาอิสลามเชื่อว่าสวรรค์เป็น

สถานที่ประทับของพระอัลเลาะห์ และผู้ที่เคารพศรัทธาพระองค์ เป็นสถานที่สวยงามมีธารน�้าหลายสาย

อยู่เบื้องใต้ ไม่มีความเหนื่อยยากใดๆ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากพระอัลเลาะห์จะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาล 

(วิโรจ นาคชาตรี, 2547, หน้า 85-89) สามารถสรุปความเชื่อเรื่องสวรรค์ในศาสนาพราหมณ์  คริสต์ และ

อิสลามได้ว่า สวรรค์สร้างโดยพระเจ้าหรือเทพเจ้า เป็นที่อยู่ของผู้ที่กระท�าความดี แบ่งระดับสวรรค์ตาม

ระดับของบุญ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสว่าง ความสุข ไม่มีความยากล�าบากใดๆ  มีความสวยงามสร้าง

จากอัญมณี ทองค�าบริสุทธิ์ เป็นภพภูมิที่อยู่เหนือโลกมนุษย์และอากาศขึ้นไป 

ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ มนุษย์ถวายทานเพื่อต้องการความสุข ความสุขก็คือบุญนั้นเอง 

แต่สิง่ทีม่นษุย์ปรารถนามากทีส่ดุหลงัจากการตายแล้วกค็อืได้ไปเกดิในสวรรค์ ค�าสอนเรือ่งสวรรค์มมีากับ

มนษุย์ตัง้แต่อดตีกาลจวบจนถึงปัจจบุนั ซ่ึงมทีัง้พวกทีเ่ชือ่ว่าสวรรค์มอียูจ่รงิกมี็และพวกทีไ่ม่เชือ่กม็ ีฝ่ายที่

เชื่อว่าสวรรค์มีอยู่จริง มีความเชื่อว่าสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของเหล่าเทวดาที่ประเสริฐกว่ามนุษย์ ได้เสวย

กามสุขที่ล้วนแต่เป็นทิพย์ มีอ�านาจมากกว่ามนุษย์ ผู้ที่ได้สิทธิ์ไปเกิดบนสวรรค์คือผู้ที่ได้สร้างบุญกุศลไว้

มากหรือน้อยแล้วแต่เจตนาจะเป็นไป และการเกิดจะเป็นการเกิดแบบอุบัติขึ้นเป็น เทวดาทันที เทวดา

จะอุบัติขึ้นเป็นรูปร่างอันเป็นทิพย์และอยู่ในวัยหนุ่มสาว เป็นเทพบุตร เทพธิดา ในกรณีที่สร้างบุญกุศล

ไว้มากก็อุบัติขึ้นในวิมานของตนพร้อมทั้งมีบริวารที่คอยให้การปรนนิบัติรับใช้ สวรรค์ตามที่กล่าวมานี้ 

จัดเป็นสวรรค์ที่อยู่ในภพภูมิอื่นซึ่งสามารถประสบได้ก็ต่อเมื่อตนได้สิ้นชีวิตจากโลกมนุษย์ไปแล้ว แต่ยังมี

สวรรค์อีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์มากเช่นกัน นั่นคือสวรรค์ในโลกมนุษย์ เป็นสวรรค์

ทีม่วลมนษุย์ทุกคนสามารถท�าให้เกดิมไีด้ ไม่เลอืกวนัเวลา สถานะความเป็นอยู ่ขอเพยีงแค่กระท�าความดี

งามก็สามารถเป็นเจ้าของสวรรค์ชนิดจับต้องได้ มองเห็นได้อย่าง ประจักษ์แก่ตนเองได้เช่นกัน (พระวิชัย 

สุภโร (แสนอินทร์), 2551, หน้า 1-2)

จากที่กล่าวมาข้างต้น เรื่องของสวรรค์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา เพราะสวรรค์เป็นสถานที่ที่

สวยงามสร้างจากอัญมณี ทองค�าบริสุทธิ์ ไม่มีความยากล�าบากใดๆ  มีความสว่าง ความสุข เป็นที่อยู่ของ
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ผูท้ีก่ระท�าความด ีซ่ึงผู้วิจยัเองกเ็ป็นพทุธศาสนกิชน จงึมคีวามสนใจศกึษาเรือ่งของสวรรค์ในทรรศนะของ

พทุธศาสนาว่า สวรรค์คอือะไร มคีวามส�าคญัอย่างไร ลกัษณะ ประเภทองค์ประกอบของสวรรค์เป็นอย่าง

มีอะไรบ้าง และวิธีเข้าถึงสวรรค์ในพระพุทธศาสนาต้องท�าอย่างไร เพื่อน�าองค์ความรู้ในเรื่องของสวรรค์

ในทรรศนะของพุทธศาสนามาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมเรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ เพื่อสื่อความ

หมายถึงการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์หรือการสร้างสวรรค์ชนิดจับต้องได้ อันจะน�ามาซึ่งความสุขให้แก่

ตนเองได้ในชีวิตปัจจุบัน

จุดมุ่งหม�ยของก�รวิจัย

1. ศึกษาถึงความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะ ประเภทองค์ประกอบของสวรรค์ และวิธีเข้าถึง

สวรรค์ในพระพุทธศาสนา 

2. สร้างสรรค์ผลงาน เร่ืองสวรรค์เชิงประจักษ์ เพ่ือส่ือความหมายถึงการเข้าถึงสวรรค์ในโลก

มนุษย์หรือการสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้ในชีวิตปัจจุบัน 

3. สร้างองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ 

ขอบเขตของง�นวิจัย

ขอบเขตด้�นเนื้อห�

1. สวรรค์ในทรรศนะของพุทธศาสนา

2. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

3. หลักการวิเคราะห์ผลงานศิลปะตามทฤษฎีของยีน มิลเลอร์

4. หลักการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของสีตามทฤษฎีสีของโคบายาชิ

5. หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะตามทฤษฎีของเฟลด์แมน

ขอบเขตด้�นปฏิบัติง�น

ลงมือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมจ�านวน 10 ชิ้น 

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์นี้ มีวิธีการในด�าเนินการ ดังนี้

1. การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา ค้นคว้า 

รวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวรรค์ แนวคิด

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทฤษฎีการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของยีน มิลเลอร์ และทฤษฎีสีของ

โคบายาชิ ตลอดจน ทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน

2. การก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ แล้วน�ามา

ประมวลสรุปเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์
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3.  การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม 

4. สรุปผลการวิจัยจากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม

5. น�าเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัย

ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

1. ได้ข้อมูลและการตีความสวรรค์เชิงประจักษ์ อันน�าไปสู่การอนุรักษ์เผยแพร่คุณค่าทาง

ภูมิปัญญาไทย

2. ได้ผลงานจติรกรรมสือ่ผสมเรือ่งสวรรค์เชงิประจกัษ์ทีส่ือ่ความหมายถึงการเข้าถงึสวรรค์ใน

โลกมนุษย์หรือการสร้างสวรรค์ชนิดจับต้องได้ อันจะน�ามาซึ่งความสุขให้แก่ตนเองได้ในชีวิตปัจจุบัน

3. ได้กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ต่อการศกึษาทางด้านศลิปกรรมอนั

น�าไปสู่แนวทางการพัฒนาทางด้านศิลปกรรมให้แก่วงการศิลปกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
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กรอบแนวคว�มคิดในก�รวิจัย

ก�รสร้�งภ�พร่�ง

สร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะ

ผลง�นสร้�งสรรค์

ร�ยง�นก�รวิจัยฉบับสมบูรณ์

ให้คว�มรู้เกี่ยวกับสวรรค์ในศ�สน�พุทธ

จัดแสดงผลง�นสร้�งสรรค์

จัดนิทรรศก�ร สูจิบัตร

หาข้อมูลจากเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ

จากการลงพื้นที่

  แนวคิดที่เกี่ยวกับสวรรค์ในศ�สน�พุทธ

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับจิตวิทย�และพฤติกรรม

1. กระบวนการเชิงประจักษ์

2. ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศิลปะ

3. ทฤษฎีการรับรู้

4. ความรู้สึก

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับศิลปะ

1. ทฤษฎีการเคราะห์ผลงานศิลปะของยีน มิลเลอร์

2. ทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน

แผนภูมิ 1.1  กรอบแนวคิดของการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์



บทที่  2

เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เร่ือง สวรรค์เชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จากเอกสาร

 ต�ารา บทความ งานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิจัยและน�าเสนอ ดังมีรายละเอียด ต่อ

ไปน้ี

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 หมายถงึ ภพหนึง่ในคติของศาสนาต่าง ๆ  เช่น ศาสนา

ยดูาห์ ศาสนาพทุธ ศาสนาครสิต์ และศาสนาอสิลามอนัเป็นสถานทีต่อบแทนคณุงามความดีของมนษุย์ที่

ได้ท�าไปเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ 

สวรรค์ในพระพุทธศ�สน�

พระวิชัย สุภโร (แสนอินทร์) (2551, หน้า 11-12) ได้ประมวลความหมายของสวรรค์จาก 

รากศัพท์ค�าบาลี จากในคัมภีร์ต่างๆ ได้ความหมายของค�าว่า “สวรรค์” หมายถึง สวรรค์เมืองฟ้าที่เป็น ที่

อยูข่องเทวดา เป็นเมอืงทพิย์ เป็นทีอ่ยูอ่นัเพลิดเพลินร่ืนเริงของเทวดาเป็นอกีโลกหนึง่ คอื เทวโลก โลกของ

เทวดา เป็นสถานทีท่ีเ่ตม็ไปด้วยสมบัติอันเป็นทพิย์ มกีายอนัเป็นทพิย์ มกีารเสวยตามผลบุญกศุลทีต่นได้ท�า

ไว้เมือ่ครัง้ยงัเป็นมนษุย์อยู ่และได้จตุมิาเป็นเทวดาในสวรรค์ชัน้ต่างๆ ดังนัน้ จึงสรุปแนวคดิเกีย่วกับสวรรค์

ในพระพุทธศาสนาได้ว่า คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุข เสวยบรมสุขด้วยกายทิพย์ ไม่มีความทุกข์ มี

ความเพลิดเพลินรื่นรมย์ด้วยความสุข สวรรค์จึงเป็นอีกโลกหนึ่งที่มนุษย์ต้องการไปเกิด ลักษณะทั่วไป

ของสวรรค์สามารถแบ่งเป็น 6 ลักษณะ ดังนี้  

1. ภพทีอ่ยูข่องพวกโอปปาติกะก�าเนดิ คือเกิดขึน้เจริญเติบโตทนัท ีไม่ต้องอาศยัมารดาบดิาเป็น

ผู้ให้ก�าเนิด เมื่อเกิดแล้วจะมีรูปร่างเป็นผู้ใหญ่ ถ้าเป็นชายเรียกว่าเทพบุตร เป็นผู้หญิงเรียกว่าเทพธิดา มี

กายทิพย์ สมบัติทิพย์ และบริบูรณ์ด้วยเบญจกามคุณเลิศ

2. มีแสงรัศมีทิพย์ใสผุดผ่องพุ่งออกจากกาย แสงรัตนะต่างๆ และจากปราสาทส่องสว่างไสว

สวยงามไปทั่วบริเวณแทนแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ จึงไม่มีกลางวันและกลางคืน

3. มีอากาศบริสุทธิ์คงที่ ไม่หนาว ไม่ร้อน มีลมอ่อนๆ พัดโชยเย็นกายตลอดเวลา มีดอกมณฑา

ทิพย์ส่งกลิ่นหอมอบอวลทวนลม มีสระน�้าและอุทยาน ให้ชาวสวรรค์ได้เที่ยวชมเพลิดเพลินรื่นเริงใจ

4. มีสุธาโภชน์ดีเลิศ รสกลมกล่อมเป็นอาหาร ไม่ต้องรับประทานให้เสียเวลาเพียงนึกเท่านั้น 

ก็อิ่มได้ดังปรารถนา และไม่ต้องขับถ่ายของเสียเหล่านั้นออกจากร่างกายดังเช่นมนุษย์ ไม่มีสิ่งปฏิกูลใดๆ 

ปรากฏให้เห็น แม้ว่าเมื่อถึงคราวจุติร่างกายก็จะหายไปเอง

5. มทีีอ่ยูอ่าศยั คอืวมิานเป็นปราสาทสวยงามวจิิตรตระการตา คอืวมิานทองเปล่งแสงทองผ่อง

ประกาย วิมานเงินเปล่งแสงสีเงินนวลผุดผ่อง วิมานแก้วเปล่งแสงแวววาวสดใส และมีวิมานต่างๆ เช่น 

กุญชรวิมาน เป็นต้น พรั่งพร้อมไปด้วยความงามรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆ มีสีและทรวดทรงวิจิตรสวยงาม

6. มเีครือ่งภูษาอาภรณ์เครือ่งประดบัต่างๆ เป็นทิพย์สวยงาม มรัีศมพีวยพุง่เป็นสต่ีางๆ มีดนตรี

ทิพย์ขับประโคม ขาน ร้องเสียงไพเราะเสนาะโสตยิ่ง และมีการฟ้องร�ารื่นเริงต่างๆ สุขส�าราญเพลดิเพลนิ

อารมณ์ (พระราชปริยัติสุธี (สะอิ้ง สิรินนฺโท), 2546, หน้า 15)

		 ประเภทของสวรรค์

 การแบ่งประเภทของสวรรค์จัดเป็นสุคติภมูใินระดับกามภมูเิช่นเดียวกับมนษุย์ และสวรรค์

แบ่งได้ 6 ชั้น ได้แก่
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 1. ชัน้จาตมุหาราชกิา เป็นดินแดนทีเ่ต็มไปด้วยความสุขและความเจริญของท้าวมหาราช

ทั้ง 4 พระองค์ พระองค์ทรงเป็นจอมเทพที่ปกครองเหล่าทวยเทพทั้งมวล โดยการเสวยความส�าราญนั้น

ด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ทุกทิพาราตรีกาล 

 2. ชัน้ดาวดงึส์ เป็นภมูทิีอ่ยูแ่ห่งทวยเทพซ่ึงมเีทพ 33 องค์เป็นอธบิดี มจีอมเทพผู้ปกครอง

ชือ่ท้าวสกักะ แต่โดยทัว่ไปเรยีกกนัว่า พระอนิทร์ (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตฺุโต), 2545, หน้า 65) สวรรค์

ชั้นนี้ตั้งอยู่เหนือยอดเขาพระสุเมรุ เป็นนครที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในอากาศ เป็นวิมานทิพย์มีก�าแพงแก้ว

ล้อมรอบ มีประตูแก้ว 100 ประตู มีปราสาทเรือนยอดรุ่งเรืองด้วยรัศมีเลื่อมพราย ตรงกลางมหานครมี

ปราสาทสูงชื่อเวชยันต์ปราสาทประดับด้วยแก้ว 7 ประการ (พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), 2538, 

หน้า 66) เมื่อเปิดประตูจะได้ยินเสียงอันไพเราะ  

 3. ชัน้ยามา เป็นแดนสขุาวด ีเป็นทีส่ถติอยูข่องเทพยดาทัง้หลาย ผูไ้ม่มคีวามล�าบาก และถงึ

ซึง่ความสขุอนัเป็นทิพย์ มพีระสยามเทวาธริาชทรงเป็นผูป้กครอง สวรรค์ชัน้นีม้ปีราสาทเงนิและปราสาท

ทองมคีวามสวยงามวิจติรตระการตายิง่กว่าสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ มรัีตนปราการก�าแพงแก้วล้อมรอบวมิาน มี

อทุยานและสระโบกขรณีอันเป็นทิพย์อยูห่ลากหลาย ในสวรรค์ชัน้นีไ้ม่มดีวงอาทติย์ดวงจนัทร์ให้แสงสว่าง 

แต่กลบัสว่างไสวด้วยแสงแห่งรตันะต่างๆ และแสงสว่างจากรัศมขีองเทวดาทัง้หลาย จึงมเีฉพาะกลางวนั

ไม่มกีลางคนื การทีจ่ะรูว้นัและคนืนัน้ย่อมรู้ได้จากบปุผชาติดอกไม้ทพิย์ ถ้าดอกไม้ทิพย์บานกแ็สดงว่าเป็น

เวลากลางวัน ถ้าดอกไม้ทิพย์หุบก็แสดงว่าเป็นเวลากลางคืน (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร, 2545, 

หน้า 384-385)

 4. ชั้นดุสิต เป็นดินแดนที่อยู่ของผู้อิ่มเอิบด้วยสิริสมบัติของตน มีท้าวเทวราชชื่อว่า 

สันดุสิตเทวราช เป็นผู้ปกครองสวรรค์ช้ันนี้มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทุก

พระองค์ก่อนทีจ่ะมาตรสัรูใ้นโลกมนษุย์ได้ไปเกดิเป็นเทพบตุรในสวรรค์ชัน้ดุสิตมาก่อน นอกจากนีแ้ล้ว ยงั

เป็นท่ีอุบัตขิองพระพทุธมารดา พระพทุธบดิา และพระโพธสิตัว์ทัง้หลายด้วย ลักษณะทัว่ไปของสวรรค์ชัน้

ดุสิตภายในปรากฎว่ามีปราสาทวิมานอยู่ 3 ชนิด คือ รัตนวิมาน (วิมานแก้ว) กนกวิมาน (วิมานทอง) และ

รชตวมิาน (วมิานเงนิ) ตัง้อยูเ่รยีงรายกนัไป วมิานเหล่านีมี้รตันปราการก�าแพงแก้วล้อมรอบทุกวมิาน มีสระ

โบกขรณแีละอทุยานทพิย์เป็นทีเ่ท่ียวเล่นชืน่บานของเทวดา เหล่าเทวดาในช้ันดสุติสวรรค์มรีปูร่างสวยงาม

กว่าเทวดาในชัน้ต�า่อืน่ๆ มนี�า้ใจรูบุ้ญรูธ้รรม และประชมุฟังธรรมในวนัธรรมสวนะไม่เคยขาด เช่นเดียวกบั

ชั้นสวรรค์ดาวดึงส์ โดยเฉพาะสมเด็จท้าวดุสิตเทวาธิราชเป็นพหูสูตเพราะได้สดับฟังธรรมเทศนามามาก 

ทั้งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า ในปัจจุบันสมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย์ หรือพระ

ศรีอาริย์พระโพธิสัตว์ที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่พุทธบริษัทจักได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน

อนาคตอันตรกัปที่ 13 แห่งภัทรกัป (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538, หน้า 30)  

 5. ชั้นนิมมานรดี คือดินแดนท่ีอยู่ของผู้ยินดีในการเนรมิต เมื่อปรารถนาส่ิงใดก็เนรมิต

เอาเองได้ตามปรารถนา  มีท้าวสุนิมมิตเทวาธิราชทรงเป็นอธิบดี ลักษณะทั่วไปของสวรรค์ชั้นนี้ ภายใน

ประกอบด้วยปราสาทเงิน ปราสาททอง และปราสาทแก้ว มีก�าแพงแก้วก�าแพงทองอันเป็นทิพย์ วิมาน

ของเทวดาทั้งหลายเป็นทองราบเรียบเสมอกัน มีสระโบกขรณี และอุทยานทิพย์เป็นที่ส�าราญของเทวดา 

เทวดาทั้งหลายเป็นผู้มีรูปงามและมีกายทิพย์รัศมีจะรุ่งเรืองเป็นยิ่งนัก  
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6. ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เป็นภูมิของทวยเทพ อันมีท้าวปรนิมมิตสวัตตีมาราธิราช และท้าว

ปรนิมิตเทวาธิราชทรงเป็นอธิบดี เป็นท่ีอยู่อันประเสริฐด้วยสุขสมบัติอันยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นฟ้าท้ังหลาย 

เพราะผู้เสวยกามคุณที่เทวดาอื่นรู้ความต้องการของตนแล้วเนรมิตให้

สรุป สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละชั้น คือ มีสิ่งอ�านวยความสะดวกความ

สบายต่างๆ มสีระโบกขรณทีีม่นี�า้ใสดจุแก้วอนิทนลิ มสีวนทพิย์อนัเป็นสถานทีส่นกุสนานร่ืนเริงเพลิดเพลนิ

ของเหล่าเทวดา มีสถานที่ฟังธรรมที่เรยีกว่าสุธรรมาเทวสภาประจ�าสวรรค์ มีวมิานปราสาทรุ่งเรืองสดใส

ประจ�าสวรรค์แต่ละชัน้ ตลอดจนมเีทวดาผู้ปกครองในแต่ละชัน้ด้วย สวรรค์ชัน้สูงสุดจะมคีวามสุขทีย่นืยาว

มากกว่าสวรรค์ชัน้ต�า่ลงมา สิง่อ�านวยความสะดวกสบายเหล่านี ้กเ็นือ่งมาจากบญุกศุลท่ีได้บ�าเพ็ญมาแล้ว

ก่อนไปบังเกิดบนสวรรค์ในแต่ละชั้น

ป.อ. ปยุตฺโต (2545) ได้กล่าวว่า นรก-สวรรค์เป็นเรื่องส�าคัญ เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเทียบกับศาสนา

ทั่ว ๆ  ไปแล้ว ซึ่งมาดูในแง่ของพระพุทธศาสนาความส�าคัญของนรก-สวรรค์ลดลงไป ในศาสนาส่วนใหญ่ 

นรก-สวรรค์เป็นจุดสุดท้ายแห่งการเดินทางชีวิตของมนุษย์ เชื่อว่านรก-สวรรค์เป็นนิรันดร แต่ในความ

ส�าคัญของนรก-สวรรค์ในพระพุทธศาสนาจะด้อยลงไป สวรรค์ไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนา แต่

พระพทุธศาสนาบอกว่า มสีิง่ทีส่งูกว่านัน้ สิง่ส�าคญักว่าสวรรค์ คอืนพิพาน ประการต่อไปนรก-สวรรค์ตาม

ทีรู่ก้นัหรอืพดูกนัอยูเ่ป็นเรือ่งทีไ่ด้รบัหรือประสบหลังจากตายแล้ว ศาสนาอืน่ๆ ทัว่ไปเชือ่อย่างนัน้ ดังนัน้ 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาเหล่านั้น จึงเป็นเรื่องของชีวิตข้างหน้า แต่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา

เป็นสิ่งที่บรรลุได้ในชาตินี้ นิพพานสามารถบรรลุในชาตินี้ ตั้งแต่ยังเป็นๆ อยู่ ต่อไปข้อที่สาม ในพระพุทธ

ศาสนา นรก-สวรรค์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในสังสารวัฏ คือการเวียนว่ายตายเกิด

ป.อ. ปยตุโฺต (2545, หน้า 6-29) กล่าวถงึ ข้อพิจารณาเกีย่วกบัเร่ืองนรก-สวรรค์เป็น 2 ประเดน็

ดังนี้ คือ

1. นรก-สวรรค์มีจริงไหม เรื่องพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีหรือไม่มี เพราะการจะพิสูจน์ต้องพิสูจน์ให้ตรง

ตามอายตนะ การพิสูจน์เรื่องนรก-สวรรค์จะต้องพิสูจน์ด้วยชีวิตที่ใจนั่นเอง คือต้องลองตายดู เพราะเรา

ถือว่าจิตเป็นแกนของชีวิต เมื่อพิสูจน์ด้วยการที่ต้องตาย ก็ท�าไม่ได้ ไม่มีใครกล้าท�า ดังนั้น จึงเกิดปัญหา

พิสูจน์ไม่ได้ ซึ่งในพระไตรปิฎกแบ่งนรก-สวรรค์ไว้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

 1.1 นรก-สวรรค์ หลงัตาย เป็นแหล่งเป็นโลกเป็นภพ ซ่ึงเราจะไปรับผลกรรม หรอืตามความ

เชื่อของศาสนาที่มีเทพเจ้าสุงสุดว่า จะไปรับโทษ รางวัล ตามพระไตรปิฎกกล่าวว่า มีนรก-สวรรค์ และ

ได้กล่าวถึงสวรรค์ว่า เมื่อแตกกายท�าลายขันธ์ล่วงลับดับชีพไปแล้ว จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ ป.อ. ปยุตฺโต 

(2545, หน้า 9) กล่าวว่า ส�านวนความนี้ ไม่ได้บรรยายว่าสวรรค์เป็นอย่างไร ได้แต่สรุปและโดยมากมา

ห้อยท้ายกบัค�าแสดงผลของกรรมด ีซ่ึงจะเร่ิมด้วยผลทีจ่ะได้รบัในชาตินีก่้อนว่า ผูม้ศีีลประพฤติดีแล้ว จะ

ได้ผลอย่างนั้นๆ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แล้วสุดท้าย หลังจากแตกกายท�าลายขันธ์แล้ว 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

ชาตนิี ้ป.อ. ปยตุโฺต (2545, หน้า 13) นรก-สวรรค์แม้ในชาติหน้า ก็สืบไปจากชาตินี ้เพราะมนัอยูใ่นสภาพ

จิต ภูมิของจิต ชั้นของจิต ระดับของจิตใจ จิตของเรามีคุณภาพหรือคุณสมบัติอยู่ในระดับไหน ถึงเวลา

ตาย ถ้าระดับจิตเป็นนรก ก็ไปนรก ถ้าระดับจิตเป็นสวรรค์ ก็ไปสวรรค์ ที่กล่าวมานั้นหมายความว่า โดย

หลกัทัว่ไป ในชวีติประจ�าวนั ซึง่ด�าเนนิไปในเวลายาวนานหลายๆ ปี ระดบัจติของเราอยูแ่ค่ไหน เวลาตาย 

โดยทั่วไป ถ้าไม่ใช่กรณียกเว้น มันก็อยู่ในระดับนั้นแหละ ส่วนกรณียกเว้น ถ้าเวลาตายนึกถึงอารมณ์ที่ดี 

เช่น ท�ากรรมชั่วมามาก แต่เวลาตายนึกถึงสิ่งที่ดี ก็ไปเกิดดีได้ ถ้าเวลาอยู่ ท�ากรรมดี แต่เวลาตายเกิดจิต

เศร้าหมอง ระดับจิตตกลงไป ก็ไปเกิดในที่ต�่า เมื่อการไปเกิดขึ้นอยู่กับระดับจิตอย่างนี้ ก็หมายความว่า 

เราพร้อมจะไปนรก-สวรรค์ได้ตั้งแต่ปัจจุบัน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า คนที่จะไปนรก ก็คือคนที่จิตใจ

อยู่ในระดับนรกอยู่แล้วในชาตินี้ ส่วนคนที่จะไปสวรรค์ ก็คือคนที่มีจิตใจในระดับสวรรค์อยู่แล้ว เพราะ

ฉะนั้น สวรรค์ในอก นรกในใจ ก็คือระดับจิตของเรานั้นเอง ที่มันอยู่ในนรกหรือสวรรค์ ถ้าระดับจิตเรา

อยู่ในนรก ก็เป็นนรก และไปนรก ถ้าระดับจิตของเราอยู่ในสวรรค์ ก็เป็นสวรรค์ และไปสวรรค์

  การท�ากรรมดีหรือกรรมชั่วไว้ เรารู้ เพราะเรามีความรู้สึกเป็นประสบการณ์เฉพาะตัว 

เกี่ยวกับกรรมดี กรรมชั่วที่ท�าไว้ ถ้าท�ากรรมชั่วจะรู้สึกเดือดร้อนใจ ทางพระใช้ค�าว่า “วิปฏิสาร” เป็น

สภาพจิตที่เป็นทุกข์ ซึ่งนับเป็นนรก ในทางตรงข้าม ถ้าท�ากรรมดี 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 

ทีอ่ยูใ่นใจ แต่เป็นเรือ่งละเอียดอ่อนกว่า คอืเป็นเรือ่งสมัพนัธ์กบัสภาพ และระดับจติใจ ซ่ึงสามารถอธบิาย

ได้ว่า เมื่อยังเป็นปุถุชน จิตของเราก็ปรุงแต่งอยู่เสมอ เมื่อมีความรู้สึกด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราก็

ปรุงแต่อยู่เรื่อยไป คือปรุงแต่งด้วยกิเลส มีความดี-ความชั่ว มีกุศล-อกุศลในใจของเราเอง การปรุงแต่ง

อย่างนี้เป็นเรื่องของปฏิกิริยาต่อสิ่งที่รับเข้ามา เช่น เมื่อเราเห็นสิ่งที่สวยงาม เราชอบใจ เราก้มีความสุข 

ได้เห็นทีเ่ราไม่ชอบ เราขัดใจ กเ็กดิทกุข์ หรอืว่า เราได้รับประทานอาหาร ลิน้ได้รบัรสทีอ่ร่อย เรากม็คีวาม

สุข ถ้ารับได้รับรสที่ขม ไม่อร่อย เราก็มีความทุกข์ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ปรุงแต่งจากข้างในออกไป เช่น 

ใจคอเราไม่ดี เราเกิดความโกรธ เกิดอารมณ์ค้าง เลยเห็นอะไรขัดใจไปหมด ทั้งที่คนหรือของนั้นไม่ได้ท�า

อะไรเรา แต่เรามองเห็นว่าเขามีใจคิดไม่ดีต่อเราต่างๆ นานา ก็เพราะใจของเราเองปรุงแต่งอาศัยพื้นจิต

ของเราไม่ดีอยู่แล้ว มีอกุศลขึ้นมาในใจ ใจเราไม่ดี มองอะไรกระทบตัว ขัดใจไปหมด ขุ่นมัว มีทุกข์เรื่อยๆ 

ตลอดวนั ซึง่เรยีกการปรงุแต่งนรกนีว่้า “ฉผสัสายตนกินรก” แต่ถ้าเราใจด ีบางทไีปประสบอะไรทีด่ใีจข้ึน

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�าจิตของเราได้ ใจเราสบาย ก็สามารถท�าสภาพที่

น�าไปนรกให้กลายเป็นสวรรค์ไปได้

2. ท่าท่ีของพุทธศาสนาต่อเร่ืองนรก-สวรรค์ ส�าหรับส่ิงที่พิสูจน์ออกมาให้เห็นชัดไม่ได้ ทาง

พุทธศาสนามีหลักให้ปฏิบัติ คือถือการวางท่าทีเป็นส�าคัญ ส�าคัญกว่าแง่ที่พูดถึงนรก-สวรรค์หลังตาย แต่

มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับนรก-สวรรค์ระดับที่สาม หรือนรก-สวรรค์ แต่ละขณะจิต เพราะการวางท่าที

ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไร จะสอดคล้องกับสิ่งปฏิบัติได้ ซึ่งพุทธศาสนาสอนเรื่องการวางท่าที่ไว้ ดังนี้ (ป.อ. 

