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แนวคดิเรือ่งความสขุในพระพทุธศาสนา ข้ันตอนการวจิยัม ีดังนี ้1) ศกึษาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งและ

กำาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 2) สร้างสรรค์งานศิลปะ 3) วิเคราะห์ผลงานศิลปะในหัวข้อ 

“ชั่วขณะจิต” โดยใช้ “แผนภูมิการออกแบบ” เพื่อกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนมูลฐาน
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Abstract
The purposes of this creative research entitled “Momentary Mind” are to 1) 

study the meaning of happiness and levels of happiness according to Buddhism 2) 

create work of art from the Buddhist concept of happiness. The research process is 

as follows: 1) study relevant knowledge and determine a conceptual framework of 

the research 2) create art work 3) analyze the art work entitle “Momentary Mind” by 

using the “Design Chart” to determine the relationship between Gene Miller’s artistic 

fundamental and artistic principle.

The results of the research show that 1) happiness is comfort, pleasure, justice, 

and joyfulness, and can be divided into two types: physical happiness and the happiness 

that the Buddha describes in the scriptures. 2) by creating work based on the Buddhist 

concept of happiness, the researcher is able to convey abstract ideas into concrete art 

work that reflects the rhythm, movement, and the journey of the mind. 

Keywords : Momentary mind, Creative art work, Buddhist Concept of Happiness

บทนำ�
มนุษย์มี ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส เป็นทวารเปิดสู่โลกภายนอก ทำาให้เกิดการกระทบ 

กับสิ่งต่างๆ มากมาย ทั้งรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งสัมผัสกาย รวมถึงมีจิตคอยปรุงแต่งสิ่ง

ต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นไปตามกามคุณทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส กายสัมผัสที่เคยเห็น เคย

ได้ยิน เคยได้สูดดม เคยได้ลิ้มลอง หรือเคยได้สัมผัสมาแล้ว หรืออาจจะคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง 

เปน็การสรา้งมโนภาพขึน้ภายในจติ อนัมผีลตอ่ความรูส้กึนกึคดิ และพฤตกิรรมตา่งๆ มากมาย 

ทั้งเป็นกุศลและอกุศล เช่น ความโลภ ความอยากได้ ความหึงหวง อิจฉา ความไม่ยินดี จึงก่อ

ให้เกิดความสุข-ทุกข์ขึ้นในจิตใจ 

ชวิีตคอืความทกุขย์าก มนษุย์ทกุคนเกิดมาลว้นมคีวามทกุขย์ากดว้ยกนัทัง้นัน้ ถงึแมว้า่

จะไปเกิดในที่ที่สบาย มีฐานะทางสังคมดี ครอบครัวรำ่ารวย ก็ยังมีความทุกข์อยู่ดี ซึ่งความทุกข์

เป็นสภาพที่ทนได้ยาก เป็นความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ในพระพุทธศาสนา เรียกว่า  

กายิกทุกข์ คือทุกข์ทางกาย เช่น ทุกข์เกิดจาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ประจำาสังขาร ซึ่ง

เกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่ง หรือทุกข์จากการมีสภาพร่างกายพิการ โรคร้ายเบียดเบียน มีความยาก

ลำาบากในการหาเลี้ยงชีพ เป็นต้น และเจตสิกทุกข์ คือทุกข์ทางใจ เช่น ทุกข์จากการพลัดพราก
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จากสิ่งที่เป็นที่รัก การอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความไม่สมปรารถนา หรือผิดหวัง รวมถึงความ

สขุใจทีเ่ตม็ไปดว้ยเรือ่งเดอืดรอ้น เพราะทกุขท์างกายเบียดเบยีน หรอืทกุขท์ีเ่กดิจากการประสบ

กับอารมณ์ที่ไม่ชอบ หรือสูญเสียอารมณ์ที่ชอบ ตลอดจนใจที่เป็นทุกข์เพราะถูกไฟกิเลสเผาให้

รุ่มร้อนวุ่นวาย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2560) ความทุกข์ทางกาย ความ

ทุกข์ทางใจนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับบุคคลทุกคน 

ตลอดเวลาทัง้ในอดตีจนถงึปจัจบุนั การดำาเนนิชวีติของผูว้จิยันัน้ ประสบกบัความทกุข์

ยากลำาบากในทุกๆ ช่วงชีวิต มีทั้งความทุกข์ทางกาย ความทุกข์ทางใจ แต่ความทุกข์ของผู้วิจัย

