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Abstract 
(ขนาดอักษร 18 ทึบ) 

[เว้น 1 บรรทัด] 

Code of project : ART-01/ 2561 
Project name   : Study and Analysis of The Cosmology in Trai-Phum literature for 

create Contemporary painting 
Researcher name : Mr.Thanapon Junkasain 
  

 This research aims to study, collect and analyze information on cosmology of 
Trai-Phum literature for create Contemporary painting, and presenting Art works to the 
public for make to people realize the value in Arts and Culture of the Nation along 
with promotion to religious, moral, ethical. 

Researchers have collected of paintings relate to the Trai-Phum and analyze 
for searching to the similarities and differences of forms in each type of painting in 
Thailand local, and bring the results to create contemporary painting "Cosmology in 
Trai-Phum ", and presenting to the public. 

The results showed that the understanding in cosmology of Trai-Phum 
literature in present day has changed from the original teachings of both content and 
image, then the contents of the cosmological issues of Trai-Phum have changed, the 
image is changed accordingly. In my creation of "Contemporary painting of Trai-Phum", 
the researcher used the questionnaire as a job evaluation, the result is found that: 
Most of the audience very pleasing which favorite series are " lokuttara ", " Realm of 
the Four Great Kings-Realm of the Thirty-three Gods ", " Host of Demons ", and 
"Contemporary Thai Painting in Cosmology in the Trai-Phum " has the highest average 
level of 4.08. 
 
 
Keywords: Cosmology, Trai-Phum, Contemporary painting 
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บทที่1 
ที่มาและความส าคัญ 

 
ในปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหามากมายหลากหลายด้านด้วยกันที่สามารถประสบพบเห็นด้วยตนเองหรือ

การได้รับรู้ตามข่าวสาร  ซึ่งในอดีตนั้นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการท าให้ผู้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้
และมีความสัมพันธ์กันในสังคมอย่างราบรื่นนอกจากกฎหมายก็คือ ความเชื่อและศาสนาและเนื้อหาหนึ่งที่
ศาสนาและลัทธิความเชื่อทั้งหลายมักน าเอามาใช้ในการสั่งสอนมนุษย์ให้เป็นไปในทางเดียวกันคือเรื่องการ
ด ารงอยู่ของโลก การก าเนิดโลก ก าเนิดมนุษย์ สวรรค์ นรก รวมถึงองค์ประกอบโดยรวมที่เกี่ยวพันกับชีวิตของ
มนุษย์ ซึ่งสามารถเรียกโดยรวมได้ว่า จักรวาลวิทยา (cosmology) หรือ โลกศาสตร์     ในกา รอธิ บ าย ใน
เรื่องของจักรวาลและโลกของแต่ละความเชื่อและศาสนานั้น มีเนื้อหาที่กล่าวถึงการก าเนิดจักรวาล โลก 
ดินแดนหลังความตาย สวรรค์และนรก ในรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันและเชื่อมโยงกัน    

ส่วนในดินแดนประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธนั้น  ในช่วงตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันได้มีการก ากับเรื่องความดีและความไม่ดีเอาไว้อยู่กับความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เช่นกัน  โดยมี
ปรากฏสอดแทรกอยู่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาหลากหลายเล่มด้วยกัน รวมถึงปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเกี่ยวกับ
จักรวาลหรือโลกสัณฐานทางพุทธศาสนา ซึ่งงานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเน้นหนักทางด้านโลกสัณฐาน หรือ 
จักรวาลวิทยาในประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือ ไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง) ที่กล่าวกันว่าประพันธ์
ขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1888  โดย พญาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ 1) กษัตริย์ล าดับที่ 6 แห่งอาณาจักรสุโขทัย  
ในคัมภีร์นี้มีการแบ่งภพภูมิออกเป็น 3 ภูมิใหญ่ๆ คือ กามภูมิ 11 รูปภูมิ 16 อรูปภูมิ 4 รวมเป็น 31 ภูมิ เรียก
รวมว่า ไตรภูมิ ทั้งนี้นอกจาก 3 ภูมินี้ยังมีอีกภูมิหนึ่งคือ โลกุตรภูมิ ที่อยู่นอกเหนือจากภูมิทั้ งสามที่ได้กล่าวมา
อีกด้วย ทั้งนี้โครงสร้างเนื้อหาเรื่องราวนี้ยังส่งผลต่องานศิลปะและวัฒนธรรมของไทยอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยอาจไม่สนใจหรือรับรู้เท่าใดนัก โดยในด้านงาน
จิตรกรรมที่น าเอาเนื้อหาเรื่องราวนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์มีปรากฏอยู่มากมาย ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาพ
จิตรกรรมในสมุดไทยโบราณ เช่น สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ 6, สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่ 
10 ฯลฯ งานจิตรกรรมฝาผนังโบราณนั้นก็ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของคตินิยมในการวาด
ภาพประกอบภายในพระวิหารหรืออุโบสถของช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลสืบทอดมาตั้งแต่ช่วงยุค
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เช่น ภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ พระอุโบสถวัดดุสิดาราม กรุงเทพฯ 
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ เป็นต้น  แม้ว่าคตินิยมนี้จะผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานแล้ว
ก็ตาม เนื้อหาเรื่องราวของไตรภูมิก็มีการหยิบยกขึ้นมาท าซ้ าอยู่มากมาย ซึ่งในการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับไตรภูมิในยุคปัจจุบันนี้นั้น ผู้สร้างสรรค์ก็จะมีการถ่ายทอดผลงานที่แต่ต่างรูปแบบกันออกไป 
บางส่วนก็ยังคงยึดโครงสร้างของคตินิยมดั่งเดิม คือตั้งแต่ช่วงยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงยุครัตนโกสินทร์
ตอนต้น แล้วอาจน ามาดัดแปลงในส่วนของรายละเอียดเท่านั้น แต่ศิลปินบางท่านก็น าเอาเรื่องนี้มาตีความแล้ว
แสดงออกตามจิตนาการส่วนตนโดยไม่ยึดโยงกับองค์ประกอบแบบคตินิยมโบราณ  
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ด้วยเหตุนี้เองท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมผลงานจิตรกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจากวรรณกรรม
ประเภทไตรภูมิในอดีตทั้งหมดและน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความแตกต่างและรูปแบบร่วมที่เหมือนกันในแต่ละ
ประเภทของงานจิตรกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจากวรรณกรรมประเภทไตรภูมิในประเทศไทย เพ่ือน ามาสร้างสรรค์
เป็นผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่น าเสนอเนื้อหาเรื่องราวของจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ
และน าเสนอต่อสาธารณะชนเพ่ือให้ผู้คนทั่วไปเล็งเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องจักรวาลวิทยาที่มีรากฐานมาจากวรรณกรรมประเภท
ไตรภูมิ เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย 
 2.เพ่ือน าเสนอผลงานต่อสาธารณะเพ่ือให้ผู้คนทั่วไปเล็งเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ
ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ฐานข้อมูลทางรูปแบบงานศิลปกรรมไทยที่มีรากฐานมาจากจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภท
ไตรภูม ิ

2. ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่มีน าเสนอเนื้อหาทางด้านจักรวาลวิทยาในวรรณกรรม
ประเภทไตรภูม ิ

3. ผู้คนทั่วไปเล็งเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1.  ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาและรูปแบบจิตรกรรม ประกอบด้วย  
 1.1 จิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิจ านวน 11 เล่ม ได้แก่ ภาพไตรภูมิหมายเลขท่ี

1,5,6,7,8,9,10,10/ก,ฉบับกรุงเบอร์ลิน,91,178  
 1.2 จิตรกรรมฝาผนัง 11 แหล่ง ที่น าเสนอเนื้อหาทางด้านจักรวาลวิทยาในวรรณกรรม

ประเภทไตรภูม ิได้แก่ พระต าหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจาร วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา, วัดเกาะแก้ว
สุธารามฯ จ.เพชรบุรี, หอไตร วัดระฆัง กรุงเทพฯ, พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพฯ, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพฯ, วัดสุวรรณารามฯ จ.กรุงเทพฯ, วัดไชยทิศฯ กรุงเทพฯ, วัดดุสิดาราม กรุงเทพฯ, วัดราชสิทธารามฯจ 
กรุงเทพฯ, วัดสระเกศ กรุงเทพฯ, วัดใหญ่อินทราราม จ.ชลบุรี, และ วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา 

 1.3 จิตรกรรมร่วมสมัย ได้แก่ “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ” โดย เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  รศ.ปัญญา วิจินธนสาร ปาง  ชินะสาย และคณะ, ผลงานชื่อ 
“ภาพจิตรกรรมหิมพานต์”ของศ.ดร. ปรีชา เถาทอง, “จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์”ของรศ.ดร.สุวัฒน์ 
แสนขัติยรัตน์ “จิตรกรรมไตรภูมิรัชกาลที่ 9”ของศ.ดร. ปรีชา เถาทอง นายปัญญา วิจินธนสารและคณะ, “ไตร
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ภูม”ิของนายสมภพ บุตราช, นายปัญญา วิจินธนสาร, นายประทีป คชบัว, “อาณาจักรวาล” ของนายปัญญา 
วิจินธนสาร,  และ“สระอโนดาด” ของสิโรจน์ พวงบุปผา  
 2.  น าข้อมูลเรื่องจักรวาลวิทยาที่มีรากฐานมาจากวรรณกรรมประเภทไตรภูมิมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
จิตรกรรมร่วมสมัย โดยใช้เทคนิคสีอะครายลิคบนผ้าใบ จ านวน 7 ชุด ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรม 33 ชิ้น  
  3. น าเสนอผลงานต่อสาธารณะ  เ พ่ือสร้างความเข้าใจให้ผู้ชมและให้ เล็งเห็นซึ่ งคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 ในการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมร่วมสมัย  ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ โดยเน้น
ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏใน หนังสือพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา เป็น
หลัก ซึ่งเป็นหนังสือที่ราชบัณฑิตยสถานได้มีการจัดสร้างขึ้น ส่วนข้อมูลด้านรูปแบบผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและ
วิเคราะห์จากขอมูลชั้นรอง (Secondary  Data) ทีไ่ดมาจากหนังสือที่มีการตีพิมพ์ เนื่องด้วยข้อมูลหลายส่วนมี
การเข้าถึงได้ยาก และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการสังเคราะห์เพ่ือสร้างสรรค์เป็นผลงานด้านจิตรกรรม 
 
นิยามคําศัพท 

1 จักรวาลวิทยา หรือ โลกศาสตร์ (Cosmology หรือ Cosmogony)    คือ การอธิบายเกี่ยวกับโลก
และจักรวาลโดยใช้แนวคิดทางศาสนา ปรัชญา และเทววิทยา ซึ่งในงานวิจัยนี้อ้างอิงจากแนวความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาเป็นหลัก 

2 วรรณกรรมประเภทไตรภูมิ คือ เนื้อหาเรื่องราวโดยรวมของวรรณกรรมที่มีรากฐานมาจากคัมภีร์
ทางพุทธศาสนา ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้เน้นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ภายใน ไตรภูมิกถา ที่กล่าวกันว่าเป็นพระราชนิพนธ์
ของพญาลิไท กล่าวถึงก าเนิดโครงสร้างและความเป็นมาของโลกหรือจักรวาล และสิ่งที่มีชีวิตที่มีอยู่ในโลกหรือ
จักรวาล โดยมีการแบ่งจักรวาลออกเป็นสามแดนหรือสามภูมิ ประกอบด้วย อรูปภูมิ รูปภูมิ และกามภูมิ 

 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

1. วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.1 ศึกษาข้อมูลเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิรวมถึงความเชื่อที่มีความ

เกี่ยวข้องในประเทศไทย 
1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรมไทยที่มีรากฐานจากเรื่องจักรวาล

วิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิในประเทศไทย 
1.3 วิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมไทยที่มีรากฐานจากเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตร

ภูมิในประเทศไทย 
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1.4 น าข้อมูลที่ได้สรุปและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาใน
วรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

1.5 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบผลงาน 
1.6 น าเสนอผลงานที่ได้สร้างสรรค์ 
1.7 วิเคราะห์ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมชมผลงาน 
1.8 สรุปผลงานวิจัย 
1.9 จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

2. สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
ห้องปฏิบัติการ: มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้นําเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1.ความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยา 

1.1 ที่มาของความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิกถา 

1.2 เนื้อหาความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิกถา 

2. รูปแบบจิตรกรรมที่มีรากฐานจากเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิในประเทศไทย 

2.1 ภาพจิตรกรรมในสมุดไทย 

2.2 ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 

 2.3 ภาพจิตรกรรมร่วมสมัย 

3. เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและส่วนประกอบในการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทย 

4. ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1.ความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยา 

 1.1 ที่มาของความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

จักรวาลวิทยา (cosmology) หรือ โลกศาสตร์  คือ การอธิบายเกี่ยวกับโลกและจักรวาลโดยใช้แนวคิด

ทางศาสนา ปรัชญา และเทววิทยา ซึ่งในการอธิบายเรื่องจักรวาลและโลกในทางความเชื่อและศาสนานั้นมี

ความเกี่ยวพันอย่างมากกับการประพฤติปฏิบัติของผู้คนภายในสังคมนั้นๆ มาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์

ของมนุษยชาติ มีเนื้อหาที่กล่าวถึงการกําเนิดจักรวาลและโลก ดินแดนหลังความตาย สวรรค์ นรก ในรูปแบบ

โครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน  

ซึ่งที่มาของแนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาทางพุทธศาสนานั้นอาจกล่าวได้ว่ามีความเกี่ยวพันกับความเชื่อ

ทางศาสนาพราหมณ์เนื่องด้วยเรื่องของแหล่งกําเนิดศาสนาที่เกิดบนดินแดนเดียวกันและช่วงเวลาที่คาบเกี่ยว

และต่อเนื่องกัน แต่คติเรื่องโลกของพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก

ประเด็นหนึ่ง คือ ในทางพุทธศาสนาจะปฏิเสธเรื่องพระพรหมสร้างโลกของทางศาสนาพราหมณ์  ทั้งนี้จาก

หลักฐานเท่าที่ค้นพบได้ตอนนี้เชื่อว่าคัมภีร์โลกปฺราชฺญปติเป็นวรรณกรรมโลกศาสตร์ทางพุทธศาสนาภาษา

สันสกฤตที่ว่าด้วยโลกและจักรวาลที่เก่าแก่ที่สุดโดยคาดเดาว่าน่าจะอยู่ในช่วงก่อนครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 11 

ส่วนในด้านวรรณกรรมโลกศาสตร์ภาษาบาลีที่เก่าที่สุดในขณะนี้คือ คัมภีร์โลกบัญญัติ ที่เป็นผลงานของพระ

สัทธรรมโฆษเถระโดยแต่งเป็นภาษาบาลีอักษรพม่า ราวพุทธศตวรรษที่ 16 โดยต่อมาเมื่อมีการแปลคัมภีร์โลก
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บัญญัติและคัมภีร์ปัญจคติทีปนีแล้ว  คัมภีร์ทั้ง 2 เล่มนี้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนาที่ใช้ภาษาบาลี

ผลิตผลงานคัมภีร์โลกศาสตร์เล่มต่างๆ ขึ้น และได้รับอินทธิพลต่อกันมาจนปรากฏเป็น ไตรภูมิกถา 

ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง (เตภูมิกถา) ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวกันว่า"ไตรภูมิพระร่วง"เป็นพระราช

นิพนธ์ของพญาลิไทย (พระมหาธรรมราชาที่ 1) เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่แต่งในสมัยสุโขทัยประมาณ พ.ศ. 

1888   ซึ่งท่านทรงรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาหลายฉบับแล้วสรุปโดยมีรายชื่อคัมภีร์ดังนี้ 

1. คัมภีร์อรรถกถาจตุรารักขะ แต่งโดย พระญาณมงคลเถระ   18. คัมภีร์พุทธวงศ์ 

2. คัมภีร์อรรถกถาอภิธรรมมาวตาร     19. คัมภีร์สารัตถสังคหะ 

3. คัมภีร์ฏีกาอภิธัมมาวตาร     20. คัมภีร์มิลินทปัญหา 

4. คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ     21. คัมภีร์ปาเลยยกสูตร  

5. คัมภีร์สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย    22. คัมภีร์มหานิทาน  

6. คัมภีร์ปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย    23. คัมภีร์อนาคตวงศ์  

7. คัมภีร์สารัตถปกาสินี อรรถกถาสังยุตตนิกาย   24. คัมภีร์จริยาปิฏก  

8. คัมภีร์มโนรถปูรนี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย   25. คัมภีร์โลกบัญญัติ  

9. คัมภีร์ลีนัตถปกาสินี  ฏีกาพระสูตร    26. คัมภีร์มหากัสสปสูตร 

10.  คัมภีร์อรรถกถาพระวินัย     27. คัมภีร์อรุณวดีสูตร  

11. คัมภีร์พระธรรมบท      28. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา  

12. คัมภีร์มหาวรรค      29. คัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค  

13. คัมภีร์อรรถกถาพระธรรมบท     30. คัมภีร์ลักขณาภิธัมมะ 

14. คัมภีร์ธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ ์    31. คัมภีร์อนุฏีกาหิงสธรรม 

15. คัมภีร์ชาดก       32. คัมภีร์สารีริกวินิจฉัย 

16. คัมภีร์ชินาลังการ      33. คัมภีร์โลกุปัตติ 

17. คัมภีร์สารัตถทีปนี  ฏีกาพระวินัย 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2553. หน้า54.) 
 โดยแนวคิดในการพระราชนิพนธ์เรื่องไตรภูมิ ของพญาลิไทยนั้น มีการสันนิษฐานว่า เกี่ยวพันกับ

ทางด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งในงานสารนิพนธ์ของเปรมชัย  ฉัตรกิตติชัย ที่สรุปเหตุผลในการพระราช

นิพนธ์ไว้ดังนี้  “1.ทําหน้าที่แทนกฎหมาย โดยไตรภูมิพระร่วงมีข้อความที่เป็นบทลงโทษทางใจค่อนข้างรุนแรง  

แสดงความน่ากลัวของภาพนรกภูมิ 2.ทําหน้าที่เสริมพระราชอํานาจ  ไตรภูมิพระร่วงมีส่วนอย่างยิ่งในการเสริม

อํานาจกษัตริย์เนื่องจากการปกครองแบบพ่อปกครองลูกในสมัยก่อนอํานาจการเมืองยังไม่รัดกุมเด็ดขาด  

ฉะนั้นแนวคิดทางพุทธศาสนาในเรื่อง “ธรรมราชา” จึงเข้ามามีบทบาทเสมือนเครื่องควบคุมอํานาจ และเป็น

แนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการผนวกความเชื่อทางพุทธศาสนา  เรื่องบุญ – กรรมเข้าไปกับการ
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ปกครองอย่างกลมกลืน 3.ส่งเสริมนโยบายขยายอาณาเขต  ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวถึงพระบรมมหา

จักรพรรดิราชเสด็จโดยจักรแก้ว  ซึ่งเป็นของคู่บารมีเพ่ือสํารวจขอบเขตพระราชอาณาจักร 4.บทบาทใน

การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครอง  ไตรภูมิพระร่วงชักจูงให้บุคลทําความดี  มีศีลธรรม  เป็นพสก

นิกรที่ดี  และเป็นนักปกครองที่ดีแม้รูปแบบของการปกครองเป็นลักษณะผู้ที่ปกครองมีอํานาจสิทธิขาด  แต่

ผู้ปกครองจะใช้อํานาจนั้นโดยธรรม  หลักธรรมจึงเป็นระเบียบของการปกครอง” (เปรมชัย  ฉัตรกิตติชัย, 2548 

หน้า ข)   

ทั้งนี้ในปัจจุบันไม่ปรากฏไตรภูมิกถาสํานวนสมัยกรุงสุโขทัยต้นฉบับเดิมแล้ว ต้นฉบับที่นํามาใช้พิมพ์

เผยแพร่ คือ ต้นฉบับที่พระมหาช่วยวัดปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ (วัดกลางวรวิหาร)  ซึ่งพระมหาช่วยวัด

ปากน้ํา ท่านได้ต้นฉบับมาจากจังหวัดเพชรบุรี และท่านได้จารไว้ในใบลาน 30 ผูก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2321  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ โปรดให้นําออกตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อ

ว่า "ไตรภูมิพระร่วง"  ซึ่งเวลาต่อมานายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ได้แนะนําให้นางกุลทรัพย์ เกษ

แม่นกิจ เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ จัดหาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบชําระ

ปรับปรุงข้อวิปลาสคลาดเคลื่อนที่ยังมีอยู่ และนางกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจได้มอบให้นายพิทูร มลิวัลย์ ตรวจสอบ

ชําระ และจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยไตรภูมิกถานี้เป็นวรรณกรรมทีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ทําการขออนุญาตกรมศิลปากรไปพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง เช่น แพร่พิทยาคุรุ

สภา การพิมพ์แจกเนื่องในงานฌาปนกิจศพ เป็นต้น นอกจากนี้คณะทํางานโครงการวรรณกรรมอาเซียนได้

เลือกไตรภูมิกถา เป็นตัวแทนวรรณกรรมของประเทศไทยในการพิมพ์เผยแพร่ในภูมิภาคอาเซียนเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๒๘ และใน พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมศิลปากรพิมพ์ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ (ฉบับที่พิมพ์เผยแพร่ในโครงการ

วรรณกรรมอาเซียน) เพ่ือประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คติไตรภูมิ: อิทธิพลต่อวิถีสังคมไทย” วันที่ 

๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ความนิยมในการ

พิมพ์เผยแพร่ซ้ําเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ไตรภูมิกถาเป็นวรรณกรรมทีทรงคุณค่ามาอย่างยาวนาน  (ภัครพล แสง

เงิน, 2557. หน้า 15) 

1.2 เนื้อหาความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิกถา 

ในส่วนเนื้อไตรภูมิกถามีทั้งสิ้นทั้งหมด 11 กัณฑ์ ดังนี้ 

- กัณฑ์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องนรกขุมใหญ่ 8 ขุม นรกบ่าว  16  ขุม และมหาอเวจีนรก โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

นรกภูมิ คือ ดินแดนที่ไม่มีความสุขสบาย มีโทษแห่งการกระทําความไม่ดีที่หนักที่สุดใน

บรรดาอบายภูมิทั้งหลาย เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ปราศจากความสุข โดยนรกภูมินี้มีหลายส่วนด้วยกัน

อันประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกันได้แก่ มหานรกขุมใหญ่ 8 ขุม นรกบริวาร 128 ขุม ยมโลกนรกอยู่รอบ

นอก 4 ทิศๆ ละ 10 ขุมของมหานรกแต่ละขุม 
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มหานรกขุมใหญ่ มี 8 ขุม มีลักษณะเป็นสี่มุม มี 4 ประตูทั้ง4 ทิศ มีกําแพงเหล็กปิด

ครอบทุกด้านและมีเปลวไฟลุกโพลงตลอดเวลา กว้าง ยาว สูงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มหานรก 8 ขุมมีดังนี้ 

- สัญชีพนรก เหล่าสัตว์ที่มาอุบัติเกิดในนรกขุมนี้ ย่อมถูกเพลิงเผา ถูกหั่น ถูกเชือด

เฉือนจนได้รับทุกข์โทษอันแสนสาหัสจนขาดใจตายก็กลับมีชีวิตขึ้นมาเสวยทุกข์โทษต่อไปอีก สัตว์ที่เกิดในนรก

ขุมนี้มีอายุได้ 500 ปีนรก หนึ่งวันหนึ่งคืนในนรกขุมนี้ เทียบได้กับเก้าล้านปีในเมืองมนุษย์ 

- กาฬสุตตนรก เหล่าสัตว์ที่มาอุบัติเกิดในนรกขุมนี้จะถูกนิรยบาลทอดด้วยบรรทัด

เหล็ก สัตว์ที่เกิดในนรกขุมนี้มีอายุได้ 1,000 ปีนรก หนึ่งวันหนึ่งคืนในนรกขุมนี้ เทียบได้กับ สามสิบหกล้านปีใน

เมืองมนุษย์ บุรพกรรมของสัตว์ที่เกิดในนรกขุมนี้ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้น ประทุษร้ายบิดา มารดา มิตรทั้งหลาย 

ผู้มีพระคุณ เมื่อสิ้นชีวิตแล้วอกุศลกรรมเหล่านี้จึงพามาให้บังเกิดในนรกขุมนี้ 

- สังฆาฏนรก เหล่าสัตว์ที่มาอุบัติเกิดในนรกขุมนี้มีหน้าเป็นสัตว์ ร่างกายเป็นคนและ

ถูกเทียมด้วยแอกเหล็กที่ลุกเป็นไฟให้ได้รับทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้น สัตว์ที่เกิดในนรกขุมนี้มีอายุได้ 

2,000 ปีนรก หนึ่งวันหนึ่งคืนในนรกขุมนี้ เทียบได้กับ หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านปีในเมืองมนุษย์ 

- โรรุวนรก เหล่าสัตว์นรกจะถูกจับเข้าไปอยู่ในดอกบัวเหล็กที่ลุกเป็นเปลวไฟสัตว์ที่

เกิดในนรกขุมนี้มีอายุได้ 4,000 ปีนรก หนึ่งวันหนึ่งคืนในนรกขุมนี้ เทียบได้กับ ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีในเมือง

มนุษย ์

- มหาโรรุวนรก เหล่าสัตว์นรกขุมนี้แบ่งเป็น 2 จําพวก คือ 1. สัตว์นรกเข้าถูกจับเข้า

ไปอยู่ในดอกบัวเหล็กลุกที่เป็นเปลวไฟ  และ 2. สัตว์นรกถูกควันไฟที่แสบร้อนเผา   สัตว์ที่เกิดในนรกขุมนี้มี

อายุได้ 8,000 ปีนรก หนึ่งวันหนึ่งคืนในนรกขุมนี้ เทียบได้กับ สองพันสามร้อยสี่ล้านปีในเมืองมนุษย์ 

- ตาปนรก เหล่าสัตว์ที่มาอุบัติบังเกิดในนรกขุมนี้จะถูกเสียบด้วยหลาวเหล็กขนาด

ใหญ่ สัตว์ที่เกิดในนรกขุมนี้มีอายุได้ 16,000 ปีนรก หนึ่งวันหนึ่งคืนในนรกขุมนี้ เทียบได้กับ เก้าพันสองร้อย

สามสิบหกล้านปีในเมืองมนุษย์ 

- มหาตาปนรก เหล่าสัตว์ที่มาอุบัติบังเกิดในนรกขุมนี้จะถูกเสียบด้วยหลาวเหล็ก

ขนาดใหญ่ สัตว์ที่เกิดในนรกขุมนี้มีอายุยืนยาวมากนัก จะนับเป็นปีเดือนนรกนั้นมิได้เลย นับเป็นกัลป์ได้ก่ึงกัลป์ 

- มหาอเวจีนรก เหล่าสัตว์ที่มาอุบัติบังเกิดในนรกขุมนี้ ถูกเผาด้วยไฟที่พุ่งไปมาทุก

ทิศทางไม่ขาดสายและไม่มีวันดับ   สัตว์ที่เกิดในนรกขุมนี้มีอายุยืนยาวมากนัก จะนับเป็นเดือนนรกนั้นมิไ ด้

เลย นับเป็นกัลป์ได้หนึ่งกัลป์ 

นรกบริวาร (อุทสุทนรก)   ซึ่งจะตั้งอยู่โดยรอบนรกขุมใหญ่แต่ละขุมทั้ง 4 ทิศ ทิศ

ละ 4 ขุม รวมเป็น 16 ขุม อุทสุทนรกจึงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 128 ขุม โดยรายชื่ออุทสุทนรกทั้ง 16 ขุม มีดังนี้ 

1. เวตรณีนรก  2. สุนัขนรก   3. สโชตินรก   4. อังคารกาสุนร   5. โลหกุมภีนรก  6. อโยกนรก  7. ถุสปลาสน

รก    8. สัตติหตนรก   9. พิลสนรก  10. โปราณมิฬหนรก   11. โลหิตปุพพนรก   12. โลหพฬิสนรก   13. สัง
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ฆาตนรก  14. อวังสิรนรก  15. โลหสิมพลีนรก   16. มิจฉาทิฏฐินรก(ในไตรภูมิโลกวินิจยกถาระบุโดยรวมว่ามี 

4 แบบ คือ 1. คูถนรก  2. กุกกุฬนรก  3. อสิปัตตนรก  4. เวตรณีนรก) 

ยมโลกนรก (ยมโลกียนรก,ยมโลกกิกะนรก) อยู่รอบนอก 4 ทิศๆ ละ 10 ขุมของ

มหานรกแต่ละขุม อันประกอบด้วย 

- โลหกุมภีนรก เป็นหม้อเหล็กขนาดเท่าภูเขาที่เต็มไปด้วยโลหะเหลวร้อน สัตว์นรกที่

เกิดต้องรับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส ต้องอยู่ในหม้อเหล็กนรกนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วที่ตนได้ทํามา กรรมที่

เคยได้ทําคือ จับสัตว์เป็นๆ มาต้มในหม้อน้ําร้อน แล้วเอามากินเป็นอาหาร 

- สิมพลีนรก นรกที่เป็นป่างิ้ว มีหนามแหลมคมเป็นยาวประมาณ 36 องคุลี และลุก

เป็นไฟอยู่เสมอ สัตว์นรกที่มาเกิดต้องรับทุกข์ทรมานจนสิ้นกรรมชั่วของตน กรรมที่เคยได้ทําคือ คบชู้สู่สาว ผิด

ศีลธรรมประเพณ ี  

- อสินขนรก สัตว์นรกที่เกิดมามีรูปร่างแปลกประหลาด เช่น เล็บมือเล็บเท้าแหลม

ยาวเป็นอาวุธ หอก ดาบ จอบ เสียม สัตว์นรกเหล่านี้เหมือนคนบ้าวิกลจริต บ้างนั่ง บ้างยืน เอาเล็บมือถาก

ตะกุยเนื้อหนังของตนกินเป็นอาหารตลอดเวลา จนกว่าจะสิ้นกรรม บุพกรรม กรรมที่เคยได้ทําคือ ชอบลักเล็ก

ขโมยน้อย  

- ตามโพทนรก นรกขุมนี้สัตว์นรกที่มาเกิดต้องรับทุกข์โดยการถูกกรอกด้วยน้ํา

ทองแดง และกรวดหินเข้าไปทางปาก จนกว่าจะสิ้นกรรม กรรมที่เคยได้ทําคือ มัวเมาประมาท ดื่มกินสุราเมรัย

   - อโยคุฬนรก นรกท่ีเต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดง  อกุศลกรรมบันดาลสัตว์นรกท่ีมาเกิด

เห็นก้อนเหล็กแดงเป็นอาหาร เมื่อกินเข้าไปแล้วเหล็กแดงนั้นก็เผาไหม้ไส้พุง ได้รับทุกขเวทนาจนกว่าจะสิ้น

กรรม  กรรมที่เคยได้ทําคือ แสดงตนว่าเป็นคนใจบุญใจกุศล ยักยอกเงินทําบุญของผู้ อ่ืน มาเป็นของตน  

หลอกลวงผู้อื่น 

- ปิสสกปัพพตนรก นรกขุมนี้มีภูเขาใหญ่อยู่ 4 ทิศ ที่เคลื่อนที่ได้ไม่หยุดและกลิ้งไปมา

บดขยี้สัตว์นรกที่มาเกิดให้แบนจนกระดูกแตกป่นละเอียดจนตายแล้วฟ้ืนขึ้นมาอีกเรื่อยไปจนสิ้นกรรมของตน 

กรรมที่เคยได้ทําคือ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วประพฤติตนเป็นคนอันธพาล กดขี่ข่มเหงราษฎร ไม่มี

ความกรุณาแก่คนทั้งหลาย 

- ธุสนรก นรกของสัตว์นรกที่มาเกิดมีแต่ความกระหาย และเมื่อพบสระน้ําก็ดื่มกิน

เข้าไป แต่น้ํานั้นกลายเป็นแกลบ เป็นข้าวลีบลุกเป็นไฟเผาไหม้ท้องและลําไส้ กรรมที่เคยได้ทําคือ คดโกง ไม่มี

ความซื่อสัตย์  

- สีตโลสิตนรก นรกท่ีเต็มไปด้วยน้ําที่เย็นยะเยือก กรรมที่เคยได้ทําคือ  จับสัตว์เป็นๆ 

โยนลงในบ่อ ในเหว ในสระน้ํา หรือมัดสัตว์เป็นๆ ทิ้งน้ําให้จมน้ําตาย หรือทําให้เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันได้รับความ

ทุกข ์
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- สุนขนรก นรกที่เต็มไปด้วยสุนัขนรก คือ หมานรกดํา หมานรกเหลือง หมานรกแดง 

หมานรกต่างๆ และยังมีฝูงแร้งกา นกตะกรุม กรรมที่เคยได้ทําคือ  ด่าว่าบิดามารดา ปู่ย่าตายาย และญาติ

ทั้งหลาย ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์สามเณร 

- ยันตปาสาณนรก นรกที่มีภูเขาประหลาด 2 ลูก เคลื่อนกระทบกันตลอดเวลา สัตว์

นรกที่มาเกิดจะถูกภูเขาบีบกระแทก ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส ตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นมา จนกว่าจะสิ้นกรรม

ชั่วของตน บุพกรรม เช่น เป็นหญิงชายใจบาปหยาบช้า ด่าตีคู่ครองด้วยความโกรธ แล้วหันเหประพฤตินอกใจ

ไปคบชู้เป็นสามีภรรยากับคนอ่ืนตามใจชอบ 

โลกันตนรก เป็นนรกขุมใหญ่พิเศษซึ่งอยู่นอกจักรวาล มืดมนไม่มีแสง มองไม่เห็น

อะไรเลยและเต็มไปด้วยทะเลน้ํากรดเย็น ที่ตั้งอยู่ระหว่างโลกจักรวาล 3 โลก เหมือนกับวงกลม 3 วงติดกัน 

บริเวณช่องว่างของวงทั้ง 3 สัตว์นรกที่มาเกิดในนรกชั้นนี้จะมีรูปร่างสูงใหญ่และมีกงเล็บแหลมคมมักจะห้อยหัว

จากเพดาน สัตว์นรกต้องไต่ไปมาอย่างไร้จุดหมาย ถ้าสัตว์นรกไปเจอสัตว์นรกด้วยกันเองก็จะคิดว่าเป็นอาหารก็

จะเข้าต่อสู้กันเพ่ือจะจับกินเป็นอาหาร และเมื่อสัตว์นรกได้ตกลงไปในทะเลน้ํากรด น้ํากรดก็จะกัดร่างกายจน

แหลกเหลวและได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างมาก แต่ไม่ตายโดยจะเกิดขึ้นมาใหม่และมาห้อยหัวบนเพดาน

เหมือนเดิม สัตว์นรกที่มาเกิดต้องรับทุกขเวทนาเป็นเวลา 1 พุทธันดร จากผลกรรมชั่ว เช่น ทรมานประทุษร้าย

ต่อบิดามารดา และผู้ทรงศีล ทรงธรรมหรือทําปาณาติบาต เป็นอาจิณ ฆ่าตัวตาย เป็นต้น  แม้โลกันตนรกจะ

เป็นนรกขุมใหญ่ที่มืดมนไม่มีแสงเลย แต่จะมีแสงเกิดขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ครั้งสําคัญ 5 เหตุการณ์หรือ 

5 ครั้ง ได้แก่ 1. เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงปฏิสนธิในครร์ภ์พระมารดา  2. เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติ  3. เมื่อพระ

โพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  4. เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องธัมมจักรกัปปวัตนสูตร 

(ธรรมจักร)  5. เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จปรินิพพาน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561. Online.) 

- กัณฑ์ที่ 2 ว่าด้วยเรื่องติรัจฉานภูมิ โดยแบ่งเป็น 4 จําพวกคือ  สัตว์ไม่มีเท้า สัตว์ 2 เท้า 

สัตว์ 4 เท้า และสัตว์มากเท้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ติรัจฉานภูมิ คือแดนของเดียรฉาน (โลกเดรัจฉานอยู่ในโลกมนุษย์)  แปลว่าตามขวางหรือตาม

เส้นนอนตรงกันข้ามกับคนซึ่งไปตัวตรง ดังนั้นสัตว์เดรัจฉานก็หมายถึงสัตว์ที่ไปไหนมาไหนต้องคว่ําอก  ซึ่งสัตว์

เดรัจฉานนั้นมีความเป็นอยู่ 3 ประการ คือ รู้สืบพันธุ์ รู้กิน รู้ตาย  โดยแบ่งออกเป็น 4 จําพวกคือ 

  1 อปทติรัจฉาน  (ไม่มีเท้า ไม่มีขา) เช่น งู ปลา ไส้เดือน ฯลฯ 

  2 ทวิปทติรัจฉาน  (มี 2 ขา) เช่น นก ไก่ ฯลฯ 

  3 จตุปทติรัจฉาน (มี 4 ขา) เช่น วัว ควาย ฯลฯ 

  4 พหุปทติรัจฉาน (มีมากกว่า 4 ขา) เช่น ตะขาบ กิ้งกือ ฯลฯ 

นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีส่วนของสัตว์ชั้นดี อันได้แก่ 
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- พญาครุฑ   ครุฑนั้นเหมือนของเทวดาในสวรรค์ มีฤทธิอํานาจมาก ครุฑมีกําเนิด 4 

แบบ คือ โอปปาติกะ (เกิดแบบผุดขึ้น) ชลาพุชะ (เกิดในครรภ์) อัณฑชะ (เกิดในไข่) และสังเสทชะ (เกิดในเถ้า

ไคล) มีที่อยู่ตั้งแต่พ้ืนมนุษย์ ป่าหิมพานต์ ป่าไม้งิ้วรอบเขาพระสุเมรุที่มีสระใหญ่อยู่ จนถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหา

ราชิกา  

ครุฑชั้นสูงจะมีกําเนิดแบบโอปปาติกะ มีขนสีทอง มีเครื่องประดับแบบเทพบุตรเทพธิดา มีชีวิตอยู่

เหมือนเทวดา แปลงกายได้ และบริโภคอาหารทิพย์เช่นเดียวกันเทวดา แต่ครุฑบางประเภทก็กินผลไม้หรือ

เนื้อสัตว์ บางประเภทถ้าผูกเวรกับนาค ก็จะกินนาคเป็นอาหาร หรือถ้าผูกเวรกับสัตว์นรกในยมโลก ก็จะสมัคร

ใจไปเป็นนายนิรยบาลลงทัณฑ์สัตว์นรก (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561. Online.) 

- พญานาค หรือ นาค มี 2 จําพวก คือ  1 นาคถลชะ  เป็นนาคท่ีสามารถเนรมิต

ตนได้แต่บนบก ไม่สามารถเนรมิตตนในนํ้า   2 นาคชลชะ เป็นนาคที่สามารถเนรมิตตนในนํ้า แต่ไม่สามารถ

เนรมิตนาคตนบนบกได้นาคพิภพ อยู่ใต้เขาพระหิมพานต์ เนรมิตปราสาททองคําได้ ทั้งนี้เพญานาคเกิดได้ 4 

แบบ คือ  แบบโอปปาติกะ แบบสังเสทชะ สิ่งหมักหมม  แบบชลาพุชะ แบบอัณฑชะ    โดยพญานาคชั้นสูงจะ

เกิดแบบโอปปาติกะ ที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ํา หนอง คลอง บึงต่างๆ ในอากาศ จนไปถึงสวรรค์ชั้นจา

ตุมหาราชิกา พวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักษ์ ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศ

ตะวันตก เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทําบุญเจือด้วยราคะ    นาคเป็นเจ้าแห่งงู แม้ไม่สามารถบรรลุธรรม

ได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคแบ่ง ออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ   พญาวิรูปักขนา

คราช พญานาคตระกูลสีทอง  เป็นใหญ่กว่านาคมีพิษแก่ผู้พบเห็น อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกเขาพระสุเมรุ   

  

พญาเอราปถนาคราช พญานาคตระกูลสีเขียว เป็นใหญ่กว่านาคมีพิษแก่ผู้ที่ถูกต้อง อาศัยอยู่ทางทิศใต้

เขาพระสุเมรุ 

พญาฉัพยาปุตตนาคราช  พญานาคตระกูลสีรุ้ง    เป็นใหญ่กว่านาคมีพิษที่ลมหายใจ  อาศัยอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเขาพระสุเมรุ 

พญากันหาโคตมนาคราช  พญานาคตระกูลสีดํา  เป็นใหญ่กว่านาคมีพิษแก่ผู้ที่ถูกขบกัด  อาศัยอยู่ทาง

ทิศเหนือเขาพระสุเมร ุ

- ราชสีห์ อันมี 4 จําพวก ได้แก่ 1 บัณฑุราชสีห์ มีผิวกายสีเหลือง  เป็นสัตว์กินเนื้อ  

2 กาฬสีหะ มีกายดําสนิท เป็นราชสีห์ที่กินพืชเป็นอาหาร 3 ติณสีหะ มีกายสีแดง กินแต่พืชเป็นอาหาร   4 

ไกรสรราชสีห์ มีกายสีขาว ขนแผงคอ ริมฝีปาก ขนหาง และเล็บเป็น สีแดงกินสัตว์ใหญ่น้อยเป็นอาหาร 

- ช้างแก้ว อันมี 10 จําพวกได้แก่  1 กาฬาพกหัตถีกุล ช้างที่มีผิวกายสีดํา   2 คัง

เคยยหัตถีกุล  ช้างที่มีผิวกายสีนํ้าไหล   3 ปัณฑรหัตถีกุล ช้างที่มีผิวกายสีขาว   4 ตามพหัตถีกุล ช้างที่มีช้าง

แก้วผิวกายสีทองแดง   5 ปิงคลหัตถีกุล ช้างที่มีผิวกายสีแสด   6 คันธหัตถีกุล ช้างที่มีกลิ่นหอม   7 มังคลหัตถี
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กุล ช้างมงคล   8 เหมหัตถีกุล ช้างที่มีสีกายสีทอง   9 อุโปสถหัตถีกุล ช้างซึ่งรักษาศีลแปด   10 ฉัททันตหัตถี

กุล ช้างหกงา 

- ปลาใหญ่ อันมี  7 ตัว ได้แก่  1 ติมิ ตัวยาว 200 โยชน์   2 ติงมิงคล ตัวยาว 300 

โยชน์    3 ติมิรปิงคล ตัวยาว 500 โยชน์   4 ปลาอานนท์ ตัวยาว 1,000 โยชน์   5 ปลาติมินทะ ตัวยาว 1,000 

โยชน์  6 ปลาอัชฌนาโรหะ ตัวยาว 1,000 โยชน์  7 ปลามหาติมิระ ตัวยาว 1,000 โยชน์ 

- กัณฑ์ที่ 3 กล่าวถึงเรื่องเปรต เนื้อความบรรยายถึงเปรตจําพวกต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เปรตภูมิ คือ ที่อยู่ของเปรต หรือ โลกของเปรต สัตว์ที่ชื่อว่าเปรตนั้นเพราะเป็นสัตว์ที่มีความเดือดร้อน 

มีความเป็นอยู่อย่างหิวโหยอดอยาก   ซึ่งที่อยู่ของเปรตนั้นอยู่ใต้เขาตรีกูฏที่เป็นภพของอสูร แต่อยู่ในซอกเขา

ตรีกูฏ อีกชั้นหนึ่ง มีมหิทธิกเปรตเป็นเจ้าปกครองดูแล อายุ ไม่แน่นอนแล้วแต่กรรม    และยังมีเปรตบาง

ประเภทที่อยู่ปะปนกับภพมนุษย์ด้วย (ในไตรภูมิกถาระบุว่า ถิ่นที่อาศัยอยู่รอบเมืองราชคฤห์ ซึ่งเรียกว่า เปรต

ยมโลก (ภัครพล แสงเงิน, 2557. หน้า 40) ) ทั้งนี้เปรตแบ่งได้ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทคือ 

1.เปรตที่มาจากภูมิอ่ืนๆ เช่น เปรตที่ใช้กรรมในนรกภูมิแล้วยังไม่หมดต้องมาเป็น

เปรตต่อ 

2.เปรตที่มาจากภูมิมนุษย์ ที่ได้ทํากรรมไม่ดีในครั้งเป็นมนุษย์ จนเมื่อตายแล้วก็มา

เกิดเป็นเปรต 

โดยมีการอธิบายจําแนกเป็น 12 ตระกูล ดังนี้ 

1. วันตาสเปรต กินน้ําลาย เสมหะ อาเจียน เป็นอาหาร 

2. กุณปาสเปรต กินซากศพคน หรือสัตว์เป็นอาหาร 

3. คูถขาทกเปรต กินอุจจาระต่างๆ เป็นอาหาร 

4. อัคคิชาลมุขเปรต มีเปลวไฟลุกอยู่ในปากเสมอ 

5. สูจิมุขาเปรต มีปากเท่ารูเข็ม 

6. ตัณหัฏฏิตเปรต ถูกตัณหาเบียดเบียนให้หิวข้าว หิวน้ําอยู่เสมอ 

7. สุนิชฌามกเปรต มีลําตัวดําเหมือนตอไม้เผา 

8. สัตถังคเปรต มีเล็บมือเล็บเท้ายาวและคมเหมือนมีด 

9. ปัพพตังคเปรต มีร่างกายสูงใหญ่เท่าภูเขา 

10. อชครังคเปรต มีร่างกายเหมือนงูเหลือม 

11. เวมานิกเปรต ต้องเสวยทุกข์ในเวลากลางวัน แต่กลางคืนได้ไปเสวยสุขในวิมาน 

12. มหิทธธิกเปรต มีฤทธิ์มาก ที่อยู่ เชิงภูเขาหิมาลัยในป่าวิฌาฏวี 

เปรต 4 ประเภท คือ 

1. ปรทัตตุปชีวิกเปรต มีการเลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้ 
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2. ขุปปิปาสิกเปรต ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าว หิวน้ํา 

3. นิชฌามตัณหิกเปรต ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอ 

4. กาลกัญจิกเปรต (ชื่อของอสูรกายที่เป็นเปรต) มีร่างกายสูง 3 คาวุต มีเลือดและ

เนื้อน้อยไม่มีแรง มีสีสันคล้ายใบไม้แห้ง ตาถลนออกมาเหมือนตาปู และมีปากเท่ารูเข็มตั้งอยู่กลางศีรษะ 

- กัณฑ์ที่ 4 กล่าวถึงอสุรกายภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สัตว์ที่เกิดในอสุรกายภูมิ มี 4 รูปแบบด้วยกัน คือ อัณฑชะ (เกิดในไข่) ชลัมพุชะ (เกิดในครรภ์)  สัง

เสทชะ (เกิดในใบไม้เน่าเปื่อย)  และโอปปาติกะ (เกิดแล้วโตทันที)  ซึ่งอสูรแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ  

- เทวอสุรา มี 6 จําพวก คือ 1. เวปจิตติอสุรา  2. สุพลิอสุรา  3. ราหุอสุรา     4. 

ปหารอสุรา  5. สัมพรตีอสุรา  6. วินิปาติกอสุรา       โดยใน 5 จําพวกแรกเป็นปฏิปักษ์ต่อเทวดาชั้นดาวดึงส์  

อาศัยอยู่ทีเ่มืองใต้ภูเขาสิเนรุ สงเคราะห์เข้าในพวกเทวดาชั้นตาวติงสา  ส่วน วินิปาติกอสุรา มีรูปร่างเล็กกว่า

และอํานาจน้อยกว่าเทวดาชั้นตาวติงสา อาศัยอยู่ในมนุษย์โลกทั่วไป เช่น ตามป่า ตามเขา และศาลที่เขาปลูก

ไว้ ซึ่งเป็นที่อยู่ของภุมมัฏฐเทวดาทั้งหลาย แต่เป็นเพียงบริวารของภุมมัฏฐเทวดาเท่านั้น สงเคราะห์เข้าใน

จําพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา 

- เปตติอสุรา เป็นเปรตที่ประหัตประหารกันและกันด้วยอาวุธต่างๆ มี 3 จําพวก คือ 

1. กาลกัญจิกเปรตอสุรา  2. เวมานิกเปรตอสุรา  3. อาวุธิกเปรตอสุรา  

  - นิรยอสุรา เป็นเปรตจําพวกหนึ่งที่เสวยทุกขเวทนาอยู่ ในนรกโลกกันตร์ นรกโลก

กันตร์ตั้งอยู่ระหว่างกลางของจักรวาลทั้งสาม อสุรกายนี้หมายเอาเฉพาะกาลกัญจิกเปรตรอุสรกายเท่านั้น อายุ

และบุพกรรม เช่นเดียวกันกับโลกเปรต 

- กัณฑ์ที่ 5 ว่าด้วยเรื่องมนุสสภูมิ กล่าวถึงประเภทของบุตรที่แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

อภิชาตบุตร อนุชาตบุตร อวชาตบุตร และกล่าวถึงมนุษย์ในทวีปทั้ง 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภูมิของมนุษย์เป็นภูมิระดับสูงกว่าอบายภูมิ(นรกภูมิ,ติรัจฉานภูมิ,เปรตภูมิ,อสุรกายภูมิ)  และเป็นชั้น

แรกของสุคติภูมิ (มนุสสภูมิและสวรรค์ชั้นฉกามาพจร) โดยมนุษยภูมินี้แรกก่อกําเนิดในครรภ์เรียก กลละ (รู ป

เมื่อเริ่มในครรภ์) มีรูป 8 คือ ปฐวีรูป-ดิน อาโปรูป-น้ํา เตโชรูป-ความร้อน วาโยรูป-ลม กายรูป-ตัวตน ภาวรูป-

เพศ หทัยรูป-ใจ ชีวิตรูป-ชีวิต ก่อกําเนิดจาก 3 สิ่งก่อน คือ กายรูป ภาวรูป หทัยรูป ผสมรวมกันเป็นหนึ่งแล้ว

รวมกับ ปฐวี อาโป เตโช วาโย วณโน คนโธ รโส โอชา ประกอบกันเป็นองค์ 9 แล้วจักษุ-ตา โสต-หู ฆาน-จมูก 

ชิวหา-ลิ้น จึงตามมา เมื่อเริ่มเป็นกลละได้ 7 วัน ดั่งน้ําล้างเนื้อ ต่อไปอีก 7 วัน ข้นเป็นดั่งตะกั่วหลอม อีก 7 วัน 

แข็งเป็นก้อนดั่งไข่ไก่ อีก 7 วันเป็นตุ่มออก 5 แห่ง ตุ่มนั้นเป็นมือ 2 ตีน 2 และหัว 1 แล้วต่อไปทุก ๆ 7 วัน เป็น

ฝ่ามือ นิ้วมือ ผม ขน เล็บ และอวัยวะอ่ืน ๆ อันประกอบเป็นมนุษย์ กุมารนั้นนั่งกลางท้องแม่และเอาหลังมาชน

หนังท้องแม่ ฝูงกุมารมนุษย์อันเกิดมาดีกว่า เก่งกว่าพ่อแม่ เรียก อภิชาตบุตร ดีเสมอพ่อแม่ เรียก อนุชาตบุตร 
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ด้อยกว่าพ่อแม่ หรือบุตรที่ทราม เรียก อวชาตบุตร  (บ้านจอมยุทธ, 2543. Online.) และอธิบายถึงมนุษย์ใน

ทวีปทั้ง 4 ได้แก่ 

- บุพพวิเทหทวีป ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ แผ่นดินกว้างได้ 7,000 โยชน์ 

มนุษย์มีอายุขัย 100 ปี มีใบหน้ากลมดังพระจันทร์เต็มดวง กินอาหารทิพย์ มีไม้ซึกเป็นไม้ประจําทวีป มีทวีป

น้อยล้อมรอบ 500 เกาะ 

- อุตตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ทิศเหนือของเขาพระสุเมรุสุเมรุเป็นแผ่นดินกว้างได้ 8,000 

โยชน์ มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีภูเขาทองล้อมรอบ มีเกาะล้อมรอบเป็นบริวาร 500 เกาะ   มนุษย์มีอายุขัย 

1,000 ปี มีใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีรูปร่างสมประกอบไม่สูงไม่ต่ําดูงดงาม กล่าวกันว่าคนที่อยู่ทวีปนี้เป็นคน

รักษาศีล จึงทําให้แผ่นดินราบเรียบ ต้นไม้ต่างก็ออกดอดงดงามส่งกลิ่นหอมขจรขจายไปทั่ว และเป็นแผ่นดินที่

ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ในแผ่นดินอุตตรกุรุทวีปนี้มีต้นกัลปพฤกษ์ต้นหนึ่ง สูง 100 โยชน์ กว้าง 100 โยชน์ ผู้ใด

ปรารถนาจะได้แก้วแหวนเงินทองหรือสิ่งใดๆ ก็ให้ไปยืนนึกอยู่ใต้ต้นกัลปพฤกษ์นี้ 

- อมรโคยานทวีป ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ เป็นแผ่นดินกว้างได้  9,000 

โยชน์ มีสัณฐานเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งดวง   มีทวีปน้อย 500 เป็นบริวาร    มนุษย์มีอายุขัย 400 ปี   มีใบหน้า

ดังพระจันทรเ์สี้ยว กินอาหารทิพย์ มีไม้กระทุ่มเป็นไม้ประจําทวีป  

- ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ สุเมรุ มีสัณฐานเป็นรูปไข่ดุจดังดุมเกวียน 

มนุษย์มีอายุขัยไม่แน่นอน มีใบหน้าสามมุมเหมือนดอกบัว (ในไตรภูมิกถาระบุว่ารูปหน้ากลมดุจดังดุมเกวียน) มี

ไม้หว้าเป็นไม้ประจําทวีป มีทวีปน้อย 500 เป็นบริวาร 

และว่าด้วยเรื่องประเภทของบุตรที่แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1 อภิชาตบุตร  2 อนุชาตบุตร  3 

อวชาตบุตร   รวมถึงมีการแยกประเภทของมนุษย์ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

  1. มนุษย์นรก คือ ผู้ทําบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และบาปนั้นตามทันต้องถูกตัดตีนสิ้นมือ

และทุกข์โศกเวทนานักหนาพวกนี้  

  2. มนุษย์เปรต คือ ผู้หาบุตรอันจะกระทําบ่มิได้ และแต่เมื่อก่อนและเกิดมา เป็นคน

เข็ญใจนักหนา ไม่มีเสื้อผ้า อดอยากไม่มีกิน รูปโฉมก็ขี้เหล่  

  3. มนุษย์เดรัจฉาน คือ คนที่ไม่รู้จักบาปบุญ ไม่มีความเมตตากรุณา ไม่มีความยํา

เกรงผู้ใหญ่ ไม่รู้จักปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่รักพ่ีรักน้อง กระทําบาปอยู่ร่ําไป  

  4. มนุษย์เทวดา คือ คนที่รู้จักบาปและบุญ รู้กลัวรู้ละอายแก่บาป รู้รักพ่ีรักน้อง รู้

กรุณาคนยากจนเข็ญใจ รู้จักยาเกรงพ่อแม่ผู้เฒ่าครูอาจารย์ และรู้จักคุณแก้ว 3 ประการ คือ พระรัตนตรัย 

- กัณฑท์ี่ 6 ว่าด้วยเรื่อง ฉกามาพจรหรือสวรรค์ชั้นฉกามาพจร 6 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สวรรค์จาตุมหาราชิกา เป็นสวรรค์ชั้นที่ต่ําที่สุดในฉกามาพจรสวรรค์ 6 ชั้น ตั้งอยู่

ที่เขายุคนธร เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุ 500 ปีทิพย์ (30 วันเป็น 1 เดือน 12 เดือนเป็น 1 ปี) โดย 1 วัน
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และ 1 คืนของสวรรค์ชั้นนี้ เท่ากับ 50 ปีของโลกมนุษย์ 1 ปีเท่ากับ 9,000,000 ปีโลกมนุษย์ (บางแห่งกล่าวว่า

เท่ากับ 90,000 ปีโลกมนุษย์) ในสวรรค์ชั้นนี้มีจตุโลกบาลมหาราช 4 องค์ปกครองอยู่ทั้ง 4 ทิศ คือ  

- ท้าวธตรฐ ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออก รูปร่างสูงกว่าทุกๆองค์ใน4ท้าวจตุโลกบาล 

มีผิวกายสีเขียว ถือหอก (ในศิลปะแบบจีนนิยมถือพิณ)   มีคนธรรพ์เป็นบริวาร    

- ท้าววิรูปักขะ ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตก มีรูปกายสีขาว มือซ้ายมีงูเลื้อยพัน มือ

ซ้ายถือธนู ทรงอาภรณ์สีแดงเลือด มีมงกุฎประดับด้วยรูปนาค มีฝูงนาคเป็นบริวาร   

- ท้าววิรุฬหก ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้ มือขวาถือพระขรรค์ เป็นใหญ่ในหมู่ครุฑ และมี

อสูรเป็นบริวารเป็นใหญ่ในหมู่ครุฑ และมีอสูรเป็นบริวาร  

- ท้าวไพรศรพณ์ (ท้าวกุเวร, ท้าวเวสสุวรรณ) ผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือ เป็นยักษ์ 3 ขา 

มีฟัน 8 ซี่ มี 4 กรพระวรกายขาวกระจ่างสวมอาภรณ์งดงาม มีมงกุฎเป็นน้ําเต้าทรงอยู่บนพระเศียร , แต่มีรูป

กายพิการร่างกายกํายําล่ําสันดูแข็งแรงรูปร่างสมส่วน, มือขวาถือกระบองยาว มียักษ์เป็นบริวาร  

2. สวรรค์ดาวดึงส์ เป็นสวรรค์ชั้นที่ 2 จากสวรรค์ฉกามาพจรทั้ง 6 ชั้น อยู่สูงขึ้นไป

ถัดจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาขึ้นไป 336,000,000 วา หรือ 168,000 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ

อันสูง 80,000 โยชน์ บริเวณโดยรอบ 80,000 ตารางโยชน์ มีพระอินทร์หรือท้าวสักกะปกครองอยู่ โดยประทับ

ในไพชยนต์ปราสาทที่สร้างอย่างงดงามด้วยทองและแก้ว มีพระที่นั่งบัณฑุกัมพลอาสน์ใต้ต้นปาริชาติ เทวดามี

อายุขัย 1,000 ปีทิพย์  เท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์ 36,000,000 ปี  ซึ่งเทวดาที่อยู่ชั้นดาวดึงส์นี้มีอยู่ 2 จําพวก 

คือ  

- ภุมมัฏฐเทวดา หมายถึงเทวดา ที่อยู่บนพ้ืน ได้แก่ พระอินทร์ และ เทวดาผู้ใหญ่ 32 

องค์ พร้อมทั้งบริวาร และเทวอสุรา 5 จําพวก ที่อยู่ใต้เขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ) 

- อากาสัฏฐเทวดาเป็นเทวดาที่อยู่ในอากาศ เป็นเทวดาที่มีวิมานลอยอยู่ในอากาศ  

นอกจากนี้สวรรค์ดาวดึงส์ยังมีสวนที่งดงาม 4 แห่ง คือ      1  นันทวนุทยาน หรือ สวนนันทวัน  ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในสวนมีสระใหญ่ 2 สระ ชื่อว่า สระนันทาโบกขรณี และ  จุลนันทา

โบกขรณี มีแผ่นศิลา 2 แผ่น ชื่อว่า นันทาปริถิปาสาณ และ  จุลนันทาปริถิปาสาณ เป็นศิลาที่มีรัศมีเรืองรองแต่