ปยุตฺโต, 2545, หน้า 22-31)

 2.1 มศีรทัธา หมายถงึการวางใจในปัญญาของผูอ้ืน่ โดยได้ให้หลกัการส�าหรบัการพิจารณา

ว่าควรศรัทธาหรือไม่ไว้ ดังนี้

  2.1.1 ดูที่ปัญญาว่า มีความรู้จริง มีปัญญาจริง สมควรเชื่อไหม เช่น พุทธศาสนาคือ

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนหลักธรรมโดยทั่วไปนี่ มีเหตุผลไหม เป็นความจริงไหม ถ้าเห็นว่าค�าสอน

ของท่านเท่าที่รู้และเข้าใจได้ คือเท่าที่ปัญญาเราจะหยั่งถึงได้ และเท่าที่เราผ่านมา ล้วนเป็นจริงทั้งนั้น ก็

ท�าให้พลอยเชือ่สิง่ทีเ่รายงัไม่รูไ้ม่เหน็ด้วยตนเอง เราคดิว่า สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัมานัน้ เท่าทีม่องเหน็ได้ก็

เป็นความจรงิ เราจงึเหน็ว่าพระองค์มปัีญญาพอทีเ่ราจะฝากปัญญาของเราไว้กับท่านได้ เราจงึเกิดศรทัธา

ขึ้น

  2.1.2 ดูที่เจตนาว่า มีเจตนาของผู้ปรารถนาดี มีเมตตากรุณา จริงใจไหม เช่น บุคคล

น้ันมเีบ้ืองหลังทีจ่ะหวงัได้อะไรจากเราไหม? ถ้าหลอกเรา จะหลอกไปท�าไม หรอืตามปกตบิคุคลนีม้คีวาม

ประพฤติบริสุทธิ์ไหม ที่จะท�าให้เราเห็นว่าเป็นผู้มีความหวังดี ปรารถนาดีต่อเราอย่างแท้จริง

 2.2 พิจารณาเหตุผล พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จะเชื่อหรือไม่ ก็ไม่เป็นไร ไม่ถือเป็นเรื่องที่

ต้องเชื่อ โดยปรากฏอยู่ในกาลามสูตรที่มี 10 ข้อให้พิจารณา เช่น อย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้ฟังตามกัน

มา หรือเรียนต่อกันมา  อย่าเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ อย่าเชื่อเพราะมีเขียนในต�ารา หรือเพียงเพราะเห็นว่า

สมณะนี้เป็นครูของเรา ฯลฯ    

 2.3 มั่นใจตน-ไม่อ้อนวอน ในการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องนรก-สวรรค์นั้น ทรงแสดงว่า 

ผลอะไรต่างๆ ย่อมเป็นไปตามเหตุ หลักพระพุทธศาสนาถือเรื่องกรรม ซึ่งเป็นเรื่องของเหตุปัจจัย เป็น

กฎธรรมดาของธรรมชาติ เมื่อมันเป็นไปตามกฎธรรมดา ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะรู้เท่านั้น เราไม่ต้อง

ไปวิงวอนให้ผลอย่างนั้นเกิด หรืออาจกล่าวได้ว่า ในเมื่อเป็นกฎ ผลเกิดจากเหตุ เมื่อเหตุเป็นอย่างนี้แล้ว 

ผลอย่างนัน้ๆ กเ็กดิเอง เราไม่ต้องอ้อนวอนว่าฉนัท�าเหตนุีแ้ล้ว ขอให้ผลนัน้เกดิขึน้เถดิ เพราะถงึอ้อนวอน

อย่างไร มนัก็ไม่เป็นไปตามค�าอ้อนวอน แต่มนัเป็นไปตามเหตทุีท่�า ดงันัน้ พระพทุธเจ้าจงึตรสัเรือ่งน้ีไว้เป็น

ความรู้ให้แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อจะได้มีความรู้นี้ไว้ ส�าหรับเกิดความมั่นใจในตนเองและรู้ว่า ถ้าท�ากรรม

ดี ผลดีจะเกิดขึ้น ไม่ต้องอ้อนวอน นี่คือการวางท่าทีอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา

 2.4 ไม่ง้อผลตอบแทน พระพุทธศาสนาสอนว่า ถ้าเรายงัท�ากรรมดีเพราะหวงัผลอยู ่กเ็รยีก

ว่าเป็นโลกียปุถุชน เป็นปุถุชนท่ียังมีกิเลสหนา คนของพระพุทธศาสนาท่ีแท้จริงต้องเป็นอริยสาวกหรือ

คนที่ท�าความดีโดยไม่ต้องห่วงผลประโยชน์ ก็คือเราท�าความดีเพื่อให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น 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�าลายขันธ์แล้ว 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�าหรับในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งสนใจสวรรค์ในระดับจิต คือระดับจิตของเรา ถ้าระดับจิตเราอยู่

ในนรกก็เป็นนรกและไปนรก ถ้าระดับจิตของเราอยู่ในสวรรค์ก็เป็นสวรรค์และไปสวรรค์ โดยผู้วิจัยจะ

ปรุงแต่งสร้างสวรรค์ของตนเอง ซึ่งเป็นช่วงเวลา พื้นที่ หรือปรากฎการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุข    

กระบวนก�รเชิงประจักษ์

ในการศึกษาความเป็นไปและหาข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับความงาม 

และการสร้างสรรค์ศิลปะนั้น ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2560, หน้า 6-7) เรียกว่าจิตวิทยาศิลปะหรือ

สุนทรียศาสตร์ภาคทดลอง (Experimental Aesthetics) เป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างศิลปะที่

เก่ียวข้องกบัอารมณ์ความรูส้กึกบัวทิยาศาสตร์ ซึง่เป็นกระบวนการประจักษ์ทีมุ่ง่หาข้อเทจ็จริงอย่างเป็น

ระบบ เพือ่ให้ข้อสรปุเกีย่วกบัพฤติกรรมความงามและศลิปะเป็นทีย่อมรบัมากขึน้ โดยน�ากระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์มา สร้างข้อสรุปเกี่ยวกับความงามและศิลปะด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

1. เฝ้าสังเกตความเป็นไปของปรากฏการณ์ความงามและศิลปะ

2. บันทึกติดตามปรากฏการณ์ความงามและศิลปะ

3. ตั้งสมมุติฐานของสาเหตุปรากฏการณ์ความงามและศิลปะ

4. พิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้

5. สรุปและอภิปรายข้อค้นพบ

โดยน�ากระบวนการดังกล่าว ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ได้แก่ 

ศิลปิน นกัแสดง ผูช้ม และนกัวจิารณ์ ในบรรดากลุม่คนเหล่านี ้ศลิปินและผูช้มเป็นกลุม่ทีน่กัจติวทิยาศลิปะ

ให้ความส�าคญัทีส่ดุ เนือ่งจากบคุคลทัง้สองกลุม่ต่างเกีย่วข้องกบัสนุทรยีภาพ รวมทัง้ได้รบัผลจากอารมณ์

ความรูส้กึทีเ่กดิจากผลงานศลิปะ โดยทีฝ่่ายหนึง่เป็นผูใ้ห้แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะข้ึน 

และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกระตุ้นเร้าจากผลงานศิลปะให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งนักจิตวิทยาศิลปะสนใจ

ศึกษาประสบการณ์ศิลปะที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจ�าวันของผู้ชมว่า อะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้ชม

เลือกชมงานศิลปะ และผู้ชมต้องมีกระบวนการทางพุทธิปัญญาใดบ้างที่จะเข้าใจงานศิลปะได้ ในส่วน

ของการศึกษาพฤติกรรมศิลปะของศิลปิน โดยปกตินักวิจัยมักใช้วิธีเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์ 

สังเกต บันทึก สืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาอธิบายเหตุปัจจัยในช่วงเวลาต่างๆ ที่เป็นอิทธิพลต่อ
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ชีวิตศิลปิน ได้แก่ ประวัติการปลูกฝังเลี้ยงดูในวัยเด็ก ความส�าเร็จ ความล้มเหลว ผลงานที่สร้างสรรค์ 

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิดรวมทั้งข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น วิธีดังกล่าวยังมีข้อจ�ากัด

ในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยเฉพาะเมื่ออัจฉริยะศิลปินจ�านวนมากที่มีพฤติกรรมศิลปะที่แปลก

ประหลาดน่าศกึษาไม่มชีวีติอยูบ่นโลกแล้ว ท�าให้การเกบ็ข้อมลูทีเ่ท่ียงตรงเป็นไปได้ยากขึน้ตามล�าดบั ดงั

นั้นนักวิจัยจึงต้องอาศัยข้อมูลทุติยภูมิเพื่อน�ามาประกอบด้วยการศึกษาประวัติชีวิต ข้อบันทึก และการ

กล่าวโดยผูอ้ืน่แทน ท�าให้มผีลต่อความเทีย่งตรงของข้อสรปุทีไ่ด้ (ปณุณรตัน์ พชิญไพบลูย์, 2560, หน้า 8) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะ

ในโลกตะวนัตกช่วงสองร้อยปีทีผ่่านมานี ้เขาคดิกนัว่าภาษาทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะแสดงออกถงึตวัตนก ็คือ

ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นบทกวี ทัศนศิลป์ หรือดนตรี ลักษณะหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันตกยุคใหม่ คือ ศิลปะ

แทบกลายเป็นศาสนาเลยทีเดียว โดยเฉพาะคนที่ไม่มีส�านึกทางศาสนาจะเสื่อมใสศิลปะกันอย่างลึกล�้า 

(องค์ทะไลลามะ, 2556, หน้า, 34) จากค�ากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศิลปะมีความส�าคัญอย่างมากในการ

ส�ารวจตัวตนและการเข้าใจตนเองของผู้สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นภาษาที่ดีที่สุดในการแสดงออก ดังนั้น 

เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความงาม การแสดงออกถึงตัวตน และการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยจึงได้ท�ารวบรวมแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์  โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ธรรมช�ติของศิลปะ

ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2560, หน้า 9-11) กระบวนการศิลปะมีธรรมชาติที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์

ความรู้สึกจิตวิญญาณ ซึ่งมีความเป็นอัตวิสัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แม้แต่ในบุคคลเดียวกันก็

ยังมีความแตกต่างไปตามเหตุปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ส่ิงท่ีมากระทบต่อจิตใจของศิลปินหรือผู้ชม ส่งผล

ให้อารมณ์ความรู้สึกที่น�าไปสู่การแสดงพฤติกรรมเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา การสร้างสรรค์ศิลปะมี

ธรรมชาตทิีแ่ตกต่างไปจากการสร้างสรรค์งานประเภทอืน่ๆ โดยเฉพาะต่างไปจากช่างซ่ึงอาจกล่าวได้ ดงันี้

1. การสื่อสารอารมณ์ ผลงานศิลปะเป็นการสื่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด โดยใช้องค์ประกอบ

ทศันศลิป์เป็นสญัลกัษณ์ทีแ่ทนความหมายจ�าเพาะตรงกบัความรูส้กึ เช่น สแีดงให้ความรูส้กึร้อนแรง เส้น

ทแยงให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว สัญลักษณ์ในองค์ประกอบฯ เหล่านี้เป็นมโนทัศน์ที่ศิลปินใช้สื่อความรู้สึก

ผ่านไปสู่ผู้ชมอย่างตรงไปตรงมา

2. คาดคะเนผลทีเ่กดิข้ึนไม่ได้ กระบวนการสร้างสรรค์ศลิปะมตีวัแปรเข้ามาเกีย่วข้องมากมาย

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�าให้ผลงานศิลปะเป็นสัมผัสของคนผู้นั้นและกลายเป็นอัตลักษณ์ไปใน

ที่สุด

4. กระบวนการที่ไม่เที่ยงตรง กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นสัมผัสของศิลปิน ซ่ึงมา

จากความเคลือ่นไหวของอวยัวะร่างกายอนัเกดิจากการส่ังการของจิตใจร่วมกบัประสาทรับรู้ ส่งไปสู่การ

บังคับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ที่มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้แก่ ล�าตัว ต้นแขน ต้นขา และกล้ามเนื้อ

มัดเล็ก ได้แก่ กล้ามเนื้อผ่ามือและนิ้ว กล้ามเนื้อใบหน้า การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก จิตใจ สมาธิ 

รวมทั้งการรับรู้สิ่งเร้าที่มากระทบ ล้วนส่งไปสู่พฤติกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งสิ้น ตัวแปรทั้งภายใน 

ภานนอก และตวัแปรแทรกซ้อน เหล่านีท้�าให้ผลงานแต่ละชิน้แตกต่างกันไป แม้สร้างสรรค์ขึน้จากศลิปิน

คนเดียวกันก็ตาม 

5. กระบวนการที่ยากจะจบส้ิน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวางอยู่บนพ้ืนฐานความงามและ

ความพึงพอใจของศิลปิน จึงเป็นการยากที่จะก�าหนดขอบเขตเวลาเสร็จสิ้นที่แน่ชัด เพราะเป็นการ

สร้างสรรค์งานศลิปะทีส่มบรูณ์ตามแบบในจิตใจและจินตนาการของศลิปินเป็นส่ิงยากท่ีจะท�าได้ครบถ้วน

และยังต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ แม้ว่าผลงานจะเสร็จออกมาแล้วก็ตาม แต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึก

ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มากระทบศิลปิน มักเป็นเหตุให้ศิลปินหันกลับมาแก้ผลงานของ

ตนไม่จบสิ้น ด้วยเหตุน้กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะจึงยากที่จะยุติ

สรุปได้ว่า กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเกิดจากอารมณ์ความรู้สึก จิตใจ สมาธิ รวมท้ัง

การรับรู้สิ่งเร้าที่มากระทบ ตัวแปรทั้งภายใน ภานนอก และตัวแปรแทรกซ้อน ของผู้สร้างสรรค์ล้วนส่ง

ไปสู่พฤติกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะท้ังสิ้น สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผลงานแต่ละชิ้นแตกต่างกันไปและกลายเป็น

อัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์แต่ละคน ซึ่งผลงานศิลปะจะสื่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด โดยใช้องค์ประกอบ

ทัศนศิลป์เป็นสัญลักษณ์ท่ีแทนความหมายจ�าเพาะตรงกับความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ สัญลักษณ์ใน

องค์ประกอบฯ เหล่านี้จึงเป็นมโนทัศน์ที่ศิลปินใช้สื่อความรู้สึกผ่านไปสู่ผู้ชมอย่างตรงไปตรงมา

แรงบันด�ลใจ

มนุษย์โบราณ เช่น บ้านเชียงได้สร้างภาชนะดินเผาหม้อไหประดับลวดลายเขียนสี ซึ่งลวดลาย

ที่เขียนประดับแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในสมัยบ้านเชียงนอกจากจะสร้างสรรค์ภาชนะดินเผา เพื่อใช้สอย

ในชีวิตประจ�าวันแล้ว ยังให้ความส�าคัญต่อความงาม หรือมนุษย์ในยุคหินใหม่ได้วาดรูปควายไบซันไว้ที่

ถ�้าอัลตามิรา (Altamira) เพื่อใช้เป็นเป็นเครื่องบันทึกและแสดงความศรัทธาต่อสิ่งเหนือมนุษย์ ค�าถาม

คืออะไรเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์โบราณเหล่านั้นวาดภาพดังกล่าวจนส�าเร็จงดงาม 

เพลโต ตั้งค�าถามว่า ท�าไมพฤติกรรมสร้างสรรค์ศิลปะจึงเกิดขึ้นกับคนบางคน เพลโตเช่ือว่า

แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกตัวศิลปิน ซ่ึงส่งผลให้เกิดพลังการสร้างสรรค์ขึ้นมาแก่

เหล่าประติมากร จิตรกร กวี และคีตกวี ให้ลุกขึ้นมาสร้างผลงานอย่างบ้าคลั่ง จนมักถูกมองว่าก�าลังถูก

เทพเจ้าหรอืวญิญาณเข้าสงิสู ่และเมือ่งานศลิปะเสรจ็สิน้ลงเขาเหล่านัน้กก็ลบัมาเป็นคนปกตอิกีครัง้ การ
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มอีารมณ์และการสร้างสรรค์ศลิปะจงึถกูมองว่าเป็นสิง่ไร้เหตผุลขาดความเป็นตรรกะโดยส้ินเชงิ ในขณะที่

อรสิโตเตลิได้กล่าวแย้งและอธิบายว่า พลงัการสร้างสรรค์เกดิขึน้จากความบบีคัน้ทางอารมณ์ทีป่ะทอุอก

มาอย่างรุนแรงดั่งภูเขาไฟระเบิด เพียงแต่ศิลปินเหล่านั้นสามารถควบคุมพลังที่รุนแรงนี้ด้วยสติปัญญา 

ประสบการณ์ และทกัษะความช�านาญสร้างผลงานศลิปะออกมางดงามน่าหลงใหล การกล่าวเช่นนีท้�าให้

เกิดความคิดที่แยกเป็น 2 ทาง คือ (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560, หน้า 11-16) 

1. แนวคิดแรก ศิลปะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ศิลปะเกิดจากพลังอารมณ์ความรู้สึกที่

เหนือการควบคุม จนตัดขาดตัวเองจากโลกภายนอกท�าให้ดูเหมือนคนบ้าคลั่งไป

2. แนวคิดที่สอง ศิลปะเกี่ยวข้องกับปัญญา ศิลปะเกิดจากพลังอารมณ์ที่ถูกกลั่นกรองมาด้วย

สติปัญญาและทักษะความปราณีต

อิมมานูเอล คานต์ (Immanuel Kant) และ ฌ็อง-ฌักส์ รูโซ (Jean-Jacques Rousseau) 

ปราชญ์กลุ่มจิตนิยม (Idealism) ของ ค.ศ.ที่ 18 เชื่อว่า พลังแห่งแรงบันดาลใจน้ันก่อก�าเนิดมาจาก

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�าให้ผู้ฟังร่วมตกอยู่ในโลกแห่งสุนทรียภาพ

ดืม่ด�า่จนลมืเหตกุารณ์รอบตวัไปชัว่ขณะ แสดงให้เหน็ว่าศลิปะถกูสร้างขึน้มาจากอารมณ์และจนิตนาการ

ภายในตัวผู้สร้างสรรค์ แล้วถูกส่งต่อไปสู่ผู้ชมที่ปรารถนาจะเติมเต็มจินตนาการและอารมณ์ที่ขาดหาย

ไปในชีวิตประจ�าวัน 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�าเนิดมาจาก

ภายนอกจติใจ และแนวคดิท่ีสีค่อื แรงบนัดาลใจมาจากภายในจติใจของบคุคลผูน้ัน้ ศลิปินเป็นผูถ่้ายทอด

อารมณ์ความคิดจากแรงบันดาลใจของตน โดยได้รับการสนองตอบผู้ชมที่กระหายสุนทรียภาพจากงาน

ศิลปะ ซึ่งจากแนวคิดท่ีกล่าวมาอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมที่คล้ายกับที่กล่าวมาจะเกิดข้ึนกับมนุษย์ทุก

ยุคทุกสมัย ตราบเท่าที่มนุษย์ยังต้องการสุนทรียภาพ 

กระบวนก�รสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะ

ปรีชา เถาทอง ได้กล่าวถึง แนวคิดทกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง ในการ 

บรรยายหัวข้อ “ทฤษฎีแสงและเงา” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปิน 
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แห่งชาติ” ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ว่า โครงสร้างการท�างานด้านศิลปะแบ่งออกเป็น 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 

มอืสมัผสั สิง่ทีจ่ะบอกได้คอืใจซึง่เป็นตวัทีผ่กูโยงทกุเร่ือง ถ้าจริงใจรู้สึกตรงไปตรงมากส็ร้างสรรค์ขึน้ทนัที 

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ด้วย สนี�า้ สนี�า้มนั สือ่ผสม ภาพพมิพ์ ทกุอย่างเกดิขึน้จากจนิตนาการและความ

คิดสร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นวิธีการของตนเอง ไม่ได้บอกให้ใครท�าตาม แต่วิธีการเหล่านี้สามารถน�า

ไปสังเคราะห์เป็นแรงบันดาลใจ ค้นหาตนเอง เราต้องหาใจของตนเองให้เจอ ใจของเราไม่สามารถสมมติ

ให้เป็นอย่างอื่นได้ เหตุผลในส่วนนี้ไม่ใช่เหตุผลที่เป็นตรรกเฉกเช่นการค�านวณตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์ 

ปรีชา เถาทอง ยังกล่าวอีกว่าการท�างานของศิลปะประกอบด้วย 3 สิ่ง ดังนี้ คือ

1. Concept : Head คือ แรงบันดาลใจ ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ

2. Hand คือ รูปแบบ วิธีการต่างๆ

3. Art Form คือ การน�ารูปแบบรวมกับความคิด จินตนาการมารวมกัน เช่น โบราณสถาน 

ศลิปวตัถ ุบทเพลง เสยีงเพลง เสือ้ผ้า ความงามทีล่งตวัเกดิขึน้จากจินตนาการทีม่เีอกภาพ เกดิสนุทรยีภาพ

ที่ลงตัวที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่เป็นผู้สร้าง
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ปรชีา เถาทอง (ถอดเทป : 29 มถินุายน 2556) ได้เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างการวจิยักบั

การสร้างสรรค์ศิลปะไว้ในการบรรยายงานมหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ2556 คณะกรรมการสาขา ปรชัญา

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ องค์ประกอบ เทคนิค 

วิธีการ และปัจจัยทางทัศนศิลป์ “สามเหลี่ยมวัฒนธรรมสู่แสงสุวรรณภูมิ”

ต�ร�ง 2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยกับการสร้างสรรค์ศิลปะตามทัศนะของปรีชา  

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. โดยส�านึก 7. ไร้ส�านึก

8. ขอบเขต 8. ไร้ขอบเขต

9. เหตุผล 9. หยั่งรู้

10. วัดผลด้วยวัตถุ นวัตกรรม 10. วัดผลทางใจ

11. เข้าถึงความรู้ 11. จิตวิญญาณสูงขึ้น

จากตาราง 2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยกับการสร้างสรรค์ศิลปะตามทัศนะ

ของ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2552 จะเห็นได้ถึงความ

แตกต่างของศาสตร์ท้ังสองศาสตร์น้ีว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก
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ทฤษฎีสีของโคบ�ย�ชิ 

Shigenobu Kobayashi ผู้เช่ียวชาญด้านสีกับบุคลิกภาพได้ค้นคว้าเก่ียวกับสุนทรียภาพของ

สีได้แบ่งประเภทของสีบนพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ โดยใช้วิธีการหาต�าแหน่งเฉพาะของสีท่ีปรากฏในวัตถุ

ท่ีต้องการหาด้วยค�าศัพท์ท่ีส่ือความหมายด้านอารมณ์ความรู้สึกถึง 180 ค�า น�ามาเช่ือมโยงกับชุดสีตาม

ทฤษฎีแม่สีวัตถุธาตุของมันเซลล์ 

ภาพ 2.2 ค�าศัพท์ที่สื่อความหมายด้านอารมณ์ความรู้สึกของโคบายาซิ

ที่มา : Kobayashi, 1998, หน้า 79

ภาพ 2.3 Five-Color Image Scale

ที่มา : Kobayashi, 1998, หน้า 15

Five-Color Image Scale เป็นรูปท่ีได้จากการน�าค�าศัพท์ท่ีส่ือความหมายด้านอารมณ์ ความ

รู้สึก 180 ค�า มาท�าการจัดกลุ่มค�าศัพท์ จากน้ันท�าการก�าหนดต�าแหน่งเฉพาะของสีท่ีปรากฏในวัตถุท่ี

ต้องการหาเป็นบุคลิกต่างๆ เป็นค�าย่อยๆ ดังน้ี 
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abundant