นั้นมีทุกข์ทางใจเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งหมด โดยสาเหตุแห่งความทุกข์ คือความอยาก 

เช่น ความอยากมีอยากเป็น อยากได้โน่นนี่แล้วไม่ได้ดังใจที่คิดที่ต้องการ หรือความผิดหวัง 

ไม่สมปรารถนา ทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบ หรือสูญเสียอารมรณ์ที่ชอบ จน

ทำาให้เกิดความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ซึ่งความทุกข์นี้ มันเกิดขึ้นเรื่อยๆ พอจบเรื่องนี้ ก็มี

เรื่องใหม่เกิดขึ้นอีก บ้างครั้งความทุกข์ก็เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน กระหนำ่าเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกัน 

ผู้วิจัยเบื่อสภาพความทุกข์เช่นนี้ จึงพยายามดิ้นรนแสวงหาวิธีสร้างความสุขที่แท้จริง 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 กล่าวว่า ความสุขก็คือความสบายกาย 

สบายใจ ความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อย หรือ

ความพอใจ จนถึงความเพลิดเพลิน หรือเต็มไปด้วยความสนุก 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ส.ปยุตโต) (2551, น. 452-453) ให้ความหมายของคำาว่า 

“ความสุข” คือ ความสบาย ความสำาราญ ความฉำ่าชื่นรื่นกายรื่นใจ มี 2 คือ 1. กายิกสุข สุข

ทางกาย เช่น ได้ยินเสียงไพเราะ ลิ้มรสอร่อย ถูกต้องสิ่งอ่อนนุ่ม 2. เจตสิกสุข สุขทางใจ ความ

สบายใจ แช่มชื่นใจ อีกหมวดหนึ่ง มี 2 คือ 1. สามิสสุข สุขอิงอามิส คือสุขต้องอาศัยเหยื่อล่อ 

ไดแ้ก ่สขุทีเ่กดิจากกามคณุ 2. นริามสิสขุ สขุไมอ่งิอามสิ สขุไมต่อ้งอาศยัเครือ่งลอ่หรอืกามคณุ 

ได้แก่ สุขที่อิงเนกขัมมะหรือสุขที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อวัตถุ 

ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสุขไว้ 13 คู่ (พระมหา

วิเชียร สุธีโร อ้างถึงใน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539, น. (บาลี) 20/309-321/100-102., 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539 : (ไทย) 20/65-77/102-105) ดังนี้ 

1. คหิสิขุ คอืสขุของคฤหัสถส์ขุแบบชาวบา้น กับ ปพัพชัชาสขุ คอืสขุในชวีติการบวช

หรือสุขของนักบวช 

2. กามสุข คือสุขที่เกิดจากกาม กับ เนกขัมมสุข คือสุขที่เกิดจากเนกขัมมะ (สุขเกิด

จากความปลอดโปร่งจากกาม หรือจากความสละออก ไม่โลภ) 

3. อปุธิสุข คอืสุขทีม่อีปุธิ (สขุกลัว้ทุกข ์ไดแ้ก ่สขุในไตรภมูหิรอืโลกยิสุข) กบั นรุิปธสิขุ  

คือสุขที่ไม่มีอุปธิ (สุขไม่กลั้วทุกข์ ได้แก่ โลกุตตรสุข) 
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4. สาสวสุข คือสุขที่มีอาสวะ กับ อนาสวสุข คือสุขที่ไม่มีอาสวะ 

5.  สามิสสุข คือสุขที่อิงอามิส กับ นิรามิสสุข คือสุขที่ไม่อิงอามิส 

6.  อริยสุข คือสุขของพระอริยะ กับ อนริยสุข คือสุขของผู้ ไม่ใช่พระอริยะ 

7.  กายิกสุข คือสุขทางกาย กับ เจตสิกสุข คือสุขทางใจ 

8.  สัปปีติกสุข คือสุขที่มีปีติ (ได้แก่ สุขในฌานที่1 และที่ 2) กับ นิปปีติกสุข คือสุข

ที่ไม่มีปีติ (ได้แก่ สุขในฌานที่ 3 และที่ 4) 

9.  สาตสุข คือสุขที่เกิดจากความยินดี (อรรถกถาอธิบายว่าได้แก่ สุขในฌาน 3 ขั้น

ต้น) กับ อุเบกขาสุข คือสุขที่เกิดจากอุเบกขา (ท่านว่าได้แก่สุขในฌานที่ 4) 

10.  สมาธิสุข คือ สุขที่เกิดจากสมาธิ (ไม่ว่าอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิ ก็ตาม) 

