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Abstract  
 

Code of project   : Art16/2555 
Project name : Creative  Thai Traditional painting : Glunlapapluk tree of  
    satisfaction 
Resercher name : Mrs. Sudwadee  Suwan and Mr. Niroj Jarrungjitvittawat 
 
 Creative research title Creative  Thai Traditional painting : Glunlapapluk tree of 
satisfaction  is an art work created from the inspiration in Buddhist literature called 
“Triphum”, which talks about the result of good and bad actions, Gralapapluk tree is a 
symbol of reward of good karma. It gives people the happiness in both mind and body. 
Also, leads the soul of human to happiness and succession by the expression in 
techniques, method and style of  Thai contemporary art combine with my own style of 
work. This work shows believes in the past to the expression in art methods in the present 
day.And the research was inspired by current social conditions and the value of wisdom 
believes faith  the  older generation. Times are changing strategies for creating art in the 
West to play a role in the process of creating art in Thailand. Researcher aware of the 
format and procedures bring a creative approach to work Thai Painting a personal 
reflection on the concept of a society to the contemporary present both content and 
style, as well as guidelines for creating a character. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของครูผู้สอนศิลปะในฐานะครูช่างเป็นกระบวนการให้เกิดจิต
วิญญาณทางศิลปะแทรกซึมจากครูผู้สอนสู่นักศึกษาผู้เป็นศิษย์ การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ การท างานในบริบทต่างๆของตนเอง และน าผลท่ีได้จากการปฏิบัตินั้นมาวิเคราะห์ แก้ปัญหาสู่
การพัฒนาการสอนของตนให้ดียิ่งขึ้น  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยในฐานะครูผู้สอนงานช่างของ
ไทย จ าต้องท าให้ฐานความคิดมีความมั่นคงและสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ เพื่อน าความรู้ 
ความคิด และประสบการณ์นั้นไปใช้สอนผู้อื่นต่อไป เกิดเป็นการยอมรับจากศิษย์ เพื่อนร่วมองค์กรขยาย
ขอบเขตไปสู่สังคมภายนอกกลายเป็นความน่าเช่ือถือในวงกว้าง เพื่อเป็นการขับเคล่ือนทางด้านวิชาการ 
การสร้างสรรค์ และน าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ การท างานวิจัยในเชิงการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ของตนเองและจัดเก็บ เผยแพร่ ออกไปในรูปแบบของเอกสาร
ทางวิชาการท่ีมีระเบียบและวิธีการซึ่งเหมาะสมและง่ายแก่การค้นคว้าเพิ่มพูน เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน
นักศึกษา อีกท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรต่างๆ  มหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านศิลปะและกลุ่มผู้สนใจในองค์ความรู้ทางการช่างศิลปกรรมไทยท่ีต่อยอดพัฒนาจากบรรพบุรุษไทย
แต่โบราณ 
 ศิลปะ คือ ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความงาม ศิลปะ
นั้นมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ีมนุษย์สร้างขึ้น กับส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอันเป็นผลท่ี
เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุเราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่า รูปทรงหรือองค์ประกอบทางรูปธรรมและ
เรียกส่วนหลังว่าเนื้อหาหรือองค์ประกอบทางนามธรรมในกลุ่มงานศิลปกรรมไทยนั้นงานจิตรกรรมไทย
จัดเป็นองค์ความรู้ท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่โบราณกาล ต้ังแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเรื่อยมาถึงสมัยอยุธยา 
รัตนโกสินทร์ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นการสืบทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ต่อเนื่องเป็นล าดับเรื่อยมา เริ่ม
ต้ังแต่กระบวนการหัดเขียนร่างภาพเตรียมแบบ เตรียมพื้นส าหรับเขียน เตรียมสีไว้ระบาย จนถึงการปิด



 
 

ทองกระทบเส้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย อันถือว่าผลงานเสร็จสมบูรณ์ ความรู้เหล่านี้ผ่านการลองผิดลองถูก 
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของกระบวนการ เทคนิคต่างๆรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ โดยความรู้เหล่านี้ถูก
ถ่ายทอดผ่านวิธีการจดบันทึกในต าราทางการช่างและบอกเล่าสอนส่ังกันมา ขาดการจัดเก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปผลเป็นความรู้ทางวิชาการ คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญขององค์ความรู้ทางเชิงช่างไทย
โบราณจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์กระบวนการช่างโบราณนี้ เพื่อน ามาทดลองปรับปรุง
กระบวนการเหล่านี้ด้วยกรรมวิธีและวัสดุท่ีมีความร่วมสมัยปัจจุบัน เพื่อการสร้างสรรค์งานท่ีแสดงอัต
ลักษณ์และพลังทางศิลปะไทยให้สืบเนื่องและพัฒนาต่อไป 

ในการสร้างสรรค์งานวิจัยนี้มีเป้าหมายท่ีการแสดงสาระทางเส้นและรูปทรงในแบบจิตรกรรม
ไทยประเพณี ท่ีมีการสร้างสรรค์จัดวางองค์ประกอบข้ึนใหม่ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับต้นกัลปพฤกษ์ ต้นไม้แห่ง
ความปรารถนาของมนุษย์กับความเช่ือในเรื่องไตรภูมิ  ต้นกัลปพฤกษ์ความเช่ือโบราณท่ีกล่าวถึงว่าเป็น
ต้นไม้สารพัดนึกโดยมีความเช่ือกันว่า หากตั้งจิตอธิฐานใต้ต้นไม้นี้แล้ว จะท าให้สมหวังในส่ิงท่ีปรารถนา จึง
มักจะเป็นช่ือท่ีใช้ส่ือในทางร้องขอให้สมหวัง  ในแง่ของสุนทรียภาพความงามในแบบอุดมคติไทยมี
ศิลปกรรมท่ีสร้างขึ้นโดยถ่ายทอดความเช่ือนี้ผ่านกระบวนการทางด้านงานจิตรกรรมลายรดน้ ามาบ้าง 
อาทิ งานจิตรกรรมลายรดน้ าบนฉากลับแล สมัยรัชกาลท่ี ๔ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ เกี่ยวกับความเช่ือดังกล่าวนั้น ส่วนมากมักถ่ายทอดมาในรูป
ของพิธีการงานรื่นเรงิตามเทศกาลต่างๆ เช่น การสอยดาว สอยกัลปพฤกษ์ในงานกาชาด เป็นต้น  โดย
คุณค่าทางศิลปะที่ได้จากเนื้อหาในผลงานศิลปกรรมเรื่องกัลปพฤกษ์และสาระท่ีเกิดจากการแสดงออกผ่าน
รูปทรงและองค์ประกอบของศิลปกรรมนั้นล้วนส าคัญยิ่ง โดยการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมนี้ต้องการแสดง
ถึงการเปล่ียนผ่านทางด้านคติความเช่ือ ความงาม และรูปแบบทางสุนทรียศาสตร์ท่ีก าลังเปล่ียนแปลง 
แสดงให้เห็นความงามท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของเส้น สี และรูปทรงแบบอุดมคติของไทยในลักษณะท่ีแตกต่าง
จากเดิม กล่าวคือ เป็นการคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากแบบแผนอย่างเดิม หากแต่ยังไม่ท้ิงของเดิมแต่เสีย
ทีเดียว การแสดงความอ่อนหวานของเส้นและรูปทรงเป็นสาระส าคัญ  ในเรื่องของการจัดวาง
องค์ประกอบในภาพจิตรกรรมคณะผู้วิจัยได้น าคติการวางภาพแบบอยุธยามาใช้ ในลักษณะของการวาง
ภาพเชิงสัญลักษณ์ มิได้ค านึงถึงหลักทัศนียภาพหากแต่ค านึงถึงความลงตัว ความกลมกลืน และความงาม
เป็นส าคัญ และเลือกเอาบางส่ิงท่ีเหมาะสม และตัดบางส่ิงท่ีขาดเกินออกไป เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตวิญญาณของยุคสมัยแห่งตน เช่นการเปล่ียนลักษณะของสี เส้น และ
รูปทรง แต่ยังคงไว้ซึง่องค์ประกอบแบบเดิม และน ามาถ่ายทอด เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของตน นี่คือ
ลักษณะเฉพาะของศิลปินที่ควรมี และหวังให้ส่ิงเหล่านี้ส่งอิทธิพลต่อไปยังนายช่างศิลปกรรมรุ่นหลังๆเพื่อ
พัฒนาต่อยอดคล่ีคลายและสร้างสรรค์จวบจนนานเท่านาน 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยท าการศึกษาของเดิมเพื่อน ามาท าการทดลองสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมพร้อมกับปรับเปล่ียนรูปแบบ กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ตลอดจนปรับเปล่ียนวัสดุท่ีร่วม



 
 

สมัยปัจจุบันและน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้มาบันทึกผลไว้พร้อมกับการน าเสนอใน
รูปแบบของเอกสารทางวิชาการ ซึ่งเป็นการง่ายแก่บุคลากรในสาขาศิลปกรรมไทยรวมท้ังนักศึกษาศิลปะ
และผู้สนใจ เพื่อน าองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์  โดยคณะผู้วิจัยเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ท้ังในทาง
อนุรักษ์และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ท่ีได้จากบรรพศิลปินไทย 
  
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1  เพื่อศึกษากระบวนการสร้างงานจิตรกรรมโดยใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากครูช่างไทยโบราณ 
 2.2  เพื่อศึกษาและค้นคว้า ทดลองหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณีท่ีผสมผสานกับจิตนาการและน าเสนอในลักษณะมุมมองเฉพาะตน 
 2.3  เพื่อสะท้อนเนื้อหา ความคิด มุมมอง ต่อความเช่ือในเรื่องต้นกัลปพฤกษ์ด้วยรูปแบบและ
กระบวนการทางจิตรกรรม 
 2.4  อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนากลวิธีทางการช่างไทย ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน และน าสู่การ
บันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างเป็นระบบ 
 
3. สมมติฐานของการศึกษา 
 สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยท่ีสะท้อนเนื้อหา ความคิด มุมมอง ต่อความเช่ือในเรื่องต้น
กัลปพฤกษ์ ทดลองปรับเปล่ียนองค์ประกอบ รูปทรง และวัสดุ เป้าหมายเพื่อแสดงบรรยากาศแห่ง
ความสุข ความสมหวังตามปรารถนา แสดงออกผ่านกระบวนการและรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณีท่ีผสมผสานกับจินตนาการ เพื่อแสดงออกถึงแนวความคิด ความหมายส่วนตน ค้นหาเอกลักษณ์
และแนวทางการสร้างสรรค์ในแบบเฉพาะตน 
  
4. ขอบเขตการศึกษา   
 แนวทางการท างานวิจัยสร้างสรรค์นี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการท างานไว้ดังนี ้
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยท่ีสะท้อนเนื้อหา ความคิด มุมมอง ต่อ
ความเช่ือในเรื่องต้นกัลปพฤกษ์เพื่อแสดงถึงคุณค่าของคติความเช่ือโบราณ ในเรื่องของความสุข สม
ปรารถนา ภายใต้ต้นไม้ใหญ่  บรรยากาศแห่งความสุข ความสมหวังตามปรารถนา  
 4.2 ขอบเขตด้านรูปแบบ สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผสมผสานกับการ
สร้างสรรค์ในแนวทางเฉพาะตน เพื่อค้นหาเอกลักษณ์และแนวทางการสร้างสรรค์ โดยสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมขนาด 100X120 เซนติเมตรจ านวน 1 ช้ิน เขียนด้วยสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
  
 



 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ  
 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี = Thai traditional painting 
 หมายถึง งานจิตรกรรมท่ีแสดงเนื้อหา สาระและรูปแบบทางศิลปะที่ประกอบด้วย คุณค่า
ทางด้านสุนทรียศาสตร์ คตินิยมทางความงาม ความเช่ือและการแสดงออกทางศิลปะที่มีลักษณะไทย 
 เนื้อหา   = Content 
 หมายถึง ส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอันเป็นผลท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ ลักษณะนามธรรมท่ี
แสดงออกทางศิลปะในแบบต่างๆ อาทิ ความหมายทางพุทธศาสนา การเกิดขึ้น ต้ังอยู่และดับไป ความไม่
เท่ียง สัจจธรรมในธรรมชาติ เป็นต้น 
 รูปแบบ   = Style 
 หมายถึง แบบอย่าง แนวทางและลักษณะเฉพาะของศิลปะอย่างนั้นๆ 
 
6. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
 การด าเนินงานครั้งนี้ คณะผู้วิจัยแบ่งงานอย่างเป็นขั้นตอนตามความช านาญของแต่ละบุคคล 
สรุปโดยสังเขปดังนี้ 
 6.1 ค้นคว้าเอกสารและรวบรวมข้อมูลจากค าบอกเล่าท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญจากหลายแหล่งเพื่อ
วิเคราะห์ รูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอน กระบวนการสร้างงาน จากต าราและจากค าบอกเล่าท่ีได้จาก
ผู้เช่ียวชาญหลายแหล่งเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ (สุดวดี สุวรรณ) 
 6.2 ส ารวจ เก็บข้อมูลและบันทึกภาพถ่ายจากผลงานศิลปกรรมท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
แนวความคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เปรียบเทียบ และบันทึกผลท่ีได้ (สุดวดี สุวรรณ) 
 6.3 ล าดับข้อมูล วิเคราะห์และทดลองปรับปรุงรูปแบบ รูปทรง โครงสร้างของเส้น สี และ
น้ าหนักเข้ม-อ่อนภายในผลงาน (นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส) 
 6.4 ท าแบบร่าง น าเสนอผลงานเพื่อรับการวิจารณ์ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท่ีได้
พร้อมกับแก้ปัญหาและพัฒนาแบบร่างลายเส้นขาว-ด าและแบบร่างสีโดยสมบูรณ์ (นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส) 
 6.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมพื้น เตรียมสี ในการสร้างสรรค์ผลงาน (นิโรจน์ จรุงจิต
วิทวัส) 
 6.6 ปฎิบัติงานจริงโดยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ีมีเนื้อหาและรูปแบบสอดคล้องกับ
แนวความคิด ขนาด 100X120 เซนติเมตร 1 รูป (นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส) 
 6.7 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาเพื่อท างานภาคเอกสาร 
สรุปผลการสร้างสรรค์และจัดท าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ (สุดวดี สุวรรณ) 
    
 



 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เกิดองค์ความรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีท่ีมีความร่วม
สมัยปัจจุบันและสามารถน าเสนอในลักษณะมุมมองแบบเฉพาะตน 
 7.2 เป็นการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ของบรรพบุรุษไทยและเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาสาย
ศิลปะไทยหรือบุคคลผู้สนใจ  
 7.3 เป็นการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้และสรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตนน าไปสู่การบันทึกผลการสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างเป็นระบบ 
 7.4 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอกในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
8. การน าเสนอผลงาน  
 ในการท างานวิจัยและสร้างสรรค์งานศิลปะครั้งนี้จะน าเสนอในหัวข้อ การสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมไทยประเพณี ; กัลปพฤกษ์ ต้นไม้แห่งความสมปราถนา  ด้วยรูปแบบของงานจิตรกรรมไทย
ประเพณี  จ านวน 1 ช้ิน ขนาด 100 X 120 โดยใช้สีอะครีลิคระบายลงบนผ้าใบปิดทองบางส่วน (ผลงาน
การสร้างสรรค์ - นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส)พร้อมเอกสารประกอบผลงานวิจัยจ านวน 5 เล่ม (เรียบเรียง
เอกสาร - สุดวดี สุวรรณ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี  2 
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค ์

 
 ในงานวิจัยและสร้างสรรค์นี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ
ต้นกัลปพฤกษ์ในแง่มุมต่างๆโดยได้ศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อน ามาประมวลเป็นความรู้เบ้ืองต้นใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการท างานสร้างสรรค์ไว้โดยสังเขปดังนี้ 
 
1. แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์  
 1.1 ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.1.1 หนังสือ ช่างศิลป์ไทย ชุดท่ี 1 เล่มท่ี 2 ของ กรมศิลปากร พ.ศ. 2537เป็นหนังสือท่ี
รวบรวมความรู้ด้านการช่างไทยหลายๆด้าน เป็นการศึกษา รูปแบบ เทคนิค วิธีการ ของวิชาการช่างหลาย
แขนง เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม ลายรดน้ าและงานหัวโขน เป็นต้น 
 1.1.2 หนังสือเรื่องความงามในศิลปะไทย ของ น. ณ ปากน้ า ส านักพิมพ์เมืองโบราณ 
เป็นหนังสือรวมบทความ 40 บทความ ผลงานของ น. ณ ปากน้ า ศิลปินแห่งชาติผู้เช่ียวชาญงานด้าน
ศิลปะไทย บทความหลากหลายมีอายุมากกว่า 40 ปี แสดงถึงความงามของศิลปะไทย เป็นหนังสือท่ีให้
ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะไทย ท้ังศิลปะโบราณ และศิลปะสมัยใหมแ่ขนงต่างๆโดยเฉพาะงานด้าน
ทัศนศิลป์ และให้ความรู้ด้านงานช่างอีกท้ังยังมีการพูดถึงภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังช่ือดังของวัดเก่าแก่
หลายแห่ง หนังสือเล่มนี้ยังถูกคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี 1 ในหนังสือ 100 เล่มท่ีคนไทยควรอ่าน เหมาะ
ส าหรับผู้ท่ีริเริ่มสนใจเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับงาน ศิลปะไทย 
 1.1.3 จิตรกรรมไทย ครูสมปอง อัครวงษ์ โรงเรียนเพาะช่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิซซิ่ง จ ากัด (มหาชน) มิถุนายน 2550 เป็นหนังสือท่ีรวมความรู้สรรพวิชาทางด้านจิตรกรรมไทย 
กลวิธีการสร้างงานจิตรกรรมไทยแบบโบราณ รูปแบบการเขียนภาพไทยและบางส่วนเป็นการรวบรวม
ผลงานท่ีผ่านมาท้ังทางด้านหน้าท่ีการงานประจ า คือการเป็นครูสอนศิลปะ ผลงานท่ีรังสรรค์ขึ้นในห้วง
ขณะท่ีมีชีวิตอยู่และอัตชีวประวัติของครูสมปอง อัครวงษ์ โรงเรียนเพาะช่าง 
  1.1.4 จิตรกรรมไทยประเพณี จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยา ของกรมศิลปากร ส านักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊พ จ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นหนังสือท่ีรวบรวมภาพถ่ายงานจิตรกรรมไทยสมัยอยุธยาไว้
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เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจ อีกท้ังยังให้ข้อมูลท้ังประวัติ ความเป็นมา กลวิธีการสร้างงานจิตรกรรมไทยแบบ
โบราณ รูปแบบการเขียนภาพไทย และข้อมูลการอนุรักษ์ 
  1.1.5 นอกจากหนังสือ ต ารา ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีหนังสือและต าราต่างๆด้านศิลปกรรม 
ท้ังงานจิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมไทยแขนงต่างๆซึ่งคณะผู้วิจัยได้น ามาใช้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน
ครั้งนี้ด้วย โดยคณะผู้วิจัยขอกล่าวอย่างย่อไว้ อาทิเช่น 
  - หนังสือสมุดภาพไตรภูมิฉบับต่างๆ  
  - หนังสือภาพจิตรกรรมฝาผนังในศาสนสถานและอาคารส าคัญต่างๆ  
  - หนังสือภาพจิตรกรรมลายรดน้ า 
  - หนังสือท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องไตรภูม ิ
  - ภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมไทยโบราณ เป็นต้น 
 1.2 ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาภาคสนาม สัมภาษณ์บุคคล เช่น พระสงฆ์ อาจารย์ นักวิชาการ 
ผู้รู้ต่างๆ เป็นต้น  
 