อุดมสมบูรณ์

active

คล่องแคล่ว

agile

ปราดเปรียว

alluring

มีเสน่ห์

amiable

น่ารัก อัธยาศัยดี

aristocratic

ชนช้ันสูง

aromatic

มีกล่ินหอม

authoritative

มีอ�านาจ

bitter

ขมข่ืน

bold

กล้าหาญ ก๋าก่ัน

bright

สดใส

calm

เงียบสงบ

casual

ไม่เป็นทางการ

charming

เจ้าเสน่ห์

cheerful

ร่าเริง

chic

เก๋ ผู้ดี

childlike

เหมือนเด็ก น่าเอ็นดู

classic

คลาสสิก ช้ันเอก

clean

สะอาด

clear

กระจ่าง ชัดเจน

colorful

มีสีสัน

complex

ซับซ้อน

composed

ส�ารวม

conservative

อนุรักษ์นิยม

cultured

มีวัฒนธรรม

cute

น่ารักน่าชัง

dapper

กระฉับกระเฉง

dazzling

หรูหรา แพรวพราว

decorative

ตกแต่งประดับประดา

delicate

ละเอียดอ่อน
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delicate

เอร็ดอร่อย

dewy

สดช่ืน

dignified

สง่างาม

diligent

แข็งขัน

distinguished

ยอดเยี่ยม

dreamy

เหมือนฝัน

dry

แห้งแล้ง

dynamic

มีพลัง เคล่ือนไหว

earnest

จริงจัง

elaborate

ปราณีต พิถีพิถัน

elegant

สง่างาม

eminent

มีช่ือเสียง

emotional

เร้าอารมณ์

enjoyable

สนุกสนา

exact

แน่นอน แม่นย�า

extravagant

ฟุ่มเฟือย

fascinating

ชวนมอง

fashionable

น�าสมัย

feminine

เป็นผู้หญิง

festive

เทศกาล เฉลิมฉลอง

fiery

คึกคะนอง เผ็ดร้อน

flamboyant

มีสีสัน

forceful

มีพลัง

formal

เป็นทางการ

free

อิสระ

fresh

สดใหม่

friendly

เป็นมิตร

generous

ใจกว้าง เอ้ือเฟื�อ

generous

สุภาพ อ่อนโยน

gorgeous

หรูหรา โอ่อ่า
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graceful

งดงาม

grand

ยิ่งใหญ่

happy

มีความสุข

healthy

มีสุขภาพดี

hot

ร้อน เร่าร้อน

innocent

ไร้เดียงสา

intellectual

มีความรู้

interesting

น่าสนใจ น่าท่ึง

intimate

กันเอง

intrepid

กล้าหาญ

light

เบา

lighthearted

เบาสมอง

lively

มีชีวิตชีวา

luxurious

หรูหรา

majestic

ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร

masculine

เป็นชาย

mature

เป็นผู้ใหญ่

mellow

สุขุม

merry

ร่าเริง

metallic

ดูแวววาว โลหะ

mild

อ่อน

modern

ทันสมัย

modest

สงบเสง่ียม

mysterious

เร้นลับ พิศวง

natural

ธรรมชาติ

neat

เรียบร้อย

noble

ช้ันสูง สูงศักด์ิ

nostalgic

นึกถึงอดีต

old-fashioned

ล้าสมัย

open

เปิด
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peaceful

สงบ สันติ

placid

เงียบสงบ

plain

เรียบๆ ธรรมดา

pleasant

น่าร่ืนรมย์

polished

เรียบร้อย

precious

มีค่า

precise

แม่นย�า

pretty

สวย น่ารัก

progressive

ก้าวหน้า

provincial

ต่างจังหวัด

provocative

เร้าใจ

pure

บริสุทธ์ิ

quiet

เงียบ

rational

มีเหตุผล

refreshing

สดช่ืน

restful

สงบ

rich

ร�่ารวย อุดม

robust

แข็งแกร่ง

romantic

โรแมนติก

rustic

บ้านนอก

serious

จริงจัง

sharp

เฉียมแหลม

showy

ฉูดฉาด

simple

ง่ายๆ

smart

ฉลาด

smooth

เรียบล่ืน

saber

สุขุม

soft

อ่อนนุ่ม

solemn

เคร่งขรึม

speedy

รวดเร็ว ว่องไว
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sporty

เหมือนนักกีฬา

steady

หนักแน่น ม่ันคง

striking

หวือหวา

strong

เข้มแข็ง แข็งแรง

stylish

มีสไตล์

subtle

สง่าผ่าเผย

subtle

บอบบาง

sunny

อบอุ่น สบายใจ

supple

น่ิมนวล

sweet

หวาน

tasteful

รสนิยมดี

tender

อ่อนโยน

traditional

ด้ังเดิม

tranquil

สงบ เยือกเย็น

tropical

เมืองร้อน

urban

เมือง

vigorous

ฮึกเหิม ไฟแรง

vivid

สดใส ฉูดฉาด

wholesome

เป็นประโยชน์

wild

ป่า

young

หนุ่มสาว

youthful

อ่อนเยาว์
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อิทธิพลของสีท่ีมีต่ออ�รมณ์คว�มรู้สึก

เน่ืองจากสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เป็นอย่างมาก ศิลปินจึงมักใช้สีส่ือแทน

 ความหมายในการสร้างสรรค์ โดยสีท่ีผู้วิจัยน�ามาวิเคราะห์น้ีมาจากต�าราเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ใน 

คริสตศิลป์ ซ่ึงได้กล่าวถึงความหมายและนัยของสีท่ีใช้ในผลงานของคริสตศิลป์ (เฟอร์กูสัน, 2549, หน้า 

70-74) นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังได้รวบรวมความหมายและนัยของสีจากประสบการณ์ของผู้วิจัย ซ่ึงสามารถ 

สรุปเป็นอิทธิพลของสีท่ีมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกได้

ต�ร�ง 2.2 อิทธิพลของสีท่ีมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก

สี อิทธิพลในท�งดี อิทธิพลในท�งไม่ดี ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง

กล้าหาญ ต่ืนเต้น กระตุ้น

สมอง พลังอ�านาจ สุขภาพดี  

อันตราย ก้าวร้าว รุนแรง ผิด

พลาด กามรมณ์

ไฟ เลือด สงคราม

พระอาทิตย์ หัวใจ

บริสุทธ์ิ สะอาด ร่าเริงสดใส 

เยาว์วัย ไร้เดียงสา

ยอมแพ้ ไม่น่าสนใจ อ่อนแอ 

ความตาย โศกเศร้า เจ็บ

ป่วย

มิตรภาพ ผู้หญิง สันติภาพ 

หิมะ ความเย็น

ร�่ารวย ช้ันสูง ซ่ือสัตย์ 

สร้างสรรค์ ความรู้ 

ลึกลับ โหดร้าย หยิ่งยโส ผิด

หวัง โศกเศร้า

จิตใจ ปัญญา วิญญาณ

ฉลาด เบิกบาน สงบ ส้ินหวัง อาลัย ท้องฟ้า น�้า สวรรค์

ม่ันคง กล้าหาญ สุขภาพดี มี

น�้าใจ ปลอดภัย สะอาด 

ความหวัง

โมโห หดหู่ ซึมเศร้า เสียใจ ท้องฟ้า น้�า สวรรค์ สัจธรรม 

พลัง ความสนุกสนาน ร่าเริง 

การเคล่ือนไหว อบอุ่น

กระวนกระวาย เกียรติยศ ความสูงศักดิ์

เบิกบาน อบอุ่น มองโลกใน

แง่ดี สง่างาม ร�่ารวย 

ทรยศ กลัว อิจฉา เจ็บป่วย 

หลอกลวง

ทอง ฤดูร้อน แสงอาทิตย์

เจริญเติบโต ชีวิตชีวา พลัง 

โชคดี ความสุข ความหวัง 

ซ่ือสัตย์ อุดมสมบูรณ์

อิจฉา เบ่ือ ธรรมชาติ ต้นไม้

อบอุ่น หนักแน่นม่ันคง แห้งแล้ง ต้นไม้ พื้นดิน

อ่อนโยน สงบ เงียบขรึม 

ฉลาด ถ่อมตัว

เศร้า  ชรา ปัญญา อนุรักษ์นิยม  

อ�านาจ ฉลาด สุขุมรอบคอบ 

ม่ันคง

เศร้า ความตาย ความกลัว 

โหดร้าย เจ็บป่วย

ความมืด ใต้ดิน ความตาย
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 แนวคิดทฤษฎีจิตวิทย�ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมศิลปะ

ทฤษฎีจิตวิเคร�ะห์

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ผู้น�าเสนอทฤษฎีน้ีเป็นนักจิตวิทยาชาวออสเตรียช่ือ

 ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ในปี ค.ศ. 1890 ต่อมาได้พัฒนาและขยายไปสู่จิตวิทยาสาขาอ่ืนๆ

 ซ่ึงทฤษฎีจิตวิเคราะห์อธิบายว่า บุคลิกภาพของบุคคลเป็นส่ิงท่ีถูกพัฒนาข้ึนจากการเติบโตเล้ียงดูในวัย

เด็ก ความคิด ทัศนคติ ความเช่ือ โดยท่ีพฤติกรรมของบุคคลล้วนมีรากเหง้ามาจากแรงขับ ได้แก่ การรัก

ตัว กลัวตาย ความเป็นเจ้าของ ความต้องการทางเพศ เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีล้วนฝังรากลึกเป็นสัญชาตญาณ

อยู่ภายในจิตไร้ส�านึก ไม่อาจหาเหตุผลใดมาอธิบายได้ ท้ังน้ีสภาวะจิตมีระดับต่างกันไป 3 ระดับ คือ

1. จิตส�านึก (Conscious Mind) เป็นภาวะท่ีบุคคลก�าลังตระหนักรู้ต่อคุณธรรมและกฎเกณฑ์

สังคม ใช้เหตุและผลสอดคล้องกับความเป็นจริง ท�าให้ควบคุมพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม แล้วหาวิธี

ปลดปล่อยส่ิงท่ีปรารถนาและส่ิงเก็บกดในจิตไร้ส�านึกให้ระบายออกมาในลักษณะท่ีสังคมยอมรับได้

2. จิตใต้ส�านึกหรือจิตก่ึงส�านึก (Subconscious Mind, Preconscious) เป็นส่วนหน่ึงของ

จิตส�านึกท่ีบุคคลส�านึกตนอยู่แต่ไม่แสดงพฤติกรรมออกมาในขณะน้ัน โดยได้รับอิทธิพลจากความคิด

 ประสบการณ์ ความทรงจ�า ท่ีพร้อมจะแสดงเป็นพฤติกรรมได้ตลอดเวลา ซ่ึงอาจปรากฎให้เห็นจาก

การพล้ังเผลอ จิตใต้ส�านึกเป็นส่วนท่ีเช่ือมประสานระหว่างจิตส�านึกกับจิตไร้ส�านึก คอยตรวจสอบและ

เก็บกดความปรารถนาท่ีขัดต่อสังคมไว้ในจิตไร้ส�านึก

3. จิตไร้ส�านึก (Unconscious Mind) เป็นภาวะจิตท่ีไม่ระลึกรู้ตัว เป็นท่ีกักเก็บความคิดท่ีถูก

เก็บกดท้ังปวง ท้ังส่ิงท่ีถูกห้าม ถูกกระท�า ถูกกล่ันแกล้ง และไม่อาจต่อสู้หรือโต้ตอบได้ทันที แล้วถูกฝัง

ลืมไว้ช่ัวขณะหน่ึงจนกลายเป็นส่ิงสะสมไว้ ได้แก่ การถูกบังคับ ความขัดแย้ง ความเจ็บปวด ความอับอาย 

ความเกลยีดชัง ความรษิยา ความแคน้ ความอาฆาต ความกลวั เหลา่น้ีถูกฝังลึกไว้ในจิตไร้ส�านึก นอกจาก

น้ียังรวมถึงความปรารถนาของสัญชาตญาณท่ีไม่อาจแสดงออกมาเช่น ความรู้สึกทางเพศ ความรัก ฯลฯ 

ซ่ึงถูกควบคุมและยับยั้งไว้โดยจิตใต้ส�านึก

		 ศิิลปินกัับจิิตวิเคราะห์์

 พฤติกรรมศิลปะก็เป็นวิธีการหน่ึงท่ีแสดงถึงความมีอารยธรรมของมนุษย์โดยท่ีฟรอยด์ได้ยก

ประเด็นเก่ียวกับความกดดันทางจิตใจ ซ่ึงมีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะโดยศึกษาผลงานศิลปะของอัจฉริยะ

ศิลปินหลายคน หน่ึงในน้ันไดแ้ก่ งานวรรณกรรมของวลิเฮลม ์เจนเซน (Wilhelm Jensen) เร่ือง Jensen’s 

Gradiva ฟรอยด์ยงัได้ใช้กระบวนการทางคลินิกสาธิตให้เห็นว่ากลไกป้องตก รวมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพ

มีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้บุคคลกลายมาเป็นอัจฉริยะศิลปินได้ โดยสังเกตความผิดปกติบางอย่างในจิตใจของ

อัจฉริยะศิลปินท่ีเลือกศึกษาและคน้หาส่ิงท่ีส่งผลไปสู่แรงบันดาลใจ อาจสรปุได้ว่าวิธีการดงักล่าวเปน็การ

สร้างภาพมายาเปรียบเทียบ (Illusion in Contrast) ซ่ึงศิลปะเป็นเคร่ืองมือบรรเทาความกดดันความไม่

สมปรารถนาท่ีเคยมีในวัยเด็กหรือเกิดข้ึนในชีวิตจริงได้แก่เหล่าศิลปินได้ชดเชยส่ิงท่ีขาดหายไปแล้วท�าให้

เกิดความสุขข้ึนได้ ในขณะเดียวกันศิลปินก็อาศัยแรงขับจากจิตไร้ส�านึกเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงบันดาลใจ 

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมากล่าวคืออัจฉริยะศิลปินเหล่าน้ีใช้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นกลไก
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ป้องกันตนด้วยการบ�าบัดความปรารถนาของท่ีไม่อาจท�าให้ส�าเร็จได้ในโลกความจริงโดยสร้างโลกมายา

อันเป็นศิลปะวัตถุข้ึนมาทดแทน เพ่ือท�าให้ตนรู้สึกว่าได้บรรลุความปรารถนาน่ันเอง นักแสดง จิตรกร 

และประติมากร ต่างก็จริงจังกับส่ิงท่ีตนสร้างสรรค์ด้วยอารมณ์และจินตนาการแล้วถ่ายทอดออกมาเช่น

กัน โลกของศิลปินเหล่าน้ีก็คล้ายกับเด็กท่ีชอบเล่นและสร้างโลกอีกโลกซ่ึงเต็มไปด้วยความฝันและการ

ผจญภัยท่ีเรียกว่า ความเพ้อฝัน (Fantasy) ข้ึนมาโดยแยกตัวเองออกจากโลกภายนอกไม่ต่างไปจากเด็ก

น้อยท่ีก�าลังสนุกสนานกับของเล่นของตน (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560, หน้า51 อ้างถึงใน Gardner, 

1994)

  นักจิตวิทยาในกลุ่มฟรอยด์ (Freudian) ก็ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวข้องที่ส�าคัญคือทฤษฎีกล่าว

โทษ(Projection) ซึง่อธบิายถงึพฤตกิรรมบคุคลท่ีอ้างส่ิงท่ีตนไม่อาจสมปรารถนาและไปสร้างความผิดแก่

ตนมีสาเหตุมาจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นๆ เพื่อท�าให้ตนพ้นผิด วิธีการนี้เป็นกลไกป้องกันตนเพื่อเอาตัวรอดใน

สงัคม ช่วยให้ผูก้ล่าวโทษรูส้กึผ่อนคายในความรู้สึกผิดด้วยการระบายความรู้สึกนัน้ออกไปสู่ภายนอกตน

และไม่ต้องเกบ็ความรูส้กึนัน้ไว้ ทฤษฎนีีถ้กูน�ามาเชือ่มโยงกับศลิปะโดยอธบิายถงึเหตุการณ์ทีบ่คุคลไม่พงึ

พอใจต่อประสบการณ์ศลิปะทีต่นได้รบัหรือกบัส่ิงท่ีตนกระท�าอยู ่เช่น ศลิปินไม่พอใจในการสร้างสรรค์ผล

งานของตนก็กล่าวโทษต่อบุคคลรอบข้างหรือสื่อที่ใช้สร้างสรรค์ว่าไม่มีคุณภาพ ในขณะที่ผู้ชมงานศิลปที่

ไม่ชอบผลงานกอ็าจกล่าวโทษคณุภาพของงานศลิปะว่าไม่ดีไม่สวยท�าให้ตนไม่เข้าใจหรือเกดิความซาบซึง้ 

รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการชมผลงานเป็นต้น ซึ่งปรากฏในสุภาษิตไทยว่า ร�าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง 

  แรงขับที่ส�าคัญอันหนึ่งที่ผลักดันให้มนุษย์ในสังคมแสดงพฤติกรรมออกมาทั้งที่พึงประสงค์

และไม่พึงประสงค์คือแรงขับทางเพศ (Sex Drive) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ได้กล่าวถึงแรงขับนี้ว่าเป็นความ

ปรารถนาในจติไร้ส�านกึหรอืซึง่ถกูพฒันาขึน้มาตัง้แต่ขวบปีแรกในวยัเดก็ ฟรอยด์ได้เสนอ ทฤษฎีปุม่โอดปีสุ 

(Oedipus Complex) ในเด็กชายและปมอีเล็กตรา (Electra Complex) ในเด็กหญิง ฟรอยด์อธิบายว่า

เป็นภาวะอารมณ์และความคดิทีอ่ยูใ่นจิตไร้ส�านึก ซ่ึงเป็นสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัจิตใจในช่วงพัฒนาการ

ทางเพศของเด็กชายและเด็กหญิงในวัย 3-5 ปี แรงขับทางเพศท�าให้เด็กมีความต้องการความรักจาก

บพุการเีพศตรงข้าม แรงขับนีม้คีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ เมือ่ร่างกายเด็กเติบโตขึน้จนกระทัง่วยั 5 ปี คอื

เด็กต้องการให้บุพการีเพศเดียวกันจากไป และให้ตนเข้าไปแทนที่เพื่อได้รับความรักจากบุพการีเพศตรง

ข้าม อย่างไรก็ดีเด็กในวัยนี้เริ่มรู้จักควบคุมความปรารถนาทางเพศของตนได้ดีขึ้น จึงสามารถลดแรงขับ

ทางเพศทีม่ต่ีอบพุการลีงได้ อกีท้ังเดก็ยงัเรียนรู้ว่าไม่อาจท�าให้บพุการีเพศเดียวกนัจากไปได้ จึงสร้างกลไก

ป้องกันตนขึ้นด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมของบุพการีเพศเดียวกัน นั่นคือเด็กชายเลียนแบบพฤติกรรม

พ่อและเด็กหญิงเลียนแบบพฤติกรรมแม่ พฤติกรรมป้องกันตนเองของเด็กนี้ท�าให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพ

ทางเพศได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผลของปุ่มโอดิปุสกยังปรากฏให้เห็นเมื่อเด็กชายเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่

มักสนใจดูแลห่วงใยผู้เป็นแม่แทนความหึงหวงพ่อ และในเด็กหญิงก็เช่นเดียวกัน แรงแห่งสัญชาตญาณ

นี้มีในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ผู้ที่มีแรงขับนี้มากย่อมต้องหาวิธีการควบคุมตนเองมากกว่าไปด้วย ฟรอยด์

เชื่อว่าผู้ที่มีแรงขับนี้มากและสามารถน�าแรงขับนี้ไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะก็จะสามารถพัฒนาตนไป

สูศ่ลิปินได้ ในขณะทีผู่ล้้มเหลวไม่สามารถควบคมุ และขาดกลไกป้องกนัตนกจ็ะเกดิภาวะกดดันและป่วย

เป็นโรคจิตประสาท
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		 ผู้ชมกัับจิิตวิเคราะห์์

 ในแง่ของผู้ชม ทฤษฎีจิตวิเคราะห์สามารถน�ามาอธิบายค�าถามที่ว่าอะไรเป็นเหตุให้

บุคคลค้นหาความพึงพอใจจากการชมผลงานศิลปะจนเกิดเป็นประสบการณ์ศิลปะ ค�าตอบอาจอยู่ใน

ชีวิตประจ�าวันของทุกคนที่มีความปรารถนาแต่ไม่อาจท�าให้ส�าเร็จได้หมดทุกเรื่อง ความปรารถนานี้อาจ

เติมเต็มให้แก่ผู้คนได้จากจินตนาการที่หาได้ในผลงานศิลปะ ซ่ึงผู้ชมพร้อมจะน�าไปสร้างโลกของตนขึ้น

มาจนเกดิเป็นความฝันลมืโลกแห่งความเป็นจรงิเข้าไปอยูใ่นอารมณ์ศลิปะสร้างความซาบซึง้ดืม่ด�า่เพราะ

หากบคุคลไม่สามารถระบายความปรารถนาหรือหาช่องทางทีเ่หมาะสม ความปรารถนาเหล่านัน้อาจจะ

หลดุเลด็ลอดออกมาในรปูของพฤตกิรรมฝันกลางวนั ได้แก่ การพูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ สปัดน รวมทัง้การพดู

โพล่งออกมา ดงันัน้ศลิปะจงึเป็นเครือ่งมอืบ�าบดัให้ผูช้มรูจ้กัผ่อนคลาย บรรเทาความกดดนัภายในจติใจให้

ออกมาในแบบท่ีสงัคมยอมรบัได้ ซึง่ก็เกดิข้ึนเพยีงชัว่ครัง้ช่ัวคราวมไิด้เกิดเป็นประจ�า เท่านีก้เ็ป็นการเพยีง

พอท�าให้บุคคลนั้นไม่เป็นผู้เก็บกด ซึมเศร้า มีสุขภาพจิตดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปุณณรัตน์ 

พิชญไพบูลย์ (2560, หน้า 52-54) กล่าวว่า ฟรอยด์ให้ความส�าคัญต่อแรงขับจากสัญชาตญาณ ซึ่งความ 

เชื่อของฟรอยด์ขัดแย้งกับพุทธศาสนาท่ีเชื่อว่าจิตใจมนุษย์สามารถฝึกฝนให้สะอาดบริสุทธิ์ จนห่างไกล

จากกิเลสกามตัณหาทั้งปวงได้ด้วยการฝึกสติและภาวนา ใช้ปัญญาพินิจเหตุและปัจจัยที่เกิดท�าให้เป็นผู้

มีจิตใจสูง นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับแนวคิดทางมนุษย์นิยม ซึ่ง อับราฮัม มาสโลว์ นักจิตวิทยาอีกผู้หนึ่งที่

เชื่อว่า มนุษย์เป็นผู้ประเสริฐที่สามารถพัฒนาตนไปทีละขั้นเพื่อบรรลุศักยภาพของตนได้

ดังนั้นในงานวิจัยเรื่องนี้ จึงน�าทฤษฎีจิตวิเคราะห์มาใช้อธิบายพฤติกรรมศิลปะในแง่มุมของ

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของศิลปินที่สร้างขึ้นมาจากสัญชาตญาณที่เก็บอยู่ในจิตไร้ส�านึก

ทฤษฎีปลุกเร้�

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�าในเวลาที่เหมาะสม และควร

มีระยะเวลาที่พอเหมาะ

2. ความคุ้นชิน การได้รับการกระตุ้นโดยส่ิงเร้าในลักษณะซ�้าเดิมอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิด

ความคุ้นชินหรือกลายเป็นความชินชา น�าไปสู่การลดความสนใจสิ่งเร้านั้น เนื่องจากประสาทรับรู้

เกิดอาการคุ้นชินกับสิ่งเร้ารวมถึง สิ่งเร้าที่มากระตุ้นมิได้สร้างประสบการณ์ใหม่ ผลที่เกิดขึ้นคือความ

เบื่อหน่ายหรือชินชา การได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นเสมือนความพึงพอใจที่เกิดขึ้นแก่ผู้ชมอันเนื่อง

มาจากการกระตุน้โดยผลงานศลิปะ อย่างไรกต็ามภาวะการถกูกระตุน้นีจ้ะลดถอยลงหากไม่มสีิง่ปลกุเร้า

ตัวใหม่ปรากฏต่อเนื่องตาม
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การที่ตัวแปรปลุกเร้าส่งสัญญาณออกมาจากผลงานศิลปะท�าให้ผู ้ชมเข้าถึงสุนทรียภาพ

ได้เน่ืองจากตัวแปรปลุกเร้าเหล่านี้มีพลังที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นแก่ผู้ชมให้เกิดความรู้สึกในเชิง

สุนทรยีภาพ โดยทีผ่ลงานศลิปะชิน้หนึง่ๆ อาจมตีวัแปรปลกุเร้ามากกว่าหนึง่ตวัปลกุเร้าผูช้มได้ การบรรจุ

ตัวแปรปลุกเร้าหลายๆ ตัวลงในผลงานศิลปะเป็นวิธีที่ศิลปินมักน�ามาใช้ล�าดับความส�าคัญของวัตถุหรือ

เหตุการณ์ท่ีปรากฏในงานศิลปะ การกระตุ้นผู้ชมด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการบอกนัยความรู้สึก (Sensory 

Cue) ด้วยการประมวลสัญญาณสิ่งเร้าที่มีความชัดเจนแตกต่างกันไปในผลงานศิลปะ ผู้ชมอาจเลือกรับรู้ 

ตัวแปรปลุกเร้าบางตัวเพื่อน�ามาสร้างความหมายหรือล�าดับเรื่องราวและเหตุการณ์ในผลงานศิลปะได้

กัารบอกันัยด้วยภาพ 

การบอกนยัด้วยภาพ (Visual Cue) เป็นการเหน็ภาพซึง่อาศยัดวงตาและแสงสว่าง เพือ่นน�าไป

ประมวลโดยระบบการรบัรูท้างการเหน็ ซ่ึงถือว่าเป็นช่องทางรบัรูข้องมนษุย์ทีม่ากทีส่ดุทีเ่ข้าไปสูส่มอง การ

บอกนัยด้วยภาพมีหลายวิธีซึ่งล้วนให้อิทธิพลต่อการสื่อความหมายแก่ผู้ชม (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 

2560, หน้า 66 อ้างถึงใน Posner, Nissen และ Klein, 1976) ได้แก่

1. ความลึก (Dept) การเห็นเป็นภาพสามมิติเกิดจากการมีดวงตาสองข้างที่มีต�าแหน่งห่าง

กันบนแกนนอนเดียวกัน ท�าให้ผู้ชมเกิดประสบการณ์ภาพสามมิติ เนื่องจากดวงตาทั้งสองรับภาพวัตถุ

ต่างกันท�าให้เกิดภาพเหลื่อม ซึ่งสมองน�าไปตีความเป็นภาพสามมิติ นอกจากนี้ ยังรวมถึงความสัมพันธ์

ของขนาดวัตถุกับระยะทางไกลและใกล้จากตัววัตถุด้วย

2. การเคลือ่นไหว (Motion) เป็นความสามารถของระบบรบัรูท้ศันะทีต่รวจจบัการเปล่ียนแปลง 

หรอืความแตกต่างไปจากสิง่ทีร่บัรูอ้ยูก่่อนหน้า ความแตกต่างดังกล่าว ได้แก่ ต�าแหน่ง พ้ืนผิว ขนาด ความ

สว่าง ความเข้ม ความตัดกัน เป็นต้น

3. สีสัน เป็นความสามารถจ�าแนกคุณสมบัติที่มีในสี ประกอบด้วย 

 3.1 เนื้อสี (Hue) สีวรรณะอุ่นสามารถกระตุ้นเร้าความรู้สึกได้ดีกว่าสีวรรณะเย็น วัตถุที่มีสี