กับ อสมาธิสุข คือสุขที่ไม่ได้เกิดจากสมาธิ (สุขที่ไม่ถึงสมาธิ) 

11.  สัปปีติการัมมณสุข คือความสุขที่เกิดจากฌานมีปีติเป็นอารมณ์ (สุขเกิดแก่ผู้

พิจารณาฌาน 2 ขั้นแรกที่มีปีติ) กับ นิปปีติการัมมณสุข คือความสุขที่เกิดจาก

ฌานไม่มีปีติเป็นอารมณ์ (สุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานที่ 3 และที่ 4 ซึ่งไม่มีปีติ) 

12.  สาตารัมมณสุข คือความสุขที่เกิดจากฌานมีความยินดีเป็นอารมณ์ (สุขเกิดแก่ผู้

พจิารณาฌาน 3 แรกทีม่รีสชืน่) กบั อเุบกขารัมมณสุข คอืความสขุทีเ่กดิจากฌาน

มีอุเบกขาเป็นอารมณ์ (สุขเกิดแก่ผู้พิจารณาฌานที่ 4 ซึ่งมีอุเบกขา) 

13.  รูปารัมมณสุข คือ ความสุขที่มีรูปฌานเป็นอารมณ์ กับ อรูปารัมมณสุข คือ 

ความสุขที่มีอรูปฌานเป็นอารมณ์ 

ระดบัของความสุขในทศันะของพุทธศาสนา สามารถยอ่ลงเหลือ 3 ระดบั คอื 1. กามสขุ  

คือความสุขเนื่องในกาม ได้แก่ การมีสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรง ใช้การได้ดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย 

เป็นอยู่สบาย การมีทรัพย์สินเงินทอง มีการงานอาชีพเป็นหลักฐาน หรือพึ่งตนเองได้ในทาง

เศรษฐกิจ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ หรือมีสถานะในสังคม เช่น ยศศักดิ์ ตำาแหน่ง 

ฐานะ ความมีเกียรติ มีชื่อเสียง การได้รับยกย่อง หรือเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งความมี

มิตรสหายบริวาร และสุดท้ายที่สำาคัญสำาหรับชีวิตคฤหัสถ์ก็คือ การมีครอบครัวที่ดีมีความสุข  

2. ฌานสขุ สขุเน่ืองดว้ยฌาน คอืการเพง่อารมณจ์นใจแนว่แนเ่ปน็อปัปนาสมาธ ิและ 3. นพิพาน

สุข สุขเนื่องด้วยนิพพาน (พระมหาวิเชียร สุธีโร, 2562, น. 44-45)

วิธีสร้างความสุข คือบ่อเกิดของความสุขอยู่ตรงไหน เราก็สร้างความสุขกันตรงนั้น 

ดังเช่น 1. กามสุข วิธีการก็คือ ก้าวเข้าไปหาและสนองตอบประสาทสัมผัสท้ัง 6 คือ ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ 2. ฌานสุขวิธีการคือ ฝึกสมาธิ ภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน 3. นิพพานสุข 

วิธีการคือ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้จิตรู้เท่าทันความเป็นจริง (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

(ว. วชิรเมธี), 2550: shorturl.at/dprtG) สามารถสนับสนุนวิธีสร้างความสุขตามหลักความเชื่อ
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ของพุทธศาสนา ด้วยงานวิจัยจากหนังสือ Time Magazine (ออนไลน์, shorturl. at/oyMO8 : 

15 เมษายน 2565) พบว่า คนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกก็คือ พระในทางพุทธศาสนา โดย

ทดสอบด้วยการสแกนสมองของพระที่ทำาสมาธิ ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาว่าเป็นจริง หลักความเชื่อ

ของศาสนาพทุธก็คอื เหตทีุท่ำาใหเ้กดิความสขุนัน้ก็คอื อยูก่บัปจัจบุนัขณะ ปลอ่ยวางในสิง่ทีเ่กดิ

ขึ้นแล้ว ซึ่งพระมหาวิเชียร สุธีโร (2562, น. 46) กล่าวว่า หากเราปฏิบัติต่อความสุขถูกต้อง  

เราก็มีความสุข และเราก็มีทุกข์น้อยลงทุกที จนทุกข์หมดไป เหลือแต่ความสุขที่สมบูรณ์

สามารถสรุปได้ว่า ความสุขมี 2 ลักษณะ คือกายิกสุข (สุขทางกาย) และเจตสิกสุข (สุข

ทางใจ) พระพุทธเจ้าตรัสถึงความสุขในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ไว้มี 13 คู่ ประเภทของ