2. ข้อมูลเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ 
 นิยามความหมายหรือข้อมูลท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กัลปพฤกษ์นั้น โดยเฉพาะสังคมไทยในอดีตจนถึงกระท่ังปัจจุบันมีหลากหลายแง่มุม หลากหลายมิติตามแต่
ละช่วงเวลา ในความหลากหลายมุมคิดนี้ เริ่มต้ังแต่การกล่าวถึงกัลปพฤกษ์เมื่อครั้งอดีตในสมัยสุโขทัย
เรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์จนกระท่ังถึงปัจจุบัน มีการกล่าวท้ังในแง่ของ กัลปพฤกษ์ในงาน
เทศกาลรื่นเริง ต้นไม้มงคล ช่ือถนน ช่ือสวนสาธารณะ หรือแม้กระท่ังช่ือร้านอาหารหรูบนห้างสรรพสินค้า
หรู ช่ือดังย่านกลางเมือง จากแง่มุมต่างๆนี้คณะผู้วิจัยได้เลือกเฟ้นเนื้อหาท่ีสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับ
แนวทางการท างานเพื่อน ามาเสนอตามล าดับ 
 2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ (ช่ือวิทยาศาสตร์: Cassia 
bakeriana Craib) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบได้มากทางภาคอีสานและภาคเหนือ พุ่มใบแบนกว้าง 
ดอกสีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อระหว่างท้ิงใบหรือผลิใบใหม่ มีช่ือพื้นเมืองอื่นๆ เช่น กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง
ภาคเหนือ ซึ่งน่าจะมีท่ีมาจากต้นไม้ในคัมภีร์ทางศาสนา) การล์ (เขมร-สุรินทร์) เปลือกขม (ปราจีนบุรี)   
 2.2 ต้นกัลปพฤกษ์ในประเพณีทางพุทธศาสนา ด้วยในวันส าคัญทางพุทธศาสนา คนไทยยังคง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการท าบุญ และยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีการท าบุญของคนไทยเช้ือสาย
ต่างๆท่ีได้รับอิทธิพล ความเช่ือเรื่องในไตรภูมิโดยเฉพาะเรื่องต้นกัลปพฤกษ์ ประเพณีบุญแขวนลูก
กัลปพฤกษ์  เป็นประเพณีการท าบุญของคนไทยเช้ือสายมอญท่ีจัดขึ้นในวันพระสุดท้ายเดือน 9 ของทุกๆ 
ปี โดยในบุญดังกล่าว จะตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่มายึดติดกับเสาศาลาวัด จากนั้นชาวบ้านก็จะน าผลไม้ทุกชนิด
มาผูกแขวนท่ีต้นไม้ ซึ่งภายหลังนี้มีการน าข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งเงินมาผูกแขวนท่ีต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับต้นผ้าป่า บุญแขวนลูกกัลปพฤกษ์ หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า แขวนลูกมะพฤกษ์นั้น ในอดีตวัดใน
ชุมชนมอญท ากันทุกวัด แต่ปัจจุบันมีเหลืออยู่น้อย ท้ังนี้ คนมอญเช่ือว่า เป็นบุญที่ท าเพื่อภพอื่นและชาติ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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หน้า โดยเช่ือว่า ผลไม้นานาชนิด รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ท่ีแขวนไว้กับกัลปพฤกษ์จะติดตามตัวในภพ
ต่อๆไป นอกจากนี้แล้วยังเป็นไปตามคติความเช่ือในคัมภีร์ไตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระรว่ง)  ท่ีกล่าวถึงต้น
กัลปพฤกษ์ว่า เป็นต้นไม้สารพัดนึก เป็นต้นไม้อยู่บนสวรรค์ ส่วนในโลกมนุษย์ ต้นกัลปพฤกษ์จะมาบังเกิด
เมื่อพระศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป โดยต้นกัลปพฤกษ์จะขึ้นอยู่ที่ประตูเมืองท้ัง 
4 ด้าน ใครต้องการส่ิงของอะไรก็ไปอธิษฐานขอเอาจากต้นกัลปพฤกษ์ดังกล่าวนั้นได้ทุกคน ซึ่งมีค า
บรรยายถึงต้นกัลปพฤกษ์ตอนหนึ่งว่า 
  "แลในแผ่นดิน อุตตกุรุทวีปนั้น มีต้นกัลปพฤกษ์ต้นหนึ่ง โดยสูงได้ 100 โยชน์ โดยกว้าง
ได้ 100 โยชน์ โดยรอบบริเวณมณฑลได้ 300 โยชน์แล ต้นกัลปพฤกษ์นั้นผู้ใดจะปรารถนาหาทุนทรัพย์ 
สรรพเหตุใดๆ ก็ดี ย่อมได้ส าเร็จในต้นไม้นั้นทุกประการแล...” 
 "ในโลกมนุษย์ ต้นกัลปพฤกษ์จะมาบังเกิดเมื่อพระศรีอาริยเมตไตรยมาตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปโดยต้นกัลปพฤกษ์จะขึ้นอยู่ที่ประตูเมืองท้ัง 4 ด้านใครต้องการส่ิงของอะไรก็ไป
อธิษฐานขอเอาจากต้นกัลปพฤกษ์ดังกล่าวนั้นได้ทุกคน" 
 2.3 กัลปพฤกษ์ในความเช่ือของสังคมไทย ตามคติโบราณเช่ือกันว่า ต้นกัลปพฤกษ์มีอยู่ในแดน
สวรรค์ หากผู้ใดปรารถนาส่ิงใด ก็อาจจะไปนึกเอาจากต้นไม้นี้ได้ คนไทยโบราณเช่ือว่า บ้านใดปลูกต้น
กัลปพฤกษ์ไว้ประจ าบ้าน จะช่วยท าให้เกิดความส าเร็จในชีวิต เพราะต้นกัลปพฤกษ์ เป็นต้นไม้ท่ีเป็น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ความสมปราถนาและความอิสระแห่งผล  นอกจากนี้ ยังเช่ืออีกว่า ต้นกัลปพฤกษ์
เป็นต้นไม้ของเทวดา เป็นต้นไม้ท่ีศักดิ์สิทธิ์ ไม้ทิพย์มีคุณวิเศษ ตามต านานสมัยโบราณ ดังนั้นต้น
กัลปพฤกษ์จึงเป็นไม้มงคล 
   2.4 ต้นกัลปพฤกษ์ในความเช่ือเรื่องไตรภูมิ ต้นกัลปพฤกษ์ต้นไม้ส าคัญในความเช่ือโบราณท่ีมี
การกล่าวว่า เป็นต้นไม้ประจ าทวีปทางด้านทิศเหนือของแผนท่ีโลกในวรรณกรรมทางศาสนาเรื่องไตรภูมิ 
ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ท่ีท าให้ผู้ท่ีปรารถนาจะได้ส่ิงใด ก็จะได้รับส่ิงนั้นตามความปรารถนา ในอดีต ต้น
กัลปพฤกษ์ เปรียบได้กับแก้วสารพัดนึก ต้นกัลปพฤกษ์เป็น 1 ใน 4 ของต้นไม้ประจ าทวีปท้ัง 4 
 วรรณกรรมทางศาสนาเรื่อง ไตรภูมิ มีหลายช่ือเรียกได้แก่ "ไตรภูมิพระร่วง"  "เตภูมิกถา"  
"ไตรภูมิกถา"  "ไตรภูมิโลกวินิจฉัย" และ "เตภูมิโลกวินิจฉัย" เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาท่ีแต่งในสมัยสุโขทัย
ประมาณ พ.ศ. 1882 โดยพระราชด าริในพระยาลิไท รวบรวมจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา มีเนื้อหา
เกี่ยวกับโลกสัณฐาน ท่ีแบ่งเป็น 3 ส่วน หรือ ไตรภูมิ ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ วรรณคดีเรื่องนี้มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ คติความเช่ือของชาวไทย เป็นจ านวนมาก เช่น นรก สวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิด ทวีปท้ัง
ส่ี  ระยะเวลากัปป์กัลป์ กลียุค การล้างโลก พระศรีอาริย์ มหาจักรพรรดิราช แก้วเจ็ดประการ ฯลฯ 
 ไตรภูมิพระร่วง เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไทซึ่งแต่งขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดี 
ขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 ปีระกา ตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 1864 (ปีเก่า) จ.ศ.683 ม.ศ.1243 เป็น
ปีครองราชย์ท่ี 6 โดยมีพระประสงค์ท่ีจะเทศนาโปรดพระมารดา และเพื่อจ าเริญพระอภิธรรม พระมหา
ธรรมราชาลิไทท่ีทรงรวบรวมข้อความต่างๆ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา นับแต่พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 
และปกรณ์พิเศษต่างๆ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นวรรณคดีโลกศาสตร์เล่มแรกที่แต่งเป็นภาษาไทย ท้ังนี้ อ.สินชัย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1882
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97
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กระบวนแสง ได้วิเคราะห์เหตุผลการแต่งไตรภูมิพระร่วงของพระมหาธรรมราชาลิไท ว่าจะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องการเมืองด้วย  เนื่องจากไตรภูมิเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนรก-สวรรค์ สอนให้คนรู้จักการท าความดีเพื่อ
จะได้ขึ้นสวรรค์ หากแต่ใครท าช่ัวประพฤติตนผิดศีลก็จะต้องตกนรก กล่าวคือ ประชากรในสมัยท่ีพระมหา
ธรรมราชาลิไทปกครองนั้นเริ่มมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท าให้การปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขปราศจากโจร
ผู้ร้ายเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น การดูแลของรัฐก็ไม่อาจดูแลได้ท่ัวถึง พระมหาธรรมราชาลิไทจึงได้คิดนิพนธ์
วรรณกรรมทางศาสนาเรื่องไตรภูมิพระร่วงขึน้มาเพื่อท่ีต้องการสอนให้ประชาชนของพระองค์ท าความดี 
เพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์มีชีวิตท่ีสุขสบาย และหากท าความช่ัวก็จะต้องตกนรก ด้วยเหตุนี้วรรณกรรมเรื่องไตร
ภูมิจึงเป็นส่ิงท่ีใช้ควบคุมทางสังคมได้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะสามารถเข้าถึงจิตใจทุกคนได้โดยมิต้องมีออกกฎ
บังคับกันแต่อย่างไร 
 เนื้อหาเรื่องไตรภูมิพระร่วง อธิบายพอสังเขปได้ว่า ไตรภูมิพระรว่งเป็นวรรณกรรมทางพุทธ
ศาสนาท่ีกล่าวถึงภูมิ (แดน) ท้ัง 31 คือ กามภูม1ิ1, รูปภูมิ16 และอรูปภูม ิ4 ซึ่งมีเนื้อหาพรรณนาถึงท่ีอยู่ 
ท่ีต้ัง และการเกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา ท่ีต้ังเหล่านี้มีเขาพระสุเมรุเป็นหลัก เขา
พระสุเมรุนั้นต้ังอยู่ท่ามกลางจักรวาล มีทิวเขาและทะเลล้อม ทิวเขามีช่ือต่างๆดังนี้ 1 ยุคนธร 2 อิสินธร 3 
กรวิก 4 สุทัศน์ 5 เนมินธร 6 วินันตก และ 7 อัศกรรณ ซึ่งเป็นเขารอบนอกสุด ทิวเขาเหล่านี้รวมเรียกว่า
เขาสัตตบริภัณฑ์ ส่วนทะเลท่ีรายล้อมอยู่ 7 ช้ัน เรียกว่า มหานทีสีทันดร ถัดจากทิวเขาอัศกรรณออกมา
เป็นมหาสมุทรอยู่ท่ัวทุกด้าน แล้วจะมีภูเขาเหล็กกั้นทะเลนี้ไว้รอบเรียกว่า ขอบจักรวาล พ้นไปนอกนัน้เป็น
นอกขอบจักรวาล ภูมิท้ัง 31 เรียงล าดับจากทุกข์ไปสุขได้ดังนี้คือ กามภูมิ 11  รูปภูมิ 16  อรูปภูมิ 4 
 ต้นกัลปพฤกษ์ต้นไม้ส าคัญในความเช่ือโบราณ เป็นต้นไม้ประจ าทวีปทางด้านทิศเหนือหรือ
อุตตรกุรุทวีปของแผนท่ีโลกในวรรณกรรมทางศาสนาเรื่องไตรภูมิ ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ท่ีท าให้ผู้ท่ี
ปรารถนาจะได้ส่ิงใด ก็จะได้รับส่ิงนั้นตามความปรารถนา ในอดีต ต้นกัลปพฤกษ์ เปรียบได้กับแก้วสารพัด
นึก   ต้นไม้ประจ าทวีปท้ัง 4 ได้แก่  
  2.4.1 ทางทิศเหนือ มีทวีปช่ือ อุตตรกุรุ ต้นไม้ประจ าทวีป คือ ต้นกัลปพฤกษ์   อุตตรกุรุ
ทวีปมีขนาดกว้างได้แปดพันโยชน์ พื้นแผ่นดินนั้นราบเรียบไม่มีหลุมบ่อ มีต้นไม้ซึ่งแตกกิ่งก้านสาขา เป็นท่ี
อยู่ของคนในทวีปนี้ เขาเหล่านี้เป็นผู้ท่ีมีบุญยิ่งกว่าคนในทวีปอื่น ๆ มีรูปร่างงดงาม ไม่อ้วน ไม่ผอม ไม่สูง 
ไม่ต่ า มีเรี่ยวแรงดี ชาวอุตตรกุรุทวีปเป็นผู้มีความสุขอยู่เป็นนิจ เพราะปราศจากเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ ไม่มี
ภยันตรายใดๆ ท้ังจากธรรมชาติ หรือสัตว์ร้าย มาพ้องพาน และไม่มีเรื่องกังวลเกี่ยวกับการท ามาหากิน 
เพราะมีข้าวสารพันธุ์หนึ่งมีช่ือว่าสัญชาตสาลี ซึ่ง(เกิดข้ึนเอง) สามารถน าไปหุงได้โดยไม่ต้องเสียเวลาปลูก 
ต า หรือฝัด วิธีการหุงอาหารก็คือน าข้าวไปใส่หม้อ แล้วน าไปต้ังบนศิลาท่ีช่ือโชติปาสาณ ซึ่งจะลุกเป็นไฟ
และดับเองเมื่อข้าวสุก ถ้าประสงค์อาหารอื่นใดอาหารก็จะเกิดขึ้นได้เอง และถ้ามีความปรารถนาส่ิงใด เช่น 
แก้วแหวนเงินทอง เครื่องประดับ หรือส่ิงอื่นใดก็ตาม ส่ิงนั้นจะปรากฏขึ้นท่ีต้นกัลปพฤกษ์ ชาวอุตตรกุรุ
ทวีปท้ังชายและหญิง เป็นผู้มีรูปร่างงดงามยิ่ง ผู้หญิงจะมีเส้นผมละเอียดอ่อน เพียงหนึ่งในแปดส่วนของ
เส้นผมชาวชมพูทวีป น้ าเสียงไพเราะ และจะไม่รู้จักแก่เฒ่า ส่วนชายนั้นรูปร่างงดงาม มิรู้จักแก่เฒ่า เขาจะ
เท่ียวเล่นไปในท่ีต่าง ๆ ด้วยความเพลิดเพลินใจ บ้างก็เล่นดนตรี ขับร้องฟ้อนร า บ้างก็เล่นน้ า และหากผู้ใด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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ขึ้นจากน้ าจะมาหยิบเส้ือผ้า หรือเครื่องประดับท่ีวางไว้ริมฝ่ังไปสวมใส่ โดยมิต้องค านึงว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ 
หญิงและชายเมื่อถูกใจกันก็จะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรายาเป็นเวลาเจ็ดวัน จากนั้นก็มิได้เกี่ยวข้องกันอกี
ต่อไป อายุของชาวอุตตรกุรุทวีปจะได้หนึ่งพันปี ผู้หญิงชาวอุตตรกุรุทวีป เมื่อจะคลอดลูกจะไม่เจ็บท้อง
หรือมีความทุกข์ทรมานแต่ประการใดและเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วก็มิ่ต้องเล้ียงดู หากแต่น าเด็กนั้นไปวาง
ท่ีท่ีคนสัญจรไปมา ผู้ท่ีผ่านมาพบเด็กอ่อน ก็จะเอานิ้วมือปอ้นเข้าปากไป น้ านมและอาหารต่างๆจะบังเกิด
ขึ้นด้วยบุญของเด็ก ด้วยวิธีนี้เด็กจะเติบโตขึ้นมา และไปเข้ากลุ่มกันตามเพศของตน ในลักษณะนี้แม่และ
ลูกจะไม่รู้จักกัน แต่เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะไม่มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเพราะเป็นผู้มีบุญ เมื่อส้ินชีวิตแล้ว
ศพจะถูกน าไปวางไว้ที่แจ้ง และจะมีนกมาคาบศพไปท้ิงนอกทวีป ท้ังนี้ความเศร้าโศกจะไม่บังเกิดขึ้นเลย   
ชาวอุตตรกุรุทวีปเป็นผู้ด ารงตนอยู่ในเบญจศีล เมื่อตายแล้วจะไปเกิดแต่เฉพาะเมืองสวรรค์เท่านั้น ต้นไม้
ในอุตตรกุรุทวีปท่ีควรแก่การกล่าวถึง คือ หญ้าท่ีช่ือว่า ฉวินยา มีสีเขียวด าเหมือนด่ังแววนกยูง 
ละเอียดอ่อน นอกจากนี้มีลูกไม้ช่ือ ตุณหริกะ ซึ่งใช้เป็นภาชนะหุงข้าวซึ่งต้ังบนศิลาโชติปาสาณและต้นไม้
ช่ือว่า มัญชุสกา ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้คนในดินแดนอุตตรกุรุทวีป  
  2.4.2 ทางทิศใต้ มีทวีปช่ือว่า ชมพู หรือเรียกว่า ชมพูทวีปเป็นทวีปท่ีเราอาศัยอยู่ ต้นไม้
ประจ าทวีป คือ ต้นชมพู (แปลว่าไม้หว้า) ต้นหว้า 
  2.4.3 ทางทิศตะวันออก มีทวีปช่ือว่า วิเทหะหรือเรียกว่า บุพพวิเทหะ ต้นไม้ประจ าทวีป
คือ ต้นซีก  
  2.4.4 ทางทิศตะวันตก มีทวีปช่ือ อมรโคยาน ต้นไม้ประจ าทวีป คือ ต้นกระทุ่ม 
  
3. ความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
 ผลงานจิตรกรรมท่ีเป็นภาพสะท้อนมุมมองในเรื่องของหลักคิดทางพระพุทธศาสนา เรื่องของ
บาป บุญ คุณ โทษ ก่อให้เกิดรูปลักษณ์ในงานศิลปกรรมท่ีแสดงออกถึงรูปแบบ อารมณ์ ความรู้สึกและ
เนื้อหา ท่าทีอันเป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของบุคคลและยุคสมัย ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในไตรภูมิจึงเป็นด่ังภาพ
สะท้อนถึงกิเลสของมนุษย์ท่ีไม่เคยหยุดหย่อน มากล้น ก่ายกอง มีความแตกแยกและบ่งบอกถึงภาวะล่ม
สลายของความเช่ือ  ข้าพเจ้าหยิบยกเนื้อหาเกี่ยวกับต้นกัลปพฤกษ์ มาเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงออก 
ด้วยแนวคิดและเรื่องราวจากความเช่ือเดิมกับการแสดงทรรศนะส่วนตนสู่แนวคิดแบบร่วมสมัยท่ีสะท้อน
ถึงความแตกแยก แตกสลายของความเช่ือแบบเก่า โดยใช้รูปแบบและกระบวนการทางด้านจิตรกรรมไทย
แบบประเพณีผสมผสานกับแนวทางการท างานเฉพาะตน เพื่อสะท้อนถึงพลังการสร้างสรรค์ศิลปะที่
เช่ือมโยงกับความเช่ือตามประเพณีเช่นเดียวกับบรรพศิลปินไทยในอดีต  
  