วรรณะอุ่นจะแลดูมีขนาดใหญ่กว่าสีวรรณะเย็น

 3.2 ความอิม่ตัว (Saturation) สทีีม่คีวามอ่ิมตวัมากเนือ่งจากมปีรมิาณเนือ้สเีข้มข้นสามารถ

กระตุ้นระบบประสาทได้ดีกว่าสีที่หมองหรือซีดจาง

 3.3 ความสว่างของสี (Luminace) สีที่มีความสว่างจนเกือบเป็นสีขาวสามารถกระตุ้นได้ดี

กว่าสีที่มืดหมองคล�้า

ปุณณรัตน์ พิชญไพบลูย ์(2560, หนา้ 67) กลา่วว่า ทฤษฎขีองเบอรลี์นได้เปล่ียนแปลงวธีิค้นหา

ข้อสรุปเก่ียวกับความงามและศลิปะ ซ่ึงแต่เดิมเป็นการศึกษาในวิชาสุนทรียศาสตร์ด้วยการนิรนัย ได้เปล่ียน

มาเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยการศึกษากลไกลการรับรู้ความงาม ท�าให้ข้อสรุปเก่ียวกับความงาม

และศิลปะเปล่ียนไปโดยกล่าวว่า ความงามคือส่ิงเร้าท่ีมีคุณสมบัติตรงกับธรรมชาติการรับรู้ของผู้ชมก่อให้

เกิดความพึงพอใจ ส่วนศิลปะคือส่ิงเร้าท่ีไปกระตุ้นเร้าให้บุคคลเกิดอารมณ์สุนทรีย์ ซ่ึงเป็นประสบการณ์

ปัญญาและอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ชม ทฤษฎีส่ิงเร้ายังช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสาทรับรู้กับ

ปริมาณการปลุกเร้า เม่ือผู้ชมได้รับการปลุกเร้าอย่างเหมาะสม ก็ส่งผลให้เกิดความต่ืนเต้นสนใจ ดึงดูด 

ผู้ชมติดตึงอยู่กับผลงานศิลปะจนเกิดประสบการณ์ศิลปะได้    
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ทฤษฎีส�รสนเทศ

ทฤษฎีสารสนเทศ (Information Theory) ทฤษฎีนี้มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 

และแนวคดิเกีย่วกบัการสือ่สารข้อมลูสารสนเทศ โดยอธบิายว่าการสือ่สารเริม่ต้นจากผู้ส่งสารส่งสญัญาณ

ข่าวสารผ่านตัวกลางไปตามช่องทางซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง ในระหว่างการสงสารตามช่องทาง

มักมีสิ่งรบกวนการสื่อสารท�าให้ข่าวสารความชัดเจน คุณภาพของสัญญาณสารไม่เสถียรลดลงหรืออาจ

ขาดหายและเมื่อข่าวสารถูกส่งไปถึงผู้รับ ก็ถูกน�าไปแปลตีความโดยผู้รับสารหรืออาจถูกเก็บไว้โดยมิได้

ด�าเนินการต่อก็ได้ ซึ่งการสื่อสารจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับสารส่งสารป้อนกลับมาสู่ผู้ส่งอีกที 

  สารสนเทศิในงานศิิลปะ

 ทฤษฎีสนเทศถูกน�ามาอธิบายธรรมชาติของการสร้างสรรค์ศิลปะ ดังนี้ 

 1. ศิลปะคือการสื่อสาร ผลงานศิลปะเป็นสื่อหรือตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างศิลปิน

ซึ่งต้องการแจ้งหรือสื่อสาร เนื้อหา แนวคิด อารมณ์ ความรู้สึกออกไปสู่ผู้ชมที่มีประสงค์ชัดเจนทั้งในด้าน

เนื้อหาและสุนทรียภาพ

 2. คณุค่าของศลิปะ ผูช้มทีรั่บสารสนเทศหรอืสาระจากผลงานศลิปะทีป่รากฏซ�า้เดิม ย่อม

ลดคุณค่าในแง่ความสนใจต่อผู้ชม (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560, หน้า 71 อ้างถึงใน Freedman, 

1983) 

 3. การล�าดับเรื่องราว ทฤษฎีน้ีให้ประโยชน์ต่อการถ่ายทอดศิลปะคือการอธิบายความ

สัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดงานศิลปโดยศิลปินการได้รับสุนทรียภาพของผู้ชม ซึ่งวางอยู่บนความไม่

แน่นอนของตัวแปรแวดล้อมที่มารบกวนการสื่อสารศิลปะของบุคคลทั้งสอง 

สามารถสรปุได้ว่า ทฤษฎีจติวทิยาทีก่ล่าวมาข้างต้น ผูว้จิยัน�ามาเชือ่มโยงกับปรากฎการณ์ศลิปะ

เพือ่ใช้อธบิายพฤตกิรรมแสดงออกศิลปะของผู้วจัิยและประสบการณ์ศลิปะของผู้ชม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. พฤติกรรมการสร้างศิลปะ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่เกิดจากความสมดุลระหว่างแรง

ผลักดันของอิดและซุปเปอร์อีโก้ ซึ่งเป็นกลไกป้องกันตนจากความปรารถนาของจิตไร้ส�านึกท่ีเก็บกดไว้

มิให้แสดงออกมา วิธีดังกล่าวช่วยท�าให้ศิลปินและผู้ชมมีสุขภาพจิตที่ดีได้ 

2. ประสบการณ์ศิลปะ เกิดขึ้นได้จากตัวแปรปลุกเร้าที่ส่งออกมาจากงานศิลปะ โดยที่ผู้ชม

รับรู้งานศิลปะล้วนวางอยู่บนความบิดเบือนและไม่แน่นอน ตลอดจนถูกสิ่งแวดล้อมรอบตัวรบกวน การ

รับรู้จึงขึ้นกับองค์รวม บริบทสิ่งแวดล้อม ตัวกลาง และการตีความของผู้ชม

3. ความสนใจ ความตึงเครียด ความตื่นเต้น และการปลดปล่อยความเครียดที่ได้รับจากงาน

ศิลปะเป็นสาระส�าคัญที่พบได้ในประสบการณ์ศิลปะ (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560, หน้า 75) 
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ทฤษฎีก�รรับรู้

ระบบก�รรับรู้

ระบบการรับรู้ (Perceiving System) เป็นความสามารถที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด 

เช่น สุนัขมีความไวต่อการรับกลิ่นดีกว่ามนุษย์ 1,000 - 100,000 เท่า เนื่องจากภายในโพรงจมูกของ

สุนัขประกอบด้วยประสาทรับกลิ่นที่มีอยู่ระหว่าง 125 - 300 ล้านปุ่มในขณะที่มนุษย์มีเพียง 5 ล้านปุ่ม

เท่านัน้ สนุขัยงัรบัรูช่้วงเสยีงได้กว้างกว่ามนษุย์โดยได้ยนิเสียงในย่านความถ่ีต้ังแต่ 67 - 45,000 เฮร์ิซ (Hz) 

ท�าให้สุนัขได้ยินเสียงต่างๆ มากกว่ามนุษย์ที่ได้ยินเพียง 64 - 23,000 เฮิร์ซเท่านั้น ท�าให้สุนัขได้รับข้อมูล

จากสิ่งแวดล้อมมากกว่ามนุษย์ นอกจากนี้ การดมกลิ่นปัสสาวะของสุนัขอื่นที่ถ่ายไว้ท�าให้มันรู้เรื่องราว

เกีย่วกบัเจ้าของปัสสาวะ เช่น เพศ ความแขง็แรง สขุภาพ ขนาดร่างกาย พร้อมจะมสีตัว์หรอืไม่ตัง้ท้องหรอื

เพิ่งตกลูก รวมทั้งอารมณ์พื้นฐาน ด้วยความสามารถในด้านการรับรู้ที่แตกต่างกันไปของสิ่งมีชีวิตแต่ละ

ชนิด จึงสามารถแบ่งการรับรู้ได้ตามระดับความจ�าเป็นและความสามารถรับรู้ของสิ่งมีชีวิตได้ ดังต่อไปนี้ 

1. การรับรู้เพื่ออยู่รอด (Tropistic Perception) เป็นการรับรู้เพ่ือให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่

ได้เป็นกิจกรรมที่มาจากความต้องการของสัญชาตญาณที่มีมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นการรับรู้พื้นฐานในการ

ด�ารงชวีติเพือ่เตมิเตม็ความต้องการพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ทัง้ยงัเป็นส่ิงทีเ่กีย่วข้องกบักลไกป้องกันตนโดย

ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยความคิดและเหตุผล

2. การรับรู้ด้วยพึงพอใจ (Preferential Perception) การรับรู้นี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เคย

ได้รบัมาในอดตีหรอืเคยได้เรยีนรูม้าก่อนแล้วน�ามาเป็นเงนิไขในการก�าหนดความพงึพอใจรบัรู ้ท�าให้การ

รบัรูป้ระเภทนีส้ร้างความแตกต่างกันไปในสตัว์แต่ละชนดิและในกลุม่พนัธุเ์ดยีวกัน จนกลายเป็นลกัษณะ

นสิยัเฉพาะหรอืนสิยัของสตัว์ตวันัน้ขึน้มา เช่น ไก่ชนบางตัวชอบขนัตอนเยน็เป็นประจ�า หรือสุนขับางตวั

ชอบปัสสาวะรดประจ�ายางรถยนตร์ การรับรู้ด้วยพึงใจเป็นการรับรู้ที่มีในสัตว์ทุกชนิดและแทรกอยู่ใน

กจิกรรมการด�ารงชวีติ แต่ในสตัว์ชัน้ต�า่มกัพบว่าความพอใจรับรู้นีอ้ยูใ่นกรอบทีจ่�ากดั ในขณะทีสั่ตว์เลีย้ง

ลูกด้วยนมและสัตว์ตระกูลนกมีกระบวนการทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง ในกระบวนการรับรู้ด้วยพึงใจนี้

เองมนุษย์พัฒนาเหนือไปกว่าสัตว์อื่นๆ ซ่ึงเห็นได้จากความพึงพอใจต่อความงามที่มนุษย์ให้ความสนใจ

โดยไม่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตเพื่ออยู่รอดแต่อย่างใด

3. การรับรู้เกสตอลต์ (Gestall Perception) เป็นการรับรู้สิ่งเร้าในเชิงปริภูมิ (Spatial) ซึ่ง

เกีย่วข้องกบัพืน้ทีว่่างได้แก่ รปูร่าง ช่องว่าง บริมาตร พ้ืนผิว สีสัน ส่วนการรับรู้เชงิกาลเวลา (Temporal) 

จะเกี่ยวข้องกับ ระยะเวลา ความเร็ว จังหวะ และความถี่  การรับรู้เกสตอลต์ภาพ (Visual Gestall) และ

เกสตอลต์เสียง (Sonic Gestall) มีความเชื่อมโยงกัน เช่น เสียง “เหมียว” ท�าให้นึกถึงแมว ลักษณะเด่น

ของการรับรู้เกสตอลต์คือการตรวจจับความคงอยู่ของวัตถุเป็นการรับรู้ความมีอยู่จริงของวัตถุ แม้วัตถุ

นั้นจะหายไปจากสายตาหรือถูกปิดบังซ่อนคุมไว้ เช่น หากเอาผ้าคุมของเล่นที่วางไว้ตรงหน้า ทารกก็รู้

ดีว่าวัตถุดังกล่าวยังคงอยู่ พฤติกรรมเหล่านี้แสดงว่าการรับรู้เกสตอลต์เป็นการรับรู้ส่ิงเร้าที่มีศักยภาพ

สูงกว่าการรับรู้เพื่ออยู่รอดและการรับรู้ด้วยพึงใจ ยิ่งไปกว่านั้นการรับรู้เกสตอลต์ยังพัฒนาไปสู่การรับรู้

สิ่งเร้าคลุมเครือที่ขาดความสมบูรณ์ชัดเจนอีกด้วย 
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ทฤษฎีก�รรับรู้โดยตรง

ทฤษฎีรับรู้โดยตรง (Direct Perception) ได้ถูกน�าเสนอโดย เจมส์ กิบสัน (James Gibson) 

กิบสนัเชือ่ว่าบุคคลรับโลกภายนอกผ่านทศันะประสาท เป็นสิง่ไม่จ�าเป็นต้องตคีวามแต่อย่างใด เนือ่งจาก

การเห็นเป็นประสบการณ์โดยตรงและประจักษ์ชัดในตัวอยู่แล้ว เช่น ผลงานจิตรกรรมที่ลวงตาจนดู

เหมือนจรงิได้ เพราะสะท้อนคลืน่ความถีแ่สงออกมาใกล้เคยีงกบัความยาวคลืน่แสงทีส่ะท้อนออกมาจาก 

วัตถุจริง ดังนั้น ผู้ชมที่เคยมีประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติรอบตัวมาก่อนเมื่อได้รับชมภาพ

กิจกรรมลวงตาสามมิติที่เหมือนจริง ก็แทบจะไม่ต้องคาดเดาหรือตีความหมายอีกต่อไป เปรียบเสมือน

การได้สัมผัสกับวัตถุจริง 

ทฤษฎีก�รรับรู้คอนสตรัคติวิสต์

ทฤษฎีรับรู ้คอนสตรัคติวิสต์ (Perceptual Constructivism Theory) ทฤษฎีนี้ มี

ความเป็นมาตั้งแต่ ค.ศ. 19 โดยเฮอร์แมนน์ เฮลม์โฮลตซ์ (Hermann Helmholtz) ซึ่งเป็นทั้งนักฟิสิกส์

และนักจิตวิทยา เชื่อว่าสสารหรือวัตถุเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและแน่นอน หากแต่การรับรู้ของผู้ชมต่างหากที่

เป็นเหตขุองความคลาดเคลือ่น บดิเบอืนไปจากความเป็นจรงิ เนือ่งจากความจ�ากดัและความไวของอวัยวะ

รับรู้ รวมทั้งความคลาดเคลื่อนของข่าวสารท่ีรับรู้ผ่านตัวกลาง เหล่านี้ท�าให้การรับรู้เป็นส่ิงไม่เท่ียงตรง 

ทฤษฎีนี้มีค�าอธิบายอยู่ 2 ประการ ดังต่อไปนี้

1. สุนทรียภาพจากจิตกรรม สิ่งเร้าท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรม ได้แก่ เส้น ช่องว่าง พื้นผิว 

และสี ล้วนถูกน�ามารวมตัวกันอย่างเป็นระบบและเป็นแบบแผน ด้วยการจัดองค์ประกอบทางความ

งาม ผสมผสานกบัการจดัการกบัสิง่เร้าในภาพจิตรกรรมท�าให้ภาพจิตรกรรมเกดิความน่าสนใจ ชวนมอง

สวยงาม ซึ่งตรงกับธรรมชาติการรับรู้ของผู้ชม

2. ประสบการณ์ของผู้ชมกับส่ิงท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรม ภาพท่ีตรงกับประสบการณ์ของ

ผู้ชมย่อมดึงดูดและเร้าความสนใจผู้ชมต่างกัน ผู้ชมต้องอาศัยการคาดเดาสิ่งที่เห็นในภาพจิตรกรรมด้วย

ประสบการณ์และการรู้จากจิตไร้ส�านึก

ทฤษฎีเกสตทลต์

ทฤษฎีเกสตอลต์ (Gestalt Theory) มุ่งอธิบายถึงการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ส่งผลต่อความ

รู้สึกนึกคิดของบุคคล หลักการทางจิตวิทยาทางการรับรู้ทางสายตา (Visual Perception) เป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการรบัรูอ้นัเกดิจากประสาทสัมผสัของมนษุย์อนัเป็นพฤตกิรรมภายใน โดยการรบัรูท้างการ

เหน็จะเกดิข้ึนถึงประมาณ 70% ของการรบัรูข้้อมลูข่าวสารทัง้หมด ดังน้ัน การรบัรู้ทางการเหน็จงึมคีวาม

ส�าคัญเป็นอย่างมาก ในการศึกษาเรือ่งการรบัรูท้างการเหน็นี ้เป็นการน�าเสนอให้เห็นปรากฏการณ์ทางการ

เห็น โดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นักจิตวิทยาได้ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ทางการเห็น

ทดลองจนค้นพบวธิกีารท�างานร่วมกนัของตาและสมอง ซ่ึงเป็นงานวจัิยทีเ่ก่ียวกบัศลิปะและวทิยาศาสตร์ 

เพียงแต่สิ่งส�าคัญของการค้นพบมีประโยชน์ส�าหรับศิลปินหรือนักออกแบบมาก ดังนั้น จึงเป็นที่รู้จัก

กันอย่างกว้างขวางในช่ือ “ทฤษฎีเกสตอลต์” (David and Stephen, 2008, หน้า 32) ปุณณรัตน์ 

พชิญไพบูลย์ (2560, หน้า 55-59) กล่าวว่า  แรกทฤษฎนีีม้จีดุเริม่ต้นจากการหาค�าตอบว่าเหตุใดมนษุย์จงึ
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รบัรูเ้ป็นภาพรวมเสยีมากกว่า ผูว้างรากฐานของทฤษฎนีีค้อื คริสเตียน อเีลนเฟิลส์ (Christian Ehrenfels) 

และพัฒนาต่อโดยวอล์ฟกัง เคอเลอร์ (Wolfgang Köhlerr) ซึ่ง องค์รวมมีความส�าคัญกว่าความสัมพันธ์

ของส่วนย่อย และถ้าต้องการให้เกิดการรับรู้หรือสื่อความหมายได้ดีควรท�าสิ่งเรานั้นให้มีความเรียบง่าย

จดัเข้ากลุม่และมคีวามต่อเนือ่งหรอืคาดคะเนได้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูช้มจดจ�าได้ง่ายและรวดเรว็ในทางตรงข้าม

หากสิ่งที่รับรู้ไม่สื่อความหมายหรือเข้าใจยาก ซับซ้อน ก็ท�าให้ไม่น่ามองหรือฟัง สับสนปนเป จดจ�ายาก 

สร้างความเครียด นักจิตวิทยาเกสตอลต์ได้น�าประเด็นนี้มาเช่ือมโยงกับประสบการณ์รับรู้ของผู้ชมงาน

ศิลปะ ช่วยให้เห็นว่าองค์ประกอบที่ปรากฏในผลงานศิลปะที่ก�าลังรับชมอยู่นั้นถูกน�ามาเชื่อมโยงเข้ากับ

เหตุการณ์ที่ผู้ชมเคยประสบมาก่อนในอดีต ท�าให้เกิดประสบการณ์ศิลปะขึ้นมาเนื่องจากไปเชื่อมโยงกับ

ประสบการณ์อารมณ์ทีไ่ปกระตุน้ความรู้สึกผู้ชม เช่น กล่ินธปูอาจเรียกประสบการณ์ทีรู้่สึกถึงโบสถ์ในวดั

หรือศาลเจ้า กลิน่แอลกอฮอล์เชด็แผลท�าให้หลายคนนกึถงึเวลาฉีดยาหรือท�าแผล การรบัรูท้ีไ่ปกระตุ้นให้

เกิดความเชือ่มโยงต่อความรูส้กึทีก่ล่าวมานีถ้กูน�ามาอธบิายด้วยทฤษฎีการแสดงออกเกสตอลต์ (Gestalt 

Theory of Expression) ซึ่งกล่าวว่าสิ่งเร้าที่รับรู้สามารถน�ามาเชื่อมโยงไปสู่สัญลักษณ์แทนความหมาย

ของประสบการณ์ในอดตีได้โดยไม่จ�าเป็นต้องไปความ ความเชือ่มโยงความหมายนีท้�าให้เกดิการส่ือภาษา

ทางทัศนะขึ้นมา เช่น เส้นตั้งให้ความรู้สึกสง่างาม การยืนหยัด การมีชีวิต ความหมายนี้อาจเกิดขึ้นจาก

ลักษณะการยืนตัวตรงของมนุษย์ที่แสดงความเด่นชัดสง่างาม อีกตัวอย่างหนึ่งคือ สีแดงสดให้ความรู้สึก

ร้อน ตืน่เต้น เนือ่งมาจากประสบการณ์ทีเ่คยได้รบัจากวัตถเุป็นเปล่ง สแีดงออกมา เช่น ดวงอาทติย์ เปลว

ไฟ วัตถุที่ร้อนจัด ในขณะที่สีฟ้าสื่อถึงอิสระเสรี ซึ่งผู้ชมได้รับประสบการณ์ตรงกับวันที่อากาศดีท้องฟ้า

ปลอดโปร่งแจ่มใส นอกจากนี้หลักการของเกสตอลต์ยังแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของสมอง ที่มีแนวโน้ม

ท�าสิ่งเร้าที่รับรู้ให้เกิดเป็นความหมายและมีความสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

1. ความประชิด (Proximity) เป็นการสร้างให้เกิดเป็นองค์รวม โดยพิจารณาสิ่งเร้าที่อยู่ใกล้

หรือประชิดกัน ให้เป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกัน

2. ความเหมือนกัน (Similarity) เป็นการสร้างให้เกิดเป็นองค์รวม โดยพิจารณาจากความ

เหมือนกัน ประเภทเดียวกัน คล้ายกันหรือเท่ากัน

3. การท�าให้สมบรูณ์ (Closure) เป็นการสร้างให้เกดิองค์รวม โดยท�าส่ิงเร้าทีข่าดความชดัเจน

ไม่ครบถ้วน ให้มีความสมบูรณ์และสื่อความหมายด้วยการคาดเดา

4. ความต่อเนื่อง (Continuity) เป็นความสัมพันธ์ของวัตถุสองชิ้นที่มาตัดกัน โดยสมองมี

แนวโน้มรับรู้ว่าวัตถุดังกล่าวมีความต่อเนื่องออกไป แทนการถูกแบ่งเป็นสองส่วน ณ จุดตัด นอกจากนี้

ยังรวมถึงการคาดเดา ล�าดับเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่จะด�าเนินต่อไปด้วย

ส�าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีเกสตอลส์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์รับรู้องค์ประกอบ

ภายในสิ่งเร้าที่ก่อตัวให้เกิดเป็นความรู้สึกในภาพรวม และช่วยอธิบายความหมายที่ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์

ในการสื่อสาร โดยสามารถท�าให้ผู้ชมรับรู้และเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องแปลหรือตีความอีก
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คว�มรู้สึก  

มนุษย์ทุกคนมีความกลัว ความโกรธ ความใคร่ ความดีใจ ความเสียใจ การเป็นมิตรและศัตรู 

ซึ่งเรียกว่า ความรู้สึกพื้นฐาน (Feeling of Life) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากความต้องการด�ารงชีพของ

มนุษย์ โดยมนุษย์จะแสดงความรู้สึกพื้นฐานเหล่านี้ออกมาเป็นพฤติกรรม เช่น ดีใจแสดงการยิ้ม หัวเราะ 

เสียใจร้องไห้น�้าตาไหล โกรธหรือไม่พอใจก็ขมวดคิ้ว เป็นต้น ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมนี้ยัง

ต่อเนือ่งไปถงึการสือ่สารอารมณ์ด้วยสญัลกัษณ์ทางวัจนภาษาและอวจันภาษาเพือ่บ่งบอกความรูส้กึออก

มาโดยตรง กระท่ังไปจนถึงการสือ่สารอารมณ์ความรูสึ้กผ่านการแสดงออกทางศลิปะโดยใช้องค์ประกอบ

ทางทัศนศิลป์ 

ความรูส้กึเหล่านีเ้กดิจากสิง่เร้ามากระทบกบัจิตใจทีถ่กูปรงุแต่งด้วยความทรงจ�า ประสบการณ์ 

ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ เก็บไว้ในเปลือกสมองรวมทั้งจิตใต้ส�านึกท�าให้ความรู้สึกเป็นเครื่อง

แสดงภาพภาวะของจติใจได้ในระดบัต่างๆ กันออกไป ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์อารมณ์ท่ีบคุคลเคยได้รับมา

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�าคาญ โกรธเคือง ไปจนถึงเดือดดาล

7. อารมณ์กลัวมีระดับความรู้สึกหวาดหวั่น เกรงกลัว ไปจนถึงหวาดกลัว

8. อารมณ์ความทุกข์มีระดับความรู้สึก วิตกร�าพึง โศกเศร้า ไปจนถึงทุกข์ใจ

ในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึง อารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปยึดเหนี่ยวไว้ด้วยอายตนะทั้ง 6 ประกอบ

ด้วย รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และจิต 

ทฤษฎีก�รวิจ�รณ์ผลง�นศิลปะ

ในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝัน ผู้วิจัยได้ศึกษาการทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะ

ของ ยีน มิลเลอร์ และทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

ทฤษฎีก�รวิจ�รณ์ผลง�นศิลปะของ ยีน มิลเลอร์ (Gene A. Mitter)

ทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะของ ยีน มิลเลอร์ มีเครื่องมือท่ีช่วยในการวิเคราะห์ เรียกว่า 

“Design Chart” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (Mitter, 1994, หน้า 48)
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ต�ร�ง 2.3 Design Chart ของ ยีน มิลเลอร์
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 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนมูลฐานทางศิลปะและหลักการทางศิลปะของ 

ยีน มิลเลอร์ มีวิธีการวิเคราะห์โดยตั้งค�าถามในแต่ละข้อของส่วนมูลฐานทางศิลปะว่า ในแต่ละส่วนมี 

ความสัมพันธ์กับหลักการทางศิลปะใดบ้าง ควรตั้งค�าถามตามประเด็น ดังเช่นนี้

1. สีที่ใช้ในภาพสร้างความสมดุลให้ภาพหรือไม่

2. สีที่ใช้ในภาพช่วยเน้นให้เกิดจุดเด่นภาพหรือไม่

3. สีที่ใช้ในภาพช่วยสร้างความกลมกลืนให้ภาพหรือไม่

4. มีการใช้สีที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้องค์ประกอบบ้างไหม

5. มีการไล่โทนสีจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง โดยสีค่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

6. สีที่ใช้ในภาพท�าให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือจังหวะบ้างไหม

7. มีสีหนึ่งสีใดออกมาจากสัดส่วนของสีอื่นๆ ที่ใช้ในภาพหรือไม่

เมื่อท�าการตรวจสอบเกี่ยวกับสีแล้ว ก็ท�าการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อค�าถามทั้งหมด 

การวิเคราะห์ความหมายของภาพด้วยวธินีี ้จะช่วยให้บรรลถุงึความเข้าใจและความสามารถทีจ่�าเป็นต้อง

ตัดสินใจอย่างไรในแต่ละส่วนของภาพที่รวมกันเป็นเอกภาพ ผู้วิจัยจึงได้น�า “Design Chart” ของ ยีน 

มิลเลอร์ มาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบในผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย เพราะ “Design Chart” สามารถ

แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชิ้นนั้นๆ ได้ใช้ส่วนมูลฐานทางศิลปะและ

หลักการทางศิลปะอย่างไรบ้างสร้างสรรค์ผลงาน จนกระทั่งเกิดเป็นเอกภาพในผลงาน



34

ทฤษฎีวิจ�รณ์ผลง�นศิลปะของเฟลด์แมน (Feldman) 

ทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน แบ่งรูปแบบการวิจารณ์ศิลปะออกเป็น 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ คือ   

1. ข้ันพรรณา (Description) เป็นขั้นของการบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ค้นพบในผลงานศิลปะอย่าง