นิ่มเหมือนขนสัตว์  2  ผรุสกวัน หรือ ปารุสกวัน (ป่าลิ้นจี่) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันใต้ของสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์ ในอุทยานนี้มีสระใหญ่ 2 สระ ชื่อว่า ภัทราโบกขรณี และ สุภัทราโบกขรณี มีก้อนแก้วใส 2 ก้อน ชื่อ

ว่า ภัทราปริถิปาสาณ และ สุภัทราปริถิปาสาณ เป็นแก้วเกลี้ยงและอ่อนนุ่ม  3 จิตรลดาวัน (ป่ามี

เถาวัลย์หลากสีสวยงาม) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในอุทยานนี้มีสระใหญ่ 2 สระ ชื่อว่า 

จิตรโบกขรณี และจุลจิตรโบกขรณี ส่วนแผ่นศิลาแก้ว 2 แผ่น ในอุทยานนี้ ชื่อว่า จิตรปาสาณ และ จุลจิตร

ปาสาณ 4 สักกวัน หรือ มิสกวัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีสระใหญ่ 2 สระ ในอุทยาน ชื่อว่า 
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ธรรมาโบกขรณี และสุธรรมาโบกขรณี มีแผ่นศิลาแก้ว 2 แผ่น ชื่อว่า ธรรมาปริถิปาสาณ และสุธรรมาปิริถิ

ปาสาณ 

3. สวรรค์ยามา (Realm of the Yama Gods) สวรรค์ชั้นยามาภูมิอยู่ในอากาศ สูง

กว่ายอดเขาสิเนรุ 42,000 โยชน์ เป็นสวรรค์ที่พรั่งพร้อมด้วยความสุขที่เป็นทิพย์ มี พระสยามเทวธิราช หรือ

เรียกว่า พระสุยามะ หรือ ท้าวสุยามะเทวราช เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามา อายุขัยเทวดา 2,000 ปีทิพย์

เท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์ 144,000,200 ปี   วิมานเป็นปราสาทเงิน ปราสาททอง ปราศจากแสงพระอาทิตย์

และพระจันทร์ เพราะว่าอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์ และ พระจันทร์ มีความสว่างอันเกิดจากรัศมีแห่งแก้ว และรัศมี

จากกายของเหล่าเทวดาทั้งหลาย 

4. สวรรค์ดุสิดา(Realm of Satisfied Gods) สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นยามาภูมิ

ประมาณ 42,000 โยชน์  เป็นที่อยู่ของเทวดาที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความยินดีและเป็นภูมิของพระโพธิสัตว์

ทั้งหลายก่อนที่จะไปบังเกิดในโลกมนุษย์ รวมถึงสมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรยที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

อันตรกัปที่ 13 แห่งภัทรกัป     มีสมเด็จพระสันดุสิตเทวาธิราชเป็นผู้ปกครอง อายุขัยเทวดา 4,000 ปีทิพย์

เท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์ 576,000,400 ปี   สวรรค์ชั้นดุสิดามีปราสาทวิมานที่ตั้งกลางนภากาศอยู่ 3 ประเภท 

ด้วยกัน คือ 1 รัตนวิมาน คือ วิมานแก้ว  2 สุวรรณวิมาน คือ วิมานทอง 3 รชตวิมาน คือ วิมานเงิน   นอกจากนี้

ยังมีสระโบกขรณี และ สวนขวัญอุทยานทิพย์มากมาย 

5. สวรรค์นิมมานรดี (Realm of Gods who rejoice in their own creations) 

สวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงขึ้นไปจากยอดเขาพระสุเมรุ โดยอยู่ในอากาศเหนือสวรรค์ชั้นดุสิต 42,000 โยชน์   โดยความ

สว่างของสวรรค์ชั้นนี้เกิดจากกายของเหล่าเทวดา วิมาน สวน สระ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งวิมานในสวรรค์ชั้น

นี้มีอยู่ 3 ประเภท คือ วิมานเงิน เรียกว่า รัชตวิมาน วิมานทอง เรียกว่าสุวรรณวิมาน วิมานแก้วเรียกว่า รัตน

วิมาน  ทั้งนี้ในสวรรค์ชั้นนี้มีความกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าสวรรค์ชั้นดุสิต   มีท้าวสุนิมมิตเทวาธิราชเป็น

ผู้ปกครอง  อายุขัยเทวดาชั้นนี้ 8,000 ปีทิพย์เท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์ 2,304,000,800 ปี 

6. สวรรค์ปรนิมมิตวสวัตตี (Realm of Gods who lord over the creation of 

others) ที่ตั้งของสวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงขึ้นไปจากยอดเขาพระสุเมรุ อยู่ในอากาศโดยเหนือสวรรค์ชั้นนิมมานรดีขึ้น

ไป 42,000 โยชน์ โดยความสว่างของสวรรค์ชั้นนี้เกิดจากกายของเหล่าเทวดา วิมาน สวน สระ และสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ มีปรนิมมิตวสวัสตีเทวราชปกครองฝ่ายเทพ  และมีพระยามาราธิราชปกครองฝ่ายมารอายุขัยเ ทวดา 

16,000 ปีทิพย์เท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์ 91,600,000,016,000 ปี  ซึ่งเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้หากปรารถนาสิ่ง

ใดก็ไม่ต้องเนรมิตขึ้นเอง แต่จะมีเทวดาองค์อ่ืนมาเนรมิตให้ 

- กัณฑ์ที่ 7 ว่าด้วยสวรรค์ชั้นรูปพรหม 16 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รูปภูมิ หรือ รูปาวจรภูมิ เป็นที่อยู่ของพรหมที่มีรูป  สามารถเรียกได้ว่า รูปพรหม  โดยจะอยู่

เหนือสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีภูมิขึ้นไป  มีทั้งหมด 16 ชั้น  (โสฬสพรหม) จําแนกตามชั้นของฌานที่บุคคลได้



17 

 

บรรลุ  แบ่งออกเป็น ปฐมฌานภูมิ 3 ทุติยฌานภูมิ 3 ตติยฌานภูมิ 3 และจตุตฌานภูมิ 7    ซึ่งพรหมในรูปภูมิ

นี้มีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิง มีตา หู จมูก มีตัวตน แต่ไม่รู้กลิ่นหอมหรือเหม็น ไม่รู้รส ไม่รู้สึกเจ็บ ไม่ยินดีในกาม ไม่รู้

หิว เนื้อตัวเกลี้ยงเกลาและส่องแสงสว่างกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์  ทั้งนี้ผู้ที่ได้จตุตฌานเต็มที่ เมื่อสิ้นอายุจะได้

เกิดแต่ใน ปัญจสุทธาวาส (ภูมิ 5 ชั้นสุดท้ายของรูปภูมิ) จะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกจนได้เข้าสู่นิพพาน ส่วนผู้ที่

ยังไม่ได้จตุตฌานเต็มที่เมื่อสิ้นอายุไขก็คืนสู่ปกติดั่งคนทั้งหลาย แล้วไปเกิดตามบุญและบาปต่อไป 

1.ปฐมฌานภูมิ (First-Jhana planes) 

ปฐมฌานภูมิ มี 3 ชั้นด้วยกัน พรหมในชั้นนี้บรรลุด้วย ปฐมฌาน โดยทั้งสามชั้นนี้ตั้งอยู่ ณ 

พ้ืนที่ระดับเดียวกัน แต่แยกสถานที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ชั้นที่ 1 พรหมปาริสัชชาภูมิ 

เป็นที่สถิตแห่งพระพรหมผู้เป็นบริวารแห่งท้าวมหาพรหม พรหมในชั้นนี้อยู่สูงกว่าปรนิมมิตว

สวัตตีสวรรค์ขึ้นไป 5 ล้าน 5 แสน 8 พัน โยชน์  ซึ่งหากเอาก้อนหินขนาดเท่าปราสาททิ้งลงมาจากชั้นนี้ต้องใช้

เวลาถึง 4 เดือนจึงจะตกลงถึงแผ่นดิน พรหมในชั้นนี้มีอายุ 1 ใน 3 แห่งมหากัป ผู้ที่ได้มาคือผู้ที่เคยเจริญสม

ถกรรมฐานจนได้บรรลุ ปฐมฌาน ขั้นปริตตะ (ข้ันสามัญ) 

ชั้นที่ 2 พรหมปุโรหิตาภูมิ 

เป็นที่สถิตแห่งพระพรหมผู้เป็นปุโรหิต (อาจารย์ใหญ่) ของท้าวมหาพรหม ทุกอย่างที่ชั้นนี้นั้น

วิเศษกว่าพรหมโลกชั้นแรก อายุแห่งพรหมประมาณครึ่งมหากัป ผู้ที่ได้มาคือผู้ที่เคยเจริญสมถกรรมฐานจนได้ 

บรรลุ ปฐมฌาน ขั้นมัชฌิมะ (ข้ันปานกลาง) 

ชั้นที่ 3 มหาพรหมาภูมิ 

เป็นที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่ชั้นนี้นั้นวิเศษกว่าชั้นที่ 2 พรหมปุโรหิตาภูมิ อายุ

แห่งพรหมประมาณ 1 มหากัป ผู้ที่ได้มาคือผู้ที่เคยเจริญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุปฐมฌานขั้น ปณีตะ (ขั้น

สูงสุด) 

2.ทุติยฌานภูมิ (Second-Jhana planes) 

ทุติยฌานภูมิ มี 3 ชั้นด้วยกัน พระพรหมในชั้นนี้บรรลุด้วย ทุติยฌาน โดยทั้งสามชั้นนี้ตั้งอยู่ 

ณ พื้นท่ีระดับเดียวกัน แต่แยกสถานที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ชั้นที่ 4 ปริตรตาภาภูมิ 

ดินแดนของผู้ที่เคยเจริญภาวนาการบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุ ทุติยฌาน ขั้น

ปริตตะ(ขั้นสามัญ) อายุแห่งพรหมประมาณ 2 มหากัป 

ชั้นที่ 5 อัปปมาณาภาภูมิ 
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ดินแดนของพระพรหมผู้มีรัศมีรุ่งเรืองหาประมาณมิได้  ผู้ที่ได้มาคือผู้ที่เคยเจริญ

ภาวนาการบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุ ทุติยฌาน ขั้นมัชฌิมะ(ขั้นปานกลาง) อายุแห่งพรหมประมาณ 4 

มหากัป 

ชั้นที่ 6 อาภัสราภูมิ 

ดินแดนของพระพรหมผู้มีรัศมีเป็นประกายรุ่งเรือง  ผู้ที่ได้มาคือผู้ที่เคยเจริญภาวนา

การบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุ ทุติยฌาน ขั้นปณีตะ(ข้ันประณีตสูงสุด) อายุแห่งพรหมประมาณ 8 มหา

กัป 

3. ตติยฌานภูมิ (Third-Jhana planes) 

ตติยฌานภูมิ มี 3 ชั้นด้วยกัน พระพรหมในชั้นนี้บรรลุด้วย ตติยฌาน โดยทั้งสามชั้นนี้ตั้งอยู่ 

ณ พื้นท่ีระดบัเดียวกัน แต่แยกสถานที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ชั้นที่ 7 ปริตตสุภาภูมิ 

ดินแดนของพระพรหมผู้ที่เคยเจริญภาวนาการบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุ 

ตติยฌาน ขั้นปริตตะ (ข้ันสามัญ) อายุแห่งพรหมประมาณ 16 มหากัป 

ชั้นที่ 8 อัปปมาณสุภาภูมิ 

ดินแดนของพระพรหมผู้มีรัศมีสง่างามหาประมาณมิได้  ผู้ที่ได้มาคือผู้ที่เคยเจริญ

ภาวนาการบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุ ตติยฌาน ขั้นมัชฌิมะ(ขั้นปานกลาง) อายุแห่งพรหมประมาณ 32 

มหากัป 

ชั้นที่ 9 สุภกิณหาภูมิ 

ดินแดนของพระพรหมผู้มีรัศมีสง่างามสุกปลั่งทั่วสรรพางค์กาย มีรัศมีนานาพรรณ  ผู้

ที่ได้มาคือผู้ที่เคยเจริญภาวนาการบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุ ตติยฌาน ขั้นปณีตะ (ขั้นประณีตสูงสุด) 

อายุแห่งพรหมประมาณ 64 มหากัป 

4.จตุตฌานภูมิ (Fourth-Jhana planes) 

จตุตฌานภูมิ มี 7 ชั้นด้วยกัน พระพรหมในชั้นนี้บรรลุด้วย จตุตถฌาน โดยชั้นที่10และชั้นที่11นี้ตั้งอยู่ 

ณ พ้ืนที่ระดับเดียวกัน แต่แยกสถานที่กัน แต่ชั้นที่12 ถึง ชั้นที่16 อันเรียกว่า ปัญจสุทธาวาส หรือ สุทธาวาส

ภูมิ  เป็นที่ซึ่งจะต้องเคยเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาระดับอนาคามีอริยบุคคลเท่านั้น  โดยสุทธาวาสภูมินี้จะ

ตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศ และตั้งอยู่เป็นชั้นๆ ขึ้นไป ตามลําดับภูมิไม่ตั้งในระดับเดียวกัน     ซึ่งในชั้นจตุตฌานภูมิ

นี้จะไม่ถูกทําลายอย่างชั้นปฐมฌานภูมิ  ทุติยฌานภูมิ  ตติยฌานภูมิ   โดยจากคราวโลกถูกทําลายด้วย

ไฟบรรลัยกัลป์นั้น โลกจะถูกทําลายตั้งแต่ชั้นกามภูมิจนถึงพรหมภูมิชั้นปฐมฌานภูมิ  ต่อมาคราวโลกถูกทําลาย

ด้วยน้ําบรรลัยกัลป์นั้น โลกจะถูกทําลายถึงพรหมภูมิชั้นทุติยฌานภูมิ   และเมื่อถึงคราวโลกถูกทําลายด้วยลม

บรรลัยกัลป์นั้น โลกจะถูกทําลายถึงพรหมภูมิชั้นตติยฌานภูมิแต่จะไม่ถึงชั้นจตุตฌานภูมิ    



19 

 

ชั้นที่ 10 เวหัปผลาภูมิ 

ดินแดนของพระพรหมผู้หาสัญญามิได้ (คือมีแต่รูป) ผู้ที่ได้มาคือผู้เคยได้รับผลแห่ง

ฌานกุศลอย่างไพบูลย์ อายุแห่งพรหมประมาณ 500 มหากัป 

ชั้นที่ 11 อสัญญีสัตตาภูมิ 

ดินแดนของพระพรหมผู้ได้รับผลแห่งฌานอันไพบูลย์ ผู้ที่ได้มาคือผู้เคยเจริญภาวนา

กรรมบําเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้สําเร็จจตุตถฌาน อันเป็นรูปฌานขั้นสูงสุดสถิตย์อยู่ในปราสาท แก้ววิมานอัน

มโหฬาร  มีบุปผาชาติประดับประดา ไม่รู้แห้งเหี่ยว มีหน้าตาสวยสง่าอุปมาดังรูปพระปฏิมากรพุทธรูป แต่มี

อิริยาบถไม่เหมือนกัน บางองค์นั่ง บางองค์นอน บางองค์ยืน และเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่เคลื่อนไหว อายุแห่ง

พรหมประมาณ 500 มหากัป 

ชั้นที่ 12 อวิหาสุทธาวาสภูมิ 

ดินแดนของพระพรหมผู้ไม่เสื่อมคลายในสมบัติแห่งตน อยู่สูงขึ้นไปจากอสัญญีสัตตา

ภูมิประมาณ 5 ล้าน 5 แสน 8 พันโยชน์  ผู้ที่อยู่บนชั้นนี้เป็นผู้มีวาสนาบารมี กิเลสธุลีเหลือติดอยู่ในจิตสันดาน

น้อยมาก ด้วยได้เคยเป็นสาวกแห่งพระพุทธองค์  ได้จําเริญวิปัสสนากรรมฐานจนยังตติยมรรค  และสําเร็จเป็น

พระอนาคามีอริยบุคคลจะสถิตย์อยู่จนอายุครบกําหนด ไม่จุติเสียก่อน  อายุแห่งพรหมประมาณ 1000 มหากัป 

ชั้นที่ 13 อตัปปาสุทธาวาสภูมิ 

ดินแดนที่สถิตของพระพรหมอนาคามีผู้ละซึ่งกิเลสอันทําให้จิตเดือดร้อนทั้งทางกาย 

วาจาและใจ  เป็นผู้มีวิริยินทรีย์ คือมี วิริยะแก่กล้ากว่าอินทรีย์อย่างอ่ืน   อยู่สูงขึ้นไปจากชั้นอวิหาสุทธาวาสภูมิ

ประมาณ 5 ล้าน 5 แสน 8 พันโยชน์  มีอายุแห่งพรหมประมาณ 2000 มหากัป 

ชั้นที่ 14 สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ 

ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้มีความเห็น (สภาวธรรม) อย่างแจ่มแจ้ง สูงขึ้นไปจากอตัปปา

สุทธาวาสภูมิขึ้นไปอีกประมาณ 5 ล้าน 5 แสน 8 พันโยชน์ เป็นที่อยู่ของพระพรหมอนาคามี ผู้มีความแจ่มใส 

สามารถเห็นสภาวธรรมได้โดยแจ้งชัด ท่านเหล่านี้เคยเป็นพระสาวกแห่งพระพุทธองค์ อุตสาหะจําเริญวิปัสสนา

กรรมฐานจนสามารถยัง ตติยมรรคให้บังเกิดในขันธสันดาน ได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลและในขณะที่

เจริญ วิปัสสนากรรมฐาน ปรากฏว่าเป็นผู้มีสตินทรีย์ คือมี สติแก่กล้ากว่าอินทรีย์อย่างอ่ืน มีอายุแห่งพรหม

ประมาณ 4000 มหากัป 

ชั้นที่ 15 สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ 

ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้มีความเห็น (สภาวธรรม) อย่างแจ่มแจ้งยิ่ง   อยู่สูงขึ้นไปจาก

สุทัสสาสุทธาวาสภูมิขึ้นไปอีกประมาณ ได้ 5 ล้าน 5 แสน 8 พันโยชน์ เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระพรหม

อนาคามี ผู้มีความเห็นอย่างแจ่มใสมากกว่าชั้นสุทัสสาสุทธาวาสภูมิ ท่านเหล่านี้เคยเป็นพระสาวกแห่งพระพุทธ

องค์ อุตสาหะจําเริญวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถยังตติยมรรค ให้บังเกิดในขันธสันดานได้ สําเร็จเป็นพระ
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อนาคามีอริยบุคคล และในขณะที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ปรากฏว่าเป็นผู้มี สมาธินทรีย์ คือมีสมาธิแก่กล้า

กว่าอินทรีย์อย่างอ่ืน มีอายุแห่งพรหมประมาณ 8000 มหากัป 

ชั้นที่ 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ 

ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ทรงคุณพิเศษ  อยู่สูงขึ้นไปจากสุทัสสีสุทธาวาสภูมิขึ้นไปอีก

ประมาณ ได้ 5 ล้าน 5 แสน 8 พันโยชน์ เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระพรหมอนาคามีอริยบุคคลทั้งหลาย ผู้มี

วาสนาบารมี มีกิเลสธุลีเหลือติดอยู่น้อยมาก โดยท่านเหล่านี้เคยเป็นพระสาวกแห่งพระพุทธองค์ อุตสาหะ

จําเริญวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถยัง ตติยมรรคให้บัง เกิดในขันธสันดาน ได้สําเร็จเป็นพระอนาคามี

อริยบุคคลและในขณะที่เจริญ วิปัสสนากรรมฐาน ปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญินทรีย์ คือมี ปัญญาแก่กล้ากว่า

อินทรีย์อย่างอ่ืน มีอายุแห่งพรหมประมาณ 16000 มหากัป  ซึ่งในอกนิฏฐสุทธาวาสภูมินี้มีมีพระเจดีย์องค์

สําคัญนามว่า ทุสสะเจดีย์ ซึ่งเป็นที่บรรจุผ้าขาวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสด็จออกผนวช 

- กัณฑ์ที่ 8  อวินิโภครูป ว่าด้วยเรื่องของภูเขาและแม่น้ําต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เขาพระสุเมรุสูงได้ ๘๔,๐๐๐ โยชน์ จมลงไปในน้ํา ๘๔,๐๐๐ โยชน์ หนาได้ ๘๔,๐๐๐ โยชน์ กลมรอบ

ปริมณฑลได้ ๒๕๐,๐๐๐ โยชน์ ด้านทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุราชนั้นเป็น บุพพวิเทหทวีป มีสีเป็นสีเงินได้ 

๖๓,๐๐๐ โยชน์ ด้านทิศใต้เป็นชมพูทวีปที่เราอยู่อาศัยนี้ มีสีเป็นสีแก้วอินทนิลได้ ๖๓,๐๐๐ โยชน์ ด้านทิศ

ตะวันตกเป็นอมรโคยานทวีป มีสีเป็นสีแก้วผลึกได้ ๖๓,๐๐๐ โยชน์ ด้านทิศเหนือเป็นอุตตรกุรุทวีป มีสีเป็นสี

ทองได้ ๖๓,๐๐๐ โยชน์ บนยอดภูเขาพระสุเมรุราชนั้นมีปราสาทไพชยนต์ ตั้งอยู่กลางใจเมืองดาวดึงส์ กว้างได้ 

๑๐,๐๐๐ โยชน์ ภายใต้เขาพระสุเมรุราชนั้นเป็นเมืองอสูร กว้าง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ มีเขา ๓ ลูก เหมือนก้อนเส้า

รองรับเชิงเขาพระสุเมรุ ชื่อว่าเขาตรีกูฏ (เขา ๓ ยอด) แต่ละยอดสูง ๔,๐๐๐ โยชน์ ภายใต้เชิงเขาตรีกูฏนั้นเป็น

แผ่นดินเมืองอสูร อยู่ระหว่างเขา ๓ ลูกนี้  ต่อจากเขาพระสุเมรุออกไป มีแม่น้ําชื่อว่าสีทันดรสมุทร กั้นล้อมอยู่

รอบด้าน กว้าง ๘๔,๐๐๐ โยชน์ ลึก ๘๔,๐๐๐ โยชน์ ต่อจากแม่น้ําสีทันดรมีภูเขายุคันธรล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

อยู่ สูง ๔๒,๐๐๐ โยชน์ จมลงไปในน้ํา ๔๒,๐๐๐ โยชน์ หนา ๔๒,๐๐๐ โยชน์ รอบปริมณฑล ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

โยชน์ ต่อจากภูเขายุคันธรมีแม่น้ําสีทันดรสมุทรล้อมรอบ กว้าง ๔๒,๐๐๐ โยชน์ ลึก ๔๒,๐๐๐ โยชน์ รอบ

ปริมณฑล ๑,๒๖๐,๐๐๐ โยชน์ ต่อจากแม่น้ําสีทันดร มีภูเขาอิสินธรล้อมรอบ สูง ๒๑,๐๐๐ โยชน์ จมลงไปใน

น้ํา ๒๑,๐๐๐ โยชน์ หนา ๒๑,๐๐๐ โยชน์ รอบปริมณฑล ๑,๓๘๖,๐๐๐ โยชน์ ต่อจากภูเขาอิสินธร มีแม่น้ํา

สีทันดรสมุทรล้อมรอบ กว้าง ๒๑,๐๐๐ โยชน์ ลึก ๒๑,๐๐๐ โยชน์ รอบปริมณฑล ๑,๕๑๒,๐๐๐ โยชน์ ต่อจาก

แม่น้ําสีทันดร มีภูเขากรวิก สูง ๑๐,๕๐๐ โยชน์ จมลงไปในน้ํา ๑๐,๕๐๐ โยชน์ หนา ๑๐,๕๐๐ โยชน์ รอบ

ปริมณฑล ๑,๕๗๕,๐๐๐ โยชน์ ต่อจากภูเขากรวิก มีแม่น้ําสีทันดรสมุทรล้อมรอบ กว้าง ๑๐,๕๐๐ โยชน์ รอบ

ปริมณฑล ๑,๖๓๘,๐๐๐ โยชน์ ต่อจากแม่น้ําสีทันดร มีภูเขาสุทัสสนะ สูง ๕,๒๕๐ โยชน์ จมลงไปในน้ํา ๕,๒๕๐ 

โยชน์ หนา ๕,๒๕๐ โยชน์ รอบปริมณฑล ๑,๖๖๙,๕๐๐ โยชน์ ต่อจากภูเขาสุทัสสนะ มีแม่น้ําสีทันดรสมุทร

ล้อมรอบ กว้าง ๕,๒๕๐ โยชน์ ลึก ๕,๒๕๐ โยชน์ รอบปริมณฑล ๑,๗๐๑,๐๐๐ โยชน์ ต่อจากภูเขาเนมินธร มี
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แม่น้ําสีทันดรสมุทรล้อมรอบ กว้าง ๒,๖๒๕ โยชน์ ลึก ๒,๖๒๕ โยชน์ รอบปริมณฑล ๑,๗๓๒,๕๐๐ โยชน์ ต่อ

จากแม่น้ําสีทันดรมีภูเขาวินันตกะ สูง ๑,๓๑๒ โยชน์ กับอีก ๔,๐๐๐ วา จมลงไปในน้ํา ๑,๓๑๒ โยชน์ ๔,๐๐๐ 

วา หนา ๑,๓๑๒ โยชน์ ๔,๐๐๐ วา รอบปริมณฑล ๑,๗๔๐,๓๗๕ โยชน์ ต่อจากภูเขาวินันตกะ มีแม่น้ําสีทันดร

ล้อมรอบ กว้าง ๑,๓๑๒ โยชน์ ๔,๐๐๐ วา ลึก ๑,๓๑๒ โยชน์ ๔,๐๐๐ วา รอบปริมณฑล ๑,๗๔๘,๒๕๐ โยชน์ 

ต่อจากแม่น้ําสีทันดรออกมา มีเขาอัสสกัณณะ สูง ๖๕๖ โยชน์ ๒,๐๐๐ วา จมน้ําลงไป ๖๕๖ โยชน์ ๒,๐๐๐ วา 

หนา ๖๕๖ โยชน์ ๒,๐๐๐ วา รอบปริมณฑล ๑,๗๕๒,๑๘๗ โยชน์ ๔,๐๐๐ วา  ต่อจากภูเขาอัสสกัณณะเป็นน้ํา

ทะเล มีแผ่นดินใหญ่อยู่ทั้ง ๔ ด้าน กลางทะเลนั้นมีแผ่นดินเล็ก คือ เกาะอยู่รอบ ๆ ได้ ๒๐๐๐ เกาะ มีน้ํา

ล้อมรอบแผ่นดินและภูเขา และมีเขาจักรวาลเป็นกําแพงล้อมรอบน้ําไว้  ตั้งแต่ภูเขาอัสสกัณณะออกไปถึง

กําแพงจักรวาล กว้าง ๓๐ โยชน์ ๖,๐๐๐ วา เขากําแพงจักรวาลสูง ๘๒,๐๐๐ โยชน์ จมน้ําลงไป ๘๒,๐๐๐ 

โยชน์ หนา ๘๒,๐๐๐ โยชน์ (วชิรญาณ, 2555. Online.) 

- กัณฑ์ที่ 9 กล่าวถึงพระอาทิตย์ พระจันทร์ นพเคราะห์และดารากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตั้งแต่พ้ืนแผ่นดินที่เราอยู่นี้ขึ้นไปถึงดวงอาทิตย์ สูงได้ ๔๒,๐๐๐ โยชน์ ๘,๐๐๐ วา ดวงจันทร์อยู่ต่ํากว่า

ดวงอาทิตย์ ๘,๐๐๐ วา ดวงอาทิตย์กว้าง ๔๐๐,๐๐๐ วา รอบปริมณฑล ๑,๒๐๐,๐๐๐ วา ดวงจันทร์กว้าง 

๓๙๒,๐๐๐ วา รอบปริมณฑล ๑,๑๗๖,๐๐๐ วา ตั้งแต่กําแพงเขาจักรวาลถึงเขายุคันธร มีทางเดินของดวง

อาทิตย์อยู่ ๓ ทาง ทําให้เกิดฤดู ๓ ฤดู ได้แก่ 

โคณวิถี พระอาทิตย์โคจรชิดกําแพงจักรวาล ในเดือน ๑๒ – ๑ – ๒ – ๓ เป็นฤดูหนาว 

อชวีถี พระอาทิตย์โคจรตรงกลาง ในเดือน ๔ – ๕ – ๖ – ๗ เป็นฤดูร้อน 

นาควิถี พระอาทิตย์โคจรด้านทิศเหนือ ในเดือน ๘ – ๙ – ๑๐ – ๑๑ เป็นฤดูฝน 

ในระหว่างโคณวีถีนั้น กว้าง ๔๓๓,๗๒๕ โยชน์ แบ่งเป็น ๓ ภาค กว้างภาคละ ๑๔๔,๕๗๕ โยชน์ ภาค

หนึ่งชื่อพาหิรกมณฑล อยู่ทางทิศใต้ ใกล้กําแพงจักรวาล ภาคสองชื่อ มัชฌิมมณฑล อยู่ตรงกลาง ภาคสามชื่อ

อุตตรมณฑล อยู่ทางทิศเหนือ ใกล้เขาพระสุเมรุ เมื่อพระอาทิตย์โคจรในโคณวิถีนั้น โคจรในพาหิรกมณฑล จะ

โคจรในมัชฌิมมณฑล ในเดือน ๑๒ เพียง ๑๕ วันเท่านั้น ไม่โคจรในอุตตรมณฑลเลย อ ช วี ถี นั้ น  ก ว้ า ง 

๔๓๓,๗๒๕ โยชน์ แบ่งเป็น ๓ ภาค ภาคละ ๑๔๔,๕๗๕ โยชน์ คือ ภาคใต้ชิดกําแพงจักรวาล ชื่อ พาหิรกมณฑล 

ภาคกลางชื่อ มัชฌิมมณฑล ภาคเหนือชื่อ อุตตรมณฑล เมื่อพระอาทิตย์โคจรในอชวิถีนั้น โคจรในมัชฌิม

มณฑลตลอดเวลาจะโคจรในพาหิรกมณฑลเพียง ๑๕ วัน แม้ในยุตตรมณฑลก็จะโคจรในเดือน ๖ เพียง ๑๕ วัน 

เหมือนกัน หลังจากเดือน ๗ ไป พระอาทิตย์จะโคจรทางนาควิถี กว้าง ๔๓๓,๗๓๕ โยชน์ แบ่งเป็น ๓ 

ภาค ภาคละ ๑๔๔,๕๗๕ โยชน์ คือ ภาคใต้ชื่อ พาหิรกมณฑล ภาคกลางชื่อ มัชฌิมมณฑล ภาคเหนือชื่อ อุตต

รมณฑล เมื่อพระอาทิตย์โคจรในนาควิถีนั้น โคจรโนอุตตรมณฑลตลอดเวลา จะโคจรโนมัชฌิมมณฑลในเดือน 

๑๐ ข้างแรมเพียง ๑๕ วัน และเดือน ๑๑ ตลอดเดือน ไม่โคจรในพาหิรกมณฑลเลย 

มณฑลทั้งหลายที่กล่าวถึง หมายถึงมณฑลที่อยู่ในวิถีของตน ไม่ได้หมายถึงวิถีอ่ืน 



22 

 

วิถีทั้งสามที่หมู่ดาวฤกษ์โคจรนั้นยาว ๙๐๐,๐๐๐ โยชน์ แต่ละวิถีนั้นมีดาวฤกษ์โคจรอยู่วิถีละ ๙ หมู่ 

คือ ดาวอุตตรภัทร เรวดี อัสสุนี ภรณี กฤติกา โรหิณี มิคสิระ อัทระ และปุนัพพสุ ดาวฤกษ์ทั้ง ๙ หมู่นี้โคจรใน

อชวิถี 

ดาวปุสสะ อัสเลสะ มาฆะ บุพพผลคุณะ อุตตรผลคุณะ หัสตะ จิตระ สวาติ และไพสาขะ ทั้ง ๙ หมู่นี้

โคจรในโคณวิถี 

ดาวอนุราธะ เชษฐะ มูละ บุพพาสาฒะ อุตราสาฒะ ศรวณะ ธนิษฐะ ศตภิษช์ และบุพพภัทระ ดาวทั้ง 

๙ หมู่นี้โคจรในนาควิถี ระหว่างดาวฤกษ์เหล่านั้น โคจรไกลกันดวงละ ๑ โยชน์ 

ดาวเหล่านี้เรียกว่า สัตตพีสนักษัตร (ดาวฤกษ์ ๒๗) มีมณฑลเรียงกันได้ ๒,๗๐๐,๐๐๐ โยชน์ แต่ละดวง

มีวิมานแก้วเรียงรายอยู่ดังนี ้

ดาวอัสสุนี มีวิมานแก้ว ๕ หลังเรียงกันอยู่ ดาวภรณี มีวิมานแก้ว ๓ หลังเรียงกันอยู่ เหมือนก้อนเส้า 

ดาวกฤติกา มีวิมานแก้ว ๗ หลังเรียงกันอยู่ ดาวโรหิณี มีวิมานแก้ว ๔ หลังเรียงกันอยู่เหมือนพนม ดาวมิคสิระ 

มีวิมานแก้ว ๓ หลังเรียงกันอยู่เหมือนเรือ ดาวอัทระ มีวิมานแก้วหลังเดียว ดาวปุนัพพสุ มีวิมานแก้ว ๕ หลัง

เรียงกันอยู่ ดาวปุสสะ มีวิมานแก้ว ๕ หลังเรียงกันอยู่เหมือนเรือ ดาวอัสเลสะ มีวิมานแก้ว ๔ หลังเรียงกับอยู่ 

ดาวมาฆะ มีวิมานแก้ว ๔ หลังเรียงกันอยู่ ดาวบุพพผลคุณะ มีวิมานแก้ว ๒ หลังเรียงกันอยู่ ดาวอุตตรผลคุณะ 

มีวิมานแก้ว ๒ หลัง เรียงกันอยู่ ดาวหัสตะ มีวิมานแก้ว ๔ หลังเรียงกันอยู่ ดาวจิตระ มีวิมานแก้วหลังเดียว ดาว

สวาติ มีวิมานแก้วหลังเดียว ดาวไพสาขะ มีวิมานแก้ว ๖ หลังเป็นปริมณฑล ดาวอนุราธะ มีวิมานแก้ว ๗ หลัง

เรียงกันอยู่ ดาวเชษฐะ มีวิมานแก้วหลังเดียว ดาวมูละ มีวิมานแก้ว ๕ หลังเรียงกันอยู่ ดาวบุพพาสาฒะ มีวิมาน

แก้ว ๔ หลังเรียงกันอยู่ ดาวอุตตราสาฒะ มีวิมานแก้ว ๔ หลังเรียงกันอยู่ ดาวศรวณะ มีวิมานแก้ว ๓ หลังเรียง

กันอยู่ ดาวธนิษฐะ มีวิมานแก้ว ๔ หลังเรียงกันอยู่ ดาวศตภิษช์ มีวิมานแก้วหลังเดียว ดาวบุพพภัทร มีวิมาน

แก้ว ๒ หลังเรียงกันอยู่ ดาวอุตตรภัทร มีวิมานแก้ว ๒ หลังเรียงกันอยู่ ดาวเรวดี มีวิมานแก้ว ๔ หลังเรียงกันอยู่ 

มณฑลพระอาทิตย์โคจรก็ได้ ๒,๗๐๐,๐๐๐ โยชน์ แม้จะโคจรในวิถีใด ๆ ก็ตาม มณฑลนั้นก็เท่ากันไม่

ใหญ่ไม่น้อยเลย  ถ้าพระอาทิตย์โคจรในวิถีมณฑลชั้นในก็ใกล้เขาพระสุเมรุราชทางด้านบุพพวิเทห

ทวีปและอมรโคยานทวีป ถ้าโคจรในวิถีมณฑลชั้นนอกก็ใกล้กําแพงจักรวาลทางด้านชมพูทวีปและอุตตรกุรุทวีป 

เมื่อพระอาทิตย์โคจรในมณฑลกลางในบุพพวิเทหทวีป เวลากลางวันนาน กลางคืนสั้น สว่างเร็ว กลางวัน ๑๘ 

นาทีจึงมืด กลางคืน ๑๒ นาทีจึงสว่าง ในอมรโคยานทวีป กลางคืนนาน กลางวันสั้น สว่างช้า มืดเร็ว กลางคืน 

๑๘ นาทีจึงสว่าง กลางวัน ๑๒ นาทีจึงมืด ในชมพูทวีปและอุตตรกุรุทวีป กลางวันและกลางคืนเท่ากัน กลางวัน 

๑๕ นาทีจึงมืด กลางคืน ๑๕ นาที จึงสว่าง  เมื่อพระอาทิตย์โคจรในมณฑลชั้นใน ในมณฑลชั้นนอก 

ในแผ่นดินอุตตรกุรุทวีปหรือในชมพูทวีปที่เราอยู่นี้ก็ตาม ก็เหมือนกัน คือ กลางวันกับกลางคืนเท่ากันดังกล่าว

มาแล้ว ในแผ่นดินบุพพวิเทหทวีปและอมรโคยานทวีปนั้น ถ้าพระอาทิตย์โคจรในโคณวิถี กลางวันนานกว่า

กลางคืน เพราะพระอาทิตย์สถิตอยู่นานกว่าจะลับเขาพระสุเมรุราช ด้วยโคจรไปทางคด ถ้าพระอาทิตย์ลับเขา
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พระสุเมรุราชเร็ว กลางคืนจะมากกว่ากลางวัน ฉะนั้น ถึงพิจารณาดูในวิถีมณฑลทั้ง ๓ ก็จะรู้ได้ว่าเมื่อ

กลางคืนมากกว่ากลางวัน จะสว่างช้า เมื่อกลางวันมากกว่ากลางคืนจะมืดช้า เช่นเดียวกัน บางคราวกลางวันกับ

กลางคืนเท่ากัน เมื่อพระอาทิตย์โคจรในมณฑลเหล่านี้ เดือน ๘- ๙ เมื่อสิ้นสงกรานต์แล้วเดือนหนึ่ง ย่าง

เข้าเดือน ๘ ที่แท้นั้นพระอาทิตย์โคจรเหนือยอดเขายุคันธร ตอนเที่ยงวันเราจะเหยียบเงาหัวของเรา กลางวัน 

๑๘ นาที กลางคืน ๑๒ นาท ี หลังจากวันสงกรานต์ไปแล้ว จะโคจรถอยห่างออกจากเขายุคันธรเป็น

ทางไกลได้วันละ ๗,๕๐๐ โยชน์ ตอนเที่ยงวัน เมื่อเราดูเงาของเรา จะเห็นเงาห่างจากตัวเราได้ครึ่งนิ้วมือ เมื่อถึง 

๒ วัน พระอาทิตย์โคจรถอยห่างจากภูเขายุคันธร ๑๕,๐๐๐ โยชน์ เมื่อเราดูเงาของเราในตอนเที่ยง จะเห็นเงา

ห่างจากตัวเราได้ ๑ นิ้ว เมื่อถึง ๓ วัน ก็จะเคลื่อนห่างออกโดยลําดับ จนถึง ๑๕ วัน พระอาทิตย์ก็จะโคจรออก

จากภูเขายุคันธรทุกวันโดยลําดับ เมื่อถึง ๑๕ วัน ไกลจากภูเขายุคันธรได้ ๑๑๒,๕๐๐ โยชน์ ตอนเที่ยงเราดูเงา

ของเรา จะเห็นออกห่างจากตัวเราได้ ๗ นิ้วครึ่ง ถอยห่างออกมาอีก ๒- ๓ วัน พอถึงเดือน ๙ ก็จะไกลจากเขา

ยุคันธรได้ ๒๒๕,๐๐๐ โยชน์ เราดูเงาของเราจะเห็นออกห่างจากตัวเราได้ ๑ ฝ่าเท้า เวลากลางวันนาน ๑๗ 

นาที กลางคืน ๑๓ นาที ตลอด ๓๐ วัน พอถึง เดือน ๑๐ พระอาทิตย์ โคจรไกลยอดเขายุคันธรได้  

๔๕๐,๐๐๐ โยชน์ ถึงมณฑลชั้นกลางในนาควิถี ดูเงาของเราออกห่างจากตัวได้ ๒ ฝ่าเท้า เวลากลางวันนาน ๑๖ 

นาที กลางคืน ๑๔ นาที ตลอด ๓๐ วัน ก่อนจะถึงเดือน ๗ พระอาทิตย์โคจรถอยกลับจากจักรวาลฟากโน้น

ได้ ๑,๑๒๖,๐๐๐ โยชน์ ถึงกลางอชวิถี เงาของเราก็จะถอยหลังกลับคืนเหนือ ๑ ฝ่าเท้า เวลากลางวันนาน ๑๗ 

นาที กลางคืน ๑๓ นาที ตลอด ๓๐ วัน ครั้นถึงเดือน ๘ พระอาทิตย์โคจรถึงยอดเขายุคันธรเหมือนเดิม 

ไกลจากเขาจักรวาลฟากโน้นได้ ๑,๓๕๐,๐๐๐ โยชน์ ดูเงาของเราไม่เห็นเลย เวลากลางวันนานได้ ๑๘ นาที 

กลางคืน ๑๒ นาท ี ในวิถีทั้ง ๓ นั้น มีราศี ๑๒ ราศี[๓] คือ ราศีเมษ (แพะ) ราศีพฤษภ (โค) ราศีเมถุน 

(คนคู่) ราศีกรกฎ (ปู) ราศีสิงห์ (ราชสีห์) ราศีกันย์ (หญิงสาว) ราศีตุลย์ (คันชั่ง) ราศีพิจิก (แมลงป่อง) ราศีธนู 

(ธนู) ราศีมังกร (มังกร) ราศีกุมภ์ (หม้อ) ราศีมีน (ปลา) ราศีที่นักษัตรหรือดวงดาวอยู่นี้กว้าง ๒๒,๐๐๐ 

โยชน์เท่ากัน พระอาทิตย์โคจรไปในวิถีนั้น ๆ เคลื่อนไปได้วันละ ๗๕,๐๐๐ โยชน์ ดูเงาของเราที่แผ่นดินยาว

ออกไปได้ ๑ นิ้วมือ โคจรเคลื่อนไปตามลําดับครบ ๓๐ วัน จึงจะพ้นราศีหนึ่ง ไกลได้ ๒๒๕,๐๐๐ โยชน์ ดูเงา

ของเราที่แผ่นดินยาวออกไปได้ ๑ ฝ่าเท้า โคจรไปครบ ๑๒๐ วัน ไกล ๙๐๐,๐๐๐ โยชน์ จึงจะพ้นวิถี นับเป็น

พ้นฤดูหนึ่ง ฤดูมี ๓ คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนึ่งมี ๔ เดือน ๓ ฤดู (หรือ ๑๒ เดือน) เป็น ๑ ปี ถ้า

พระอาทิตย์โคจรไปในโคณวิถีทางทิศใต้ ก็จะเป็นฤดูหนาว มี ๔ เดือนคือ เดือน ๑๒-๑-๒-๓ ถ้าพระอาทิตย์

โคจรข้ามพ้นโคณวิถีวันใด วันนั้นก็เป็นวันพ้นฤดูหนาว หากย่างเข้าเดือน ๔ วันหนึ่ง พระอาทิตย์ก็จะโคจรถอย

ห่างออกจากกําแพงจักรวาลในวันนั้น ถ้าพระอาทิตย์โคจรในอชวิถีอยู่เหนือศีรษะของเรา เมื่อนั้นก็เป็นฤดูร้อน 

มี ๔ เดือน คือ เดือน ๔- ๕- ๖- ๗ เมื่อพระอาทิตย์โคจรข้ามพ้นอชวิถีวันใด วันนั้นก็หมดฤดูร้อน ถ้าพระอาทิตย์

โคจรไปในนาควิถีทางทิศเหนือ เมื่อนั้นก็เป็นฤดูฝน มี ๔ เดือน คือ เดือน ๘- ๙- ๑๐- ๑๑ เมื่อพระอาทิตย์โคจร

ข้ามพ้นนาควิถี คือ โคจรจากราศีตุลมาสู่ราศีพิจิกถึงเดือน ๑๒ วันใด วันนั้นก็หมดฤดูฝน ย่างเข้าเดือน ๘ วัน
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หนึ่ง พระอาทิตย์โคจรถอยห่างจากภูเขายุคันธรกลับคืนมาในวันนั้น พระอาทิตย์โคจรรอบเขาพระสุเมรุราช

รอบหนึ่ง ก็พอครบขวบปีหนึ่ง จึงกลับมาสถิตที่เก่า ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ย่อมมีเพราะพระอาทิตย์สถิตในวิถี

นั้น ๆ เมื่อพระอาทิตย์สถิตในโคณวิถี ย่อมหนาว แต่ยังมีร้อนบ้างเพราะวัวชอบร้อนและเย็น หากพระอาทิตย์

สถิตในอชวิถี อากาศร้อน เพราะแพะไม่ชอบน้ํา เมื่อสถิตในนาควิถี มีฝนตก เพราะนาคชอบน้ํา 

พระอาทิตย์สถิตอยู่ในวิมานแก้วผลึก มีรัศมีส่องแสงสว่างเหมือนแก้วผลึกจึงร้อนแรงยิ่งนัก พระจันทร์

สถิตอยู่ในวิมานเงินและวิมานแก้วมณี มีรัศมีส่องแสงเหมือนสีเงินและแก้วมณี จึงเยือกเย็นยิ่งนั ก พระอาทิตย์

ส่องแสงให้เห็นได้สองทวีปในทวีปหนึ่งเห็นได้เล็กน้อย มืดไปครึ่งหนึ่ง ที่เห็นได้เพราะรัศมีพระอาทิตย์ส่องแสง

สว่างไปไกลได้ ๑,๓๕๐,๐๐๐ โยชน์ ที่มืดนั้น ๓๐ นาที ขวางรอบรัศมีพระอาทิตย์นั้น มีเงาทอดไปไกลได้ 

๔๕,๐๐๐ โยชน์  เมื่อเวลาตะวันขึ้นในชมพูทวีปที่เราอยู่นี้ ตรงกับเวลาเที่ยงวันในบุพพวิเทหทวีปเป็น

เวลาตะวันตกในอุตตรกุรุทวีป และเป็นเวลาเที่ยงคืนในอมรโคยานทวีป เมื่อเวลาตะวันขึ้นในบุพพวิเทหทวีป 

ตรงกับเวลาเที่ยงวันในอุตตรกุรุทวีป เป็นเวลาตะวันตกในอมรโคยานทวีป และเป็นเวลาเที่ยงวันในชมพูทวีปที่

เราอยู่นี้ เมื่อเวลาตะวันขึ้นในอุตตรกุรุทวีป ตรงกับเวลาเที่ยงวันในอมรโคยานทวีป เป็นเวลาตะวันตกในชมพู

ทวีปที่เราอยู่นี้ และเป็นเวลาเที่ยงคืนในบุพพวิเทหทวีป เมื่อเวลาตะวันขึ้นในอมรโคยานทวีป ตรงกับเวลาเที่ยง

วันในชมพูทวีปที่เราอยู่นี้ เป็นเวลาตะวันตกในบุพพวีเทพทวีป และเป็นเวลาเที่ยงคืนในอุตตรกุรุทวีป เวลาสว่าง

และมืดมีอยู่ดังได้กล่าวมานี้  ที่เราเห็นว่าเป็นเวลาเดือนเพ็ญ คือขึ้น ๑๕ ค่ํา และเดือนดับ คือ 

แรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํานั้น ก็เพราะพระอาทิตย์สถิตอยู่ข้างหนึ่งของเขาพระสุเมรุราช และพระจันทร์ก็โคจรอยู่

อีกข้างหนึ่งของเขาพระสุเมรุราช ไกลกันได้ ๑,๓๕๐,๐๐๐ โยชน์ รัศมีพระจันทร์ส่องสว่างให้เห็นได้รอบวงกลม 

จึงเรียกว่า พระจันทร์เพ็ญเต็มดวง แรม ๑ ค่ํา พระอาทิตย์เข้ามาสถิตอยู่ใกล้พระจันทร์ และพระจันทร์ก็โคจร

เข้าไปใกล้พระอาทิตย์ ๑,๒๖๐,๐๐๐ โยชน์ รัศมีพระอาทิตย์มากกว่าพระจันทร์ จึงบังรัศมีพระจันทร์หน่อยหนึ่ง

ในส่วนด้านหน้าได้ ๒๖,๑๓๓ วา ๑ ศอก ๘ นิ้ว เงาของวิมานพระจันทร์มาบังพระจันทร์เสียเอง จึงเห็นเป็น

แหว่งข้างหนึ่ง เราจึงเห็นพระจันทร์ไม่กลมเหมือนจันทร์เพ็ญเต็มดวง เรียกว่า เดือนแรม ๑ ค่ํา แรม  ๒  ค่ํ า  

พระอาทิตย์สถิตใกล้พระจันทร์เข้ามาอีก ห่างไกลกันได้ ๑,๑๗๐,๐๐๐ โยชน์ รัศมีพระอาทิตย์ทอดมาบัง

พระจันทร์ จึงเห็นแหว่งมากกว่าเก่าถึง ๒,๒๖๖ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว เรียกว่า เดือนแรม ๒ ค่ํา แรม 

๓ ค่ํา พระอาทิตย์สถิตใกล้พระจันทร์เข้ามาอีก ไกลกันได้ ๑,๐๘๐,๐๐๐ โยชน์ รัศมีพระอาทิตย์ยิ่งบังพระจันทร์

มากยิ่งขึ้นกว่าเก่า จึงเห็นแหว่งมากยิ่งขึ้นได้ ๗๘,๓๙๙ วา ๓ ศอก ๓ นิ้ว เรียกว่า เดือนแรม ๓ ค่ํา 

พระอาทิตย์โคจรเข้าใกล้พระจันทร์โดยลําดับดังกล่าวมาแล้วจบถึงแรม ๑๔ ค่ํา พระอาทิตย์โคจรเข้า

ใกล้พระจันทร์ ไกลกันเป็นระยะ ๙๐,๐๐๐ โยชน์ เงาพระอาทิตย์ก็ยิ่งมาบังพระจันทร์ เห็นได้เพียงเสี้ยวน้อยนิด

เดียวทางทิศตะวันออก เรียกว่า เดือนแรม ๑๔ ค่ํา ครั้นถึง ๑๕ วัน พระอาทิตย์โคจรทับพระจันทร์ รัศมีพระ

อาทิตย์ส่องมาบังพระจันทร์มืดมิด มองไม่เห็นพระจันทร์เลย เรียกว่า เดือนดับ คือ แรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํา เ มื่ อ

เดือนขึ้นใหม่ ๑ ค่ํา พระอาทิตย์โคจรห่างจากจุดที่พระจันทร์ดับนั้นออกไปไกลได้ ๑๐๐,๐๐๐ โยชน์ พระจันทร์
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ก็โคจรห่างออกไปได้ ๑๐,๐๐๐ โยชน์ มองเห็นพระจันทร์เป็นเสี้ยวเล็กนิดเดียวทางทิศตะวันออก ชนาดใหญ่ได้ 

๒๖,๑๓๓ วา ๑ ศอก ๘ นิ้ว เดือนขึ้น ๒ ค่ํา พระอาทิตย์โคจรห่างพระจันทร์ไปไกลได้ ๒๐๐,๐๐๐ โยชน์ 

พระจันทร์ก็โคจรห่างไปได้ ๒๐,๐๐๐ โยชน์ มองเห็นพระจันทร์ยิ่งใหญ่ขึ้นตามลําดับ เหมือนกับที่กล่าวมาแล้ว

เดือนขึ้น ๓ ค่ํา พระอาทิตย์โคจรห่างพระจันทร์ไปไกลได้ ๓๐๐,๐๐๐ โยชน์ พระจันทร์ก็โคจรห่างออกไปได้ 

๓๐,๐๐๐ โยชน์ พระจันทร์ก็ยิ่งทวีใหญ่ขึ้นตามลําดับอย่างนั้นจนถึงวันขึ้น ๑๔ ค่ํา พระอาทิตย์โคจรห่าง

พระจันทร์ออกไปไกลถึง ๑,๓๕๐,๐๐๐ โยชน์ เมื่อพระอาทิตย์ลับเขาพระสุเมรุราช ก็มองเห็นพระจันทร์เพ็ญ

เต็มดวง  การที่พระจันทร์ถูกรัศมีพระอาทิตย์ไปบังนั้น เปรียบเหมือนโคมไฟดวงใหญ่กับโคมไฟดวงเล็ก 

พระอาทิตย์เปรียบเหมือนโคมไฟใหญ่มีน้ํามันและไส้ได้พันเท่า ส่วนพระจันทร์นั้นเล่า เหมือนโคมไฟดวงเล็กมี

น้ํามันและไส้เพียงหนึ่งเท่า เมื่อจุดโคมไฟดวงเล็กตามไปในหนทางคืนเดือนมืด ก็ส่องแสงสว่างให้เห็นได้ เมื่อมี

คนจุดโคมไฟดวงใหญ่ตามมาพบกันกลางทางก็กลายเป็นแสงสว่างของโคมไฟดวงใหญ่ไป ไม่เห็นแสงสว่างของ

โคมไฟดวงเล็กเลย พระจันทร์ส่องสว่างและมืดก็อย่างเดียวกัน  เมื่อพระจันทร์กับพระอาทิตย์โคจรเข้า

ใกล้กันนั้น ดูเหมือนว่าพระอาทิตย์โคจรเร็วกว่าพระจันทร์ เมื่อโคจรโดยเวียนขวา พร้อมทั้งดาวฤกษ์ ๒๗ ดวง 

ซึ่งอยู่ใน ๑๒ ราศี เป็นบริวารของพระอาทิตย์ ส่วนพระอาทิตย์และพระจันทร์เอง ทั้งราศี วัน เดือน เวียนขวา

ไปรอบเขาพระสุเมรุราช ไม่คลาดเคลื่อนเลยแม้แต่เท่าเส้นผม  แต่ทว่า พระอาทิตย์ พระจันทร์กับดาว

นพเคราะห์ ๖ ดวง คือ ดาวพระอังคาร ดาวพระพุธ ดาวพระพฤหัสบดี ดาวพระศุกร์ ดาวพระเสาร์ ดาวพระ

เกตุโคจรโดยเวียนตามกันทางขวาไม่คลาดเคลื่อน พระอาทิตย์โคจรเร็วกว่าพระจันทร์วันละ ๙๐,๐๐๐ โยชน์ 

ดาวฤกษ์ ๒๗ ดวง โคจรเร็วกว่าพระอาทิตย์วันละ ๗,๕๐๐ โยชน์ (วชิรญาณ, 2555. Online.) 

 นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึง ชมพูทวีป ป่าหิมพานต์ ซึ่งอธิบายดังนี้ 

 แผ่นดินชมพูทวีปนั้น มีปริมาณได้ ๑๐,๐๐๐ โยชน์ ทั้งด้านยาวและด้านกว้างแยกออกเป็นที่อยู่อาศัย

ของหมู่มนุษย์ ๓,๐๐๐ โยชน์ เป็นป่าเขาพระหิมพานต์ ๓,๐๐๐ โยชน์ เป็นทะเล ๔,๐๐๐ โยชน์ ภู เ ข า หิ ม

พานต์นั้นสูงประมาณ ๕๐๐ โยชน์ กว้างใหญ่ ๓,๐๐๐ โยชน์ มียอดเขา ๘๔,๐๐๐ ยอด ที่เชิงเขาหิมพานต์นั้นมี

ต้นหว้าใหญ่ต้นหนึ่ง อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ําชื่อว่า สีทานที ต้นหว้านั้นมีขนาดใหญ่โอบรอบได้ ๑๔ โยชน์ ตั้งแต่พ้ืนดิน

ขึ้นไปถึงค่าคบสูงได้ ๕๐ โยชน์ ตั้งแต่ค่าคบขึ้นไปถึงยอดได้ ๕๐ โยชน์ และตั้งแต่ปลายค่าคบด้านทิศตะวันออก

มาถึงทิศตะวันตก มีระยะไกลถึง ๑,๐๐๐ โยชน์ ตั้งแต่ปลายค่าคบด้านทิศเหนือจดทิศใต้ ไกลถึง ๘๐๐,๐๐๐ วา 

ปริมาณปลายค่าคบโดยรอบปริมณฑลได้ ๒,๔๐๐,๐๐๐ วา ดอกของต้นหว้านั้น มีลักษณะงามมีกลิ่นหอมยิ่ง

นักและมีผลใหญ่ ขนาดเท่ากลองใบใหญ่ มีรสหวานอร่อยเหมือนน้ําผึ้ง ผลหว้านั้นเมื่อร่วงลงใส่ร่างกาย กายนั้น

จะหอมดุจดังน้ําตคระ ดุจแก่นจันทน์ฉะนั้น ถ้ายื่นมือล้วงเข้าไปในเนื้อผลหว้าพอสุดแขนจึงจะถึงเมล็ดของหว้า

ได้ ฝูงนกที่จิกกินผลหว้านั้นมีขนาดใหญ่เท่าช้างสารก็มี ใหญ่เท่าเรือนก็มี ผลหว้านั้นร่วงหล่นตกลงทั่วบริเวณ

รอบ ๆ ต้น และผลที่เกิดตรงค่าคบด้านทิศเหนือซึ่งร่วงหล่นในท่าน้ํา ก็เป็นเหยื่อของฝูงปลาในที่นั้น ยางของผล

หว้านั้นเมื่อร่วงหล่นลงกลายเป็นทองคําสุก ชื่อว่า ชมพูนุท ถั ด จ ากป่ า ไ ม้ ห ว้ า นั้ น ไป เบื้ อ งห น้ า  มี ต้ น
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มะขามป้อมซึ่งมีผลใหญ่มีรสอร่อย ถัดจากป่าไม้มะขามป้อมไปเป็นป่าสมอ ซึ่งมีผลหวานปานน้ําผึ้ง ถัดจากป่า

สมอไปเบื้องหน้านั้นมีแม่น้ําใหญ่ ๗ สาย ต่อจากแม่น้ําไป มีป่าไม้หว้าซึ่งมีผลหวานปานน้ําผึ้ง หมู่ไม้นั้นบริเวณ

กว้างได้ ๔,๐๐๐ วา ถัดจากป่านั้น มีป่าไม้นารีผล ซึ่งมีลักษณะทรวดทรงงามยิ่งนัก เปรียบปานสาวรุ่นที่มีอายุ

ได้ ๑๖ ปี เมื่อชายหนุ่มทั้งหลายได้มาพบเห็นก็มีใจเสน่หา ลุ่มหลงรักใคร่ ครั้นยามร่วงหล่นลงก็มีฝูงนกกลุ้มรุม

กันจิกกิน เหมือนกับหมีกินผึ้ง และผ่านป่าไม้หมู่นั้นไปทางด้านทิศตะวันออกยาวรี ไปถึงแม่น้ําสมุทรทางด้าน

ทิศตะวันตก และยาวรีไปถึงแม่น้ําใหญ่ ๗ สายนั้น โดยกว้างได้ ๑๐๐,๐๐๐ วา ถัดจากแม่น้ําไปเบื้องหน้ามีป่า

ไม้ ๖ ป่า คือ ป่ากุรภะ ป่าโกรภะ ป่ามหาพิเทหะ ป่าตะปันทละ ป่าโสโมโล และป่าไชยเยต ป่ า เ ห ล่ า นี้

เป็นที่อยู่อาศัยบําเพ็ญบุญของผู้ทรงธรรมทั้งหลาย ปลาเนื้อถ้าตายเองพวกเขาจึงจะกินกัน ป่าไม้นั้นมีเนื้อทราย

จามรีอยู่มากมาย พวกเขาเอาหางจามรีมามุงเรือนกันอยู่อาศัย พวกเขาอยู่ในที่นั้นโดยไม่ต้องทําไรไถนาหาเลี้ยง

ชีพ ข้าวสาลีและถั่วก็งอกขึ้นได้เอง โดยที่พวกเขาไม่ต้องยุ่งยากลําบากกายและใจ ข้าวสาลีและถั่วนั้นกินมีรส

หวานอร่อยปานน้ําผึ้ง ถัดจากป่านั้นไปมีป่าไม้มะขวิดตั้งอยู่ พรรณไม้ต่าง ๆ ที่มีในป่าหิมพานต์นั้นกินหวานมีรส

อร่อยทุก ๆ อย่าง  ในป่าหิมพานต์มีสระใหญ่ ๗ สระ คือ สระอโนดาต สระกัณณมุณฑะ สระรถการะ 

สระฉัททันต์ สระกุณาละ สระมันทากินี และสระสีหปปาตะ สระใหญ่ทั้ง ๗ นี้เท่ากัน ความกว้าง ลึก และ

มณฑลรอบเท่ากันทุกสระ คือ กว้าง ๔๓๒,๐๐๐ วา ลึก ๔๓๒,๐๐๐ วา มณฑลรอบ ๑,๒๙๖,๐๐๐ วา สระ

อโนดาต มีเขา ๕ เทือกล้อมรอบ คือ เขาสุทัสสนะ เขาจิตรกูฏ เขากาฬกูฏ เขาคันทมาทน์ และเขาไกรลาศ 

 

ภูเขาทั้ง ๕ เทือกนี้ สูงเทือกละ ๒๐๐ โยชน์ เขาสุทัสสนะเป็นทอง ล้อมสระอโนดาตอยู่ดังกําแพง หนาได้ 

๔๐๐,๐๐๐ วา ล้อมสระดังปากกา เขาจิตรกูฏ เป็นแก้ว ๗ ประการ เขากาฬกูฏสีเขียวดังดอกอัญชัน เขาคันธ

มาทน์เป็นแก้วชื่อมสาลรัตนะ ข้างในเขานั้นเหมือนถั่วสะแตกแลถั่วราชมาษ พรรณไม้ที่เกิดในภูเขานั้น บางต้น

รากหอม บางต้นแก่นหอม บางต้นยอดหอม บางต้นเปลือกหอม บางต้นลําต้นหอม บางต้นดอกหอม บางต้น

ผลหอม บางต้นใบหอม บางต้นยางหอม บางต้นหอมทุกอย่าง  อนึ่ง พรรณไม้หอมทั้ง ๑๐ หมู่ดังกล่าวนี้ 

ย่อมเป็นยา และเครือเขาเถาวัลย์ที่เกิดบนภูเขาเทือกนี้ มีกลิ่นหอมทุกเมื่อไม่วายเลย จึงเรียกเขาเทือกนี้ว่าคันธ

มาทน์ เขาคันธมาทน์นี้เมื่อเดือนดับ จะรุ่งเรืองชัชวาลอยู่ดังถ่านเพลิง ถ้าเดือนเพ็ญรุ่งเรืองอยู่ดังไฟไหม้ป่าแล

ไหม้เมือง ณ เขาคันธมาทน์นั้น มีถ้ําเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ประตูถ้ําแก้วมีไม้ต้นหนึ่งชื่อ 

บัญชุสกะ สูงได้โยชน์หนึ่ง ใหญ่ได้โยชน์หนึ่ง มีดอกบานสะพรั่งทั้งในน้ําและบนบก ข้างหน้าต้นไม้นั้นมีศาลา

แก้วหลังหนึ่ง เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไปอยู่ในถ้ํานั้นเมื่อใด มีลมอันหนึ่งชื่อ สมาหรวาตะ พัดเอาดอกไม้เข้ามา

ไว้รอบเหนือแท่นแก้วที่มีในถ้ํานั้น เป็นเครื่องบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า และเมื่ อดอกไม้เหี่ยวจะมีลมอันหนึ่ง

ชื่อสัมมัชชนวาตะ มาพัดเอาดอกไม้เหี่ยวเหล่านั้นไปหมด แล้วลมสมาหรวาตะก็พัดเอาดอกไม้มาไว้ดังเดิม เพ่ือ

เป็นเครื่องบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าเช่นนั้นทุกครั้ง เขาไกรลาศนั้นเป็นเงิน เขาเทือกนี้ใหญ่และสูงเท่ากัน ยื่น

ไปในสระอโนดาต ด้วยอานุภาพพญานาคราชและฝูงเทวดาที่บันดาลให้ฝนตก ณ สระอโนดาตนั้น ทั้งแม่น้ํา
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ใหญ่น้อย ที่ไหลมาแต่ห้วยและภูเขา ก็ไหลไปขังอยู่ในสระอโนดาตนั้น สระอโนดาตนั้นจึงไม่เหือดแห้งสักครั้ง

เดียว พระอาทิตย์และพระจันทร์ โคจรไปทางซ้ายทางขวาสระอโนดาต จึงจะส่องสว่างถึงสระอโนดาตนั้นได้ 

หากส่องไปทางตรง ๆ ก็ไม่สามารถส่องสว่างไปถึงสระอโนดาตได้เลย น้ําในสระอโนดาตนั้นใสงามนักหนา 

เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่า สระอโนดาต สระอโนดาตนั้นมี ๔ ท่า ท่าที่ลงอาบน้ํามีบันไดทองประดับด้วย

แก้ว มีพ้ืนศิลาแก้วรองภายใต้รอบ ๆ เกลี้ยงเกลาเสมองาม น้ํานั้นใสงามนักหนา แลเห็นตัวปลาภายใต้น้ําได้ น้ํา

นั้นใสงามดังแก้วผลึก ท่าน้ําท่าหนึ่งเทวบุตรลงอาบ ท่าน้ําท่าหนึ่งเทวธิดาลงอาบ ท่าหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าลง

อาบ ท่าหนึ่งฤษีสิทธิวิชาธรลงอาบ ทางเข้าสระอโนดาตมี ๔ ทิศใหญ่ ทางเข้าทิศหนึ่งดุจดังหน้าสิงห์ ทิศหนึ่งดุจ

ดังหน้าช้าง ทิศหนึ่งดุจดังหน้าม้า ทิศหนึ่งดุจดังหน้าวัว น้ําสระอโนดาตที่ไหลออกมาทางปากวัว ริมฝั่งน้ํานั้นมี

วัวมาก น้ําที่ไหลออกมานั้นก็จะไหลไปทางทิศตะวันออก ไหลเวียนล้อมรอบสระอโนดาตแล้วจึงไหลไปทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลลงมหาสมุทร น้ําที่ไหลออกทางทิศเหนือเวียนรอบสระอโนดาต ๓ รอบ ไหลไป

ข้างหน้าแล้วมาบรรจบกันดังเดิม หลังจากนั้นก็ไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือออกไปถึงมหาสมุทร น้ําอัน

ไหลออกทางทิศตะวันตกเวียนรอบสระอโนดาต ๓ รอบ แล้วจึงไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลออก

มหาสมุทร น้ําอันไหลออกทางด้านทิศใต้ ไหลเวียนรอบสระอโนดาต ๓ รอบ ได้แก่ อาวัฏฏคงคา กว้าง ๔,๐๐๐ 

วา ที่ไหลไปทางทิศใต้ไกลได้ ๔๘๐,๐๐๐ วา ชื่อกัณหคงคา ไหลไปจดภูเขาเทือกหนึ่งแล้วพุ่งขึ้นเบื้องบนได้ ๖๐ 

โยชน์ เป็นวงกลมได้ ๖,๐๐๐ วา ชื่ออากาศคงคา ไหลตกลงเหนือหินแผ่นหนึ่ง ชื่อติยังคฬหปาสาณ เป็นสระ

ใหญ่สระหนึ่ง ๕๐ โยชน์ ชื่อติยังคฬโบกขรณี น้ําไหลเซาะฝั่งน้ําติยังคฬโบกขรณีออกไปจากศิลาไกลได้ 

๔๘๐,๐๐๐ วา ชื่อพหลคงคา น้ํานั้นไหลกระทบหินไปไกลได้ ๔๘๐,๐๐๐ วา ชื่ออุมังคคงคา และไหลไปจด

เทือกเขาเทือกหนึ่ง ชื่อพิชฌนติรัจฉานบรรพต พุ่งขึ้นเหนือแผ่นดิน เกิดเป็นแม่น้ํา ๕ สาย ดุจนิ้วมือ เรียกว่า 

ปัญจมหานที กล่าวคือ สาย ๑ ชื่อคงคา สาย ๑ ชื่อยมุนา สาย ๑ ชื่อจิรวดี สาย ๑ ชื่อมหี สาย ๑ ชื่อสรภู 

แม่น้ํานั้นไหลมาในเมืองมนุษย์และไหลออกมหาสมุทร ในแม่น้ํานั้นมีสระใหญ่ทุกสายกว้าง ๔,๒๓๒,๐๐๐ วา 

สระเหล่านั้นมีน้ําไม่เหือดแห้งเลย และน้ํานั้นใสงาม กว้าง ๒๐๐,๐๐๐ วา นอกจากน้ํามีบัวขาว กว้าง ๔,๐๐๐ 

วา นอกจากบัวขาวมามีบัวแดง กว้าง ๔,๐๐๐ วา เท่ากันกับบัวขาว นอกจากบัวแดงมีดอกโกมุทขาว กว้าง 

๔,๐๐๐ วา นอกจากโกมุทขาวมีเหล่าโกมุทแดง กว้าง ๔,๐๐๐ วา นอกจากเหล่าโกมุทแดง มีเหล่าอุบลขาว 

กว้าง ๔,๐๐๐ วา นอกจากเหล่าอุบลขาว มีเหล่าอุบลเขียว กว้าง ๔,๐๐๐ วา นอกจากเหล่าอุบลเขียวแล้ว มีป่า

ข้าวสาลีขาว กว้าง ๔,๐๐๐ วา นอกจากป่าข้าวสาลีขาวแล้ว มีป่าข้าวสาลีแดง กว้าง ๔,๐๐๐ วา บอกจากป่า

ข้าวสาลีแดงแล้ว มีป่าแตงชะแลง (แตงร้าน) มีลูกโตเท่าไหใหญ่ กว้าง ๔,๐๐๐ วา นอกจากป่าแตงชะแลงแล้ว 

มีป่าแตงไทย กว้าง ๔๐๐๐ วา นอกจากป่าแตงไทยแล้ว มีป่าอ้อยลําต้นเท่าต้นหมาก กว้าง ๔๐๐๐ วา นอกจาก

ป่าอ้อยแล้ว มีป่ากล้วยผลเท่างาช้างสาร กว้าง ๔,๐๐๐ วา นอกจากป่ากล้วยแล้วมีป่าขนุนลูกใหญ่เท่าตุ่มอันจุ

น้ําไต้ ๖๐ กระออม กว้าง ๔,๐๐๐ วา นอกจากป่าขนุนแล้วก็มีป่ามะม่วง กว้าง ๔,๐๐๐ วา นอกจากป่ามะม่วง

แล้วก็มีป่ามะขวิด กว้าง ๔,๐๐๐ วา แลสรรพผลไม้น้อยใหญ่ทุกชนิด ย่อมมีรสเลิศหนักหนา สระฉัททันต์
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นั้นมีภูเขาล้อมรอบอยู่ ๖ เทือกด้วยกัน ภูเขาเทือกหนึ่ง ๆ นั้นมีลักษณะต่างกันดังนี้คือ เทือกที่ ๑ ล้วนไปด้วย

ทองคํา เทือกที่ ๒ ล้วนไปด้วยแก้ว เทือกที่ ๓ ล้วนไปด้วยสีเขียวคล้ายดอกอัญขัน เทือกที่ ๔ ล้วนไปด้วยแก้ว

ผลึก เทือกท่ี ๕ ล้วนไปด้วยชาติหิงคุ เทือกท่ี ๖ ล้วนไปด้วยแก้วมรกต เทือกท่ี ๗ ล้วนไปด้วยแก้วไพฑูรย์ เ มื่ อ

พระยาช้างฉัททันต์คชสารโพธิสัตว์เกิดนั้น แผ่นดินแห่งนั้นเป็นทองคํา และที่แห่งนั้นมีแผ่นแก้วไพฑูรย์ มีพ้ืนที่

สูงได้ ๕ ศอก กว้าง ๕๐ ศอก มีสระพังทอง ๒ สระ สระหนึ่งมีน้ําใส สะอาดและหอม สถานที่แห่งนั้นยังตั้งอยู่

ตราบเท่าทุกวันนี้ เมื่อช้างเผือกใดเกิดในตระกูลฉัททันต์ ช้างเชือกนั้นจะเป็นพระยาช้างในที่นั้น เป็นช้างที่มี

ลักษณะขาวงามยิ่งนัก อุปมาดังสังข์ที่ท่านขัดให้งาม ใหญ่สูงได้ ๘๘ ศอก และยาว ๑๖๐ ศอก ตลอดลําตัว

จนถึงฝ่าตีนแดงงามดังชาติหิงคุและน้ําครั่งสด ช้างนั้นเมื่อเติบใหญ่เป็นช้างสารขึ้นมีกําลังมหาศาลหาตัวเปรียบ

เสมอมิได้ งวงช้างนั้นขาวใสดังหยวกกล้วย โดยยาวเรียวได้ ๕๘ ศอก งาทั้งคู่งามงอบดุจปล้องเงินที่ท่านใส่

ปล้องทอง หนา ๑๕ ศอก ยาว ๓๐ ศอก มีสีสันพรรณรายอยู่ถึง ๖ สีด้วยกัน คือ สีเหลืองเหมือนทองคํา สีดํา

เหมือนปีกแมลงทับ สีแดงเหมือนชาติหิงคุและน้ําครั่งสด สีขาวเหมือนสังข์ที่ขัดแล้ว สีหม่นเหมือนเงิน สีเขียว

เหมือนดอกอินทนิล สีทั้ง ๖ นี้ ย่อมเปล่งรัศมีฉายฉวัดเฉวียนรอบ ๆ ตัวพระยาช้างนั้นทุก ๆ ขณะมิได้ขาด 

ช้างนั้นมีอานุภาพมากสามารถเหาะเหินไปในอากาศได้ พร้อมด้วยฝูงบริวารประมาณ ๘,๐๐๐ เชือก ซึ่งมี

ลักษณะใหญ่และสูงเช่นเดียวกัน และช้างเหล่านั้นอาศัยอยู่ที่เชิงเขาหิมพานต์ เหนือแผ่นแก้วไพฑูรย์ที่อยู่บน

แท่นทอง ซึ่งมีอยู่ที่บริเวณสระฉัททันต์นั้น และสระนั้นเป็นที่ลงอาบน้ําและที่ เล่นแห่งพระยาช้างฉัททันต์นั้นใน

กลางสระฉัททันต์นั้น มีน้ําเย็นใสสะอาดเต็มเปี่ยมอยู่ทุกขณะไม่เหือดแห้ง มีปริมณฑลโดยรอบได้ ๖๐๐,๐๐๐ 

วา ถัดจากน้ํานั้นออกมาข้างบอกมีผักตบลอยอยู่เวียนรอบ ๆ หนาได้ ๘,๐๐๐ วา ถัดจากป่าผักตบนั้นมา มีป่า

นิลุบล ซึ่งมีดอกผลิบานงดงามอยู่รอบ ๆ สระนั้นได้ ๘,๐๐๐ วา ถัดจากป่านิลุบลนั้นมามีดอกรัตตุบลขึ้นอยู่รอบ 

ๆ โดยกว้างได้ ๘,๐๐๐ วา ถัดจากป่ารัตตุบลนั้นมามีป่าดอกเสตุบลขึ้นอยู่รอบได้ ๘,๐๐๐ วา ถัดจากป่า เสตุบ

ลออกมาเป็นป่าดอกจงกลนีขึ้นอยู่รอบ ๆ โดยกว้างได้ ๘,๐๐๐ วา ถัดจากป่าจงกลนีนั้นออกมา มีป่าบัวแดง

ขึ้นอยู่รอบ ๆ โดยกว้าง ๘,๐๐๐ วา ถัดจากป่าบัวแดงนั้นออกมา มีบัวขาวขึ้นอยู่รอบ ๆ โดยกว้าง ๘,๐๐๐ วา 

ถัดจากป่าบัวขาวนั้นออกมา มีดอกโกมุทขึ้นอยู่รอบกว้างได้ ๘,๐๐๐ วา ดอกบัวทั้ง ๗ ชนิดนั้นอยู่ชิดกัน 

ดูสวยสดงดงามตระการตา ถัดจากบัวทั้ง ๗ นั้นออกมา มีดอกผักตบขึ้นอยู่รอบ ๆ หนาและกว้างได้ ๘,๐๐๐ วา 

ถัดจากป่าผักตบนั้นออกมาถึงขอบฝั่งมีน้ําเพียงท้องช้าง น้ําในที่นั้นใสสะอาด ไม่มีกลิ่นเหมีน มีข้าวสาลีที่เกิด

เองต้นต่ํา ๆ ออกรวงงามยิ่งนัก โดยกว้างได้ ๘,๐๐๐ วา ถัดจากข้าวสาลีนั้นออกมามีป่าไม้ใหญ่ทั้งหลาย งอกขึ้น

ตั้งอยู่เรียงรายรอบสระฉัททันต์ มีผลดกงดงามยิ่ง ถัดจากป่าไม้หมู่นั้นออกมา มีถั่วหลายชนิดเกี่ยวพันลําไม้ขึ้น

ไป ถัดจากป่าถั่วนั้นไป มีป่าฟักและแฟงแตงเต้ามีผลเท่าไห ถัดจากนั้นมีป่าอ้อยเกิดขึ้นมีลําใหญ่เท่าลําหมาก 

ถัดจากป่าอ้อยเป็นป่ากล้วย เกิดขึ้นมากมายหลายพรรณ มีผลใหญ่เท่างาช้าง มีรสหอมหวาน ถัดจากป่ากล้วย

นั้น เป็นป่าไม้รังมีดอกสะพรั่งดูล้นกิ่ง ถัดจากป่าไม้รังนั้น มีป่าขนุนลูกเท่ากลองขนาดใหญ่ ถัดจากป่าขนุนมีป่า

มะขามมีรสหวานดังน้ําผึ้งและน้ําตาล ถัดจากป่ามะขามมีป่ามะขวิด ถัดจากป่ามะขวิดมีป่าใหญ่ ประดับด้วย
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ต้นไม้มากมายหลายพรรณ ถัดจากป่านั้นมีไม้ซาง หมู่ไม้ทั้งหลายนานาพรรณนั้น เป็นเครื่องประดับตกแต่งสระ

ฉัททันต์นั้นให้สวยงาม ภูเขา ๗ เทือก ที่ล้อมรอบสระฉัททันต์นั้น มีชื่อดังนี้ สุวรรณรัตนบรรณพต สูง 

๕๖,๐๐๐ วา สัพพมณิบรรพต สูง ๔๘,๐๐๐ วา จุฬสุวรรณบรรพต สูง ๔๐,๐๐๐ วา มหาอุทกบรรพต สูง 

๓๒,๐๐๐ วา จุลอุทกบรรพต สูง ๒๔,๐๐๐ วา มหากาลบรรพต สูง ๑๖,๐๐๐ วา จุลกาลบรรพต สูง ๘,๐๐๐ 

วา ภูเขาสุวรรณรัตนบรรพตนั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางระหว่างภูเขาทั้งหลาย มีลักษณะเป็นเรือนทอง มีเงารัศมี

เปล่งออกจรดในสระฉัททันต์นั้นดูเรืองแสงงาม ดุจดังแสงพระอาทิตย์เมื่อแรกข้ึน เมื่อถึงเดือน ๔ และ

เดือน ๕ ช้างทั้งหลายจะพากันบ่ายหน้าไปที่ท่าน้ําแล้วอาบน้ําในสระฉัททันต์นั้น อันมีอยู่ในป่าหิมพานต์ ในทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือมีไม้ประคําต้นหนึ่งอยู่ที่นั้น มีร่มเงาร่มเย็นสบาย ต้นไม้นั้นใหญ่ถึง ๔,๐๐๐ วา สูงตั้งแต่ดิน

จบถึงค่าคบได้ ๔๖,๐๐๐ วา ตั้งแต่ค่าคบถึงปลายยอดได้ ๘๔,๐๐๐ วา มีค่าคบใหญ่ ๔ ค่าคบ โดยยื่นออกไปใน

ทิศต่าง ๆ ได้ ๔๘,๐๐๐ วา โดยรอบปริมณฑลรอบกิ่งไม้นั้นได้ ๒๘๘,๐๐๐ วา พระยาช้างนั้นเล่นอยู่ ใต้ร่ม

ต้นไม้นั้น พร้อมด้วยโขลงช้างทั้งหลายที่เป็นบริวาร เมื่อถึง เวลาที่พระยาช้างนั้นลงอาบน้ํา โขลงช้างพัง

ทั้งหลายต่างพากันมาขัดสีฉวีวรรณ อาบน้ําให้แก่พระยาช้างนั้น ครั้นหมดจดขาวผ่องดังสังข์แล้วก็ขึ้นไปอยู่ใต้

ร่มไม้ประคําอย่างเก่า แล้วหมู่โขลงช้างพลายช้างพังทั้งหลาย จึงลงอาบเล่นต่อในภายหลัง บางเชือกพ่นน้ําเล่น

ไปทางซ้ายและขวา บางเชือกก็เอางาแทงดินเล่น บางเชือกก็มุดดําหัวเล่นตามสบาย ครั้นอาบน้ําเสร็จแล้ว บาง

เชือกก็เอารากบัวบ้าง เอาฝักบัวบ้าง เอาดอกบัวบ้าง เอาข้าวสารสาลีบ้าง เอาแตงเต้าผลเท่าไหบ้าง เอาอ้อยลํา

งามเท่าลําหมากบ้าง เอาเครือกล้วยผลใหญ่เท่างาช้างบ้าง เอาขนุนมีผลใหญ่เท่ากลองบ้าง เอามะขวิดบ้าง เอา

มะม่วงบ้าง เอามะขามบ้าง เอาดอกรังซึ่งสะพรั่งไปทั้งกิ่งหักถือมา ยกชูเหนือหัวแล้วเอาเข้าไปเฝ้าไปถวายแก่

พระยาช้างทุกวันมิได้ขาด ณ จอมเขาไกรลาศนั้นมีเมืองหนึ่งล้วนไปด้วยเงินและทอง มีหมู่นางกินรีอาศัยอยู่ที่

เมืองนั้น บ้านเมืองนั้นมีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ คล้ายเมืองดาวดึงส์สวรรค์ชั้นทิพย์ และเมืองนั้นเป็นที่

ประทับของพระปรเมศวรเจ้า ภูเขาชื่อว่า จิตรกูฏ นั้น มีคูหาทองคําอยู่แห่งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เจ้าเมื่อครั้ง

เป็นพระยาหงส์ธตรฐราชเจ้า ก็อาศัยอยู่ในคูหาทองคํานั้น มีฝูงหงส์ทองประมาณ ๙ หมื่นตัวเป็นบริวารรับใช้ 

เหมือนดังโขลงช้างสาร ๘๐,๐๐๐ เชือก เป็นบริวารรับใช้พระยาช้างชื่อ ฉัททันต์ นั้น 

แผ่นดินชมพูทวีปนี้มีบริเวณที่เป็นน้ํา ๓ โกฏิ ๒ ล้านวา เป็นป่าและภูเขาหิมพานต์ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ วา 

ส่วนที่มนุษย์อยู่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ฝ่ายในเรียกว่า มัชฌิมประเทศ ฝ่ายนอกเรียกว่า ปัจจันตประเทศ

มัชฌิมประเทศนั้นมีบ้าน ชื่อว่า กชังคละ อยู่ในทิศตะวันออก บ้านนี้มีต้นรังอยู่ต้นหนึ่ง ภายในตั้งแต่ต้นรังนั้น

เข้ามาเป็นมัชฌิมประเทศ ภายนอกจากไม้รังนั้นออกไปเป็นปัจจันตประเทศ ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีแม่น้ํา

ชื่อว่า สัลลวตี ถัดจากแม่น้ํานั้นออกไปเป็นปัจจันตประเทศ ในทิศตะวันตกมีบ้านพราหมณ์ชื่อว่า ถูนคาม ถัด

จากบ้านพราหมณ์นั้นออกไปเป็นปัจจันตประเทศ ในทิศเหนือมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่า อุสีรธชะ[๘] ถัดจากภูเขาลูก

นั้นออกไป เป็นปัจจันตประเทศ มัชฌิมประเทศนั้นมีบริเวณโดยรีได้ ๓,๐๐๐ โยชน์ และโดยกว้างได้ ๒๕ 

โยชน์ โดยปริมณฑลรอบรวมได้ ๑๑,๐๐๐ โยชน์ ในมัชฌิมประเทศนั้นมีเมืองใหญ่ ๆ ๑๖ เมือง เมื่อพระพรหม
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และเทพยดาทั้งหลายสิ้นอายุขัยแล้ว ย่อมจุติลงมาเกิดในมัชฌิมประเทศนี้ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 

พระอรหันตขีณาสพ พระยาจักรพรรดิราช พราหมณ์และฤษี เศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลาย ย่อมจุติลงมาเกิดในมัชฌิม

ประเทศนี้เหมือนกัน ในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของแผ่นดินชมพูทวีปนั้นมีลักษณะดุจดังทูบเกวียน คน

ทั้งหลายที่เกิดในแผ่นดินชมพูทวีปนี้ จึงมีดวงหน้าละม้ายคล้ายแผ่นดินนั้น แผ่นดินในอุตตรกุรุทวีปนั้นมีพ้ืนที่

เป็นที่เหลี่ยม โดยรีและกว้างได้เท่ากัน คือ ๘,๐๐๐ โยชน์ คนทั้งหลายที่เกิดในแผ่นดินนั้น จึงมีดวงหน้าเป็น

สี่เหลี่ยม ละม้ายคล้ายแผ่นดินนั้น แผ่นดินในบุรพวิเทหทวีป มีบริเวณกว้างได้ ๘,๐๐๐ โยชน์ และกลมดุจดัง

พระจันทร์ในวันเพ็ญ คนทั้งหลายที่เกิดในแผ่นดินนี้ จึงมีดวงหน้ากลมคล้ายแผ่นดินนั้น บริ เ วณแผ่ นดินก็ ดี  

แม่น้ําก็ดี ป่าเขาลําเนาไพรดังกล่าวมาแล้ว ที่ไม่มีจิต ไม่มีชีวิตก็ดี โดยรูปธรรมก็มีแต่วินิโภครูป ๘ คือ ดิน น้ํา 

ไฟ ลม รูป กลิ่น รส เสียง เท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแปรเปลี่ยนสภาพไป ไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนเที่ยงแท้ได้เลย ไม่ต้อง

กล่าวถึงหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีจิตวิญญาณ ท่านทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้ของร่างกาย แล้วจง

รําลึกฝึกใจใฝ่บําเพ็ญบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา เพ่ือพาตนไปสู่พระอมตมหานิพพานอันปราศจาก

ทุกข์ ปราศจากโศก ปราศจากโรคภัย ไม่มีความแก่ ไม่มีความวิบัติฉิบหาย ตลอดกาล  (วชิรญาณ, 2555. 

Online.) 

- กัณฑ์ที่ 10 ว่าด้วยเรื่องการพินาศและการเกิดของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รรพสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจซึ่งมีอยู่ใน ๓๑ ภูมิ ไม่เที่ยงแท้ จะต้องฉิบหายสลายไปเพราะความตาย สิ่งซึ่งมี

แต่รูปร่างแต่ไม่มีจิตใจซึ่งมีอยู่ในภูมิ ๑๒ ชั้น เว้นแต่สัญญีสัตตาภูมิชั้นบนขึ้นไป นับแต่อสัญญญีตาภูมิชั้นต่ําลง

มามีเขาพระสุเมรุราช เป็นต้น ก็ต้องพินาศวอดวายไปเพราะ ไฟ น้ํา และลม เมื่อเวลาไฟไหม้กัลป์นั้นเป็น

อย่างไร เมื่อไฟไหม้กัลป์หรือไฟประลัยกัลป์นั้น ย่อมทําให้โลกพินาศวอดวายไปด้วยธรรมชาติ ๓ อย่าง คือ 

พินาศไปด้วยไฟ พินาศไปด้วยน้ํา พินาศไปด้วยลม  ไฟล้างโลกล้างกัลป์มากกว่าน้ําและลมล้างโลก

ล้างกัลป์ หมายความว่าไฟล้างโลก ๗ ครั้ง จึงมีน้ํามาล้างโลก ๑ ครั้ง เมื่อไฟล้างโลก ๕๖ ครั้ง น้ําล้างโลก ๘ ครั้ง 

รวม ๖๔ ครั้ง แล้วจึงมีลมมาล้างโลกครั้งหนึ่ง โลกพินาศไปเพราะไฟตั้งแต่สวรรค์ชั้นอาภัสสราลงมา เพราะน้ํา

ตั้งแต่ชั้นสุภกิณหะลงมา เพราะลมตั้งแต่ชั้นเวหัปผลาลงมา นี้เป็นลักษณะโลกพินาศวอดวายไปเพราะ ไฟ น้ํา 

และลม เมื่อไฟประลัยกัลป์ไหม้กามภูมิ ๑๑ ชั้นแล้ว ก็ไหม้รูปภูมิชั้นปฐมฌานภูมิ ๓ ชั้น คือ พรหม ปาริสัชชา 

พรหมปโรหิตา และมหาพรหม จึงรวมไฟไหม้ ๑๔ ชั้น จึงหยุดน้ําประลัยกัลป์ท่วมกามภูมิ ๑๑ รูปภูมิชั้น

ปฐมฌานภูมิ ๓ และทุติยฌานภูมิ ๓ คือ ปริตตาภา อัปปมาณาภา และ อาภัสสรา รวมน้ําท่วม ๑๗ ชั้นจึงหยุด 

ลมประลัยกัลป์พัดกามภูมิ ๑๑ รูปภูมิชั้นปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ ตติยฌานภูมิ ๓ คือ ปริตตสุภา อัปป

มาณสุภา และสุภกิณหกา รวมพัด ๒๐ ชั้น แล้วจึงหยุดไม่พัดถึงชั้นจตุตถฌานภูม ิ

สาเหตุที่โลกฉิบหายวอดวายด้วยอํานาจไฟประลัยกัลป์ น้ําประลัยกัลป์และลมประลัยกัลป์ นั้น เป็น

เพราะคนทั้งหลายประกอบกรรมทําชั่วต่าง ๆ นานา ทั้งทางกาย วาจาและใจ ไม่รู้จักบุญ ไม่รู้จักธรรม ไม่รู้จัก

บิดามารดา ไม่รู้จักสมณพราหมณ์ ไม่รู้จักท่านผู้ทรงธรรม ไม่รู้จักพ่ีน้องและญาติมิตรสหาย มองเห็นกันเป็น
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กวางและเนื้อทราย เหมือนเป็ดไก่ เหมือนสุนัข สุกร เหมือนช้างและม้าไล่ฆ่าฟันกัน ด้วยผลบาปกรรมที่คน

ทั้งหลายได้กระทํานี้ จึงทําให้เกิดเหตุเภทภัยที่ไม่ดีทั่วทั้งจักรวาล คนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยการทําไร่ไถ

นา เมื่อหว่านข้าวลงไปก็งอกขึ้นเฉพาะที่พอโคจะกินได้เท่านั้น ฝนก็ไม่ตกลงมา มีแต่เสียงฟ้าร้อง ข้าว ผัก น้ํา ก็

เหี่ยวแห้งเฉาตายเหมือนถูกไฟลน คนทั้งหลายต่างก็ได้รับทุกขเวทนาเดือดร้อนไปท่ัวทุกแห่งหน ท่ า น ผู้ มี

ปัญญา เมื่อเห็นนิมิตร้ายอย่างนั้น ก็ทําให้เกิดศรัทธารีบเร่งกระทําบุญกุศล เคารพ ยําเกรงบิดา มารดา คนเฒ่า

คนแก่ และสมณพราหมณ์ ตายแล้วก็ไปเกิดในเทวโลก ตายจากเทวโลกแล้ว ก็ไปเกิดในพรหมโลกท่ีไฟไหม้ไม่ถึง 

คนที่ไม่มีปัญญา ไม่รู้จักทําบุญกุศลอะไร ตายแล้วก็ไปเกิดในนรกท่ีมีในจักรวาลอ่ืนที่ไฟไหม้ไม่ถึง 

ไฟประลัยกัลป์ 

เมื่อเวลาใกล้ไฟประลัยกัลป์จะล้างโลก ฝูงปลา เต่า และจระเข้ทั้งหลายต่างก็แห้งตายไป เหมือนกับเรา

ตากไว้ ดูกลาดเกลื่อนไปทั่วแผ่นดิน ในขณะนั้นจะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น ๒ ดวง เหมือนหน้าผีเสื้อและผีพราย

ปานประหนึ่งจะคาดคั้นจับเอาคนไปทั้ง ๆ ที่ยังไม่ตาย พอดวงหนึ่งตก อีกดวงหนึ่งก็ขึ้น ผลัดเปลี่ ยนกันไป ใน

ท้องฟ้าอากาศร้อนระอุสว่างโชติช่วงอยู่ทุกแห่งหน ไม่มีกลางคืนเลย คนทั้งหลายที่ยังไม่ตาย ต่างกอดคอกันร้อง

ห่มร้องไห้ ผู้มีปัญญามีสติระลึกถึงบุญกุศลเจริญเมตตาภาวนา ทําบุญรักษาศีล ตายแล้วไปเกิดในเทวโลก ผู้หา

ปัญญามิได้ และมิได้กระทําบุญทําธรรม ตายไปก็ไปเกิดในนรก พระอาทิตย์ ๒ ดวงส่องแสงร้อนจัดจนแม่น้ํา

ใหญ่น้อย ห้วยหนอง คลอง บึง บ่อ และสระเหือดแห้งไปหมด  ในเวลาต่อมาไม่นาน ดวงอาทิตย์ก็

เกิดขึ้นอีกเป็น ๓ ดวง ดวงหนึ่งตก ดวงหนึ่งเที่ยง ดวงหนึ่งขึ้น ร้อนแรงยิ่งว่าเก่ามากนัก แม่น้ําใหญ่ทั้ง ๕ ก็

เหือดแห้งไปหมด  ในเวลาต่อมา ดวงอาทิตย์ก็เกิดขึ้นอีกเป็นดวงที่ ๔ ทําให้สระใหญ่ ๗ สระ คือ สระ

ฉัททันต์ สระมันทากินี สระสีหปปาตะ สระกัณณมุณฑะ สระรถการกะ สระกุณาละ และสระอโนดาตเหือด

แห้งไปหมด ฝูงมังกรภิมทองและจระเข้ก็ล้วนตายหมดสิ้น ในเวลาต่อมาไม่นาน ตวงอาทิตย์ก็ข้ึนอีกเป็นดวง

ที่ ๕ น้ําในมหาสมุทรก็เหือดแห้งเหลือเพียงข้อมือเดียว มองเห็นเงินทองและแก้ว ๗ ประการ ต่อมาก็เกิดข้ึนอีก

เป็นดวงที่ ๖ ยิ่งร้อนจัดไปทั่วจักรวาล แสงลุกโชติช่วงไปทั่วร้อนเหมือนเผาหม้อในเตาเผา และต่อมาเกิดขึ้นอีก

เป็นดวงที่ ๗ สัตว์ใหญ่ ๗ ตัว ที่อยู่ในแม่น้ําสีทันดรทั้ง ๗ ซ่ึงอยู่ในระหว่างเขาสัตตบริภัณฑ์ที่ล้อมรอบเขาพระ

สุเมรุราชนั้นไว้ สัตว์ที่อยู่ในสระฉัททันต์ และสัตว์ที่อยู่ในแม่น้ําสีทันดรก็มาทําความเคารพปลาใหญ่ทั้ง ๗ ตัว 

คือ ปลาใหญ่ชื่อ ติมิ ติมิงคละ ติมิรปิงคละ อานันทะ ติมินทะ อัชฌาหาร และมหาติมิ ซึ่งอยู่ในแม่น้ําสีทันดร ๗ 

ชั้น และปลาใหญ่ทั้ง ๗ ตัวใหญ่เท่ากันทุกตัว ยาวได้ ๔,๐๐๐,๐๐๐ วา[๒] เมื่ออาทิตย์ขึ้นทั้ง ๗ ดวง ทําให้ร้อน

ยิ่งนัก จนปลาทั้ง ๗ ตัวได้กลายเป็นน้ํามัน ไหลไหม้เขาอัสสกัณณะ ตลอดทั้งแผ่นดินชมพูทวีปที่เราอาศัยอยู่นี้

ก่อนทุกแห่ง  ไฟไหม้นรกทั้งหลายตลอดไปถึงอเวจีมหานรก ไหม้ไปจนถึงอบายภูมิทั้ง ๔ และไหม้

ภูเขาตามลําดับ ไหม้วิมานของเทวดาบนยอดเขา ไหม้ภูเขาเนมินธร ไหม้วิมานของเทวดาทั้งหลาย แล้วก็ไหม้

ภูเขาสุทัสสนะ ไหม้ภูเขากรวิก ไหม้ภูเขาอิสินธร และไหม้ภูเขายุคันธร ไหม้เมืองจตุโลกบาล ไหม้วิมานแก้วของ

เทวดาที่อยู่บนจอมภูเขาเหล่านั้น เปลวไฟไหม้หุ้มเขาพระสุเมรุราชแล้วไหม้ใต้ลงไปถึงอสุรภพ ไหม้เมืองพระ
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อินทร์สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไหม้ภูเขาพระสุเมรุทั้งทลาย ๗๐๐ โยชน์ ๘๐๐ โยชน์ ๙๐๐ โยชน์ ๑,๐๐๐ โยชน์ ไหม้

ต้นปาริชาต ไหม้สวนอุทยาน ไหม้สระโบกขรณี ไหม้สวรรค์ชั้นยามา ไหม้วิมานของเทวดาอันมีในชั้นนั้น  

ต่อจากนั้นก็ไหม้สวรรค์ชั้นดุสิต ไหม้สวรรค์ชั้นนิมมานรดี ไหม้สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัดดีสวรรค์เมืองพญามาร 

ไหม้รัตนปราสาทของมวลเทพยดาทั้งสิ้น ไหม้แผ่นดินเบื้องต่ําเบื้องล่างภายใต้แผ่นดินของเทพยดาเสียสิ้น

 เปลวไฟได้ลุกโชติช่วงพุ่งไปถึงพรหมโลกชั้นปาริสัชชา จากนั้นก็ไหม้พรหมโลกชั้นปโรหิตา ไหม้พรหม

โลกชั้นมหาพรหม แล้วไฟก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ต่อจากนั้นไปไฟก็ไม่ไหม้ รอดพ้นจากไฟประลัยกัลป์ ไฟประลัย

กัลป์ล้างโลก เบื้องต่ําถึงอเวจีมหานรกไม่มีขี้เถ้าหลงเหลืออยู่เลย เหมือนจุดประทีปไหม้อยู่นานถึงอสงไขยหนึ่ง 

ต่อจากนั้นชื่อสังวัฏฏอสงไขยกัลป์ 

น้ําประลัยกัลป์ 

เมื่อไฟไหม้อย่างนั้น หมู่เทพยดาและพรหมทั้งหลายก็พากันหนีขึ้นไปสู่ชั้นที่ไฟไหม้ไม่ถึง เบียดเสียดยัด

เยียดกันอยู่เหมือนแป้งยัดทะนานอย่างนั้น ไฟไหม้โลกอยู่นานแสนนาน จึงมีฝนตกลงมาเม็ดหนึ่ง เมื่อเริ่มแรก

ฝนตกนั้น เม็ดฝนเท่าดินธุลี อยู่ต่อมาอีกนานจึงตกลงมาอีกเม็ดหนึ่ง เท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด อีกนานจึงตกลงมา

อีกเม็ดหนึ่งเท่าเมล็ดถั่ว ต่อจากนั้นเวลาอีกเล็กน้อยจึงตกลงมาเท่าลูกมะขามป้อม โตขึ้นตามลําดับเท่าลูก

มะขวิด เท่าควาย ช้าง บ้านเรือนใหญ่ขึ้น จนกระทั่งเท่าอุสุภะ คือ ใหญ่ได้ ๓๕ วา ประเดี๋ยวก็ใหญ่ขึ้นได้ 

๒,๐๐๐ วา อีกนานก็ตกเม็ดหนึ่งมีขนาดโตขึ้นจาก ๑ โยชน์ เป็น ๒ - ๑๐ โยชน์ตามลําดับ อยู่ต่อมาอีกนานจึง

ตกโตขึ้นเป็น ๑๐๐ โยชน์ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ โยชน์ จนเท่าจักรวาล ตกลงมาเหมือนดั่งน้ําไหล ออกมาจากกละออม 

ตุ่ม โอ่ง อันเดียว ในเวลาต่อมาไม่นานนัก น้ําก็ท่วมแผ่นดิน ท่วมจาตุมหาราชิกาสวรรค์ของท้าวจตุโลกบาล 

ท่วมดาวดึงส์สวรรค์ของพระอินทร์ แล้วจึงท่วมสวรรค์ชั้นยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมีตสวัดดี น้ําแรงขึ้น

จนกระทั่งท่วมถึงพรหมโลกชั้นต้น ๓ ชั้น คือ ปาริสัชชา ปโรหิตา และมหาพรหม แล้วฝนจึงหยุดตก น้ําจึงนิ่ง

อยู่ต่อจากนั้นก็ไม่มีฝน เมื่อมีคําถามว่า น้ําเต็มจากเบื้องล่างขึ้นไปถึงพรหมโลกนั้นเป็นอย่างไร และไม่ล้น

จักรวาลได้อย่างไร ตอบว่า มีลมชนิดหนึ่งเรียกว่า ลมอุกเขปวาตะ[๓] ลมนี้พัดเวียนรอบสระไม่ให้น้ําล้น

บ่าออกไปได้ น้ําขึ้นเหมือนธมกรก ไม่ล้นออกนอก ในกาลครั้งหนึ่ง มีพระพรหมตนหนึ่งชื่อว่า มหาพรหมาธิ

ราช เสด็จลงมาดูน้ําได้เห็นดอกบัวเกิดข้ึน จึงให้คําทํานายตามลําดับดังนี้ เห็นดอกบัว ๑ ดอก ทํานายว่า 

ในกัลป์นี้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๑ พระองค์ และเรียกกัลป์นั้นว่า สารกัลป์ เห็นดอกบัว ๒ ดอก ทํานาย

ว่า ในกัลป์นี้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๒ พระองค์ และเรียกกัลป์นั้นว่า มัณฑกัลป์ เห็นดอกบัวมี ๓ ดอก 

ทํานายว่า ในกัลป์นี้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๓ พระองค์ และเรียกกัลป์นั้นว่า วรกัลป์ เห็นดอกบัวมี ๔ 

ดอก ทํานายว่า ในกัลป์นี้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๔ พระองค์ และเรียกกัลป์นั้นว่า สารมัณฑกัลป์ เห็น

ดอกบัวมี ๕ ดอก ทํานายว่า ในกัลป์นี้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๕ พระองค์ และเรียกกัลป์นั้นว่า ภัทท

กัลป์ ถ้าไม่เห็นดอกบัวเลย ก็ทํานายว่า ในกัลป์นี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น และเรียกกัลป์นั้นว่า สุญญ

กัลป์ ในดอกบัวมีบริขาร ๘ พร้อมมูล ได้แก่ ไตรจีวร บาตร มีดโกน กล่องเข็ม ประคดเอว และกระบอก



33 

 

กรองน้ํา ท้าวมหาพรหมก็นําเอาบริขาร ๘ นั้น ขึ้นไปไว้ในพรหมโลก เมื่อใดพระโพธิสัตว์เจ้าออกผนวชและจะ

ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท้าวมหาพรหมก็จะนํามาถวายในวันที่เสด็จออกผนวชนั้น 

ครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า โกณฑัญญะเสด็จอุบัติขึ้นในสารกัลป์ ครั้งหนึ่งมี

พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ ทรงพระนามว่า ติสสสัมมาสัมพุทธเจ้า และปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จอุบัติขึ้น

ในมัณฑกัลป์ ครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ทรงพระนามว่าพระพุทธอัตถทัสสี พระธรรมทัสสี และพระ

ปิยทัสสี[๔] เสด็จอุบัติขึ้นในวรกัลป์ ครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ ทรงพระนามว่า พระตัณหังกร พระเม

ธังกร พระสรณังกร และพระทีปังกร เสด็จอุบัติขึ้นในสารมัณฑกัลป์ ครั้งนี้พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ทรงพระ

นามว่า พระพุทธกกุสันธ พระพุทธโกนาคมน์ พระพุทธกัสสป พระพุทธโคดม และพระพุทธศรีอาริยเมตไตรย 

เสด็จอุบัติขึ้นในภัททกัลป์ที่เราอาศัยอยู่ปัจจุบันนี้ 

กําเนิดโลก 

ฝนตกลงน้ําท่วมถึงพรหมโลกเป็นเวลา ๑ อสงไขย ฝนนั้นชื่อ สังวัฏฏฐายีอสงไขยกัลป์ ต่อจากนั้นลม 

๔ ชนิด ก็พัดห้วงให้เป็นภูมิเหมือนเก่าขึ้น ลม ๔ ชนิด คือ ปรจิตตวาต ภัตรวาต จักราวาต (....?) พัดไปมาจน

ละลอกกลายเป็นแผ่นเหมือนปุ่มเปือก กลายเป็นกลละเหมือนน้ําข้าว กลายเป็นอัมพุทะเหมือนข้าวเปียก 

กลายเป็นเปสิเป็นก้อน เป็นเปือก จนกระทั่งกลายเป็นภูมิทองเหมือนเดิม ดูแพรวพราวเป็นประกายงามยิ่งนัก 

เกิดเป็นปราสาทแก้วทั่วทุกแห่งเหมือนแต่ก่อน ชั้นนี้เรียกว่า มหาพรหมภูมิ พรหมทั้งหลายก็ลงมาอยู่ชั้นนั้น

เหมือนเดิม น้ําก็แห้งลง ลมทั้ง ๔ ก็เร่งพัดน้ําเป็นละลอกจนกลายเป็นเผณุ (ฟอง) จากเผณุกลายเป็นกลละ

เหมือนน้ําข้าว จากกลละกลายเป็นอัมพุทะเหมือนข้าวเปียก จากอัมพุทะกลายเป็นเปสิเป็นก้อนแล้วก็

กลายเป็นแผ่นภูมิทองดังเก่า ดูแล้วงดงามยิ่งนักเหมือนแต่ก่อนเกิดเป็นปราสาทแก้ว ทุกแห่งเหมือนเดิม ชั้นนี้

เรียกชื่อว่า พรหมปโรหิตาภูมิ พรหมก็มาอยู่ในชั้นนั้นเหมือนเดิม น้ําก็แห้งลงเรื่อย ๆ ลมทั้ง ๔ ก็พัดน้ําให้

กลายเป็นฟอง จากฟองกลายเป็นตม และตมก็กลายเป็นข้น เป็นก้อนแล้วก็กลายเป็นแผ่นดินเหมือนเดิม ดู

งดงามยิ่งนัก เกิดเป็นปราสาทแก้วทั่วทุกแห่งเหมือนเดิม ชั้นนี้เรียกว่า พรหมชั้นปาริสัชชาภูมิ ฝูงพรหมก็มาอยู่

ชั้นเดิม น้ําก็แห้งลงเรื่อย ๆ ลมทั้ง ๔ ก็พัดจนกลายเป็นฟอง จากฟองก็เป็นตม จากตมก็กลายเป็นก้อน แล้วก็

กลายเป็นแผ่นภูมิทองอย่างเก่าดูงดงามยิ่งนัก เกิดเป็นปราสาทแก้วทั่วทุกแห่งเหมือนเดิม ชั้นนี้เรียกว่า ปรนิม

มิตวสวัดดี ฝูงเทพยดาก็ลงมาอยู่เหมือนเก่า ชั้นต่ําลงมาเรียกว่า กามภูมิ และน้ําก็แห้งลงเรื่อย ๆ ลมทั้ง ๔ ก็พัด

มากกว่าเดิม จนกลายเป็นแผ่นภูมิทอง และเป็นปราสาทแก้วทั่วทุกแห่งเหมือนเดิม ชั้นนี้เรียกว่า นิมมานรดี ฝูง

เทพยดาก็ลงมาอยู่เต็มวิมานเหมือนเก่า น้ําก็แห้งลงเรื่อย ๆ และลมทั้ง ๔ ก็พัดอยู่เหมือนเดิมจนข้นขึ้นเป็น

แผ่นดินทอง เกิดเป็นปราสาทแก้วและวิมานของเทพยดาเหมือนเก่า ชั้นนี้เรียกว่า ดุสิดา ฝูงเทวดาก็ลงมาแต่ชั้น

บนมาอยู่เหมือนเดิม น้ําก็แห้งลง ลมทั้ง ๔ ก็ยังพัดเหมือนเดิม น้ําขุ่นข้นงวดเข้าเป็นแผ่นดินทองดูเป็นประกาย

งาม เกิดเป็นวิมานแก้วของเทวดาเหมือนเก่า ชั้นนี้เรียกว่า ยามา เทวดาทั้งหลายก็จุติจากเบื้องบนลงมาอยู่

เหมือนดังกล่าวมา เมื่อน้ําแห้งลงไปเรื่อย ๆ ลมทั้ง ๔ ชนิดก็พัดจนเป็นฟอง จากฟองก็เป็นตม จากตมก็
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ข้นก็กลายเป็นก้อนแข็ง จนในที่สุดก็กลายเป็นแผ่นดินทองเหมือนเดิม ดูเป็นประกายงดงามยิ่งนักเหมือนแต่

ก่อน เกิดเป็นปราสาททั่วทุกแห่ง ชั้นนี้ชื่อว่า ดาวดึงส์ มีเทวดาลงมาอยู่เหมือนแต่ก่อน น้ําก็ยิ่งลดลง แห้งไป

เรื่อย ๆ ลมทั้ง ๔ ชนิด ก็พัดจนเป็นฟอง เป็นตม และข้นเป็นก้อน ที่สุดจนกลายเป็นแผ่นดินเหมือนเก่าดูเป็น

ประกายงดงาม เกิดเป็นปราสาทแก้วทุกแห่งหน เป็นเขาพระสุเมรุราชสูงใหญ่เหมือนเดิม เกิดเป็นเขาทั้ง เจ็ด

เพ่ือจะล้อมรอบเขาพระสุเมรุและแม่น้ําสีทันดร ระหว่างเขาทั้งเจ็ดนั้น ล้อมรอบด้วยทวีปใหญ่ ๔ ได้แก่ บุรพวิ

เทหทวีป อมรโคยานทวีป ชมพูทวีป และอุตตรกุรุทวีป และทวีปเล็กอีก ๒,๐๐๐ ล้อมรอบ เกิดเป็นป่าหิมพานต์ 

เกิดสระใหญ่ ๗ สระ ได้แก่ อโนดาต กัณณมุณฑะ รถการกะ ฉัททันต์ กุณาละ มันทากีนี และสีหปปาตะ เกิด

แม่น้ําใหญ่ทั้ง ๕ สาย คือ คงคา อจิรวดี ยมุนา สรภู และมหี เกิดเป็นจักรวาล เกิดเป็นดางดึงส์ สวรรค์ของพระ

อินทร์ เกิดเป็นจาตุมหาราชิกาภูมิ อันเป็นเมืองของพระจตุโลกบาล ต่อจากนั้น ก็เกิดเป็นโลกมนุษย์ เกิดเป็น

นรก เกิดเป็นเปรตวิสัย เกิดเป็นดิรัจฉานภูมิ เกิดเป็นอสุรกายภูมิ เหมือนที่เคยเกิดมาแล้ว เมื่อก่อนสูงใหญ่

เท่าไร ก็สูงใหญ่เท่านั้น ไม่แตกต่างจากปางก่อนเลย ลมพัดเป็นฟองน้ําซัดสาดไปมามีที่ต่ํามีที่สูง มีที่ราบ ที่ต่ํา

กลายเป็นแม่น้ํา ที่สูงกลายเป็นภูเขา ที่ราบกลายเป็นเรือกสวนไร่นา ป่าในชมพูทวีปที่เราอาศัยอยู่นี้จะเกิดเป็น

พระมหาโพธิก่อน ส่วนว่าไฟไหม้ก็ไหม้ถึงที่สุด สถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกพระองค์ และ

สถานที่ว่านั้นก็กลายเป็นชมพูทวีป พื้นที่สูงกว้างใหญ่ เมื่อดอกบัวจะเกิดก็เกิดที่นั้น มนุษย์เราจะเกิดก็เกิดที่นั้น 

โดยมาจากพรหมโลก เมื่อน้ําแห้งลง ฝุ่นดีในผืนแผ่นดินนี้ได้มีกลิ่นรสอันโอชาอร่อยยิ่งนัก เหมือนดังละออง

นิรุทกปายาส[๖] เหล่าพรหมที่สถิตอยู่ในชั้นอาภัสสรพรหมสิ้นบุญแล้วก็จุติจากอาภัสสรพรหมลงมาเกิดเป็น

มนุษย์ ผุดเกิดมาเอง คนเหล่านั้นยังไม่เป็นเพศหญิงเพศชายเหมือนดั่งพรหม มีรัศมีแผ่ซ่านรุ่งเรืองสดใสงดงาม 

มีฤทธิ์สามารถไปทางอากาศได้ ไม่ได้กินอะไร ความอ่ิมเอิบใจ เป็นอาหารต่างข้าวและน้ํา มีอายุยืนได้ ๑ 

อสงไขย  กาลผ่านมาโดยลําดับก็เป็นผู้หญิงผู้ชายเหมือนเมื่อก่อน พรหมทั้งหลายเห็นเช่นนั้นต่างก็พา

กันชิมรสดินต่างข้าวและน้ําทุกวัน ด้วยเหตุที่พวกพรหมมีความคิดอันเป็นอกุศล ๓ อย่างเกิดขึ้น คือ คิดทาง

กาม คิดพยาบาท คิดเบียดเบียน จึงทําให้รัศมีในร่างกายหายไปหมดสิ้น ความมืดจึงปกคลุมไปทั่วแผ่นดินมอง

ไม่เห็นกัน เมื่อพวกเขาเห็นมืดมิดเช่นนั้นจึงรําพึงรําพันกันว่า พวกเราจะทําอย่างไรจึงจะเห็นหนทาง ด้ว ย

อํานาจบุญกุศลของเขาเหล่านั้นจึงเกิดเป็นคืนเป็นวัน เป็นเดือนเหมือนแต่ก่อน และด้วยอํานาจอธิษฐานนั้น จึง

เกิดเป็นดวงตะวันขึ้นดวงหนึ่ง สูงได้ ๕๐ โยชน์ มีปริมณฑลได้ ๑๕๐ โยชน์ ทําให้ฝูงชนทั้งหลายได้มองเห็น

หนทาง ได้มองเห็นกันและกัน และแสงของตะวันก็สว่างไสวรุ่งเรืองอยู่เช่นนั้น ฝูงชนต่างก็ยินดีปรีดายิ่งนัก จึง

พากันกล่าวว่า เทพบุตรองค์นี้สามารถบรรเทาความมืดได้ ควรเรียกว่า พระสุริยะ (พระอาทิตย์) เ มื่ อ พ ร ะ

อาทิตย์ให้ความสว่างไสวตลอดวันแล้ว จึงพากันเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุราช พอลับเขาพระสุเมรุราชแล้วก็

กลับมืดขึ้นอีก คนทั้งหลายเกิดความกลัว จึงกล่าวว่าเทพบุตรได้ให้ความสว่างรุ่งเรืองแจ่มจ้า นับว่าเป็นการดี

แล้ว แต่ยังมีมืดอยู่อีก น่าจะมีเทพบุตรที่สามารถบันดาลให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืนได้ เหมือนเทพบุตรที่ลับ

สายตาไปแล้วนั้น  ด้วยอํานาจอธิษฐานของคนเหล่านั้นจึงเกิดดวงจันทร์ดวงหนึ่งใหญ่ มีแสงสว่างนวล
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งามยิ่งนัก มีขนาดย่อมกว่าดวงตะวัน ๑ โยชน์ ขึ้นสมดังปรารถนา เดือนและตะวัน คือ พระจันทร์และพระ

อาทิตย์ก็มาจากพรหมโลกเพ่ือส่องแสงสว่างให้คนในโลกนี้ได้เห็น เมื่อพวกเขาได้เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์

เช่นนั้นแล้ว ก็มีความยินดียิ่งนัก และปลาบปลื้มปีติยิ่งกว่าเก่า และกล่าวกันว่า เทพบุตรองค์นี้สามารถให้แสง

สว่างให้เราได้เห็นหนทางดังใจปรารถนาประหนึ่งรู้จิตใจของพวกเรา ที่เกิดมีแสงสว่างขึ้นในกลางคืน ควร

เรียกว่า จันทรเทพบุตร เมื่อเกิดมีพระจันทร์ พระอาทิตย์แล้ว จึงเกิดดาวนักษัตร ๒๗ ดวง พร้อมด้วยหมู่ดาว

ดารากรทัง้หลาย  ต่อมาจึงเกิดมีวัน คืน เดือน ฤดู และปีทั้งหลายตั้งแต่บัดนั้น ผืนแผ่นดินรุ่งเรือง

ท้องฟ้า ระยิบระยับด้วยเดือน ตะวัน ตลอดปีเป็นอนันตอสงไขย เรียกว่า อสงไขยกัลป์  เ มื่ อ พ ร ะ

อาทิตย์ พระจันทร์และดวงดาวต่าง ๆ เกิดขึ้นครั้งแรกนั้น วัน คืน เดือน ปี ก็เกิดขึ้นครั้งแรกเช่นเดียวกัน ถึงวัน

เพ็ญเดือน ๔ พระอาทิตย์ก็โคจรมาในราศีมีน เสวยฤกษ์อุตตาภัทร์ พระจันทร์โคจรครั้งแรกในราศีกันย์ เสวย

ฤกษ์อุตตรผคุณขึ้น ทําให้เห็นหนทางได้ ๔ ทวีป พร้อมกันทั้งหมด พระอาทิตย์ก็ส่องแสงให้เห็น ๒ ทวีป 

พระจันทร์ก็ส่องแสงให้เห็น ๒ ทวีป หมุนเวียนไปเท่า ๆ กัน เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในแผ่นดินชมพูทวีปของเรานี้

รวมทั้งแผ่นดินบุพพวิเทหทวีป คนใน ๒ ทวีปนั้นก็จะเห็นดวงอาทิตย์ เมื่อดวงอาทิตย์ตกในแผ่นดินของเรานี้ ก็

จะมองเห็นรัศมีพระจันทร์ในอุตตรกุรุทวีปและอมรโคยานทวีป ในเวลาเดียวกัน ทั้งสองทวีป ตั้งแต่นั้นมาคน

ทัง้หลายจึงได้มองเห็นกันอยู่ในผืนแผ่นดินจนถึงไฟไหม้กัลป์ และเกิดกัลป์ใหม่ เรียกว่า วิวัฏฎฐายี อสงไขยกัลป์

ทั้ง ๔ อสงไขย ชื่อว่า มหากัลป์ 

ในปีหนึ่งมี ๓ ฤดู คิมหันตฤดูหรือฤดูร้อน มี ๔ เดือน นับตั้งแต่เดือน ๔ แรม ๑ ค่ํา ถึงเดือน ๘ ขึ้น ๑๕ 