 
 
 
 



11 
 

4. อิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์ 
 แนวทางการท างานได้รับอิทธิพลจากหลายส่วนดังนี้ 

4.1 อิทธิพลท่ีได้รับจากคติความเช่ือ ในการท างานครั้งนี้ อิทธิพลทางด้านคติความเช่ือท่ีมา
จากวรรณกรรมต่างๆทางศาสนาส่งผลกับการสร้างสรรค์มาก โดยเฉพาะเรื่องราวของต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ โดยแสดงออกทางด้านเนื้อหาท่ีตอบสนองกับแนวความคิด ความเช่ือ
แบบเดิมผสมผสานกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
            4.1.1 ความเช่ือเรื่องต้นกัลปพฤกษ์  ในอดีตมีการกล่าวว่า ต้นไม้สารพัดนึกนี้ เป็นต้นไม้
ประจ าทวีปทางด้านทิศเหนือของแผนท่ีโลก เป็นต้นไม้ท่ีท าให้ผู้ท่ีปรารถนาจะได้ส่ิงใด ก็จะได้รับส่ิงนั้นตาม
ความปรารถนาเปรียบได้กับแก้วสารพัดนึก   คนไทยโบราณเช่ือว่าบ้านใดปลูกต้นกัลปพฤกษ์ไว้ประจ า
บ้านจะช่วยท าให้ประสบความส าเร็จ ต่อมาได้มีการท ารูปแบบจ าลองต้นกัลปพฤกษ์ข้ึน โดยเกี่ยวเนื่องกับ
งานท่ีเป็นพิธีหลวง บางโอกาสเพื่อใช้เป็นท่ีติดเงินปลีกส าหรับท้ิงทานให้แก่คนยากจน ตัวอย่างเช่น งาน
พระราชทานเพลิงพระศพ 
            4.1.2 ความเช่ือเรื่องต้นกัลปพฤกษ์ในปัจจุบัน พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ได้พูดถึงเรื่องกัลปพฤกษ์ไว้ว่า “ตามคติโบราณเช่ือกันว่า ต้นกัลปพฤกษ์มีอยู่ในแดน
สวรรค์ หากผู้ใดปรารถนาส่ิงใด ก็อาจจะไปนึกเอาจากต้นไม้นี้ได้” ต้นกัลปพฤกษ์จ าลองถูกสร้างขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานศพต่อไป แต่ปรับเปล่ียนเป็นงานเทศกาลรื่นเริง เช่น ปีใหม่ งานกาชาด 
งานประจ าปีต่างๆ ซึ่งจะน าสลากของขวัญไปติดไวท่ี้ต้นกัลปพฤกษ์จ าลอง ให้ผู้ร่วมงานได้สอยกัลปพฤกษ์
รับของขวัญกันเป็นท่ีสนุกสนาน 
  4.1.3 ความเช่ือเรื่องกัลปพฤกษ์ในงานศิลปกรรมไทย  ความเช่ือเรื่องกัลปพฤกษ์ถูก
น ามาถ่ายทอดในงานจิตรกรรม อาทิ ลายรดน้ าบนฉากลับแลฝีมือช่างในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีพิพิธภัณฑ์
สถานในพระบรมมหาราชวัง กรุงทพมหานคร เป็นการแสดงรูปของต้นไม้ขนาดใหญ่ มีรูปทรงของขา้วของ
เครื่องใช้ ของมีค่าต่างๆร่วงหล่นลงมาจากด้านบนสู่ด้านล่างของภาพ มีตัวภาพบุคคลท้ังตัวภาพพระ-นาง
และภาพชาวบ้านชูแขนรอรับ บางคนก าลังสวมใส่ผ้านุ่ง เครื่องทรงต่างๆท่ีได้รับการดลบันดาลมาจาก
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ท้ังหมดเป็นลวดลายสีทองบนพื้นสีด า ภาพลายรดน้ านี้แสดงอารมณ์แห่งความสุข ความสม
ปรารถนาท่ีเกิดจากอากัปกริยาและท่าทางของตัวละคร อีกท้ังในภาพยังมีการเคล่ือนไหวของรูปทรงกับ
ท่ีว่างอย่างมีชีวิตชีวา มีความอลังการและความสมบูรณ์ของรูปทรงและโครงสร้างขององค์ประกอบแต่ใน
ความงามนี้ก็แอบแฝงลูกเล่นในงานคือ ท่าทางการยื้อแย่งข้าวของกันของภาพบุคคลท้ังภาพชาวบ้านและ
ภาพตัวพระ-นาง เป็นการเพิ่มรสชาติให้แก่ผลงาน  เนื้อหาซึ่งกล่าวถึงการให้จากต้นไม้สารพัดนึก ใครอยู่
ใต้ต้นไม้นี้จะร้องขอและได้รับตามท่ีร้องขอนั้น การท่ีจะได้ไปอยู่ ณ ท่ีแห่งนั้นจะต้องหมั่นสร้างบุญสร้าง
กุศลให้มากๆเพื่อท่ีจะได้ไปเกิด ณ ท่ีแห่งนั้น อันเป็นกุศโลบายเพื่อให้คนในสังคมนั้นหมั่นสร้างกรรมดีละ
เว้นกรรมช่ัว เป็นการสอนและเตือนสติคนในสังคม  
 4.2 อิทธิพลท่ีได้จากสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม  สังคมปัจจุบันในการบริจาคทานให้เงิน
แก่คนท่ัวไปในงานพระราชทานเพลิงพระศพเจ้านายมีการจัดท าพุ่มต้นไม้ติดลูกมะนาวที่สอดเงินไว้ภายใน
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แล้วเรียกว่า ต้นกัลปพฤกษ์ และยังมีความหมายถึง ต้นไม้ท่ีท าขึ้นเพื่อติดของส าหรับบริจาคหรือติดฉลาก
เพื่อให้สอยหรือเส่ียงจับเพื่อชิงโชค ในปัจจุบันจัดให้มีการเส่ียงโชค เส่ียงดวง สร้างความอยากในโลกของ
วัตถุและปลูกฝังให้คนในสังคมรอคอยแต่ ดวง โชค วาสนา ท่ีซึ่งจะมาจากพรวิเศษคอยดลบันดาลให้มีการ
แก่งแย่ง แย่งชิง สร้างสมความโลภไม่มีท่ีส้ินสุด ส่งผลให้คนในสังคมอยู่อย่างร้อนรน ขาดความสงบสุข
ภายในจิตใจ เป็นการสืบต่อภูมิปัญญาจากคนโบราณท่ีบิดบือนผิดจุดมุ่งหมายท่ีควรจะเป็น ความเป็นไปนี้
สร้างความสะเทือนใจและเป็นแรงขับก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้  

4.3 อิทธิพลท่ีได้จากงานศิลปกรรม  ศิลปะ คือ ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์
ความรู้สึก ความคิด ความงาม ศิลปะนั้นมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีมนุษย์สร้างขึ้นกับ
ส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอันเป็นผลท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวัตถุ เราเรียกองค์ประกอบส่วนแรก ว่า รูปทรง 
หรือองค์ประกอบทางรูปทรงและเรียกส่วนหลังว่า เนื้อหาหรือองค์ประกอบทางนามธรรม รูปทรงและ
เนื้อหา เป็นโครงสร้างหลักของศิลปะที่เกิดข้ึนโดยประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมทาง
คติความเช่ือ ศรัทธา ส่ือความหมายและแสดงออกด้วยทัศนธาตุทางศิลปะ   

ศิลปกรรมคือส่ิงท่ีมองเห็นได้ สร้างขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ  
รูปแบบศิลปกรรมให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา สร้างเนื้อหาให้กับรูปทรงและเป็น
สัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิดท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ 
 4.3.1 อิทธิพลท่ีได้จากภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยา  
      - จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา เป็นจิตรกรรมท่ีแสดงความเช่ียวชาญในการเขียน
ลายเส้นและรูปทรงได้อย่างมีชีวิตชีวาและมีอิสระ มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวในการถ่ายทอดบรรยากาศ 
สภาพการด ารงชีวิต  ความสามารถของช่างในการสังเกตธรรมชาติ สามารถยกเอาลักษณะเด่น ความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว รูปร่างหน้าตา บุคลิกนิสัย และสอดแทรกความรู้สึกส่วนในผลงานได้อย่างดียิ่ง 
 - จิตรกรรมบนสมุดข่อยสมัยอยุธยา  สัญลักษณ์ท่ีศิลปะบนสมุดข่อยใช้นี้เป็นแบบ
เข้าใจง่าย รูปทรงมีความเป็นสากล มีความเป็นร่วมสมัยมาจนถึงปัจจุบัน การเล่าบรรยายเรื่องไม่ค านึงถึง
ระบบทัศนียภาพแบบธรรมชาติจริงแต่ใช้วิธีเล่าเรื่องเป็นตอนๆแทนค่ามิติต่างๆด้วยเส้นและสี   
 4.3.2 อิทธิพลท่ีได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ 
     - ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ใช้กลวิธีในการจัด
วางโครงสร้างองค์ประกอบภาพขนาดใหญ่ การใช้น้ าหนักของสีคราม น้ าเงิน ท่ีมีความหนักแน่น การ
ก าหนดองค์ประกอบภาพ การแบ่งภาพ การเล่าเรื่อง วางโครงสร้างให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดใหญ่ในส่วน
ท่ีต้องการเน้นเพื่อไม่ให้ส่วนท่ีต้องการเน้นนัน้หายไปกับพื้นท่ีว่างหรือมวลอากาศ การวางกลุ่มมวลขนาด
เล็ก ขนาดย่อยต้องค านึงถึงล าดับของเรื่องก่อน-หลัง ความส าคัญมาก-น้อย ส่วนในเรื่องของโครงสีจะเห็น
ชัดเจนว่าได้เปล่ียนจากสมัยอยุธยาอย่างชัดเจนคือกลุ่มสีท่ีใช้และรูปแบบ วิธีการระบายจะมีความหนัก
แน่น มีความเข้มข้น จัดจ้านของสีมาก อีกท้ังน้ าหนักอ่อน-แก่ ในภาพยังมีความชัดเจนมากกว่า เช่น ฉาก
หลังของภาพจะใช้สีน้ าเงินเข้มหรือสีเขียวเข้มเกือบด าตัดกับสีแดงสดในส่วนท่ีต้องการเน้นหรือการเน้นสี
ขาวหรือสีอ่อนในตัวภาพส าคัญๆ ลักษณะการตัดกันของสีเช่นนี้ส่งผลให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีขนาด
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ใหญ่สามารถเล่าเรื่องและเน้นฉากส าคัญๆได้ชัดเจนและยังช่วยควบคุมแสงเพื่อสร้างบรรยากาศภายใน
อาคารให้เกิดความสงบและรู้สึกศรัทธา  โดยน าโครงสร้างของสีมาปรับใช้ในผลงานเพื่อสร้างการเน้นใน
ส่วนส าคัญและช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดข้ึนในผลงานสร้างสรรค์ครั้งนี้  
    - ภาพจิตรกรรมลายรดน้ าสมัยรัตนโกสินทร์  จิตรกรรมลายรดน้ าท่ีวัดนางนอง
เป็นจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เขียนประดับอยู่ตามบานประตูและบานหน้าต่าง เขียนเรื่องราวเกี่ยวข้อง
กับของใช้ในพระมหากษัตริย์ เครื่องราชูปโภค ข้าวของมีค่าต่างๆ ในการท างานนี้จึงได้หยิบเอารูปทรง
ต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการถ่ายทอดจินตนาการ โดยน ารูปทรงและรายละเอียดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ
แสดงออกส่วนตน ด้วยการเพิ่มน้ าหนักและมิติของรูปทรงและมีการตัดเส้นในรูปทรงส าคัญๆเพื่อสร้าง
ความน่าสนใจ รูปทรงเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในรูปทรงกลุ่มย่อยๆ 
 4.3.3 อิทธิพลท่ีได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน รูปแบบและกรรมวิธีการจัด
องค์ประกอบศิลป์ในฮูบแต้มอีสานไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ช่างแต้มมีอิสระเสรีในการแสดงออกอย่างเต็มท่ี 
พรรณนาด้วยเส้น สี และองค์ประกอบภาพท่ีต่อเนื่องกันไปจากภาพหนึ่งเช่ือมต่อกับอีกภาพหนึ่ง เพื่อ
ส่ือสารความคิดให้ผู้ชมเกิดจินตนาการมองเห็นความงามทางสุนทรียศาสตร์และคุณค่าทางคุณธรรมท่ีแฝง
อยู่ในทัศนะธาตุและเนื้อหาของภาพแต่ละตอนจะจบในตัวมันเอง 
 4.3.4 อิทธิพลท่ีได้จากภาพจิตรกรรมร่วมสมัย เป็นการซึมซับ ย่อยผ่านกระบวนการ
ส่วนตัวสู่กระบวนการในการถ่ายทอด เป็นเพียงความประทับใจท่ีหลอมรวมกับจินตนาการผสมรวมอยู่ใน
บางส่วนของผลงาน 