ทนัททีนัใด โดยไม่ต้องมีการสรปุหรอืแสดงความคิดเหน็เป็นเพียงท�าความเข้าใจว่ามนัคอือะไร เป็นอย่างไร 

ซึ่งขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการให้ชื่อสิ่งที่พบในผลงานศิลปะนั้นๆ และการบอกลักษณะของรูปแบบและ

เทคนิควิธีของผลงานหรือเป็นการบรรยายตามที่ตาเห็น อย่าให้ความหมายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ขั้นวิเคราะห์รูปแบบ (Analysis) เป็นการเจาะลึกเข้าไปกว่าการพรรณา เป็นการอธิบาย

ว่า ส่ิงท่ีเราให้ช่ือหรือบอกไว้ตั้งแต่แรกน้ัน ศิลปินเขาท�ามันขึ้นมาอย่างไร หรือใช้ประกอบกันของสิ่งใด 

หรือทัศนธาตุทางศิลปะใดๆ บ้าง วิเคราะห์ว่าผู้ท�าหรือศิลปินเขาจัดการหรือผสมผสานทัศนธาตุ (Visual 

Elements) ต่างๆ อย่างไร ใช้หลักการทางศิลปะอย่างไร ซึ่งในขั้นการวิเคราะห์นี้ผู้วิจัยจะน�าทฤษฎี

การวิจารณ์ศิลปะของ ยีน มิลเลอร์ มาใช้ในการวิเคราะห์ 

3. ขั้นตีความหรือแปลความหมาย (Interpretation) คือกระบวนการที่นักวิจารณ์ชี้แจง 

แสดงความหมายต่างๆ ในผลงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยค้นหาความหมายต่างๆ และชี้ให้เห็นว่า 

ความหมายเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ผลงานในส่วนอ่ืนๆ อย่างไร ซ่ึงต้องมีเหตุผล 

หนักแน่นและอธิบายได้เหมาะสมกับหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นในผลงานศิลปะนั้นๆ

4. ขั้นตัดสินหรือประเมินคุณค่า (Judgment) เป็นการตัดสินหรือการประเมินคุณค่าของผล

งานศิลปะชิ้นหนึ่ง เพื่อจัดอันดับโดยการเปรียบเทียบกับผลงานชิ้นอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันว่ามีคุณค่า และ

สุนทรียภาพมากน้อยกว่ากันเพียงใด ขั้นตอนน้ีอาจไม่มีความจ�าเป็นเลย ถ้าขั้นตอนของการตีความ ได้

ผลเป็นที่น่าพอใจ เกณฑ์ในการพิจารณาประเมินคุณค่าผลงานศิลปะประกอบด้วย

 4.1 เปรียบเทียบกับผลงานเก่า

 4.2 ประเมินความเป็นต้นแบบ

 4.3 ประเมินที่เทคนิควิธีหรือฝีมือ หมายถึง ความช�านาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

การพิจารณาผลงานศิลปะขณะท�าการวิจารณ์จ�าเป็นต้องมีล�าดับขั้นตอนในการพิจารณา ซึ่ง

ล�าดับข้ันตอนดังกล่าวจะช่วยแสดงรายละเอียดในผลงานศิลปะให้น่าสนใจ และเพื่อท�าความเข้าใจเป็น

ล�าดบั เป็นระบบระเบยีบทัง้ผูว้จิารณ์และผู้รับการวจิารณ์หรือข้อวจิารณ์ดังกล่าว นบัต้ังแต่การพิจารณา

เบื้องต้น จนกระทั่งถึงการตัดสินคุณค่าของผลงาน (สมโภชน์ ทองแดง, 2536, หน้า 97-99) 
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ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้องในประเดน็เกีย่วกบัสวรรค์นัน้ แบ่งออกเป็นประเดน็ในการศกึษา

คือ ความหมาย ประเภท องค์ประกอบของสวรรค์ และวิธีการเข้าถึงสวรรค์ ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห ์

สังเคราะห์  จึงได้สาระส�าคัญ ดังนี้

1. ความหมายของสวรรค์ในศาสนาพุทธเถรวาท คอื สถานทีส่ขุสบายเพียบพร้อมไปด้วยทพิย

สมบัติ ได้แก่ โลกใหม่ที่อ�านวยความสะดวกสบายทุกอย่างจากการเสวยอารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6 ที่เลิศ

ในโลกทิพย์ และผู้ต้องการจะไปเสวยทิพยสุขในโลกสวรรค์ (พระวิชัย สุภโร (แสนอิยทร์): 2551)

2. ประเภทของสวรรค์ในศาสนาพุทธเถรวาทกล่าวว่า สวรรค์มีอยู่ 6 ชั้น ได้แก่ สวรรค์ช้ัน

จาตุมหาราชิกา ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัตดี (พระวิชัย สุภโร 

(แสนอิยทร์): 2551) 

3. องค์ประกอบของสวรรค์

4. วิธีการเข้าถึงสวรรค์ในศาสนาพุทธเถรวาทจะต้องท�าความดีในระดับพื้นฐาน เช่น การให้

ทาน เป็นต้น (พระวิชัย สุภโร (แสนอิยทร์): 2551)

5. สวรรค์เชิงประจักษ์ 

 พระวิชัย สุภโร (แสนอิยทร์): 2551) กล่าวว่า การเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์ผ่านทางอายตนะ

ภายใน-ภายนอก เช่น การรูจ้กัด�าเนนิชวีติด้วยความพอเพียง มศีลีธรรมทางพระพทุธศาสนาเถรวาท เมือ่

ประสบอารมณ์ที่น่าปรารถนาทางอายตนะก็เกิดความสุขขึ้นทางอายตนะนั้นๆ

ฉลองเดช คูภานุมาต (2557) ได้ศึกษาคติจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนาจากงานจิตรกรรม

ล้านนาเพ่ือสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ความเช่ือ

เก่ียวกับเร่ืองคติจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา และศึกษาแนวคิด สัญลักษณ์ รูปแบบทางศิลปกรรม

ของงานจิตรกรรมล้านนาท่ีสะท้อนคติจักรวาล ตลอดจนสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับคติจักรวาลวิทยาใน

พระพุทธศาสนาจากงานจิตรกรรมล้านนา น�ามาสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ด�าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบ

วิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ ท�าศึกษาคติจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนาจากงานจิตรกรรมล้านนา โดย

วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ น�าเสนอด้วยวิธีการพรรณาวิเคราะห์ และน�าองค์

ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาวิจัยมาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ซ่ึง

เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน การทดลอง และการบันทึกข้ึนตอนต่างๆ อย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยพบ

ว่า คติจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา คือแนวคดิส�าคัญท่ีใช้อธิบายโครงสร้างทางจิตวิญญาณของมนุษย์ ด้วย

การสร้างจินตภาพท่ีแสดงธรรมชาติฝ่ายนามธรรม โดยเทียบเคียงให้สอดคล้องกับธรรมชาติทางรูปธรรม

จากโลกทัศน์ของคนในสมัยโบราณ ท้ังน้ี จักรวาลในคติความเช่ือของชาวพุทธ หมายถึง ปริมณฑลแห่ง

ภพภูมิท้ัง 3 หรือไตรภูมิ ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ซ่ึงเป็นการแสดงสถานะชีวิตของสรรพสัตว์

 รวมท้ังรูปพรรณสัณฐานและองค์ประกอบของโลกจักรวาลทางกายภาพ ในบริบทของสังคมวัฒนธรรม

ล้านนา คติจักรวาลวิทยายังเป็นรากฐานส�าคัญของภูมิปัญญาด้ังเดิม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงพลังความศรัทธา
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ในพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ์โดยการถ่ายทอดผ่านวรรณกรรม จากการศึกษาแนวคิด

 สัญลักษณ์ และรูปแบบทางศิลปกรรมของงานจิตรกรรมล้านนาพบว่า เน้ือหาเร่ืองคติจักรวาลมีท้ังท่ี

ปรากฎอยู่ในภาพเขียนเล่าเร่ืองพุทธประวัติ ชาดก วรรณกรรมพ้ืนบ้าน และส่ือความหมายด้วยรูปทรง

สัญลักษณ์ รูปแบบและกรรมวิธีในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมล้านนามีลักษณะเด่นและสามารถส่ือ

ความหมายเชิงสัญลักษณ์ โดยเช่ือมโยงกับงานศิลปกรรมแขนงอ่ืนๆ ภายในพุทธสถานล้านนาแบบเป็น

องค์รวม ท้ังน้ี สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ยังท�าหน้าท่ีเป็นส่ือศิลปะท่ีสะท้อนความหมายอันลึกซ้ึงของ

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้น�าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษามาเป็นแรงบันดาลใจใน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย รูปแบบศิลปะส่ือประสม และศิลปะแนวจัดวาง โดยตีความหมาย

จากแนวคิดคติจักรวาลวิทยาในงานจิตรกรรมล้านนา เพ่ือการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมวิธีคิดอันเป็น

ผลผลิตทางพุทธปัญญาของชาวพุทธ

Robert Waldinger (https://bit.ly/34uTMiv: สืบค้นเม่ือ 10 เมษายน พ.ศ.2560)  ได้ศึกษา

วิจัยเร่ือง Harvard Study of Adult Development การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาของผู้ใหญ่ โดยงาน

วิจัยช้ินน้ีริเร่ิมจากการติตามศึกษาชีวิตของวัยรุ่นชาย 2 กลุ่มคือนักศึกษาชายช้ันปีท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย

 Harvard 268 คน และวัยรุ่นชายอายุ 12 – 16 ปี เติบโตแบบตามมีตามเกิดในเมือง Boston ท้ังหมด

 456 คนด้วยกัน ทุก ๆ 2 ปี ทีมวิจัยจะให้ท้ัง 724 คนมาท�าแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในชีวิต

 ท้ังด้านหน้าท่ีการงาน ด้านสังคม ด้านชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงการขอสัมภาษณ์ภายในบ้านเพ่ือพูดคุยกับ

บุคคลในครอบครัวด้วย และทุกๆ 5 ปี พวกเขาก็จะได้รับการตรวจสุขภาพด้วย จนกระท่ังตลอดระยะ

เวลาท่ีท�าการติดตามศึกษาชีวิตของวัยรุ่นท้ัง 724 คนน้ี ทีมวิจัยให้เห็นการเติบโตของพวกเขาในแต่ละปี 

มีหน้าท่ีการงานท�า สามารถไต่ระดับจากการสร้างเน้ือสร้างตัวจนมีหน้ามีตาในสังคม แต่ก็มีอีกจ�านวนไม่

น้อยท่ีประสบกับความล้มเหลว จมด่ิงลึกลงไปในห้วงแห่งความผิดหวังถึงข้ันติดเหล้าเมายาก็มี จนกระท่ัง

มาถึงปัจจุบัน จากจ�านวน 724 คน เหลือชีวิตรอดอยูเ่พียงแค่ 60 คน ซ่ึงแต่ละคนก็มีอายุไม่ต�่ากว่า 90 ปี

แล้ว และจากการเรียนรู้ชีวิตของบุคคลเหล่าน้ีท�าให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้ว่า ความร�่ารวย มีหน้ามีตาในสังคม 

หรือ การท�างานอย่างหนักน้ันไม่ใช่ค�าตอบของชีวิตท่ีมีความสุข ซ่ึงค�าตอบท่ีแท้จริงของชีวิตท่ีมีความสุข

ก็คือ ‘ความสัมพันธ์ท่ีดี’ น่ันเอง จากความเช่ือแรกเร่ิมในช่วงวัยรุ่นท่ีว่า ช่ือเสียงและเงินทอง จะท�าให้มี

ชีวิตท่ีดีและมีความสุขแต่จากการศึกษามาตลอดระยะเวลา 75 ปี กลับพบว่า บุคคลท่ีให้ความส�าคัญกับ 

‘ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้คนรอบข้าง’ น้ันจะเป็นผู้ท่ีพบกับความสุขท่ีแท้จริง Robert Waldinger ผู้ควบคุม

งานวจัิยคนปัจจุบันได้กล่าวเอาไว้ว่า ความสมัพันธ์ท่ีดีเป็นส่ิงท่ีหลายคนมองขา้ม มักจะคิดว่าช่ือเสียง เงิน

ทอง เป็นส่ิงท่ีสร้างความสุขได้งา่ยกว่า ท�าให้หลายคนเลือกท่ีจะท�างานหาเงินอยา่งเดียว เพราะคิดว่าความ

สัมพันธ์ท่ีดีน้ันเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ต้องคอยเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา และเป็นเร่ืองท่ียากเกินไป แต่มัน

ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดน้ัน เพราะความสัมพันธ์ท่ีดีเร่ิมต้นได้จากการเงยหน้าข้ึนมาจากจอโทรศัพท์ สบตา

คนท่ีอยูข้่างๆ ชวนกันออกไปท�าอะไรใหม่ๆ เติมเต็มความสัมพันธ์ท่ีจืดจางให้มีชีวิตชีวาอีกคร้ัง แล้วความ

สุขท่ีได้กลับมาจะมีค่ายิง่กว่าเงินท่ีต้องเสียไปซะอีก แต่กว่าท่ีเราจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้ว เพราะชีวิตคนเรา

มันส้ันนัก   
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ผลง�นศิลปะที่เกี่ยวข้อง

ภาพ 2.4 Archangel Gabriel

ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 39

Archangel Gabriel หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าภาพ Angel with the Golden Hair เป็น

หนึ่งในภาพวาดรูปเคารพที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดของรัสเซีย ซึ่งน่าจะมาจากส�านักโนฟโกรอด (Novgorod 

School) เมื่อราว ค.ศ.1130-90 ระหว่างศตวรรษที่ 10 และ 11 ศาสนาคริสต์ขยายตัวไปทางเหนือจาก

กรุงคอนสแตนติโนเปิลน�าศิลปะแบบไบแซนไทน์ไปสู่ภูมิภาคของชาวสลาฟในรัสเซีย การฟื�นฟูศิลปะรูป

เคารพในยุคนี้น�ามาสู่วิธีคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับรูปเคารพ ในฐานะเครื่องช่วยในการท�าสมาธิผ่านรูปเคารพที่

ถูกสร้างขึ้นให้มีรูปลักษณ์ทางวัตถุ ก่อให้เกิดบางสิ่งที่ช่วยให้ผู้มองเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า จากแง่มุมนี้ ภาพ

วาดรปูเคารพจัดเป็นการภาวนาในรปูแบบหนึง่ เพชรพลอยทีป่ระดบัอยูบ่นเรอืนผมของเทวฑตูบ่งให้รูว่้า

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

เข้าไว้ด้วยกนั คอืเหตกุารณ์การฟื�นคนืชพีของพระเยซูและเหตกุารณ์ทีพ่ระองค์ได้พบกบันางแมร ีแมก็ดา

เลนในเวลาต่อมา ทูตสวรรค์ตนหนึ่งนั่งอยู่บนหลุมศพทางซ้ายมือของภาพ มีบทบาทเป็นผู้สังเกตุการณ์

การฟื�นคืนชีพนี้ ทางด้านขวา พระเยซูกับนางแมรีก�าลังแสดงฉากที่เรียกว่า “Noli Me Tangere” วลี

ภาษาลาตินท่ีมีความหมายว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้” ซึ่งหมายถึงการปรากฎกายดุจปาฏิหาริย์ครั้ง

แรกของพระเยซูเบื้องหน้าแมรี แม็กดาเลน หลังจากความตาย หลังจากพบว่าหลุมศพของพระองค์ว่าง

เปล่า นางแมรีเข้าใจผิดคิดว่าพระเยซูเป็นคนสวน และวิงวอนให้เขาเผยต�าแหน่งร่างของพระเยซู ในชั่ว

ขณะนั้น พระเยซูเผยตนให้นางรับรู้ พร้อมประกาศว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้ เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไป

หาพระบิดาของเรา” ท่าทางของพระเยซูในภาพสื่อถึงการที่พระองค์เป็นผู้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพรหม

แดนสวรรค์และโลก ศลิปินจอิอตโตจดัวางพระเยซูไว้ทางขวาของภาพ ร่างของพระองค์ก�าลังเคล่ือนห่าง

ไปจากนางแมรี ขณะที่สายตาเหลียวกลับมามอง จิออตโตพยายามใส่ความลึกทางจิตวิทยาให้กับคนใน

ภาพ โดยท�าให้พวกเขาดูมีมิติทางอารมณ์มากขึ้น 



39

ภาพ 2.6 Annunciation ศิลปิน จุสโต เด เมนาบัวอี

ที่มา : สตีเฟ่น ฟาร์ธิง, 2558, หน้า 59

Annunciation วาดโดยจุสโต เด เมนาบัวอี ในราว ค.ศ.1376-1378 ภาพนี้เป็นเรื่องของทูต

สวรรค์กาเบรียลที่แจ้งข่าวให้นางมารีรู้ว่าพระเยซูได้จุติขึ้นในครรภ์ของนาง โดยศิลปินวาดเสาหลักต้น

หนึ่งคั่นกลางระหว่างเทวฑูตกาเบรียลกับพระแม่มารี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกโลกมนุษย์กับ

สวรรค์ นางมารีได้รับพรจากพระจิตของพระเจ้า ซึ่งมีนกพิราบเป็นตัวแทน ดอกลิลลีในมือของกาเบรียล

หมายถึงความบริสุทธิ์ ฉากหลังเป็นเรขาคณิตเพื่อสร้างศิลปะลวงตาทรอมพลุยล์ (Trompe L’oeil) ที่

ท�าให้ผู้มองคิดว่าฉากหลังนั้นลึกถอยเข้าไปด้านหลัง 

 

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

ฉากฝ่ังซ้ายมอืของภาพก�าลงัจะก้าวสูย่มโลกผ่านประตูท่ีเปิดกว้าง ซ่ึงประตูนีเ้ป็นปากสัตว์ร้ายท่ีเป็นปีศาจ

น�้า ผู้ที่ยื่นมือให้กับพระเยซูน่าจะเป็นอดัม มนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่อาศัยอยู่ในนรกด้วยความหวังที่จะได้

รับบัตรผ่านขึ้นไปสู่สวรรค์ เหนือร่างของพระเยซูที่สวมใส่อาภรณ์ดุลราชา คือเหล่าทูตสวรรค์ที่เฝ้ามอง

พระองค์ด้วยความรัก ล้อมรอบด้วยก้อนเฆมสีขาว แสดงให้เห็นความแตกต่างจากเหล่าปีศาจเขาสีด�าที่

เกาะอยู่บนตัวสัตว์ประหลาดยักษ์ ภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ในภาพนี้คือพระเยซูลงไปยังนรก เพื่อน�าคนดีขึ้น

สวรรค์และยังเป็นภาพที่แสดงถึงค�ามั่นสัญญาที่ว่ามนุษย์จะได้รับการไถ่บาป
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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�้าเงินเข้มและรายละเอียดสีทองก่อให้เกิดภาพท้องฟ้าตระกานตา แสดงภาพของกลุ่มดาวฤกษ์

แห่งสรวงสวรรค์ที่ให้รายละเอียดบางส่วนของเดือนกรกฎาคมได้อย่างแม่นย�า

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

พระองค์ยงัมชีวีติภายหลงัการตรึง่กางเขน ต�าแหน่งของต้นไม้ในฉากหลงัสะท้อนระยะห่างระหว่างมอืของ

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

ทีส่องของภาพ พระแม่มารทีีอ่ยูต่รงกลางระหว่างทตูสวรรค์ ลอยขึน้ไปยงัช่วงทีส่าม ทีซ่ึ่งพระเจ้าก�าลงัรอ

คอยอยู ่สสีนัจดัจ้าน แสงสทีอง และท่าทางของตัวละครในภาพท�าให้ผลงานชิน้นีเ้ป็นทีก่ล่าวถงึอย่างมาก

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

ระลกึถงึการเสยีชวีติของกอนซาโล รยุซ์ เด โตเลโด ท่าเคานต์แห่งออร์กาซ ผู้อปุถมัภ์โบสถ์ซานโตโตเม ที่

ถึงแก่กรรมเมื่อ 250 ปีก่อน ต�านานเล่าว่าตอนที่ถูกฝัง นักบุญสององค์ปรากฏกายขึ้นเพื่อวางร่างของเขา

ไว้ในหลุม ภาพนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยมีสวรรค์อยู่ด้านบนและโลกอยู่ด้านล่าง ขณะที่ร่างอันซีด

ขาวไร้วิญญาณในชุดเกราะถูกหย่อนลงไปใต้ดิน ดวงวิญญาณของเขาโบนบินขึ้นไปยังพระเยซูที่ประทับ

อยู่บนหน้าผาแห่งสวรรค์ โทนสีจัดจ้านของสีเหลืองมัสตาร์ด แดงเชอร์รี และน�้าเงินหมึก ตัดกับฉากสี

ด�าทีก่ลนืกนิเหตกุารณ์นีใ้ห้อยูใ่นความมดื ใบหน้าหนึง่ทีจ้่องตรงออกมาจากภาพท่ามกลางผูค้นทีย่นืเรียง

แถวอยู่ด้านหลัง น่าจะเป็นภาพเหมือนตนเองของเอล เกรโก เด็กที่ยืนอยู่ทางมุมซ้ายล่างพร้อมคบเพลิง

ในมือ น่าจะมต้ีนแบบมาจากบุตรชายของเขา ตวัหนงัสอืจารกึอยูบ่นผ้าเชด็หน้าทีย่ืน่ออกมาจากกระเป๋า

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

เอาใจพระราชนิเีอลซิาเบธ หลงัจากทีล่ไีด้สร้างความขุ่นเคอืงพระทัยให้กบัพระองค์ นอกจากนีย้งัเป็นการ

แสดงสถานะและอ�านาจของพระองค์ ซ่ึงแลดูราวกับทูตสวรรค์บนโลกท่ีระยิบระยับไปด้วยอัญมณีและ

ไข่มกุ ยนือยู่บนอย่างสง่างามบนแผนท่ีโลก โดยมปีระเทศอังกฤษปรากฏอยูใ่ต้ฝ่าเท้าอนัแบบบางของนาง 

ซ้ายมอืของนางมสีายฟ้า ความมดื และบทซอนเนต็ถงึพระอาทติย์ ด้านขวามท้ีองฟ้าสฟ้ีาอ่อน รอบๆ มคี�า

จารึกภาษาละตินสามส่วน ซึ่งมีใจความว่า “พระนางให้โดยไม่คาดหวัง” “พระนางไม่ล้างแค้นแม้ท�าได้” 

และ “พระนางเพิ่มอ�านาจด้วยการมอบมันกลับคืน”

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�าเสนอความปวกเปียกในความปลืม้ปิติกบัความแขง็แกร่งของเทพเจ้า และความเป็นมนษุย์กบั

ความเหนอืธรรมชาต ิงานชิน้นีแ้สดงทัง้ฉากของศรทัธาอนัแก่กล้าและการมปีฏสิมัพนัธ์แบบมนษุย์ในเวลา

เดียวกัน รูปขันธ์ของพระเยซู (หลังลงจากไม้กางเขน) ตลอดจนความใส่ใจในรายละเอียดของเสื้อคลุมที่

นักบุญสวมใส่ ซึ่งถูกวางไว้เทียบเคียงกับร่างอันแข็งเกร็งของพระเยซู ท�าให้นิมิตเชิงรหัสยะมีบรรยากาศ

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 

มอีายรุาว ค.ศ.1800-20 พระวษิณุ คอืหนึง่ในสามตรมูีรติ ร่วมกบัพระศวิะผูท้�าลาย และพระพรหมผูส้ร้าง 

ตามความเชื่อของชาวฮินดู พระวิษณุมีหน้าที่ปกปักษ์รักษาโลกให้อยู่ในความเรียบร้อยและสมดุล และ

สามารถอวตารเป็นสัตว์และผู้พยากรณ์ทั้งหลาย โดยมีพระกฤษณะเป็นร่างอวตารท่ีเป็นที่รู้จักท่ีสุด รูป

ลกัษณ์ของพระวษิณใุนภาพนีเ้รยีกกันว่า “วศิวรูป” เป็นรูปชายหนุม่รูปงามสวมมงกฎุ และมร่ีางประกอบ

ด้วยทวยเทพตามเรือ่งราวจากคมัภีร์ภควทัคตีา ภาพนีเ้ป็นภาพศิลปะส�านกัชยัปรุะทางตะวนัตกเฉยีงเหนอื

ของอินเดีย ที่วาดขึ้นตามความต้องการของผู้ปกครองหรือขุนนางในท้องถิ่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและ

แนวทางให้กบัมนษุย์ผูศ้รทัธา ในภาพ Vishnu Visvarupa, Preserver of the Universe, Repersented 

as the Whole World พระวิษณุปรากฎกายอยู่หน้าทรงกลด มือทั้งสี่ถือของศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันออก

ไป บ่งบอกถึงความสามารถในการท�าหลายสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน สังข์เป็นสัญลักษณ์ของบทบาทของ

พระวิษณุในการเป็นผู้มีอ�านาจในน่านน�้าอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต กงจักรเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ 

หมายถึงอ�านาจในการท�าลายความมืดและความเขลาเบาปัญญาของมนุษย์ ดอกบัวตูมเป็นตัวแทนของ

ความบริสุทธิ์และพลังของจิตวิญญาณ และเมื่อบานออกหมายถึงการบรรลุของพัฒนาการของมนุษย์ใน

กระบวนการอันน�าไปสู่ความรู้แจ้ง ส่วนคทาหมายถึงการด�ารงอยู่ของมนุษย์แต่ละคน ในภาพวาดที่แบน

แต่แลดูสว่างนี้ ร่างกายของพระวิษณุมีสีน�้าเงิน ซึ่งชวนให้นึกถึงท้องฟ้าอันไร้ที่สิ้นสุด
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ภาพ 2.15 จินตนาการแห่งสวรรค์ ศิลปิน สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 

ท่ีมา : https://goo.gl/VS1zau

จนิตนาการแห่งสวรรค์ ศลิปิน สวุฒัน์ แสนขตัยิรตัน์ ได้ศกึษาข้อมลูจากหนงัสอืเรือ่งไตรภมู ิและ

ต�าราท่ีกล่าวถึงภพภูมิสวรรค์ตามแบบศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์มาใช้ในการเขียนภาพของเหล่า

เทวดาและนางฟ้าบนสวรรค์ ตลอดจนความงดงามและวิจิตรอลังการของสวรรค์ชั้นฟ้า อันเป็นผลงานที่

ต้องการเชญิชวนให้ผูช้มได้เหน็ถงึผลของการประพฤติชอบ ประกอบแต่กรรมดี รักษาศลี มหีริิโอตตัปปะ 

เพื่อก้าวสู่สรวงสวรรค์อันรื่นรมย์และเป็นทิพย์ ศิลปินได้น�าสิ่งที่เป็นนามธรรมมาน�าเสนอให้เป็นรูปธรรม 

เพือ่ท�าให้ภาพสวรรค์ในจนิตนาการของแต่ละคนมีความชดัเจนขึน้ แก่นแท้ทีศ่ลิปินต้องการน�าเสนอคอืมุง่

เน้นให้บุคคลมุ่งสร้างผลกรรมดีและปฏิบัติตามค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะน�าพา

จิตไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และสามารถเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุขในที่สุด

ภาพ 2.16 อาณาจักรวาล ศิลปิน ปัญญา วิจินธนสาร 

ท่ีมา : พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย, 2553

อาณาจักรวาล ศิลปิน ปัญญา วิจินธนสาร โดยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ภาพออกไปในลักษณะ