ค่ํา วสันตฤดูหรือฤดูฝน มี ๔ เดือน นับตั้งแต่เดือน ๘ แรม ๑ ค่ํา ถึงเดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เหมันตฤดูหรือฤดู

หนาว มี ๔ เดือน นับตั้งแต่เดือน ๑๒ แรม ๑ ค่ํา ถึงเดือน ๔ ขึ้น ๑๕ ค่ํา ฤดูหนึ่งมี ๒ กาล รวมเป็น ๖ 

กาล คือ วสันตกาล นับตั้งแต่เดือน ๔ แรม ๑ ค่ํา ถึงเดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ํา มีน้ําให้โทษคนทั้งหลาย คิมหันตกาล 

นับตั้งแต่เดือน ๖ แรม ๑ ค่ํา ถึงเดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ํา มีลมและไฟเป็นกําลังแก่คนทั้งหลาย วัสสิกากาล นับตั้งแต่

เดือน ๘ แรม ๑ ค่ํา ถึงเดือน ๑๐ ขึ้น ๑๕ ค่ํา มีลมและไฟให้โทษคนทั้งหลาย สรทกาล นับตั้งแต่เดือน ๑๒ แรม 

๑ ค่ํา ถึงเดือน ๒ ขึ้น ๑๕ ค่ํา มีไฟและน้ําให้โทษ สิสิรกาล นับตั้งแต่เดือน ๒ แรม ๑ ค่ํา ถึงเดือน ๔ ขึ้น ๑๕ ค่ํา 

มีน้ําให้โทษ ในกาลทั้ง ๖ นี้ วสันตกาลเป็นก่อน (มีก่อน) คนทั้งหลายที่เกิดในแผ่นดินก็กินง้วนดินอันโอชะ

ตามฤดูกาลเหล่านี้ โดยเหตุที่ปวงชนประมาณลืมตัวไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่รู้จักความดีความชั่ว ง้วน

ดินที่พวกเขากินนั้นก็จมลงไปใต้ดิน มันจึงพูนขึ้นในกลีบดิน ดุจดอกเห็ดที่ตูม แล้วก็จมหายลงไปในแผ่นดิน เกิด

เป็นเถาวัลย์ ที่ชื่อ ภทาลตา ขึ้นมาแทนคล้ายผักบุ้ง ซึ่งมีโอชารสยิ่งนัก คนทั้งหลายจึงกินเถาวัลย์นั้นต่างข้าวทุก

วัน เมื่อเวลาผ่านมานานเข้า คนทั้งหลายก็ประมาทมัวเมาไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เถาวัลย์ภทาลตาที่ว่านั้น

ก็หายไป ข้าวสาลีก็เกิดขึ้นเป็นลําต้น เป็นหน่อ เป็นตอ เป็นข้าวสาร ขาวเองไม่ต้องทํา ไม่ต้องฝัด ไม่ต้องตาก 

ไม่มีแกลบ ไม่มีรํา เป็นข้าวสารเอง พอเอาข้าวสารนั้นใส่หม้อตั้งบนก้อนเส้าที่ชื่อว่า โชติกปาสาณ ไฟก็ลุกโชติ

ช่วงขึ้นเอง ถ้าปรารถนาอยากจะได้กับข้าวอะไรก็จะได้กับข้าวทุกอย่าง เมื่อคนกินเข้าไปแล้วก็เกิดมีอาหารเก่า
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อาหารใหม่ แล้วก็ถ่ายเป็นอุจจาระออกมาเหมือนอย่างมนุษย์เรา ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งบัดนี้ เมื่อพวกเขากินง้วน

ดินก็ดี กลีบดินซึ่งเหมือนดอกเห็ดที่ตูมก็ดี เชือกเถาวัลย์ภทาลตาก็ดี หามีอุจจาระไม่ เหมือนเทพยดาเสวยข้าว

ทิพย์ ฉะนั้น เมื่อกินอาหารจนอ่ิมดีแล้ว อาหารนั้นก็จะถูกไฟธาตุเผาแล้วก็จะละลายหายไปในร่างกายสิ้น 

เมื่อใดได้กินข้าว เมื่อนั้นก็จะมีอุจจาระ เมื่อได้กินข้าวแล้วก็เกิดราคะความกําหนัดตามวิสัยโลกธรรมของ

ชายหญิง ตั้งแต่บัดนั้นมา ผู้ที่มีความโลภมากก็กลายเป็นสตรีไป ผู้ที่มีความโลภพอสมควรก็กลายเป็นบุรุษ บุรุษ

และสตรีก็เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อเกิดมีบุรุษสตรีขึ้นเช่นนั้นแล้ว พอเห็นกันเข้าก็มีจิตปฏิพัทธ์รัก

ใคร่ ชอบพอกันแล้วก็ร่วมเสพกามกันตามธรรมดาของโลก เหมือนกับที่มีมาในกัลป์ก่อน ๆ ต่อจากนั้นจึงหาที่

ปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ เพ่ือปิดบังความละอายที่เป็นสภาพน่าละอายนั้น ครั้นเป็นคู่สามีภรรยากันแล้ว ก็ปลูก

บ้านปลูกเรือนอยู่กันตามลําพัง แล้วก็ไปหาเอาข้าวสาลีมาไว้มาก ๆ เพ่ือเก็บกินได้หลาย ๆ วัน เวลานั้น ข้าว

สาลีก็กลายเป็นแกลบเป็นรําเหมือนข้าวเปลือกของเราปัจจุบันนี้ ส่วนสถานที่ที่เคยงอกแตกออกเป็นข้าวสารก็

ไม่งอกเหมือนอย่างเคย คนทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแล้วก็ประหลาดใจ จึงชุมนุมปรึกษาหารือเจรจาตกลง

เพ่ือแบ่งที่ดินทํากินกันว่า เมื่อก่อนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม ปรารถนาสิ่งใดก็ได้ดังปรารถนา ไม่ได้

กินอาหารอะไรก็ยังอ่ิม จะไปทางไหนก็ไปทางอากาศ มีที่นอนที่อยู่ก็เป็นสุขสําราญ ร่างกายก็มีรัศมีรุ่งเรืองไป

ทั่วจักรวาล ง้วนดินก็เกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่เรา เพราะเหตุเราชวนกันโลภอาหารกินง้วนดิน รัศมีที่เคย

รุ่งเรืองอยู่ในร่างกายเราก็หายไปหมดสิ้น ทําให้มืดมิดมองไม่เห็นกันจึงปรารถนาแสงสว่างอีก พระอาทิตย์และ

พระจันทร์จึงบังเกิดขึ้นให้แสงสว่างแก่พวกเรา เรากระทําความผิดอีกง้วนดินก็หายไปกลายเป็นดังดอกเห็ดตูม

ขึ้นมาจากกลีบดิบให้เรากินต่างข้าว เรากลับพากับทําความชั่วต่างๆ นานา กลีบดินที่เหมือนดอกเห็ดก็หายไป

กลายเป็นเถาวัลย์ชื่อ ภทาลตา ขึ้นมาให้เรากินต่างอาหาร เรากระทําความชั่วหนักเข้าไปอีก เถาวัลย์ภทาลตาก็

หายไปสิ้นอีก กลายเป็นข้าวสาลีที่ไม่ได้ปลูก หากเป็นข้าวสารมาเองให้เรากินเป็นอาหาร ข้าวสาลีที่ว่านี้ เราเก็บ

เอาจากที่ใดในตอนเย็น เช้าวันรุ่งขึ้น เราก็จะเห็นข้าวนั้นปรากฏอยู่ในที่นั้นเหมือนเดิม เมื่อไปเก็บเอาตอนเช้า 

ตกตอนเย็นก็จะปรากฏเห็นเกิดเต็มอยู่เหมือนเดิม หาร่องรอยเกี่ยวไม่มี บัดนี้พวกเราก่อกรรมทําทุจริตผิด

ศีลธรรมยิ่งกว่าแต่ก่อนอีก ข้าวสาลีก็กลายเป็นข้าวเปลือกไป และที่ที่เกี่ยวข้าว ข้าวก็หายไปมีแต่ซังและฟาง

เปล่า จะเป็นรวงข้าวเหมือนเดิมไม่มีแก่เราอีกแล้ว ตั้งแต่นี้ต่อไป พวกเราควรแบ่งปันที่ดินปักเขตแดนกันเพื่อจะ

ได้เพาะปลูกกินกันให้เป็นสัดส่วน จึงจะเป็นการถูกต้อง หลังจากพวกเขาตกลงกันแล้ว จึงได้แบ่งปันที่ไร่ที่นา

ให้แก่กันและกันตั้งแต่บัดนั้นมา ระยะนั้นคนบางคนเกิดความโลภขึ้น มีใจชั่วร้ายก็ไปชิงเอาที่ของคนอ่ืนเขา 

คนที่เป็นเจ้าของเดิมก็โกรธจึงไล่ตีด่ากันอยู่ ๒- ๓ ครั้ง ต่อมาจึงประชุมปรึกษาหารือตกลงกันอีกว่า เวลานี้พวก

เรากลายเป็นโจรหัวโจกก่อความวุ่นวายมาก เนื่องจากไม่มีใครเป็นหัวหน้าที่จะว่ากล่าวตักเตือนพวกเรา ดังนั้น 

ควรตั้งท่านผู้ใดผู้หนึ่งให้เป็นใหญ่ เป็นหัวหน้า เป็นผู้นําของพวกเรา พวกเราประพฤติผิดชอบชั่วดีอย่างใด ท่าน

จะได้พิจารณาตัดสินสั่งการไปตามความผิดชอบนั้น พร้อมกันนั้นจะได้เป็นผู้แบ่งปันเขตแดนที่อยู่ที่อาศัยทํากิน

ให้แก่พวกเรา และพวกเราก็จะมอบที่ไร่ที่นาให้แก่ท่านผู้เป็นใหญ่นั้นมากกว่าพวกเรา ครั้นพวกเขาประชุม
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เจรจาตกลงกันเช่นนั้นแล้ว จึงอัญเชิญพระโพธิสัตว์เจ้าให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําของพวกเขา และพวกเขาก็พร้อม

ใจกันทําพิธีราชาภิเษกพระโพธิสัตว์เจ้าขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีอิสริยยศ พร้อมมูลด้วยพระนาม ๓ ประการ 

คือ มหาสมมติราช เพราะคนทั้งหลายยินยอมพร้อมใจกันตั้งพระองค์ให้เป็นใหญ่ ขัตติยะ เพราะคนทั้งหลาย

มอบความเป็นใหญ่ให้พระองค์ ทรงมีพระราชอํานาจแบ่งปันไร่นา ข้าวน้ํา ให้แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวง 

และราชา เพราะทรงเป็นที่พึ่งพอใจเคารพนับถือของคนทั้งหลาย พระโพธิสัตว์เจ้าทรงเป็นมหาบุรุษ ปวง

ชนทั้งหลายอัญเชิญขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เพราะพระองค์ทรงพระสิริโฉมสง่างามยิ่งกว่าประชาชน มีพระ

ปรีชาสามารถรอบรู้ยิ่งกว่าคนทั้งปวง ทรงมีพระทัยซื่อตรงประกอบบุญบารมียิ่งกว่าปวงอาณาประชาราษฎร 

พวกเขาเห็นดังนั้นแล้ว จึงพร้อมใจกันสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองและอบรมสั่งสอนพวก

เขา เป็นประมุขของประเทศชาติ สืบสันตติวงศ์ติดต่อกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ คนบางคนเห็นความไม่เที่ยงใน

สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปในโลก และเห็นความชั่วเกิดขึ้น ยิ่งเกิดความสังเวชสลดใจ จึงออกไปหาที่สงัด เช่น 

กุฏิ ศาลา และกระท่อม เป็นต้น แล้วรักษาศีลเจริญภาวนา เที่ยวออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ตัดความโลภออกเสีย 

คนพวกนี้ชื่อพราหมณ์ ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ อีกพวกหนึ่งแจกไร่แจกนาให้คนอ่ืนทํา ตัวเองเพียงแต่คอย

ปกปักรักษา ค้าขายโดยชอบธรรม คนพวกนี้ชื่อว่า แพศย์ ติดต่อกันมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ อีกพวกหนึ่งจะทําการ

สิ่งใด ก็ทําด้วยกําลังและความสามารถ ทําการฆ่าสัตว์นานาชนิดมาเลี้ยงชีพ คนพวกนี้ชื่อว่า พรานและเป็นศูทร์ 

สืบมาจนกระทั่งบัดนี้ คนทั้งหลายต้องทําการงานที่ลําบากยากเข็ญมาเลี้ยงชีพ ไม่ได้ทํามาหากินได้โดยง่าย

เหมือนแต่ก่อน คนเหล่านั้นมีอายุยืนได้ถึงอสงไขย อยู่ต่อมาอายุก็ลดน้อยถอยลงเรื่อย ๆ นานเข้าจนกระทั่งถึงมี

อายุได้ ๑๐ ปี เป็นอายุขัยจึงตาย สาเหตุที่อายุ ปี เดือน ของคนทั้งหลายลดน้อยถอยลงนั้น เป็นเพราะคนในชั้น

หลังต่อมาก่อกรรมทําชั่ว โลภ โกรธ หลง มากกว่าเดิม มวลหมู่เทพยดาทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์ก็ดี บนต้นไม้ก็ดี 

ก็ไม่มีคนนับถือหรือเกรงกลัว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวนพเคราะห์และดาวนักษัตรทั้งหลายก็ไม่โคจรไปตาม

ราศีเหมือนแต่ก่อน ฤดูทั้ง ๓ ฤดูก็ดี กาลทั้ง ๖ กาลก็ดี ก็เปลี่ยนแปลงไปสิ้นไม่เหมือนเดิม ฝน ลม แดด ก็

เปลี่ยนไป ทั้งต้นไม้ในแผ่นดินที่เคยเป็นยาก็ไม่เป็นยาเหมือนเก่า ฤดูกาลเปลี่ยนไป ปวงชนทั้งหลายจึงมีอายุลด

น้อยถอยลง สมัยใด คนไม่ได้ทําบาปมีแต่ไมตรีจิต สงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หมู่เทพยดาทั้งหลาย

ก็อภิบาลรักษา พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวนพเคราะห์ และดาวนักษัตรทั้งหลายก็โคจรไปตามราศี ไม่

เปลี่ยนแปลง แดด ลม ฝน ก็ตกต้องตามฤดูกาล ปี เดือน วัน และคืน ไม้ที่เคยเป็นยา ก็กลับคืนเป็นยาตามปกติ 

คนทั้งหลายก็มีอายุยืนยาวยิ่งขึ้นเหมือนเดิม อันสภาวการณ์ทั้งหลายในโลกนี้  ไม่เที่ยงแท้ย่อมแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปมาดังกล่าวแล้ว บางคราวดีแล้วกลับชั่วร้าย แล้วก็กลับดีอีก ไม่เที่ยงเลย แม้คนในโลกก็ไม่เที่ยง

เช่นเดียวกัน ผู้มีปัญญาควรรู้อาการอย่างนี้แล้วพิจารณาถึงความไม่เที่ยงในโลกที่เป็นอยู่นี้ แล้วมุ่งบําเพ็ญบุญ 

กุศล เพ่ือจะให้พ้นจากสภาพการณ์อันไม่เที่ยงนั้น จนกระทั่งได้เข้าถึงสมบัติอันสูงยิ่ง คือ พระนิพพานอันมั่นคง

ไม่หวั่นไหว ไม่รู้จักฉิบหายไม่พินาศ ไม่รู้จักตาย เป็นสมบัติที่ดีเลิศกว่าสมบัติทั้งหลายในโลกทั้ง ๓ นี้ (วชิรญาณ, 

2555. Online.) 
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- กัณฑ์ที่ 11 ว่าด้วยเรื่องนิพพาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นิพพานนั้นมี ๒ อย่าง คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดับกิเลสได้สิ้น แต่ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ ยังเหลืออยู่ อีกอย่างหนึ่งคือ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดับกิเลสได้สิ้น ทั้งขันธ์ ๕ 

ก็ไม่เหลือ 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น เมื่อคราวเสด็จนิพพานนั้น ทรงบรรลุถึงนิพพาน ๓ อย่าง 

คือ กิเลสนิพพาน ดับกิเลส ขับธนิพพาน ดับขันธ์ ธาตุนิพพาน ดับธาตุ  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าของเรานั้น เมื่อตรัสรู้ก็ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ ภายใต้ต้นพระรัตนมหาโพธิ์ในวันเพ็ญเดือน ๖ ปีวอก วัน

พุธ ยามใกล้รุ่ง ตรงกับวันพฤหัสบดีของไทย ลาวว่าวันเต่ายี ในอนุราชฤกษ์ ในวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้น 

พระจันทร์โคจรในราศีพฤศจิก เสวยฤกษ์ไพสาขะในกลางคืนวันพุธนั้น พระอังคาร พระพุธ พระเกตุ และพระ

อาทิตย์โคจรในราศีพฤษภราศีเดียว พระศุกร์โคจรในราศีเมถุน พระเสาร์โคจรในราศีกรกฎ พระพฤหัสบดีออก

ก่อน เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่พระนิพพานนั้น เสด็จในวันเพ็ญเดือน ๖ ปีมะเส็ง ตรงกับวันอังคารของไทย 

ลาวว่าวันกาบยี่ ยามใกล้รุ่ง เสวยฤกษ์ไพสาขะ พระอังคาร พระเกตุ และพระอาทิตย์ โคจรในราศีพฤษภ พระ

พฤหัสบดี และพระจันทร์โคจรราศีพฤศจิก พระพุธและพระศุกร์โคจรในราศีเมถุน พระเสาร์โคจรในราศีมังกร

ออกก่อนพระอาทิตย์ เหตุการณ์เข่นนั้นชื่อว่า ขันธนิพพานได้ปรากฏแก่พระพุทธเจ้าของเราแล้ว พระธาตุทั้ง

มวลจะเสด็จมาประชุมรวมกันภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และปรากฏนิมิตเป็นพระพุทธองค์ขึ้นอีก ทรงแสดง

พระธรรมเทศนา โปรดเทวดาและมนุษย์แล้ว จึงเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน ๖ ปีชวด ไพสาขฤกษ์ 

ไทยว่า รวายสัน พระอาทิตย์ พระพฤหัสบดี พระเกตุโคจรในราศีพฤษภ พระศุกร์โคจรในราศีเมถุน พระพุธ

โคจรในราศีกรกฎ พระเสาร์โคจรในราศีสิงห์ พระอังคารโคจรในราศีมีน พระจันทร์โคจรในราศีพฤศจิก 

เหตุการณ์อย่างนั้นชื่อว่า ธาตุนิพพาน ได้มาถึงพระพุทธเจ้าของเราแล้ว 

นิพพานมี ๓ ชื่อ คือ สุญญตนิพพาน - ดับโดยสูญไป อัปปณิหิตนิพพาน - ดับโดยไม่มีที่ตั้งแห่งทุกข์ 

อนิมิตตนิพพาน – ดับโดยไม่มีเครื่องหมาย หนทางที่จะไปสู่นิพพานนั้น คือ มรรค ๔ ผล ๔ ได้แก่ โสดาปัตติ

มรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล   ใน

หนทางทั้ง ๘ สายนี้ใครดําเนินไปได้ ผู้ที่ดําเนินไปได้ คือ ผู้ที่ละกิเลสได้ ๓๐๐ คือ รูปกิเลส ๑๘ อรูปกิเลส ๕๓ 

อาการกิเลส ๔ รวมเป็น ๗๕ ในกิเลสทั้ง ๗๕ นี้ แยกออกเป็นกิเลสภายใน ๗๕ กิเลสภายนอก ๗๕ จึงเป็น ๑๕๐ 

ในจํานวน ๑๕๐ นี้จัดเป็นฝ่ายเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตน ๑๕๐ ความสงสัยลังเลใจ ๑๕๐ จึงเป็น ๓๐๐ ผู้ที่ละ

กิเลสทั้ง ๓๐๐ ได้เด็ดขาด ชื่อว่าได้ดําเนินถึงโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล จึงสําเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระ

โสดาบัน คือผู้ถึงกระแสพระนิพพานเป็นครั้งแรก ผู้ที่ละกิเลส ๓๐๐ ดังกล่าวมานั้นได้เด็ดขาด และยังละ

กิเลสอีก ๔๕๐ คือ ความกําหนัด ๑๕๐ ความโกรธฉุนเฉียว ๑๕๐ ความลุ่มหลง ๑๕๐ จึงรวมเป็น ๔๕๐ ผู้ละ

กิเลสได้อย่างนี้ชื่อว่าได้ดําเนินถึงสกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระสกทาคามี คือ

ผู้จะมาเกิดอีกครั้งเดียวก็จะนิพพาน ผู้ที่ละกิเลส ๔๕๐ อย่างดังกล่าวมาได้เด็ดขาด และยังละความ
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กําหนัดในกาม ๑๕๐ ความผูกใจปองร้าย ๑๕๐ จึงรวมเป็น ๓๐๐ เมื่อรวมกับที่ละได้เด็ดขาดมาก่อนจึงเป็น 

๗๕๐ ผู้ละกิเลสได้อย่างนี้ชื่อว่า ผู้ดําเนินถึงอนาคามิมรรค อนาคามิผล จึงสําเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระ

อนาคามี คือ ผู้ไม่หวนกลับมาสู่กามภูมิ จะไปถึงพรหมโลกชั้นสุทธาวาส แล้วก็จะนิพพานที่นั้น ผู้ ล ะ กิ เ ล ส 

๗๕๐ อย่างดังกล่าวมาได้เด็ดขาด และยังละกิเลสอีก ๗๕๐ คือ ความกําหนัดรักใคร่ พอใจในรูป ๑๕๐ ความ

กําหนัดรักใคร่ พอใจในสิ่งที่มิใช่รูป ๑๕๐ ความเย่อหยิ่งถือตัว ๑๕๐ ความฟุ้งซ่าน ๑๕๐ ความไม่รู้ ๑๕๐ เมื่อ

รวมกับที่ละได้แล้ว ๗๕๐ จึงเป็น ๑,๕๐๐ ผู้ที่จะได้อย่างนี้ชื่อว่า ดําเนินถึงอรหัตตมรรค อรหัตตผล จึงสําเร็จ

เป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันต์ คือ ผู้หมดกิเลส บริสุทธิ์ถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ สําเร็จกิจทุกอย่าง จึงชื่อว่า 

เข้านิพพาน ดับกิเลสทุกอย่างโดยไม่เหลือ 

วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน 

บุคคลอีกจําพวกหนึ่ง ปฏิบัติกว่าจะถึงพระนิพพานนั้นจะต้องผ่านความยากลําบาก เพราะจะต้อง

เจริญภาวนาจนได้โลกุตตรฌาน อับเป็นทางนําไปสู่นิพพาน จะต้องพิจารณาดูความหมุนเวียนของสัตว์ในภพ

ต่าง ๆ ดูอดีต อนาคต ปัจจุบัน กาลที่ล่วงไปแล้ว กาลที่จะมาภายหลัง หรือกาลบัดนี้ และจะต้องเจริญกสิณ

ภาวนา ๑๐ (คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ สีเขียว สีขาว สีแดง สีเหลือง อากาศ และแสงสว่าง) ด้วยการปฏิบัติอย่างสูงจึง

จะได้ฌาน ๕ เมื่อบรรลุฌานที่ ๕ แล้วก็อาจจะมีฤทธิ์ดําดินหรือเหาะเหินเดินอากาศได้ทุกหนทุกแห่ง ที่ว่าได้

สมาบัติ ๘ คืออะไร สมาบัติ ๘ ได้แก่ รูปฌาน ๔ คือ ฌานสมาบัติที่ ๒ ฌานสมาบัติที่ ๓ ฌานสมาบัติที่ ๔ และ

อรูปฌาน ๔ คือ อากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิจจัญญายตนสมาบัติ และเนว

สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ผู้ได้สมาบัติ ๘ แล้ว จะมองเห็นสรรพสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยอํานาจอภิญญา เช่น เมือง

ฟ้า เมืองสวรรค์ ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ มองเห็นความสุขในสวรรค์ชั้นอินทร์ ชั้นพรหมทั้งหลาย มองเห็น

เหมือนอยู่บนฝ่ามือ ดุจผลมะขามป้อมวางอยู่กลางใจมือ อภิญญา ๖ คืออะไร อภิญญา ๖ ได้แก่ ทิพพจักขุ 

ทิพพโสต เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติฌาน และอาสวักขยญาณ ผู้ที่ได้อภิญญา ๖ จะแสดงฤทธิ์ได้ทุก

อย่าง เช่น ยกแผ่นดินขึ้นไว้บนกลางฝ่ามือ ยกภูเขาพระสุเมรุออกจากที่ตั้งได้ จะทําสิ่งใดก็ได้ทุกอย่างโดยไม่

ยาก จะมองเห็นได้ไกล จะดูสิ่งใด ๆ ก็ได้โดยไม่มีสิ่งใดมาปิดบัง เห็นเบื้องบนถึงพรหมโลก มองดูเบื้องต่ําถึงนรก 

ภายใต้น้ําและลมตลอดถึงมองออกไปมองข้ามมาด้วยทิพยจักขุญาณอย่างชัดเจน แม้เสียงที่พูดจะเป็นเสียง

เจรจาของหมู่เทวดา อินทร์ พรหมในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ หรือเหล่าสัตว์ที่อยู่ในนรกก็ตาม ตลอดทั้งปลา เนื้อ 

นก สัตว์ดิรัจฉานชนิดไหนก็ตาม ก็จะได้ยินอย่างชัดเจน สามารถรู้จิตใจของผู้อ่ืนได้ รู้โดยไม่มีอะไรมาปิดบังได้ 

แม้ใจนั้นจะเป็นใจของเทวดา อินทร์ พรหม หรือใจของสัตว์ต่าง ๆ ก็ตาม ก็จะรู้อย่างกระจ่าง อีกทั้งระลึกชาติ

ได้ รู้จักสถานที่อยู่ในชาติก่อนติดต่อกันหลาย ๆ ชาติที่เปลี่ยนแปลง เกิด ตาย โดยไม่มีสิ่งใดมาปิดบังได้ ทั้ง

เบื้องหน้าเบื้องหลัง ตลอดร้อยกัลป์ รู้การเกิดขึ้นและตายมาแล้ว ดุจมองดูมะขามป้อมอยู่บนฝ่ามือฉะนั้น 

(อภิญญา ๕ เบื้องต้นนี้เป็นชั้นโลกิยะ) เมื่อได้บรรลุอภิญญาที่ ๖ (อันเป็นชั้นโลกุตตระ) แล้วสามารถรู้

ความสิ้นอาสวกิเลส คือ ความเศร้าหมองใจไม่มีจิตคิดจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกต่อไป มีแต่มุ่งมั่น
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เข้าสู่พระนิพพานอย่างเดียว สามารถกําจัดรูปขันธ์ ๒๕ เวทนาขันธ์ ๕ สัญญาขันธ์ ๒๐ สังขารขันธ์ ๔ และ

วิญญาณขันธ์ ๑๒ กําจัดมลทินทั้งปวงมุ่งไปสู่พระนิพพานอันประเสริฐแต่อย่างเดียว การที่จะได้ฌานตามที่

กล่าวมาต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการเจริญภาวนา และเนื่องด้วยเป็นการยากมากที่จะกล่าวให้รู้อย่าง

แท้จริง จึงขอกล่าวโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

สมถกรรมฐาน 

การปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือจะให้สําเร็จฌานที่ ๑ เป็นต้นนั้น จะต้องกําหนดนิมิต ๓ อย่างเป็นอารมณ์ คือ 

บริกรรรมนิมิต การทํากรรมฐานโดยกําหนดเอานิมิต คือ เครื่องหมายหรือภาพจุดใดจุดหนึ่งเป็นอารมณ์ อุคคห

นิมิต การทํากรรมฐานกําหนดนิมิตติดตาเป็นอารมณ์ ปฏิภาคนิมิต การทํากรรมฐานกําหนดนิมิตเทียบเคียงเป็น

อารมณ์ และเจริญภาวนา ๓ อย่าง คือ บริกรรม ภาวนา การภาวนาขั้นบริกรรม อุปจารภาวนา ภาวนาขั้นได้

สมาธิจิตเกือบแน่วแน่ อัปปนาภาวนา ภาวนาขั้นได้สมาธิจิตแน่วแน่ ดังนั้นพระโยคาวจร (ผู้บําเพ็ญเพียร) 

เจริญภาวนาทําจิตให้เป็นสมาธิจนถึงขั้นแน่วแน่ โดยการกําหนดนิมิตเป็นอารมณ์กรรมฐาน จนนิมิตนั้นติดตา 

นิมิตกรรมฐานปรากฏชัดเจนทุกส่วน เจริญภาวนาไปจนใกล้เกิดฌาน กล่าวคือ ได้บรรลุอุปจารภาวนาอันเป็น

กามาพจรสมาธิ กําจัดนิวรณ์ทั้ง ๕ คือ ความพอใจในกาม ความพยาบาท ความง่วงเหงาหดหู่ท้อถอย ความ

ฟุ้งซ่าน รําคาญใจ และความสงสัย โดยใช้องค์ฌาน ๕ กําจัด องค์ฌาน ๕ นั้น คือ วิตก ยกจิตขึ้นสู่นิมิต

กรรมฐาน เพื่อกําจัดความหดหู่ท้อถอย วิจารณ์ พิจารพานิมิตกรรมฐาน เพ่ือกําจัดความสงสัย ปิติ อิ่มเอิบใจใน

นิมิตกรรมฐาน เพ่ือกําจัดความพยาบาท สุข ความสบายใจในนิมิต เพ่ือกําจัดความฟุ้งซ่าน เอกัคคตา จิตมี

อารมณ์อย่างเดียวแน่วแน่ กําจัดความพอใจในกาม พระโยคาวจรเจริญภาวนา ตั้งแต่ขั้นบริกรรมกําหนดนิมิต

เป็นอารมณ์จนถึงขั้นอัปปนา มีสมาธิจิตแน่วแน่ อันเป็นขั้นรูปาวจรสมาธิ ได้แก่ สําเร็จฌานมีฌานที่หนึ่ง เป็น

ต้น เมื่อพระยาโยคาวจรจะทําฌานให้สูงขึ้นไปกว่าฌานที่หนึ่งนั้น จะต้องฝึกจิตให้คล่องแคล่วจนชํานาญ 

จึงเรียกชื่อว่า วสี มี ๕ ประการ คือ อาวัชชนวสี ชํานาญในการกําหนดองค์ฌาน สมาปัชชนวสี ชํานาญในการ

เข้าฌาน วุฏฐานวสี ชํานาญในการออกจากฌาน อธิฏฐานวสี ชํานาญในการอธิษฐานการเข้าฌาน และปัจจ

เวกขณวสี ชํานาญในการพิจารณาฌาน เมื่อได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานตามหลักที่ถูกต้องแล้วจนได้บรรลุถึง

ฌานที่หนึ่งแล้ว ฝึกวสีจนชํานาญในฌานที่หนึ่ง ถือฌานที่หนึ่งเป็นหลัก พยายามกระทําเพ่ือบรรลุฌานข้างหน้า

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งเป็นฌานที่ประณีตสุขุมยิ่งขึ้นโดยลําดับ มีฌานที่สองเป็นต้น และในการเจริญสมถกรรมฐานนี้ มี

อารมณ์ท่ีจะถึงกําหนดดังต่อไปนี้ 

รูปกรรมฐาน 

กสิน คือ อารมณ์สําหรับเพ่ง มี ๑๐ อย่าง คือ ปฐวีกสิณ อารมณ์คือดิน อาโปกสิณ อารมณ์คือน้ํา เตโช

กสิณ อารมณ์คือไฟ วาโยกสิน อารมณ์คือลม นีลกสิณ อารมณ์คือสีเขียว ปีตกสิณ อารมณ์คือสีเหลือง โลหิต

กสิณ อารมณ์คือสีแดง โอทาตกสิณ อารมณ์คือสีขาว อากาสกสิณ อารมณ์คืออากาศ อาโลกกสิณ อารมณ์คือ

แสงสว่าง อสุภะ ๑๐ ประการ คือ อุทธุมาตกอสุภะ ศพขึ้นพอง วีนีลกอสุภะ ศพที่ขึ้นเขียว วิปุพพกอสุ
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ภะ ศพที่มีน้ําเหลืองไหลออก วิจฉิททกอสุภะ ศพที่ขาดเป็นท่อน ๆ วิกขายิตกอสุภะ ศพที่สุนัขป่ากัดกิน 

วิกขิตตกอสุภะ ศพที่เขาทิ้งไว้ หตวิกขิตตกอสุภะ ศพที่ถูกฟันแล้วทิ้งไว้ โลหิตกอสุภะ ศพที่มีเลือดไหลออก ปุฬุ

วกอสุภะ ศพที่มีหมู่หนอน อัฏฐิกอสุภะ ศพที่มีแต่กระดูก อนุสสติ ๑๐ คือ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังขา

นุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ อุปสมานุสสติ มรณานุสสติ กายคตาสติ อาณาปานสติ  อัปป

มัญญา ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  อาหาเรปฏิกูลสัญญา กําหนดอาหารที่กลืนเข้าไปให้เห็น

ว่าเป็นน่าเกลียด ๑ จตุธาตุววัตถาน กําหนดพิจารณาสังขารที่ประชุมกันเป็นร่างกายให้เห็นเป็นเพียงธาตุสี่ ๑ 

และอรูปกรรมฐาน ๔ คือ อากาสานัญจายตนะ เพ่งอากาศเป็นอารมณ์ วิญญานัญจยตนะ เพ่งวิญญาณเป็น

อารมณ์ อากิญจัญญายตนะ เพ่งความไม่มีเป็นอารมณ์ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เพ่งสัญญา ที่ละเอียดเป็น

อารมณ ์  ในกรรมฐานทั้ง ๔๐ นี้ ปฏิภาคนิมิตย่อมได้เฉพาะในกรรมฐาน ๒๒ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ 

กายคตาสติ ๑ อานาปานสติ ๑ ส่วนบริกรรมนิมิต และอุคคหนิมิต ทั้งสองอย่างข้างต้นนั้น ย่อมได้ในกรรมฐาน

ทั้ง ๔๐ คือ ได้ในกรรมฐาน ๒๒ และในกรรมฐานที่เหลืออีก ๑๘ กรรมฐานที่ เหลือ ๑๘ อย่างนั้น คือ 

อนุสสติ ๘ ซึ่งได้แก่ พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ 

สังฆานุสสติ ระลึกถึงพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สีสานุสสติ ระลึกถึงข้อปฏิบัติที่รักษาเป็นประจํา จาคานุส

สติ ระลึกการบริจาคทานต่าง ๆ เทวตานุสสติ ระลึกถึงเทพยดาผู้รักษาภูมิสถานต่าง ๆ อุปสมานุสสติ ระลึกถึง

ความเข้าไปสงบแห่งจิตใจ และมรณานุสสติ ระลึกถึงความตายที่จะมาถึงอย่างแน่นอน ต้องรีบเร่งประกอบคุณ

งามความดีเข้าไว้ อัปปมัญญา ๔ คือ เมตตา ความรักใคร่ กรุณา ความสงสาร มุทิตา ความพลอยดีใจ และ

อุเบกขา ความวางเฉย อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ และอรูปกรรมฐาน ๔ คือ อากาสานัญจายต

นะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และ เนวสัญญานาสัญญายตนะ พระโยคาวจรเจริญสมถกรรม

ฐานนั้น ต้องกําหนดบัญญัติเป็นอารมณ์ ซึ่งมี ๒ อย่าง คือ ปัญญาปิยัตตาบัญญัติ (อัตถบัญญัติ) บัญญัติตาม

ธรรมชาติ หรือตามที่ชาวโลกนิยมเรียกกัน เช่น ภูเขา แม่น้ํา รถ คน เป็นต้น ๑ และปัญญาปนโตบัญญัติ (สัทท

บัญญัติ) บัญญัติตามภาวะที่ปรากฏหรือตามเสียงที่ได้ยิน มี ๖ อย่าง คือ 

๑. วิชชมานบัญญัติ บัญญัติอาศัยสิ่งที่มีสภาวะปรากฏอยู่ เช่น รูป เวทนา เป็นต้น 

๒. อวิชชมานบัญญัติ บัญญัติอาศัยสิ่งที่ไม่มีสภาวะปรากฏอยู่ เช่น ภูเขา ต้นไม้ เป็นต้น 

๓. วิชชามาเนนอวิชชมานบัญญัติ บัญญัติอาศัยสภาวะที่ไม่มีปรากฏอยู่กับสิ่งที่มี สภาวะ

ปรากฏอยู่ เช่น เสียงคน เป็นต้น 

๔. อวิชชามาเนนวิชชมานบัญญัติ บัญญัติอาศัยสิ่งที่มีปรากฏอยู่กับสิ่งที่ไม่มีสภาวะปรากฏอยู่ 

เช่น คนมีศรัทธา คนมีวิญญาณ เป็นต้น 

๔. วิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ บัญญัติอาศัยสิ่งที่มีสภาวะปรากฏอยู่ทั้งสองอย่าง เช่น จักษุ

วิญญาณ เป็นต้น จึงรวมเป็นบัญญัติ ๗ 
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๖. อวิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ บัญญัติอาศัยสิ่งที่ไม่มีสภาวะปรากฏอยู่ทั้งสองอย่างรวมกัน 

เช่น โอรส พระราชา เป็นต้น 

อรูปกรรมฐาน 

พระโยคาวจรที่จะเจริญภาวนาเพ่ือให้ได้อรูปณาน ต้องเบิกกสิณ ๙ อันใดอันหนึ่งก่อน แล้วจึงเพ่ง

อากาศ ความว่างโดยบริกรรมว่า อนนฺโต อากาโส ๆ อากาศไม่มีที่สุด ๆ จนสําเร็จอรูปฌานที่ ๑ คือ อา

กาสานัญจายตนะ เพ่งอากาศ ความว่างเป็นอารมณ์เดียวนิ่งแน่วแน่เฉยอยู่ เมื่ อพระโยคาวจรจะเจริญ

ภาวนาอรูปฌานที่ ๒ ต่อไปก็เพ่งเอาวิญญาณ คือ อากาสนัญจายตนะ จิตนั้นเป็นอารมณ์แล้วบริกรรมว่า 

วิญญาณํ อนนฺตํ ๆ วิญญาณไม่มีที่สุด ๆ จนกระทั่งสําเร็จอรูปฌานที่ ๒ คือ วิญญาณัญจายตนะ เพ่งวิญญาณ

เป็นอารมณ์อย่างเดียวนิ่งแน่วแน่เฉยอยู่ เมื่อพระโยคาวจรจะเจริญภาวนาอรูปฌานที่ ๓ ต่อไปก็เพ่งเอานัตถิ

ภาวะ ความไม่มีอะไร ๆ โดยบริกรรมว่า นตฺถิ กิ  ฺจิ ๆ นิดหนึ่งก็ไม่มี น้อยหนึ่งก็ไม่มี จนกระทั่งสําเร็จอรูปฌาน

ที่ ๓ คือ อากิญจัญญายตนะ เพ่งความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์อย่างเดียวนิ่งแน่วแน่เฉยอยู่  เ มื่ อ พ ร ะ

โยคาวจรจะเจริญภาวนาเพ่ือให้ได้อรูปฌานที่ ๔ ซึ่งเป็นอรูปฌานชั้นสูงสุดนั้น ก็เพ่งสัญญาของอากิจจัญญายต

นะท่ีละเอียดประณีต จะว่ามีก็ไม่ใช่ จะว่าไม่มีก็ไม่เชิง มาเป็นอารมณ์แล้วบริกรรมว่า เจตํ สนฺตํ เจตํ ปณีตํ ๆ นี้

สงบ นี้ประณีต จนกระท่ังสําเร็จตบะเป็นอรูปฌานที่ ๔ คือ เนวสัญญายตนะ เพ่งสัญญาอันสงบละเอียดประณีต

อย่างเดียวนิ่งเอยอยู ่

วิปัสสนากรรมฐาน 

พระโยคาวจรที่ได้ฌานถึงปัญจฌานแล้วจะเจริญวิปัสสนาให้เกิดญาณขึ้นนั้น ต้องเจริญสติปัฏฐาน ตั้ง

สติกําหนดนามรูป (ปรมัตถ์) เช่น ยกเอาองค์ฌานในฌานที่ ๕ มาเป็นอารมณ์กรรมฐาน จึงเกิดฌานขึ้น

ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. สัมมสนญาณ - ญาณพิจารณาเห็นรูปนาม ขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง สภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทน

อยู่ไม่ได้ เป็นอนัตตา – บังคับบัญชาไม่ได้ 

๒. อุทยัพพยญาณ – ญาณรู้เห็นรูปนามเกิดข้ึนแล้วเสื่อมไป 

๓. ภังคญาณ – ญาณรู้เห็นรูปนามดับไป 

๔. ภยญาณ – ญาณรู้เห็นรูปนามเป็นภัย 

๔. อาทีนวญาณ – ญาณรู้เห็นรูปนามว่ามีโทษ 

๖. นิพพิทาญาณ – ญาณรู้เบื่อหน่ายในรูปนาม 

๗. บุญจิตุกัมยตาญาณ – ญาณอยากรู้อยากจะออกหนีจากรูปนาม 

๘. ปฏิสังขาญาณ – พิจารณาถึงอุบายที่จะพ้นจากรูปนาม 

๙. สังขารุเปกขาญาณ – ญาณรู้วางเอยในรูปนาม 

๑๐. อนุโลมญาณ - ญาณรู้เห็นรูปนามสอดคล้องตามญานเบื้องต้น 
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ทั้ง ๑๐ ญาณนี้ เป็นวิปัสสนาญาณ เมื่อพระโยคาวจรได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดวิปัสสนาญาณ

บรรลุโคตรภุญานแล้ว ต่อจากนั้นก็ถึงวิโมกข์ - ความหลุดพ้นจากโลกีย์ข้ามขึ้นสู่ขั้นโลกุตตระ อันได้แก่ 

อริยมรรคญาณ และวิโมกข์ท้ัง ๓ นี้ จัดเป็นสมุจเฉทวิมุติ คือ ตัดกิเลสได้เด็ดขาด ที่ได้ชื่อเป็น ๓ อย่างนั้น ก็ด้วย

อาศัยวิโมกขมุข คือ ปากทางเข้าสู่วิโมกข์ หรือประตูเข้าสู่อริยมรรคญาณ ๓ ประการ อันได้แก ่

๑. อนัตตานุปัสสนา พิจารณาเห็นนามรูปเป็นอนันตา ชัดกว่าลักษณะอ่ืน ๆ ความหลุดพ้น

โดยวิธีนี้เรียกว่า สุญญตวิโมกข์ 

๒. อนิจจานุปัสสนา พิจารณาเห็นนามรูปเป็นอนิจจัง ชัดกว่าลักษณะอ่ืน ๆ ความหลุดพ้นโดย

วิธีนี้ เรียกว่า อนิมิตตวิโมกข์ 

๓. ทุกขานุปัสสนา พิจารณาเห็นนามรูปเป็นทุกขัง ชัดกว่าลักษณะอ่ืน ๆ ความหลุดพ้นโดยวิธี

นี้เรียกว่า อัปปณิหิตวิโมกข์ 

วิสุทธิ ๗ กับญาณ ๑๖ 

ปาติโมกขสังวรศีล อินทริยสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปัจจยสันนิสสิตศีล ปาริสุทธิศีล ๔ นี้ เป็นวิ

สุทธิที่ ๑ คือ สีลวิสุทธิ, อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ สมาธิทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นวิสุทธิที่ ๒ คือ จิตตวิสุทธิ, การ

กําหนดพิจารณาเห็นสังขารเป็นเพียงนามรูป พร้อมทั้งกําหนดรู้ ลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐานและปทัฏฐานของนาม

รูปนี้เป็นวิสุทธิที่ ๓ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ และเป็นนามรูปปริจเฉทญาณ, การกําหนดพิจารณาเห็นปัจจัยแห่งนามรูปนี้

เป็นวิสุทธิที่ ๔ คือ กังขาวิตรณวิสุทธิและเป็นปัจจัยปริคคหญาณ, เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกําหนดพิจารณาเห็นสังขาร

ธรรม คือ นามรูป อันเป็นไปในภูมิที่ ๓ พร้อมทั้งเหตุปัจจัยโดยพิจารณาญาณ ไตรลักษณ์ คือ ความเป็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา กับทั้งพิจารณาญาณความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งนามรูป และพิจารณาเห็นลักษณะแห่ง

มรรคและสิ่งมิใช่มรรค ด้วยกําหนดเห็นวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ มีโอภาส (แสงสว่าง) เป็นต้นว่าเป็นศัตรูหรือเป็น

อุปสรรคแห่งมรรค นี้เป็นวิสุทธิที่ ๕ คือ มัคคามัคคณานทัสสนวิสุทธิ และเป็นสัมมสนญาณ (และตรุณอุทัยพพย

ญาณ), เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสลัดศัตรูคือ นิวรณ์ ๕ ออกจากจิตใจได้แล้ว เจริญวิปัสสนาต่อไปตามลําดับวิปัสสนา

ญาณทั้ง ๙ คือ (พลว) ทุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภรญาณ อามีนวญาน นิพพิพาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ 

ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ และอนุโลมญาณนี้เป็น (วิปัสสนาญาณ ๙) และเป็นวิสุทธิที่ ๖ คือ ปฏิปทา

ฌานทัสสนวิสุทธิ เมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้า โลกุตรอัปปนาจิต (มัคคจิต) จักเกิดขึ้นนั้น กาลจักเป็นดังนี้ สังขารุ

เปกขาญาณ จะพิจารณาเห็นนามรูปเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ชัดแจ้งแล้วก็จะหยั่งลงสู่ภวังค์ ต่อแต่นั้น มโน

ทวาราวัชชนะก็จะเกิดขึ้น กําหนดนามรูปเป็นอารมณ์ โดยเห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต่อจากนั้นอนุโลม

ญาณก็จะเกิดขึ้น ๓ ขณะ คือ ขณะที่ ๑ เรียกบริกรรม ขณะที่ ๒ เรียกอุปจาร และขณะที่ ๓ เรียกอนุโลม ต่อ

แต่นั้นโคตรภูญาณก็เกิดขึ้น ๑ ขณะ หน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ สามารถครอบงําโดยปุถุชน ก้าวข้าม

โคตรปุถุชนไป ย่างก้าวขึ้นสู่โคตรแห่งพระอริยะ ต่อแต่นั้นโลกุตรมรรค คือ มรรคญาณ ก็จะเกิดขึ้น กําหนดรู้

ทุกขสัจจะ ละสมุทัยสัจจะ และทําให้แจ้งซึ่งนิโรธสัจจะ คือเห็นพระนิพพานได้แจ่มแจ้ง ถัดจากนั้นผลจิตหรือ
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ผลญาณก็จะเกิดขึ้น ๒ - ๓ ขณะ แล้วหยั่งลงสู่ภวังค์ ต่อแต่นั้นก็จะเกิดปัจจเวกขณญาณ พิจารณาทบทวนดู

มรรค ผล นิพพานที่ได้บรรลุแล้ว กับทั้งพิจารณาทบทวนดูกิเลสที่ละได้แล้วและที่ยังเหลืออยู่ ญาณทั้ง ๓ ข้อ

สุดท้าย อันได้แก่ มรรคญาณ ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณนี้ เป็นวิสุทธิที่ ๗ คือ ญานทัสสนวิสุทธิ อนี่ ง 

ถึงทราบว่าวุฏฐานคามินีวิปัสสนา คือ วิปัสสนาที่เป็นตัวพาไปสู่อริยมรรคนั้น ได้แก่ วิปัสสนาญาณ ๓ ประการ 

คือ สังขารุเปกขาญาณอย่างเก่าที่สุด ๑ อนุโลมญาณ ๑ โคตรภูญาณ ๑ ผู้จะได้บรรลุอริยมรรคญาณ จะต้อง

ผ่านญาณท้ัง ๓ นี้ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีปัญญินทรีย์แก่กล้า ได้บรรลุวิปัสสนาญาณ

แล้ว เมื่อวุฏฐานคามินีวิปัสสนากําลังเป็นไปก้าวหน้าอยู่ ย่อมจะเห็นนามรูปเป็นอนัตตาชัดแจ้ง แล้วจะก้าวเข้าสู่

มรรคญาณทันที นี้ชื่อว่า สุญญตวิโมกข์ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีลัทธินทรีย์แก่กล้า ได้บรรลุวิปัสสนา

ญาณแล้ว เมื่อวุฏฐานคามินีวิปัสสนากําลังเป็นไปก้าวหน้าอยู่ ย่อมจะเห็นนามรูปเป็นอนิจจังชัดแจ้ง แล้วจะก้าว

เข้าสู่มรรคญาณทันที นี้ชื่อว่า อนิมิตตวิโมกข์ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีสมาธินทรีย์แก่กล้า ได้

บรรลุวิปัสสนาญาณแล้ว เมื่อวุฏฐานคามินีวิปัสสนากําลังเป็นไปก้าวหน้าอยู่ ย่อมจะเห็นนามรูปเป็นทุกขังชัด

แจ้ง แล้วจะก้าวเข้าสู่มรรคญาณทันที นี้ชื่อว่า อัปปณิหิตวิโมกข์ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ อริยมรรค จึงมีชื่อได้ 

๓ อย่าง คือ ชื่อสุญญตวิโมกข์ เป็นต้น ด้วยการพิจารณาเห็นอารมณ์ คือนามรูปเป็นอนัตตาเป็นตัน จึงสามารถ

บรรลุได้ แม้อริยผลก็มีชื่อได้ ๓ อย่าง คือชื่อว่า สุญญตวิโมกข์เป็นต้น เช่นเดียวกันด้วยเป็นสิ่งที่เกิดจาก

อริยมรรคนั้น แม้ผลสมาบัติก็เรียกชื่อได้ ๓ อย่าง มีชื่อว่า สุญญตวิโมกข์ เป็นต้น 

การอยู่เป็นสุขและการนิพพานในชีวิตปัจจุบัน 

พระอริยบุคคลทุกชั้น สามารถอยู่เป็นสุขอย่างแท้จริงในชีวิตปัจจุบันได้ ด้วยการเข้าผลสมาบัติ และ

สามารถนิพพานในชีวิตปัจจุบันได้ ด้วยการเข้านิโรธสมาบัติ กล่าวคือ การเข้าผลสมาบัติต้องพิจารณาเห็น

สังขารโดยอาการต่าง ๆ ด้วยญาณทั้ง ๙ มี อุทยัพพยญาณ เป็นต้น แล้วอธิษฐานจิตให้ขึ้นสู่วิถีดังนี้ 

๑. บริกรรม – กําหนดรูปนาม 

๒. อุปจาร – กําหนดรูปนามอีก 

๓. อนุโลม – กําหนดรูปนามอีก 

๔. อนุโลม – กําหนดรูปนามอีก 

๕. อนุโลม – กําหนดรูปนามอีก 

๖. ผลจิต – เสวยผลพระนิพพานตลอดเวลาที่อธิษฐาน 

พระอริยเจ้าเข้าผลสมาบัติด้วยอริยผลจิต ดังนี้ 

๑. พระโสดาบัน เข้าผลสมาบัติด้วยโสดาปัตติผลจิต 

๒. พระสกทาคามี เข้าผลสมาบัติด้วยสกิทาคามิผลจิต 

๓. พระอนาคามี เข้าผลสมาบัติด้วยอนาคามิผลจิต 

๔. พระอรหันต์ เข้าผลสมาบัติด้วยอรหัตตผลจิต 
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เมื่อพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่สําเร็จรูปฌานมาแล้ว ต้องการจะเข้านิโรธสมาบัติดับสนิทอยู่นั้น 

ต้องทําตามลําดับขั้นดังต่อไปนี้ 

๑. ทําฌานให้เกิดขึ้น ตั้งแต่ปฐมญาณ จนถึงวิญญาณัญจายตนฌาน โดยลําดับ 

๒. ออกจากฌานแล้ว พิจารณาสังขารหรือสภาวธรรมในองค์ฌาน โดยความเป็นอนิจจฺจํ 

ความไม่เที่ยง ทุกขํ ความทุกข์ ทนไม่ได้ อนตฺตา สภาพที่ไม่ใช่ตัวตน ตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงวิญญาณัญจายตน

ฌานตามลําดับ 

๓. ทําอากิญจัญญายตนฌานให้เกิดขึ้นแล้ว อธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติตลอด ๗ วัน ไม่ให้

บริขารเป็นอันตราย จะออกได้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งหา คณะสงฆ์ต้องการให้ออก หรือเมื่อครบวันแล้ว 

๔. เมื่อขณะจะเข้านิโรธสมาบัตินั้น ทําอรูปฌานขั้นสูงสุด คือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน

ให้เกิดขึ้นแล้ว จิต เจตสิกจะดับลงไม่ได้เกิดขึ้นตลอด ๗ วัน ตามอธิษฐาน ไม่มีสัญญา - ความจํา และไม่มี

เวทนา - ความรู้สึกสุขทุกข์เลย 

๕. เมื่อออกจากนิโรธสมาบัตินั้น จะเกิดผลจิตหนึ่งขณะก่อนแล้วจึงลงสู่ภวังค์ และกลับคืน

ความรู้สึกเหมือนสภาพเดิม ถ้าเป็นอนาคามิบุคคล ก็ออกด้วยอนาคามิผลจิต หนึ่งขณะแล้วจึงลงสู่ภวังค์ ถ้าเป็น

อรหัตตบุคคล ก็ออกด้วยอรหัตตผลจิตหนึ่งขณะแล้วจึงลงสู่ภวังค์ ต่อจากนั้นจึงเกิดวิถีจิต กลับสู่สภาพเดิม

บุคคลที่จะภาวนาให้ได้พระนิพพานนั้น เมื่อว่าโดยสังเขปแล้ว ผู้มีปัญญาย่อมปรารถนาและระลึกถึงพระ

นิพพานอันประเสริฐว่า จะมีใครหนอท่ีสามารถจะนํามวลสรรพสัตวให้ดําเนินไปถึงพระนิพพานได้ ก็จะทราบได้

ว่า ผู้ที่สร้างสมอบรมบารมีมา และเคยปรารถนาให้ถึงพระนิพพานอยู่ทุกทิวาราตรีโดยมิได้ขาดสาย ต้องไซ้เวลา

อันยาวบานถึง ๒ อสงไขยและแสนมหากัลป์เช่นนี้ก็หาสามารถจะนําสรรพสัตว์ไปสู่พระนิพพานได้ไม่ แต่

สามารถนําตนให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ คือบําเพ็ญบารมีเพียงเท่านี้ก็สามารถจะบรรลุนิพพานเป็นพระปัจเจก

พุทธเจ้าได้ แต่ไม่สามารถจะนําสัตว์ให้บรรลุถึงพระนิพพานได้  ส่วนบุคคลใดได้สร้างสมอบรมบารมีได้

ถึง ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย และแสนมหากัลป์ และได้อธิษฐานไว้ว่า “จะนําสัตว์ทั้งไปสู่พระ

นิพพาน” ทุกวันคืนมิได้ขาดสาย ผู้นั้นจะ ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถนําสัตว์ทั้งปวงให้ถึงซึ่ง

พระนิพพานได ้ เหล่าสรรพสัตว์ที่พระพุทธเจ้าทรงนําไปสู่พระนิพพานได้นั้น ต้องสร้างบารมีมาแล้วแสนมหา

กัลป์ จึงจะสามารถตามเสด็จองค์สมเด็จพระบรมศาสดาไปถึงพระนิพพานได้ ส่วนเหล่าบุคคลที่สร้างสมอบรม

บารมีได้ ๒ อสงไขยแสนมหากัลป์ จะได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ และสามารถนําสรรพสัตว์ไปสู่พระนิพพาน 

อันเป็นสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปแล้ว  พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงโปรด

เหล่าสัตว์ตลอดทั้งเทวดาทั้งหลายให้เซ้าถึงพระนิพพาน นับได้ ๒๔ อสงไขย และ ๑๑,๐๐๐ โกฏิ กับอีก 

๑๐๐,๐๐๐ คน (วชิรญาณ, 2555. Online.) 

2. รูปแบบจิตรกรรมที่มีรากฐานจากเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิในประเทศ

ไทย 
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ในงานด้านจิตรกรรมไทยที่มีรากฐานจากเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิในประเทศ

ไทยนั้นในงานวิจัยนี้ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 1 ภาพจิตรกรรมในสมุดไทย 2 ภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง  และ3 ภาพจิตรกรรมร่วมสมัย 

2.1 ภาพจิตรกรรมในสมุดไทย 

ในส่วนภาพจิตรกรรมในสมุดไทยที่มีรากฐานมาจากเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ

เท่าท่ีมีการค้นพบปรากฏอยู่ด้วยกันหลากหลายเล่ม ดังตารางนี้ (ตารางท่ี2-1) 

 
ลําดับ ช่ือสมุดภาพ อาย ุ ที่อยู่ปัจจุบัน 

1 สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม เลขที่ 1 ราวพุทธศตวรรษท่ี 24 - 22 หอสมุดแห่งชาติ 

2 สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ 5 ราวพุทธศตวรรษที่ 22 หอสมุดแห่งชาติ 

3 สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ 6 สมัยอยุธยา หอสมุดแห่งชาติ 

4 สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม สมัยอยุธยา 

เลขที่ 7 

สมัยอยุธยา หอสมุดแห่งชาติ 

5 สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ 8 สมัยอยุธยา หอสมุดแห่งชาติ 

6 สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนา เลขที่ 

9 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หอสมุดแห่งชาติ 

7 สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่ 10 สมัยกรุงธนบุรี หอสมุดแห่งชาติ 

8 สมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรี เลขที่ 10/ก สมัยกรุงธนบุรี หอสมุดแห่งชาติ 

9 สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงเบอร์ลิน   สมัยกรุงธนบุรี กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน 

10 สมุดภาพไตรภูมิ เลขที่ 91 ราวพุทธศตวรรษที่ 24 หอสมุดแห่งชาติ 

11 สมุดภาพไตรภูมิฉบับหมายเลขที่ 178 ราวพุทธศตวรรษที่ 25 หอสมุดแห่งชาติ 

12 สมุดภาพไตรภูมิฉบับมหาวิทยาลัยคอร์แนล ราวพุทธศตวรรษที่ 25 ม.คอร์แนล  สหรัฐอเมริกา 

13 สมุดภาพไตรภูมิฉบับวัดควนมะพร้าว ราวพุทธศตวรรษท่ี 25 วัดควนมะพร้าว อําเภอเมือง 

จังหวัดพัทลุง 
 

ตารางที่ 2-1  ตารางรายชื่อสมุดภาพจิตรกรรมในสมุดไทยมีรากฐานจากเร่ืองจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภมูิ 

 

(ทั้งนี้ในงานวิจัยชี้นนี้ได้ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะนํามาทําการวิเคราะห์เพียง 11 เล่ม โดยตัด

สมุดภาพไตรภูมิฉบับมหาวิทยาลัยคอร์แนลและสมุดภาพไตรภูมิฉบับวัดควนมะพร้าวออกเนื่องด้วยปัจจัยใน

การเข้าถึงข้อมูลภาพ) 

 

2.2 ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 
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ส่วนงานจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่มีรากฐานมาจากเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

พบว่ามีปรากฏตามศาสนสถานทางพุทธศาสนาหลายแห่งด้วยกัน โดยมีสองลักษณะด้วยกันคือ ลักษณะแรก

ปรากฏอยู่ที่ด้านหลังพระประธาน (บางแห่งปรากฏที่ผนังสกัดหน้าพระประธานเช่น วัดเกาะแก้วสุทธาราม)  

ลักษณะที่สองในงานวิจัยของพระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน (หินศิลา) ได้อธิบายว่า “เป็นแบบที่เขียนแทรกอยู่ใน

ท้องเรื่องที่เกี่ยวข้องถึงจักรวาลวิทยา กล่าวคือไม่ได้จัดวางอยู่ในด้านหลังพระประธานอย่างจงใจตามลักษณะที่

หนึ่ง เรื่องราวเกี่ยวข้องกับฉากจักรวาล คือการแสดงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในเรื่องประวัติพระอินทร์ ฉากไตรภูมิ 

ลักษณะนี้ปรากฏอยู่สองแห่ง แห่งแรกปรากฏอยู่ที่แผงไม้คอสองในวิหารน้ําแต้ม วัดพระธาตุลําปางหลวง อ.