 
ภาพที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของการสร้างสรรค์ ต้นกัลปพฤกษ์ ในงานกาชาดท่ีสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ปี 

2555  
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ภาพที่  2  อิทธิพลท่ีได้รับจากคติความเช่ือ 

 

 
ภาพที่  3  อิทธิพลท่ีได้จากสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม 
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ภาพที่  4  อิทธิพลท่ีได้จากงานศิลปกรรมโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ วัดนางนอง กรงุเทพมหานคร 

 

 
ภาพที่  5  อิทธิพลท่ีได้จากงานจิตรกรรมสมัยอยุธยา วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 

 



 
 

 
ภาพที่  6  อิทธิพลท่ีได้จากภาพจิตรกรรมร่วมสมัย 

( ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน , จินตนาการในธรรมชาติ , ขนาด 150 x 200 cm , สีอะครีลิคบนผ้าใบ ) 
 

 



 
 

ภาพที่  7  อิทธิพลท่ีได้จากภาพจิตรกรรมร่วมสมัย 

( ไม่ทราบช่ือผู้สร้าง , ไม่ทราบช่ืองาน, ขนาด ) 
 
 

บทท่ี 3 
ข้ันตอนและวิธีการสร้างสรรค ์

 
 รายละเอียดตามแบบแผนของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ตลอดจนเทคนิค วิธีการ สามารถ
แสดงออกได้ตรงตามแนวความคิดได้มากท่ีสุด โดยมีการท าแบบร่าง การน าเสนอผลงานเพื่อรับการ
วิจารณ์และแก้ปัญหาพร้อมท้ังพัฒนาแบบร่างโดยสมบูรณ์ แล้วจึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงาน ในส่วนการท างานภาคเอกสาร มีวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อบกพร่อง เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขพฒันา
ผลงานให้มีความสมบูรณ์ท่ีสุดในครั้งต่อไป 
 
1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ไว้ 2 ส่วนใหญ่ๆคือ 
ข้อมูลด้านเนื้อหาและข้อมูลด้านรูปทรง 
 1.1 ข้อมูลด้านเนื้อหา คณะผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลในภาคเอกสารโดยการค้นคว้าจาก
เอกสาร ต ารา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อีกท้ังค้นคว้าในส่วนของเอกสารรูปภาพจากผลงานครูช่างโบราณ
และบางส่วนได้ท าการศึกษาด้วยการไปส ารวจ ศึกษา จากผลงานจริงตามสถานท่ีต่างๆ อีกท้ังมีการสอบ
ค้นจากการพูดคุย ขอค าช้ีแนะจากอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆท่านเพื่อความกว้างขวางของข้อมูลท่ีจะน ามาใช้
ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ 
  1.1.1 ข้อมูลจากเรื่องราวทางวรรณกรรม เรื่อง ไตรภูมิ ข้อมูลเบ้ืองต้นส่วนใหญ่ได้จาก
หนังสือสมุดภาพไตรภูมิฉบับต่างๆอาทิ ฉบับกรุงธนบุรี ฉบับอักษรขอม ภาษาไทย เป็นต้น 
  1.1.2 ข้อมูลจากสถานท่ีจริง ข้อมูลส่วนนี้ได้จากการศึกษาภาคสนามโดยแบ่งเป็น 
การศึกษาจากแหล่งศิลปกรรมโบราณ,บรรยากาศท่ีได้จากงานประเพณีและการละเล่น 
  - ข้อมูลจากงานศิลปกรรมโบราณ คณะผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร บริเวณส่วนของฉากลับแลท่ีเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีมี
ภาพเขียนเรื่องต้นกัลปพฤกษ์ 
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  - ข้อมูลจากงานประเพณี การละเล่น เป็นการเก็บข้อมูลจากบรรยากาศของงาน
บุญ งานประเพณีหรือการละเล่นท่ีมีเรื่องของการสอยดาว สอยกัลปพฤกษ์ งานกาชาดท่ีสวนอัมพร 
กรุงเทพมหานคร  
 1.2 ข้อมูลด้านรูปทรง คณะผู้วิจัยมีการก าหนดโครงสร้างของรูปทรงและองค์ประกอบไว้ใน
ผลงาน โดยมีการวางแผนการน าทัศนธาตุและหลักการทางทัศนศิลป์หรือทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์มาใช้
เพื่อให้ได้รับผลทางการรับรู้ในเนื้อหาและอารมณ์ของผลงานให้ได้มากท่ีสุด  
 1.2.1 ทัศนธาตุ ในทางทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ (Visual Elements) หมายถึง ส่วนประกอบ
ของศิลปะที่มองเห็นได้ เป็นธาตุแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่างๆท่ีส าคัญในงานศิลปะหรืองาน
ทัศนศิลป ์ได้แก่ จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็นต้น เราสามารถน าส่วนประกอบแต่ละชนิด
มาสร้างเป็นงานศิลปะได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งให้ความรู้สึกในการมองเห็นท่ีแตกต่างกันไป ทัศนธาตุ
สามารถสร้างอารมณ์ต่างๆให้กับคนดูได้จึงถือเป็นความรู้พื้นฐานท่ีมักมีปรากฏอยู่ในความงามอัน
ละเอียดอ่อนในธรรมชาติของมนุษย์ทุกๆคน ท าให้สามารถส่ือสารจินตนาการออกมาในรูปของ
สุนทรียภาพ ความงาม 
 - จุด (Dot) หมายถึง รอยหรือแต้มท่ีมีลักษณะกลมๆปรากฎท่ีพื้นผิวซึ่งเกิดจากการ
จ้ิมกดกระแทก ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด  จุดเป็นต้น
ก าเนิดของ เส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พื้นผิว ฯลฯ เมื่อน าจุดมาวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้นและการน า
จุดมาวางให้เหมาะสมก็จะเกิดเป็น รูปร่าง รูปทรง และลักษณะผิวได้    
 - เส้น (Line) เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการรับรู้ เพราะท าให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และ
จิตใจของมนุษย์  เส้นเป็นพื้นฐานส าคัญของศิลปะทุกแขนงใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดจินตนาการให้ปรากฎ
เป็นรูปภาพ เส้นเป็นการน าจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาวหรือส่ิงท่ี
เกิดจากการ ขูด ขีด เขียน ลาก ให้เกิดเป็นริ้วรอย  
                 - เส้นนอน ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เงียบสงบ นิ่ง ราบเรียบ ผ่อนคลายสายตา 
                 - เส้นต้ัง  ให้ความรู้สึกสูงสง่า  มั่นคง  แข็งแรง  รุ่งเรือง 
                 - เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง  เคล่ือนไหว  รวดเร็ว  แปรปรวน 
                 - เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนไหว สุภาพอ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เย้ายวน 
                 - เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว การคล่ีคลาย ขยายตัว มึนงง 
                 - เส้นหยักฟันปลา ให้ความรู้สึกรุนแรงกระแทก ต่ืนเต้น สับสนวุ่นวาย ขัดแย้ง 
                 - เส้นประ  ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน  
           เส้นกับความรู้สึกท่ีกล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้สึกตายตัว ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ร่วมกับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น เส้นโค้งคว่ าลง ถ้าน าไปเขียนเป็นภาพปากในใบหน้า
การ์ตูนรูปคน ก็จะให้ความรู้สึกเศร้า ผิดหวัง เสียใจ แต่ถ้าเป็นเส้นโค้งหงายข้ึน ก็จะให้ความรู้สึก อารมณ์ดี 
เป็นต้น  
      - รูปร่าง (Shape)  หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ ส่ิงของเครื่องใช้ 
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คน สัตว์ และ พืชมีลักษณะเป็น2มิติ มีความกว้างและความยาว รูปร่าง แบ่งออกเป็น3ประเภท คือ 
                - รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape)หมายถึง รูปร่างท่ีเกิดขึ้นเองตาม 
       ธรรมชาติ เช่นคน สัตว์และพืช เป็นต้น 
                - รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมี 
         โครงสร้างแน่นอน เช่น รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม  เป็นต้น 
  - รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างท่ีเกิดขึ้นตามความต้องการ 
   ให้ความรู้สึกท่ีเป็นเสรีไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอนของตัวเองเป็นไปตามอิทธิพล 
   ของส่ิงแวดล้อม เช่น รูปร่างของหยดน้ า เมฆและควัน เป็นต้น 
           - รูปทรง (Form)หมายถึง โครงสร้างท้ังหมดของวตัถุท่ีปรากฎแก่สายตาในลักษณะ 
3มิติ คือมีท้ังส่วนกว้างส่วนยาวส่วนหนาหรือลึก คือจะให้ความรู้สึกเป็นแท่งมีเนื้อที่ภายในมีปริมาตรและมี
น้ าหนัก  
 - น้ าหนักอ่อน-แก่ (Value) หมายถึง จ านวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่างๆและ
แสงเงาตามท่ีประสาทตารับรู้เมื่อเทียบกับน้ าหนักของสีขาว-ด า ความอ่อนแก่ของแสงเงาท าให้เกิดมิติ เกิด
ระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง 
      - สี (Colour) หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฎอยู่ท่ัวไปรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสีท่ีเกิดขึ้นเอง
ในธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น สีท าให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมายเช่นท าให้รู้สึกสดใส ร่าเริง 
ต่ืนเต้น หม่นหมองหรือเศร้าซึม เป็นต้น 
  - วรรณะของสี (Tone) จากวงจรสีธรรมชาติ ในทางศิลปะมีการแบ่งวรรณะ 
       ของสีออกเป็น 2 วรรณะ ได้แก่ สีวรรณะร้อน คือ สีท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น 
    หรือร้อน เช่น สีเหลือง ส้มเหลือง ส้ม ส้มแดง แดง ม่วงแดง เป็นต้น สี 
    วรรณะเย็น คือ สีท่ีให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย เช่น สีเขียว เขียวเหลือง น้ า 
    เงิน เขียวน้ าเงิน ม่วงน้ าเงิน ม่วง เป็นต้น 
 - ค่าของสี (Value of colour) หมายถึง สีใดสีหนึ่งท าให้ค่อยๆจางลงจนขาว 
   หรือสว่างและท าให้ค่อยๆเข้มขึ้นจนมืด 
 - สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึง สีท่ีแสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสี 
   เดียวหรือใช้เพียงสีเดียวในการเขียนภาพโดยให้ค่าของสีอ่อน กลาง แก่  
   คล้ายกับภาพถ่ายขาว-ด า 
              - สีท่ีปรากฎเด่น  (Intensity)  
                - สีตรงข้ามกันหรือสีตัดกัน (Contrast)  หมายถึง  สีท่ีอยู่ตรงกันข้ามในวงจรสี 
   ธรรมชาติ  เช่น  สีแดงกับสีเขียว  สีน้ าเงินกับสีส้ม  สีม่วงกับสีเหลือง  
  - พื้นผิว (Texture) หมายถึงพื้นผิวของวัตถุต่างๆท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้นพื้นผิวของวัตถุท่ีแตกต่างกันย่อมให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันด้วย   
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 1.2.2 หลักการทางทัศนศิลป์หรือหลักองค์ประกอบศิลป์ หลักการทางทัศนศิลป์ คือ 
หลักการทางศิลปะท่ีใช้ก าหนดวิธีการ รูปแบบ แนวคิดที่ใช้ในการจัดวางรูปทรงทางศิลปะหรือทัศน
ธาตุเพื่อสร้างอารมณ์ ความรู้สึกหรือน าพาผลงานนั้นไปสูเ่ป้าหมายที่วางไว้ หลักการทางทัศนศิลป์จะ
ก่อรูป หลอมรวมกับทัศนธาตุและความคิดจินตนาการของศิลปินสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่มีการ
แสดงออกที่ทรงพลังได้ ดังนั้นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจึงจ าเป็นต้องศึกษาหลักการทางทัศนศิลป์นี้ให้
เข้าใจอย่างลึกซ้ึงเสียก่อน หลักการทางทัศนศิลป์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานคร้ังนี้ประกอบด้วย  
 - ที่ว่าง (Space) หมายถึง บริเวณท่ีเป็นความว่างไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นรูปทรงหรือเนื้อหา 
หากปล่อยให้มีพื้นท่ีว่างมากและมีรูปทรงน้อยให้ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเด่ียว 
 - เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกลมกลืน กลม
เกลียวเข้ากันได้ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีเกดิจากการเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ 
 - ดุลยภาพ (Balance) หมายถึง การถ่วงดุล ถ่วงน้ าหนักหรือแรงปะทะท่ีเท่ากัน 
ในทางศิลปะ ดุลยภาพมีความหมายรวมไปถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆ
ในรูปทรงหนึ่งหรือในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ดุลยภาพเกิดขึ้นได้ 2 วิธี คือ เกิดจากการถ่วงดุลของส่ิงท่ีขัดแย้ง
กันและเกิดจากการรวมตัวหรือการซ้ าของส่ิงท่ีเหมือนกัน 
 - จังหวะ (Rhythm) หมายถึง การซ้ าของทัศนธาตุในงานศิลปะ เป็นการซ้ าในช่วงท่ี
เท่ากันหรือแตกต่างกัน เป็นการวัดช่วงเวลาการรับสัมผัสของเสียง ถ้อยค าหรือภาพท่ีปรากฏ การรับสัมผัส
ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวช้าหรือเร็วเป็นช่วงๆจะให้ความพอใจแก่เรา จังหวะของการเห็นเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ
การแสดงออกที่ให้ความรู้สึกหรือความพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ 
 - ขนาด (Dimension) และสัดส่วน (Proportion) หมายถึง กฎของความสมส่วนซึ่ง
กันและกันของขนาดในส่วนต่างๆของรูปทรงและระหว่างรูปทรง สัดส่วนเป็นเรื่องของความรู้สึกทาง
สุนทรียภาพและทางอุดมคติ การสมส่วนนี้หมายรวมไปถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมกลมกลืนของ สี 
แสง เงา และทัศนธาตุอื่นๆด้วย 
 