งานจิตรกรรมร่วมสมัย โดยการน�าเร่ืองของวิทยาศาสตร์เข้าผสมผสานกับไตรภูมิจักรวาลในเร่ืองพระพุทธ

ศาสนา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดการออกแบบตัวอาคารในส่วนน้ี (BANKING HALL) อันถือเป็น

จุดศูนย์กลางของอาคารโดยไม่ว่าจะมองข้ึนไป หรือมองออกไปโดยรอบ จะเกิดความสัมพันธ์ร่วมกัน
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ระหว่างภายในกับภายนอก น่ันคือบรรยากาศของจักรวาล ความหมายของภาพลักษณะการออกแบบ

ภาพวาดจะใช้ภาพตรงจุดก่ึงกลางเป็นจุดศูนยก์ลางแห่งความหมาย เน่ืองจากต้องการเน้นให้มคีวามหมาย

ส่ือไปในทางเดียวกับตัวอาคาร จุดก่ึงกลาง กล่าวถึงเร่ืองไตรภูมิท่ีล�าดับสวรรค์แต่ละช้ัน ช้ันท่ีส�าคัญท่ีสุด

คือช้ันดาวดึงส์ อันเป็นช้ันสวรรค์กับมนุษย์ติดต่อกันได้ (ตามต�าราไตรภูมิ) ด้านบนสีแดงเป็นสัญลักษณ์

ของสวรรค์ในไตรภูมิ สีน�้าเงินเป็นสัญลักษณ์ของอวกาศ อันแสดงถึงจักรวาลทางวิทยาศาสตร์ ส่วนกลาง

วิมานเหนือช้ันของอสูร และวิมานของครุฑ ด้านล่าง มหาสมุทรท้ัง 4 และล�าดับเขาพระสุเมรุในไตรภูมิ

แต่ละช้ัน และด้านล่างสุดของภาพ คือปลาอานนท์ท้ังส่ีจ�าพวก ท�าหน้าท่ีหนุนโลกอยู่ ถัดจากก่ึงกลาง

ของภาพขยายออกท้ัง 2 ข้าง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านจินตนาการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง มีราย

ละเอียดดังน้ี ด้านขวา หมายถึงขอบของจักรวาล โดยมีวงกลมล้อมรอบเปรียบเสมือนกาแล็คซ่ี เน่ืองจาก

จักรวาลมีหลายจักรวาล โดยช่องว่างระหว่างจักรวาลเป็นท่ีอยู่ของสัตว์นรก ด้านบนของภาพในส่วนน้ี 

หมายถึง ป่าหิมพานต์ซ่ึงมีแม่น�้าสีทันดร คือแม่น�้าส่ีสายในป่าหิมพานต์ ด้านซ้ายเป็นเร่ืองทางโลก กล่าว

ถึงอดีต ต้ังแต่วิถีชีวิตในอดีต จนถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยสมัยใหม่ ซ่ึงจะมีแนวต้ังแต่วิถีชีวิตใน

อดีตถึงรัชกาลท่ี ๕ เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในปจัจุบันประกอบดว้ย ธนาคารไทยพาณชิย ์หลวงพอ่คูณ นิวเคลียร์ 

สุริยุปราคา กรีนพีช และส่ิงแวดล้อม

ภาพ 2.17 ทูตสวรรค์ ศิลปิน Sun Yuan และ Peng Yu 

ท่ีมา : https://goo.gl/c2PJDn, 2015

 ทูตสวรรค์ ศิลปิน Sun Yuan และ Peng Yu ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานข้ึนมาโดยได้รับ

แรงบันดาลใจมากจากพระคัมภีร์ไบเบ้ิล ท่ีมีเครูบและเซราฟิมท่ีเป็นทูตของสวรรค์ โดยร่างกายชีวิต

 จิตวิญาณ เหมือนกับมนุษย์ แต่ต่างกันตรงท่ีทูตสวรรค์มีปีกเท่าน้ัน ดังน้ันเขาจึงจ�าลองทูตสวรรค์ข้ึนมา 

โดยใช้ซิลิกาเจล ไฟเบอร์กลาส สแตนเลส และตาข่ายทอ ในรูปแบบของหญิงชรามีปีกท่ีไร้ขนก�าลังนอน

หลับอยู่ เพ่ือสะท้อนให้เห็นความเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติของมนุษย์และทูตสวรรค์
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ภาพ 2.18 วัดร่องขุ่น ศิลปิน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

ท่ีมา : https://goo.gl/dqCqB9

วัดร่องขุ่น สร้างโดยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ท่ีจังหวัดเชียงราย เม่ือปี พ.ศ. 2540 โดยมุ่งหวังให้

เป็นดังเมืองสวรรค์ท่ีมนุษย์สัมผัสได้ จากแรงบันดาลใจ 3 ประการ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย

อธิบายว่า ชาติ เพ่ือให้เป็นสมบัติแผ่นดิน ศาสนา เพ่ือด�ารงพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือ

ถวายเป็นงานศิลปะประจ�ารัชกาลท่ี 9

ภาพ 2.19 Medication for the Soul (after D. Hirst), 2010 ยาทางใจ ศิลปิน จิรภัทร ทัศนสมบูรณ์

ท่ีมา : Rathsaran Sireekan, 2010: 35

Medication for the Soul (after D. Hirst) ศิลปิน จิรภัทร ทัศนสมบูรณ์ สร้างสรรค์เม่ือปี

 พ.ศ. 2553 โดยเสนอแนวคิดว่าศิลปะเปรียบเสมือนยา สามารถรักษาโรคทางใจได้ ศิลปินได้รับอิทธิพล
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โดยตรงจากศิลปินชาวอังกฤษ Damien Hirst น�ารูปแบบการจัดวางซ�้าๆ จากในภาพของ Hirst และใช้การ

อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบการค้าในรูปแบบของพุทธศาสนาท่ีนิยมในประเทศไทย  ในผลงาน Medication 

for the Soul (after D. Hirst) เปล่ียน ‘ยา’ หลากสีท่ีท�าซ�้าเหล่าน้ีให้กลายเป็นรูปปั�นของพระพุทธรูป

น่ังสมาธิเพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมของการท�าวัตถุศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการค้าในเชิงพาณิชย ์ท่ีน่ีมี

รูปปั�นพระพุทธรูปและเม็ดดินจ�านวนนับไม่ถ้วนในบรรดาพระเคร่ืองและเคร่ืองรางของขลังอ่ืน ๆ ท่ีผลิต

ขายเพ่ือเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้มีโอกาสท�าบุญ จึงเป็นวาทกรรมท่ีนิยมทางพุทธศาสนาของไทยและ

ช่วยรักษาจิตวิญญาณท่ีป่วยได้ในท่ีสุด  



บทที่  3

วิธีดำ�เนินง�นวิจัย

การวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง สวรรค์เชิงประจักษ์ เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย คือ 1) ศึกษาถึงความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะ ประเภทองค์ประกอบของสวรรค์ และวิธีเข้าถึง

สวรรค์ในพระพุทธศาสนา 2) สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมเรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ เพื่อสื่อ

ความหมายถึงการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนษุย์หรอืการสร้างความสขุให้แก่ตนเองได้ในชวีติปัจจบุนั 3) สร้าง

องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ ์ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานจ�านวน 10 ชิ้น โดยได้

จ�าแนกวิธีการด�าเนินงานวิจัยออกเป็นขั้นตอนตามรายละเอียดดังนี้  

1. ขอบเขตของการวิจัย

2. ระเบียบวิธีวิจัย

3. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

4.  การสร้างสรรค์ผลงาน

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ขอบเขตของก�รวิจัย

ขอบเขตด้�นเนื้อห�

1. สัญลักษณ์ในความฝันตามความเชื่อคนไทย

2. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

3. หลักการวิเคราะห์ผลงานศิลปะตามทฤษฎีของยีน มิลเลอร์

4. หลักการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของสีตามทฤษฎีสีของโคบายาชิ

5. หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะตามทฤษฎีของเฟลด์แมน

ขอบเขตด้�นปฏิบัติง�น

ลงมือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมจ�านวน 10 ชิ้น

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์นี้ มีวิธีการในด�าเนินการ ดังนี้

1. การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา ค้นคว้า 

รวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวรรค์ แนวคิด

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทฤษฎีการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของยีน มิลเลอร์ และทฤษฎีสีของ

โคบายาชิ ตลอดจนทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน

2. การก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ แล้วน�ามา

ประมวลสรุปเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์
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3.  การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม 

4. สรุปผลการวิจัยจากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม

5. น�าเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัย 

ศึกษ�องค์คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องและกำ�หนดกรอบแนวคิดในก�รวิจัย

การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการ

ด�าเนินการออกเป็น 2 กระบวนการ ดังนี้คือ

1. การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา 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�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน�ามา

ประมวลสรุป เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดในแผนภูมิด้านล่าง

ก�รสร้�งภ�พร่�ง

สร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะ

ผลง�นสร้�งสรรค์

ร�ยง�นก�รวิจัยฉบับสมบูรณ์

ให้คว�มรู้เกี่ยวกับสวรรค์ในศ�สน�พุทธ

จัดแสดงผลง�นสร้�งสรรค์

จัดนิทรรศก�ร สูจิบัตร

หาข้อมูลจากเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ

จากการลงพื้นที่

  แนวคิดที่เกี่ยวกับสวรรค์ในศ�สน�พุทธ

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับจิตวิทย�และพฤติกรรม

1. กระบวนการเชิงประจักษ์

2. ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศิลปะ

3. ทฤษฎีการรับรู้

4. ความรู้สึก

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับศิลปะ

1. ทฤษฎีการเคราะห์ผลงานศิลปะของยีน มิลเลอร์

2. ทฤษฎีวิจารณ์ผลงานศิลปะของเฟลด์แมน

แผนภูมิ 3.1  กรอบแนวคิดของการวิจัยสร้างสรรค์ เร่ืองตัวแต่งฝัน

ก�รสร้�งสรรค์ผลง�น

ในกระบวนการสร้างสรรค์วิจัยเรื่องผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผู้วิจัยได้น�าผลจากการวิเคราะห์การส่ือความหมายผ่านสัญลักษณ์ท่ีปรากฏมาใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 

2. การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ โดยต้ังประเด็นค�าถามกับตนเองว่า ต้องการแสดงทัศนะ

เกี่ยวกับสวรรค์อย่างไร และต้องการสร้างสรรค์ผลงานสวรรค์เชิงประจักษ์อย่างไร

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์การสื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์ที่ปรากฏเกี่ยวกับสวรรค์ในพระพุทธศาสนา จึง

น�าเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะความเรียง
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2. วิเคราะห์ผลงานหลังจากสร้างสรรค์ผลงานแล้วเสร็จ ตามทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานศิลปะ

ของเฟลด์แมน ทฤษฎีการวเิคราะห์องค์ประกอบของ ยนี มลิเลอร์ และวเิคราะห์สีตามทฤษฎขีองโคบายาชิ 

แล้วจึงน�าเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะความเรียง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 2.1 ทฤษฎีการวจิารณ์ผลงานศลิปะของเฟลด์แมน เพือ่อธบิายรายละเอยีดในผลงานศลิปะ

ให้น่าสนใจ และเพื่อท�าความเข้าใจเป็นล�าดับเป็นระบบระเบียบ 

 2.2 การวิเคราะห์รูปแบบผู้วิจัยใช้ “Design Chart” ของ ยีน มิลเลอร์ เพราะสามารถ

แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการจัดองค์ประกอบ 

 2.3 การวิเคราะห์สี เพื่อทราบความหมายด้านอารมณ์ ความรู้สึกของสี ตามทฤษฎีสีของ

โคบายาชิมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงสุนทรียภาพของสี อารมณ์ ความรู้สึกในผลงานสร้างสรรค ์  
  



บทที่  4

ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

จากการวิจัยสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์นั้น ท�าให้ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

สือ่ผสม และได้ผลเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั คอื 1) ศึกษาถงึความหมาย ความส�าคญั ลกัษณะ 

ประเภทองค์ประกอบของสวรรค์และวธิเีข้าถึงสวรรค์ในพระพุทธศาสนา 2) สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

สื่อผสมเรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ เพื่อสื่อความหมายถึงการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย ์3) สร้างองค์ความ

รู้ในการสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การวิเคราะห์สวรรค์เชิงประจักษ์หรือการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์ 

2. การวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์สวรรค์เชิงประจักษ์หรือการเข้าถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์

ก�รวิเคร�ะห์สวรรค์เชิงประจักษ์หรือก�รเข้�ถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์

คนเรานั้นรักสุข เกลียดทุกข์ แต่ก็หลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้ ความทุกข์จึงเข้ามาในชีวิตของผู้คน

ด้วยค�าท่ีเรยีกว่า “เคราะห์กรรม” เมือ่เกดิเคราะห์กรรมขึน้มนษุย์ทุกคนล้วนอยากออกจากกองทกุข์นัน้ๆ 

โดยเร็ว ทุกคนมีวิธีการที่ท�าให้ตนเองมีความสุข ส่วนตัวผู้วิจัยเองเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่นับถือ

พุทธศาสนา เมื่อเกิดความทุกข์อยากให้ความทุกข์บรรเทาเบาบางลง สิ่งแรกที่คิดถึงคือ วัด พระ ต้องไป

ขอพึ่งบารมีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อช่วยให้คลายความทุกข์ที่ลุ่มร้อนอยู่ในใจเย็นลง  

ตลอดจนอ่านพระธรรมค�าสอนของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่น หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 

กล่าวว่า ทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงๆ เกิดที่จิตใจของตนเอง ไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่น แต่คนทั้งหลายเข้าใจว่า คน

อื่นท�าให้เราทุกข์ ถ้าท�าอะไรแล้วเป็นทุกข์ ก็หยุดท�า ถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์ ก็หยุดพูด ถ้าคิดอะไรแล้ว

เป็นทุกข์ ก็หยุดคิด จิตสงบจึงพบสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลวงปู่ดุลย์ อตุโล กล่าวว่า “รักษาใจให้เหมือน

นาฬิกา เพราะหน้าที่ของนาฬิกาคือการอยู่กับปัจจุบันขณะ ด้วยสัจจะและความเที่ยงตรง”

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น�าหลักธรรมค�าสอนในศาสนาพุทธมาปฏิบัติตาม โดย

พยายามปรับใจให้เหมือนนาฬิกา คือการอยู่กับปัจจุบันขณะ ดังนั้น เมื่อจิตคิดถึงเรื่องทุกข์ จิตของผู้วิจัย 

กร็ูจ้กัหยดุคิด แล้วสลบัปรบัเปลีย่นไปคดิถงึเรือ่งสขุ ส่งผลให้เกดิความสบายใจ ดงัทีห่ลวงปูดู่ ่พรหมปัญโญ 

กล่าวว่า “บุญ คือ ความสบายใจ ก่อนท�าก็สบายใจ ขณะท�าก็สบายใจ หลังท�าก็สบายใจ นึกถึงทีไรก็

สบายใจ” กอปรกับหลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก กล่าวว่า “อย่าละ ศีล ทาน ภาวนา รักษาจิตรักษาใจ๋หื้อดี

จะไปสวรรค์จะตกหม้อนรกก่มีที่จิตที่ใจ๋เน่อ” ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปว่า สวรรค์เชิงประจักษ์ของ

ผู้วิจัยเอง คือการสร้างความสุขให้ตนเองในชีวิตปัจจุบัน โดยการรักษาใจของตนเองให้เป็นบุญ   

ก�รวิเคร�ะห์และก�รวิจ�รณ์ผลง�นสร้�งสรรค์สวรรค์เชิงประจักษ์หรือก�รเข้�ถึงสวรรค์ในโลกมนุษย์

การวิเคราะห์และการวิจารณ์ผลงานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันตอนการแสวงหา

รูปแบบทางศิลปะเพื่อสื่อความหมายในการสร้างสรรค์ 2. ข้ันตอนการวิจารณ์ผลงานสร้างสรรค์ คือ 
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1) การพรรณา 2) การวิเคราะห์รูปแบบ และ3) การตีความหรือแปลความหมาย ส่วน 4) การตัดสินหรือ

ประเมินคุณค่าเป็นการตัดสินคุณค่า ซ่ึงจะนิยมใช้ในการประกวดผลงานศิลปกรรมต่างๆ ดังน้ัน ในการ

วิจัยน้ีจะใช้เพียง 3 ข้ันตอนเท่าน้ัน ข้ันตอนการตัดสินหรือประเมินคุณค่าจะไม่ใช้ในการวิจารณ์ผลงาน

ชุดน้ี ผู้วิจัยจึงน�าเสนอการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานสร้างสรรค์สวรรค์เชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียด

ต่อไปน้ี

1. ผลง�น ช่ือ เกร�ะเพชร

 1.1 การแสวงหารูปแบบทางศิลปะ

ต�ร�ง 4.1 การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ของผลงาน ชื่อ เกราะเพชร

สัญลักษณ์ ผลง�นสร้�งสรรค์

1. สี ได้แก่ สีแดงส่ือถึงพลังอ�านาจป้องกันพลังงานท่ีไม่ดี หรือ 

ส่ิงช่ัวร้าย ช่ือเสียง ลาภยศ สีเหลืองส่ือถึงความสว่างเจิดจ้า ความ

อบอุ่น ปลอบโยน ปล่อยวาง ในทางจิตวิทยาสีเหลืองช่วยเช่ือมต่อ

ความคิดในจิตใต้ส�านึก สีเงินส่ือถึงความสง่างาม ความหรูหรา 

เกียรติยศ พลังจิต ความรู้แจ้ง พลังของสีเงินช่วยให้รู้สึกสงบ 

ท้ังร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ 

2. อักขระเขมรของบทสวดมนตพุ์ทธคุณหรือบทสวดอติิปิโส โดย

เร่ิม อิ (อิ) ท่ีมุมบนซ้ายต่อด้วย ติ (ติ) ปิ (ปิิ) โส (โส�) เป็นต้น 

3. ภควัมหรือภควา หมายถึง พระพุทธเจ้า มูลเหตุในการสร้าง

เข้าใจว่ามาจากการสอนธรรมในพระพุทธศาสนา ให้คนส�ารวม ตา 

หู จมูก ล้ิน กายและใจ ซ่ึงเรียกว่า อายตนภายในหก หรืออินทรีย

หก เพราะเป็นส่ือรับอารมณ์หกอย่างท่ีมากระทบ ได้แก่ รูป เสียง 

กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ พระภควัมน้ี คนโบราณใช้อม 

แล้วท�าให้ข้าศึกจังงัง ท�าอันตรายตนไม่ได้

 

จากตาราง 4.1 ผู้วิจัยได้เลือกน�าสีท่ีมีความหมายสือถึง พลัง ความเช่ือมาใช้เป็นสัญญะในการส่ือ

ความหมาย โดยน�าเอาอักขระเขมรของบทสวดมนต์พุทธคุณหรือบทสวดอิติปิโส โดยเร่ิม อิ (อิ) ท่ีมุมบน

ซ้ายต่อด้วย ติ (ติ) ปิ (ปิิ) โส (โส�) จัดในวงกลมสีเหลืองท่ีมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน
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ภาพ 4.1  เกราะเพชร

 

 1.2 การวิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ ช่ือ เกราะเพชร 

  1.2.1 การพรรณา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส

 ในผลงานช้ินท่ี 1 ใช้พ้ืนหลัง สีแดง #EB4433 และในผลงานช้ินท่ี 2 ใช้พ้ืนหลังสีแดง #741D1B ใส่ตัว

อักขระภาษาเขมรสีเทา #CED6BF ของบทสวดมนต์พุทธคุณหรือบทสวดอิติปิโส จัดในวงกลมท่ีมีขนาด

ใหญ่เล็กแตกต่างกัน สีพ้ืนวงนอกใช้สีเหลือง #F6C635 และสีวงในวงกมลใช้สีเหลือง #F7ED9D โดยเร่ิม 

อิ (อิ) ท่ีมุมบนซ้ายต่อด้วย ติ (ติ) ปิ (ปิิ) โส (โส�) จากบนลงล่างแบบการเขียนภาษาจีนจนจบบท และ

เม่ืออ่านคาถาแต่ละองค์ไปตามการอ่านปกติ จากซ้ายไปขวาก็จะได้คาถา 8 คาถา เรียกว่าคาถาอิติปิโส 

8 ทิศ
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  1.2.2 การวิเคราะห์รูปแบบ

ต�ร�ง 4.2 การวิเคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ เกราะเพชร

PRINCIPLES OF ART
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Color

Hue

√ (#1) √ (#2) √ (#3)

Intensity

Value

Value

Non-Color

Line

Texture

Shape/Form √ (#4) √ (#5) √ (#6) √ (#7)

Space √ (#8) √ (#9)

  

  จากตาราง 4.2 สามารถอธิบายได้วา่ หลักการทางศิลปะท่ีปรากฏในผลงานสร้างสรรค์

ช่ือ เกราะเพชร จุดตัดท่ี (#1) ถึง √ (#3)  ส่ิงน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการใช้สีเพ่ือเน้นความสมดุล ความผสม

ผสานกลมกลืน และความเคล่ือนไหว จุดตัดท่ี (#4) ถึง √ (#7) สะท้อนให้เห็นถึงการใช้รูปร่างรูปทรงสร้าง

ให้เกิดความสมดุล ความผสมผสานกลมกลืน ความเคล่ือนไหวและสัดส่วน จุดตัดท่ี (#8) ถึง √ (#9) 

สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พ้ืนท่ีว่างสร้างให้เกิดความสมดุลและความเคล่ือนไหว    
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  1.2.3 การตีความหรือแปลความหมาย

13  mild 

40 cozy & comfortable 

NATURAL

32  natural

14 simple & honest

3  tranquil 34    plain 

43 spontaneous 

 

SOFT

WARM

HARD

COOL

 

 CLASSIC

   45 lighthearted

  25 enjoyable 

 
      CASUAL

16 casual

2 flamboyant

37    clean

             28    neat

        CLEAR

COOL CASUAL
CHIC

MODERN

 
DANDY

  WILD
   CLASSIC AND DANDY 

                          

       

FORMAL

20 naive

7 pretty

  

PRETTY

ROMANTIC

27 charming                     10 dreamy

                 

 
   

ELEGANT

46 cerbral 

30 fresh

44 provincial

 26 dapper  23 masculine 

47  eminent

8 heavy & deep

38  dignified

DYNAMIC
48  vibrant 

9  provocative

19 dynamic

GORGEOUS
 24  brilliant

36      rich

    33 luxurious

21 reminiscent

    31 old-fashioned

6  robust

15  delicate

42    refined

 5  refined & comely

12 graceful

39    quiet

 29    chic

1 fashionable

17setted & ease

41 youthful

22 artistic & tasteful

CHIC 4      wise 

11 sharp & straight

35    sharp

18 rational

ภาพ 4.2 การวิเคราะห์สีของผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ เกราะเพชร

 สรุปได้ว่า เม่ือน�าผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ เกราะเพชร มาวิเคราะห์หาการส่ือความหมาย

ด้านอารมณ์ความรู้สึกของสี พบว่า อยูใ่นชุดสี Rich กลุ่มสี Gorgeous ของ Five-Color Image Scale 

ตามทฤษฎีสีของโคบายาซิท่ีส่ือความหมายเก่ียวกับความร�่ารวย ความงดงาม    

 1.3 ข้ันตีความหรอืแปลความหมาย ผลงาน ช่ือ เกราะเพชร โดยใช้สีแดงส่ือถึง ช่ือเสียง ลาภ

ยศ พลังอ�านาจป้องกันพลังงานท่ีไม่ดีหรือส่ิงช่ัวร้าย สีเหลืองส่ือถึงความสวา่งเจิดจ้า ความอบอุ่น ปลอบโยน 

ปล่อยวาง ในทางจติวิทยาสีเหลืองช่วยเช่ือมต่อความคิดในจิตใต้ส�านึก ซ่ึงเทียบเคียงได้กับชุดสี Rich กลุ่ม

สี Gorgeous ของ Five-Color Image Scale ตามทฤษฎีสีโคบายาซิส่ือความหมายเก่ียวกับความร�่ารวย 

ความงดงาม อักขระของบทสวดมนต์พุทธคุณหรือบทอิติปิโส เรียกว่า “คาถาอิติปิโส 8 ทิศ” มีพุทธานุภาพ

หลายด้าน เพราะเป็นการเรียกทวยเทพให้มาคุ้มครองในทิศต่างๆ จึงท�าให้อยูย่งคงกระพัน หายแคล้วคลาด

 และคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ โดยใช้สีเงินส่ือถึงความสง่างาม ความหรูหรา เกียรติยศ พลังจิต 

ความรู้แจ้ง พลังของสีเงินช่วยให้รู้สึกสงบท้ังร่างกาย จิตใจ และอารมณ ์ดังน้ัน ผลงานช้ินน้ีจึงปรากฎสัญญะ

ท่ีเป็นตัวแทนของพลังอ�านาจป้องกันพลังงานท่ีไม่ดีหรือส่ิงช่ัวร้าย ความศักด์ิสิทธ์ิ ความร�่ารวย ตลอดจน

ส่ิงดีงามในผลงาน ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยท่ีต้องการสร้างความสุขหรือสร้างสวรรค์เชิงประจักษ์
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2. ผลง�น ช่ือ พุทธคุณ

 2.1 การแสวงหารูปแบบทางศิลปะ

ต�ร�ง 4.3 การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ของผลงาน ชื่อ พุทธคุณ

สัญลักษณ์ ผลง�นสร้�งสรรค์

1. สี ได้แก่ สีแดงส่ือถึงพลังอ�านาจป้องกันพลังงานท่ีไม่ดีหรือ 

ส่ิงช่ัวร้าย ช่ือเสียง ลาภยศ สีเหลืองส่ือถึงความสว่างเจิดจ้า ความ

อบอุ่น ปลอบโยน ปล่อยวาง ในทางจิตวิทยาสีเหลืองช่วยเช่ือมต่อ

ความคิดในจิตใต้ส�านึก สีทองส่ือถึงความม่ังค่ัง ความหรูหรา ความ

เมตตา มนต์ขลัง ความรุ่งเรือง

2. อักขระบทสวดมนต์พุทธคุณหรือบทสวดอิติปิโส โดยเร่ิม อิ (อิ) 

ท่ีมุมบนซ้ายต่อด้วย ติ (ติ) ปิ (ปิิ) โส (โส�) เป็นต้น 

3. ภควัมหรือภควา หมายถึง พระพุทธเจ้า มูลเหตุในการสร้าง

เข้าใจว่ามาจากการสอนธรรมในพระพุทธศาสนา ให้คนส�ารวม ตา 

หู จมูก ล้ิน กายและใจ ซ่ึงเรียกว่า อายตนภายในหก หรืออินทรีย

หก เพราะเป็นส่ือรับอารมณ์หกอย่างท่ีมากระทบ ได้แก่ รูป เสียง 

กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ภควัมน้ีคนโบราณใช้อม แล้ว

ท�าให้ข้าศึกจังงัง ท�าอันตรายตนไม่ได้

 

 จากตาราง 4.3 สามารถอธิบายได้ว่า หลักการทางศิลปะท่ีปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ

พุทธคุณ ผู้วิจัยได้เลือกน�าสท่ีีมีความหมายส่ือถึงพลัง ความเช่ือมาใช้เป็นสัญญะในการส่ือความหมาย โดย

น�าเอาอักขระบทสวดมนต์พุทธคุณหรือบทสวดอิติปิโส โดยเร่ิม อิ (อิ) ท่ีมุมบนซ้ายต่อด้วย ติ (ติ) ปิ (ปิิ) 

โส (โส�) จัดในวงกลมสีเหลืองท่ีมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน
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ภาพ 4.3  พุทธคุณ

 2.2 การวิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ ช่ือ พุทธคุณ

  2.2.1 การพรรณา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส

 ในผลงานช้ินท่ี 1 ใช้พ้ืนหลังสีแดง #EB4433 และในผลงานช้ินท่ี 2 ใช้พ้ืนหลังสีแดง #741D1B ใส่ตัว

อักขระสีเหลือง #CED6BF ของบทสรรเสริญพุทธคุณ “อิติปิโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ วิชชา

จะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวฑูิ อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถ ิสัตถาเทวะมะนสุสานัง พุทโธ ภะคะวา 

โดยลงต�าแหน่งตาม้าหมากรุก



59

  2.2.2 การวิเคราะห์รูปแบบ

ต�ร�ง 4.4 การวิเคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ พุทธคุณ

PRINCIPLES OF ART
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Color

Hue

√ (#1) √ (#2) √ (#3) √ (#4)

Intensity √ (#5)

Value

Value

Non-Color

Line √ (#6) √ (#7)

Texture

Shape/Form √ (#8) √ (#9) √ (#10)

Space √ (#11)

  จากตาราง 4.4 สามารถอธิบายได้วา่ หลักการทางศิลปะท่ีปรากฏในผลงานสร้างสรรค์

ช่ือ พุทธคุณ จุดตัดท่ี (#1) ถึง (#4)  ส่ิงน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการใช้สีเพ่ือเน้นสร้างให้เกิดความสมดุล การ

เน้น ความเคล่ือนไหว และสัดส่วน จุดตัดท่ี (#5) สะท้อนให้เห็นถึงการใช้สีเพ่ือเน้นให้เห็นจุดเด่น จุดตัด

ท่ี (#6) และ (#7) สะท้อนให้เห็นถึงการใช้เส้นสร้างให้เกิดความเคล่ือนไหวและสัดส่วน จุดตัดท่ี (#8) ถึง

(#10) สะท้อนให้เห็นถึงการใช้รูปร่างรูปทรงสร้างให้เกิดความสมดุล ความเคล่ือนไหวและสัดส่วน จุดตัด

ท่ี (#11) พ้ืนท่ีว่างสร้างให้เกิดความสมดุล
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  2.2.3 การตีความหรือแปลความหมาย

13  mild 

40 cozy & comfortable 

NATURAL

32  natural

14 simple & honest

3  tranquil 34    plain 

43 spontaneous 

 

SOFT

WARM

HARD

COOL

 

 CLASSIC

   45 lighthearted

  25 enjoyable 

 
      CASUAL

16 casual

2 flamboyant

37    clean

             28    neat

        CLEAR

COOL CASUAL
CHIC

MODERN

 
DANDY

  WILD
   CLASSIC AND DANDY 

                          

       

FORMAL

20 naive

7 pretty

  

PRETTY

ROMANTIC

27 charming                     10 dreamy

                 

 
   

ELEGANT

46 cerbral 

30 fresh

44 provincial

 26 dapper  23 masculine 

47  eminent

8 heavy & deep

38  dignified

DYNAMIC
48  vibrant 

9  provocative

19 dynamic

GORGEOUS
 24  brilliant

36      rich

    33 luxurious

21 reminiscent

    31 old-fashioned

6  robust

15  delicate

42    refined

 5  refined & comely

12 graceful

39    quiet

 29    chic

1 fashionable

17setted & ease

41 youthful

22 artistic & tasteful

CHIC 4      wise 

11 sharp & straight

35    sharp

18 rational

ภาพ 4.4 การวิเคราะห์สีของผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ พุทธคุณ

 

  สรุปได้ว่า เม่ือน�าผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ พุทธคุณ มาวิเคราะห์หาการส่ือความหมาย

ด้านอารมณ์ความรู้สึกของสี พบว่า อยูใ่นชุดสี Rich กลุ่มสี Gorgeous และ Luxurious ของ Five-Color 

Image Scale ตามทฤษฎีสีของโคบายาซิท่ีส่ือความหมายเก่ียวกับความร�่ารวย ความงดงาม    

 2.3 ข้ันตีความหรือแปลความหมาย ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ พุทธคุณ โดยใช้สีแดงส่ือถึง

พลังงาน อ�านาจ สีเหลืองส่ือถึงความสว่าง เจิดจ้า ความอบอุ่น ปลอบโยน ปล่อยวาง สีเทาส่ือถึงความ

อ่ิมเอม ซ่ึงเทียบเคียงได้กับชุดสี Rich กลุ่มสี Gorgeous และ Luxurious ของ Five-Color Image 

Scale ตามทฤษฎีสีโคบายาซิส่ือความหมายเก่ียวกับความร�่ารวย ความงดงาม อักขระของบทสรรเสริญ

พุทธคุณซ่ึงมีพุทธานุภาพหลายดา้น เพราะเป็นการเรียกทวยเทพให้มาคุ้มครองในทิศต่างๆ จึงท�าให้อยูย่ง

คงกระพัน หายแคล้วคลาด และคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ดังน้ัน ผลงานสร้างสรรค์ช้ินน้ี ผู้วิจัย

ได้เลือกสรรสัญญะท่ีเป็นตัวแทนของพลัง อ�านาจ ความศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงปรากฎอยู่ในผลงาน
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3. ผลง�น ช่ือ นโม

 3.1 การแสวงหารูปแบบทางศิลปะ

ต�ร�ง 4.5 การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ของผลงานชื่อ นโม

สัญลักษณ์ ผลง�นสร้�งสรรค์

1. สี ได้แก่ สีแดงส่ือถึงพลังอ�านาจป้องกันพลังงานท่ีไม่ดี หรือ 

ส่ิงช่ัวร้าย ช่ือเสียง ลาภยศ สีเหลืองส่ือถึงความสว่างเจิดจ้า ความ

อบอุ่น ปลอบโยน ปล่อยวาง ในทางจิตวิทยาสีเหลืองช่วยเช่ือมต่อ

ความคิดในจิตใต้ส�านึก สีทองส่ือถึงความม่ังค่ัง ความหรูหรา ความ

เมตตา มนต์ขลัง ความรุ่งเรือง

2. อักขระบทภาวนา พุท (พุุ) โธ (โธ�)  

3. ภควัมหรือภควา หมายถึง พระพุทธเจ้า มูลเหตุในการสร้าง

เข้าใจว่ามาจากการสอนธรรมในพระพุทธศาสนา ให้คนส�ารวม ตา 

หู จมูก ล้ิน กายและใจ ซ่ึงเรียกว่า อายตนภายในหก หรืออินทรีย

หก เพราะเป็นส่ือรับอารมณ์หกอย่างท่ีมากระทบ ได้แก่ รูป เสียง 

กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ภควัมน้ีคนโบราณใช้อม แล้ว

ท�าให้ข้าศึกจังงัง ท�าอันตรายตนไม่ได้

 

 จากตาราง 4.5 สามารถอธิบายได้ว่า หลักการทางศิลปะท่ีปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ

นโม ผู้วิจัยได้เลือกน�าสีท่ีมีความหมายส่ือถึง พลัง ความเช่ือมาใช้เป็นสัญญะในการส่ือความหมาย โดย

น�าเอาอักขระบทภาวนา พุท (พุุ) โธ (โธ�) จัดในวงกลมสีเหลืองท่ีมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน

ภาพ 4.5 นโม
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 3.2 การวิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ ช่ือ นโม

  3.2.1 การพรรณา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส ใน

ผลงานช้ินท่ี 1 ใช้พ้ืนหลังสีแดง และในผลงานช้ินท่ี 2 ใช้พ้ืนหลังสีแดง ใส่ตัวอักขระบทภาวนา พุท (พุุ) 

โธ (โธ�) จัดในวงกลม

  3.2.2 การวิเคราะห์รูปแบบ

ต�ร�ง 4.6 การวิเคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ นโม 

PRINCIPLES OF ART
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Color

Hue

√ (#1) √ (#2) √ (#3)

Intensity

Value

Value

Non-Color

Line

Texture

Shape/Form √ (#4) √ (#5) √ (#6) √ (#7)

Space √ (#8) √ (#9)

  จากตาราง 4.6 สามารถอธิบายได้ว่า หลักการทางศิลปะท่ีปรากฏในผลงานจติรกรรม

ส่ือผสม เร่ืองตัวแต่งฝัน No1 จุดตัดท่ี (#1) ถึง √ (#3)  ส่ิงน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการใช้สีเพ่ือเน้นสร้างให้เกิด

ความสมดุล ความผสมผสานกลมกลืน และความเคล่ือนไหว จุดตัดท่ี (#4) ถึง √ (#7) สะท้อนให้เห็นถึง

การใช้รูปร่างรูปทรงสร้างให้เกิดความสมดุล ความผสมผสานกลมกลืน ความเคล่ือนไหวและสัดส่วน จุด

ตัดท่ี (#8) ถึง √ (#9) สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พ้ืนท่ีว่างสร้างให้เกิดความสมดุลและความเคล่ือนไหว
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  3.2.3 การตีความหรือแปลความหมาย

13  mild 

40 cozy & comfortable 

NATURAL

32  natural

14 simple & honest

3  tranquil 34    plain 

43 spontaneous 

 

SOFT

WARM

HARD

COOL

 

 CLASSIC

   45 lighthearted

  25 enjoyable 

 
      CASUAL

16 casual

2 flamboyant

37    clean

             28    neat

        CLEAR

COOL CASUAL
CHIC

MODERN

 
DANDY

  WILD
   CLASSIC AND DANDY 

                          

       

FORMAL

20 naive

7 pretty

  

PRETTY

ROMANTIC

27 charming                     10 dreamy

                 

 
   

ELEGANT

46 cerbral 

30 fresh

44 provincial

 26 dapper  23 masculine 

47  eminent

8 heavy & deep

38  dignified

DYNAMIC
48  vibrant 

9  provocative

19 dynamic

GORGEOUS
 24  brilliant

36      rich

    33 luxurious

21 reminiscent

    31 old-fashioned

6  robust

15  delicate

42    refined

 5  refined & comely

12 graceful

39    quiet

 29    chic

1 fashionable

17setted & ease

41 youthful

22 artistic & tasteful

CHIC 4      wise 

11 sharp & straight

35    sharp

18 rational

ภาพ 4.6 การวิเคราะห์สีของผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ช่ือ นโม

 

  สรปุได้ว่า เมือ่น�าผลงานสร้างสรรค์ ชือ่ นโม มาหาการส่ือความหมายด้านอารมณ์ความ

รู้สึกของสี พบว่า อยู่ในชุดสี Rich กลุ่มสี Gorgeous ของ Five-Color Image Scale ตามทฤษฎีสีของ

โคบายาซิที่สื่อความหมายเกี่ยวกับความร�่ารวย ความงดงาม    

 3.3 ข้ันตีความหรือแปลความหมาย ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ นโม โดยใช้สีแดงส่ือถึงพลังงาน 

อ�านาจ สีเหลืองส่ือถึงความสว่าง เจิดจ้า ความอบอุ่น ปลอบโยน ปล่อยวาง สีเทาส่ือถึงความอ่ิมเอม ซ่ึง

เทียบเคียงได้กับชุดสี Rich กลุ่มสี Gorgeous ของ Five-Color Image Scale ตามทฤษฎีสีโคบายาซิส่ือ

ความหมายเก่ียวกับความร�่ารวย ความงดงาม อักขระบทภาวนา พุท (พุุ) โธ (โธ�) จัดในวงกลม ดังน้ัน 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินน้ี ผู้วิจัยได้เลือกสรรสัญญะท่ีเป็นตัวแทนของพลัง อ�านาจ ความศักด์ิสิทธ์ิ ปรากฎ

อยู่ในผลงาน
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4. ผลง�น ช่ือ Way to heaven No.1

 4.1 การแสวงหารูปแบบทางศิลปะ

ต�ร�ง 4.7 การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ของผลงานชื่อ Way to heaven No.1

สัญลักษณ์ ผลง�นสร้�งสรรค์

1. สี ได้แก่ สีขาวมีอิทธิพลในทางดีต่ออารมณ์ความ

รู้สึกของคนในเร่ืองของความบริสุทธ์ิ สะอาด ร่าเริงสดใส

 เยาว์วัย ไร้เดียงสา อิทธิพลในทางไม่ดีเร่ืองของการยอม

แพ้ ไม่น่าสนใจ อ่อนแอ ความตาย โศกเศร้า เจ็บป่วย 

และเก่ียวข้องกับมิตรภาพ ผู้หญิง สันติภาพ หิมะ ความ

เยน็ สีทองแดงหรือสีน�้าตาลมีอิทธิพลในทางดีต่ออารมณ์

ความรู้สึกของคนในเร่ืองของความอบอุ่น หนักแน่น

ม่ันคง อิทธิพลในทางไม่ดีท�าให้รู้สึกแห้งแล้ง และ

เก่ียวข้องกับต้นไม้ พ้ืนดิน

2. สัญลักษณ์ | เป็นการสร้างสมาธิให้จดจ่ออยู่กับ

การเขียดเส้นจะขีดไปเร่ือยๆ ทีละเส้น เพ่ือไมส่่งจิตออก

นอก พยายามให้จิตอยู่กลับตนเอง

3. สัญลักษณ์ � แทนจิตท่ีส่งจิตออกนอก ไปสนใจ

เร่ืองอ่ืนช่ัวขณะ จ�านวน  � ท่ีเพ่ิมข้ึนแทนการส่งจิต

ท่ีออกนอกนานข้ึน มีต้ังแต่ � ถึง ����� 
4. สัญลักษณ์ ����� แทนการหยุดกิจกรรมใน

วันน้ัน แล้วมาเร่ิมต้นในวันอ่ืนใหม่

5. การเขียนวันเดือนปี เพ่ือเป็นการบันทึกในแต่ละ

วันของผลงานว่าเร่ิมสร้างสรรค์ต้ังแต่วันแรกจนถึงวันท่ี

หมดความยาวของผ้า 12 เมตร
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 จากตาราง 4.7 สามารถอธิบายได้ว่า สีขาวมีอิทธิพลในทางดีต่ออารมณ์ความรู้สึก

ของคนในเร่ืองของความบริสุทธ์ิ สะอาด ร่าเริงสดใส เยาว์วัย ไร้เดียงสา อิทธิพลในทางไม่ดีเร่ืองของการ

ยอมแพ้ ไม่น่าสนใจ อ่อนแอ ความตาย โศกเศร้า เจ็บป่วย และเก่ียวข้องกับมิตรภาพ ผู้หญิง สันติภาพ 

หิมะ ความเย็น สีทองแดงหรือสีน�้าตาลมีอิทธิพลในทางดีต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนในเร่ืองของความ

อบอุ่น หนักแน่นม่ันคง อิทธิพลในทางไม่ดีท�าให้รู้สึกแห้งแล้ง และเก่ียวข้องกับต้นไม้ พ้ืนดิน สัญลักษณ์ 

| เป็นการสร้างสมาธิให้จดจ่ออยูกั่บการเขียดเส้นจะขีดไปเร่ือยๆ ทีละเส้น เพ่ือไม่ส่งจิตออกนอก พยายาม

ให้จิตอยู่กลับตนเอง สัญลักษณ์ � แทนจิตท่ีส่งจิตออกนอก ไปสนใจเร่ืองอ่ืนช่ัวขณะ จ�านวน  � ท่ี

เพ่ิมข้ึนแทนการสง่จิตท่ีออกนอกนานข้ึน มีต้ังแต ่� ถึง ����� และเม่ือใช้สัญลักษณ์ ����� 
จะแทนการหยดุกิจกรรมในวันน้ัน แล้วมาเร่ิมต้นในวันอ่ืนใหม่ ในการเขียนวันเดือนปี เพ่ือเป็นการบันทึก

ในแต่ละวันของผลงานว่าเร่ิมสร้างสรรค์ต้ังแต่วันแรกจนถึงวันท่ีหมดความยาวของผ้า 12 เมตร

ภาพ 4.7 Way to heaven No.1

 4.2 การวิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ ช่ือ Way to heaven No.1

  4.2.1 การพรรณา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี ผลงานช้ินน้ีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 

1,200 เซนติเมตร ใช้ปากกา Pen-Touch Copper/Cuiver Cobre ขนาดหัวปากกา EF สร้างสรรค์ด้วย

การขีดเส้น | ท�าสัญลักษณ์ � และบันทึกวันท่ีลงบนผ้าดิบ เม่ือเร่ิมต้นสร้างสรรค์จะเขียนวันเดือนปี เช่น 23 

สค. 62 จากน้ัันเร่ิมขีด | ไปเร่ือยๆ ใช้สัญลักษณ์ � เม่ือไปสนใจเร่ืองอ่ืนๆ ในระยะเวลาส้ันๆ ใช้สัญลักษณ์

 ��เม่ือไปสนใจเร่ืองอ่ืนๆ ในระยะเวลาเพ่ิมข้ึน ใช้สัญลักษณ์ ���เม่ือไปสนใจเร่ืองอ่ืนๆ ในระยะเวลา

นาน เช่น คุยโทรศัพย์ ดูละคร และใช้สัญลักษณ์ �����เม่ือหยุดท�างานสร้างสรรค์ Way to heaven 



66

No.1 ในวันน้ัน แล้วมาเร่ิมต้นในวันอ่ืนใหม่ เม่ือสร้างสรรค์หลายวันเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ลักษณะผลงาน

ท่ีปรากฎจะมีลักษณะซ�้าๆ ท�าให้เกิดจังหวะการเคล่ือนไหว สัญลักษณ์ �ท�าให้เกิดพ้ืนท่ีว่าง

  4.2.2 การวิเคราะห์รูปแบบ

ต�ร�ง 4.8 การวิเคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Way to heaven No.1
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  จากตาราง 4.8 สามารถอธิบายได้ว่า หลักการทางศิลปะท่ีปรากฏในผลงาน Way to 

heaven No.1 จุดตัดท่ี (#1) สีท�าให้เกิดความกลมกลืน (#2) เส้นท�าให้เกิดความเคล่ือนไหว และ (#3)  

รูปร่างท�าให้เกิดความหลากหลาย
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 4.2.3 การตีความหรือแปลความหมาย

13  mild 

40 cozy & comfortable 

NATURAL

32  natural

14 simple & honest

3  tranquil 34    plain 

43 spontaneous 

 

SOFT

WARM

HARD

COOL

 

 CLASSIC

   45 lighthearted

  25 enjoyable 

 
      CASUAL

16 casual

2 flamboyant

37    clean

             28    neat

        CLEAR

COOL CASUAL
CHIC

MODERN

 
DANDY

  WILD
   CLASSIC AND DANDY 

                          

       

FORMAL

20 naive

7 pretty

  

PRETTY

ROMANTIC

27 charming                     10 dreamy

                 

 
   

ELEGANT

46 cerbral 

30 fresh

44 provincial

 26 dapper  23 masculine 

47  eminent

8 heavy & deep

38  dignified

DYNAMIC
48  vibrant 

9  provocative

19 dynamic

GORGEOUS
 24  brilliant

36      rich

    33 luxurious

21 reminiscent

    31 old-fashioned

6  robust

15  delicate

42    refined

 5  refined & comely

12 graceful

39    quiet

 29    chic

1 fashionable

17setted & ease

41 youthful

22 artistic & tasteful

CHIC 4      wise 

11 sharp & straight

35    sharp

18 rational

ภาพ 4.8 การวิเคราะห์สีของผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ช่ือ Way to heaven No.1

 สรุปได้ว่า เม่ือน�าผลงาน Way to heaven No.1 มาหาการส่ือความหมายด้านอารมณ์

ความรู้สึกของสี พบว่า อยู่ในชุดสี Natural กลุ่มสี Plain ของ Five-Color Image Scale ตามทฤษฎีสี

ของโคบายาซิท่ีส่ือความหมายในเร่ืองของความเป็นธรรมชาติ ธรรมดา
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5. ผลง�น ช่ือ Way to heaven No.2

 5.1 การแสวงหารูปแบบทางศิลปะ

ต�ร�ง 4.9 การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ของผลงานชื่อ Way to heaven No.2

สัญลักษณ์ ผลง�นสร้�งสรรค์

1. สี ได้แก่ สีขาวมีอิทธิพลในทางดีต่ออารมณ์ความ

รู้สึกของคนในเร่ืองของความบริสุทธ์ิ สะอาด ร่าเริง

สดใส เยาว์วัย ไร้เดียงสา อิทธิพลในทางไม่ดีเร่ืองของ

การยอมแพ้ ไม่น่าสนใจ อ่อนแอ ความตาย โศกเศร้า 

เจ็บป่วย และเก่ียวข้องกับมิตรภาพ ผู้หญิง สันติภาพ 

หิมะ ความเย็น สีทองแดงหรือสีน�้าตาลมีอิทธิพลในทาง

ดีต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนในเร่ืองของความอบอุ่น 

หนักแน่นม่ันคง อิทธิพลในทางไม่ดีท�าให้รู้สึกแห้งแล้ง 

และเก่ียวข้องกับต้นไม้ พ้ืนดิน

2. สัญลักษณ์ | เป็นการสร้างสมาธิให้จดจ่ออยู่กับ

การเขียดเส้นจะขีดไปเร่ือยๆ ทีละเส้น เพ่ือไม่ส่งจิตออก

นอก พยายามให้จิตอยู่กลับตนเอง

3. สัญลักษณ์ � แทนจิตท่ีส่งจิตออกนอก ไปสนใจ

เร่ืองอ่ืนช่ัวขณะ จ�านวน  � ท่ีเพ่ิมข้ึนแทนการส่ง

จิตท่ีออกนอกนานข้ึน มีต้ังแต่ � ถึง ����� 
4. สัญลักษณ์ ����� แทนการหยุดกิจกรรมใน

วันน้ัน แล้วมาเร่ิมต้นในวันอ่ืนใหม่

5. การเขียนวันเดือนปี เพ่ือเป็นการบันทึกในแต่ละ

วันของผลงานวา่เร่ิมสรา้งสรรคต้ั์งแตวั่นแรกจนถงึวันท่ี

หมดความยาวของผ้า 12 เมตร

 จากตาราง 4.9 สามารถอธิบายได้ว่า ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี ผลงานช้ินน้ีขนาดกว้าง 90 

เซนติเมตร ยาว 1,200 เซนติเมตร ใช้ปากกา Pen-Touch GOLD/OR ORO ขนาดหัวปากกา 2.0 mm 

สร้างสรรค์ด้วยการขีดเส้น | ท�าสัญลักษณ์ � และบันทึกวันท่ีลงบนผ้าดิบ เม่ือเร่ิมต้นสร้างสรรค์จะเขียน

วันเดือนปี เช่น 23 สค. 62 จากน้ัันเร่ิมขีด | ไปเร่ือยๆ ใช้สัญลักษณ์ � เม่ือไปสนใจเร่ืองอ่ืนๆ ในระยะเวลา

ส้ันๆ ใช้สัญลักษณ์ ��เม่ือไปสนใจเร่ืองอ่ืนๆ ในระยะเวลาเพ่ิมข้ึน ใช้สัญลักษณ์ ���เม่ือไปสนใจเร่ือ

งอ่ืนๆ ในระยะเวลานาน เช่น คุยโทรศัพย ์ดูละคร และใช้สัญลักษณ์ �����เม่ือหยดุท�างานสร้างสรรค์ 

Way to heaven No.1 ในวันน้ัน แล้วมาเร่ิมต้นในวันอ่ืนใหม่ เม่ือสร้างสรรค์หลายวันเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ลักษณะผลงานท่ีปรากฎจะมีลักษณะซ�้าๆ ท�าให้เกิดจังหวะการเคล่ือนไหว สัญลักษณ์ �ท�าให้เกิดพ้ืนท่ี

ว่าง

ภาพ 4.9 Way to heaven No.2

ภาพ 4.10 รายละเอียด Way to heaven No.2

 จากภาพ 4.9 และ 4.10 สามารถอธิบายได้ว่า ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี ผลงานช้ินน้ีขนาดกว้าง

 90 เซนติเมตร ยาว 1,200 เซนติเมตร ใช้ปากกา Pen-Touch Copper/Cuiver Cobre ขนาดหัวปาก

กา EF สร้างสรรค์ด้วยการขีดเส้น | ท�าสัญลักษณ์ � และบันทึกวันท่ีลงบนผ้าดิบ เม่ือเร่ิมต้นสร้างสรรค์

จะเขียนวันเดือนปี เช่น 23 สค. 62 จากน้ัันเร่ิมขีด | ไปเร่ือยๆ ใช้สัญลักษณ์ � เม่ือไปสนใจเร่ืองอ่ืนๆ ใน

ระยะเวลาส้ันๆ ใช้สัญลักษณ์ ��เม่ือไปสนใจเร่ืองอ่ืนๆ ในระยะเวลาเพ่ิมข้ึน ใช้สัญลักษณ์ ���เม่ือไป

สนใจเร่ืองอ่ืนๆ ในระยะเวลานาน เช่น คุยโทรศัพย์ ดูละคร และใช้สัญลักษณ์ �����เม่ือหยุดท�างาน
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สร้างสรรค์ Way to heaven No.1 ในวันน้ัน แล้วมาเร่ิมต้นในวันอ่ืนใหม่ เม่ือสร้างสรรค์หลายวันเพ่ิม

ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ลักษณะผลงานท่ีปรากฎจะมีลักษณะซ�้าๆ ท�าให้เกิดจังหวะการเคล่ือนไหว สัญลักษณ์ 

�ท�าให้เกิดพ้ืนท่ีว่าง

 5.2 การวิจารณ์ผลงานการสร้างสรรค์ ช่ือ Way to heaven No.2

  5.2.1 การพรรณา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี ผลงานช้ินน้ีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 

1,200 เซนติเมตร ใช้ปากกา Pen-Touch Copper/Cuiver Cobre ขนาดหัวปากกา EF สร้างสรรค์ด้วย

การขีดเส้น | ท�าสัญลักษณ์ � และบันทึกวันท่ีลงบนผ้าดิบ เม่ือเร่ิมต้นสร้างสรรค์จะเขียนวันเดือนปี เช่น 23 

สค. 62 จากน้ัันเร่ิมขีด | ไปเร่ือยๆ ใช้สัญลักษณ์ � เม่ือไปสนใจเร่ืองอ่ืนๆ ในระยะเวลาส้ันๆ ใช้สัญลักษณ์

 ��เม่ือไปสนใจเร่ืองอ่ืนๆ ในระยะเวลาเพ่ิมข้ึน ใช้สัญลักษณ์ ���เม่ือไปสนใจเร่ืองอ่ืนๆ ในระยะเวลา

นาน เช่น คุยโทรศัพย์ ดูละคร และใช้สัญลักษณ์ �����เม่ือหยุดท�างานสร้างสรรค์ Way to heaven 

No.1 ในวันน้ัน แล้วมาเร่ิมต้นในวันอ่ืนใหม่ เม่ือสร้างสรรค์หลายวันเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ลักษณะผลงาน