เกาะคา จ.ลําปาง....ในหอพระไตรปิฎกวัดระฆัง(ธนบุรี)”  (พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน (หินศิลา), 2552. หน้า 

107-108.)   

ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ได้ทําการรวบรวมข้อมูลรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่ได้รับ อิทธิพลจาก

วรรณกรรมประเภทไตรภูมิ และทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงดังตารางต่อไปนี้ (ตารางท่ี2-2) 

 
ลําดับ ช่ือสมุดภาพ อายุของภาพจิตรกรรม 

1 พระต าหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจาร วัดพุทไธ

ศวรรย ์จ.พระนครศรีอยุธยา 

สมัยอยุธยาตอนปลาย (สมเด็จพระเพทราชา)  ราว 

พ.ศ. 2231 – 2245 

2 พระอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จ. เพชรบุรี สมัยอยุธยาตอนปลาย (สมเด็จพระเจา้บรมโกศ) ราว 

พ.ศ.2277 

3 หอไตร วัดระฆัง กรุงเทพฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.1) 

4 พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.1) ราว พ.ศ.2328 

4 พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

5 พระอุโบสถ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.3) 

6 พระอุโบสถวัดไชยทิศ กรุงเทพฯ สมัยอยุธยาตอนปลาย - รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

7 พระอุโบสถวัดดุสิดาราม กรุงเทพฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.1) 

8 พระอุโบสถวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

9 พระอุโบสถวัดสระเกศ กรุงเทพฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ปฏิสังขรณ์ ร.7) 

10 พระอุโบสถใหณ่อินทราราม ชลบุรี สมัยอยุธยาตอนปลาย - รัตนโกสินทร์ (ร.3-4) 

11 พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม อยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 

ตารางที่ 2-2  ตารางรายชื่อกลุ่มตัวอย่างพุทธสถานที่ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 
 

 

2.3 ภาพจิตรกรรมร่วมสมัย 
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 ในงานจิตรกรรมในประเทศไทยปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิมีอยู่

จํานวนมีอยู่จํานวนมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้บางผลงานผู้สร้างยังคงใช้รูปแบบหรือกระบวนการ

นําเสนอแบบแผนศิลปะไทยประเพณี แต่ศิลปินบางคนใช้เทคนิคกระบวนการร่วมสมัยแต่นําเอาเนื้อหาเรื่องราว

ที่อยู่ในไตรภูมิมาใช้เท่านั้น โดยผู้วิจัยได้ทําการคัดเลือกแบบเจาะจงในผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่ใช้

แนวคิดไตรภูมิที่มีความโดดเด่น ดังตารางต่อไปนี้ (ตารางท่ี2-3) 

 
ลําดับ ช่ือสมุดภาพ อายุของภาพจิตรกรรม 

1 จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองไตรภูมิที่วัดพุทธปทีป 

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์,  รศ.ปัญญา วิจินธนสาร, ปาง  ชิ

นะสาย และคณะ 

2 ภาพจิตรกรรมหิมพานต์ ศ.ดร. ปรีชา เถาทอง 

3 อาณาจักรวาล รศ.ปัญญา วิจินธนสาร 

4 ไตรภูมิ สมภพ บุตราช, รศ.ปัญญา วิจินธนสาร, และประทีป คชบัว 

5 จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์ รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 

6 สระอโนดาด สิโรจน์ พวงบุปผา 

7 ไตรภูมิรัชกาลที่ 9 ศ.ดร. ปรีชา เถาทอง, รศ.ปัญญา วิจินธนสาร และคณะ    

 
ตารางที ่2-3  ตารางรายชื่อกลุ่มตัวอย่างจิตรกรรมร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

 

3. เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและส่วนประกอบในการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทย 

ในด้านรูปแบบและส่วนประกอบในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยนั้น จะมุ่งเน้นในด้านเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องในด้านภาพลักษณ์ที่แสดงออก  

จิตรกรรมไทย หมายถึง ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างของไทยที่แตกต่างจากศิลปะของชนชาติ

อ่ืนอย่างชัดเจน ถึงแม้จะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอ่ืนอยู่บ้าง แต่ก็ดัดแปลง คลี่คลาย ตัดทอน หรือเพ่ิมเติมจน

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้อย่างสวยงามลงตัว มีวิวัฒนาการทางด้านรูปแบบและวิธีการมาตลอดจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต จิตรกรรมไทยเป็นลักษณะอุดมคติ เป็นภาพ 2 มิติ โดยนําสิ่งใกล้

ไว้ตอนล่างของภาพ สิ่งไกลไว้ตอนบนของภาพ ใช้สีแบบเอกรงค์ คือ ใช้หลายสี แต่มีสีที่โดดเด่นเพียงสีเดียว  

(คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทําหนังสือเมืองไทยของเรา, 2535. หน้า 44.) 

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยนํา

ส่วนประกอบของศิลปะมาจัดวางรวมกันอย่างสอดคล้องกลมกลืนและมีความหมาย เกิดรูปร่างหรือรูปแบบ

ต่างๆอันเด่นชัด จะเห็นได้ว่าการที่จะเกิดผลงานศิลปะดีๆสักชิ้นนั้นผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้กระบวนการ ที่

หลากหลายมาประกอบกันได้แก่ องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ(ทัศนะธาตุ)  องค์ประกอบของศิลปะ และการ
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จัดภาพ มาถ่ายทอดลงในชิ้นงานหรือผลงานนั้นๆเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณค่าทั้งด้านความงามและมีคุณค่าทาง

จิตใจ อันเป็นจุดหมายสําคัญที่ศิลปินทุกคนมุ่งหวังให้เกิดแก่ผู้ชมทั้งหลาย  (Saneeya Crochet, 2014. 

Online.) 

องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ หรือทัศนธาตุ (Elements of Art) ประกอบด้วย 

1. เส้น (Line) 

2. รูป (Figure) 

3. มวลและปริมาตร (Mass and Volume) 

4. ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) 

5. บริเวณว่างหรือช่วงระยะ (Space) 

6. แสงและเงา (Light & Shade) 

7. สี (Color) 

  1. เส้น (Line) หมายถึง สิ่งที่ลากจากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดที่กําหนดไว้ อาจมีลักษณะบางหนา 

ตรง หยัก หรือคดโค้ง เส้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดเป็นภาพ และเรื่องราวต่าง ๆ ตามมา รวมทั้งสามารถใช้ตกแต่ง

ทําภาพให้สวยงามอ่อนช้อยและสมบูรณ์ข้ึนไปกว่าเดิมอีกด้วย เส้น คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือ

ถ้าเรานําจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กันไป เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทําหน้าที่เป็นขอบเขต ของ

ที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง น้ําหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรง 

เส้นเป็นพื้นฐานที่สําคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง ความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วย

ตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง 

(Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อนํามาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ และให้ความหมาย 

ความรู้สึก ที่แตกต่างกันอีกด้วยชนิดของเส้นมีหลายชนิด และให้ความรู้สึกแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

 -เส้นตั้งหรือเส้นดิ่ง มีลักษณะตั้งฉากกับพ้ืนให้ความรู้สึกสูงสง่า มั่นคง แต่ขณะเดียวกันก็ให้

ความรู้สึกเคยและรู้สึกผอมบางได้อีกด้วย 

 -เส้นนอน มีลักษณะขนานกับพ้ืน ให้ความรู้สึกราบเรียบ นิ่งเฉย พักผ่อน ความกว้าง 

ความรู้สึกว่า 

เป็นฐาน 

 -เส้นเฉียง เป็นเส้นที่ไม่ขนานหรือตั้งฉากกับพ้ืน มักให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว พุ่งออกไป มี

ชวีิตชีวา 

ช่วยพยุงหรือคํ้ายัน 

 -เส้นซิกแซก เป็นเส้นเฉียงสลับไปมา คล้ายฟันเลื่อย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยี

ขั้นสูง 
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เช่น คลื่นรังสีต่าง ๆ หรือทําให้รู้สึกเป็นระเบียบทันสมัย 

 -เส้นโค้ง เป็นเส้น โค้งสลับขึ้นลงคล้ายเกลียวคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล 

สม่ําเสมออ่อนหวาน 

 -เส้นหยัก เป็นเส้นคดโค้งสอดประสานไปมาไม่เป็นระเบียบ ให้ความรู้สึกยุ่งเหยิง มีอันตราย 

ตื่นเต้น ลึกลับ 

 ความสําคัญของเส้น 

 1. ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วน ๆ 

 2. กําหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึง ทําให้เกิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึ้นมา 

 3. กําหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ทําให้มองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ้น 

 4. ทําหน้าที่เป็นน้ําหนักอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น 

 5. ให้ความรู้สึกด้วยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ 

 2. รูป (Figure) แบ่งออกเป็น 

 1) รูปร่าง (Shape) หมายถงึรูปแบบ 2 มิติ มีแต่ด้านกว้างกับด้านยาว ลักษณะแบน 

ราบเรียบ 

 2) รูปทรง (From) หมายถึง รูป 3 มิติ มีด้านกว้าง ด้านยาว และมีด้านสูง หรือหนา 

เพ่ิมข้ึนมาอีก อาจนูนหรือเว้าเข้าไปได้ 

 รูปร่างและรูปทรง ศิลปะมี 3 ลักษณะคือ 

 - รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ คํานวณได้

ง่ายมีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปทรง

ของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้น ขึ้นอย่างมีแบบแผน แน่นอน เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกลเครื่องบิน สิ่งของ

เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม ก็จัดเป็นรูปเรขาคณิต เช่นกัน รูปเรขาคณิตเป็นรูป ที่ให้

โครงสร้างพื้นฐานของรูปต่าง ๆ ดังนั้น การสร้างสรรค์รูปอื่น ๆ ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน 

 - รูปอินทรีย์ (Organic Form) เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิต หรือ คล้ายกับสิ่งมีชีวิต ที่สามารถ

เจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปได้ เช่น รูปของคน สัตว์ พืช 

 - รูปอิสระ (Free Form) เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย์ แต่เกิดขึ้นอย่าง

อิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพล และการกระทําจากสิ่งแวดล้อม เช่น รูปก้อนเมฆ ก้อน

หิน หยดน้ํา ควัน ซึ่งให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะ ขัดแย้งกับรูปเรขาคณิต แต่

กลมกลืน กับรูปอินทรีย์ รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิต หรือรูปอินทรีย์ ที่ถูกกระทํา จนมีรูปลักษณะ

เปลี่ยนไปจากเดิมจน ไม่เหลือสภาพ เช่น รถยนต์ที่ถูกชนจนยับเยินทั้งคันเครื่องบินตก ตอไม้ที่ถูกเผาทําลาย 

หรือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังซึ่งรูปทรงอิสระ มีวิธีการสร้างรูปทรงอยู่ 2 วิธีการคือ 
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 รูปทรงปิด (Closed From) คือ รูปทรงที่มีเส้นรอบนอก ปิดตลอด ไม่มีช่องว่างเปิดออกไปได้ 

 รูปทรงเปิด (Opened From) เป็นรูปทรงที่มีเส้นรอบนอกไว้บางแห่ง หรือเปิดให้มีช่องว่างให้

ผู้ชมได้เกิดความรู้สึกว่าได้เข้าไปสู่ภายในรูปหรืออกไปนอกรูปได้ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง 

เมื่อนํารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกล้กัน รูปเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ดึงดูด หรือผลักไส ซึ่งกันและกัน 

การประกอบกันของรูปทรง อาจทําได้โดย ใช้รูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รูปทรงที่ต่อเนื่องกัน รูปทรงที่

ซ้อนกัน รูปทรงที่ผนึกเข้าด้วยกัน รูปทรงที่แทรกเข้าหากัน รูปทรงที่สานเข้าด้วยกัน หรือ รูปทรงที่บิดพันกัน 

การนํารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์ และรูป อิสระมาประกอบเข้าด้วยกัน จะได้รูปลักษณะใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุด 

 3. มวลและปริมาตร (Mass and Volume) หมายถึง การรวมตัวของเส้นและรูปทรงต่าง

เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม ทําให้ดูเป็นหมวดหมู่ดูแล้วมีน้ําหนัก เกิดความรู้สึกหนักแน่น ทึบตัน เช่น การมองดูตึกแถว

ข้างถนน ซึ่งมีเส้นและรูปร่างรวมทั้งขนาดต่างๆกันทําให้ภาพรวมดูแน่นหนาเป็นปึกแผ่นเป็นต้น 

 4. ลักษณะพื้นผิว (Texture) หมายถึง ส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของวัตถุที่จะนํามาสร้างงาน

ศิลปะ ซึ่งอาจจะเป็นผิวของวัตถุจริงหรือสร้างขึ้นให้ดูมีลักษณะเรียบ มัน ด้าน ขรุขระ ซึ่งอาจทําให้ผู้ชมเกิด

ความรู้สึกคล้อยตามเรื่องราว ที่ศิลปินที่ต้องการแสดงออก ลักษณะที่สัมผัสได้ของพ้ืนผิว มี 2 ประเภท คือ 

  1. พ้ืนผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือ หรือกายสัมผัส เป็นลักษณะพ้ืนผิวที่เป็นอยู่จริง ๆ ของ 

ผิวหน้าของวัสดุนั้น ๆ ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากงานประติมากรรม งานสถาปัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ 

  2. พ้ืนผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา จากการมองเห็นแต่ไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของผิว 

วัสดุนั้นๆ เช่น การวาดภาพก้อนหินบนกระดาษ จะให้ความรู้สึกเป็นก้อนหินแต่ มือสัมผัสเป็นกระดาษ หรือใช้ 

กระดาษพิมพ์ลายไม้ หรือลายหินอ่อน เพ่ือปะทับบนผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ถือว่า 

เป็นการสร้างพ้ืนผิวลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้นพ้ืนผิวลักษณะต่าง ๆ จะให้ความรู้สึกต่อ

งานศิลปะที่แตกต่างกัน พื้นผิวหยาบจะ ให้ความรู้สึกกระตุ้นประสาท หนักแน่น มั่นคง แข็งแรง ถาวร ในขณะ

ที่ผิวเรียบ จะให้ความรู้สึกเบาสบาย การใช้ลักษณะของพ้ืนผิวที่แตกต่างกัน เห็ นได้ชัดเจน จากงาน

ประติมากรรม และมากที่สุดในงานสถาปัตยกรรมซึ่งมีการรวมเอาลักษณะ ต่าง ๆ กันของพ้ืนผิววัสดุหลาย ๆ 

อย่าง เช่น อิฐ ไม้โลหะ กระจก คอนกรีต หิน ซึ่งมีความขัดแย้งกันแต่สถาปนิกได้นํามาผสมกลมกลืนได้อย่าง

เหมาะสม ลงตัวจนเกิดความสวยงาม 

 5. บริเวณที่ว่างหรือช่วงระยะ (Space) บางครั้งนิยมเรียกว่า ช่องไฟ ซึ่งการที่จะมีบริเวณ

ว่างเกิดขึ้นนั้นต้องมีบริเวณส่วนที่กําหนดให้เป็นรูป (Figure) และบริเวณส่วนที่กําหนดให้เป็นพ้ืน (Ground) 

เสียก่อน ดังนั้นถ้าส่วนใหญ่เป็นรูปส่วนที่เหลือย่อมเป็นพ้ืน และส่วนพื้นนั้นเองเรียกว่า บริเวณว่าง (Space) ซึ่ง

จะต้องออกแบบให้มีความพอดี มีจังหวะช่วงห่างต่าง ๆ อย่างลงตัว ไม่ชิดหรือห่างจนเกินไป บริเวณว่าง 

เหล่านี้ อาจทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก สบาย อึดอัด หรือรู้สึกใกล้ ไกล ตื้น ลึก ไปด้วย 
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 6. แสงและเงา (Light & Shade)แสงและเงา (Light & Shade) เป็นองค์ประกอบของ

ศิลป์ที่อยู่คู่กันแสง เมื่อส่องกระทบ กับวัตถุจะทําให้เกิดเงา แสงและเงา เป็นตัวกําหนดระดับของค่าน้ําหนัก 

ความเข้มของเงาจะขึ้นอยู่ กับความเข้มของเแสง ในที่ที่มีแสงสว่างมาก เงาจะเข้มขึ้น และในที่ที่มีแสงสว่าง

น้อย เงาจะไม่ชัดเจน ในที่ที่ไม่มีแสงสว่าง จะไม่มีเงา และเงาจะอยู่ในทางตรงข้ามกับแสงเสมอ ค่าน้ําหนัก ของ

แสงและเงาท่ีเกิดบนวัตถุ สามารถจําแนกเป็นลักษณะที่ ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

  1. บริเวณแสงสว่างจัด (Hi-light) เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกําเนิดแสงมากที่สุด จะ

มีความสว่างมากที่สุด ในวัตถุท่ีมีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งกําเนิดแสงออกมาให้เห็นได้ชัด 

  2. บริเวณแสงสว่าง (Light) เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่าง รองลงมาจากบริเวณแสง

สว่างจัด เนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดแสงออกมา และเริ่มมีค่าน้ําหนักอ่อน ๆ 

  3. บริเวณเงา (Shade) เป็นบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่าง หรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบัง

จากแสงสว่าง ซึ่งจะมีค่าน้ําหนักเข้มมากข้ึนกว่าบริเวณแสงสว่าง 

  4. บริเวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade) เป็นบริเวณท่ีอยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดแสงมากที่สุด 

หรือ เป็นบริเวณท่ีถูกบดบังมาก ๆ หลาย ๆ ชั้น จะมีค่าน้ําหนักที่เข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด 

  5. บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพ้ืนหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไป เป็นบริเวณเงา

ที่อยู่ ภายนอกวัตถุ และจะมีความเข้มของค่าน้ําหนักขึ้นอยู่กับ ความเข้มของเงา น้ําหนักของพ้ืนหลัง ทิศทาง

และระยะของเงา 

 ความสําคัญของค่าน้ําหนัก (Value) คือ ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และ

บริเวณที่เป็นเงาของวัตถุหรือ ความอ่อน-ความเข้มของสีหนึ่ง ๆ หรือหลายสี เช่น สีแดง มีความเข้มกว่าสีชมพู 

หรือ สีแดงอ่อนกว่าสีน้ําเงินเป็นต้นนอกจากนี้ยังหมายถึงระดับความเข้มของแสงและระดับ ความมืดของเงา 

ซึ่งไล่เรียงจากมืดที่สุด (สีดํา)ไปจนถึงสว่างที่สุด (สีขาว)น้ําหนักที่อยู่ระหว่างกลางจะเป็นสีเทา ซึ่งมีตั้งแต่เทาแก่

ที่สุดจนถึงเทาอ่อนที่สุด การใช้ค่าน้ําหนักจะทําให้ภาพดูเหมือนจริง และมีความกลมกลืน ถ้าใช้ค่าน้ําหนัก

หลาย ๆ ระดับจะทําให้มีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น และถ้าใช้ค่าน้ําหนักจํานวนน้อยที่แตกต่างกันมากจะทําให้

เกิด ความแตกต่าง ความขัดแย้งการออกแบบให้มีลักษณะของแสงตกกระทบและมีเงาเกิดขึ้น ในตัวงานศิลปะ

นั้นนอกจากจะทําให้ผลงานดูเด่นขึ้น ดูมีระยะตื้นลึกอยู่ในตัวแล้วยังทําให้งานศิลปะบางประเภท เช่น งาน

จิตรกรรมหรืองานประติมากรรมดูสวยงาม เหมือนจริง ผู้ชมสามารถชื่นชมและเข้าใจงานศิลปะนั้น ๆ ได้ดี

ยิ่งขึ้นและเงาจะช่วยสร้างบรรยากาศในภาพ หรืองานศิลปะต่าง ๆ ได้ตามที่ศิลปินปรารถนา 

  1. ให้ความแตกต่างระหว่างรูปและพ้ืน หรือรูปทรงกับท่ีว่าง 

  2. ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว 

  3. ให้ความรู้สึกเป็น 2 มิติ แก่รูปร่าง และความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง 

  4. ทําให้เกิดระยะความตื้น - ลึก และระยะไกล้ - ไกลของภาพ 
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  5. ทําให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ 

 7. สี (Color) นับเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างงานศิลปะ สีจะทําให้ผลงานที่

สําเร็จแล้วมีความสวยงาม เด่น สะดุดตา และสร้างจินตนาการ ให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็นของจริง เป็นการสร้าง

บรรยากาศ และจินตนาการให้เรื่องราวในการเขียนดูคล้ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนั้นยังช่วยปกปิดผิว

วัสดุที่ไม่ต้องการจะแสดงให้ผู้ชมเห็นอีกด้วย 

 หลักในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 1.จังหวะ (Rhythm) หมายถึง รูปแบบของการเคลื่อนไหว (Pattern of Movement) ซึ่ง

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และเกิดขึ้นจากการกําหนดหรือสร้างสรรค์ของศิลปิน อาจเป็นจังหวะที่ซ้ําๆ กัน

แตกต่างกัน สลับกันอย่างสม่ําเสมอหรือ ถี่ ห่างกัน เร็วบ้างตามความต้องการของผู้จัดหรื อประเภทของงาน

นั้นๆ (สงวน รอดบุญ, 2524. หน้า72.) 

 จังหวะ(Rhythm) ทางทัศนศิลป์หมายถึงช่วงจังหวะความห่างและความสัมพันธ์ต่อเนื่องที่สม่ําเสมอ

และไม่สม่ําเสมอของทัศนธาตุ จะยังผลให้เกิดความเคลื่อนไหวและความงาม 

ประเภทของจังหวะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1. การจัดจังหวะแบบซ้ําๆกัน (Repetitive) หมายถึง การจัดช่วงจังหวะที่มีลักษณะ

เดียวกันต่อเนื่องกันและห่างเป็นระยะเท่าๆ กัน  

2. การจัดจังหวะแบบสลับไปมา (Alternative) หมายถึง การจัดช่วงจังหวะที่มี

ลักษณะต่างกันมาจัดวางต่อเนื่องกันแต่สลับกันไป 

3. การจัดจังหวะแบบเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (Progressive) หมายถึง การจัดช่วงจังหวะของ

วัตถุตั้งแต่ขนาดเล็กไปใหญ่ จากสีอ่อนไปสีแก่ จากพ้ืนผิวเรียบไปพ้ืนผิวหยาบ ฯลฯให้ความรู้สึกมากขึ้นหรือ

น้อยลง 

4. การจัดจังหวะแบบไหลลื่น(Flowing) หมายถึง การจัดช่วงจังหวะให้ได้ความรู้สึกที่

ไหลเกิด 

ความรู้สึก เชื่อมโยง 

 2. การซ้ ากัน (Repetition) การซ้ําของหน่วยรูปทรง ช่วยในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันในการออกแบบ ถ้าเราใช้รูปทรงเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป เราเรียกว่าการจัดภาพ เช่นนั้นว่าการ

ซํ้า(Repetition) 

การสร้างภาพซ้ํา (Repetition)การสร้างภาพด้วยวิธีการซ้ําทําได้หลายวิธี จะเป็นการซ้ําด้วย

องค์ประกอบที่มองเห็นได้ แก่ รูปร่าง ขนาด สี และผิวสัมผัส รวมไปถึงการซ้ําด้วยความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบได้ แก่ ทิศทาง ตําแหน่ง ที่ว่าง และแรงดึงดูด  
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1. การซ้ําด้วยรูปร่าง(Shape) รูปร่างเป็นสิ่งสําคัญที่สุดขององค์ประกอบ ถ้ารูปร่างซ้ํา

กันก็ยังคงสร้างความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบได้ด้วยขนาด สี และผิวสัมผัส 

2. การซ้ํากันด้วยขนาด (Size) การสร้างรูปทรงให้มีขนาดเท่าๆกันมักจะเป็นไปได้ที่

รูปทรงนั้นมีรูปร่างซ้ําหรือรูปร่างคล้ายกัน 

3. การซ้ําด้วยสี (Color) รูปทรงทุกรูปมีสีเหมือนกัน แต่อาจจะแตกต่างกันด้วยรูปร่าง

และขนาด 

4. การซ้ํากันด้วยผิวสัมผัส (Texture) รูปทรงทุกรูปมีผิวสัมผัสเหมือนกัน แต่อาจจะมี

รูปร่าง ขนาด หรือสีต่างกัน 

5. การซ้ําด้วยทิศทาง (Direction) การสร้างภาพให้มีทิศทางซ้ํากันนั้น จะทําได้ต่อเมื่อ

รูปทรงแต่ละรูปแสดงให้เห็นและรู้สึกถึงทิศทางของรูปทรงชัดเจน 

6. การซ้ําด้วยตําแหน่ง (Position) การจัดรูปทรงให้มีตําแหน่งซ้ํากัน จะต้องสัมพันธ์

กับโครงสร้างของภาพ รูปทรงแต่ละรูปอาจจะเว้นระยะห่างเท่าๆกัน ทุกทิศทางจากกรอบย่อยของโครงสร้าง 

7. การซ้ําด้วยที่ว่าง (Space) รูปทรงทุกรูปจะครอบคลุมที่ว่างเช่นเดียวกันทั้งหมด 

(Positive Form) หรือพ้ืนภาพโดยรอบรูปทรงนั้นจะถูกครอบคลุมโดยเว้นพ้ืนที่ว่างเป็นรูปทรงไว้  (Negative 

Form) 

8. การซ้ําด้วยแรงดึงดูด (Gravity) การซ้ําวิธีนี้ค่อนข้างยากที่จะแสดงได้ว่ารูปทรงต่างๆ 

มีแรงดึงดูดในภาพเท่ากันให้ความรู้สึกหนักหรือเบา มั่นคง หรือไม่ม่ันคงเท่ากัน ยกเว้น การจัดวางองค์ประกอบ

อยู่ในลักษณะซ้ําที่ไม่มีการแปรเปลี่ยนแม้แต่น้อย 

 3. สัดส่วน (Proportion) ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (อ้างถึงในพระยานุมาราชธน, 2515

หน้า 153) เสนอว่าสัดส่วน หมายถึง ความสัมพันธ์ ซึ่งมีอยู่ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ขององค์ประกอบ เช่น 

รูปร่างของคนประกอบด้วยส่วนต่างๆ อยู่มากส่วน ถ้าความสัมพันธ์ของส่วนเหล่านี้มีสัดส่วนเหมาะเจาะกันก็จะ

ทําให้รูปร่างดูงามถ้ามีส่วนหนึ่งไม่ได้ส่วนสัดเหมาะเจาะกันกับส่วนอ่ืนๆก็เป็นผลให้เป็นความไม่ประสานกัน 

สัดส่วนคือ กฏหมายของเอกภาพที่เกี่ยวข้องกับความสมส่วนซึ่งกันและกันของขนาด(Dimensions) ในส่วน

ต่างๆ ของรูปทรง และระยะรูปทรง (ชลูด นิ่มเสมอ, 2531. หน้า161) 

สัดส่วนมีความเกี่ยวพันกับขนาด (Size) เป็นสัมพันธภาพระหว่างส่วนต่างๆต่อส่วนรวมหรือ

ความสัมพันธ์ของส่วนหนึ่งกับอีกหนึ่งในงานทัศนศิลป์ต่างๆ ต่อส่วนรวมหรือความสัมพันธ์ ของส่วนหนึ่งกับอีก

หนึ่งในทัศนศิลป์ สัดส่วน เป็น เรโช (Ratio) ของแต่ละส่วนของงานศิลปะ ที่จะต้องได้ส่วนสัมพันธ์กับส่วนสัด 

หรือเรโชจึงหมายถึง การจัดขนาดและที่ว่างของงานศิลปะ ให้ได้สัดส่วนสัมพันธ์กัน (วิรัตน์ พิชญไพบูลย์) 

ความงามของงานศิลปกรรมชิ้นนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสัดส่วนสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบมีความ

เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องมีความประสานกลมกลืนกับสัดส่วนขององค์ประกอบอ่ืนด้วย 
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สัดส่วนที่งามเลิศ (Golden Proportion) 

การสร้างสรรค์สัดส่วนที่งามสมบูรณ์แบบที่เป็นรูปแบบนามธรรมแท้ๆ จะสามารถดึงดูดผู้ดูมากแต่ก็

เป็นเรื่องยากและไม่มีคําตอบที่ชัดเจน  

หลักการจัดสัดส่วน (Principles of Proportion)            

1. การจัดสัดส่วนของรูปร่าง (Subject Proportion) ควรคํานึงถึงความได้สัดส่วนขององค์ 

ประกอบของรูปร่างนั้น 

2. การจัดสัดส่วนของพ้ืนที่ว่าง (Space Proportion) ในการจัดส่วนของพ้ืนที่ว่างในงานต้อง

พิจารณาถึงความเหมาะสมและให้ประสานกลมกลืนกับสัดส่วนของรูปร่าวด้วยวิหารพ าร์เธนนอน 

(Parthenon) ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของกรีกถูกจัดว่าเป็นวิหารซึ่งมีสัดส่วนสัมพันธ์กันเป็นอย่าง

ดีในตัวเอง สัมพันธ์กับชิ้นส่วนอื่นๆ และสัมพันธ์กับรูปทรงส่วนรวมของวิหาร สัดส่วนซึ่งจัดว่าเป็นสัดส่วนที่งาม

เลิศ ได้มาจากรูปด้านหน้าของวิหารนั้นคือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 3 ส่วน ยาว 4 ส่วน  ชาวกรีกโบราณมี

ความคิดว่าได้สร้างสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบในการสร้างสี่เหลี่ยมจะต้องมีสัด 

ส่วนคณิตศาสตร์ดังนั้น   A:B   = B: (A+B) ซึ่งเรียกว่าสัดส่วนที่งามเลิศ (Golden Mean) หรือ 

(Golden Section) เช่น บนเส้นตรง AB สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABIG ขึ้น แบ่ง AB และ AG ที่ F และ C ทําให้ 

AF =FB    AC = CG ใช้ C เป็นจุดกึ่งกลาง เขียนส่วนโค้งรัศมี = CB ตัด   AG ซึ่งต่อออกไปที่จุด D สร้าง  

DEFA เป็นสัดส่วนทอง (โดย DA : AG : DG = 1:1.618) (ชลูด นิ่มเสมอ 2531 หน้า 166) 

เลอ กอร์บูซิเย (Le Corbusier :1887-1965) สถาปนิกชาวฝรั่งเศษได้ทําการวิเคราะห์สัดส่วนร่างกาย

มนุษย์โดยใช้มาตรฐานการแบ่งส่วนจาก สัดส่วนที่งามเลิศ ในครั้งแรกใช้ความสูง มาตรฐาน 175 ซ.ม. แบ่งช่วง

สูงโดยใช้สูตรของกรีก เลอ กอร์บูซิเย เรียกการแบ่งช่วงร่างกายออกตามลักษณะนี้ ว่า ขนาดที่งามเลิศ 

(Beautiful  Dimensions) ต่อมาความสูงจากเท้าถึงปลายแขนซึ่งชูขึ้นเหนือศรีษะเป็น 226 ซ.ม. และเริ่มแบ่ง

ส่วน ความสูงตามทฤษฎีของสัดส่วนที่งามเลิศ ได้ส่วนของระดับสะดือ 133 ซ.ม. เท่ากับครึ่งหนึ่งของ ความ

สูงสุดปลายแขน และจากนั้นก็แบ่งส่วนย่อยๆ เรื่อยๆไป โดยแบ่งทั้งสัดส่วนความสูงจริง และความสูงสุดปลาย

แขน ได้เป็นอัตราส่วนต่างๆมากมาย และจากอัตราส่วนเหล่านี้เขาได้นําไป ใช้ในการออกแบบทุกๆ ชนิดของ

อาคาร และได้ผลสมความคาดหมาย 

4. ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง การประสาน เชื่อมต่อติดหรือทับกันของรูปลักษณ์ แสง 

เงา สี โดยวิธีจัดให้ประสานกลมกลืน เป็นเรื่องราว พวก หมู่ หรือ ลําดับกันให้เกิดความเหมาะเจาะสวยงาม

มองดูแล้วไม่ขัดตา ไม่มากเกินไป หลักของการจัดองค์ประกอบที่สําคัญและมีขอบข่ายกว้างขวาง เช่น ความ

กลมกลืนในรูปลักษณะ สี พ้ืนผิว และช่องว่างการจัดองค์ประกอบของศิลปะให้กลมกลืนกัน จึงช่วยให้งาน

ศิลปะเกิดคุณค่า ของทางสุนทรียภาพมากขึ้น (วิรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2524. 49) 
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ประเภทของความกลมกลืน ความกลมกลืนทางทัศนศิลป์ อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 

 1. ความกลมกลืนกันด้วยส่วนประกอบของทัศนธาตุ (Art Element) ได้แก่ความกลมกลืน

ของเส้น รูปร่าง รูปทรงและเงา สี ที่ว่าง และพ้ืนผิว 

 2. ความกลมกลืนกันทางความคิด ได้แก่ ความกลมกลืนของความคิดสร้างสรรค์ ของศิลปิน

ทั้งในด้านเนื้อหาเรื่องราว(Theme) เทคนิค(Technic) และรูปแบบ Style) ทางศิลปะ 

 3. ความกลมกลืนกันตามธรรมชาติ ได้แก่ ความกลมกลืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งที่มีชีวิตและ

ไม่มี 

 ชีวิต แต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมกลมกลืน 

องค์ประกอบศิลป์กับการสร้างความกลมกลืน 

1. การสร้างความกลมกลืนด้วยเส้นในทางเดียวกัน (Diagonal Direction) 

2. การสร้างความกลมกลืนด้วยรูปร่าง (Harmony of Shape) 

3. การสร้างความกลมกลืนด้วยขนาด (Harmony of Size) 

4. การสร้างความกลมกลืนด้วยสี (Harmony of Colors) โดยใช้สีที่เป็น โทนเดียวกัน  

5. การสร้างความกลมกลืนด้วยพ้ืนผิว (Harmony of Texture) โดยใช้ลักษณะพ้ืนผิวที่

หยาบ และ ละเอียดไม่แตกต่างกันมาก  

6. การสร้างความกลมกลืนด้วยแสง-เงา (Harmony of Light and Shadow) โดยใช้ค่า

(Value) ของน้ําหนักแสงจัดที่สุดถึงเงามืดที่สุดที่มีความประสานกลมกลืน (ความกลมกลืน : ความสัมพันธ์

สอดคล้องกัน. Online.) 

  การจัดภาพ 

  ความหมายของการจัดภาพ  คือ  การนําเอาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวมาประกอบกับ

หลักการทางจิตวิทยาในเรื่องของการรับรู้และหลักการทางศิลปะมาผสมผสานกันซึ่งในความเป็นจริงมิได้มีส่วน

ใดในงานศิลปะที่จัดวางผิดแปลกหรือต่างไปจากธรรมชาติเลยเพียงแต่มีการจัดวางใหม่ให้ดูดีสวยงามกว่า

ธรรมชาติ (Ku.Pong, 2559. Online.) 

ในการจัดภาพแบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

1. การจัดภาพลักษณะตั้ง ( Dominance ) คือ  กาจัดแสดงองค์ประกอบภาพส่วนใหญ่เป็น

แนวตั้งและให้ความรู้สึกแข็งแรง 

2. การจัดภาพลักษณะผ่าน ( Transition ) คือการแก้ไขภาพจากการจัดภาพลักษณะตั้งให้

ลักษณะที่ดูนุ่มนวลขึ้น 

3. การจัดภาพลักษณะนําสายตาหรือเบี่ยงเบนสายตา ( Convergence ) จะทําให้เกิด

การเมืองเห็นในระยะใกล้ – ไกล 
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4. การจัดภาพลักษณะการซ้ํา ( Repetition ) จะทําให้เกิดความเป็นระเบียบ 

5. การจัดภาพในลักษณะทรงสามเหลี่ยม  ( Triangular ) 

6. การจัดภาพในลักษณะวงกลม ( Circular) 

7. การจัดภาพลักษณะกระจายเป็นรัศมี ( Radiation ) 

ในการจัดภาพเราจะแสดงถึงเอกลักษณ์  ลักษณะแบบอย่างของกลุ่มชนเฉพาะว่าเป็นอง

กลุ่มน้อยหรือกลุ่มใหญ่  เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  มิผู้รู้ได้จัดแยกประเภทของการจัดภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  การจัดภาพแบบสากล คือ การแสดงเรื่องราวต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

ทั่วไป เรื่องราวของวิทยาศาสตร์และธรรมชาติทําให้ผู้พบเห็นเกิดความซาบซึ้งได้ง่ายมิได้กําหนดว่าเป็นเรื่องราว

ของชาติใด การใช้วัสดุที่เป็นอิสระไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ รวมทั้งวิธีการก็เป็นการกระทําความนึกคิดของผู้วาดภาพ

เอง 

2.  การจัดภาพแบบประจําชาติ คือ การแสดงเรื่องที่ยังอยู่ในกรอบประเพณีกฎเกณฑ์ที่

กระทําต่อเนื่องกันมา ฃแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี มีความ

ประณีตในตัว หรือยังดําเนินการตามขั้นตอนของกฎเกณฑ์เดิมอยู่ถึงแม้จะใช้วิธีใหม่ก็ตาม แต่เมื่อดูแล้วยังแสดง

เอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ (Ku.Pong, 2559. Online.) 

ซ่ึงช่างเขียนไทยมีวิธีการจัดวางภาพได้แนบเนียนยิ่งนัก กล่าวคือท่านเรียงลําดับภาพเหตุการณ์ก่อน - 

หลังตามเนื้อเรื่องคั่นแต่ละฉากแต่ละตอนด้วยภาพทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้หรือบ้านเรือน ช่างเขียนสมัยกรุงศรี

อยุธยาตอนปลายและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นประดิษฐ์กรอบรูปสามเหลี่ ยมที่ขอบหยักเป็นฟันปลาเรียกว่า 

"สินเทา" เพ่ือแบ่งฉากทําให้เน้นแต่ละฉากได้ชัดเจนงดงามมากข้ึน (Plookpedia, 2560. Online.) 

 

4. ข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

พอสรุปได้ดังนี้ 

รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ ซึ่ง

การวิจัยพบว่า เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกที่ปรากฏในพุทธศาสนาที่ใช้ภาษาบาลีเป็นหลัก เริ่มที่จะมีการ

รวบรวมขึ้นในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ในลังกา  หากได้มีการตัดออกเป็นคัมภีร์พิเศษในพม่าโบราณ  

เรื่องราวที่ปรากฏทั้งหมดพบว่ามีหลายที่มีปรากฏในพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตด้วยเช่นเดียวกัน  เรื่องราวโลก

ศาสตร์นอกจากที่มีการจดบันทึกในรูปแบบเอกสารแล้วยังพบว่ามีการถ่ายทอดเรื่องราวโลกศาสตร์เป็นงาน

จิตรกรรมลงในสมุดไทย  จากหลักฐานในสมัยกรุงธนบุรีเรียกสมุดที่มีการวาดภาพโลกศาสตร์ว่าสมุดไตรภูมิ 

   เนื้อหาที่นํามาวาดในสมุดไตรภูมิพบว่านํามาจากคัมภีร์ที่หลากหลายมาก  ในบางครั้งก็ไม่

สามารถที่ระบุว่ามาจากคัมภีร์ใดแน่นอนได้  ทั้งนี้เพราะเรื่องราวดังกล่าวมีปรากฏอยู่หลายคัมภีร์  อีกทั้งบาง
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เรื่องราวไม่สามารถที่จะระบุแหล่งที่มาว่าจากคัมภีร์ใด  ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่าเป็นการตีความขึ้นมา

เองในดินแดนเอเชียอาคเนย์  นอกจากนี้ยังพบว่าสมุดไตรภูมิไม่มีความสัมพันธ์กับคัมภีร์เตภูมิกถาบทพระราช

นิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาพญาลิไทแต่ประการใด 

นริศ อาจยืนยง (2553) ได้ทําการวิจัยเรื่องไตรภูมิคติในงานออกแบบพุทธสถาปัตยกรรมสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งการวิจัยพบว่า คําอธิบายโลกและจักรวาลแบบตะวันตก  มีอิทธิพล

จริงต่อไตรภูมิคติ  แต่ไม่มากพอที่จะกล่าวว่าปฏิเสธไตรภูมิคติทั้งหมด  เพียงแต่คําอธิบายดังกล่าวเข้ามาปรั บ

ระบบคิดใหม่ให้แก่ชนชั้นนําสยามสมัยรัชกาลที่ 4  เฉพาะแค่เนื้อหาที่ว่าด้วยเขาพระสุเมรุ  เขาสัตตบริภัณฑ์  

และทวีปทั้ง 4 เท่านั้น  การจําลองเขาพระสุเมรุจึงถูกแทนที่ด้วยการจําลองปฏิรูปเทศแทน  ตลอดจนคติสมมติ

เทวราช  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของไตรภูมิก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 4  อาทิเช่นในงานพุทธ

สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 และยังมีการจําลองรูปภูมิและอรูปภูมิร่วมด้วย  ในรูปแบบของภาพจิตรกรรม

รูปเทวดาที่แทนพรหมในพรหมโลก  ซึ่งช่วยยืนยันได้ถึงการมีอยู่ของไตรภูมิคติในงานพุทธสถาปัตยกรรมสมัย

รัชกาลที่ 4 อีกทางหนึ่ง   

พันธุ์ยุทธ มีชาญเชาว์ (2549) ได้ทําการวิจัยเรื่อง จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน ในอุโบสถ

วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย ธนบุรี : ความเหมือนคล้ายและความแตกต่างกับที่อุโบสถวัดดุสิดาราม บางกอก

น้อย ธนบุรี ซึ่งการวิจัยพบว่าจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิโลกสัณฐานที่วัดสุวรรณารามมีลักษณะของภาพ 

โดยรวมเป็นเรื่องของไตรภูมิที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่มีทั้งความเหมือนคล้ายและความแตกต่างกับที่วัด

ดุสิดาราม  จิตรกรรมที่วัดสุวรรณารามมีภาพพุทธประวัติแทรกอยู่อย่างชัดเจน เห็นได้จาก

ภาพวาดที่มีขนาดใหญ่ เช่น พุทธประวัติตอนเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลักษณะดังกล่าว

ย่อมมีผลต่อองค์ประกอบภาพโดยรวม ดังนั้นเพ่ือความเหมาะสมของภาพที่มี พ้ืนที่จํากัด ช่างจึงต้องลด

องค์ประกอบอื่นๆลง องค์ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิโลกสัณฐานที่วัดสุวรรณารามต่างกับ

ภาพไตรภูมิที่วัดดุสิดารามท่ียังคงแสดงภาพไตรภูมิอย่างละเอียดตามแบบแผนของจักรวาลวิทยา 

พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน (หินศิลา) (2552) การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในไตร

ภูมิพระร่วง ซึ่งการวิจัยพบว่าแนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาในไตรภูมิพระร่วง เกิดขึ้นเพ่ือตอบปัญหาของมนุษย์

เกี่ยวกับโลกและจักรวาล ปัญหาในเรื่องดังกล่าวอาศัยแนวคิดหลักจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และแนวคิด

พ้ืนฐานที่เป็นบริบทในสังคมยุคสุโขทัย คําตอบอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจในคัมภีร์ดังกล่าวคือวิวัฒนาการของ

โลก กําเนิดของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ใน ๓๑ภูมิ และความสําคัญของไตรภูมิพระร่วงก็อยู่ที่การสอนให้

เห็นความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง แม้การไปเกิดในสุคติภูมิก็ไม่มีความแน่นอน ต้องเวียนว่ายตายเกิดใน

วัฏสงสารต่อไป การบรรลุพระนิพพานเท่านั้นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป 

 อิทธิพลแนวคิดเรื่องไตรภูมิพระร่วง ได้สะท้อนผ่านจิตรกรรม สถาปัตยกรรมวรรณกรรม ซึ่งเป็น

ความคิดรวบยอดของศิลปินที่สร้างสรรค์ผ่านออกมาในยุคสมัยต่างๆ ยิ่งกว่านั้นแนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาใน
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ไตรภูมิพระร่วงยังถือได้ว่าเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของมนุษย์โดยยึดหลักการเว้นความชั่วซึ่งนําเสนอ

ผ่านความน่ากลัวของอบายภูมิ และการทําความดี  ซึ่งนําเสนอผ่านความงดงามของสวรรค์และความละเอียด

ประณีตยิ่งขึ้นไปของรูปพรหม อรูปพรหม  ทั้งได้เสนอการหลุดพ้นจากวัฏสงสารด้วยการปฏิบัติเพ่ือถึงพระ

นิพพาน คือ การทําจิตใจให้บริสุทธิ์ 

 สุภาพร พลายเล็ก (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุ

ปุราณะและไตรภูมิพระร่วง ซึ่งการวิจัยพบว่าคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมต่างถิ่นกัน 

มีผู้ประพันธ์ ระยะเวลาในการประพันธ์และเนื้อหาหลักคาสอนศาสนาที่แตกต่างกัน แต่เป็นวรรณกรรมสอน

ศาสนาที่มีเนื้อหาเรื่องจักรวาลซึ่งสืบรากเหง้าทางความคิดมาจากประเทศอินเดีย จึงจัดอยู่ในปรัชญาอินเดีย

เช่นเดียวกัน ทําให้มีแนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาที่มีลักษณะสัมพันธ์สอดคล้องกัน จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะ

และไตรภูมิพระร่วงมีจํานวนมากมาย จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะ มีลักษณะกลมเหมือนไข่ ดาวเหนือเป็น

ศูนย์กลางจักรวาล แต่จักรวาลในไตรภูมิพระร่วงมีลักษณะทรงกระบอก โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล พ้ืนที่

ภายในจักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงมีลักษณะเป็นวงกลมเรียงซ้อนกันเป็นชั้น 

ประกอบด้วยพื้นที่ใต้แผ่นดิน แผ่นดินและพ้ืนที่เหนือแผ่นดิน มีภูมิสูงสุดอันเป็นพ้ืนที่ที่มนุษย์หลุดพ้นจากความ

ทุกข์เรียกว่า “โมกษะ” หรือ “นิพพาน” การจัดเรียงพ้ืนที่ในวรรณกรรมทั้งสองมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่มีเขา

เมรุหรือเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางของแผ่นดิน ล้อมรอบด้วยทวีปและมหาสมุทร มีแดน “ภารตะ” หรือ 

“ชมพูทวีป” เป็นศูนย์กลางในการสร้างกรรมที่คล้ายกัน คัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วงมีแนวคิด

ว่าจักรวาลดําเนินไปตามวัฏจักร คือ เกิดขึ้น ดํารงอยู่และดับสูญไป จักรวาลและสรรพสิ่งในคัมภีร์วิษณุปุราณะ

เกิดขึ้นจากการสร้างของพระวิษณุ มนุษย์มีหน้าที่ตามที่ถูกกําหนดไว้ จักรวาลในไตรภูมิพระร่วงเกิดขึ้นตาม

วิวัฒนาการ มนุษย์และสรรพสิ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยผลกรรมและจะดําเนินไปตามผลแห่งการกระทํา 

จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะดํารงอยู่ตามการควบคุม ดูแลของพระวิษณุ ส่วนจักรวาลในไตรภูมิพระร่วงดํารง

อยู่ด้วยผลจากการกระทําและท่าทีของมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อธรรมชาติ จักรวาลในคัมภีร์วิษณุปุราณะจะดับสูญไป

ตามระยะเวลาที่กําหนดด้วยอํานาจของเทพเจ้า แต่ผลจากการทําผิดศีลธรรมของมนุษย์จะทําให้จักรวาลในไตร

ภูมิพระร่วงดับสูญลงด้วยภัยธรรมชาติต่างๆ  

วิไลพร วงศ์สุรักษ์ (2548) ได้ทําการวิจัยเรื่องจิตรกรรมเรื่องนรกภูมิในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี 

พุทธศักราช 2319 ซึ่งการวิจัยพบว่า การเขียนภาพนรกภูมิมีรูปแบบที่สามารถสรุปเป็นแบบแผนที่ชัดเจนเป็น

ลําดับ  มีการแสดงออกของภาพใกล้เคียงกับเนื้อหาในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถามากกว่าไตรภูมิกถา  นอกจากนี้

รูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรื่องวันที่โบราณ  ทําให้เพิ่มเติมข้อสรุป

ได้ในประเด็นความเป็นฉบับต้นและฉบับคัดลอกว่าสมุดภาพไตรภูมิทั้ง 3 ฉบับ คงจะมิได้เขียนขึ้นในคราว

เดียวกัน  แต่มีฉบับหนึ่งในนั้นที่น่าจะเป็นฉบับคัดลอกต่อมาในภายหลังมิใช่ราชสํานักจัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 2319 
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ภัครพล แสงเงิน (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่องไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส: การศึกษาเชิง

วิเคราะห์ ซึ่งการวิจัยพบว่าไตรภูมิฉบับนี้ แต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ส่วนใหญ่ใช้ตัวอักษรไทยย่อใน

การบันทึกเนื้อหาไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งสันนิษฐานได้ว่าแต่งข้ึน ในช่วง พ.ศ. ๒๑๕๘ - พ.ศ. ๒๓๑๐ มีเนื้อหาหลักที่

เป็นคติทางพระพุทธศาสนา และมีคติทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูแทรกทําให้มีลักษณะเด่นแตกต่างกับ

วรรณกรรมไตรภูมิฉบับอ่ืน ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีคุณค่า ๒ ด้าน ทางด้านวรรณคดีมีการใช้

พรรณนาโวหาร การใช้ภาพพจน์ การสร้างศัพท์ ทั้งยังพบความรู้ต่างๆ ที่ทําให้เข้าใจวรรณคดีไทยมากยิ่งข้ึน ใน

ส่วนคุณค่าด้านศาสนาคือให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

บํารุง ชํานาญเรือ (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในศาสนาไชนะ

และพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งการวิจัยพบว่าแม้ศาสนาไชนะและพุทธศาสนาเถรวาทจะมีทรรศนะตรงกั นว่า

จักรวาลเป็นเรื่องของธรรมชาติ  ไม่มีตัวตนที่เป็นอิสระ  เกิดจากการรวมตัวของเหตุปัจจัยต่างๆ ไม่มีผู้สร้างหรือ

ผู้ทําลาย  แต่จักรวาลในศาสนาไชนะก็เป็นสิ่งเที่ยงแท้ยั่งยืน  ไม่มีการเสื่อมสลาย  จะดํารงอยู่อย่างนี้ตลอดไป  

ต่างกับจักรวาลในพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ถาวร  มีการเกิดขึ้น  และเสื่อมสลายได้  จักรวาลในศาสนา

ไชนะมีเพียงจักรวาลเดียว  แต่มีขนาดใหญ่มากอาจเทียบได้กับจํานวนจักรวาลทั้งหมดในพุทธศาสนา  แบ่งเป็น 

3 ชั้น เท่ากัน  โดยจักรวาลชั้นล่างในพุทธศาสนามีความหมายกว้างกว่าในศาสนาไชนะ เพราะหมายรวมถึง

จักรวาลชั้นกลางและจักรวาลชั้นบนบางส่วนของศาสนาไชนะด้วย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแบ่งชั้นจักรวาลใน

พุทธศาสนา  ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับสถานที่อยู่เหมือนอย่างศาสนาไชนะ  แต่จะมีความสัมพันธ์กับระดับชั้น

ของจิตมากกว่า  แม้จักรวาลในศาสนาไชนะจะเป็นสิ่งเที่ยงแท้ถาวร  แต่ในส่วนที่เป็นกรรมภูมิของจักรวาลชั้น

กลางก็มีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปตามยุคต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  เช่นเดียวกับพุทธศาสนา  ซึ่งเมื่อ

จักรวาลนี้เสื่อมสลายแล้ว  หากมีเหตุปัจจัยให้ต้องมารวมตัวกัน  ก็สามารถเกิดมีใหม่ได้หมุนเวียนอยู่อย่างนี้  

จากความคล้ายคลึงกันดังกล่าว  เป็นสิ่งยืนยันว่า  แนวคิดเรื่องจักรวาลในศาสนาไชนะและพุทธศาสนาน่าจะ

ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีอยู่ก่อน  เพราะมีลักษณะไม่แตกต่างกันนัก  โดยแนวคิดใน

ศาสนาไชนะน่าจะเก่ากว่าพุทธศาสนา  เพราะคล้ายคลึงกับแนวคิดดั้งเดิมมากกว่า 

 

  



บทที่ 3 
การด าเนินการวิจัยและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิเพ่ือ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย เป็นการวิจัยแบบผสมระเบียบวิธี (Mixed methodology) โดยใช้วิธีการ

วิจัยตามแผนผังและด าเนินการตามวิธีการวิจัยดังนี้ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-1  กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจยั 

รวบรวมและศึกษาข้อมลู 

ภาพจิตรกรรมในสมดุไทย 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 

ภาพจิตรกรรมร่วมสมัย 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

ผลงานจิตรกรรมแนวคดิจักรวาลวทิยาของวรรณกรรมประเภทไตรภมูิ จ านวน 29 ช้ิน 

วิเคราะหผ์ลตอบรับจากผู้เขา้ร่วมชมผลงาน 

สรุปผลงานวิจัย 

จัดแสดงผลงาน 

โลกุตรภูม ิ

อรูปภูม ิ

รูปภูม ิ

กามภูม ิ

จิตรกรรมที่เกีย่วข้องกับจักรวาลวทิยาของ

วรรณกรรมประเภทไตรภูม ิ

 

เนื้อหาจักรวาลวิทยาของ

วรรณกรรมประเภทไตรภูม ิ
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การด าเนินการวิจัย 

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth interview) จากกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ  

เพ่ือสรุปแนวคิดและท าการทดลองสร้างสรรค์งาน โดยเพ่ือท าการประเมิน และวิเคราะห์ สรุปแนวคิดใหม่โดย

ใช้กลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
1 ข้อมูลด้านเนื้อหา 

ในวิธีการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยาในวรรณกรรม

ประเภทไตรภูมทิั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ  

1.1 ข้อมูลทางด้านเนื้อหาของจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

ในส่วนข้อมูลทางด้านเนื้อหาของจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ  นั้นผู้วิจัยได้ท าการหา

ข้อมูลในเนื้อหาของวรรณกรรมประเภทนี้ทั้งหมดเท่าที่พอจะค้นหาได้ โดยสังเกตเห็นได้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของ

วรรณกรรมประเภทไตรภูมินี้มีโครงสร้างของเนื้อหา คล้ายคลึงกัน หากจะแตกต่างก็เพียงส่วนรายละเอียด

ปลีกย่อย ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยจึงก าหนดใช้เนื้อหาหลักที่เอกสารเพียงเล่มเดียวเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน โดยใน

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยเน้นข้อมูลทางเนื้อหาจาก ไตรภูมิกถา เป็นหลัก 

1.2. ข้อมูลภาคสนาม คือ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นรวมถึงความ

เข้าใจในประเด็นเรื่อง จักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าเอาเนื้อหาที่มีความเก่ียวข้องกับจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภท

ไตรภูมิมาเปรียบเทียบจ านวนหลากหลายแหล่งข้อมูลด้วยกัน แต่ยึดเอา ไตรภูมิกถา ที่ ปรากฏใน พจนานุกรม

ศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ของราชบัณฑิตยสถาน(2544) เป็นหลักในด้านเนื้อหา 

สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา 

 โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา พบว่าแม้ว่าหนังสือเหล่านี้จะมีปรากฏอยู่หลายเล่มหากแต่มี

ความคล้ายคลึงกันจะมีความแตกต่างกันเพียงในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น ซึ่งโครงสร้างของเนื้อหามีการ

แบ่งภพภูมิออกเป็น 3 ภูมิใหญ่ๆ คือ กามภูมิ 11 ภูมิ  รูปภูมิ 16 ภูมิ และ อรูปภูมิ 4 ภูมิ รวมทั้งหมดเป็น 31 

ภูมิ (นอกจากนี้ยังมีอีกภูมิหนึ่งคือ โลกุตระภูมิ)    โดยกามภูมิประกอบด้วย   1.นรกภูมิ 2.เปรตภูมิ  3.

อสุรกายภูมิ 4.ติรัจฉานภูมิ 5. มนุสสภูมิ 6. สวรรค์จาตุมหาราชิกา 7. สวรรค์ดาวดึงส์ 8. สวรรค์ยามา 9. 