2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 จากการศึกษาข้อมูลตามแผนการท างานตามข้ันตอนท่ีวางไว้ทั้งหมดแล้ว จากนั้นคณะผู้วิจัยได้
วางแผนการการสร้างสรรค์ผลงานไว้เป็นขั้นตอน โดยจ าแนกกระบวนการท างานได้ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในไตรภูมิเป็นด่ังภาพสะท้อนถึงกิเลสของ
มนุษย์ท่ีไม่เคยหยุดหย่อน มากล้น ก่ายกอง บ่งบอกถึงภาวะล่มสลายในความเช่ือแบบด้ังเดิม ท่ีสะท้อนถึง
สภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป บอกถึงความแตกแยก แตกสลายของความเช่ือแบบเก่า 
 2.2 การท าภาพร่างต้นแบบ คณะผู้วิจัยได้ท าการสร้างภาพร่างด้วยการก าหนดโครงสร้าง
ภาพขนาดใหญ่ท่ีแสดงความ เคล่ือนไหว สนุกสนานและพยายามสร้างเอกภาพให้กับองค์ประกอบ
ส่วนรวมของภาพและการท าภาพร่างนี้คณะผู้วิจัยได้ท าภาพร่างขาว-ด า ภาพร่างลายเส้นไว้เป็นจ านวน
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มากโดยเริ่มต้นจากโครงสร้างแบบง่ายๆก่อนแล้วจึงค่อยๆเพิ่มรายละเอียดท่ีซับซ้อนขึ้นจึงเลือกภาพท่ี
ต้องการน ามาท าเป็นภาพร่างสีเพื่อน ามาเป็นต้นแบบในการระบายสี 
 

    
 

ภาพที่ 8-9   การท าภาพร่างต้นแบบขาว – ด า แบบละเอียด  
 2.3 การเตรียมพื้น ในการสร้างสรรค์งานครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเทคนิคในการท างาน
ด้วยการเขียนสีอะครีลิคลงบนผ้าใบท่ีท าจากผ้าดิบรองพื้นด้วยสีขาวเบอร์ 70A ของ 4seasons ทาบน
ผ้าดิบท่ีขึงบนโครงไม้สนขนาด  100 x 120 cm โดยทาทับกันประมาณ 5 ช้ันแล้วจึงขัดเรียบด้วยกระดาษ
ทรายละเอียดจากนั้นจึงระบายด้วยสีอะครีลิค 
 2.4 การท าพื้นผิวฉากหลัง หลังจากการเตรียมพื้นการท างานแล้ว จึงสร้างพื้นผิวฉากหลังใน
ภาพด้วยการใช้น้ าและตะกอนของสีอะครีลิคมาระบายเพื่อสร้างพื้นผิวการไหลและขังของตะกอนสี ในครั้ง
นี้คณะผู้วิจัยเลือกใช้สีน้ าเงินผสมกับสีด ามาสร้างพื้นผิวด้วยการระบายแล้วใช้กระบอกฉีดน้ า ฉีดน้ าลงบน
พื้นท่ีระบายไว้ สีจะเกิดปฎิกิริยาเป็นพื้นผิวภาพท่ีแสดงคราบของสีไว้ลางๆ บนพื้นสีขาว การสร้างพื้นผิว
แบบนี้เพื่อผลทางความรู้สึกท่ีแสดงความไม่นิ่ง ความไม่สงบ แต่ให้ผลท่ีดูล่ืนไหล ความเคล่ือนท่ี ความ
เคล่ือนไหวแบบมีอากาศหมุนวน  
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         ภาพที่ 10-11   ภาพเฟรมผ้าใบท่ีรองพื้นและสร้างพื้นผิวเรียบร้อยพร้อมเขียน  
 

 2.5 การตัดเส้นรูปทรงและการระบายสีภาพรวม เมื่อสร้างพื้นผิวฉากหลังแล้วจึงร่างภาพ
ตามแบบท่ีร่างไว้ลงบนเฟรม น าสีพื้นสีขาวที่ทาไว้ในช้ันแรกมาระบายส่วนท่ีต้องการให้เด่น เพื่อให้มี
น้ าหนักท่ีสว่างกว่าฉากหลัง จากนั้นจึงตัดเส้นรูปทรงท้ังหมดด้วยสีอะครีลิคสีแดง สีแดงเข้ม และสีน้ าตาล
เข้มตามจังหวะการเน้นการผ่อนของรูปทรงตามโครงสร้างของสีและน้ าหนักเข้ม-อ่อน เมื่อตัดเส้นหมดท้ัง
ภาพแล้วจึงระบายสีทับในรูปทรงต่างๆ โดยเว้นเส้นส่วนท่ีต้องการเน้นและระบายสีทับเส้นในส่วนท่ีเป็น
ส่วนรอง 
 2.6 การเก็บรายละเอียดผลงาน เมื่อระบายสีส่วนรวมหมดท้ังภาพแล้วจึงเก็บรายละเอียด
โดยเน้นน้ าหนักอ่อน-แก่ของสีในภาพก่อน โดยก าหนดให้มีน้ าหนักอ่อน-แก่ในจังหวะกระช้ันเพื่อแสดง
อารมณ์เคล่ือนไหว กระตุกสายตาความต่ืนตัว เพื่อท าให้ภาพดูสนุกมากข้ึน จากนั้นน าสีเข้มเกือบด ามาตัด
เส้นเน้นในส่วนต่างๆ ของภาพ จากนั้นใช้สีทองแต้มระบายในจุดท่ีต้องการเน้นเพื่อให้เกิดการสนใจ เพื่อ
สร้างเป็นจุดเด่นของภาพ ขั้นตอนสุดท้ายจึงส ารวจและเก็บรายละเอียดในส่วนของเส้น สี น้ าหนัก ในส่วน
ท่ียังขาดเพื่อให้ภาพดูสมบูรณ์มากท่ีสุด  
 2.7 ผลงานส าเร็จ ภาพผลงานส าเร็จท่ีแสดงเนื้อหา โครงสร้าง รูปทรง และอารมณ์ความรู้สึก
ตามกรอบการท างานท่ีก าหนดไว้ 
 2.8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
  2.8.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น สมุดแบบร่าง ดินสอ ปากกา สี หมึก กล้อง
ถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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  2.8.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างผลงาน เช่น เฟรม ผ้าใบ สีรองพื้น แปรงทาสี พู่กัน สีอะค
รีลิค ยางมะเด่ือ ทองค าเปลว และภาชนะต่างๆ  
 

 
 

ภาพที ่12   วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ สีอะครีลิค พู่กัน จานสี สะพานรองมือ 
3. ทัศนธาตุที่ปรากฎในผลงาน 
 คณะผู้วิจัยมีการก าหนดโครงสร้างของรูปทรงและองค์ประกอบไว้ในผลงาน โดยมีการวาง
โครงสร้างของเส้น รูปทรง และทิศทาง การใช้น้ าหนักอ่อน-แก่ในแบบกระช้ัน ลักษณะการใช้สีเป็นการ
เลือกใช้สีแบบพหุรงค์ เพื่อสร้างเกิดอารมณ์ความรู้สึกกับรูปทรงโดยรวมของภาพ เมื่อได้วางโครงสร้างของ
สี รูปทรง และองค์ประกอบของงานเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มด าเนินงานตามท่ีวางแผนไว้ 
 3.1 จุด(DOT) ในผลงานเกิดจากสองส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เกิดจากการแต้มสีลงไปบนพื้นหลัง
หรือในรูปทรงโดยใช้พู่กันกลมเบอร์ 3-7 รอยแต้มท่ีเกิดนี้ บางครั้งส้ัน มองดูคล้ายจุด บางครั้งแต้มเป็นเส้น
ยาวๆ มีลักษณะเป็นเส้น การแต้มนี้เพื่อเป็นการสร้างน้ าหนักอ่อน-แก่ ในภาพ ส่วนท่ี 2 คือรูปทรงท่ีลอย
ไปมาในภาพซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงเด่ียว มองภาพรวมคล้ายจุดขนาดใหญ่ จุดท้ังสองแบบน ามาใช้ ก็
เพื่อให้เกิดการปฎิกิริยาหมุนวนของรูปทรงและองค์ประกอบในภาพ สร้างความเป็นเอกภาพและสร้าง
อารมณ์สนุกสนานเร้าใจ ให้เกิดขึ้นในผลงาน  
 3.2 เส้น (LINE) ในงานศิลปไทยทุกแขนงโดยเฉพาะงานจิตรกรรมไทย เส้นมีความส าคัญเป็น
อันดับแรก เพราะจิตรกรรมไทยแสดงรูปทรงแบบสองมิติดังนั้นอารมณ์และความรู้สึกจะถูกแสดงออก 
ผ่านเส้นสายอันอ่อนช้อย  เส้นมีบทบาทส าคัญมากในการสร้างรูปทรงและก าหนดอารมณ์ความรู้สึก เส้นท่ี
ใช้แบ่งเป็น เส้นท่ีก าหนดขอบเขตของรูปทรงต่างๆ ในภาพ มักใช้สีแดง แดงเข้ม จนถึงน้ าตาลเกือบด า ใช้
สร้างรูปทรงขึ้น อีกส่วนคือเส้นโครงสร้างของภาพท่ีแสดงอารมณ์ขัดแย้ง แต่ก็สนุกสนานเร้าใจ เคล่ือนท่ี 
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เคล่ือนไหว ไปพร้อมกัน ความหมายของเส้นอีกนัยหนึ่ง ในผลงานคือ การน าเส้นของสถาปัตยกรรมท่ีต้ัง
ตรงแสดงความมั่นคง มาจัดวางใหม่ให้เกิดการหมุนวน เอียงไปมาแสดงความไม่มั่นคง เบาลอย เพื่อ
สะท้อนความไม่จีรัง เท่ียงแท้ของวัตถุแม้มีความมั่นคงเพียงใด ย่อมมีความเส่ือมสลายในเวลาหนึ่ง 
 3.3 รูปร่าง-รูปทรง (SHAPE - FORM) ในการสร้างสรรค์งานครั้งนี้ข้าพเจ้าน ารูปทรงต่างๆ 
ท่ีใช้ในงานจิตรกรรมไทย อาทิ รูปทรงของสถาปัตยกรรม คน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ น ามาปรับเปล่ียน
ผสมผสานจินตนาการส่วนตัว เพื่อให้ผลงานตรงตามเป้าหมายและตามกรอบแนวความคิด โดยก าหนดให้
รูปทรงของสถาปัตยกรรม ปราสาท ราชรถ และข้าวของเครื่องใช้ท่ีมีค่าต่างๆ น ามาจัดวางใหม่ให้เกิด
ความรู้สึกปลิวลอยสะบัดไหว ไร้น้ าหนัก ไร้แรงโนม้ถ่วง เพื่อสาระของความหมายอันหมายถึง การขาดซึ่ง
ความแน่นอนในโลกแห่งวัตถุนั้นๆ เป็นการเตือนสติให้มนุษย์อย่างลุ่มหลงกับส่ิงสมมติเหล่านั้น ประกอบ
รวมกับรูปทรงของคนท่ีวางท่าทาง อากัปกิริยาต่างๆ ท่ีแสดงความสุขจากการได้รับส่ิงของ บ้างก็ก าลังยื้อ
แย่ง ข้าวของมีค่าซึ่งร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้โดยเส้นโครงสร้างของรูปทรงจะมีทิศทางท่ีเคล่ือนไหว โน้ม
เอียงไปทางด้านหน้า และด้านหลัง เพื่อแสดงความเคล่ือนไหว ต่ืนเต้น ความไม่หยุดนิ่ง ให้สอดคล้องกับ
รูปทรงส่วนรวมของภาพ  
 3.4 สีและน้ าหนักเข้ม - อ่อน (Colur And Tone) แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
  3.4.1 โครงสร้างของสีส่วนรวม ก าหนดให้โครงสีเป็นแบบโมโนโทน คือกลุ่มสีสีเดียวและ
ก าหนดให้ค่าของสีมีความหม่นไม่แสดงความสดของสีมาก มวลของสีเข้ม-อ่อน ไล่น้ าหนักอ่อนแก่ เพื่อ
สร้างเป็นสีบรรยากาศ มีค่าน้ าหนักอ่อนสุด ถึงเข้มท่ีสุดจนเกือบด า โดยใช้กลุ่มสีเทา แสดงบรรยากาศ
ความฝัน จินตนาการ ความสุข กลุ่มสีน้ าเงินอมด าแสดงความมัวเมา ลุ่มหลง ความไม่รู้อวิชชา  
  3.4.2  สีของรูปทรงในผลงาน ก าหนดให้มีสีท่ีสดขึ้นเพื่อเป็นการเน้นให้รูปทรงลอยเด่น 
ตัดกับสีพื้นของฉากหลัง  
  3.4.3 น้ าหนักเข้ม-อ่อนภายในผลงาน ข้าพเจ้าได้วางโครงสร้างเข้ม-ออ่นให้สลับกัน โดย
วางรูปทรงอ่อนบนพื้นเข้มหรือวางรูปทรงเข้มบนพืน้อ่อน วางรูปทรงท่ีติดกันด้วยค่าน้ าหนักเข้ม-อ่อนไป
ตลอดท้ังภาพเพื่อสร้างบรรยากาศความสุนก ความเคล่ือนไหวและสร้างชีวิตให้เกิดขึ้นในผลงาน 
 
4. สรุปผลการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ได้รวบรวม ประมวลผลความรู้ท้ังในด้านทฤษฎีทางด้านศิลปะ คติ
ความเช่ือในแบบอุดมคติไทยหลอมรวมกับความคิด จินตนาการและทักษะความช านาญด้านจิตรกรรมไทย
ของผู้สร้างสรรค์ ก่อรูปความคิดและถ่ายทอดเป็นงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยท่ีมีเนื้อหาสอดคล้อง 
กลมกลืนกับแนวความคิดและแสดงออกให้ตรงเป้าหมายทางศิลปะที่วางไว้ 
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ภาพผลงานส าเร็จ 
 

 
 

ภาพที ่13   ช่ืองาน   ต้นไม้แห่งความสมปรารถนา  ,  100 x 120 เซนติเมตร  ,  สีอะครีลิคบนผ้าใบ    
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ภาพรายละเอียดผลงาน 
 

 
 

ภาพที ่14  รายละเอียดผลงาน ต้นไม้แห่งความสมปรารถนา   
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ภาพที ่15  รายละเอียดผลงาน ต้นไม้แห่งความสมปรารถนา  
 
 
 

บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค ์

 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยประเพณี ; กัลปพฤกษ์ ต้นไม้แห่ง
ความสมปราถนา คณะผู้วิจัยได้อาศัยระเบียบวิธีการทางทัศนศิลป์มาใช้ในการวิเคราะห์ผลงานเพื่อหา
ผลสรุปในการท างาน ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและวิธีการท่ีจะแก้ปัญหานั้นเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานครั้งต่อไป 
ระเบียบวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์นี้คณะผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ทัศนธาตุและการ
วิเคราะห์หลักการทางทัศนศิลป์ ไว้ดังนี้  
 
1. การวิเคราะห์ทัศนธาตุ 
 1.1 จุด (DOT) ในงานสร้างสรรค์จุดท่ีเกิดขึ้นในผลงานเกิดจากสองส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เกิดจากการ
แต้มสีลงไปบนพื้นหลังหรือในรูปทรงโดยใช้พู่กันกลมเบอร์ 3-7 รอยแต้มท่ีเกิดนี้ บางครั้งส้ัน มองดูคล้าย
จุด บางครั้งแต้มเป็นเส้นยาวๆ มีลักษณะเป็นเส้น การแต้มนี้เพื่อเป็นการสร้างน้ าหนักอ่อน-แก่ ในภาพ 
ส่วนท่ี 2 คือรูปทรงท่ีลอยไปมาในภาพซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงเด่ียว มองภาพรวมคล้ายจุดขนาดใหญ่ จุด
ท้ังสองแบบท่ีผู้สร้างสรรค์น ามาใช้ ก็เพื่อให้เกิดการปฎิกิริยาหมุนวนของรูปทรงและองค์ประกอบในภาพ 
สร้างความเป็นเอกภาพให้แก่รูปทรงเด่ียวในภาพ และสร้างอารมณ์สนุกสนานเร้าใจ ให้เกิดขึ้นในผลงาน
อีกทางหนึ่ง  
 1.2 เส้น (LINE) ในสร้างศิลปไทยทุกแขนงโดยเฉพาะงานจิตรกรรมไทย เส้นมีความส าคัญเป็น
อันดับแรก เพราะจิตรกรรมไทยแสดงรูปทรงแบบสองมิติดังนั้นอารมณ์และความรู้สึกจะถูกแสดงออก 
ผ่านเส้นสายอันอ่อนช้อย ในงานสร้างสรรค์ครั้งนี้ เส้นมีบทบาทส าคัญมากในการสร้างรูปทรงและก าหนด
อารมณ์ความรู้สึกเส้นท่ีใช้แบ่งเป็น เส้นท่ีก าหนดขอบเขตของรูปทรงต่างๆ ในภาพ มักใช้สีแดง แดงเข้ม 
จนถึงน้ าตาลเกือบด า ใช้สร้างรูปทรงขึ้น อีกส่วนคือเส้นโครงสร้างของภาพท่ีแสดงอารมณ์ขัดแย้ง แต่ก็
สนุกสนานเร้าใจ เคล่ือนท่ี เคล่ือนไหว ไปพร้อมกนั ความหมายของเส้นอีกนัยหนึ่ง ในผลงานคือ การน า
เส้นของสถาปัตยกรรมท่ีต้ังตรงแสดงความมั่นคง มาจัดวางใหม่ให้เกิดการหมุนวน เอียงแสดงความไม่
มั่นคง เบาลอย เพื่อสะท้อนความไม่จีรัง เท่ียงแท้ของวัตถุแม้มีความมั่นคงเพียงใด ย่อมมีความเส่ือมสลาย
ในเวลาหนึ่ง 



 ม 

1.3 รูปร่าง-รูปทรง (SHAPE - FORM) ในการสร้างสรรค์งานครั้งนี้คณะผู้วิจัยน ารูปทรงต่างๆ ท่ีใช้ใน
งานจิตรกรรมไทย อาทิ รูปทรงของสถาปัตยกรรม คน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ น ามาปรับเปล่ียน
โครงสร้างและรายละเอียดให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์ และผสมผสานปรับเปล่ียนเพื่อ
ค้นหาเอลักษณ์หลอมรวมกับแนวความคิด การแสดงความหมาย การแสดงเนื้อหาเรื่องราวที่ตรงกับ
จินตนาการส่วนตัว เพื่อให้ผลงานตรงตามเป้าหมายและตามกรอบแนวความคิด โดยก าหนดให้รูปทรง
ของสถาปัตยกรรม ปราสาท ราชรถ และข้าวของเครื่องใช้ท่ีมีค่าต่างๆ มาจัดวางใหม่ให้เกิดความรู้สึก
ปลิวลอยสะบัดไหว ไร้น้ าหนัก ไร้แรงโน้มถ่วง เพื่อสาระของความหมายอันหมายถึงการขาดซึ่งความ
แน่นอนในโลกแห่งวัตถุนั้นๆ เป็นการเตือนสติให้มนุษย์อย่างลุ่มหลงกับส่ิงสมมติเหล่านั้น ประกอบ
รวมกับรูปทรงของคนท่ีวางท่าทาง อากัปกิริยาต่างๆ ท่ีแสดงความสุขจากการได้รับส่ิงของต่างๆ บ้างก็
ก าลังยื้อแย่ง ข้าวของมีค่าซึ่งร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้โดยเส้นโครงสร้างของรูปทรงจะมีทิศทางท่ี
เคล่ือนไหว โน้มเอียงไปทางด้านหน้า และด้านหลัง เพื่อแสดงความเคล่ือนไหว ต่ืนเต้น ความไม่หยุด
นิ่ง ให้สอดคล้องกับรูปทรงส่วนรวมของภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
 1.4 สีและน้ าหนักเข้ม - อ่อน (Colur) การสร้างสรรค์งานก าหนดโครงสร้างของสี แบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ  
  1.4.1 โครงสร้างของสีส่วนรวม ก าหนดให้โครงสีเป็นแบบโมโนโทน คือกลุ่มสีสีเดียว
และก าหนดให้ค่าของสีมีความหม่นไม่แสดงความสดของสีมาก มวลของสีเข้ม-อ่อน ไล่น้ าหนักอ่อนแก่ 
เพื่อสร้างเป็นสีบรรยากาศ มีค่าน้ าหนักอ่อนสุด ถึงเข้มท่ีสุดจนเกือบด าโดยในส่วนบนของภาพวางสีให้
มีน้ าหนักอ่อนโดยใช้กลุ่มสีเทา แสดงบรรยากาศความฝัน จิตรนาการ ความสุข ในส่วนล่างของภาพใช้
น้ าหนักสีเข้ม กลุ่มสีน้ าเงินอมด าเพื่อแสดงความมัวเมา ลุ่มหลง ความไม่รู้อวิชชา ซึ่งกิเลสตัณหาของ
มนุษย์ โดยภาพท้ังหมดจะอยู่ในกลุ่มของสีเทาอมฟ้า ไล่ลงมาจนเกือบด า ซึ่งกลุ่มสีดังกล่าว สามารถ
แสดงบรรยากาศของความฝันได้ดีท่ีสุด  
  1.4.2  สีของรูปทรงในผลงาน ก าหนดให้มีสีท่ีสดขึ้นเพื่อเป็นการเน้นให้รูปทรงลอย
เด่น ตัดกับสีพื้นของฉากหลัง หากแต่ส่วนส าคัญของงานนี้นั้นไม่ใช้ความสดของสีหรือความ
หลากหลายของสีสันของรูปทรงหากแต่เป็นในส่วนของค่าน้ าหนักความเข้ม-อ่อนของสี ซึ่งจะเป็น
ตัวก าหนดให้ผลงานเกิดชีวิตข้ึน และช่วยให้เกิดการเคล่ือนไหวของรูปทรงภายในองค์ประกอบและ
พื้นท่ีว่าง คณะผู้วิจัยได้วางโครงสร้างเข้ม-อ่อนในภาพให้สลับกันในระยะกระช้ัน วางรูปทรงอ่อนบน
พื้นเข้มหรือวางรูปทรงเข้มบนพื้นอ่อน วางรูปทรงท่ีติดกันด้วยค่าน้ าหนักเข้ม-อ่อนไปตลอดท้ังภาพเพื่อ
สร้างบรรยากาศความสุนก ความเคล่ือนไหว  และสร้างชีวิตให้เกิดข้ึนในรูปทรง 
2. การวิเคราะห์หลักการทางทัศนศิลป์ 
 การสร้างสรรค์งานศิลปะจ าเป็นที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องท าความเข้าใจในหลักการทาง
ทัศนศิลป์และน าไปใช้ให้เกิดความช านาญเสียก่อนเมื่อเกิดความช านาญหรือท าได้จนคุ้นชินแล้วจึงเริ่ม
ท างานสร้างสรรค์ต่อไปได้โดยปราศจากหลักการหรือเป็นการกระท าโดยอัตโนมัติ เป็นการตอบสนอง 
เป็นการพิจารณาโดยใช้ใจในการตัดสินความพอดีความลงตัว จนถึงขั้นความงาม ในการสร้างสรรค์
ผลงานครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการร่างภาพความคิดโดยพิจารณาโครงสร้าง สัดส่วน การวางต าแหน่ง
จุดเด่น จุดรอง ไว้หลายภาพและสรุปการวางองค์ประกอบภาพในแบบท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาขยาย
สร้างสรรค์เป็นผลงานจริง 