ท่ีปรากฎจะมีลักษณะซ�้าๆ ท�าให้เกิดจังหวะการเคล่ือนไหว สัญลักษณ์ �ท�าให้เกิดพ้ืนท่ีว่าง

  5.2.2 การวิเคราะห์รูปแบบ

ต�ร�ง 4.10 การวิเคราะห์รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Way to heaven No.2
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  จากตาราง 4.10 สามารถอธิบายได้ว่า สามารถอธิบายได้ว่า หลักการทางศิลปะท่ี

ปรากฏในผลงาน Way to heaven No.2 จุดตัดท่ี (#1) สีท�าให้เกิดความกลมกลืน (#2) เส้นท�าให้เกิด

ความเคล่ือนไหว และ (#3)  รูปร่างท�าให้เกิดความหลากหลาย
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 5.2.3 การตีความหรือแปลความหมาย

13  mild 

40 cozy & comfortable 

NATURAL

32  natural

14 simple & honest

3  tranquil 34    plain 

43 spontaneous 

 

SOFT

WARM

HARD

COOL

 

 CLASSIC

   45 lighthearted

  25 enjoyable 

 
      CASUAL

16 casual

2 flamboyant

37    clean

             28    neat

        CLEAR

COOL CASUAL
CHIC

MODERN

 
DANDY

  WILD
   CLASSIC AND DANDY 

                          

       

FORMAL

20 naive

7 pretty

  

PRETTY

ROMANTIC

27 charming                     10 dreamy

                 

 
   

ELEGANT

46 cerbral 

30 fresh

44 provincial

 26 dapper  23 masculine 

47  eminent

8 heavy & deep

38  dignified

DYNAMIC
48  vibrant 

9  provocative

19 dynamic

GORGEOUS
 24  brilliant

36      rich

    33 luxurious

21 reminiscent

    31 old-fashioned

6  robust

15  delicate

42    refined

 5  refined & comely

12 graceful

39    quiet

 29    chic

1 fashionable

17setted & ease

41 youthful

22 artistic & tasteful

CHIC 4      wise 

11 sharp & straight

35    sharp

18 rational

ภาพ 4.11 การวิเคราะห์สีของผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ช่ือ Way to heaven No.2

 สรุปได้ว่า เม่ือน�าผลงาน Way to heaven No.2 มาหาการส่ือความหมายด้านอารมณ์

ความรู้สึกของสี พบว่า อยู่ในชุดสี Natural กลุ่มสี Plain ของ Five-Color Image Scale ตามทฤษฎีสี

ของโคบายาซิท่ีส่ือความหมายในเร่ืองของความเป็นธรรมชาติ ธรรมดา



บทท่ี  5

สรุปผลก�รวิจัย

จากการวิจัยสร้างสรรค์ เร่ือง สวรรค์เชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและได้ผลเป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) ศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สาระส�าคัญของ

ความเช่ือคนไทยเก่ียวกับความฝันท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์ 2) สร้างสรรค์ผลงาน 3) สร้าง

องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์

ผลก�รศึกษ�ค้นคว้�คว�มหม�ย คว�มสำ�คัญ ลักษณะ ประเภทองค์ประกอบของสวรรค์ และวิธีเข้�

ถึงสวรรค์ในพระพุทธศ�สน�

สวรรค์ ในภาษาไทยมาจากภาษาสนัสกฤต หมายถึง ภพหน่ึงในคติของศาสนาต่าง ๆ  เช่น ศาสนา

ยูดาห์ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามอันเป็นสถานท่ีตอบแทนคุณงามความดีของมนุษย์

ท่ีได้ท�าไปเม่ือคร้ังท่ียังมีชีวิตอยู่บนโลกน้ี พระวิชัย สุภโร (แสนอินทร์) (2551, หน้า 11-12) ได้ประมวล

ความหมายของสวรรค์จากรากศัพท์ค�าบาลี คัมภีร์ต่างๆ ได้ความหมายของค�าว่า “สวรรค์” คือเมือง

ฟ้าท่ีเป็นท่ีอยู่ของเทวดา เป็นเมืองทิพย์ เป็นท่ีอยู่อันเพลิดเพลินร่ืนเริงของเทวดา เป็นอีกโลกหน่ึง คือ

เทวโลก โลกของเทวดาเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ มีกายอันเป็นทิพย์ มีการเสวยตามผล

บุญกุศลท่ีตนได้ท�าไว้เม่ือคร้ังยังเป็นมนุษย์อยู่ และได้จุติมาเป็นเทวดาในสวรรค์ช้ันต่างๆ ดังน้ัน จึงสรุป

แนวคิดเก่ียวกับสวรรค์ในพระพุทธศาสนาได้ว่า คือสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยความสุข เสวยบรมสุขด้วยกายทิพย์ 

ไม่มีความทุกข์ มีความเพลิดเพลินร่ืนรมย์ด้วยความสุข สวรรค์จึงเป็นอีกโลกหน่ึงท่ีมนุษย์ต้องการไปเกิด 

ลักษณะท่ัวไปของสวรรค์สามารถแบ่งเป็น 6 ลักษณะ ดังน้ี  

1. ภพท่ีอยูข่องพวกโอปปาตกิะก�าเนดิ คือเกิดข้ึนเจริญเติบโตทันที ไม่ต้องอาศยัมารดาบดิาเป็น

ผู้ให้ก�าเนิด เม่ือเกิดแล้วจะมีรูปร่างเป็นผู้ใหญ่ ถ้าเป็นชายเรียกว่าเทพบุตร เป็นผู้หญิงเรียกว่าเทพธิดามี

กายทิพย์ สมบัติทิพย์ และบริบูรณ์ด้วยเบญจกามคุณเลิศ

2. มีแสงรัศมีทิพย์ใสผุดผ่องพุ่งออกจากกาย แสงรัตนะต่างๆ และจากปราสาทส่องสว่างไสว

สวยงามไปท่ัวบริเวณแทนแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ จึงไม่มีกลางวันและกลางคืน

3. มีอากาศบริสุทธ์ิคงท่ี ไม่หนาว ไม่ร้อน มีลมอ่อนๆ พัดโชยเย็นกายตลอดเวลา มีดอกมณฑา

ทิพย์ส่งกล่ินหอมอบอวลทวนลม มีสระน�้าและอุทยาน ให้ชาวสวรรค์ได้เท่ียวชมเพลิดเพลินร่ืนเริงใจ

4. มีสุธาโภชน์ดีเลิศ รสกลมกล่อมเป็นอาหาร ไม่ต้องรับประทานให้เสียเวลาเพียงนึกเท่าน้ัน ก็

อ่ิมได้ดังปรารถนา และไม่ต้องขับถ่ายของเสียเหล่าน้ันออกจากร่างกายดังเช่นมนุษย์ ไม่มีส่ิงปฏิกูลใดๆ 

ปรากฏให้เห็น แม้ว่าเม่ือถึงคราวจุติร่างกายก็จะหายไปเอง

5. มีท่ีอยูอ่าศัย คือวิมานเป็นปราสาทสวยงามวิจิตรตระการตา คือวิมานทองเปล่งแสงทองผ่อง

ประกาย วิมานเงินเปล่งแสงสีเงินนวลผุดผ่อง วิมานแก้วเปล่งแสงแวววาวสดใส และมีวิมานต่างๆ เช่น 

กุญชรวิมาน พร่ังพร้อมไปด้วยความงามรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆ มีสีและทรวดทรงวิจิตรสวยงาม
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6. มีเคร่ืองภูษาอาภรณ์เคร่ืองประดับต่างๆ เป็นทิพย์สวยงาม มีรัศมีพวยพุ่งเป็นสีต่างๆ มีดนตรี

ทิพย์ขับประโคม ขาน ร้องเสียงไพเราะเสนาะโสตยิง่ และมีการฟ้องร�าร่ืนเริงต่างๆ สุขส�าราญเพลิดเพลิน

อารมณ์ (พระราชปริยัติสุธี (สะอ้ิง สิรินนฺโท), 2546, หน้า 15) สวรรค์จัดเป็นสุคติภูมิในระดับกามภูมิ 

เช่นเดียวกับมนุษย์ และสวรรค์แบ่งได้ 6 ช้ัน ได้แก่

1. ช้ันจาตุมหาราชิกา

2. ช้ันดาวดึงส์

3. ช้ันยามา

4. ช้ันดุสิต

5. ช้ันนิมมานรดี

6. ช้ันปรนิมมิตวสวัตดี

สรุป สวรรค์ท้ัง 6 ช้ัน มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละช้ัน คือ มีส่ิงอ�านวยความสะดวกความ

สบายต่างๆ มีสระโบกขรณท่ีีมีน�้าใสดจุแก้วอินทนิล มีสวนทพิยอั์นเป็นสถานท่ีสนุกสนานร่ืนเริงเพลดิเพลนิ

ของเหล่าเทวดา มีสถานท่ีฟังธรรมท่ีเรียกว่าสุธรรมาเทวสภาประจ�าสวรรค์ มีวิมานปราสาทรุ่งเรืองสดใส

ประจ�าสวรรค์แต่ละช้ัน ตลอดจนมีเทวดาผู้ปกครองในแต่ละช้ันด้วย สวรรค์ช้ันสูงสุดจะมีความสุขท่ียืนยาว

มากกว่าสวรรค์ช้ันต�่าลงมา ส่ิงอ�านวยความสะดวกสบายเหล่าน้ี ก็เน่ืองมาจากบุญกุศลท่ีได้บ�าเพ็ญมาแล้ว

ก่อนไปบังเกิดบนสวรรค์ในแต่ละช้ัน

ป.อ. ปยุตฺโต (2545, หน้า 2-29) กล่าวว่า ในพระไตรปิฎกแบ่งนรก-สวรรค์ไว้เป็น 3 ระดับ คือ

1. นรก-สวรรค์ หลังตาย ซ่ึงเร่ิมด้วยผลท่ีจะได้รับในชาติน้ีก่อนว่า ผู้มีศีลประพฤติดีแล้ว จะได้

ผลอย่างน้ันๆ หน่ึง สอง สาม ส่ี ห้า แล้วสุดท้าย หลังจากแตกกายท�าลายขันธ์แล้ว จะไปสุคติ 

2. นรก-สวรรค์ ท่ีอยู่ในใจก็คือระดับจิตของเราน้ันเอง ท่ีมันอยูใ่นนรกหรือสวรรค์ ถ้าระดับจิต

เราอยูใ่นนรกก็เป็นนรกและไปนรก ถ้าระดับจิตของเราอยู่ในสวรรค์ก็เป็นสวรรค์และไปสวรรค์ 

3. นรก-สวรรค์ แต่ละขณะจิต กล่าวคือ คนท่ียังไม่รู้อริยสัจ 4 ยังไม่เข้าใจในหลักการแห่งสัจจะ

ของอริยชน ก็ยงัปรุงแต่งสร้างสวรรค์-นรกกันอยูต่ลอดเวลา ด้วยอายตนะของเรา คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย

และใจ  

ก�รสร้�งสรรค์สวรรค์เชิงประจักษ์

ส�าหรับในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษา นรก-สวรรค์ระดับท่ี 2 นรก-สวรรค์ ท่ีอยู่ในใจ และระดับ

ท่ี3 นรก-สวรรค์ แต่ละขณะจิต ผู้วิจัยขออธิบายรายละเอียด โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลา ปรากฎการณ์ท่ี

แสวงหาความสุขดับความทุกข์ท่ีเกิดในขณะน้ัน ดังน้ี

1. ปี พ.ศ. 2560 ในช่วงแรกของงานวิจัยช้ินน้ี ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสวรรค์แล้วตีความ

ว่า สวรรค์ คือเมืองฟ้าท่ีเป็นท่ีอยู่ของเทวดา เป็นเมืองทิพย์ เป็นท่ีอยู่อันเพลิดเพลินร่ืนเริงของเทวดา 

เป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยความสุข เสวยบรมสุขด้วยกายทิพย์ ไม่มีความทุกข์ มีความเพลิดเพลินร่ืนรมย์

ด้วยความสุข 
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2. ปี พ.ศ. 2561-2562 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสวรรค์เพ่ิมเติม ผู้วิจัยมุ่งสนใจสวรรค์ใน

ระดับจิตคือระดับจิตของเรา ถ้าระดับจิตเราอยู่ในนรกก็เป็นนรกและไปนรก ถ้าระดับจิตของเราอยู่ใน

สวรรค์ก็เป็นสวรรค์และไปสวรรค์ ดังค�ากล่าวของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ออนไลน์: ธรรมะจาก

พระอริยสงฆ์) กล่าวว่า สัตว์อ่ืนปรุงแต่งใจให้เป็นบ้าไม่ได้ แต่มนุษย์ปรุงแต่งจิตใจจนกระท่ังเป็นบ้าไป

แล้ว ในช่วงน้ีผู้วิจัยหาความสงบสุขด้วยการเดินไหว้พระของพร ณ สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ ท่ีมีพระอริย

สงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพ่ือขออ�านาจบารมีของพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ผู้ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบแผ่

บารมีคุ้มครองผู้วิจัยให้พบความสุข หลุดพ้นจากอุปสรรค ความทุกข์ท้ังปวง กอปรกับฟังเทศนาจาก 

พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในยูทูบ พร้อมท้ังพยายามสวดมนต์ทุกวัน จากความเช่ือและการปฏิบัติ 

ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสร้างสรรค์ผลงานชุด เกราะเพชร พุทธคุณ นโม ข้ึนมา

ภาพ 5.1 Way to heaven No.2

3. ปี พ.ศ. 2563 เน่ืองจากการท่ีผู้วิจัยได้ฟังธรรมะพระธรรมค�าส่ัง จากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบ จึงได้ข้อคิดและทดลองปฏิบัติด้วยการฝึกสติให้อยู่กับตัว ไม่ส่งจิตออกนอกถ้าจิตออกไป

ข้างนอกต้องรีบดึงกลับมาอยู่กับตัวเองให้ไว จึงคิดว่าผลงานชุด เกราะเพชร พุทธคุณ นโม เป็นการ

สร้างสรรค์ท่ีมีรูปแบบยุง่ยาก ส่งผลกับการรับรู้ด้านมิติลวงตา แต่ยังไม่สามารถท�าให้ผู้วิจัยมีความสุข 

สงบ และยังมีข้ันตอนท่ีไม่ส่งเสริมการฝึกสติให้อยู่กับตัว ไม่ส่งจิตออกนอก ผู้วิจัยจึงค้นคว้าวิธีการการ

สร้างสรรค์ในรูปแบบท่ีสามารถส่งเสริมการฝึกสติให้อยู่กับตัว ด้วยเหตุน้ี จึงเกิดผลงานชุด Way to 

heaven No.1 และ Way to heaven No.2 ด้วยเทคนิคการขีดเส้นสัญลักษณ์ | เป็นการสร้างสมาธิให้

จดจ่ออยู่กับการเขียดเส้นจะขีดไปเร่ือยๆ ทีละเส้น เพ่ือไม่ส่งจิตออกนอก พยายามให้จิตอยู่กลับตนเอง 

สัญลักษณ์ � แทนจิตท่ีส่งจิตออกนอก ไปสนใจเร่ืองอ่ืนช่ัวขณะ จ�านวน  � ท่ีเพ่ิมข้ึนแทนการส่งจิต

ท่ีออกนอกนานข้ึน มีต้ังแต่ � ถึง ����� และเม่ือใช้สัญลักษณ์ ����� จะแทนการหยุด
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กิจกรรมในวันน้ัน แล้วมาเร่ิมต้นในวันอ่ืนใหม่ ในการเขียนวันเดือนปี เพ่ือเป็นการบันทึกในแต่ละวันของ

ผลงานว่าเร่ิมสร้างสรรค์ต้ังแต่วันแรกจนถึงวันท่ีหมดความยาวของผ้า 12 เมตร

ภาพ 5.2 Way to heaven No.2

ภาพ 5.3 รายละเอียด Way to heaven No.2
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องค์คว�มรู้ในก�รสร้�งสรรค์สวรรค์เชิงประจักษ์
กา

รวิ
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สร้
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ค์เ
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ปร
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ความสุข

สงบ

สติ
ผลงาน

Drawing

ปฏิบัติธรรม

แสวงบุญ 

Computer Graphic

แผนภูมิ 5.1 องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยสร้างสรรค์สวรรค์เชิงประจักษ์

จากแผนภูมิ 2 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ได้ว่า ในการวิจัยสร้างสรรค์สวรรค์เชิง

ประจักษ์ ประกอบด้วยกระบวนการส�าคัญ ดังน้ี คือ 

1. กระบวนการศึกษาค้นคว้า เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านเน้ือหา ทฤษฎี เพ่ือน�าข้อมูล

มาใช้ในส่วนของการส่ือความหมายใหป้รากฎในผลงานสรา้งสรรค์ ผู้วิจัยด�าเนินการ 3 กระบวนการหลกัๆ

คือ 

 1.1 การศึกษาค้นคว้าภาคทฤษฎีจากเอกสารต�ารา งานวิจัย และผลงานศิลปะท่ีเก่ียวข้อง 

 1.2 การแสวงบญุตามสถานท่ีหรือวัดต่างๆ ท่ีมีพระอรยิสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพ่ือขอพร

 อ้อนวอนให้พบความสุข โชคดี ชีวิตราบร่ืนเหมือนดังเช่นคนอ่ืนบ้าง แต่เม่ือได้อ่านค�าสอนของหลวงปู่ดู่ 

พรหมปัญโญ ท่านสอนว่า ความส�าเร็จน้ัน มิใช่อยู่ท่ีการสวดมนต์อ้อนวอนขอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิมาประทานให้ 

หากแต่ต้องลงมือท�าด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าท่านวางแบบเอาไว้แล้ว ครูบาอาจารยทุ์กองค์มีพระพุทธเจ้า

เป็นท่ีสุด ท่านได้ท�าตามแบบเป็นตัวอย่างให้เราดู อัฐิของท่านก็เลยกลายเป็นพระธาตุกันหมด

 1.3 การปฏิบัติตามค�าสอนเพ่ือระงับความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้วิจัย เพราะในช่วง พ.ศ.2557-

2561 เปน็ช่วงท่ีมีมรสุมชีวิตเข้ามาหลายเร่ืองท้ังปัญหาการเปล่ียนแปลงตน้สังกัดหรือสถานท่ีท�างานใหม่

ทุนการศึกษา ปัญหาครอบครัว ปัญหาธุรกิจ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีความในศาล

โดยผู้วิจัยทดลองปฏิบัติหลากหลายวิธีการเพ่ือสร้างความสุขให้ตนเอง จนกระท่ังได้อ่านค�าสอนจากพระ

อริยสงฆ์หลายท่าน ซ่ึงท่านได้สอนไว้ ดังเช่น สมเด็จโต กล่าวว่า เห็นส่ิงใด ไม่ชอบส่ิงใด ให้วางเฉย กรรม

ท้ังหลายท้ังปวงเม่ือถึงเวลาจะให้ผลเอง หลวงพ่อจรัญ กล่าวว่า โกธรท�าไม เสียสมองเปล่าๆ ทะเลาะท�าไม
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เสียเวลาเปล่าๆ หลวงพ่อปาน กล่าวว่า ลูกเอ๋ย อย่าน้อยใจในวาสนา โชคลาภ อ�านาจน้ีนะ มันไม่แน่นอน

เสมอไปหรอกลูก แต่ส่ิงส�าคัญท่ีสุด คือ การรู้จักสร้างบุญกุศลต่างหาก อย่าไปโทษโชคลาภอ�านาจวาสนา

เลย มันเป็นเพียงการใช้กรรมเก่าของเราเทา่น้ันเอง พอถงึเวลามันก็จะมีเองลูกไม่ต้องไปสนใจ แตส่ิ่งท่ีควร

สนใจ คือ ชาติน้ีเราต้ังจุดหมายไปท่ีนิพพานให้ได้นะลูก หลวงพ่อฤาษีลิงด�า กล่าวว่า อะไรก็ตามท่ีมันเกิด

ข้ึนกับเราท้ังๆ ท่ีเราท�าความดี แต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความเร่าร้อน น่ันถือว่าเราใช้หน้ี

กรรมเขาไป หลวงปู่ดุลย์ อตุโล กล่าวว่า จิตท่ีพ้นอารมณ์ ขาดการปรุงแต่งแล้ว ทุกข์อาศัยอยูไ่ม่ได้ จาก

ค�าสอนดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพยายามคิดค้นวิธีการการสร้างสรรค์ท่ีสามารถรวบรวมจิตของตนเอง

ให้จดจ่ออยูกั่บส่ิงใดส่ิงหน่ึง แต่ต้องเป็นกระบวนการท่ีง่ายท่ีสุดสามารถปฏิบัติได้ทุกท่ีทุกเวลา จนกระท่ัง

ได้ค้นพบเทคนิคดังปรากฎอยูใ่นผลงานสร้างสรรค์ Way to heaven No.1 และ Way to heaven No.2 

2. กระบวนการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการน�าทฤษฎี ทักษะทางการสร้างสรรค์มาใช้ใน เพ่ือ

ส่ือความรู้สึกให้ปรากฎในผลงานสร้างสรรค์ ซ่ึงมีความแตกต่างท่ีชัดเจน 2 ชุด ดังน้ี

 2.1 ผลงานสรา้งสรรค ์ชุด เกราะเพชร พุทธคุณ นโม ในชดุเหล่าน้ีมีความเช่ือเร่ืองการแสวง

บุญ เพ่ือขอพร อ้อนวอนให้พบความสุข โชคดี ให้มีชีวิตท่ีราบร่ืนเหมือนดังเช่นคนอ่ืนบ้าง ดังน้ัน ในการ

สร้างสรรค์จึงมีการจัดวางองค์ประกอบให้ส่ือถึงพลัง ความศรัทธา และใส่บทสวดมนต์ด้วยอักขระอักษร

เขมรลงไปในผลงาน พร้อมท้ังเลือกใช้โครงสร้างของยันต์มาเป็นโครงสร้างหลักในการออกแบบ

 2.2 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด Way to heaven ผู้วิจัยมีความเช่ือเร่ืองการปฏิบัติตามค�าสอน

เพ่ือระงับความทุกข์ จิตท่ีพ้นอารมณ์ ขาดการปรุงแต่งแล้ว ทุกข์อาศัยอยูไ่ม่ได้ ทดลองปฏิบัติด้วยการฝึก

สติให้อยู่กับตัว ไม่ส่งจิตออกนอกถ้าจิตออกไปข้างนอกต้องรีบดึงกลับมาอยู่กับตัวเองให้ไว ด้วยเทคนิค

การขีดเส้นสัญลักษณ์ | เป็นการสร้างสมาธิให้จดจ่ออยู่กับการเขียดเส้นจะขีดไปเร่ือยๆ ทีละเส้น เพ่ือไม่

ส่งจิตออกนอก พยายามให้จิตอยู่กลับตนเอง สัญลักษณ์ � แทนจิตท่ีส่งจิตออกนอก ไปสนใจเร่ืองอ่ืนช่ัว

ขณะ จ�านวน  � ท่ีเพ่ิมข้ึนแทนการส่งจิตท่ีออกนอกนานข้ึน มีต้ังแต่ � ถึง ����� และเม่ือ

ใช้สัญลักษณ์ ����� จะแทนการหยุดกิจกรรมในวันน้ัน แล้วมาเร่ิมต้นในวันอ่ืนใหม่
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ภ�คผนวก



ภ�คผนวก ก

ก�รแสวงห�แนวคิดในก�รสร้�งสรรค์
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ภาพ 1 พระธาตุอินแขวน ประเทศเมียนม่า ถ่ายเม่ือ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ภาพ 2 การสวดมนต์ของชาวเมียนม่า ต่อพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุชเวดากอง ประเทศเมียนม่า 

ถ่ายเม่ือ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

ภาพ 3 บ้านเทวดาในความเช่ือของเมียนม่า ประเทศเมียนม่า ถ่ายเม่ือ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560
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ภาพ 4 วัดราชคีรีหิรัญยาราม (พระแม่กวนอิมหยกขาว) อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ถ่ายเม่ือ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
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ภาพ 5 วัดพระธาตุดอยค�า ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถ่ายเม่ือ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561

ภาพ 6 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย ถ่ายเม่ือ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

 

  

ภาพ 7 วัดศาลเจ้า เซียนแปะโรงสี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถ่ายเม่ือ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
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ภาพ 8 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ถ่ายเม่ือ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ภาพ 9 วัดโฆสิตาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ถ่ายเม่ือ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561
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ภาพ 10 วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ถ่ายเม่ือ 23 มกราคม พ.ศ.2562

    

ภาพ 11 วัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ถ่ายเม่ือ 1 กุมภาพันธ์ุ พ.ศ.2562

ภาพ 12 วัดสะแก อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ถ่ายเม่ือ 15 กุมภาพันธ์ุ พ.ศ.2562
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ภาพ 13 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ถ่ายเม่ือ 20 กุมภาพันธ์ุ พ.ศ.2562

ภาพ 14 วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ถ่ายเม่ือ 14 เมษายน พ.ศ.2562
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ภาพ 15 วัดป่าสาละวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถ่ายเม่ือ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562
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ภาพ 16 วัดช้างเผือก ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ถ่ายเม่ือ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562

  

  

ภาพ 17 วัดธรรมยาน ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ถ่ายเม่ือ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562
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ภาพ 18 วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ถ่ายเม่ือ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ภาพ 19 วัดบางคลาน ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ถ่ายเม่ือ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

ภาพ 20 วัดหน้าต่างนอก อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ถ่ายเม่ือ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562
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ภาพ 21 วัดธรรมจักรเสมาราม ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ถ่ายเม่ือ 25 มกราคม พ.ศ.2563    



ภ�คผนวก ข 

ก�รเผยแพร่ผลง�น 

โครงก�รปฏิบัติก�รท�งทัศนศิลป์และนิทรรศก�รน�น�ช�ติ ครั้งที่ 15 

วิทย�ลัยเพ�ะช่�ง มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    เขตพระนคร กรุงเทพฯ 30 มกร�คม - 2 กุมภ�พันธ์ 2562
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ภาพ 22 บรรยากาศโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ คร้ังท่ี 15
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ภาพ 23 บรรยากาศบรรยากาศโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ คร้ังท่ี 15 (ต่อ)
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ภาพ 24 ใบประกาศโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ คร้ังท่ี 15

  

ภาพ 25 สูจิบัตรโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ คร้ังท่ี 15
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ภาพ 26  ผลงานสร้างสรรค์สวรรค์เชิงประจักษ์ ในสูจิบัตรโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ

           คร้ังท่ี 15



ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ	 	 	 นางสาวสมาพร	คล้ายวิเชียร

วัน		เดือน		ปีเกิด	 18		เมษายน		2517

สถานที่เกิด			 	 พิษณุโลก		ประเทศไทย

ประวัติการศึกษา	

	 	 	 พ.ศ.2555	ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 	 พ.ศ.2545	ครุศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชา	ศิลปศึกษา	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 พ.ศ.2539		ศิลปบัณฑิต	สาขาวิชา	ภาพพิมพ์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา	
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	 	 คณะกรรมการการอุดมศึกษา		(สกอ.)

	 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประสบการณ์การท�างาน	

	 พ.ศ.2541-2556	อาจารย์	ระดับ	7	ภาควิชามนุษยศาสตร์และ		

	 สังคมศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

	 ราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่ท�างาน										

	 พ.ศ.2557-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
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