ความสุขจะมี 2 ลักษณะใหญ่ คือ 1) ความสุขอิงอามิส 2) ไม่อิงอามิส ความสุขอิงอามิส คือ

ความสขุจากการมปีจัจยัสี่ในการดำารงชวีติ ความสขุทีเ่กดิจากทรพัย ์ได้ใช้จา่ยทรพัย์ ไมเ่ป็นหน้ี 

และความสขุจากการประพฤติไมม่ีโทษ ความสุขทีเ่กดิจากการมช่ืีอเสยีง ความสขุทีเ่กิดจากการ

ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม สว่นความสขุไม่องิอามสิ คอืความสขุท่ีเกดิข้ึนในใจ เปน็อิสระไมต้่อง

พึ่งพาความสุขจากวัตถุ ระดับของความสุข มี 3 ระดับ คือ กามสุข ฌานสุข และนิพพานสุข

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น หลักความเชื่อของศาสนาพุทธกล่าวว่า เหตุท่ีทำาให้เกิด

ความสุขนั้นก็คือ อยู่กับปัจจุบันขณะ ปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และจากงานวิจัยโดย Time 

Magazine โดยทดสอบด้วยการสแกนสมองของพระที่ทำาสมาธิได้ผลลัพธ์ออกมาว่าเป็นคนที่มี

ความสุขมากที่สุดในโลก ผู้วิจัยเชื่อว่า ความสงบ คือความสุข สมาธินำามาสู่ความสงบ ดังนั้น 

จงึนำาความสขุคูท่ี ่10 สมาธสิขุ คอืสขุทีเ่กดิจากสมาธ ิกบั อสมาธิสขุ คอืสขุท่ีไม่ไดเ้กดิจากสมาธ ิ

(สุขที่ไม่ถึงสมาธิ) ซึ่งเป็นความสุขคู่หนึ่งจากความสุขทั้งหมด 13 คู่ มาใช้เป็นวิธีเข้าถึงความ

สุข ผ่านวิธีการสร้างร่องรอยและสัญลักษณ์ เส้นตรงแนวตั้ง ( | ) แทนการกำาหนดลมหายใจ

ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบจากภายในสู่ภายนอก จากร่างกายและจิตใจ พร้อม

กันนั้นในขณะขีดเส้นตรงแนวตั้ง ( | )  ก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของจิตใจ แล้วทำาการบันทึก

การเปลี่ยนแปลงของจิต กำาหนดให้สัญลักษณ์จุด ( • ) แทนจิตที่วอกแวก ฟุ้งซ่าน ไปคิดเรื่อง

อื่นในขณะที่ขีดเส้น จำานวนสัญลักษณ์จุด ( • ) ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 3 จุด ( ••• ) แทนจิตที่

วอกแวก ฟุ้งซ่าน ไปคดิเรื่องอืน่ๆ นานขึน้ในขณะทีข่ีดเสน้ สญัลกัษณ์จดุจำานวน 5 จดุ ( ••••• )  

แทนการหยุดกิจกรรมในวันนั้น เมื่อเริ่มต้นในครั้งใหม่จะเขียนวันเดือนปี เพื่อเป็นการบันทึกใน

แต่ละครั้ง สัญลักษณ์ที่ปรากฎในผลงานเป็นหลักฐานของขณะหนึ่งของจิต หรือ ชั่วขณะจิต 
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาถึงความหมายของความสุข และระดับของความสุขในทัศนะของพระพุทธศาสนา

2. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแนวคิดของความสุขในทัศนะของพระพุทธศาสนา

วิธกี�รวิจัย
การวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ชั่วขณะจิต เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) เพือ่ใหก้ารวจิยัเปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องการวจิยั คอื 1) ศกึษาถึงความหมาย

ของความสุข และระดับของความสุขในทัศนะของพระพุทธศาสนา 2) สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

จากแนวคิดของความสุขในทัศนะของพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

1.  ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและกำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (R1) ผู้วิจัยได้

แบ่งการ ดำาเนินการออกเป็น 2 กระบวนการ ดังนี้คือ

1.1 การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.2 กำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

แล้วประมวลสรุป มากำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

2. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เรื่อง ชั่วขณะจิต (D1) ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตาม

ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.1 การรวบรวมแนวคิดของการสร้างสรรค์ เรื่อง ชั่วขณะจิต เป็นการฝึกสมาธิ