สวรรค์ดุสิดา 10. สวรรค์นิมมานรดี 11. สวรรค์ปรนิมมิตวสวัตตี   รูปภูมิประกอบด้วย 1.พรหมปาริสัชชา

ภูมิ 2.พรหมปุโรหิตาภูมิ 3.มหาพรหมาภูมิ 4.ปริตรตาภาภูมิ 5.อัปปมาณาภาภูมิ 6.อาภัสราภูมิ 7.ปริตตสุภา

ภูมิ 8.อัปปมาณสุภาภูมิ 9.สุภกิณหาภูมิ 10.เวหัปผลาภูมิ 11.อสัญญีสัตตาภูมิ 12.อวิหาสุทธาวาสภูมิ 13.อตัป
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ปาสุทธาวาสภูมิ 14.สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ 15.สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ 16.อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ  อรูปภูมิ

ประกอบด้วย 1.อากาสานัญจายตนภูมิ 2.วิญญาณัญจายตนภูมิ 3.อากิญจัญญายตนภูมิ 4.เนวสัญญานา

สัญญายตนภูม ิ 

 2. กลุ่มตัวอย่างงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

กลุ่มตัวอย่างงานจิตรกรรมที่เก่ียวข้องกับจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ เป็นการคัดเลือกผลงาน

ศิลปะแบบเจาะจงของงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ จาก 3 รูปแบบ  

คือ 1. จิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิ  2. ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่แสดงเนื้อหาจากวรรณกรรมประเภท

ไตรภูมิ    3. จิตรกรรมร่วมสมัยที่แสดงเนื้อหาจากวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ    เพ่ือน ามาท าการวิเคราะห์

ภาพโดยมุ่งเน้นวิธีการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของจักรวาลวิทยาที่มี รากฐานมาจากเนื้อหาของวรรณกรรม

ประเภทไตรภูมิเป็นประเด็นหลัก 
2.1 กลุ่มตัวอย่างงานจิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิ  

 ได้แก่  สมุดภาพไตรภูมิเลขที่ 1,  สมุดภาพไตรภูมิเลขที่5, สมุดภาพไตรภูมิเลขที่6, สมุดภาพไตรภูมิ

เลขที่7, สมุดภาพไตรภูมิเลขที่8, สมุดภาพไตรภูมิเลขท่ี9, สมุดภาพไตรภูมิเลขที่10, สมุดภาพไตรภูมิเลขที่10ก, 

สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงเบอร์ลิน, สมุดภาพไตรภูมิเลขที่91, และสมุดภาพไตรภูมิเลขที่178  ซึ่งเนื่องด้วยการ

เข้าถึงข้อมูลมีความยากล าบากทางผู้วิจัยจึงได้น าภาพมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีการได้การตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ อันประกอบด้วย  ไตรภูมิฉบับท้องถิ่น (กรมศิลปากร. (2555)), สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-

ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1- 2. (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ. (2542)), สมุดภาพไตรภูมิ

ฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการ

อ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ กรมศิลปากร. (2547) ), สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอมภาษาไทย 

(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ กรม

ศิลปากร. (2552))  

การวิเคราะห์ข้อมูลงานจิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการจัดเรียงตามเนื้อหาที่แต่ละภาพน าเสนอและเปรียบเทียบดัง

ตารางต่อไปนี้  

 

 

 

 

 



64 
 

2.1.1 รูปแบบมหานครนิพพานและอรูปปาวจรภูมิในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 มหานครนิพพาน เนวสัญญานาสัญญาย

ตนภูมิ 

อากิญจญัญายตนภูม ิ วิญญาณัญจายตนภูม ิ อากาสานัญจายตน

ภูมิ 

เลขที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ 5 - - - - 

 
เลขที่ 6 

 
    

เลขที่ 7 
 

 
  

 
เลขที่ 8 

 

    

เลขที่ 9 - - - - - 
เลขที่ 10 

 

    

เลขที่ 10/ก 

 
    

ฉบับกรุง

เบอร์ลิน 
 

    

เลขที่ 91 

 

- - - - 

เลขที่178 - - - - - 
ตารางที่ 3-1  รูปแบบมหานครนิพพานและอรูปปาวจรภูมิในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 
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2.1.2 รูปแบบรูปปาวจรภูมิ ชั้น ปฐมฌานภูมิ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 ชั้นที่ 1  

พรหมปาริสัชชาภูม ิ

ชั้นที่ 2 

พรหมปุโรหิตาภูม ิ

ชั้นที่ 3 

มหาพรหมาภูม ิ

เลขที่ 1 

 
 

(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นปฐมฌาน

ภูมิ) 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นปฐมฌาน

ภูมิ) 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นปฐมฌาน

ภูมิ) 

เลขที่ 5 - - - 

เลขที่ 6 

   

เลขที่ 7 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นปฐมฌาน

ภูมิ) 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นปฐมฌาน

ภูมิ) 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นปฐมฌาน

ภูมิ) 

เลขที่ 8 

   

เลขที่ 9 - - - 

เลขที่ 10 

   

เลขที่ 10/ก 

   

ฉบับกรุงเบอร์ลิน 

   

เลขที่91 - - - 

เลขที่178 - - - 

ตารางที่ 3-2  รูปแบบรูปปาวจรภูมิ ชั้น ปฐมฌานภูมิ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 
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2.1.3 รูปแบบรูปปาวจรภูมิ ชั้น ทุติยฌานภูมิ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 ชั้นที่ 4  

ปริตรตาภาภูม ิ

ชั้นที่ 5  

อัปปมาณาภาภูม ิ

ชั้นที่ 6  

อาภัสราภูม ิ

เลขที่ 1 

   
เลขที่ 5 

   

เลขที่ 6 

   
เลขที่ 7 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นทุติยฌานภูมิ) 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นทุติยฌานภูมิ) 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นทุติยฌานภูมิ) 

เลขที่ 8 

   

เลขที่ 9 - - - 

เลขที่ 

10 

   
เลขที่ 

10/ก 

   
กรุง

เบอร์ลิน   

   
เลขที่91 - - - 

เลขที่

178 

- - - 

ตารางที่ 3-3 รูปแบบรูปปาวจรภูม ิชั้น ทุติยฌานภูม ิในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 



67 
 

 

 

2.1.4 รูปแบบรูปปาวจรภูมิ ชั้น ตติยฌานภูมิ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 ชั้นที่ 7 

 ปริตตสุภาภูม ิ

ชั้นที่ 8  

อัปปมาณสุภาภูม ิ

ชั้นที่ 9  

สุภกิณหาภูม ิ

เลขที่ 1 

   

เลขที่ 5 

   
เลขที่ 6 

   
เลขที่ 7 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นตติยฌานภูมิ) 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นตติยฌานภูมิ) 

 
(ใช้ภาพเดียวกันในชั้นตติยฌานภูมิ) 

เลขที่ 8 

   
เลขที่ 9 

   
เลขที่ 10 

   
เลขที่ 10/ก - - - 

ฉบับกรุงเบอร์ลิน 

   
เลขที่91 - - - 

เลขที่178 - - - 

ตารางที่ 3-4 รูปแบบรูปปาวจรภูม ิชั้น ตติยฌานภูม ิในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 
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2.1.5 รูปแบบรูปปาวจรภูมิ ชั้น จตุตฌานภูมิ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 ชั้นที่ 10  

เวหัปผลาภูม ิ

ชั้นที่ 11  

อสัญญีสัตตาภูม ิ

ชั้นที่ 12 

 อวิหาสุทธาวาสภูม ิ

เลขที่ 1 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ 5 

   

เลขที่ 6 

   
เลขที่ 7  

   
เลขที่ 8 

   
เลขที่9 - - - 

เลขที่ 10 

  
 

เลขที่ 10/ก 

 
 

 
ฉบับกรุงเบอร์ลิน 

 
 

 
เลขที่91 - - - 
เลขที่178 - - - 

ตารางที่ 3-5 รูปแบบรูปปาวจรภูม ิชั้น จตุตฌานภูมิ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 
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2.1.6 รูปแบบรูปปาวจรภูมิ ชั้น จตุตฌานภูมิ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 ชั้นที่ 13   

อตัปปาสุทธาวาสภูม ิ

ชั้นที่ 14  

สุทัสสาสุทธาวาสภูม ิ

ชั้นที่ 15  

สุทัสสีสุทธาวาสภูม ิ

ชั้นที่ 16  

อกนิฏฐสุทธาวาสภูม ิ

เลขที่ 1 

 
 

 
 

 

 

เลขที่ 5 
   

 

เลขที่ 6 

   

 

เลขที่ 7 
   

 

เลขที่ 8 

   
 

เลขที่ 9 - - - 

 

เลขที่ 10 

    
เลขที่ 10/ก 

    

ฉบับกรุง

เบอร์ลิน 
    

เลขที่91 - - - - 

เลขที่178 - - - - 

ตารางที่ 3-6 รูปแบบรูปปาวจรภูมิชั้นจตุตฌานภูมิ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ(ต่อ) 
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2.1.7 รูปแบบสวรรค์ชั้นฉกามาพจร ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 สวรรค์ชั้น  

ปรนิมมิตวสวัตด ี

สวรรค์ชั้น 

นิมมานรดี 

สวรรค์ชั้น 

ดุสิต 

เลขที่ 1 

   
เลขที่ 5 

 

 

  

เลขที่ 6 

   
เลขที่ 7 

   
เลขที่ 8 

   
เลขที่ 9 - - - 

เลขที่ 10 

   
เลขที่ 10/ก 

   
ฉบับกรุงเบอร์ลิน 

   
เลขที่ 91 - - - 

เลขที่ 178  - - - 

ตารางที่ 3-7  รูปแบบสวรรค์ชั้นฉกามาพจร ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 
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2.1.8 รูปแบบสวรรค์ชั้นฉกามาพจร ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 สวรรค์ชั้น 

ยามา 

สวรรค์ชั้น  

ดาวดึงส์ 

สวรรค์ชั้น 

จาตุมหาราชกิา 

เลขที่ 1 

   
เลขที่ 5 

 

   

   
เลขที่ 6 

   
เลขที่ 7 

 

 

 

 

เลขที่ 8 

   

เลขที่ 9  

 

 

เลขที่ 10 

   
เลขที่ 10/ก 

   
ฉบับกรุงเบอร์ลิน 

   
เลขที่ 91 - - - 

เลขที่ 178 - - - 

ตารางที่ 3-8 รูปแบบสวรรค์ชั้นฉกามาพจร ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ (ต่อ) 
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2.1.9 รูปส่วนประกอบต่างๆ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 เขาพระสุเมร ุ เขาก าแพงจักรวาล อาทิตย์ /จันทร์  ภูเขาบริวารแห่งสุเมรุบรรพต พิภพแห่งครุฑ 

เลขที่ 1 

 

 

 
 

 

เลขที่ 5 

 

 

 
 

 

เลขที่ 6 

 

 

   

เลขที่ 7 

 

 
 

 
  

 

 

เลขที่ 8 

     
เลขที่ 9 

 
  

 

- 

เลขที่ 

10 

- 

    
เลขที่ 

10/ก 
     

กรุง

เบอร์ลิน 
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เลขที่ 

91 
 

- - 

 

- 

178 - - - - - 

ตารางที่ 3-9  รูปสว่นประกอบต่างๆ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ1 

2.1.10 รูปแบบส่วนประกอบต่างๆ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 ภาพเชิงเขาพระสุเมรุและทวีปทั้ง4 ปลาอานนท ์ แผนผังชมพูทวีป ป่าหิมพานต์ 

สระอโนดาต 

เลขที่ 1 

 

- 

  
เลขที่ 5 

 

 

 

- 

 

เลขที่ 6 

  

- 

 
เลขที่ 7 

 
 

 
 

 
 

 

  
เลขที่ 8 

 

- - 

 
เลขที่ 9 

 

- - 

 
เลขที่ 10 

 

- - - 
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เลขที่ 10/ก 

  

- 

 
ฉบับกรุงเบอร์ลิน - - - - 

เลขที่ 91 

 

  

  

เลขที่ 178 - - - - 

ตารางที่ 3-10 รูปส่วนประกอบตา่งๆ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ2 

 

2.1.11 รูปแบบทวีปต่างๆ ของมนุสสภูมิ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 อุตตรกาโรทวีป บุพวิเทะทวปี อมรโคญานทวีป ชมพูทวีป 

เลขที่ 1 - - - - 

เลขที่ 5 - - - - 

เลขที่ 6 

    
เลขที่ 7 

   

 

 

 

 

 

เลขที่ 8 

    
เลขที่ 9 - - - - 

เลขที่ 10 
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เลขที่ 10/ก 

    
ฉบับกรุงเบอร์ลิน 

    
เลขที่ 91 - - - - 

เลขที่ 178 - - - - 

ตารางที่ 3-11 รูปแบบทวีปต่างๆ ของมนุสสภูมิ ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 

 

2.1.12 รูปแบบพิภพแห่งนาค อสูรภพ และยมโลกในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 พิภพแห่งนาค อสูรภพ ยมโลก 

เลขที่ 1 

 

 
 

เลขที่ 5 

 
(พิภพแห่งนาคและอสรูภพอยู่ในส่วนเดียวกัน) 

 
(พิภพแห่งนาคและอสรูภพอยู่ในส่วนเดียวกัน) 

 

เลขที่ 6 

   

 
เลขที่ 7 

 
(พิภพแห่งนาคและอสรูภพอยู่ในส่วนเดียวกัน) 

 
(พิภพแห่งนาคและอสรูภพอยู่ในส่วนเดียวกัน)  

เลขที่ 8 

   
เลขที่ 9  - - - 

เลขที่ 10 
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เลขที่ 10/ก 

  

 
ฉบับกรุงเบอร์ลิน 

     
เลขที่ 91 - - - 

เลขที่ 178 - - - 

ตารางที่ 3-12 สรุปมูลเหตุส าคัญของ รปูแบบพภิพแห่งนาค อสูรภพ และยมโลกในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 

 

 

2.1.13 รูปแบบสัญชีพนรกและกาฬสุตมหานรก ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

ตารางที่ 3-13 รูปแบบสัญชพีนรกและกาฬสุตมหานรก ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 สัญชีพนรก กาฬสุตมหานรก 

เลขที่ 1 

  
เลขที่ 5 

  
เลขที่ 6 

  
เลขที่ 7 

  
เลขที่ 8 

  
เลขที่ 9 - - 

เลขที่ 10 
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2.1.14 รูปแบบสังฆาฏมหานรก โรรุวมหานรก และมหาโรรุวมหานรก ในจิตรกรรมสมุด

ไทยโบราณ 

 สังฆาฏมหานรก โรรุวมหานรก มหาโรรุวมหานรก 

เลขที่ 1 

   
เลขที่ 5 

   
เลขที่ 6 

   
เลขที่ 7 

   
เลขที่ 8 

   
เลขที่ 9 - - - 

เลขที่ 10 

   

เลขที่ 10/ก 

  
ฉบับกรุงเบอร์ลิน 

 

 

 

เลขที่ 91 - - 

เลขที่ 178 - - 
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เลขที่ 10/ก 

   
ฉบับกรุงเบอร์ลิน 

   
เลขที่ 91 - - - 

เลขที่ 178 - - - 

ตารางที่ 3-14 รูปแบบสังฆาฏมหานรก โรรุวมหานรก และมหาโรรุวมหานรก ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 

 

 

2.1.15 รูปแบบตาปนมหานรก มหาตาปนมหานรก อเวจีมหานรก และ  โลกันตนรกใน

จิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 ตาปนมหานรก มหาตาปนมหานรก อเวจีมหานรก โลกันตนรก 

เลขที่ 1 

    

เลขที่ 5 

    

เลขที่ 6 

   

 

 
เลขที่ 7 

 
 

 
 

 

 
เลขที่ 8 

   

 
เลขที่ 9 - - - - 
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เลขที่ 10 

   
 

เลขที่ 10/ก 

    
ฉบับกรุง

เบอร์ลิน 
    

เลขที่ 91 - - - - 

เลขที่ 178 - - - - 

ตารางที่ 3-15 รูปแบบตาปนมหานรก มหาตาปนมหานรก อเวจีมหานรก และ โลกันตนรก ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 

 

 

2.1.16 รูปแบบอสุรกาย และเปรต ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 อสุรกาย เปรต 

เลขที่ 1  

 
5 - - 

เลขที่ 6 

 

 
เลขที่ 7  

 

 
เลขที่ 8 

 
 

9 - - 
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เลขที่ 10 

 
 

เลขที่ 10/

ก 

 

 
ฉบับกรุง

เบอร์ลิน 

 

 

 
91 - - 

178 - - 

ตารางที่ 3-16 รูปแบบอสุรกาย และเปรต ในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ 

 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลงานจิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิ 

  โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบภาพลักษณ์จิตรกรรมสมุดไทยโบราณ พบว่าสมุด

ภาพไตรภูมินั้นมีการพัฒนาการจากลายลักษณ์อักษรมาก่อน โดยสมุดภาพไตรภูมิที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบใน

ปัจจุบันมีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 จนถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23 ได้แก่ สมุดภาพไตรภูมิ

หมายเลขที่5 และสมุดภาพไตรภูมิหมายเลขที่6 ซึ่งทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นหลักฐานที่ส าคัญของต้นสายการคั ดลอก

รูปแบบสมุดภาพไตรภูมิฉบับต่อๆ มาท้ัง 2 สายการคัดลอก  ซึ่งนั้นด้านรูปแบบที่แสดงออกสรุปได้ดังนี้ 

   - ด้านรูปแบบภาพมหานครนิพพานในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ พบว่า สมุดไทยที่

ปรากฏภาพลักษณ์แสดงออกได้แก่  สมุดไทยเลขท่ี1,6,7,8,10,10/ก,ฉบับกรุงเบอร์ลิน, และเลขที่ 91   โดยสิ่ง

ที่ปรากฏเหมือนกันในสมุดไทยกลุ่มนี้ คือ มีปราสาทอยู่ตรงกลางขององค์ปะกอบ มีก าแพงและซุ้มประตูอยู่

ด้านหน้า มีสระน้ า มีหงษ์ มีนกยูง  ส่วนที่ไม่ปรากฏคือ สมุดไทยเลขที่5,9,178 

   - ด้านรูปแบบภาพอรูปปาวจรภูมิในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ พบว่า สมุดไทยที่

ปรากฏภาพลักษณ์แสดงออก (บางเล่มไม่ได้ปรากฏภาพในทุกชั้นภูมิ) ได้แก่  สมุดไทยเลขที่1,6,7,8,10,10/ก,

และฉบับกรุงเบอร์ลิน โดยสิ่งที่ปรากฏเหมือนกันในสมุดไทยกลุ่มนี้ คือ ทุกภาพของกลุ่มตัวอย่างฯยกเว้นสมุด

ภาพไตรภูมิเลขที่5 และ  10 มีปรากฏรูปภาพกระจังในปราสาทอันเป็นตัวแทนดวงจิตของอรูปพรหม  สมุด

ภาพไตรภูมิเลขที่6,8,10 มีภาพก้อนหินอยู่ ซึ่งเป็นการอธิบายระยะห่างของภพที่อยู่ด้านล่างลงไปจากชั้นนี้  

ส่วนที่ไม่ปรากฏคือ สมุดไทยเลขที่5,9,91, และ 178 
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   - ด้านรูปแบบภาพรูปปาวจรภูมิในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ พบว่า สมุดไทยที่

ปรากฏภาพลักษณ์แสดงออก (บางเล่มไม่ได้ปรากฏภาพในทุกชั้นภูมิ)  ได้แก่  สมุดไทยเลขที่1,5,6,7,8,9,10,10/

ก,และฉบับกรุงเบอร์ลิน โดยสิ่งที่ปรากฏเหมือนกันในสมุดไทยกลุ่มนี้ คือ จะปรากฏรูปปราสาทเป็นตัวแทน

และมีพระพรหมอยู่ภายในปราสาทแต่ละหลัง ซึ่งในชั้นอกนิฏฐสุทธาวาสภูมิปรากฏพระทุศเจดีย์อยู่ตรงกลาง 

และมีพระพรหมอยู่ในปราสาททั้ง 2 ฝั่ง(ต่างกันตรงจ านวนของพระพรหม) ส่วนที่ไม่ปรากฏเลยคือ สมุดไทย

เลขที่ 9 และ 178 

- ด้านรูปแบบภาพสวรรค์ชั้นฉกามาพจรในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ พบว่า สมุด

ไทยที่ปรากฏภาพลักษณ์แสดงออก ได้แก่ สมุดไทยเลขที่1,5,6,7,8,9,10,10/ก,และฉบับกรุงเบอร์ลิน โดยสิ่งที่

ปรากฏเหมือนกันในสมุดไทยกลุ่มนี้ คือ ในชั้นปรนิมมิตวสวัตดีปรากฏปราสาท 2 หลังในชั้นนี้  (ยกเว้นเลขที่1

กับ7) ในชั้นนิมมานรดีปรากฏปราสาท 1 หลัง (ยกเว้นเลขที่1กับ7)  ในชั้นดุสิต ส่วนใหญ่ปรากฏปราสาท 2 

หลัง (ยกเว้นเลขที่1,5, และ 7) ส่วนในสวรรค์ชั้นยามาปรากฏปราสาท 1 หลัง (ยกเว้นเลขที่1 และ 7)  ในชั้น 

ดาวดึงส์ ปรากฏ ปราสาท 2 หลัง, ต้นไม้(ต้นปาริชาต),  จุฬามณีเจดีย์, ที่ประทับช้างเอราวัณ (ยกเว้นเลขที่1,5, 

6) (ที่ไม่ปรากฏคือ เลขท่ี 6 มีเพียงภาพจิตรดาวันอุทยานไม่ปรากฏปราสาท) ส่วนในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา 

มีปรากฏปราสาท 4 หลังในชั้นนี้ ส่วนที่ไม่ปรากฏเลยคือ สมุดไทยเลขที่ 9 และ 178 

- ด้านรูปแบบภาพเขาพระสุเมรุในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ พบว่า สมุดไทยที่

ปรากฏภาพลักษณ์แสดงออก ได้แก่ สมุดไทยเลขที่1,5,6,7,8,9,10/ก,และเลขที่91 โดยสิ่งที่ปรากฏเหมือนกัน

ในสมุดไทยกลุ่มนี ้คือ มีการเรียงตัวกันของเขาพระสุเมรุและกลุ่มเขาสัตตบริภัณฑ์เป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งปรากฏ

ปราสาทอยู่บนแต่ละยอดเขาด้วย ในส่วนที่ไม่ปรากฏเลย คือ สมุดไทยเลขที่10, ฉบับกรุงเบอร์ลิน และเลขที่

178 

   - ด้านรูปแบบโครงสร้างภาพภูเขาพระสุเมรุบรรพตและเขาบริวารมุมมองด้านบนใน

จิตรกรรมสมุดไทยโบราณ  พบว่า สมุดไทยที่ปรากฏภาพลักษณ์แสดงออก  ได้แก่  สมุดไทยเลขที่

1,5,6,7,8,9,10,10/ก,และเลขที่91 โดยสิ่งที่ปรากฏเหมือนกันในสมุดไทยกลุ่มนี้ คือ ปรากฏเขาพระสุเมรุเป็น

แกนกลางและล้อมรอบด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์เป็นรูปวงกลม ในส่วนที่ไม่ปรากฏเลย คือ สมุดไทยฉบับกรุง

เบอร์ลิน และเลขท่ี178 

- ด้านรูปแบบภาพอสูรภพในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ พบว่า สมุดไทยที่ปรากฏ

ภาพลักษณ์แสดงออก ได้แก่ สมุดไทยเลขที่1,5,6,7,8,9,10,10/ก,และเลขที่91 โดยสิ่งที่ปรากฏเหมือนกันใน

สมุดไทยกลุ่มนี้ คือ ปรากฏปราสาทจ านวน 8 หลัง (ยกเว้นสมุดไทยเลขที่1,5,7,) และมีตัวภาพแสดงแทนผู้กป

ครองอยู่ภายในปราสาทแต่ละหลังด้วย นอกจากนี้ยังปรากฏต้นแคฝอยเป็นส่วนประกอบอยู่ตรงกลางของภาพ 

(ยกเว้นเลขท่ี1,5 ที่ไม่ปรากฏ) ในส่วนที่ไม่ปรากฏเลย คือ สมุดไทยฉบับกรุงเบอร์ลิน และเลขท่ี178 
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- ด้านรูปแบบภาพนรกภูมิในจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ พบว่า ในส่วนยมโลก สมุด

ไทยที่ปรากฏภาพลักษณ์แสดงออก ได้แก่ สมุดไทยเลขที่1,6,7,8,10,10/ก,และฉบับกรุงเบอร์ลิน โดยสิ่งที่

ปรากฏเหมือนกันในสมุดไทยกลุ่มนี้ คือ ปรากฏปราสาทจ านวน 1 หลัง ที่มีตัวภาพอยู่ภายใน ส่วนด้านล่างของ

ภาพเป็นรูปกลุ่มตัวภาพที่เป็นตัวกากและตัวครึ่งคนครึ่งสัตว์ ในส่วนที่ไม่ปรากฏเลย คือ สมุดไทยเลขที่5,9,91 

และเลขที่178  ในส่วนนรกขุมใหญ่ทั้ง 8 ขุม ซึ่งประกอบด้วย สัญชีพนรก โรรุวมหานรก มหาโรรุวมหานรก ตา

ปนมหานรก มหาตาปนมหานรก อเวจีมหานรก โลกันตนรก  โดยสมุดไทยที่ปรากฏภาพลักษณ์แสดงออก

เนื้อหาเหล่านี้ ได้แก่ สมุดไทยเลขท่ี1,5,6,7,8,10,10/ก,และฉบับกรุงเบอร์ลิน โดยสิ่งที่ปรากฏเหมือนกันในสมุด

ไทยกลุ่มนี้ คือ ปรากฏภาพหน้าผู้คนทรมานอยู่ในกรอบแต่ละกรอบ (ส่วนใหญ่จะใช้เป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยม มี

เพียง สมุดไทยเลขที่1,5,7 ที่ใช้รูปวงกลม) และมีภาพการทรมานโดยรอบขององค์ประกอบของภาพ ในส่วนที่

ไม่ปรากฏเลย คือ สมุดไทยเลขท่ี9,91 และเลขท่ี178 

 2.2 กลุ่มตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่แสดงเนื้อหาจากวรรณกรรมประเภท

ไตรภูมิ     

ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง โดยประกอบด้วย พระต าหนักสมเด็จพระพุทธโฆษา

จาร วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา, วัดเกาะแก้วสุธารามฯ จ.เพชรบุรี, หอไตร วัดระฆัง กรุงเทพฯ, วัด

พระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ, วัดสุวรรณารามฯ จ.กรุงเทพฯ, วัดไชยทิศฯ กรุงเทพฯ, วัดดุสิดาราม 

กรุงเทพฯ, วัดราชสิทธารามฯจ กรุงเทพฯ, วัดสระเกศ กรุงเทพฯ, วัดใหญ่อินทราราม จ.ชลบุรี, และ วัดสุวรรณ

ดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา  

 

การวิเคราะห์ข้อมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการจัดเรียงตามเนื้อหาที่แต่ละภาพน าเสนอและเปรียบเทียบดัง

ตารางต่อไปนี้  

 2.2.1 รูปแบบภาพรูปาวจรภูมิ ในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 

ที่มา รูปาวจรภูม ิ
พระต าหนัก

สมเด็จพระพุทธ

โฆษาจาร  

วัดเกาะแก้วสธุา

รามฯ   
วัดสุวรรณารามฯ          - 

หอไตร วัดระฆัง  - 
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วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม  

- 

วัดไชยทิศฯ - 

วัดราชสิทธารามฯ - 

วัดดุสิดาราม  - 

วัดสระเกศ 

กรุงเทพฯ 

- 

วัดสุวรรณดารา

ราม 

- 

วัดใหญ่อิน

ทราราม  
- 

ตารางที ่3-17  สรุปมูลเหตุส าคัญของรูปแบบภาพรูปาวจรภูมิ ในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.2. รูปแบบสวรรค์ชั้นฉกามาพจร (ดาวดึงส์) , วิถีพระอาทิตย์ พระจันทร์ ราหู 

ดวงดาว/ภูเขาบริวารแห่งสุเมรุบรรพต, และป่าหิมพานต์ สระอโนดาต ในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 
ที่มา สวรรค์ชั้นฉกามาพจร 

(ชั้นดาวดึงส์) 
วิถีพระอาทิตย ์พระจันทร์ ราหู 

ดวงดาว/ภูเขาบริวารแห่งสุเมรุบรรพต 
ป่าหิมพานต์ 

สระอโนดาต 
พระต าหนัก

สมเด็จพระพุทธ

โฆษาจาร 

  

- 

วัดเกาะแก้วสธุา

รามฯ  
จ.เพชรบุร ี

  

- 
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วัดสุวรรณารามฯ         

จ.กรุงเทพฯ 

 
 

 

 

- 

หอไตร วัดระฆัง 

จ.กรุงเทพฯ 

-    
วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม 

กรุงเทพฯ 

 
 

 

- 

วัดไชยทิศฯจ.กรุง

เทพฯ 

 
 

 

 - 
วัดราชสิทธารามฯ

จ.กรุงเทพฯ 

 
  

 

 
- 

วัดดุสิดาราม 

กรุงเทพฯ 
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วัดสระเกศ 

กรุงเทพฯ 

  

 

 

วัดสุวรรณดารา

ราม จ.

พระนครศรีอยุธยา 
 

 

- 

วัดใหญ่อิน

ทราราม  
จ.ชลบุรี 

  

- 

ตารางที่ 3-18  สรุปมูลเหตุส าคัญของรูปแบบสวรรค์ชั้นฉกามาพจร (ดาวดึงส์), วิถีพระอาทิตย ์พระจันทร์ ราหู ดวงดาว/ภูเขาบริวารแห่งสุเมรุ

บรรพต, และป่าหิมพานต ์สระอโนดาต ในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 

 

 

 

 

 

  2.2.3. รูปแบบส่วนประกอบของนรกภูมิ อสูรภพ และเปรต ในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 
ที่มา นรกภูม ิ อสูรภพ เปรต 

พระต าหนัก

สมเด็จพระพุทธ

โฆษาจาร 

- - - 

วัดเกาะแก้วสธุา

รามฯ  
จ.เพชรบุร ี

- - - 

วัดสุวรรณารามฯ         

จ.กรุงเทพฯ 

- - - 
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หอไตร วัดระฆัง 

จ.กรุงเทพฯ 

- 

 

- 

วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม 

กรุงเทพฯ 

- 

 

- 

วัดไชยทิศฯจ.กรุง

เทพฯ 
- - - 

วัดราชสิทธารามฯ

จ.กรุงเทพฯ 

 

 

- 

วัดดุสิดาราม 

กรุงเทพฯ 

 

 

- 

 

 

 
วัดสระเกศ 

กรุงเทพฯ 

 

 

- 
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วัดสุวรรณดารา

ราม จ.

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

- - 

วัดใหญ่อิน

ทราราม  
จ.ชลบุรี 

 

- - 

ตารางที่ 3-19  สรุปมูลเหตุส าคัญของรูปแบบของนรกภูมิ อสูรภพ  และเปรต ในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 

 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบภาพลักษณ์จิตรกรรมฝาผนังโบราณ พบว่า ภาพที่ปรากฏซึ่ง

เนื้อหานี้และเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทยคือภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในพระต าหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัด

พุทไธสวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ทั้งนี้ในรูปแบบการวางต าแหน่งภาพนี้

ในโบสถ์ วิหารนั้นส่วนใหญ่จะจัดวางในต าแหน่งผนังสกัดหลังพระประธาน นอกจากนั้นจะจัดวางโดยแทรกอยู่

ในภาพอ่ืนตามต าแหน่งต่างๆของภายในตัวสถาปัตยกรรม   ส่วนในด้านรูปแบบที่แสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราว

นั้นพบว่า เนื้อหาของโลกุตรภูมิกับอรูปภูมิไม่ปรากฏอยู่ในกลุ่มตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ส่วนเนื้อหา

อ่ืนๆของจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิที่มีปรากฏอยู่สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- ด้านรูปแบบรปูาวจรภูมิในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 11 แห่ง พบเพียง 2 

แห่ง คือ พระต าหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจาร วัดพุทไธสวรรย์ และวัดเกาะแก้วสุธารามฯ โดยนิยมเขียนเป็น

รูปซุ้มปราสาทเรียงกันในแนวนอน ซึ่งมีการจัดวางคล้ายคลึงกับภาพอดีตพุทธ  

- ด้านรูปแบบสวรรค์ชั้นฉกามาพจรในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ พบว่าเนื้อหาที่มีการน าเอามา

สร้างมีเพียงส่วนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โดยภาพปรากฏทุกแหล่งของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนสวรรค์ชั้นจตุมหาชิกาพบ

เพียงบางที่เท่านั้น นอกจากนี้ภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยังเป็นส่วนองค์ประกอบหลักของภาพด้วย ทั้งนี้สิ่งที่มี

เหมือนกันทุกแหล่งคือ ปรากฏปราสาทอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ (ยกเว้นวัดไชยทิศฯ ที่แสดงเป็นจุฬามณีเจดีย์)  
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  - ด้านรูปแบบวิถีพระอาทิตย์ พระจันทร์ ราหู ดวงดาว และภูเขาบริวารแห่งสุเมรุบรรพตใน

จิตรกรรมฝาผนังโบราณ พบว่าปรากฏอยู่ในทุกแหล่งของกลุ่มตัวอย่าง โดยกล่าวได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่

ส าคัญของภาพนี้ในงานที่น าเสนอจักรวาลไตรภูมิของจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ซึ่งสิ่งที่มีเหมือนกันในทุกแหล่ง

ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ปรากฏลักษณะเป็นภาพตัด โดยมีปราสาทอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ (ยกเว้นวัดไชยทิศฯ ที่

แสดงเป็นจุฬามณีเจดีย์), มีเขาสัตตบริภัณฑ์และมีปราสาทอยู่บนยอดของแต่ละเขา , ปรากฏก าแพงจักรวาล, 

พระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นรูปวงกลมพ้ืนแดงและเหลือง 

  - ด้านรูปแบบป่าหิมพานต์และสระอโนดาตในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ พบว่าจากกลุ่ม

ตัวอย่างปรากฏเพียง 4 แหล่ง คือ หอไตรวัดระฆัง วัดไชยทิศฯ วัดดุสิดาราม และวัดสระเกศ  โดยมีลักษณะ

ใกล้เคียงกันทุกแหล่ง คือ ใช้รูปวงกลมเป็นองค์ประกอบหลักซ่ึงแทนสายน้ าแต่ละสายที่ไหลออกจากปากสัตว์ 4 

ชนิด คือ ช้าง ม้า วัว และสิงห์ ซึ่งวนรอบเป็นวงกลมและแยกออกไปทั้งสี่ด้าน 

  - ด้านรูปแบบนรกภูมิในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างปรากฏเพียง 5 

แหล่ง คือ วัดราชสิทธารามฯ วัดดุสิดาราม วัดสระเกศ กรุงเทพฯ วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา 

และวัดใหญ่อินทราราม จ.ชลบุรี โดยสิ่งที่มีเหมือนกัน คือ มีปรากฏภาพหน้าผู้คนทรมานอยู่ในกรอบแต่ละ

กรอบ, มีภาพการทรมานโดยรอบขององค์ประกอบของภาพ 

- ด้านรูปแบบอสูรภพในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างปรากฏเพียง 4 

แหล่ง คือ หอไตร วัดระฆัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดราชสิทธารามฯ และวัดสระเกศ กรุงเทพฯ โดยสิ่งที่มี

เหมือนกัน คือ ปราสาท 8 หลัง ที่มีตัวภาพอยู่ภายใน (บางแห่งใชเป็นตัวภาพเท่านั้น เช่น หอไตร วัดระฆัง) 

โดยวางต าแหน่งเรียงตัวกันในแนวนอน (บางแห่งจัดเรียงเป็นสองชั้น เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) ที่

ด้านล่างของภาพ  

  - ด้านรูปแบบเปรตในจิตรกรรมฝาผนังโบราณ พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างปรากฏเพียง 1 แหล่ง 

คือ วัดดุสิดาราม กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดวางภาพที่แสดงเนื้อหาของเปรตใช้การวางปะปนไปกับส่วนองค์ประกอบ

ภาพอ่ืน เช่น กรณีท่ีวัดดุสิดารามนี้ปรากฏอยู่ร่วมกับภาพที่แสดงเนื้อหานรกภูมิ 

 

2.3. กลุ่มตัวอย่างงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่แสดงเนื้อหาจากวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ   

ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 7 ภาพ ซึ่งประกอบด้วย “จิตรกรรมฝาผนัง

เรื่องไตรภูมิที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ” โดย เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  รศ.ปัญญา วิจิน

ธนสาร ปาง  ชินะสาย และคณะ, ผลงานชื่อ “ภาพจิตรกรรมหิมพานต์”ของศ.ดร. ปรีชา เถาทอง, ภาพผลงาน

ชุด  “จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์” ของ รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, “จิตรกรรมไตรภูมิรัชกาลที่ 9”ของ

ศ.ดร. ปรีชา เถาทอง นายปัญญา วิจินธนสารและคณะ , “ไตรภูมิ”ของนายสมภพ บุตราช, นายปัญญา วิจิน
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ธนสาร, นายประทีป คชบัว, “อาณาจักรวาล” ของนายปัญญา วิจินธนสาร,  และ“สระอโนดาด” ของสิโรจน์ 

พวงบุปผา 

 

ตารางภาพผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่แสดงเนื้อหาจากวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

ผู้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ 

 

 
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์

 

 
อ.ปัญญา วิจินธนสาร

และคณะ 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิที่วัดพุทธปทีป 
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ศ.ดร. ปรีชา เถาทอง 

 

 
ภาพจิตรกรรมหิมพานต ์

 
รศ.ดร.สุวัฒน์  

แสนขัติยรัตน์ 

 
ภาพผลงานชุด  “จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์” 
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ศ.ดร. ปรีชา เถาทอง 

 

 
นายปัญญา วิจินธนสาร

และคณะ 

 

 

 

 
จิตรกรรมไตรภูมิรัชกาลที่ 9 
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นายสมภพ บุตราช, 

 
อ.ปัญญา วิจินธนสาร, 

 
นายประทีป คชบัว 

 

 
“ไตรภูมิ” 

 
อ.ปัญญา วิจินธนสาร “อาณาจักรวาล” 

 
นายสิโรจน ์พวงบุบผา 

 
“สระอโนดาต” 

ตารางที่ 3-20 ภาพผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่แสดงเนื้อหาจากวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลงานจิตรกรรมร่วมสมัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการจัดเรียงตามเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในแต่ละภาพที่ได้น าเสนอและ

เปรียบเทียบดังตารางต่อไปนี้  

 

2.3.1 รูปแบบภาพมหานครนิพพานหรือโลกุตรภูมิและอรูปภูมิในจิตรกรรมร่วมสมัย 
ที่มา มหานครนิพพานหรอืโลกุตรภูม ิ อรูปภูม ิ

“จิตรกรรมฝา

ผนังเร่ืองไตรภูมิ

ที่วัดพุทธปทปี 

กรุงลอนดอน   

- 

“ภาพจิตรกรรม

หิมพานต์” 

 

 

 
“จินตนาการ

แห่งสรวง

สวรรค์”  

- - 

“จิตรกรรมไตร

ภูมิรัชกาลที่ 9” 

 
 

“ไตรภูมิ” 

 

- 

“อาณา

จักรวาล”  
- 

 

“สระอโนดาด”  - - 

ตารางที่ 3-21  สรุปมูลเหตุส าคัญของรูปแบบภาพมหานครนิพพานหรือโลกุตรภูมิอรูปภูมิในจิตรกรรมร่วมสมยั 
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2.3.2 รูปแบบภาพรูปภูมิและสวรรค์ชั้นปรนิมวสวัสตีในจิตรกรรมร่วมสมัย 
ที่มา รูปภูมิ สวรรค์ชั้นปรนิมวสวัสตี 

“จิตรกรรมฝาผนัง

เร่ืองไตรภูมิที่วัด

พุทธปทีป กรุง

ลอนดอน   

- 

“ภาพจิตรกรรม

หิมพานต์” 

 

- 

“จินตนาการแห่ง

สรวงสวรรค์”  

- - 

“จิตรกรรมไตรภูมิ

รัชกาลที่ 9” 

 

 
 

 
“ไตรภูมิ” - - 

“อาณาจักรวาล”  - - 

“สระอโนดาด”  - - 

ตารางที่ 3-22  สรุปมูลเหตุส าคัญของรูปแบบภาพรูปภูมิและสวรรค์ชั้นฉกามาพจร (ชั้นปรนิมวสวัสตี)ในจิตรกรรมร่วมสมัย 
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2.3.3 รูปแบบภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และสวรรค์ชั้นจตุมหาชิกาในจิตรกรรมร่วมสมัย 
ที่มา สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สวรรค์ชั้นจตุมหาชิกา 

“จิตรกรรมฝาผนัง

เร่ืองไตรภูมิที่วัด

พุทธปทีป กรุง

ลอนดอน  

 

- 

“ภาพจิตรกรรม

หิมพานต์” 

  
“จินตนาการแห่ง

สรวงสวรรค์”  

 

- 

“จิตรกรรมไตรภูมิ

รัชกาลที่ 9” 

 
 

“ไตรภูมิ” 

 

 

“อาณาจักรวาล”  

 

- 

“สระอโนดาด”  - - 

ตารางที่ 3-23  สรุปมูลเหตุส าคัญของรูปแบบภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และสวรรค์ชั้นจตุมหาชิกาในจิตรกรรมร่วมสมัย 
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2.3.4 รูปแบบภาพภูเขาพระสุเมรุบรรพตและเขาบริวารในจิตรกรรมร่วมสมัย 
ที่มา ภาพภูเขาพระสุเมรุบรรพตและเขาบริวาร 

“จิตรกรรมฝา

ผนังเร่ืองไตรภูมิ

ที่วัดพุทธปทปี 

กรุงลอนดอน  

- 

“ภาพจิตรกรรม

หิมพานต์” 

 
“จินตนาการ

แห่งสรวง

สวรรค์”  

- 

“จิตรกรรมไตร

ภูมิรัชกาลที่ 9” 

 
“ไตรภูมิ” 

 

“อาณา

จักรวาล”  

 

“สระอโนดาด”  - 

ตารางที่ 3-24  สรุปมูลเหตุส าคัญของรูปแบบภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และสวรรค์ชั้นจตุมหาชิกาในจิตรกรรมร่วมสมัย 
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2.3.5 รูปแบบภาพอสูรภพและภาพนรกภูมิในจิตรกรรมร่วมสมัย 
ที่มา ภาพอสูรภพ ภาพนรกภูม ิ

“จิตรกรรมฝาผนัง

เร่ืองไตรภูมิที่วัด

พุทธปทีป กรุง

ลอนดอน  

- - 

“ภาพจิตรกรรม

หิมพานต์” 

- - 

“จินตนาการแห่ง

สรวงสวรรค์”  

- - 

“จิตรกรรมไตรภูมิ

รัชกาลที่ 9” 
 

 
“ไตรภูมิ” - 

 

“อาณาจักรวาล”  - - 

“สระอโนดาด”  - - 

ตารางที่ 3-25  สรุปมูลเหตุส าคัญของรูปแบบภาพอสูรภพและภาพนรกภูมิในจติรกรรมร่วมสมัย 
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลงานจิตรกรรมร่วมสมัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบภาพลักษณ์จิตรกรรมร่วมสมัย พบว่ามีศิลปินได้น าเอาเนื้อหาจาก

วรรณกรรมประเภทไตรภูมิมาใช้สร้างสรรค์อยู่ไม่น้อย โดยมีความแตกต่างกันออกไปตามจินตนาการและ

เทคนิคที่น าเสนอในแต่ละท่าน และส่วนใหญ่นิยมน าเอาเพียงบางส่วนของเนื้อหาทั้งหมดมาน าเสนอ ซึ่ง

สันนิษฐานว่าอาจเนื่องด้วยศิลปินผู้สร้างต้องการน าเสนอภาพให้สื่อถึงอารมณ์ของส่วนเนื้อหานั้นๆให้ได้มาก

ที่สุด มิได้เจาะจงไปที่กรอบของเนื้อหาที่มีรายละเอียดที่ยิบย่อย ยกตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างเช่น ผลงาน “สระ

อโนดาด” ของ อ.สิโรจน์ พวงบุบผา และผลงานชุด “จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์” ของ รศ.ดร.สุวัฒน์ 

แสนขัติยรัตน์ ที่ผลงานเน้นแสดงอารมณ์โดยรวมของภาพภายใต้เนื้อหา และถึงแม้ว่าจะมีการใส่รายละเอียดใน

เชิงสัญลักษณ์เพ่ือเชื่อมโยงสู่เนื้อหาในส่วนนั้นๆ ก็ตาม หากแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากเท่ากับอารมณ์ของภาพที่

แสดงออกมาอย่างเด่นชัดกว่า  ทั้งนี้สามารถสรุปรูปแบบภาพลักษณ์จิตรกรรมร่วมสมัยที่แสดงเนื้อหาของ

จักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิได้ดังนี้ 

- ด้านรูปแบบมหานครนิพพานในจิตรกรรมร่วมสมัย จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ภาพ พบเพียง 4 

แห่ง คือ “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน”, “ภาพจิตรกรรมหิมพานต์”, “จิตรกรรม

ไตรภูมิรัชกาลที่ 9” และ “ไตรภูมิ” ของ อ. สมภพ บุตราช ซึ่งสิ่งที่มีเหมือนกัน คือ ส่วนนี้จะปรากฏอยู่ด้าน

ตรงกลางบนสุดขององค์ประกอบภาพ  และปรากฏรูปปราสาทเป็นตัวแทน ยกเว้น “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตร

ภูมิที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน” ที่ใช้ภาพพระพุทธรูปปางปรินิพพาน (ปางไสยาสน์) เป็นตัวแทน  

- ด้านรูปแบบภาพอรูปภูมิในจิตรกรรมร่วมสมัย จากกลุ่มตัวอย่าง พบเพียง 3 แห่ง คือ “ภาพ

จิตรกรรมหิมพานต์”, “จิตรกรรมไตรภูมิรัชกาลที่ 9”, และ “อาณาจักรวาล” ซ่ึงสิ่งที่เหมือนกัน คือ ปรากฏรูป

ปราสาทเป็นตัวแทน และมีรูปร่างทรงกระจังอยู่ภายใน 

- ด้านรูปแบบภาพรูปภูมิในจิตรกรรมร่วมสมัย  จากกลุ่มตัวอย่าง พบเพียง 3 แห่ง คือ 

“จิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน”, “ภาพจิตรกรรมหิมพานต์”, และ“จิตรกรรมไตร

ภูมิรัชกาลที่ 9” โดยสิ่งที่มีเหมือนกัน คือ ปรากฏรูปปราสาทเป็นตัวแทน โดยมี่ตัวภาพอยู่ภายใน 

- ด้านรูปแบบภาพสวรรค์ชั้นปรนิมวสวัสตีในจิตรกรรมร่วมสมัย จากกลุ่มตัวอย่าง พบเพียง

ชิ้นเดียว คือ “จิตรกรรมไตรภูมิรัชกาลที่ 9” โดยแสดงเป็นปราสาท 2 หลัง ที่มีตัวภาพอยู่ภายในเป็นประธาน

ภายในแต่ละหลัง ซึ่งหลังหนึ่งแสดงเป็นตัวพระ อีกหลังเป็นตัวภาพยักษ์ 

- ด้านรูปแบบภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในจิตรกรรมร่วมสมัย จากกลุ่มตัวอย่าง พบจ านวน 6 

ชิ้น คือ “จิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน”,  “ภาพจิตรกรรมหิมพานต์”, 

“จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์”, “จิตรกรรมไตรภูมิรัชกาลที่ 9”, “ไตรภูมิ” ของ อ. สมภพ บุตราช, และ

“อาณาจักรวาล” โดยสิ่งที่มีเหมือนกัน คือ ปรากฏลักษณะเป็นภาพตัด โดยมีปราสาทอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ 
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(ยกเว้น“ไตรภูม”ิของ อ.สมภพ บุตราช ที่แสดงเป็นจุฬามณีเจดีย์), มีเขาสัตตบริภัณฑ์และมีปราสาทอยู่บนยอด

ของแต่ละเขา, ปรากฏก าแพงจักรวาล, พระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นรูปวงกลม 

- ด้านรูปแบบภาพสวรรค์ชั้นจตุมหาชิกาในจิตรกรรมร่วมสมัย พบเพียง 3 แห่ง คือ “ภาพ

จิตรกรรมหิมพานต์”, “จิตรกรรมไตรภูมิรัชกาลที่ 9”, และ “ไตรภูมิ”ของ อ.สมภพ บุตราช โดยสิ่งที่มี

เหมือนกัน คือ ปรากฏเป็นปราสาท 4 หลัง ในส่วนบริเวณตรงกลางของความสูงเขาพระสุเมรุ 

- ด้านรูปแบบภาพภูเขาพระสุเมรุบรรพตและเขาบริวารในจิตรกรรมร่วมสมัย พบจ านวน 4 

ชิ้น คือ “ภาพจิตรกรรมหิมพานต์”, “จิตรกรรมไตรภูมิรัชกาลที่ 9”, “อาณาจักรวาล”, และ “ไตรภูมิ”ของ อ.

สมภพ บุตราช โดยสิ่งที่มีเหมือนกัน คือ ปรากฏลักษณะเป็นภาพตัด โดยมีปราสาทอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ, มี

เขาสัตตบริภัณฑ์และมีปราสาทอยู่บนยอดของแต่ละเขา , ปรากฏก าแพงจักรวาล, พระอาทิตย์และพระจันทร์

เป็นรูปวงกลมพื้นแดงและเหลือง 

- ด้านรูปแบบภาพอสูรภพในจิตรกรรมร่วมสมัย พบเพียงแห่งเดียว คือ “จิตรกรรมไตรภูมิ

รัชกาลที ่9” โดยแสดงเป็นรูปปราสาทจ านวน 8 หลัง ที่มีตัวภาพอยู่ภายใน ซึ่งตรงส่วนกลางของภาพแสดงเป็น

รูปต้นไม้ สันนิษฐานว่าแสดงเป็นต้นแคที่เป็นสัญลักษณ์ของภพอสูร 

- ด้านรูปแบบภาพนรกภูมิในจิตรกรรมร่วมสมัย พบเพียง 2 แห่ง คือ “จิตรกรรมไตรภูมิ

รัชกาลที่ 9” และ “ไตรภูมิ” ที่วาดโดย อ.ประทีป คชบัว โดยสิ่งที่มีเหมือนกัน คือ มีการแบ่งองค์ประกอบ

ออกเป็นส่วนๆ ซึ่งภายในแสดงภาพผู้คนถูกทรมาน และปรากฏส่วนที่เป็นที่พ านักของพระยายมผู้เป็นใหญ่ใน

นรก 

สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยาของวรรณกรรม

ประเภทไตรภูมิ 

 ด้านที่มาของรูปแบบภาพลักษณ์จิตรกรรมสมุดไทยโบราณ มีพัฒนาการมาจากลายลักษณ์อักษรมา

ก่อน โดยสมุดภาพไตรภูมิที่เก่าแก่ที่สุดเท่าท่ีค้นพบในปัจจุบันมีอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 จนถึงครึ่งแรก

ของพุทธศตวรรษที่ 23 ได้แก่ สมุดภาพไตรภูมิหมายเลขท่ี5 และสมุดภาพไตรภูมิหมายเลขท่ี6 ซึ่งทั้ง 2 ฉบับนี้ 

เป็นหลักฐานที่ส าคัญของต้นสายการคัดลอกรูปแบบสมุดภาพไตรภูมิฉบับต่อๆ มาทั้ง 2 สายการคัดลอก  ส่วน

จิตรกรรมฝาผนังโบราณที่น าเสนอจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

คือภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในพระต าหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย

อยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดวางในต าแหน่งผนังสกัดหลังหรือหน้าพระประธาน (ที่อยู่

ต าแหน่งผนังสกัดหน้าพบจ านวนไม่มาก) นอกจากนั้นจะจัดวางโดยแทรกอยู่ในภาพอ่ืนตามต าแหน่งต่างๆของ

จิตรกรรมฝาผนังภายในตัวพุทธสถาน ด้านงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่แสดงเนื้อหาจากวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ

นั้น พบว่ามีศิลปินได้น าเอาเนื้อหาจากวรรณกรรมประเภทไตรภูมิมาใช้สร้างสรรค์อยู่ไม่น้อย โดยมีความ
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แตกต่างกันออกไปตามจินตนาการและเทคนิคที่น าเสนอในแต่ละท่าน และส่วนใหญ่นิยมน าเอาเพียงบางส่วน

ของเนื้อหาทั้งหมดมาน าเสนอ 

ทางด้านภาพลักษณ์ทางจิตรกรรมที่แสดงออกซึ่งจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ พบว่า

ภาพมหานครนิพพาน จะนิยมใช้ปราสาทอยู่ตรงกลางขององค์ประะกอบของภาพซึ่งมีตัวภาพแทนองค์

สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในท่าปางปางไสยาสน์ และมีส่วนประกอบ คือ ก าแพงและซุ้มประตูสระน้ า หงษ์ 

และนกยูง โดยภาพนี้จะปรากฏในกลุ่มจิตรกรรมสมุดไทยโบราณ และกลุ่มจิตรกรรมร่วมสมัย ไม่ปรากฏอยู่ใน

กลุ่มจิตรกรรมฝาผนังโบราณ  ส่วนภาพอรูปปาวจรภูมินั้นไม่ปรากฏอยู่ในกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังโบราณเช่นกัน 

ทั้งนี้ในส่วนที่ปรากฏในกลุ่มจิตรกรรมสมุดไทยโบราณและกลุ่มจิตรกรรมร่วมสมัยนั้น นิยมใช้รูปภาพกระจังใน

ปราสาทสันนิษฐานว่าแทนดวงจิตของอรูปพรหม  ด้านภาพรูปาวจรภูมิ พบได้ในทุกกลุ่มตัวอย่าง โดยนิยมใช้

รูปปราสาทเป็นตัวแทนและมีพระพรหมอยู่ภายในปราสาทแต่ละหลัง ซึ่งในกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังโบราณจะใช้

การจัดเรียงในแนวนอน ต่างกับอีกสองกลุ่มที่ เรียงในแนวตั้งตามที่ระบุไว้ในส่วนเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีการใช้

เจดีย์เป็นส่วนบนสุดของภพภูมินี้ด้วย สันนิษฐานได้ว่าแสดงแทนพระทุศเจดีย์ในชั้นอกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ  ใน

ส่วนภาพสวรรค์ชั้นฉกามาพจรนั้นส่วนใหญ่แสดงภาพดังนี้ ในชั้นปรนิมมิตวสวัตดีปรากฏปราสาท 2 ชั้น อยู่

ต าแหน่งด้านบนสุดของกลุ่มนี้   ถัดลงมาเป็นนิมมานรดีทีป่รากฏปราสาท 1 หลัง ถัดลงมาเป็นชั้นดุสิต ซึ่งส่วน

ใหญ่ปรากฏปราสาท 2 หลัง ถัดลงมาเป็นชั้นยามาที่ปรากฏปราสาท 1 หลัง ซึ่งส่วนสวรรค์ชั้นฉกามาพจรนี้ที่ได้

กล่าวมานี้ ไม่เป็นที่นิยมในการน ามาสร้างสรรค์เป็นงานทั้งจิตรกรรมฝาผนังโบราณและจิตรกรรมร่วมสมัยมาก

นักจึงไม่ค่อยปรากฏให้เห็น   ในส่วนต่อมาถัดลงมาจากชั้นยามาเป็นชั้นดาวดึงส์ที่อยู่บริเวณยอดเขาพระ

สุเมรุ โดยปรากฏเป็นปราสาท 2 หลัง และยังปรากฏต้นไม้(ต้นปาริชาต), จุฬามณีเจดีย์และที่ประทับช้าง

เอราวัณ โดยในส่วนดาวดึงส์นี้ถือว่าเป็นองค์ประธานของภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่ที่น าเสนอเรื่องราวของ

จักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ โดยสามารถพบเห็นได้ทุกกลุ่มตัวอย่าง   ถั ด ล ง ม า จ า ก ชั้ น

ดาวดึงส์เป็นในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาที่อยู่ต าแหน่งบริเวณต าแหน่งเขาพระสุเมรุ โดยปรากฏเป็นปราสาท 4 

หลังด้วยกันเรียงอยู่ในแนวนอนระดับเดียวกัน  ด้านรูปแบบภาพภูเขาพระสุเมรุบรรพตและเขาบริวารนั้น ทุก

กลุ่มตัวอย่างปรากฏคล้ายคลึงกันคือมีลักษณะเป็นภาพตัด โดยมีปราสาทอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ (สวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์) และมีเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง7เรียงล าดับความสูงลงมา ภาพรวมจึงปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยแต่ละ

เขานั้นจะมีปราสาทอยู่บนยอดของแต่ละเขา ที่ขอบซ้ายขวาของภาพแสดงเป็นเขาก าแพงจักรวาล  นอกจากนี้

ยังมีภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่แสดงเป็นรูปวงกลมพ้ืนแดงและเหลืองด้วย  ด้านรูปแบบป่าหิมพานต์และ

สระอโนดาต มีปรากฏทุกกลุ่มตัวอย่าง โดยมีลักษณะใกล้เคียงกันทุกแหล่ง คือ ใช้รูปวงกลมเป็นองค์ประกอบ

หลักซึ่งแทนสายน้ าแต่ละสายที่ไหลออกจากปากสัตว์ 4 ชนิด คือ ช้าง ม้า วัว และสิงห์ ซึ่งวนรอบเป็นวงกลม

และแยกออกไปทั้งสี่ด้าน  ในด้านรูปแบบอสูรภพ ปรากฏในทุกกลุ่มตัวอย่างโดยอยู่ในต าแหน่งด้านล่างของ

ภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงเป็นปราสาท 8 หลัง ที่มีตัวภาพอยู่ภายใน   ด้านรูปแบบนรกภูมิ มีปรากฏทุกกลุ่ม
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ตัวอย่าง โดยสิ่งที่มีเหมือนกันคือ มีการใช้ภาพหน้าผู้คนทรมานอยู่ในกรอบแต่ละกรอบและมีภาพการทรมาน

โดยรอบขององค์ประกอบของภาพ  ส่วนรูปแบบภาพเปรตนั้นพบมากในกลุ่มจิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิที่มี

ภาพและการอธิบายอย่างละเอียด แตกต่างจากกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังโบราณ และจิตรกรรมร่วมสมัยที่ไม่ค่อย

พบมากนัก  

 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยาในวรรณ

รรณประเภทไตรภูมิ รวมถึงแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านจิตรกรรมไทยแล้วนั้น ท าให้ผู้วิจัยเกิดแรง

บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่แสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวของภพภูมิต่างๆ ที่ปรากฏ

ในวรรณกรรมประเภทนี้ ที่สามารถแสดงออกถึงเนื้อหาและอารมณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ได้มีการระบุเอาไว้

ในแต่ละส่วนให้ได้มากท่ีสุด โดยมีขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์ดังนี้ 
 การก าหนดรูปแบบ เนื้อหา และความคิด 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของผลงานจากข้อมูลของภพภูมิทั้ง 32 ภพ ที่มีการระบุในวรรณกรรมประเภท

ไตรภูมิ ซึ่งประกอบด้วย 1.นรกภูมิ 2.เปรตภูมิ  3.อสุรกายภูมิ 4.ติรัจฉานภูมิ 5. มนุสสภูมิ 6. สวรรค์จาตุมหา

ราชิกา 7. สวรรค์ดาวดึงส์ 8. สวรรค์ยามา 9. สวรรค์ดุสิดา 10. สวรรค์นิมมานรดี 11. สวรรค์ปรนิมมิตวสวัตตี 

12.พรหมปาริสัชชาภูมิ 13.พรหมปุโรหิตาภูมิ 14.มหาพรหมาภูมิ 15.ปริตรตาภาภูมิ 16.อัปปมาณาภาภูมิ 17.

อาภัสราภูมิ 18.ปริตตสุภาภูมิ 19.อัปปมาณสุภาภูมิ 20.สุภกิณหาภูมิ 21.เวหัปผลาภูมิ 22.อสัญญีสัตตาภูมิ 23.

อวิหาสุทธาวาสภูมิ 24.อตัปปาสุทธาวาสภูมิ 25.สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ 26.สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ 27.อกนิฏฐ

สุทธาวาสภูมิ 28.อากาสานัญจายตนภูมิ 29.วิญญาณัญจายตนภูมิ 30.อากิญจัญญายตนภูมิ 31.เนวสัญญานา

สัญญายตนภูมิ และ 32.โลกุตระภูมิ  โดยท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเนื้อหา และ

รูปแบบที่ได้มีการสร้างสรรค์เอาไว้แล้วในอดีตจนตกตะกอนความรู้ที่ได้ และน าเอามาน าเสนอในรูปแบบที่มา

จากตีความซึ่งเนื้อหาและผสมผสานกับจินตนาการส่วนตนด้วยตัวผู้วิจัยเอง 

 การก าหนดรูปแบบทางศิลปะ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานในงานวิจัยนี้ เนื่องด้วยเนื้อหาของเรื่องราวจักรวาลวิทยาในวรรณกรรม

ประเภทไตรภูมินี้มีความหลากหลายมาก เป็นเหตุให้ผู้วิจัยต้องท าการก าหนดแยกแยะแต่ละกลุ่มของเนื้อหา 

ออกเป็นจ านวน 8 ชุดด้วยกัน รวมเป็นผลงานทั้งหมด 29 ชิ้น  อันประกอบด้วย  1. โลกุตระภูมิ 1 ชิ้น  2. 

อรูปภูมิ 1 ชิ้น    3. รูปภูมิ 1 ชิ้น    4. ฉกามาพจรภูมิ  11 ชิ้น    5. มนุสสภูมิและติรัจฉานภูมิ 1 ชิ้น    6. 

เปรตภูมิ 1 ชิ้น    7. นรกภูมิ 9 ชิ้น  8. อสุรกายภูมิ 4 ชิ้น  โดยแต่ละชุดของผลงานจะมีลักษณะที่แสดงออก

ซึ่งสภาวะที่แตกต่างกัน แต่เมื่อรวมกันก็จะเป็น 1 จักรวาลเดียวกัน 
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 ส่วนด้านเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ผู้วิจัยใช้เทคนิคการเขียนสีอะครายลิคบนเฟรมผ้าใบ ที่มี

ขนาดที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุที่ผู้วิจัยค านึงถึงภาพรวมของผลงานทั้งหมดที่สามารถรวมกันเป็นโครงสร้าง

จักรวาลทั้งหมดได ้

 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ในขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานผู้วิจัยได้จัดล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. การจัดท าแบบร่าง 

 ด้านขั้นตอนการจัดท าแบบร่าง ผู้วิจัยได้ท าการจัดท าแบบร่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  
1.1 แบบร่างภาพรวมของจักรวาล 

 ขั้นตอนการร่างภาพร่วมของจักรวาล ผู้วิจัยได้ท าการร่างแบบดังนี้ 

 

                 
ภาพที ่3-2  ภาพร่างแนวคิดของภาพรวมจักรวาลในวรรณกรรมไตรภูมิ 

 

 
ภาพที ่3-3  ภาพร่างรวมผลงาน “จิตรกรรมจากแนวคิดจกัรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 1” 
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ภาพที ่3-4  ภาพร่างรวมผลงาน “จิตรกรรมจากแนวคิดจกัรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 2” 

 
1.2 แบบร่างภพภูมิส่วนต่างๆ 

ในการร่างภพภูมิต่างๆ  ผู้วิจัยได้ท าการร่างส่วนประกอบที่จะใช้ในผลงานดังนี้   

   1.2.1 แบบร่างผลงานชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” 

 

 
ภาพที ่3-5  ภาพแบบร่างรวมผลงานชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” 

 

 
ภาพที ่3-6  ภาพแบบร่างรายละเอียดของส่วนผลงานชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” 



104 
 

1.2.2 แบบร่างผลงานชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” 

 

 
ภาพที ่3-7  ภาพแบบร่างผลงานชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” 

 

   

 

 

 
 

ภาพที ่3-8 ภาพแบบร่างรายละเอียดของส่วนผลงานชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” 
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1.2.3 แบบร่างผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” 

 

 
ภาพที ่3-9  ภาพแบบร่างผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” 

 

 
ภาพที ่3-10  ภาพรา่งรายละเอยีดของส่วนผลงานชุดที ่3 “รูปภูมิ” 
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1.2.4 แบบร่างผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3-11  ภาพแบบร่างผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” 

 

 
ภาพที ่3-12  ภาพแบบร่างรายละเอียดของส่วนผลงานชุดที ่4 “ฉกามาพจรภูม”ิ 
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1.2.5 แบบร่างผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิและติรัจฉานภูมิ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3-13  ภาพแบบร่างผลงานชุดที ่5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูม”ิ 

 

 
ภาพที ่3-14  ภาพแบบร่างรายละเอียดของ “พระอาทิตย์” ในผลงานชุดที ่5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 

 

 
ภาพที ่3-15  ภาพแบบร่างรายละเอียดของ “พระจันทร”์ ในผลงานชุดที ่5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 
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ภาพที ่3-16  ภาพแบบร่างรายละเอียดของ “มนุสสภูมิ” ในผลงานชุดที ่5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 

 

 
ภาพที ่3-17  ภาพแบบร่างรายละเอียดของ “ครุฑ” ในผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 
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ภาพที ่3-18  ภาพแบบร่างรายละเอียดในผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภมูิ และเปรตภูมิ” 

 

   
ภาพที ่3-19  ภาพแบบร่างรายละเอียดในผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภมูิ และเปรตภูมิ” 

 

 
ภาพที ่3-20  ภาพแบบรา่งรายละเอยีดของ “ปลาอานนท์” ในผลงานชุดที ่5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 
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ภาพที ่3-21  ภาพแบบร่างแนวคิดของ “เปรต” ในผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ตริัจฉานภูม ิและเปรตภูมิ” 

 

1.2.6 แบบร่างผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3-22  ภาพแบบร่างผลงานชุดที ่6 “นรกภูมิ” 

 

   
ภาพที ่3-23  ภาพแบบร่างแนวคิดของ “ยมโลกนรก” ในผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” 
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ภาพที ่3-24  ภาพแบบร่างรายละเอียดของ “ยมโลกนรก” ในผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” 

  

         
 

     
 

       
ภาพที ่3-25  ภาพแบบร่างแนวคิดของ “นรกขุมใหญ่” ในผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” 
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1.2.7 แบบร่างผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภูม”ิ 
 

 

 

 

 
ภาพที ่3-26  ภาพแบบร่างผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภูมิ” 

 

 
ภาพที ่3-27  ภาพแบบร่างรายละเอียดของส่วนผลงานชุดที ่7 “อสุรกายภูมิ” (ใช้ลักษณะเช่นเดียวกันกบั ฉกามาพจรภมูิ) 
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  2. การสร้างสรรค์จิตรกรรมแนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

ในการสร้างสรรค์จิตรกรรมแนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ  ผู้วิจัยได้ท า

สร้างสรรคผ์ลงานดังนี้   

   2.1 ผลงานจิตรกรรมชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” 

ผลงานชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมสีอะครายลิคบนผืนผ้าใบ ขนาด 

12.60 X 3.0 ม.จ านวน 1 ชิ้น  

 

 
 

ภาพที ่3-28  ภาพผลงานจิตรกรรมชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” 

 

2.2 ผลงานจิตรกรรมชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” 

ผลงานชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมสีอะครายลิคบนผืนผ้าใบ ขนาด     70 

X 50 ซม.จ านวน 1 ชิ้น  

 

 
 

ภาพที ่3-29 ภาพผลงานจิตรกรรมชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” 
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2.3 ผลงานจิตรกรรมชุดที่ 3 “รูปภูมิ” 

ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมสีอะครายลิคบนผืนผ้าใบ            ขนาด 

70 X 50 ซม.จ านวน 6 ชิ้น และ ขนาด 120 X 90 ซม.จ านวน 1 ชิ้น 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่3-30 ภาพผลงานจิตรกรรมชุดที่ 3 “รูปภูมิ” 
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2.4 ผลงานจิตรกรรมชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมสีอะครายลิคบนผืนผ้าใบ            

ขนาด 70 X 50 ซม.จ านวน 10 ชิ้น 

 

  

 

 

 

 

    

 

ภาพที ่3-31 ภาพผลงานจิตรกรรมชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” 
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2.5 ผลงานจิตรกรรมชุดที่ 5 “มนุสสภูม ิติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 

ผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมสีอะคราย

ลิคบนผืนผ้าใบ ขนาด 90 X 90 ซม.จ านวน 1 ชิ้น 

 

 
 

ภาพที ่3-32 ภาพผลงานจิตรกรรมชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูม ิและเปรตภมูิ” 
 

2.6 ผลงานจิตรกรรมชุดที่ 6 “นรกภูมิ” 

ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมสีอะครายลิคบนผืนผ้าใบ ขนาด     30 

X 30 ซม.จ านวน 9 ชิ้น 

 

 

        
ภาพที ่3-33 ภาพผลงานจิตรกรรมชุดที่ 6 “นรกภูมิ” 
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2.7 ผลงานจิตรกรรมชุดที่ 7 “อสุรกายภูม”ิ 

ผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภูมิ” ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมสีอะครายลิคบนผืนผ้าใบ ขนาด 

70 X 60 ซม.จ านวน 4 ชิ้น 

 

    
 

ภาพที ่3-34 ภาพผลงานจิตรกรรมชุดที่ 7 “อสุรกายภูมิ” 
 

2.2 ภาพรวมของผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยจักรวาลวิทยาจากแนวคิดวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 
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ภาพที ่3-34 ภาพผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยจักรวาลวิทยาจากแนวคิดวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ผลงานที่ได้สร้างสรรค์ 

 
 ในการวิเคราะห์ผลงานที่ได้สร้างสรรค์ในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดจักรวาลวิทยา

ของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การสร้างสรรค์ผลงานในงานวิจยัเร่ือง การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรม

ประเภทไตรภูมิเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม จ านวน 200 

ชุด และท าการวิเคราะห์และน าเสนอโดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 รายละเอียดของผลงาน และข้อมูลความคิดเห็น ทัศนคติ เกี่ยวกับรูปแบบผลงานศิลปะเรื่อง 

จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 
ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นแบบปลายเปิดแสดงความคิดเห็น 
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ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของลักษณะข้อมูล

ส่วนตัวของผู้กรอกแบบสอบถาม 

ตาราง 4-1 

ลักษณะข้อมูลส่วนตัว                  จ านวน(คน)            ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย              80    40 

 หญิง        120    60 

รวม        200   100 

2. อายุ 
ไม่เกิน18 ปี              23  11.5 

19--30 ปี               95  47.5 

31- 45 ปี               34  17.0 

46- 60 ปี             33  16.5 

 61 ปีขึ้นไป             15    7.5 

รวม        200   100 

3. การศึกษา 
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาตอนต้น                   6    3.0 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.             17             8.5 

อนุปริญญา                    9    4.5 

ปริญญาตรี         137     68.5 

ปริญญาโทข้ึนไป               31  15.5 

รวม         200      100 

4. นับถือศาสนา 
ศาสนาพุทธ           176   88.0 
ศาสนาคริสต์                   9            4.5 
ศาสนาอิสลาม             15      7.5 
ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู                 0               0 
ศาสนาซิกส์                       0               0 
อ่ืน ๆ ………………………..                        0               0 
รวม          200       100 
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ตาราง 4-1 (ต่อ) 
ลักษณะข้อมูลส่วนตัว                                                       จ านวน(คน)            ร้อยละ 

5.  รู้เรื่อง จักรวาลวิทยา 
   รู้เรื่อง จักรวาลวิทยา                 6       3.0 

เคยได้รับรู้เรื่อง จักรวาลวิทยา มาบ้าง              167     83.5 
 ไม่เคยได้รับรู้                  27     13.5 
รวม          200       100 

6. เคยรับรู้เรื่องไตรภูม ิ
รู้เรื่องไตรภูม ิ           4       2.0 
 เคยได้รับรู้เรื่องไตรภูมิมาบ้าง                         17       8.5 
 ไม่เคยได้รับรู้        179     89.5 
รวม          200       100 

  

สรุปผล ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40 

2. เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60  

3. อายุ 19--30 ปี มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 47.5 

4. การศึกษาระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ3 

5. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  คิดเป็นร้อยละ 8.5 

6. การศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ4.5 

7. การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ68.5 

8. การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ15.5  

9. นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ88  
10. นับถือศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละ4.5 
11. นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ7.5 
12. รู้เรื่อง จักรวาลวิทยา คิดเป็นร้อยละ 3 

13. เคยได้รับรู้เรื่อง จักรวาลวิทยา มาบ้างคิดเป็นร้อยละ83.5 

14. ไม่เคยได้รับรู้เรื่อง จักรวาลวิทยา คิดเป็นร้อยละ13.5 

15. รู้เรื่อง ไตรภูมิ คิดเป็นร้อยละ2 

16. เคยได้รับรู้เรื่อง ไตรภูมิ มาบ้างคิดเป็นร้อยละ8.5 
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17. ไม่เคยได้รับรู้เรื่อง ไตรภูมิ เป็นร้อยละ89.5 
 

ตอนที่ 2 รายละเอียดของผลงาน และข้อมูลความคิดเห็น ทัศนคติ เกี่ยวกับรูปแบบผลงานศิลปะเรื่อง 

“จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ”  

การสร้างสรรค์ผลงานในงานวิจยัเร่ือง การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรม

ประเภทไตรภูมิเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย  นั้นได้มีการอธิบายสรุปไว้ดงันีคื้อ ไตรภูมิได้มีการ

แบ่งภพภูมิออกเป็น 3 ภูมิใหญ่ๆ อันประกอบด้วย  

1. กามภูมิ มี 11 ภูมิ ซึ่งประกอบด้วย   1.นรกภูมิ 2.เปรตภูมิ  3.อสุรกายภูมิ 4.ติรัจฉานภูมิ 5. มนุสส

ภูมิ 6. สวรรค์จาตุมหาราชิกา 7. สวรรค์ดาวดึงส์ 8. สวรรค์ยามา 9. สวรรค์ดุสิดา 10. สวรรค์นิมมานรดี 11. 

สวรรค์ปรนิมมิตวสวัตตี   

2. รูปภูมิ มี 16 ภูมิ ประกอบด้วย 1.พรหมปาริสัชชาภูมิ 2.พรหมปุโรหิตาภูมิ 3.มหาพรหมาภูมิ 4.

ปริตรตาภาภูมิ 5.อัปปมาณาภาภูมิ 6.อาภัสราภูมิ 7.ปริตตสุภาภูมิ 8.อัปปมาณสุภาภูมิ 9.สุภกิณหาภูมิ 10.

เวหัปผลาภูมิ 11.อสัญญีสัตตาภูมิ 12.อวิหาสุทธาวาสภูมิ 13.อตัปปาสุทธาวาสภูมิ 14.สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ 15.

สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ 16.อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ 

3. อรูปภูมิ  มี  4 ภูมิ ประกอบด้วย 1.อากาสานัญจายตนภูมิ  2.วิญญาณัญจายตนภูมิ  3.อา

กิญจัญญายตนภูมิ 4.เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ  

รวมทั้งหมดเป็น 31 ภูมิ และยังมีอีกหนึ่งภูมิที่เรียกว่า “โลกุตระภูมิ” ที่อยู่สูงสุดและนอกเหนือจากที่

กล่าวข้างต้น จึงรวมทั้งหมดได้เป็น 32 ภูมิด้วยกัน 

และจากข้อมูลดงันีผู้้ วิจยัได้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเป็น  “จิตรกรรมไทยร่วม

สมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” จ านวน 7 ชุด ด้วยกันดังนี้  

ชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมจ านวน 1 ชิ้น 

ชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมจ านวน 1 ชิ้น 

ชุดที่ 3 “รูปภูม”ิ ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมจ านวน 7 ชิ้น 

ชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมจ านวน 10 ชิ้น 

ชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมจ านวน 1 ชิ้น 

ชุดที่ 6 “นรกภูม”ิ ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมจ านวน 9 ชิ้น 

ชุดที่ 7 “อสุรกายภูมิ” ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมจ านวน 4 ชิ้น  

รวมทั้งหมดเป็น 33 ชิ้น และมีการจัดรวมกันทั้งหมดเป็นผลงาน 1 ชิ้นใหญ่ 

ในกระบวนการการเลือกรูปแบบเพ่ือน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน     ผู้วิจัยได้ท าการสเก็ตผลงาน

ขึ้นมาก่อน การสเก็ตงานจ าลองขึ้นมานั้นผู้วิจัยได้สเก็ตภาพ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกภาพสเก็ต จากนั้น
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ผู้เชี่ยวชาญได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(purposive Sampling) จากภาพสเก็ตทั้งหมด แล้วคัดเลือกมา 7 

ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ผลงานชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” 

ในการสร้างผลงานชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” เป็นการน าเสนอภาพตามจินตนาการจ านวน 1 ชิ้นงานที่

ได้รับแรงบันดาลใจจากเนื้อหาของ “โลกุตระภูมิ” หรือดินแดนนิพพานในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ“โลกุตระภูมิ”และสร้างสรรค์ผลงานตามจิตนาการที่ได้รับรู้มา

เป็นผลงานดังนี้ 

- ผลงานชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-1 ผลงานชุดที่ 1 “โลกุตระภูม”ิ 
 

ผลงานชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะบรรยากาศที่เบาบางแสดงให้

เห็นถึงสภาวะที่เบาสบายในต าแหน่งด้านบนของภาพที่แตกต่างจากส่วนล่างของงานที่ใช้สีในโทนเข้มแสดงถึง

สภาวะที่ยังคงมืดมนอยู่ และใช้สัญลักษณ์แทนดินแดน “โลกุตระภูมิ” เป็นเพียงรูปวงกลมขนาดเล็กเมื่อเทียบ

กับภาพรวมทั้งหมดเพ่ือแสดงถึงการหลุดพ้นออกจากโลกทั้งหมดของไตรภูมิ 
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ตาราง 4-2 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน ผลงานชุดที่ 1 “โลกุตระภูมิ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกโล่งโปร่งและเบาที่ปรากฏอยู ่
       ในผลงาน “โลกุตระภูมิ” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงาน“โลกุตระภูมิ”แล้วรู้สึกถึง 
       สภาวะที่เบาสบายหลุดพ้นออกจากโลก 
      ทั้งหมดของไตรภูม ิ 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงาน“โลกุตระภูมิ”ท าให้เข้าใจ  
      ในเรื่องโลกุตระภูมิมากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “โลกุตระภูมิ” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-1 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “โลกุตระภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “โลกุตระภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกโล่งโปร่งและเบาที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “โลกุตระภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงาน “โลกุตระภูมิ” แล้วรู้สึกรับรู้ถึงสภาวะที่เบาสบายหลุดพ้นออกจากโลกทั้งหมดของ

ไตรภูมิที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “โลกุตระภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงาน “โลกุตระภูมิ” แล้วรู้สึกเข้าใจในเรื่องโลกุตระภูมิมากข้ึน มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
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ผลงานชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” 

ในการสร้างผลงานชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” เป็นการน าเสนอภาพตามจินตนาการจ านวน 1 ชิ้นงานที่ได้รับ

แรงบันดาลใจจากเนื้อหาของ “อรูปภูมิ” หรือดินแดนของพรหมที่ไม่ปรากฏเป็นรูปแล้ว มีเพียงแค่ดวงจิตใน

วรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ “อรูปภูมิ” และสร้างสรรค์ผลงานตามจิตนาการที่ได้รับรู้มา

เป็นผลงานดังนี้ 

- ผลงานชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” 

 

 
 

ภาพที ่4-2 ผลงานชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” 
 

ผลงานชุดที่ 2 “อรูปภูมิ” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้

เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนา และใช้เส้นและจุดสร้าง

รูปร่างวงกลมเพ่ือแทนดวงจิตของพรหมที่อยู่ในภูมินี้ โดยในชั้นบนสุดนั้นจะมีขนาดที่เล็กสุดคือพรหมชั้นอา

กาสานัญจายตนภูมิ ที่เป็นพรหมที่ดวงจิตเบาบางที่สุด และไล่เรียงขนาดใหญ่ลงมาเป็นชั้นวิญญาณัญจายตน

ภูมิ ชั้นอากิญจัญญายตนภูมิ และชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิตามล าดับ เพ่ือสื่อถึงรูปแบบดวงจิตในอรูป

พรหมในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ ส่วนสีที่เป็นพ้ืนหลังนั้นใช้สีโทน Island sand ที่สะอาดและดูอบอุ่นซึ่งสื่อ

ถึงบรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้น ส่วนภายในโครงสร้างสามเหลี่ยมใช้สี Warm White เป็นหลักเพ่ือสื่อถึง

ความบริสุทธิ์ของภพภูมินี้ ในด้านของส่วนรูปที่ใช้แทนดวงจิตของอรูปพรหมทั้งสี่นั้นใช้สีทอง เพ่ือต้องการให้

เกิดแสง Reflex และท าให้ไม่รู้สึกแข็งกระด้าง  
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ตาราง 4-3 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน ชุดที่ 2 “อรูปภูมิ”   

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                       ความ 
 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 
1 รับรู้ถึงความรู้สึกเบาสบายและสูงส่งที่ปรากฏ    
 อยู่ในผลงาน “อรูปภูมิ” 51 65 47 18 19 3.55 20.73 มาก 
2 เมื่อได้ชมผลงาน“อรูปภูมิ”แล้วรู้สึกถึง 
 สภาวะของดวงจิตอรูปพรหมทั้ง4 46 47 59 25 23  3.34 15.49 ปานกลาง 
3 เมื่อได้ชมผลงาน“อรูปภูมิ”ท าให้เข้าใจ 
 ในเรื่อง“อรูปภูมิ”มากขึ้น 49 67 54 24 6 3.65 24.58 มาก 
4    ชื่นชอบผลงาน “อรูปภูมิ” 64 71 50 9 6 3.89 30.63 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-3 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อรูปภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อรูปภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.89 เห็นด้วยมาก 
2. เมื่อได้ชมผลงาน“อรูปภูมิ”ท าให้เข้าใจในเรื่อง“อรูปภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.65 เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ถึงความรู้สึกเบาสบายและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อรูปภูมิ” มีค่าเฉลี่ย  3.55  เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงาน“อรูปภูมิ”แล้วรู้สึกถึงสภาวะของดวงจิตอรูปพรหมทั้ง 4 มีค่าเฉลี่ย 3.34 เห็นด้วย

ปานกลาง 
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ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” 

ในการสร้างผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” เป็นการน าเสนอภาพตามจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก

เนื้อหาของ “รูปภูมิ” หรือดินแดนของพรหมในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ โดยในภูมิชั้นนี้นัน้มีการแบง่ย่อย

ออกเป็น 16 ภูมิ ด้วยกนัคือ 1.พรหมปาริสัชชาภูมิ 2.พรหมปุโรหิตาภูมิ 3.มหาพรหมาภูมิ 4.ปริตรตาภาภูมิ 5.

อัปปมาณาภาภูมิ 6.อาภัสราภูมิ 7.ปริตตสุภาภูมิ 8.อัปปมาณสุภาภูมิ 9.สุภกิณหาภูมิ 10.เวหัปผลาภูมิ 11.

อสัญญีสัตตาภูมิ 12.อวิหาสุทธาวาสภูมิ 13.อตัปปาสุทธาวาสภูมิ 14.สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ 15.สุทัสสีสุทธาวาส

ภูมิ 16.อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ “รูปภูมิ” และสร้างสรรค์ผลงานตามจิตนาการที่ได้รับรู้มาเป็น

ผลงานจ านวน 7 ชิ้นงาน ดังนี้ 

- ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 1  “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 

 

 
 

ภาพที ่4-3 ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 1  “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 

 

ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 1  “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะ

โครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมสีทองมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

ของพุทธศาสนาและแสดงถึงดินแดนที่มีความสว่างไสว รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีขาวตามข้อมูลที่ได้รับมา ลอย

ตั้งอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงถึงว่าภูมินี้ลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า โดยที่ภายในปราสาทนั้นมีตัวภาพแสดงเป็นรูป

บุคลาธิษฐานถึงพรหมในชั้นนี้ด้วย ส่วนด้านพ้ืนหลังใช้สีโทน Island sand ที่สะอาดและดูอบอุ่นซึ่งสื่อถึง

บรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นเป็นหลักหากแต่ไส่น้ าหนักด้วยสี Cashmere ให้มีความเข้มมากกว่าภาพ 

“อรูปภูมิ” รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของพรหมในชั้นนี้ด้วย 
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ตาราง 4-4 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 1 “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

  

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                       ความ 
 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 
1 รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏ   
 อยู่ในผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 51 56 61 22 10  3.58 22.59 มาก 
2 เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ ์
 ที่ใช้ในผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 26 39 46 48 41  2.80 8.63       ปานกลาง 
3 เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
 “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น 27 37 53 40 43  2.82 9.43       ปานกลาง 
4 ชื่นชอบผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 62 69 52 9 8  3.84 29.38 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-4 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.58 เห็น

ด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็น

ด้วยปานกลาง 
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- ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 2  “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 
 

 
ภาพที ่4-4 ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 2  “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 

 

ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 2  “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะ

โครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมสีทองมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

ของพุทธศาสนาและแสดงถึงดินแดนที่มีความสว่างไสว รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีขาวตามข้อมูลที่ได้รับมา ลอย

ตั้งอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงถึงว่าภูมินี้ลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า โดยที่ภายในปราสาทนั้นมีตัวภาพแสดงเป็นรูป

บุคลาธิษฐานถึงพรหมในชั้นนี้ด้วย ส่วนด้านพ้ืนหลังใช้สีโทน Island sand ที่สะอาดและดูอบอุ่นซึ่งสื่อถึง

บรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นเป็นหลักหากแต่ไส่น้ าหนักด้วยสี Cashmere ให้มีความเข้มมากกว่าภาพ 

“อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของพรหมในชั้นนี้ด้วย 
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ตาราง 4-5 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 2 “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด  

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                       ความ 
 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 
1 รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏ   
 อยู่ในผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 51 56 61 22 10  3.58 22.59 มาก 
2 เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ 
 ที่ใช้ในผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 26 39 46 48 41  2.80 8.63       ปานกลาง 
3 เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
 “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น 27 37 53 40 43  2.82 9.43       ปานกลาง 
4 ชื่นชอบผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 62 69 52 9 8  3.84 29.38 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-5 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.58 เห็นด้วย

มาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็น

ด้วยปานกลาง 
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- ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 3  “สุทสัสีสุทธาวาสภูมิ” 

 

 
 

ภาพที ่4-5 ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 3  “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” 

 

ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 3  “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะ

โครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมสีทองมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

ของพุทธศาสนาและแสดงถึงดินแดนที่มีความสว่างไสว รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีขาวตามข้อมูลที่ได้รับมา ลอย

ตั้งอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงถึงว่าภูมินี้ลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า โดยที่ภายในปราสาทนั้นมีตัวภาพแสดงเป็นรูป

บุคลาธิษฐานถึงพรหมในชั้นนี้ด้วย ส่วนด้านพ้ืนหลังใช้สีโทน Island sand ที่สะอาดและดูอบอุ่นซึ่งสื่อถึง

บรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นเป็นหลักหากแต่ไส่น้ าหนักด้วยสี Cashmere ให้มีความเข้มมากกว่าภาพ 

“สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของพรหมในชั้นนี้ด้วย 
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ตาราง 4-6 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 3  “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด  

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                       ความ 
 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 
1 รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏ   
 อยู่ในผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” 51 56 61 22 10  3.58 22.59 มาก 
2 เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ 
 ที่ใช้ในผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” 26 39 46 48 41  2.80 8.63       ปานกลาง 
3 เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
 “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น 27 37 53 40 43  2.82 9.43       ปานกลาง 
4 ชื่นชอบผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” 62 69 52 9 8  3.84 29.38 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-6 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.58 เห็น

ด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็น

ด้วยปานกลาง 
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- ผลงานชุดที ่3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 4  “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 

 

 
ภาพที ่4-6 ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 4  “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 

 

ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 4  “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะ

โครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมสีทองมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

ของพุทธศาสนาและแสดงถึงดินแดนที่มีความสว่างไสว รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีขาวตามข้อมูลที่ได้รับมา ลอย

ตั้งอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงถึงว่าภูมินี้ลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า โดยที่ภายในปราสาทนั้นมีตัวภาพแสดงเป็นรูป

บุคลาธิษฐานถึงพรหมในชั้นนี้ด้วย ส่วนด้านพ้ืนหลังใช้สีโทน Island sand ที่สะอาดและดูอบอุ่นซึ่งสื่อถึง

บรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นเป็นหลักหากแต่ไส่น้ าหนักด้วยสี Cashmere ให้มีความเข้มมากกว่าภาพ 

“สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของพรหมในชั้นนี้ด้วย 
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ตาราง 4-7 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 4  “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

  

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                       ความ 
 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 
1 รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏ   
 อยู่ในผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 51 56 61 22 10  3.58 22.59 มาก 
2 เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ 
 ที่ใช้ในผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 26 39 46 48 41  2.80 8.63       ปานกลาง 
3 เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
 “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น 27 37 53 40 43  2.82 9.43       ปานกลาง 
4 ชื่นชอบผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 62 69 52 9 8  3.84 29.38 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-7 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.58 เห็น

ด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็น

ด้วยปานกลาง 
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- ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 5  “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 

 

 
ภาพที ่4-7 ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 5  “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 

 

ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 5  “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะ

โครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมสีทองมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

ของพุทธศาสนาและแสดงถึงดินแดนที่มีความสว่างไสว รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีขาวตามข้อมูลที่ได้รับมา ลอย

ตั้งอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงถึงว่าภูมินี้ลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า โดยที่ภายในปราสาทนั้นมีตัวภาพแสดงเป็นรูป

บุคลาธิษฐานถึงพรหมในชั้นนี้ด้วย ส่วนด้านพ้ืนหลังใช้สีโทน Island sand ที่สะอาดและดูอบอุ่นซึ่งสื่อถึง

บรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นเป็นหลักหากแต่ไส่น้ าหนักด้วยสี Cashmere ให้มีความเข้มมากกว่าภาพ 

“อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของพรหมในชั้นนี้ด้วย 
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ตาราง 4-8 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 5  “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด  

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                       ความ 
 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 
1 รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏ   
 อยู่ในผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 51 56 61 22 10  3.58 22.59 มาก 
2 เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ 
 ที่ใช้ในผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 26 39 46 48 41  2.80 8.63       ปานกลาง 
3 เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
 “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น 27 37 53 40 43  2.82 9.43       ปานกลาง 
4 ชื่นชอบผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 62 69 52 9 8  3.84 29.38 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-8 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.58 เห็นด้วย

มาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็นด้วยปานกลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็น

ด้วยปานกลาง 
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- ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 6  “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” 

 

 
ภาพที ่4-8 ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 6  “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภมูิ” 

 

ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 6  “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการแบบ

ภาพออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน โดยอิงจากข้อมูลที่อธิบายว่ารูปภูมิ 2 ชั้นนี้ตั้งอยู่ในระดับเดียวกัน และน าเอา

ลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมสีทองมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของแต่ละส่วนที่สื่อถึงลักษณะของ

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาและแสดงถึงดินแดนที่มีความสว่างไสว รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสี

ขาวตามข้อมูลที่ได้รับมา ลอยตั้งอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงถึงว่าภูมินี้ลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า โดยที่ภายใน

ปราสาทนั้นมีตัวภาพแสดงเป็นรูปบุคลาธิษฐานถึงพรหมในชั้นนี้ด้วย ส่วนด้านพ้ืนหลังใช้สีโทน Cashmere ให้

มีความเข้มมากกว่าภาพ “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของพรหมในชั้นนี้

ด้วย 
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ตาราง 4-9 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 6 “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลา

ภูมิ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

  

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                       ความ 
 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 
1 รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏ   
 อยู่ในผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลา 

 ภูม”ิ 51 56 61 22 10  3.58 22.59 มาก 
2 เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ 
 ที่ใช้ในผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลา 
     ภูม”ิ 26 39 46 48 41  2.80 8.63       ปานกลาง 
3 เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
 “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” มากขึ้น 27 37 53 40 43  2.82 9.43       ปานกลาง 
4 ชื่นชอบผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลา 
     ภูม”ิ 62 69 52 9 8  3.84 29.38       มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-9 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 

3.58 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 

เห็นด้วยปานกลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” มี

ค่าเฉลี่ย2.80 เห็นด้วยปานกลาง 
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- ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 7  “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” 

 

 
ภาพที ่4-9 ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 7  “ปฐมฌานภูมิ ทุตยิฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” 

 

ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 7  “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” เป็นรูปแบบที่เกิดจาก

การแบบภาพออกเป็น 9 ส่วนด้วยกัน อันประกอบด้วย ส่วนแถวด้านล่างสุด คือ ปฐมฌานภูมิ ซึ่งประกอบด้วย 

พรหมปาริสัชชาภูมิอยู่ทางด้านซ้าย พรหมปุโรหิตาภูมอิยู่ทางด้านขวา และมหาพรหมาภูมอิยู่ตรงส่วนกลาง  

ส่วนแถวกลาง คือ ทุติยฌานภูมิ ซึ่งประกอบด้วย ปริตรตาภาภูมิอยู่ทางด้านซ้าย อัปปมาณาภาภูมิอยู่

ทางด้านขวา และอาภัสราภูมิอยู่ตรงส่วนกลาง 

ส่วนแถวบนสุด คือ ตติยฌานภูมิ ซึ่งประกอบด้วย ปริตตสุภาภูมิอยู่ทางด้านซ้าย อัปปมาณสุภาภูมิอยู่

ทางด้านขวา และภกิณหาภูมิอยู่ตรงส่วนกลาง  และน าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมสีทองมาใช้เป็น

องค์ประกอบหลักในแต่ละส่วนที่สื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาและแสดงถึง

ดินแดนที่มีความสว่างไสว รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีขาวตามข้อมูลที่ได้รับมา ลอยตั้งอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงถึงว่า

ภูมินี้ลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า โดยที่ภายในปราสาทนั้นมีตัวภาพแสดงเป็นรูปบุคลาธิษฐานถึงพรหมในชั้น

นี้ด้วย ส่วนด้านพื้นหลังใช้สีโทน Cashmere ให้มีความเข้มมากกว่าภาพ “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ”  
 



139 

 

ตาราง 4-10 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 7 “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ 

ตติยฌานภูมิ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด  

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                       ความ 
 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 
1 รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏ   
 อยู่ในผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ  
     ตติยฌานภูม”ิ 51 56 61 22 10  3.58 22.59 มาก 
2 เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ 
 ที่ใช้ในผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ  
     ตติยฌานภูม”ิ 26 39 46 48 41  2.80 8.63       ปานกลาง 
3 เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
 “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ”  
     มากขึ้น 27 37 53 40 43  2.82 9.43       ปานกลาง 
4 ชื่นชอบผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ  
     ตติยฌานภูม”ิ 62 69 52 9 8  3.84 29.38       มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-10 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” มี

ค่าเฉลี่ย 3.58 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 

2.82 เห็นด้วยปานกลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” 

มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็นด้วยปานกลาง 
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ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” 

ในการสร้างผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” เป็นการน าเสนอภาพตามจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาล

ใจจากเนื้อหาของ “ฉกามาพจรภูมิ” หรือดินแดนของเทพที่ยังคงอยู่ในส่วนของกามภูมิในวรรณกรรมประเภท

ไตรภูมิ โดยในภูมิชั้นฉกามาพจรภูมินี้นัน้มีการแบ่งย่อยออกเป็น 6 ภูมิ ด้วยกันคือ 1.ปรนิมมิตวสวัตตี  2.

นิมมานรด ี3.ดุสิดา 4.ยามา 5.ดาวดึงส์ 6.จาตุมหาราชิกา 

ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ “ฉกามาพจรภูมิ” และสร้างสรรค์ผลงานตามจิตนาการที่ได้

รับรู้มาเป็นผลงานจ านวน 10 ชิ้นงาน ดังนี้ 

- ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 1  “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” 

 

 
ภาพที ่4-10 ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 1 “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” 

 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 1 “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอา

ลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมของพุทธศาสนา รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องและมั่งคง ที่จัดวางอยู่บน

เมฆเพ่ือแสดงว่าภูมินี้ล่องลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งภายในปราสาทแสดงตัวภาพเป็นรูปบุคลาธิษฐาน

ถึงปรนิมมิตวสวัตดีเทวราชผู้เป็นใหญ่ผู้หนึ่งในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ส่วนด้านโทนสีใช้สี Island sand 

และ Cashmere ที่สะอาดและดูอบอุ่นในพ้ืนที่รูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งสื่อถึงบรรยากาศ
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ภายในของภพภูมินั้น ส่วนพ้ืนหลังใช้สีโทน Sky blue สื่อถึงบรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นที่เป็นท้องฟ้า 

รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของปรนิมมิตวสวัตดีเทวราชผู้ปกครองสวรรค์ในชั้นนี้ด้วย 

ตาราง 4-11 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 4 ชิ้นที่ 1 “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู ่
       ในผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดี 
       เทวราช” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” มากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผล จากตาราง 4-11 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” 

1. ชื่นชอบผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” มีค่าเฉลี่ย 3.77 

เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช”มีค่าเฉลี่ย 

3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 1  “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร (พระยา

มาราธิราช)” 
 

 
ภาพที ่4-11 ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 2 “พระยาปรนิมมิตวสวัตดมีาร (พระยามาราธิราช)” 

 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 2 “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร (พระยามาราธิราช)” เป็น

รูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อถึงลักษณะ

ของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนา รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องและมั่งคง 

ที่จัดวางอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงว่าภูมินี้ล่องลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งภายในปราสาทแสดงตัวภาพที่มีผิวสี

เขียว Vellum แสดงเป็นรูปบุคลาธิษฐานพระยาปรนิมมิตวสวัตดีมารผู้เป็นใหญ่ผู้หนึ่งในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตว

สวัตตี ส่วนด้านโทนสีใช้สี Island sand และ Cashmere ที่สะอาดและดูอบอุ่นในพ้ืนที่รูปทรงสามเหลี่ยมที่

เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งสื่อถึงบรรยากาศภายในของภพภูมินั้น ส่วนพ้ืนหลังใช้สีโทน Sky blue สื่อถึง

บรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นที่เป็นท้องฟ้า รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีพระยาปรนิมมิตว

สวัตดีมารผู้ปกครองสวรรค์ในชั้นนี้ด้วย 
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ตาราง 4-12 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 4 ช้ินที่ 2 “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู ่
       ในผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “พระยาปรนิมมิตว 
       สวัตดีมาร” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” มากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผล จากตาราง 4-12 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” 

1. ชื่นชอบผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” มีค่าเฉลี่ย 

3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร”มี

ค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วย

มาก 
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- ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 3  “นิมมานรดีสวรรค์” 

 

 
ภาพที ่4-12 ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 3 “นิมมานรดีสวรรค์” 

 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 3 “นิมมานรดีสวรรค์” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอา

ลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อ ถึงลักษณะของโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมของพุทธศาสนา รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องและมั่งคง ที่จัดวางอยู่บน

เมฆเพ่ือแสดงว่าภูมินี้ล่องลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งภายในปราสาทแสดงตัวภาพที่ใช้โทนสี Soft White

เป็นรูปบุคลาธิษฐานถึงท้าวสุนิมมิตเทวาธิราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นนิมมานรดี ส่วนด้านโทนสีใช้สี Island 

sand และ Cashmere ที่สะอาดและดูอบอุ่นในพ้ืนที่รูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งสื่อถึง

บรรยากาศภายในของภพภูมินั้น ส่วนพ้ืนหลังใช้สีโทน Sky blue  สื่อถึงบรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นที่

เป็นท้องฟ้า รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของท้าวสุนิมมิตเทวาธิราชผู้ปกครองสวรรค์ในชั้นนี้

ด้วย และใช้น้ าหนักของภาพรวมของผลงานที่เข้มมากกว่าภาพ “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราชและพระยาปรนิม

มิตวสวัตดีมาร” เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีความเจริญและรัศมีที่ด้อยกว่า 
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ตาราง 4-13 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 4 ช้ินที่ 3 “นิมมานรดีสวรรค์” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู ่
       ในผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “นิมมานรดีสวรรค์” มากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผล จากตาราง 4-13 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” 

1. ชื่นชอบผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็น

ด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์”มีค่าเฉลี่ย 3.63 

เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “นิมมานรดีสวรรค์” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 4  “ดุสิตาสวรรค์” 

 

 
ภาพที ่4-13 ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 4 “นิมมานรดีสวรรค์” 

 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 4 “ดุสิตาสวรรค์” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะ

โครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ

พุทธศาสนา รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องและมั่งคง ที่จัดวางอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงว่าภูมินี้

ล่องลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งภายในปราสาทแสดงตัวภาพที่ใช้โทนสี Soft White เป็นรูปบุคลาธิษฐาน

ถึงพระสันดุสิตเทวาธิราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดุสิตา ส่วนด้านโทนสีใช้สี Island sand และ Cashmere ที่

สะอาดและดูอบอุ่นในพ้ืนที่รูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็นองค์ประกอบหลักซ่ึงสื่อถึงบรรยากาศภายในของภพภูมินั้น 

ส่วนพ้ืนหลังใช้สีโทน Sky blue  สื่อถึงบรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นที่ เป็นท้องฟ้า รวมถึงใส่ลวดลาย

กระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของพระสันดุสิตเทวาธิราชผู้ปกครองสวรรค์ในชั้นนี้ด้วย และใช้น้ าหนักของภาพรวม

ของผลงานที่เข้มมากกว่าภาพ “นิมมานรดีสวรรค์” เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีความเจริญและรัศมีที่ด้อยกว่า 
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ตาราง 4-14 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 4 ช้ินที่ 4 “ดุสิตาสวรรค์” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู ่
       ในผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “ดุสิตาสวรรค์” มากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผล จากตาราง 4-14 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” 

1. ชื่นชอบผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วย

มาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ดุสิตาสวรรค์”มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็น

ด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ดุสิตาสวรรค์” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 5  “ยามาสวรรค์” 

 

 
ภาพที ่4-14 ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 5 “ยามาสวรรค์” 

 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 5 “ยามาสวรรค์” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะ

โครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ

พุทธศาสนา รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องและมั่งคง ที่จัดวางอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงว่าภูมินี้

ล่องลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งภายในปราสาทแสดงตัวภาพที่ใช้โทนสี Soft White เป็นรูปบุคลาธิษฐาน

ถึงท้าวสุยามะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นยามา ส่วนด้านโทนสีใช้สี Island sand และ Cashmere ที่

สะอาดและดูอบอุ่นในพ้ืนที่รูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็นองค์ประกอบหลักซ่ึงสื่อถึงบรรยากาศภายในของภพภูมินั้น 

ส่วนพ้ืนหลังใช้สีโทน Sky blue  สื่อถึงบรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นที่เป็นท้องฟ้า รวมถึงใส่ลวดลาย

กระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของท้าวสุยามะเทวราชผู้ปกครองสวรรค์ในชั้นนี้ด้วย และใช้น้ าหนักของภาพรวมของ

ผลงานที่เข้มมากกว่าภาพ “ดุสิตาสวรรค์” เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีความเจริญและรัศมีที่ด้อยกว่า 
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ตาราง 4-15 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 4 ช้ินที่ 5 “ยามาสวรรค์” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู ่
       ในผลงาน “ยามาสวรรค์” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ยามาสวรรค์” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “ยามาสวรรค์” มากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “ยามาสวรรค์” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผล จากตาราง 4-15 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “ยามาสวรรค์” 

1. ชื่นชอบผลงาน “ยามาสวรรค์” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ยามาสวรรค์” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วย

มาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ยามาสวรรค์”มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็น

ด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ยามาสวรรค์” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 6 “ดาวดึงส์สวรรค์” 

 

 
ภาพที ่4-15 ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 6 “ดาวดึงส์สวรรค์” 

 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 6 “ดาวดึงส์สวรรค์” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะ

โครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของ

พุทธศาสนา รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องและมั่งคง ที่จัดวางอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงว่าภูมินี้

ล่องลอยอยู่ เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่ งภายในปราสาทแสดงตัวภาพที่ ใช้ โทนสีเขียว Vellum เป็นรูป

บุคลาธิษฐานถึงท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนด้านโทนสีใช้สี Island sand และ Cashmere 

ที่สะอาดและดูอบอุ่นในพ้ืนที่รูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งสื่อถึงบรรยากาศภายในของภพภูมิ

นั้น ส่วนพ้ืนหลังใช้สีโทน Sky blue  สื่อถึงบรรยากาศภายนอกของภพภูมินั้นที่เป็นท้องฟ้า รวมถึงใส่ลวดลาย

กระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของท้าวสักกะผู้ปกครองสวรรค์ในชั้นนี้ด้วย และใช้น้ าหนักของภาพรวมของผลงานที่

เข้มมากกว่าภาพ “ยามาสวรรค์” เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีความเจริญและรัศมีที่ด้อยกว่า 
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ตาราง 4-16 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 4 ช้ินที่ 6 “ดาวดึงส์สวรรค์” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู ่
       ในผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “ดาวดึงส์สวรรค์” มากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผล จากตาราง 4-16 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” 

1. ชื่นชอบผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วย

มาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์”มีค่าเฉลี่ย 3.63 

เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ดาวดึงส์สวรรค์” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 7 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” 
 

 
ภาพที ่4-16 ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 7 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” 

 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 7 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” เป็นรูปแบบที่เกิดจาก

การน าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมของพุทธศาสนา รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องและมั่งคง ที่จัดวางอยู่บน

เมฆเพ่ือแสดงว่าภูมินี้ล่องลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งภายในปราสาทแสดงตัวภาพที่ใช้โทนสีเขียว 

Vellum เป็นรูปบุคลาธิษฐานถึงท้าวธตรฐผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออกในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ส่วนด้าน

โทนสีใช้สี Island sand และ Cashmere ที่สะอาดและดูอบอุ่นในพ้ืนที่รูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็นองค์ประกอบ

หลักซึ่งสื่อถึงบรรยากาศภายในของภพภูมินั้น ส่วนพ้ืนหลังใช้สีโทน Sky blue  สื่อถึงบรรยากาศภายนอกของ

ภพภูมินั้นที่เป็นท้องฟ้า รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของท้าวธตรฐผู้ปกครองสวรรค์ในชั้นนี้ด้วย 

และใช้น้ าหนักของภาพรวมของผลงานที่เข้มมากกว่าภาพ “ดาวดึงส์สวรรค์” เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีความเจริญ

และรัศมีที่ด้อยกว่า 
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ตาราง 4-17 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 4 ช้ินที่ 7 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู ่
       ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ท้าวธตรฐ” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “ท้าวธตรฐ” มากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “ท้าวธตรฐ” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-17 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” มี

ค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ”มี

ค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็น

ด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 8 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” 
 

 
ภาพที ่4-17 ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 8 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปกัขะ” 

 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 8 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” เป็นรูปแบบที่เกิด

จากการน าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อถึงลักษณะของโครงสร้าง

ทางสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนา รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องและมั่งคง ที่จัดวางอยู่

บนเมฆเพ่ือแสดงว่าภูมินี้ล่องลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งภายในปราสาทแสดงตัวภาพที่ใช้โทนสี ขาว 

Warm White เป็นรูปบุคลาธิษฐานถึงท้าววิรูปักขะผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตกในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา 

ส่วนด้านโทนสีใช้สี Island sand และ Cashmere ที่สะอาดและดูอบอุ่นในพ้ืนที่รูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็น

องค์ประกอบหลักซึ่งสื่อถึงบรรยากาศภายในของภพภูมินั้น ส่วนพ้ืนหลังใช้สีโทน Sky blue  สื่อถึงบรรยากาศ

ภายนอกของภพภูมินั้นที่เป็นท้องฟ้า รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของท้าววิรูปักขะผู้ปกครอง

สวรรค์ในชั้นนี้ด้วย และใช้น้ าหนักของภาพรวมของผลงานที่เข้มมากกว่าภาพ “ดาวดึงส์สวรรค์” เพ่ือแสดงให้

เห็นว่ามีความเจริญและรัศมีที่ด้อยกว่า 
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ตาราง 4-18 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 4 ช้ินที่ 8 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางดา้นการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู ่
       ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์  
       ท้าววิรูปักขะ” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ท้าววิรูปักขะ” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “ท้าววิรูปักขะ” มากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “ท้าววิรูปักขะ” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-18 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ วิรูปักขะ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” มี

ค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรู

ปักขะ”มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 

เห็นด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 9 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” 
 

 
ภาพที ่4-18 ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 9 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” 

 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 9 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” เป็นรูปแบบที่เกิดจาก

การน าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อถึงลักษณะของโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมของพุทธศาสนา รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องและมั่งคง ที่จัดวางอยู่บน

เมฆเพ่ือแสดงว่าภูมินี้ล่องลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งภายในปราสาทแสดงตัวภาพที่ใช้โทนสี เนื้อ Skin 

Tone Base เป็นรูปบุคลาธิษฐานถึงท้าววิรุฬหกผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ส่วนด้านโทน

สีใช้สี Island sand และ Cashmere ที่สะอาดและดูอบอุ่นในพ้ืนที่รูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็นองค์ประกอบหลัก

ซึ่งสื่อถึงบรรยากาศภายในของภพภูมินั้น ส่วนพ้ืนหลังใช้สีโทน Sky blue  สื่อถึงบรรยากาศภายนอกของภพ

ภูมินั้นที่เป็นท้องฟ้า รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของท้าววิรุฬหกผู้ปกครองสวรรค์ในชั้นนี้ด้วย 

และใช้น้ าหนักของภาพรวมของผลงานที่เข้มมากกว่าภาพ “ดาวดึงส์สวรรค์” เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีความเจริญ

และรัศมีที่ด้อยกว่า 
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ตาราง 4-19 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 4 ช้ินที่ 9 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งทีป่รากฏอยู่ 
       ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์  
       ท้าววิรุฬหก” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ท้าววิรุฬหก” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เขา้ใจในเรื่อง 
      “ท้าววิรุฬหก” มากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “ท้าววิรุฬหก” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-19 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” 

1. ชื่นชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” มี

ค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าว

วิรุฬหก”มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 

เห็นด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 10 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” 

 

 
ภาพที ่4-19 ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 10 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” 

 

ผลงานชุดที่ 4 “ฉกามาพจรภูมิ” ชิ้นที่ 10 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” เป็นรูปแบบที่

เกิดจากการน าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อถึงลักษณะของ

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนา รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องและมั่งคง ที่

จัดวางอยู่บนเมฆเพ่ือแสดงว่าภูมินี้ล่องลอยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งภายในปราสาทแสดงตัวภาพที่ใช้โทนสี

ขาว Warm White เป็นรูปบุคลาธิษฐานถึงท้าววิรุฬหกผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา 

ส่วนด้านโทนสีใช้สี Island sand และ Cashmere ที่สะอาดและดูอบอุ่นในพ้ืนที่รูปทรงสามเหลี่ยมที่เป็น

องค์ประกอบหลักซึ่งสื่อถึงบรรยากาศภายในของภพภูมินั้น ส่วนพ้ืนหลังใช้สีโทน Sky blue  สื่อถึงบรรยากาศ

ภายนอกของภพภูมินั้นที่เป็นท้องฟ้า รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของท้าวไพรศรพณ์ผู้ปกครอง

สวรรค์ในชั้นนี้ด้วย และใช้น้ าหนักของภาพรวมของผลงานที่เข้มมากกว่าภาพ “ดาวดึงส์สวรรค์” เพ่ือแสดงให้

เห็นว่ามีความเจริญและรัศมีที่ด้อยกว่า 
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ตาราง 4-20 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 4 ช้ินที่ 10 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู ่
       ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์  
       ท้าวไพรศรพณ์” 64 61 46 24 5 3.77 25.16 มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ท้าวไพรศรพณ์” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “ท้าวไพรศรพณ์” มากขึ้น 54 53 62 21 10 3.6 22.96 มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “ท้าวไพรศรพณ์” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-20 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” 

1. ชื่นชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” มี

ค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพร

ศรพณ”์ มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 

เห็นด้วยมาก 
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ผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 

ในการสร้างผลงานชุดที่  5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” เป็นการน าเสนอภาพตาม

จินตนาการจ านวน 1 ชิ้นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเนื้อหาของมนุสสภูมิหรือดินแดนที่อยู่ของมนุษย์ 

ติรัจฉานภูมิหรือดินแดนของสัตว์เดรัจฉาน และเปรตภูมิหรือที่อยู่ของเหล่าเปรตในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

ซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงน าทั้งสามกลุ่มนี้มาอยู่ภายในองค์ประกอบ

ชิ้นงานเดียวกัน 

โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” และสร้างสรรค์

ผลงานตามจิตนาการที่ได้รับรู้มาเป็นผลงานดังนี้ 

- ผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 
 

 
ภาพที ่4-20 ผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูม ิและเปรตภูมิ” 

 

ผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะ

โครงสร้างรูปวงกลมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักที่สื่อถึงลักษณะของโครงสร้างของแผ่นดินในวรรณกรรม

ประเภทไตรภูมิ และใช้โครงสร้างสามเหลี่ยมในโทนสี Sapphire 15 ชิ้น ซ้อนกันแสดงแทนเขาพระสุเมรุและ

เขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ใช้สี Cashmere ในส่วนที่เป็นพ้ืนหลังเพ่ือแสดงแทนท้องฟ้า โดยใช้วงกลมสีแดง 

Napthol Red Light สื่อถึงพระอาทิตย์ และใช้วงกลมสี Primrose สื่อถึงพระจันทร์  ซึ่งใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม

แทนอุตตรกุรุทวีป รูปทรงวงกลมแทนบุพวิเทะทวีป รูปทรงครึ่งวงกลมแทนอมรโคญานทวีป และใช้รูปวงรีแทน

ชมพูทวีป ซึ่งรูปทรงทั้งสี่นี้สื่อแทนดินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่ ส่วนรูปปลาที่อยู่ด้านล่างขององค์ประกอบสื่อถึง

ปลาอานนท์ ส่วนตรงกลางแสดงตัวภาพครุฑ โดยทั้งปลาอานนท์และครุฑสื่อแทนส่วนของติรัจฉานภูมิ   เปรต

ภูมิสื่อโดยผ่านรูปลักษณ์ของต้นไม้ที่อยู่ส่วนกลางของภาพ ในส่วนพ้ืนหลังภายนอกวงกลมที่เป็นองค์ประกอบ

หลักใช้สีเทาเข้ม Carbon Black ด้วยเจตนาสื่อถึงดินแดนที่ยังคงอยู่ภายใต้ความมืดมนที่ยังคงหลงอยู่กับ รูป 

รส กลิ่น และเสียงของโลกแห่งกามภูมิ 
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ตาราง 4-21 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงานชุดที่ 5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

           ระดบัความคดิเห็น       ระดบั 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                        ความ 

 5 4 3 2 1  x S.D คิดเห็น 

1 รับรู้ได้ถึงดนิแดนท่ียงัคงวุน่วายและยึดติด 
      อยูก่บัรูป รส กลิ่น เสียงท่ีปรากฏอยูใ่น   
 ผลงาน“มนสุสภมูิ ตรัิจฉานภมูิ และเปรตภมูิ” 62 58 51 16 13 3.7 23.63 มาก 

2    เม่ือได้ชมผลงาน“มนสุสภมูิ ตรัิจฉานภมูิ  
      และเปรตภมูิ” แล้วเข้าใจถึงสญัลกัษณ์ท่ีใช้ 
      แทนสว่นประกอบตา่งๆ ในผลงาน 44 47 57 29 23   3.3 13.82    ปานกลาง 
3    เม่ือได้ชมผลงาน “มนสุสภมูิ ตรัิจฉานภมูิ  
      และเปรตภมูิ” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนีม้ากขึน้ 53 56 64 12 15   3.6 24.54 มาก 
4    ช่ืนชอบผลงาน “มนสุสภมูิ ตรัิจฉานภมูิ  
      และเปรตภมูิ” 64 63 54 11 8   3.82 28.13 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-21 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “มนุสสภูมิ ตรัิจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “มนสุสภมูิ ตรัิจฉานภมูิ และเปรตภมูิ” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.82 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงดนิแดนท่ียงัคงวุ่นวายและยึดติดอยูก่บัรูป รส กลิ่น เสียงท่ีปรากฏอยู่ในผลงาน“มนสุสภูมิ 

ตรัิจฉานภมูิ และเปรตภมูิ” มีคา่เฉล่ีย 3.7 เห็นด้วยมาก 
3. เม่ือได้ชมผลงาน “มนสุสภมูิ ตรัิจฉานภมูิ และเปรตภมูิ” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนีม้ากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.6 

เห็นด้วยมาก 
4. เม่ือได้ชมผลงาน“มนุสสภูมิ  ติรัจฉานภูมิ  และเปรตภูมิ ” แล้วเข้าใจถึงสัญลักษณ์ ท่ีใช้แทน

สว่นประกอบตา่งๆ ในผลงานมีคา่เฉล่ีย 3.3 เห็นด้วยปานกลาง 
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ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” 

ในการสร้างผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” เป็นการน าเสนอภาพตามจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก

เนื้อหาของ “นรกภูมิ” หรือดินแดนของผู้ที่ถูกลงทัณฑ์ในขณะที่สูญเสียชีวิตไปแล้วในวรรณกรรมประเภทไตร

ภูมิ โดยในภูมิชั้นนรกภูมินี้นัน้มีการแบ่งย่อยออกเป็น นรกขุมใหญ่ 8 ขุม นรกบ่าว  16  ขุม ที่ล้อมรอบในแต่

ละนรกขุมใหญ่ และยมโลกนรกที่อยู่รอบนรกขุมใหญ่แต่ละขุมอีก 4 ทิศๆ ละ 10 ขุม รวมถึงมหาอเวจีนรก อีก 

1 ซึ่งอยู่ระหว่างขอบจักรวาล 

ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ “นรกภูมิ” และสร้างสรรค์ผลงานตามจิตนาการที่ได้รับรู้มา

เป็นผลงานจ านวน 9 ชิ้นงาน ดังนี้ 

- ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 1 “ท้าวพญายมราช” 

 

 
ภาพที ่4-21 ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 1 “ท้าวพญายมราช” 

 

ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 1 “ท้าวพญายมราช” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาลักษณะรูป

ปราสาทสีเทาด าที่แสดงถึงความลึกลับและหดหู่มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งภายในปราสาทแสดงตัวภาพที่

ใช้โทนสีด าแสดงถึงท้าวพญายมราชที่ก าลังตัดสินโทษของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนพ้ืนหลังของปราสาทใช้สีแดง

แสดงถึงความร้อนแรงของเปลวไฟในนรก ที่มีด้านบนเป็นเส้นฮ่อแสดงถึงการแบ่งระหว่างส่วนของดินแดนนรก

กับจักรวาลภายนอกที่มืดมิด ส่วนเส้นนอนด้านล่างแสดงแทนก าแพงของดินแดนนี้ ด้านตัวภาพที่อยู่ด้านซ้าย

คือสุวรรณเลขาผู้ถือบัญชีบุญ ส่วนด้านขวาแสดงแทนสุวานเลขาผู้ถือบัญชีบาป 
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ตาราง 4-22 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิน้ท่ี 1 “ท้าวพญายมราช” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

 

           ระดบัความคดิเห็น        ระดบั 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                        ความ                                         

                                                                           5     4     3      2     1     x      S.D.          คิดเห็น 

1    รับรู้ได้ถึงความนา่เกรงขามท่ีปรากฏอยูใ่น       
      ผลงาน“ท้าวพญายมราช”                               54   52    58    19   17  3.53  20.21      มาก 
2    เม่ือได้ชมผลงาน“ท้าวพญายมราช”แล้วรู้สกึ 
      ถึงผลร้ายหากประพฤตตินไมดี่                     48    47    55    28   22   3.35  14.19   ปานกลาง 
3    เม่ือได้ชมผลงาน “ท้าวพญายมราช” ท าให้ 
      เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้                               47    46    57    27   23    3.33 14.65   ปานกลาง 
4    ช่ืนชอบผลงาน “ท้าวพญายมราช”              61   56    52    17   14   3.66  22.61      มาก 