ให้จิตใจให้อยู่กับตัวเอง ณ ปัจจุบัน ไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆ ทั้งในอดีต 

อนาคต ดังนั้น วิธีการสร้างสรรค์ต้องสะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้วิจัย

จึงเลือกวิธีการขีดเส้นด้วยปากกาเคมีลงบนผ้าดิบ 

2.2 การสร้างสรรค์ เรื่อง ชั่วขณะจิต ผ่านวิธีการสร้างร่องรอย ด้วยการขีดเส้น

ตรงแนวตั้ง ( | ) สัญลักษณ์จุด ( • ) แทนจิตที่วอกแวก ฟุ้งซ่าน ไปคิดเรื่อง

อื่นในขณะที่ขีดเส้น จำานวนสัญลักษณ์จุด ( • ) ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 3 จุด 

( ••• ) แทนจิตที่วอกแวก ฟุ้งซ่าน ไปคิดเรื่องอื่นนานขึ้นในขณะที่ขีดเส้น 

สัญลักษณ์จุดจำานวน 5 จุด ( ••••• ) แทนการหยุดกิจกรรมในวันนั้น เมื่อ

เริ่มต้นในครั้งใหม่จะเขียนวันเดือนปีเขียนวันเดือนปี เพื่อเป็นการบันทึกใน

แตล่ะครัง้ สัญลกัษณท์ีป่รากฏในผลงานเปน็หลกัฐานของขณะหนึง่ของจติ 

หรือ ชั่วขณะจิต ที่ผ่านประสานกันของกายและจิตร้อยเรียงอย่างต่อเนื่อง 

จนเกิดความสงบ สมาธิ ผสานรวมกันเป็นผลงานศิลปะ
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รูปที่ 1  แสดงรายละเอียดของการใช้เส้นและสัญลักษณ์ที่ปรากฎในผลงานชั่วขณะจิต

รูปที่ 2  แสดงขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชั่วขณะจิต
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รูปที่ 3  ร่วมแสดงผลงานโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 15  
ณ  วิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

วันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

3. วิเคราะหผ์ลงานสรา้งสรรค ์เรือ่ง ชัว่ขณะจติ (R2) ซึง่ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการวเิคราะห์

ผลงาน สร้างสรรค์ของตนเองตามลำาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ คือ

3.1  การวิเคราะห์แนวคิด คือ การจัดระเบียบเรียบเรียงความคิดที่สำาคัญต้อง

แสดงทศันะ หรอืความคดิในเรือ่งทีต่อ้งการทำา ต้องเอาความคดิของตนเอง

มาตีความว่าจะทำาอะไร (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2550: 18-20) ดังนั้น ในการ

วิเคราะห์แนวคิดของการวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้ จึงเป็นการนำาแนวคิดมาตี

ความ เพื่อให้ได้ข้อมูล ดังนี้ คือ

3.1.1 ผลงานสร้างสรรค์ต้องการแสดงทัศนะอย่างไร

3.1.2 ผลงานสร้างสรรค์ต้องการแสดงรูปแบบอย่างไร

3.2 การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ (R3) 

3.2.1 การวเิคราะหร์ปูแบบ ผูว้จิยัใชท้ฤษฎกีารวเิคราะหห์าคา่ความสมัพนัธ์

ระหวา่ง ส่วนมลูฐานทางศลิปะและหลกัการทางศลิปะของ ยนี มทิเลอร ์ 

“Design Chart” เพราะสามารถแสดง ใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ในผล
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งานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นๆ ได้ใช้ส่วนมูลฐานทางศิลปะและหลักการทาง 

ศิลปะอย่างไรบ้างสร้างสรรค์ผลงานจนเกิดเป็นเอกภาพในผลงาน

3.2.2 การวิเคราะห์เทคนิควิธีการ เทคนิควิธีการนับเป็นหัวใจสำาคัญของ

การได้มาซึ่งความสุข ความสงบ การลาก ขีด ควบคุมผ่านร่างกาย

จากจิตภายในมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบจากภายในสู่

ภายนอกเสมือนการกำาหนดลมหายใจ ดังน้ัน วิธีการการบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงของจิต ด้วยปากกาเคมีขีดเส้นตรงแนวตั้ง ( | ) ความ

ยาวประมาณ 1 เซนตเิมตร และสญัลกัษณจ์ดุ ( • ) แทนจติทีว่อกแวก 

ฟุง้ซา่น ไปคดิเรือ่งอืน่ในขณะทีขี่ดเสน้ลงบนผา้ดบิ จำานวนสญัลักษณ์

จดุ ( • ) ทีเ่พิม่ขึน้เปน็จำานวน 3 จดุ ( ••• ) แทนจติทีว่อกแวก ฟุง้ซา่น 

ไปคิดเร่ืองอื่นนานขึ้นในขณะที่ขีดเส้น สัญลักษณ์จุดจำานวน 5 จุด  

( ••••• ) แทนการหยุดกิจกรรมในวันนั้น แล้วมาเริ่มต้นในครั้งใหม่ 

โดยเขยีนวนัเดอืนป ีซึง่การขีดเส้นเป็นวธิกีารลกัษณะเดยีวกับการทำา

สมาธิในทางพุทธศาสนา ดังนั้น วิธีการสร้างร่องรอยในผลงานที่เป็น

เครือ่งชว่ยทำาสมาธ ิจงึตอ้งสะดวก งา่ย ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น สญัลกัษณ์

ทีป่รากฏในผา้ดิบเปน็รอ่งรอยหลกัฐานของขณะหนึง่ของจติ หรอื ชัว่

ขณะจิต

4. การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง ชั่วขณะจิต (D2) 

ผลก�รวิจัย
1. ผลการศกึษาจากเอกสาร ตำารา งานวจิยั และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของความสขุ และ

ระดับของความสุขในทัศนะของพระพุทธศาสนา พบว่า ความสุข คือความสบาย ความสำาราญ 

ความฉำ่าชื่นรื่นกายรื่นใจ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความสุขทางกาย และความสุขทาง

ใจ มี 13 คู่ บางคู่มีขอบเขตเนื้อหาแคบไม่ครอบคลุมความสุขคู่อื่นๆ หรือความสุขในระดับอื่นๆ 

แต่บางคู่ก็มีขอบเขตเนื้อหากว้างครอบคลุมความสุขคู่อื่นๆ หรือความสุขในระดับอื่นๆ ทั้งหมด 

ทั้ง 13 คู่นี้ สรุปได้ 2 ลักษณะใหญ่ คือความสุขอิงอามิส กับ ไม่อิงอามิส ระดับของความสุข 

มี 3 ระดับ คือ กามสุข ฌานสุข และนิพพานสุข ส่วนความสุขของผู้วิจัย คือความสงบ ความ

สงบก็คือความสุข เรียกว่า “สมาธิสุข” สุขที่เกิดจากสมาธิ เป็นความสุขคู่ที่ 10 สมาธิสุข กับ  

อสมาธสิขุ ผูวิ้จยัใชว้ธิกีารเขา้ถงึความสขุคูน่ี ้ผา่นวธิกีารสรา้งร่องรอย ด้วยการต้ังใจขีดเสน้ตรง

แนวตั้ง ( | ) ทีละเส้นซำ้าๆ ให้เท่ากัน ความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จนสุดความกว้างของ
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ผ้าดิบ กว้าง 90 เซนติเมตร ในการขีดเส้นผู้วิจัยตั้งใจ จดจ่อ สมำ่าเสมอ และควบคุมอย่างมีสติ 

วิธีการที่ใช้นี้ร่างกายกับจิตภายในมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบจากภายในสู่ภายนอก

เสมือนการกำาหนดลมหายใจ พร้อมกันนั้นในขณะขีดเส้นก็สังเกตการเปล่ียนแปลงของจิตใจ 

แล้วทำาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของจิต ผ่านวิธีการสร้างร่องรอยและสัญลักษณ์ ด้วยการ

ขีดเส้นตรงแนวตั้ง ( | ) สัญลักษณ์จุด ( • ) แทนจิตที่วอกแวก ฟุ้งซ่าน ไปคิดเรื่องอื่นในขณะ

ที่ขีดเส้น จำานวนสัญลักษณ์จุด ( • ) ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 3 จุด ( ••• ) แทนจิตที่วอกแวก 

ฟุ้งซ่าน ไปคิดเรื่องอื่นๆ นานขึ้นในขณะที่ขีดเส้น เขียนวันเดือนปี เพื่อเป็นการบันทึกในแต่ละ

ครั้ง สัญลักษณ์ที่ปรากฎในผลงานเป็นหลักฐานของ ขณะหนึ่งของจิต หรือ ชั่วขณะจิต ผสาน

รวมกันเปน็ผลงานศลิปะทีถ่า่ยทอดความเปน็นามธรรมมาสูร่ปูธรรม โดยสะท้อนใหเ้ห็นถงึจงัหวะ 