 
สรุปผลจากตาราง 4-22 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “ท้าวพญายมราช” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “ท้าวพญายมราช” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.66 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความนา่เกรงขามท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน “ท้าวพญายมราช” มีคา่เฉล่ีย 3.53 เห็นด้วยมาก 
3. เม่ือได้ชมผลงาน“ท้าวพญายมราช”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.35 เห็น

ด้วยปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “ท้าวพญายมราช” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรกมากขึน้ มีคา่เฉล่ีย 3.33 เห็นด้วยปาน

กลาง 
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- ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 2 “สัญชีพนรก” 

 

 
ภาพที ่4-22 ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 2 “สัญชีพนรก” 

 

ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 2 “สัญชีพนรก” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาภาพลักษณ์ที่แสดง

ถึงท่าทางการท าร้ายกันโดยใช้อาวุธภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรัสที่เน้นใช้สีเทา ด า และแดงเป็นหลัก เพ่ือสื่อถึง

ดินแดนสัญชีพนรก และใช้รูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่เรียงตัวกันอยู่ในแนวตั้งและแนวนอนจ านวน 16 รูป แสดงถึง

นรกบริวาร (อุทสุทนรก) ส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีแดงขนาดเล็กจ านวน 40 รูป ที่เรียงตัวกันเป็นวงกลมล้อมรอบ

องค์ประกอบหลักของชิ้นงาน แสดงถึงยมโลกนรก ด้านพ้ืนหลังโดยรวมของผลงานใช้สีด าที่แสดงถึงความ

มืดมนโดยเจตนาแสดงแทนช่องว่างของจักรวาล 
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ตาราง 4-23 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิน้ท่ี 2 “สัญชีพนรก” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

 

           ระดบัความคดิเห็น        ระดบั 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                        ความ                                         

                                                                           5     4     3      2     1     x      S.D.          คิดเห็น 

1    รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่น       
      ผลงาน“สัญชีพนรก”                                        54   52    58    19   17   3.53  20.21      มาก 
2    เม่ือได้ชมผลงาน“สัญชีพนรก”แล้วรู้สกึ 
      ถึงผลร้ายหากประพฤตตินไมดี่                     48    47    55    28   22   3.35  14.19   ปานกลาง 
3    เม่ือได้ชมผลงาน “สัญชีพนรก” ท าให้ 
      เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้                               47    46    57    27   23    3.33 14.65   ปานกลาง 
4    ช่ืนชอบผลงาน “สัญชีพนรก”                          61   56    52    17   14   3.66  22.61      มาก 

 
สรุปผลจากตาราง 4-23 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “สัญชีพนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “สัญชีพนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.66 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน“สญัชีพนรก” มีคา่เฉล่ีย 3.53 เห็นด้วยมาก 
3. เม่ือได้ชมผลงาน“สัญชีพนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.35 เห็นด้วย

ปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “สญัชีพนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.33 เห็นด้วยปานกลาง 
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- ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 3 “กาฬสุตตนรก” 

 

 
ภาพที ่4-23 ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 3 “กาฬสุตตนรก” 

 

ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 3 “กาฬสุตตนรก” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาภาพลักษณ์ที่

แสดงถึงท่าทางการท าร้ายกันโดยใช้อาวุธภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรัสที่เน้นใช้สีเทา ด า  และแดงเป็นหลัก เพ่ือ

สื่อถึงดินแดนกาฬสุตตนรก และใช้รูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่เรียงตัวกันอยู่ในแนวตั้งและแนวนอนจ านวน 16 รูป 

แสดงถึงนรกบริวาร (อุทสุทนรก) ส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีแดงขนาดเล็กจ านวน 40 รูป ที่เรียงตัวกันเป็นวงกลม

ล้อมรอบองค์ประกอบหลักของชิ้นงาน แสดงถึงยมโลกนรก ด้านพ้ืนหลังโดยรวมของผลงานใช้สีด าที่แสดงถึง

ความมืดมนโดยเจตนาแสดงแทนช่องว่างของจักรวาล 
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ตาราง 4-24 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิน้ท่ี 3 “กาฬสุตตนรก” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

 

           ระดบัความคดิเห็น        ระดบั 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                        ความ                                         

                                                                           5     4     3      2     1     x      S.D.          คิดเห็น 

1    รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่น       
      ผลงาน“กาฬสุตตนรก”                                     52   59   54   18   17  3.55 20.7      มาก 
2    เม่ือได้ชมผลงาน“กาฬสุตตนรก”แล้วรู้สกึ 
      ถึงผลร้ายหากประพฤตตินไมดี่                     45   47   58   26   24  3.31    14.57   ปานกลาง 
3    เม่ือได้ชมผลงาน “กาฬสุตตนรก” ท าให้ 
      เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้                               55   54   64   13   14      3.61 24.5      มาก 
4    ช่ืนชอบผลงาน “กาฬสุตตนรก”              64   58   53   14   11  3.95    25.42      มาก 

 
สรุปผลจากตาราง 4-24 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “กาฬสุตตนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “กาฬสุตตนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.95 เห็นด้วยมาก 
2. เม่ือได้ชมผลงาน “กาฬสตุตนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.61เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลวัท่ีปรากฏอยู่ในผลงาน “กาฬสุตตนรก” มีค่าเฉล่ีย 3.55 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน“กาฬสุตตนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.31เห็นด้วย

ปานกลาง 
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- ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 4 “สังฆาฏนรก” 
 

 
ภาพที ่4-24 ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 4 “สังฆาฏนรก” 

 

ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 4 “สังฆาฏนรก” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาภาพลักษณ์ที่แสดง

ถึงท่าทางการท าร้ายกันโดยใช้อาวุธภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรัสที่เน้นใช้สีเทา ด า และแดงเป็นหลัก เพ่ือสื่อถึง

ดินแดนสังฆาฏนรก และใช้รูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่เรียงตัวกันอยู่ในแนวตั้งและแนวนอนจ านวน 16 รูป แสดงถึง

นรกบริวาร (อุทสุทนรก) ส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีแดงขนาดเล็กจ านวน 40 รูป ที่เรียงตัวกันเป็นวงกลมล้อมรอบ

องค์ประกอบหลักของชิ้นงาน แสดงถึงยมโลกนรก ด้านพ้ืนหลังโดยรวมของผลงานใช้สีด าที่แสดงถึงความ

มืดมนโดยเจตนาแสดงแทนช่องว่างของจักรวาล 
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ตาราง 4-25 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิน้ท่ี 4 “สังฆาฏนรก” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

 

           ระดบัความคดิเห็น        ระดบั 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                        ความ                                         

                                                                           5     4     3      2     1     x      S.D.          คิดเห็น 

1    รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่น       
      ผลงาน “สังฆาฏนรก”                                       54   52    58    19   17   3.53  20.21      มาก 
2    เม่ือได้ชมผลงาน“สังฆาฏนรก”แล้วรู้สกึ 
      ถึงผลร้ายหากประพฤตตินไมดี่                     48    47    55    28   22   3.35  14.19   ปานกลาง 
3    เม่ือได้ชมผลงาน “สังฆาฏนรก” ท าให้ 
      เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้                               47    46    57    27   23    3.33 14.65   ปานกลาง 
4    ช่ืนชอบผลงาน “สังฆาฏนรก”                          61   56    52    17   14   3.66  22.61      มาก 

 
สรุปผลจากตาราง 4-25 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “สังฆาฏนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “สังฆาฏนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.66 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน“สงัฆาฏนรก” มีคา่เฉล่ีย 3.53 เห็นด้วยมาก 
3. เม่ือได้ชมผลงาน“สังฆาฏนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.35 เห็นด้วย

ปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “สงัฆาฏนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.33 เห็นด้วยปานกลาง 
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- ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 5 “โรรุวนรก” 
 

 
ภาพที ่4-25 ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 5 “โรรุวนรก” 

 

ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 5 “โรรุวนรก” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาภาพลักษณ์ที่แสดงถึง

ท่าทางการท าร้ายกันโดยใช้อาวุธภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรัสที่เน้นใช้สีเทา ด า และแดงเป็นหลัก เพ่ือสื่อถึง

ดินแดนโรรุวนรก และใช้รูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่เรียงตัวกันอยู่ในแนวตั้งและแนวนอนจ านวน 16 รูป แสดงถึงนรก

บริวาร (อุทสุทนรก) ส่วนรูปสี่ เหลี่ยมสีแดงขนาดเล็กจ านวน 40 รูป ที่เรียงตัวกันเป็นวงกลมล้อมรอบ

องค์ประกอบหลักของชิ้นงาน แสดงถึงยมโลกนรก ด้านพ้ืนหลังโดยรวมของผลงานใช้สีด าที่แสดงถึงความ

มืดมนโดยเจตนาแสดงแทนช่องว่างของจักรวาล 
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ตาราง 4-26 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิน้ท่ี 5 “โรรุวนรก” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

 

           ระดบัความคดิเห็น        ระดบั 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                        ความ                                         

                                                                           5     4     3      2     1     x      S.D.          คิดเห็น 

1    รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่น       
      ผลงาน “โรรุวนรก”                                          52   59   54   18   17  3.55 20.7      มาก 
2    เม่ือได้ชมผลงาน“โรรุวนรก”แล้วรู้สกึ 
      ถึงผลร้ายหากประพฤตตินไมดี่                     45   47   58   26   24  3.31    14.57   ปานกลาง 
3    เม่ือได้ชมผลงาน “โรรุวนรก” ท าให้ 
      เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้                               55   54   64   13   14      3.61 24.5      มาก 
4    ช่ืนชอบผลงาน “โรรุวนรก”                          64   58   53   14   11  3.95    25.42      มาก 

 
สรุปผลจากตาราง 4-26 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “โรรุวนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “โรรุวนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.95 เห็นด้วยมาก 
2. เม่ือได้ชมผลงาน “โรรุวนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.61เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน “โรรุวนรก” มีคา่เฉล่ีย 3.55 เห็นด้วยปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “โรรุวนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.31เห็นด้วยปาน

กลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

- ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 6 “มหาโรรุวนรก” 
 

 
ภาพที ่4-26 ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 6 “มหาโรรุวนรก” 

 

ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 6 “มหาโรรุวนรก” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาภาพลักษณ์ที่

แสดงถึงท่าทางการท าร้ายกันโดยใช้อาวุธภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรัสที่เน้นใช้สีเทา ด า และแดงเป็นหลัก เพ่ือ

สื่อถึงดินแดนมหาโรรุวนรก และใช้รูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่เรียงตัวกันอยู่ในแนวตั้งและแนวนอนจ านวน 16 รูป 

แสดงถึงนรกบริวาร (อุทสุทนรก) ส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีแดงขนาดเล็กจ านวน 40 รูป ที่ เรียงตัวกันเป็นวงกลม

ล้อมรอบองค์ประกอบหลักของชิ้นงาน แสดงถึงยมโลกนรก ด้านพ้ืนหลังโดยรวมของผลงานใช้สีด าที่แสดงถึง

ความมืดมนโดยเจตนาแสดงแทนช่องว่างของจักรวาล 
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ตาราง 4-27 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิน้ท่ี 6 “มหาโรรุวนรก” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

 

           ระดบัความคดิเห็น        ระดบั 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                        ความ                                         

                                                                           5     4     3      2     1     x      S.D.          คิดเห็น 

1    รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่น       
      ผลงาน “มหาโรรุวนรก”                                   52   59   54   18   17  3.55 20.7      มาก 
2    เม่ือได้ชมผลงาน“มหาโรรุวนรก”แล้วรู้สกึ 
      ถึงผลร้ายหากประพฤตตินไมดี่                     45   47   58   26   24  3.31    14.57   ปานกลาง 
3    เม่ือได้ชมผลงาน “มหาโรรุวนรก” ท าให้ 
      เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้                               55   54   64   13   14      3.61 24.5      มาก 
4    ช่ืนชอบผลงาน “มหาโรรุวนรก”              64   58   53   14   11  3.95    25.42      มาก 

 
สรุปผลจากตาราง 4-27 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “มหาโรรุวนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “มหาโรรุวนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.95 เห็นด้วยมาก 
2. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาโรรุวนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.61เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลวัท่ีปรากฏอยู่ในผลงาน “มหาโรรุวนรก” มีค่าเฉล่ีย 3.55 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาโรรุวนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีคา่เฉล่ีย 3.31เห็นด้วย

ปานกลาง 
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- ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 7 “ตาปนรก” 
 

  
ภาพที ่4-27 ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 7 “ตาปนรก” 

 

ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 7 “ตาปนรก” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาภาพลักษณ์ที่แสดงถึง

สัตว์ร้ายนาดใหญ่ที่คอยกัดกินเหล่ามนุษย์ท่ีก าลังปีนอยู่บนเหล็กแหลมภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรัสที่เน้นใช้สีเทา 

ด า และแดงเป็นหลัก เพ่ือสื่อถึงดินแดนตาปนรก และใช้รูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่เรียงตัวกันอยู่ในแนวตั้งและ

แนวนอนจ านวน 16 รูป แสดงถึงนรกบริวาร (อุทสุทนรก) ส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีแดงขนาดเล็กจ านวน 40 รูป ที่

เรียงตัวกันเป็นวงกลมล้อมรอบองค์ประกอบหลักของชิ้นงาน แสดงถึงยมโลกนรก ด้านพ้ืนหลังโดยรวมของ

ผลงานใช้สีด าที่แสดงถึงความมืดมนโดยเจตนาแสดงแทนช่องว่างของจักรวาล 
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ตาราง 4-28 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิน้ท่ี 7 “ตาปนรก” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

 

           ระดบัความคดิเห็น        ระดบั 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                        ความ                                         

                                                                           5     4     3      2     1     x      S.D.          คิดเห็น 

1    รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่น       
      ผลงาน “ตาปนรก”                                          52   59   54   18   17  3.55 20.7      มาก 
2    เม่ือได้ชมผลงาน“ตาปนรก”แล้วรู้สกึ 
      ถึงผลร้ายหากประพฤตตินไมดี่                     45   47   58   26   24  3.31    14.57   ปานกลาง 
3    เม่ือได้ชมผลงาน “ตาปนรก” ท าให้ 
      เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้                               55   54   64   13   14      3.61 24.5      มาก 
4    ช่ืนชอบผลงาน “ตาปนรก”                          64   58   53   14   11  3.95    25.42      มาก 

 
สรุปผลจากตาราง 4-28 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “ตาปนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “ตาปนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.95 เห็นด้วยมาก 
2. เม่ือได้ชมผลงาน “ตาปนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.61เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน “ตาปนรก” มีคา่เฉล่ีย 3.55 เห็นด้วยปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “ตาปนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีคา่เฉล่ีย 3.31เห็นด้วยปาน

กลาง 
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- ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 8 “มหาตาปนรก” 
 

 
ภาพที ่4-28 ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 8 “มหาตาปนรก” 

 

ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 8 “มหาตาปนรก” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาภาพลักษณ์ที่

แสดงถึงภูเขาขนาดใหญ่ที่เหล่ามนุษย์ที่ก าลังปีนอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรัสที่เน้นใช้สีเทา ด า และแดงเป็น

หลัก เพ่ือสื่อถึงดินแดนมหาตาปนรก และใช้รูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่เรียงตัวกันอยู่ในแนวตั้งและแนวนอนจ านวน 

16 รูป แสดงถึงนรกบริวาร (อุทสุทนรก) ส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีแดงขนาดเล็กจ านวน 40 รูป ที่เรียงตัวกันเป็น

วงกลมล้อมรอบองค์ประกอบหลักของชิ้นงาน แสดงถึงยมโลกนรก ด้านพ้ืนหลังโดยรวมของผลงานใช้สีด าที่

แสดงถึงความมืดมนโดยเจตนาแสดงแทนช่องว่างของจักรวาล 
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ตาราง 4-29 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิน้ท่ี 8 “มหาตาปนรก” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

 

           ระดบัความคดิเห็น        ระดบั 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                        ความ                                         

                                                                           5     4     3      2     1     x      S.D.          คิดเห็น 

1    รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่น       
      ผลงาน “มหาตาปนรก”                                    52   59   54   18   17  3.55 20.7      มาก 
2    เม่ือได้ชมผลงาน“มหาตาปนรก”แล้วรู้สกึ 
      ถึงผลร้ายหากประพฤตตินไมดี่                     45   47   58   26   24  3.31    14.57   ปานกลาง 
3    เม่ือได้ชมผลงาน “มหาตาปนรก” ท าให้ 
      เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้                               55   54   64   13   14      3.61 24.5      มาก 
4    ช่ืนชอบผลงาน “มหาตาปนรก”              64   58   53   14   11  3.95    25.42      มาก 

 
สรุปผลจากตาราง 4-29 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “มหาตาปนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “มหาตาปนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.95 เห็นด้วยมาก 
2. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาตาปนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.61เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลวัท่ีปรากฏอยู่ในผลงาน “มหาตาปนรก” มีค่าเฉล่ีย 3.55 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาตาปนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.31เห็นด้วย

ปานกลาง 
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- ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 9 “มหาอเวจีนรก” 
 

 
ภาพที ่4-29 ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 9 “มหาอเวจีนรก” 

 

ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 9 “มหาอเวจีนรก” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าเอาภาพลักษณ์ที่

แสดงถึงผู้ถูกลงทัณฑ์โดนขึงอยู่บนแผ่นเหล็กที่ติดไฟอยู่พร้อมทั้งโดนเหล็กแหลมขนาดใหญ่เสียบตามร่างกาย

ด้วย ภาพปรากฏอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรัสที่เน้นใช้สีเทา ด า และแดงเป็นหลัก เพ่ือสื่อถึงดินแดนมหาอเวจี

นรก และใช้รูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่เรียงตัวกันอยู่ในแนวตั้งและแนวนอนจ านวน 16 รูป แสดงถึงนรกบริวาร (อุ

ทสุทนรก) ส่วนรูปสี่เหลี่ยมสีแดงขนาดเล็กจ านวน 40 รูป ที่เรียงตัวกันเป็นวงกลมล้อมรอบองค์ประกอบหลัก

ของชิ้นงาน แสดงถึงยมโลกนรก ด้านพื้นหลังโดยรวมของผลงานใช้สีด าที่แสดงถึงความมืดมนโดยเจตนาแสดง

แทนช่องว่างของจักรวาล 
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ตาราง 4-30 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิน้ท่ี 9 “มหาอเวจีนรก” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มากท่ีสดุ 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดบั มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

 

           ระดบัความคดิเห็น        ระดบั 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน                                        ความ                                         

                                                                           5     4     3      2     1     x      S.D.          คิดเห็น 

1    รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่น       
      ผลงาน “มหาอเวจีนรก”                                   54   52    58    19   17   3.53  20.21      มาก 
2    เม่ือได้ชมผลงาน“มหาอเวจีนรก”แล้วรู้สกึ 
      ถึงผลร้ายหากประพฤตตินไมดี่                     48    47    55    28   22   3.35  14.19   ปานกลาง 
3    เม่ือได้ชมผลงาน “มหาอเวจีนรก” ท าให้ 
      เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้                               47    46    57    27   23    3.33 14.65   ปานกลาง 
4    ช่ืนชอบผลงาน “มหาอเวจีนรก”              61   56    52    17   14   3.66  22.61      มาก 

 
สรุปผลจากตาราง 4-30 ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “มหาอเวจีนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “มหาอเวจีนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.66 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน “มหาอเวจีนรก” มีคา่เฉล่ีย 3.53 เห็นด้วยมาก 
3. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาอเวจีนรก” แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤตตินไมดี่ มีคา่เฉล่ีย 3.35 เห็นด้วย

ปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาอเวจีนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีค่าเฉล่ีย 3.33 เห็นด้วยปาน

กลาง 
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ผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภูมิ” 

ในการสร้างผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภูมิ” เป็นการน าเสนอภาพตามจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจ

จากเนื้อหาของ “อสุรกายภูมิ” หรือดินแดนของเทวอสูรที่อาศัยอยู่ใต้เขาพระสุเมรุลงไปในวรรณกรรมประเภท

ไตรภูม ิโดยในอสุรกายภูมินี้นัน้มีเมืองอสรูใหญ่ 4 เมืองด้วยกนัโดยมีพระยาอสรูปกครองอยูเ่มืองละ 2 ตน 

ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ “อสุรกายภูมิ” และสร้างสรรค์ผลงานตามจิตนาการที่ได้รับรู้

มาเป็นผลงานจ านวน 4 ชิ้นงาน ดังนี้ 

- ผลงานชุดที ่7 “อสุรกายภูม”ิ ชิน้ที่ 1  “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” 

 

 

ภาพที ่4-30 ผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภมูิ” ชิ้นที่ 1  “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” 

 

ผลงานชุดที่ “อสุรกายภูมิ” ชิ้นที่ 1  “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการแบ่งภาพ

ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน โดยอิงจากข้อมูลที่อธิบายว่าแดนอสูรทางทิศตะวันออกเป็นที่อยู่ของสัมพรอสูรและไพ

จิตตาสูร และน าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของแต่ละส่วนที่สื่อถึง

ลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาและแสดงถึงดินแดนที่มีความสว่างไสว เช่นเดียวกัน

กับสวรรค์ชั้นฉกามาพจรภูมิ รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองตามข้อมูลที่ได้รับมา โดยที่ภายในปราสาทนั้นมีตัว

ภาพแสดงเป็นรูปบุคลาธิษฐานถึงสัมพรอสูรและไพจิตตาสูรในชั้นนี้ด้วย และใช้หนักน้ าของภาพให้มีความเข้ม

มากกว่าภาพผลงานชุด “ฉกามาพจรภูมิ” รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของอสูรในชั้นนี้ด้วย 
 

 

 

 

 



181 

 

ตาราง 4-31 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 7 ช้ินที่ 1 “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและน่าเกรงขามที ่
       ปรากฏอยู่ในผลงาน“สัมพรอสูรและ 
       ไพจิตตาสูร”                               64     61   46   24   5 3.77 25.16     มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “สัมพรอสูรและ 
       ไพจิตตาสูร” 49    66   55   23   7 3.63    24.28 มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” มากขึ้น           54    53    62   21   10  3.6 22.96     มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-31 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” 

1. ชื่นชอบผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” มีค่าเฉลี่ย 

3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” มี

ค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภูม”ิ ชิ้นที่ 2 “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” 

 

 

ภาพที ่4-31 ผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภมูิ” ชิ้นที่ 2 “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” 

 

ผลงานชุดที่ “อสุรกายภูมิ” ชิ้นที่ 2 “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการแบ่งภาพ

ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน โดยอิงจากข้อมูลที่อธิบายว่าแดนอสูรทางทิศใต้เป็นที่อยู่อสัพพราสูรและสุลิอสูร และ

น าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของแต่ละส่วนที่สื่อถึงลักษณะของ

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาและแสดงถึงดินแดนที่มีความสว่างไสวเช่นเดียวกันกับสวรรค์ชั้น

ฉกามาพจรภูมิ รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองตามข้อมูลที่ได้รับมา โดยที่ภายในปราสาทนั้นมีตัวภาพแสดงเป็น

รูปบุคลาธิษฐานถึงอสัพพราสูรและสุลิอสูรในชั้นนี้ด้วย และใช้หนักน้ าของภาพให้มีความเข้มมากกว่าภาพ

ผลงานชุด “ฉกามาพจรภูม”ิ รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของอสูรในชั้นนี้ด้วย 
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ตาราง 4-32 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 7 ช้ินที่ 2 “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและน่าเกรงขามที ่
       ปรากฏอยู่ในผลงาน“อสัพพราสูรและ 
       สุลิอสูร”                                          64     61   46   24   5 3.77 25.16     มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเขา้ใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “อสัพพราสูรและ 
       สุลิอสูร”                                          49     66   55   23   7 3.63     24.28     มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” มากขึ้น           54    53    62   21   10  3.6 22.96     มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-32 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” มีค่าเฉลี่ย 3.77 

เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” มีค่าเฉลี่ย 

3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภูม”ิ ชิ้นที่ 3  “เวลาสูรและปริกาสูร” 

 

 

ภาพที ่4-32 ผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภมูิ” ชิ้นที่ 3 “เวลาสูรและปริกาสูร” 

 

ผลงานชุดที่ “อสุรกายภูมิ” ชิ้นที่ 3 “เวลาสูรและปริกาสูร” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการแบ่งภาพ

ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน โดยอิงจากข้อมูลที่อธิบายว่าแดนอสูรทางทิศตะวันตกเป็นที่อยู่เวลาสูรและปริกาสูร 

และน าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของแต่ละส่วนที่สื่อถึงลักษณะของ

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาและแสดงถึงดินแดนที่มีความสว่างไสวเช่นเดียวกันกับสวรรค์ชั้น

ฉกามาพจรภูมิ รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองตามข้อมูลที่ได้รับมา โดยที่ภายในปราสาทนั้นมีตัวภาพแสดงเป็น

รูปบุคลาธิษฐานถึงเวลาสูรและปริกาสูรในชั้นนี้ด้วย และใช้หนักน้ าของภาพให้มีความเข้มมากกว่าภาพผลงาน

ชุด “ฉกามาพจรภูม”ิ รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของอสูรในชั้นนี้ด้วย 
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ตาราง 4-33 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 7 ช้ินที่ 3 “เวลาสูรและปริกาสูร” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและน่าเกรงขามที ่
       ปรากฏอยู่ในผลงาน“เวลาสูรและปริกาสูร”   64     61   46   24   5 3.77 25.16     มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “เวลาสูรและ 
       ปริกาสูร”                                          49     66   55   23   7 3.63     24.28     มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “เวลาสูรและปริกาสูร” มากขึ้น           54    53    62   21   10  3.6 22.96     มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “เวลาสูรและปริกาสูร” 79 66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-33 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “เวลาสูรและปริกาสูร” 

1. ชื่นชอบผลงาน “เวลาสูรและปริกาสูร” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “เวลาสูรและปริกาสูร” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็น

ด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “เวลาสูรและปริกาสูร” มีค่าเฉลี่ย 

3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “เวลาสูรและปริกาสูร” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
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- ผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภูม”ิ ชิ้นที่ 4  “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” 

 

 

ภาพที ่4-33 ผลงานชุดที่ 7 “อสุรกายภมูิ” ชิ้นที่ 4 “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” 

 

ผลงานชุดที่ “อสุรกายภูมิ” ชิ้นที่ 4 “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” เป็นรูปแบบที่เกิดจากการแบ่ง

ภาพออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน โดยอิงจากข้อมูลที่อธิบายว่าแดนอสูรทางทิศเหนือเป็นที่อยู่พรหมทัตตาสูรและอสุ

รินทราหู และน าเอาลักษณะโครงสร้างรูปร่างสามเหลี่ยมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของแต่ละส่วนที่สื่อถึง

ลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาและแสดงถึงดินแดนที่มีความสว่างไสวเช่นเดียวกัน

กับสวรรค์ชั้นฉกามาพจรภูมิ รวมถึงมีใช้รูปปราสาทสีทองตามข้อมูลที่ได้รับมา โดยที่ภายในปราสาทนั้นมีตัว

ภาพแสดงเป็นรูปบุคลาธิษฐานถึงพรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหูในชั้นนี้ด้วย และใช้หนักน้ าของภาพให้มีความ

เข้มมากกว่าภาพผลงานชุด “ฉกามาพจรภูมิ” รวมถึงใส่ลวดลายกระหนกเพ่ือแสดงถึงรัศมีของอสูรในชั้นนี้ด้วย 
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ตาราง 4-34 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานชุดที่ 7 ช้ินที่ 4 “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและน่าเกรงขามที ่
       ปรากฏอยู่ในผลงาน“พรหมทัตตาสูรและ 
       อสุรินทราหู”                                       64     61   46   24   5 3.77 25.16     มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “พรหมทัตตาสูร 
       และอสุรินทราหู”                               49     66   55   23   7 3.63     24.28     มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” มากขึ้น     54    53    62    21   10   3.6 22.96     มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “พรหมทัตตาสูรและ 
       อสุรินทราหู”                                     79    66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
 

สรุปผลจากตาราง 4-34 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” 

1. ชื่นชอบผลงาน “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” มีค่าเฉลี่ย 

3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” มี

ค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็น

ด้วยมาก 
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ผลงานภาพรวมของ“จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ”  

 
ภาพที ่4-34 ผลงานภาพรวมของ“จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเร่ืองจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” 
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ผลงานภาพรวมของ“จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” เป็น

การน าเอาผลงานทั้ง 7 ชุดที่ได้สร้างสรรค์มาประกอบรวมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยท าการจัดเรียงต าแหน่งตาม

เนื้อหาที่ปรากฏในสรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 

 

ตาราง 4-35 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานภาพรวมของ“จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาใน

วรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” 

5 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ผลประเมินในระดับ มาก 

3 หมายถึง ผลประเมินในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อย 

1 หมายถึง ผลประเมินในระดับ น้อยที่สุด 

 

           ระดับความคิดเห็น       ระดับ 

 ข้อ       ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน           ความ 

 5 4 3 2 1   x S.D คิดเห็น 

 1    รับรู้ถึงความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ปรากฏอยู่ใน 
       ผลงาน“จิตรกรรมไทยร่วมสมัย 
       เรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรม 
       ประเภทไตรภูม”ิ                                   64     61   46   24   5 3.77 25.16     มาก 
 2    เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูป 
       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “จิตรกรรมไทย 
       ร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรม 
       ประเภทไตรภูม”ิ                               49     66   55   23   7 3.63     24.28     มาก 
3    เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง 
      “จักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูม”ิ 
      มากขึ้น                                               54    53     62    21   10   3.6 22.96     มาก 
 4    ชื่นชอบผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วม 
      สมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรม 
      ประเภทไตรภูม”ิ                                  79    66 49 4  2 4.08 35.41 มาก 
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สรุปผลจากตาราง 4-35 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาใน

วรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 

2. รับรู้ถึงความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาใน
วรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 

3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาล
วิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูม”ิ มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 

4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภท
ไตรภูม”ิ มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 

 

ตอนที่ 3 ค าถามแบบปลายเปิด  แสดงความคดิเหน็ 
สรุปผลแบบปลายเปิดโดยแสดงความคิดเห็น ดงันี ้
1. ควรสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบศลิปะไทย 
2. ควรแสดงรายละเอียดของเร่ืองราวให้มากขึน้ 
3. ควรทดลองใช้ส่ืออิเล็กโทรนิคเข้ามาผสมผสาน 
4. ควรแสดงถึงความงามท่ีนา่สนใจและดงึดดูให้พิจารณารายละเอียดในผลงาน 
5. หาเทคนิคทางศลิปะท่ีนา่สนใจมาใช้ 
6. ใช้ภาษาเขียนมาเป็นสว่นประกอบหนึง่ในผลงาน 

 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรม

ประเภทไตรภูมิเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ได้น าเสนอแนวคิดเพ่ือให้คนในสังคมเข้าใจในประเด็น
เรื่องกรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิให้มากขึ้น  ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยและการสร้างสรรค์
ได้ดังนี ้
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาเพ่ือการสร้างสรรค์ :ความเชื่อเรื่องมารที่ส่งผลต่อแนวคิดของมนุษย์ ได้สรุปผลการวิจัย
ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด พบว่า 

กลุ่มผู้ให้ความสนใจในการตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศชาย ร้อยละ 40, เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 
2. อายุไม่เกิน18 ปีร้อยละ11.5, อายุ 19-30 ปีร้อยละ 47.5, อายุ31- 45 ปีร้อยละ17, อายุ 46- 60 ปี

ร้อยละ16.5, อายุ 61 ปีขึ้นไปร้อยละ 7.5 
3. การศึกษาระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ3, การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช.คิดเป็นร้อยละ 8.5, การศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ4.5, การศึกษาระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ68.5, การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ15.5 

4. นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ88, นับถือศาสนาคริสต์คิดเป็นร้อยละ4.5, นับถือศาสนาอิสลาม
คิดเป็นร้อยละ7.5 

5. รู้เรื่องจักรวาลวิทยาคิดเป็นร้อยละ 3, เคยได้รับรู้เรื่องจักรวาลวิทยามาบ้างคิดเป็นร้อยละ83.5,ไม่
เคยได้รับรู้เรื่องจักรวาลวิทยาคิดเป็นร้อยละ13.5 

6. รู้เรื่องไตรภูมิคิดเป็นร้อยละ2, เคยได้รับรู้เรื่องไตรภูมิมาบ้างคิดเป็นร้อยละ8.5, ไม่เคยได้รับรู้เรื่อง
ไตรภูมิคิดเป็นร้อยละ89.5 
 

ตอนที่ 2 แสดงข้อมูลความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การแสดงข้อมูลความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลงานจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย

เรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ ซึ่งประกอบด้วยผลงาน 7 ชุด จ านวนรวมทั้งหมด 33 ชิ้น 
และผลงานรวม “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” 1 ชิ้น ดังนี้ 
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ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “โลกุตระภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “โลกุตระภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกโล่งโปร่งและเบาที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “โลกุตระภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงาน “โลกุตระภูมิ” แล้วรู้สึกรับรู้ถึงสภาวะที่เบาสบายหลุดพ้นออกจากโลกทั้งหมดของ

ไตรภูมิที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “โลกุตระภูม”ิ มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงาน “โลกุตระภูมิ” แล้วรู้สึกเข้าใจในเรื่องโลกุตระภูมิมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 

ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อรูปภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อรูปภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.89 เห็นด้วยมาก 
2. เมื่อได้ชมผลงาน“อรูปภูมิ”ท าให้เข้าใจในเรื่อง“อรูปภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.65 เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ถึงความรู้สึกเบาสบายและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อรูปภูมิ” มีค่าเฉลี่ย  3.55  เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงาน“อรูปภูมิ”แล้วรู้สึกถึงสภาวะของดวงจิตอรูปพรหมทั้ง 4 มีค่าเฉลี่ย 3.34 เห็นด้วย

ปานกลาง 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.58 เห็น

ด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็น

ด้วยปานกลาง 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.58 เห็นด้วย

มาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” มากข้ึน มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็นด้วยปานกลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็น

ด้วยปานกลาง 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
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2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.58 เห็นด้วย
มาก 

3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็นด้วยปาน
กลาง 

4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็น
ด้วยปานกลาง 

ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.58 เห็น

ด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็น

ด้วยปานกลาง 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.58 เห็นด้วย

มาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็นด้วยปานกลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็น

ด้วยปานกลาง 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 

3.58 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 2.82 เห็น

ด้วยปานกลาง 
4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ ในผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” มี

ค่าเฉลี่ย2.80 เห็นด้วยปานกลาง 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 เห็นด้วยมาก 
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2. รับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” มี
ค่าเฉลี่ย 3.58 เห็นด้วยมาก 

3. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 
2.82 เห็นด้วยปานกลาง 

4. เมื่อได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” 
มีค่าเฉลี่ย2.80 เห็นด้วยปานกลาง 

ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” 

1. ชื่นชอบผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” มีค่าเฉลี่ย 3.77 

เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช”มีค่าเฉลี่ย 

3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 

ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” 

1. ชื่นชอบผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” มีค่าเฉลี่ย 

3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร”มี

ค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วย

มาก 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” 

1. ชื่นชอบผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็น

ด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์”มีค่าเฉลี่ย 3.63 

เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “นิมมานรดีสวรรค์” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 

ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” 

1. ชื่นชอบผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วย

มาก 
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3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ดุสิตาสวรรค์”มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็น
ด้วยมาก 

4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ดุสิตาสวรรค์” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “ยามาสวรรค์” 

1. ชื่นชอบผลงาน “ยามาสวรรค์” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ยามาสวรรค์” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ยามาสวรรค์”มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็น

ด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ยามาสวรรค์” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 

ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” 

1. ชื่นชอบผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วย

มาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์”มีค่าเฉลี่ย 3.63 

เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ดาวดึงส์สวรรค์” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 

ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” มี

ค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ”มี

ค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็น

ด้วยมาก 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” มี

ค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรู

ปักขะ”มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 

เห็นด้วยมาก 
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ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” 

1. ชื่นชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” มี

ค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าว

วิรุฬหก”มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็น

ด้วยมาก 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” 

1. ชื่นชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” มี

ค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพร

ศรพณ”์ มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 

เห็นด้วยมาก 
ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “มนสุสภมูิ ตรัิจฉานภมูิ และเปรตภมูิ” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.82 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงดนิแดนท่ียงัคงวุน่วายและยดึตดิอยู่กบัรูป รส กลิ่น เสียงท่ีปรากฏอยู่ในผลงาน“มนสุสภมูิ 

ตรัิจฉานภมูิ และเปรตภมูิ” มีคา่เฉล่ีย 3.7 เห็นด้วยมาก 
3. เม่ือได้ชมผลงาน “มนสุสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภมูิ” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนีม้ากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.6 

เห็นด้วยมาก 
4. เม่ือได้ชมผลงาน“มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ ” แล้วเข้าใจถึงสัญลักษณ์ท่ีใช้แทน

สว่นประกอบตา่งๆ ในผลงานมีคา่เฉล่ีย 3.3 เห็นด้วยปานกลาง 
ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “ท้าวพญายมราช” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “ท้าวพญายมราช” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.66 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความนา่เกรงขามท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน “ท้าวพญายมราช” มีคา่เฉล่ีย 3.53 เห็นด้วยมาก 
3. เม่ือได้ชมผลงาน“ท้าวพญายมราช”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.35 เห็น

ด้วยปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “ท้าวพญายมราช” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรกมากขึน้ มีคา่เฉล่ีย 3.33 เห็นด้วยปาน

กลาง 
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ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “สัญชีพนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “สัญชีพนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.66 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน“สญัชีพนรก” มีคา่เฉล่ีย 3.53 เห็นด้วยมาก 
3. เม่ือได้ชมผลงาน“สัญชีพนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.35 เห็นด้วย

ปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “สญัชีพนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.33 เห็นด้วยปานกลาง 

ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “กาฬสุตตนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “กาฬสุตตนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.95 เห็นด้วยมาก 
2. เม่ือได้ชมผลงาน “กาฬสตุตนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.61เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลวัท่ีปรากฏอยู่ในผลงาน “กาฬสตุตนรก” มีค่าเฉล่ีย 3.55 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน“กาฬสตุตนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.31เห็นด้วย

ปานกลาง 

ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “สังฆาฏนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “สังฆาฏนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.66 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน“สงัฆาฏนรก” มีคา่เฉล่ีย 3.53 เห็นด้วยมาก 
3. เม่ือได้ชมผลงาน“สังฆาฏนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.35 เห็นด้วย

ปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “สงัฆาฏนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.33 เห็นด้วยปานกลาง 

ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “โรรุวนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “โรรุวนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.95 เห็นด้วยมาก 
2. เม่ือได้ชมผลงาน “โรรุวนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.61เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน “โรรุวนรก” มีคา่เฉล่ีย 3.55 เห็นด้วยปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “โรรุวนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.31เห็นด้วยปาน

กลาง 

ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “มหาโรรุวนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “มหาโรรุวนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.95 เห็นด้วยมาก 
2. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาโรรุวนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.61เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลวัท่ีปรากฏอยู่ในผลงาน “มหาโรรุวนรก” มีค่าเฉล่ีย 3.55 เห็นด้วยปาน

กลาง 
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4. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาโรรุวนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.31เห็นด้วย

ปานกลาง 

ข้อมูลความพงึพอใจที่มีต่อผลงาน “ตาปนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “ตาปนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.95 เห็นด้วยมาก 
2. เม่ือได้ชมผลงาน “ตาปนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.61เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน “ตาปนรก” มีคา่เฉล่ีย 3.55 เห็นด้วยปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “ตาปนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.31เห็นด้วยปาน

กลาง 

ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “มหาตาปนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “มหาตาปนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.95 เห็นด้วยมาก 
2. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาตาปนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีคา่เฉล่ีย 3.61เห็นด้วยมาก 
3. รับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลวัท่ีปรากฏอยู่ในผลงาน “มหาตาปนรก” มีค่าเฉล่ีย 3.55 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาตาปนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี มีค่าเฉล่ีย 3.31เห็นด้วย

ปานกลาง 

ข้อมูลความพงึพอใจท่ีมีต่อผลงาน “มหาอเวจีนรก” 

1. ช่ืนชอบผลงาน “มหาอเวจีนรก” มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.66 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ได้ถึงความนา่หวาดกลวัท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน “มหาอเวจีนรก” มีคา่เฉล่ีย 3.53 เห็นด้วยมาก 
3. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาอเวจีนรก” แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไมดี่ มีคา่เฉล่ีย 3.35 เห็นด้วย

ปานกลาง 
4. เม่ือได้ชมผลงาน “มหาอเวจีนรก” ท าให้เข้าใจในเร่ืองนรก มากขึน้มีค่าเฉล่ีย 3.33 เห็นด้วยปาน

กลาง 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” 

1. ชื่นชอบผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” มีค่าเฉลี่ย 3.77 

เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” มี

ค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” มากข้ึน มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 

ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” 
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1. ชื่นชอบผลงาน “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” มีค่าเฉลี่ย 3.77 

เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” มีค่าเฉลี่ย 

3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 

ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “เวลาสูรและปริกาสูร” 

1. ชื่นชอบผลงาน “เวลาสูรและปริกาสูร” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “เวลาสูรและปริกาสูร” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็น

ด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “เวลาสูรและปริกาสูร” มีค่าเฉลี่ย 

3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “เวลาสูรและปริกาสูร” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 

ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” 

1. ชื่นชอบผลงาน “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 
2. รับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” มีค่าเฉลี่ย 

3.77 เห็นด้วยมาก 
3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” มี

ค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็น

ด้วยมาก 
ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานรวม “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภท

ไตรภูมิ” 

1. ชื่นชอบผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.08 เห็นด้วยมาก 

2. รับรู้ถึงความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาใน
วรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.77 เห็นด้วยมาก 

3. เมื่อได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาล
วิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” มีค่าเฉลี่ย 3.63 เห็นด้วยมาก 

4. เมื่อได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภท
ไตรภูม”ิ มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.6 เห็นด้วยมาก 
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ตอนที่ 3 แบบแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น  
จากการแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรม

ประเภทไตรภูมิ” ได้พบว่าความคิดเห็นของทุกๆ ความคิดเป็นประโยชน์ทางด้านข้อมูลและท าให้ได้รับรู้ซึ่งผล
สะท้อนต่อการน าเสนอผลงานโดยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เองจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัย
ต่อไปอย่างมาก 
 

อภิปรายผล 
ผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของ การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรม

ประเภทไตรภูมิเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ด้านข้อมูลเนื้อหาจักรวาลวิทยาของวรรณกรรม
ประเภทไตรภูมิ เนื่องด้วยมีคัมภีร์ที่อธิบายถึงเรื่องราวนี้ปรากฏอยู่หลากหลายเล่มด้วยกันเป็นเหตุให้ข้อมูลมี
ความคลาดเคลื่อนออกไปบ้าง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสรุปได้ว่าจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตร
ภูมิประกอบด้วย โครงสร้างของเนื้อหามีการแบ่งภพภูมิออกเป็น 3 ภูมิใหญ่ๆ คือ กามภูมิ 11 ภูมิ  รูปภูมิ 16 
ภูมิ และ อรูปภูมิ 4 ภูมิ รวมทั้งหมดเป็น 31 ภูมิ (นอกจากนี้ยังมี อีกภูมิหนึ่งคือ โลกุตระภูมิ)  โดยกามภูมิ
ประกอบด้วย   1.นรกภูมิ 2.เปรตภูมิ  3.อสุรกายภูมิ 4.ติรัจฉานภูมิ 5. มนุสสภูมิ 6. สวรรค์จาตุมหาราชิกา 7. 
สวรรค์ดาวดึงส์ 8. สวรรค์ยามา 9. สวรรค์ดุสิดา 10. สวรรค์นิมมานรดี 11. สวรรค์ปรนิมมิตวสวัตตี  รูปภูมิ
ประกอบด้วย 1.พรหมปาริสัชชาภูมิ 2.พรหมปุโรหิตาภูมิ 3.มหาพรหมาภูมิ 4.ปริตรตาภาภูมิ 5.อัปปมาณาภา
ภูมิ 6.อาภัสราภูมิ 7.ปริตตสุภาภูมิ 8.อัปปมาณสุภาภูมิ 9.สุภกิณหาภูมิ 10.เวหัปผลาภูมิ 11.อสัญญีสัตตาภูมิ 
12.อวิหาสุทธาวาสภูมิ 13.อตัปปาสุทธาวาสภูมิ 14.สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ 15.สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ 16.อกนิฏฐ
สุทธาวาสภูมิ อรูปภูมิประกอบด้วย 1.อากาสานัญจายตนภูมิ 2.วิญญาณัญจายตนภูมิ 3.อากิญจัญญายตนภูมิ 
4.เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ  ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้ผู้วิจัยได้น าเอาแนวความคิดและความหมายของประเด็นนี้
มาสร้างเป็นผลงานเพ่ือใช้น ามาสร้างสรรค์ภายใต้แนวความคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ 
ในด้านของรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นจากการหาข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์เรื่อง 
จักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิของบุคคลในปัจจุบันนี้พบว่ามีความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ค าสอนเดิมทั้งด้านของเนื้อหาและในด้านของภาพลักษณ์ ซึ่งเมื่อด้านเนื้อหาในประเด็นเรื่องจักรวาลวิทยาของ
วรรณกรรมประเภทไตรภูมิมีการเปลี่ยนแปลงไปด้านภาพลักษณ์จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย   ทางด้าน
รูปแบบการสร้างสรรค์ผู้วิจัยได้น าเอารูปแบบศิลปะไทยมาผสมผสานการตัดทอนรูปร่างรูปทรงและจัดวาง
ต าแหน่งขึ้นใหม่ซึ่งท าให้สามารถสื่อถึงเนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอต่อผู้ชมได้ชัดเจนขึ้นกว่าจิตรกรรมฝา
ผนังภาพโลกสัณฐานที่ปรากฏอยู่ตามโบสถ์วิหารในคตินิยมดั่งเดิม และใช้การตอบแบบสอบถามเป็นตัวชี้วัด
ความเข้าใจในเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดยประชากรที่แสดงความคิดเห็นในการสร้างสรรค์ผลงาน“จิตรกรรม
ไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” นั้น เฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดชื่นชอบผลงานมาก  
โดยชื่นชอบผลงานชุด “โลกุตระภูมิ”, “ฉกามาพจรภูมิ””อสุรกายภูมิ”,และ ผลงานรวม “จิตรกรรมไทยร่วม
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สมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ”   มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับดี  จากผลจาก
การตอบแบบสอบถามนี้พบว่าการสร้างสรรค์ผลงาน“จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรม
ประเภทไตรภูมิ”นี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถท าให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจถึงจักรวาลวิทยาในวรรณกรรม
ประเภทไตรภูมไิด้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. การศึกษาความเชื่อในจักรวาลวิทยาควรศึกษาเพ่ิมเติมในแต่ละพ้ืนที่ให้มากขึ้นเพ่ือที่จะน าเอา

ข้อมูลไปเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนารูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
2. การสร้างสรรค์ผลงานสามารถน าเอาเทคนิควิธีที่มีความหลากหลาย มาผสมผสานเพื่อพัฒนาผลงาน

ให้ดียิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเรื่องราวทางความเชื่อทางจักรวาลวิทยาในประเด็นอ่ืนๆ ที่สังคมในยุคปัจจุบันมีความ

เข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อมูลดั่งเดิม 
2. ควรศึกษาในเรื่องเทคนิควิธีการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

      เรื่อง 
           การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดจักรวาลวิทยาของวรรณกรรมประเภทไตรภูมิเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้กรอกแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงใน ( ) ที่มีข้อความตรงกับท่านมากที่สุด 

1. เพศ 
( ) 1. ชาย   
( ) 2. หญิง 

2. อายุ 
( ) 1.  ไม่เกิน18 ปี  
( ) 2.  19--30 ปี  
( ) 3.  31- 45 ปี 
( ) 4.  46–60 ปี  
( ) 5.  61 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด (รวมทั้งที่ก าลังศึกษาอยู่) 
( ) 1. ประถมศึกษา   
( ) 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย 

       ( ) 3. ปวช / อนุปริญญา 
( ) 4. ปริญญาตรี  
( ) 5. ปริญญาโทข้ึนไป 

4. นับถือศาสนา 
( ) 1. ศาสนาพุทธ   
( ) 2.ศาสนา คริสต์   
( ) 3. ศาสนาอิสลาม 
( ) 4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู   
( ) 5. ซิกส์    
( ) 6.  อ่ืน ๆ ……………………….. 

5. ท่านรู้เรื่องจักรวาลวิทยา 
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       ( ) 1. รู้   
    ( ) 2. เคยได้รับรู้มาบาง        
    ( ) 3. ไม่เคยได้รับรู้ 

6.ท่านเคยรับรู้เรื่องไตรภูมิ 
      ( ) 1. รู้    

                 ( ) 2. เคยได้รับรู้มาบาง        
                 ( ) 3. ไม่เคยได้รับรู้ 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น และทัศนคติของผู้กรอกแบบสอบถามต่อผลงาน 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงใน ( ) ที่มีข้อความตรงกับความรู้สึกของท่าน 
 
1.ผลงานชุดที่ 1 ช้ินที่ 1 “โลกุตระภูมิ” 

1.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกโล่งโปร่งและเบาที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “โลกุตระภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
1.2 เมื่อท่านได้ชมผลงาน“โลกุตระภูมิ”แล้วรู้สึกถึงสภาวะที่เบาสบายหลุดพ้นออกจากโลกทั้งหมด

ของไตรภูม ิ
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
1.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน“โลกุตระภูมิ”ท าให้เข้าใจในเรื่องโลกุตระภูมิมากข้ึน 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
1.4. ท่านชื่นชอบผลงาน “โลกุตระภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

2.ผลงานชุดที่ 2 “อรูปภูมิ”   
2.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกเบาสบายและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อรูปภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
2.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน“อรูปภูมิ”แล้วรู้สึกถึงสภาวะของดวงจิตอรูปพรหมทั้ง4 
 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
2.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน“อรูปภูมิ”ท าให้เข้าใจในเรื่อง“อรูปภูมิ”มากข้ึน 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
2.4. ท่านชื่นชอบผลงาน “อรูปภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

3.ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 1 “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 
3.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 
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( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
3.2.เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” 
 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
3.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง“อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
3.4. ท่านชอบผลงาน “อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ”  
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

4.ผลงานชุดที่ 3 “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 2 “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 
4.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
4.2.เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
4.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง“สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
4.4. ท่านชอบผลงาน “สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

5.ผลงานชุดที3่ “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 3 “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” 
5.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
5.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
5.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง“สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
5.4. ท่านชอบผลงาน “สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ”  
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

6.ผลงานชุดที3่ “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 4  “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 
6.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
6.2.เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
6.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง“อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
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6.4. ท่านชอบผลงาน “อตัปปาสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากท่ีสุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

7.ผลงานชุดที3่ “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 5  “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 
7.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
7.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
7.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง“อวิหาสุทธาวาสภูมิ” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
7.4. ท่านชอบผลงาน “อวิหาสุทธาวาสภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

8.ผลงานชุดที3่ “รูปภูมิ” ชิ้นที่ 6 “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” 
8.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
8.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลา

ภูม”ิ 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
8.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง“อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” มากขึ้น 

( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
8.4. ท่านชอบชื่นชอบผลงาน “อสัญญีสัตตาภูมิและเวหัปผลาภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

9.ผลงานชุดที3่ “รูปภูมิ” ชิน้ที่ 7 “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” 
9.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความสงบ และสูงส่ง ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌาน
ภูม”ิ 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
9.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติย
ฌานภูม”ิ 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
9.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
9.4. ท่านชอบผลงาน “ปฐมฌานภูมิ ทุติยฌานภูมิ ตติยฌานภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
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10.ผลงานชุดที4่ ชิ้นที่ 1 “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” 
10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดี

เทวราช” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “ปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

11.ผลงานชุดที่4 ชิ้นที่ 2 “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” 
10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดี

มาร”  
( ) 1. มากทีสุ่ด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “พระยาปรนิมมิตวสวัตดีมาร” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

12.ผลงานชุดที่4 ชิ้นที่ 3 “นิมมานรดีสวรรค์” 
10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” 
( ) 1. มากทีสุ่ด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์”  
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “นิมมานรดีสวรรค์”มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “นิมมานรดีสวรรค์” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 

13.ผลงานชุดที่4 ชิ้นที่ 4 “ดุสิตาสวรรค์” 
10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
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10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ดุสิตาสวรรค์” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “ดุสิตาสวรรค์” 

( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
14.ผลงานชุดที่4 ชิ้นที่ 5 “ยามาสวรรค์” 

10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ยามาสวรรค์” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ยามาสวรรค์” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ยามาสวรรค์”มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “ยามาสวรรค์” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
15.ผลงานชุดที่4 ชิ้นที่ 6 “ดาวดึงส์สวรรค์” 

10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “ดาวดึงส์สวรรค์” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “ดาวดึงส์สวรรค์” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
16.ผลงานชุดที่4 ชิ้นที่ 7 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” 

10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าว
ธตรฐ” 

( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ 

ท้าวธตรฐ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” มากขึ้น 
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( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวธตรฐ” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
17.ผลงานชุดที่4 ชิ้นที่ 8 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” 

10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรู
ปักขะ” 

( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ 

ท้าววิรูปักขะ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรูปักขะ” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
18.ผลงานชุดที่4 ชิ้นที่ 9 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” 

10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าว
วิรุฬหก” 

( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ 

ท้าววิรุฬหก” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าววิรุฬหก” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
19.ผลงานชุดที่4 ชิ้นที่ 10 “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” 

10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและสูงส่งที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพร
ศรพณ”์ 

( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ 

ท้าวไพรศรพณ์” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
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10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “จาตุมหาราชิกาสวรรค์ ท้าวไพรศรพณ์” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
20.ผลงานชุดที่5 “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 

10.1 รับรู้ได้ถึงดนิแดนที่ยังคงวุ่นวายและยึดติดอยู่กับรูป รส กลิ่น เสียงที่ปรากฏอยู่ในผลงาน“มนุสส
ภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 

( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน“มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” แล้วเข้าใจถึงสัญลักษณ์ที่ใช้แทน

ส่วนประกอบต่างๆ ในผลงาน 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิและเปรตภูมิ” ท าให้เข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “มนุสสภูมิ ติรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิ” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
21.ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 1 “ท้าวพญายมราช” 

10.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความน่าเกรงขามท่ีปรากฏอยู่ในผลงาน“ท้าวพญายมราช” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน“ท้าวพญายมราช”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี        
( ) 1. มากท่ีสุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “ท้าวพญายมราช” ท าให้เข้าใจในเรื่องนรก มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “ท้าวพญายมราช” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
22.ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 2 “สัญชีพนรก” 

10.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลัวที่ปรากฏอยู่ในผลงาน“สัญชีพนรก” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน“สัญชีพนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี       
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “สัญชีพนรก” ท าให้เข้าใจในเรื่องนรก มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “สัญชีพนรก” 
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 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
23.ผลงานชดุที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 3 “กาฬสุตตนรก” 

10.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลัวที่ปรากฏอยู่ในผลงาน“กาฬสุตตนรก” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน“กาฬสุตตนรก”แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี       
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “กาฬสุตตนรก”ท าให้เข้าใจในเรื่องนรก มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “กาฬสุตตนรก” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
24.ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 4 “สังฆาฏนรก” 

10.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลัวที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “สังฆาฏนรก” 
( ) 1. มากท่ีสุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “สังฆาฏนรก” แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี       
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “สังฆาฏนรก” ท าให้เข้าใจในเรื่องนรก มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “สังฆาฏนรก” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
25.ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 5 “โรรุวนรก” 

10.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลัวที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “โรรุวนรก” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “โรรุวนรก” แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี       
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “โรรุวนรก”ท าให้เข้าใจในเรื่องนรก มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “โรรุวนรก” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
26.ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 6 “มหาโรรุวนรก” 

10.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลัวที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “มหาโรรุวนรก” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “มหาโรรุวนรก” แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี       
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( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “มหาโรรุวนรก”ท าให้เข้าใจในเรื่องนรก มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “มหาโรรุวนรก” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
27.ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 7 “ตาปนรก” 

10.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลัวที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “ตาปนรก” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “ตาปนรก” แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี       
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “ตาปนรก” ท าให้เข้าใจในเรื่องนรก มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “ตาปนรก” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
28.ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 8 “มหาตาปนรก” 

10.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลัวที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “มหาตาปนรก” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “มหาตาปนรก” แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี       
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “มหาตาปนรก” ท าให้เข้าใจในเรื่องนรก มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “มหาตาปนรก” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
29.ผลงานชุดที่ 6 “นรกภูมิ” ชิ้นที่ 9 “มหาอเวจีนรก” 

10.1 ท่านรับรู้ได้ถึงความน่าหวาดกลัวที่ปรากฏอยู่ในผลงาน “มหาอเวจีนรก” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “มหาอเวจีนรก” แล้วรู้สึกถึงผลร้ายหากประพฤติตนไม่ดี       

( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงาน “มหาอเวจีนรก” ท าให้เข้าใจในเรื่องนรก มากขึ้น 

( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “มหาอเวจีนรก” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
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30.ผลงานชุดที่ 7 ชิ้นที่ 1 “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” 
10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและน่าเกรงขามที่ปรากฏอยู่ในผลงาน“สัมพรอสูรและไพจิตตา

สูร” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตา

สูร”       
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “สัมพรอสูรและไพจิตตาสูร” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
31.ผลงานชุดที่ 7 ชิ้นที่ 2 “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” 

10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและน่าเกรงขามที่ปรากฏอยู่ในผลงาน“อสัพพราสูรและสุลิอสูร” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน“อสัพพราสูรและสุลิอสูร”       
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “อสัพพราสูรและสุลิอสูร” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
32.ผลงานชุดที่ 7 ชิ้นที่ 3 “เวลาสูรและปริกาสูร” 

10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและน่าเกรงขามที่ปรากฏอยู่ในผลงาน“เวลาสูรและปริกาสูร” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ท่ีใช้ในผลงาน“เวลาสูรและปริกาสูร”       
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “เวลาสูรและปริกาสูร” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “เวลาสูรและปริกาสูร” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
33.ผลงานชุดที่ 7 ชิ้นที่ 4 “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” 

10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกสง่างามและน่าเกรงขามที่ปรากฏอยู่ในผลงาน“พรหมทัตตาสูรและอสุริ
นทราหู” 
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( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน“พรหมทัตตาสูรและอสุริ

นทราหู”       
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “พรหมทัตตาสูรและอสุรินทราหู” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยทีสุ่ด 
34.ผลงานภาพรวมของ“จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” 

10.1 ท่านรับรู้ถึงความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในผลงาน“จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยา
ในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” 

( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.2. เมื่อท่านได้ชมผลงานแล้วรู้สึกถึงเข้าใจถึงรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัย

เรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.3. เมื่อท่านได้ชมผลงานท าให้เข้าใจในเรื่อง“จักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ”มากขึ้น 
( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
10.4. ท่านชอบผลงาน “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” 

 ( ) 1. มากที่สุด ( ) 2. มาก      ( ) 3. ปานกลาง      ( ) 4. น้อย      ( ) 5. น้อยที่สุด 
 
ตอนที่ 3 ค าถามความคิดเห็น แบบปลายเปิด 
- ท่านมีความคิดเห็นต่อ “จิตรกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องจักรวาลวิทยาในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ” อย่างไร 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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