ความเคลื่อนไหว และการเดินทางของจิต

2. ผลของการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะจากแนวคดิของความสุขในทศันะของพระพทุธ

ศาสนา

2.1 ผลของการสร้างสรรค์ เรื่อง ชั่วขณะจิต No.1 

 

รูปที่ 4  ชั่วขณะจิต No.1 ขนาด 90 cm x 1,200 cm เทคนิค ปากกาเคมีขนาด 0.5 บนผ้าดิบ
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ตารางที่ 1  วิเคราะห์ผลงานชั่วขณะจิต No.1 โดย Design Chart เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์
ระหว่าง ส่วนมูลฐานทางศิลปะและหลักการทางศิลปะของ ยีน มิทเลอร์
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ตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า หลักการทางศิลปะที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ “ชั่วขณะจิต 

No.1” จุดตัดที่ (#1) (#2) สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงสีได้สร้างให้เกิดความกลมกลืน จังหวะ และ

ความเคลื่อนไหว จุดตัดที่ (#3) (#4) สีของเส้นทำาให้เกิดความกลมกลืน และความเคลื่อนไหว 

จดุตัดที ่(#5) (#6) เสน้ทำาใหเ้กดิความสมดุลในภาพ สรา้งความเคลือ่นไหว และจงัหวะ สดุทา้ย 

จุดตัดที่ (#7) ที่ว่างทำาให้เกิดจังหวะและความเคลื่อนไหว 
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2.2 ผลของการสร้างสรรค์ เรื่อง ชั่วขณะจิต No.2 

 

รูปที่ 5  ชั่วขณะจิต No.2  ขนาด 90 cm x 1,200 cm เทคนิค ปากกาเคมีบนผ้าดิบ

 
รูปที่ 6  รายละเอียดของผลงานชั่วขณะจิต No.2  ขนาด 90 cm x 1,200 cm 

เทคนิค ปากกาเคมีบนผ้าดิบ
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ตารางที่ 2  วิเคราะห์ผลงานชั่วขณะจิต No.2 โดย Design Chart เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนมูลฐาน ทางศิลปะและหลักการทางศิลปะของ ยีน มิทเลอร์
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ตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า หลักการทางศิลปะที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ “ช่ัวขณะ

จิต No.2” จุดตัดที่ (#1) (#2) สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงสีได้สร้างให้เกิดความกลมกลืน จังหวะ

และความเคลื่อนไหว จุดตัดที่ (#3) (#4) สีของเส้นทำาให้เกิดความกลมกลืน จังหวะและความ

เคลื่อนไหว จุดตัดที่ (#5) (#6) เส้นทำาให้เกิดความสมดุลในภาพ สร้างความเคลื่อนไหว และ

จังหวะ สุดท้าย จุดตัดที่ (#7) ที่ว่างทำาให้เกิดจังหวะ และความเคลื่อนไหว 
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3.  การวเิคราะหเ์ทคนคิวธิกีาร ผลงานชัว่ขณะจติ No.1 สรา้งรอ่งรอยเสน้และสญัลกัษณ ์

( • )  ทำาการขีดเส้นตรงแนวตั้ง ( | ) ความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ด้วยปากกาเคมี Pen 

– Touch ขนาด EF สี COPPER / CUIVRE COBRE บนผ้าดิบ กว้าง 90 เซนติเมตร ตั้งใจขีด

เส้นตรง ( | ) ซำ้าๆ อย่างจดจ่อ สมำ่าเสมอ และควบคุมอย่างมีสติช่วยสร้างให้เกิดจังหวะ ความ

เคลือ่นไหว และเกดิพืน้ทีว่า่งสามารถเหน็เปน็เส้นยาวขวางตลอดความกวา้งของผา้ สขีองปากกา

เคมี และผา้ดบิผสานกนัทำาใหเ้กดิ สเีอกรงค ์(Monochrome) ซึง่ก่อใหเ้กดิความกลมกลืนปรากฎ 

ในผลงาน ส่วนสัญลักษณ์จุดจำานวน 1 จุด ( • ) จำานวน 3 จุด ( ••• ) จำานวน 5 จุด ( ••••• )  

และการเขียนตัวอักษรทำาให้เกิดพื้นที่ว่างเป็นระยะๆ แต่เมื่อนำาผลงานชั่วขณะจิต No.1 ติดตั้ง

แสดงงานที่นิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 15 ณ  วิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น พบว่า ด้วยปากกาเคมี 

Pen – Touch ขนาด EF สี Copper/ Cuiver Cobre บนผ้าดิบ ให้ขนาดเส้นที่เล็ก รายละเอียด

ของเส้นและสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนผ้าดิบดูเล็กเกินไปทำาให้ไม่เกิดการรับรู้ทางสายตา ดังนั้น 

เมื่อสร้างสรรค์ผลงานชั่วขณะจิต No.2 ผู้วิจัย จึงเปลี่ยนปากกาเคมี Pen – Touch ขนาด 2.0 

mm สี GOLD / OR ORO จึงช่วยให้เกิดการรับรู้ทางสายตาได้ดีกว่า ผลงานชั่วขณะจิต No.1    

ก�รอภิปร�ยผล
การวิจัยสร้างสรรค์ ชั่วขณะจิต กล่าวได้ว่า ความสุขของผู้วิจัยคือความสงบ สมาธิ

นำามาสู่ความสงบ ซึ่งตรงกับความสุขคู่ที่ 10 สมาธิสุข กับ อสมาธิสุข ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย 

ทุกนิบาต ของศาสนาพุทธ ผู้วิจัยใช้วิธีการเข้าถึงความสุขคู่นี้ ผ่านวิธีการสร้างร่องรอยเส้นตรง

แนวตั้ง ( | ) แทนการกำาหนดลมหายใจที่มีความ สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบจากภายในสู่

ภายนอก จากร่างกายและจิตใจ พร้อมกันนั้นในขณะขีดเส้นก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของจิตใจ 

แล้วทำาการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของจิต กำาหนดให้สัญลักษณ์จุด ( • ) แทนจิตที่วอกแวก 

ฟุ้งซ่าน ไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ขีดเส้น จำานวนสัญลักษณ์จุด ( • ) ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 3 จุด 

( ••• ) แทนจิตที่วอกแวก ฟุ้งซ่าน ไปคิดเรื่องอื่นๆ นานขึ้นในขณะที่ขีดเส้น จำานวน 5 จุด  

( ••••• ) แทนการหยดุกจิกรรมในวนันัน้ เมือ่เริม่ตน้ในคร้ังใหมจ่ะเขยีนวนัเดอืนป ีเพือ่เป็นการ

บันทึกในแต่ละครั้ง สัญลักษณ์ที่ปรากฎในผลงานเป็นหลักฐานของ ขณะหนึ่งของจิต หรือ ชั่ว

ขณะจติ ผสานรวมกนัเปน็ผลงานศลิปะทีถ่า่ยทอดความเปน็นามธรรมมาสู่รูปธรรม โดยสะทอ้น

ให้เห็น ถึงจังหวะ ความเคลื่อนไหว และการเดินทางของจิต ซึ่งวิธีการเข้าถึงความสุขดังกล่าว 

สอดคลอ้งกับแนวคดิทางจติวิทยาเสนอกระบวนการพัฒนาตนเองท่ีจะจดัการกับความทกุขท์ีเ่กดิ

ขึ้น โดย 1) การจัดการกับอารมณ์ โดยใช้เทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การหายใจ การผ่อนคลาย
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กล้ามเนื้อ และการจินตนาการ เพื่อให้ความรู้สึกนั้นออกจากตัวเรา และเกิดอารมณ์ทางบวกใน

ลักษณะของความสงบ และผ่อนคลายเข้ามาแทนที่ 2) การจัดการกับความคิด โดยปรับวิธีคิด

ใหม่ให้เป็นคิดทางบวก (Positive Thinking) (ยงยุทธ   วงศ์ภิรมย์ศานติ์, 2552) และจากงาน

วิจัย เรื่อง มองทุกข์ให้สุขได้ตามแนววิถีพุทธ (ตระกูล พุ่มงาม และสุวัฒสัน รักขันโท (2560) 

พบว่า บุคคลที่ฝึกฝนจิตเป็นประจำา สมำ่าเสมอจะมีสติสัมปชัญญะที่ตื่นตัวปราดเปรียว เมื่อคิด

ทำาสิ่งใดด้วยปัญญาผลที่เกิดย่อมสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความผิดพลาด ความเสียหายย่อม

ไม่เกิดขึ้น คงมีแต่ดีตามมา จึงไร้ทุกข์เข้ามาพัวพันในชีวิต หรือกล่าวได้ว่า เมื่อความทุกข์หาย

สิ้นความสุขย่อมเปี่ยมล้น สอดคล้องกับพระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ ปทุมสิโร) (online) กล่าว

ว่า การทำาสมาธิ คือการหาจุดของจิตที่เกิดความสุข    
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