 ย 

 2.1 จุดเด่น-จุดรอง ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ก าหนดให้จุดเด่นอยู่ตรงกลางเพื่อสร้างแรง
ปะทะแก่สายตาและเป็นการเน้นโครงสร้างหลักของภาพซึ่งเป็นรูปทรงของต้นไม้ขนาดใหญ่ ท าให้
สามารถแสดงเนื้อหาสาระส าคัญของความคิดได้ชัดเจนท่ีสุดในส่วนของจุดรองนั้น ได้ก าหนดให้เกิด
กลุ่มของสถาปัตยกรรม กลุ่มคน ชาวบ้าน นางฟ้าเทวดา และกลุ่มของรูปทรงย่อยๆ ต่างๆ รวมเป็น
กลุ่มใหญ่เล็ก แตกต่างกันไปเพื่อสร้างความเคล่ือนท่ีของสายตาขณะพิจารณาผลงาน 
 2.2 ดุลยภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาพให้จุดเด่น
อยู่ตรงกลาง ดังนั้นการวางรูปทรงส่วนประกอบเพื่อให้ภาพเกิดความสมดุลนั้นผู้สร้างสรรค์จึงเลือกใช้
หลักการวางดุลยภาพแบบสองข้างเท่ากัน แต่มิได้ใช้รูปทรงแบบเดียวกันท้ังสองข้างแต่เลือกใช้รูปทรง
ใหญ่เล็กต่างกันจัดวางต าแหน่งและก าหนดน้ าหนักของสีและแบ่งกลุ่มของรูปทรงแตกต่างกันแต่มองดู
แล้วสามารถพิจารณาภาพรู้สึกถึงการสมดุลกันท้ังสองด้าน 
 2.3 ท่ีว่าง ในงานสร้างสรรค์ครั้งนี้ก าหนดให้พื้นท่ีว่างเป็นส่วนของบรรยากาศของส่วนรวม
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ร้อยละ 80 เป็นส่วนของท้องฟ้า บรรยากาศแห่งความฝัน และ ร้อยละ 20 
เป็นส่วนของพื้นดิน เป็นบรรยากาศของความจริง แทนโลกแห่งความจริง 
 2.4 จังหวะ ก าหนดจังหวะในภาพเป็นแบบอิสระ ไม่มีแบบแผน โครงสร้างส่วนรวมไม่ใช้
จังหวะการซ้ าแบบต่อเนื่องในรูปทรงแต่จะใช้จังหวะการซ้ าท่ีน้ าหนักเข้ม-อ่อน เพื่อความเป็นเอกภาพ
ของงาน 
 2.5 สัดส่วน การสร้างผลงานจิตรกรรมไทยซึ่งมีรูปแบบการแสดงออกในแนวทางอุดมคตินิยม 
กล่าวคือการไม่ค านึงถึงสัจจะนิยมหรือความจริงแห่งธรรมชาติแต่เน้นท่ีการแสดงแสดงสาระแห่งความ
งามตามความเช่ือหรือรสนิยมของสังคมนั้นๆ ดังนัน้ในผลงานจิตรกรรมไทยจึงมักไม่แสดงสัดส่วนท่ี
สมจริงตามตาเห็นหากแต่เป็นการแสดงสาระแห่งความงามประจ าชนชาตินั่นคือ ความละเมียดละมัย 
ความประณีตอ่อนช้อย อ่อนหวานของเส้นสาย ปลายพู่กันหลวมรวมกับจิตวิญญาณแห่งความเช่ือ 
ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 
 2.6 เอกภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ให้ความส าคัญกับความเป็นเอกภาพ
หรือความกลมกลืนกันในผลงานมากท่ีสุด เนื่องด้วยการแสดงจินตภาพความขัดแย้งทางใจกับวัตถุนั้น
หากละเลยความกลมกลืนกันแล้วภาพเขียนช้ินนั้นอาจไม่สมบูรณ์ตามเป้าหมาย ผลงานนี้สร้างความ
กลมกลืนกันได้ด้วยการก าหนดกลุ่มสีและน้ าหนักความเข้ม – อ่อนของสีให้ผสานกลมกลืนกันด้วยกลุ่ม
สีกลาง หม่น และไม่ใช้สีมากแต่จะเน้นความต่างด้วยน้ าหนักแทน 
 
3. สรุปผลการวิเคราะห์  
 การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมาย ตามกรอบแนวความคิดท่ีก าหนดไว้ด้วย
เพราะผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดแผนการท างานไว้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และท าภาพร่างอย่าง
ละเอียดต้ังใจเป็นจ านวนมาก เพื่อพิจารณาหาข้อบกพร่องและแก้ไขเสียก่อนท่ีจะขยายเป็นผลงานจริง 
การมีภาพร่างทางใจแล้วสามารถถ่ายทอดภาพร่างความคิดนี้ออกมาเป็นรูปธรรมท่ีตรงใจได้แล้ว
เปรียบเสมือนมีเข็มทิศน าทางท่ีจะคอยช้ีหาหนทางท่ีต้องการมุ่งไปได้โดยง่าย และอีกท้ังยังอาศัย
ประสบการณ์ท้ังจากการเป็นจิตรกรผู้สร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่องและเป็นครูผู้สอนศิลปะจึงท าให้ได้
พบเห็นปัญหาในการสร้างสรรค์งานของนักเรียน นักศึกษา ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้เมื่อเกิดปัญหา



 ร 

ในการท างานขึ้นจะท าให้มองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาและท่ีไม่อาจละเลยได้เลยคือการมุ่งมั่นในการ
ท างานศิลปะด้วยใจต้ังมั่น แน่วแน่ และบริสุทธิ์ใจ ซึ่งส่ิงนี้จะแสดงออกมาให้รับรู้ได้ในผลงาน  
ผลงานการวิจัยสร้างสรรค์หัวข้อ “การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยประเพณี ; กัลปพฤกษ์ ต้นไม้แห่ง
ความสมปราถนา” เป็นการสรุปแนวคิด เทคนิค วิธีการท างานและการแสดงออกตามจินตนาการทาง
ศิลปะ ท่ีหลอมรวมเป็นพลังการสร้างสรรค์ท่ีมีเอกภาพ โดยน าเสนอผลงานจิตรกรรมแบบประเพณี 
สรุปได้พอสังเขปดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ประเด็นท่ี 1. โครงสร้างของภาพด้วยรวมก าหนดให้จุดเด่นเป็นรูปทรงของต้นไม้ขนาดใหญ่วางอยู่
กึ่งกลางของภาพ ใช้น้ าหนักสีเข้มบนพื้นหลังสีอ่อนเพื่อเน้นจุดเด่น ควบคุมภาพรวมของสีอยู่ในกลุ่มสี
เทาเจือด้วยสีเขียว-ฟ้า ในส่วนรองก าหนดให้รูปทรงและพื้นหลังมีน้ าหนักเข้ม-อ่อนใกล้เคียงกัน เพื่อ
ลดความชัดของรูปทรงมิให้เด่นชัดแข่งกับจุดเด่นท่ีก าหนดไว้ เส้นของโครงสร้างหลัก-รองและ
รายละเอียด ก าหนดให้ล่ืนไหลไปท้ังภาพ มีการเน้นด้วยรูปทรงท่ีมีน้ าหนักสีอ่อนบนพืน้สีเทาเข้มเจือสี
น้ าเงิน มีการเช่ือมกลุ่มรูปทรงด้วยรูปทรงย่อยๆรปูต้นไม้สีทองในลักษณะหมุนวนตลอดท้ังภาพ 
ประเด็นท่ี 2. ภาพถูกเน้นด้วยรูปทรงของต้นไม้ขนาดใหญ่ให้อยู่ตรงกลางภาพและเน้นจุดเด่นด้วย
น้ าหนักเข้มบนพื้นอ่อนและปล่อยให้พื้นภาพมีรายละเอียดน้อยเพื่อแสดงพื้นท่ีว่างท่ีมากกว่าส่วนรอง 
โดยก าหนดให้อยู่ในกลุ่มสีเทาเข้มเจือด้วยสีเขียวเข้ม ภายในภาพมีการก าหนดทิศทางของรูปทรงต่างๆ
ให้เกิดระเบียบและก าหนดค่าน้ าหนักความเข้ม-อ่อนของสีได้ประสานกลมกลืนเป็นเอกภาพและล่ืน
ไหล การรวมตัวกันของรูปทรงขนาดต่างๆจนก่อตวัเกิดเป็นรูปทรงขนาดต่างๆ ใหญ่-เล็กท่ีมี
ความสัมพันธ์กันดี มีการใช้รูปทรงย่อยๆและดวงดาวขนาดเล็ก-ใหญ่ท่ีระบายสีด้วยน้ าหนักแตกต่างกัน
เพื่อสร้างมิติต้ืน-ลึกให้กับฉากหลัง 
ประเด็นท่ี 3. การก าหนดโครงสร้างของรูปทรงท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีผลิตัวออกซ้อนทับกันด้วยรูปทรงต่างๆ
เป็นมิติอยู่ในส่วนเน้นของภาพ ก าหนดส่วนรองด้วยรูปทรงท่ีมีขนาดเล็กลง ในส่วนของฉากหลังมี
เนื้อหาและเรื่องราวต่างๆตามแนวเรื่องซ้อนทับกันอยู่ มีการใช้ดวงดาวขนาดต่างๆเช่ือมโยงรูปทรง
ใหญ่-เล็กให้ประสานเข้าด้วยกัน ภายใต้โครงสีเขียวเข้มเจือด้วยสีเทา เพื่อแสดงบรรยากาศแห่ง
ความสุข ความหวัง ความสมปราถนาในดินแดนอันป็นทิพย์วิมาน 
ประเด็นท่ี 4. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน ภาพรวมของกลุ่มรูปทรงใหญ่ยังไม่สมบูรณ์ ดูขัดเขินไม่
กลมกล่อมและขาดการประสานสัมพันธ์ระหว่างรปูทรงขนาดต่างๆ การเน้นในกลุ่มภาพท่ีส าคัญยังไม่
ชัดเจนพอและรูปทรงย่อยๆมีมากเกินพอดี กระจัดจายท้ังภาพ ในภาพถูกใส่รายละเอียดและรูปทรง
ย่อยๆมากเกินพอดีจนภาพดูรกและกระจัดกระจายท่ัวทั้งภาพ 
 
สรุปผลการสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในการท างาน 
ตลอดช่วงระยะเวลาในการท างาน ในช่วงแรกผลงานเกิดปัญหาบ้างในบางจุดแต่คณะผู้วิจัยได้น าเอา
ปัญหาท่ีพบนี้มาหาทางแก้ไข ปรับปรุง เพื่อเป็นบทเรียนแก่การท างาน ซึ่งสามารถช่วยให้ปัญหาในการ
ท างานลดน้อยลงและผลงานเริ่มมีความสมบูรณ์มากขึ้นจวบจนการท างานในระยะหลังเริ่มมีการ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ แมผ้ลงานจะเสร็จสมบูรณ์ไม่ทันตามกรอบการท างานได้ต้ังไว ้ 
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การวิเคราะหผ์ลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 16 วิเคราะห์เส้นโครงสร้างหลัก 
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การวิเคราะหผ์ลงาน 

 

   
 

ภาพท่ี 17 วิเคราะห์เส้นโครงสร้างรอง 
 
 
 
 

การวิเคราะหผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 18 วิเคราะห์เส้นโครงสร้างของกลุ่มย่อย ฉากหลัง 
 
 
 
 

การวิเคราะหผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 19 วิเคราะห์น้ าหนักเข้ม-อ่อน 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 20 วิเคราะห์ค่าความสดของสี 
 
 
 
 

การวิเคราะหผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 21 วิเคราะห์ค่าความสว่างบริเวณจุดเด่น 
  
 
 

การวิเคราะหผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 22 วิเคราะห์ความชัดของบริเวณจุดเด่น 
 
 
 
 

การวิเคราะหผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 23 วิเคราะห์กลุ่มรูปทรงใหญ่ 
  
 
 
 
 

การวิเคราะหผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 24 วิเคราะห์กลุ่มรูปทรงใหญ่ร่วมกับรูปทรงขนาดย่อย 
  
 
 
 
 

การวิเคราะหผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 25 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มรูปขนาดต่างๆ 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยสร้างสรรค์ หัวข้อ การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย
ประเพณี ; กัลปพฤกษ์ ต้นไม้แห่งความสมปราถนา เป็นผลจากการศึกษาและค้นคว้าแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในแบบจิตรกรรมไทยประเพณี โดยมุ่งหวังถึงการแสดงพลังแห่งการ
สร้างสรรค์และอัตลักษณ์ของศิลปินทั้งด้านเนื้อหา แนวคิด และรูปแบบแนวทางการแสดงออก  
 
1. สรุปผลและอภิปรายผลการสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรค์นี้คณะผู้วิจัยถ่ายทอดความคิด สรุปมุมมองท่ีมีต่อกิเลส ความสุขและ
ความทุกข์ท่ีหมุนวนอยู่ในจิตใจของมนุษย์ โดยใช้รูปทรงท่ีมีท่ีมาจากธรรมชาติผสมผสานกับ เส้น สี 
น้ าหนัก อ่อน – แก่ และการจัดสรรองค์ประกอบท่ีเคล่ือนไหว แตกกระจัดกระจาย หมุนวนไร้ทิศทางท่ี
แน่นอน สะท้อนความสุขท่ีไม่เท่ียงแท้ ท่ีถึงแม้อย่างไรมนุษย์ยังต้องการไขว่คว้าความสุขนั้นเสมอมา 
คณะผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาพการณ์ของสังคมปัจจุบันกับคุณค่าของภูมิปัญญา ความเช่ือ 
ความศรัทธา ของคนรุ่นเก่าก่อนหลอมรวมกับจินตนาการทางศิลปะโดยเฉพาะศิลปกรรมไทย และ
เนื่องด้วยยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป กลวิธีหรือทฤษฎีการสร้างสรรค์ศิลปะแบบตะวันตกเข้ามามี
บทบาทต่อกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะไทยในปัจจุบันจึงท าให้รูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์
งานศิลปะเปล่ียนแปลงไปตามกระแสของโลกท่ีหมุนเปล่ียนตลอดเวลา แต่ศิลปินไทยร่วมสมัยมีความ
พยายามในการปรับตัวและทนต่อกระแสแห่งการเปล่ียนแปลงนั้น ท าให้รูปแบบของการสร้างสรรค์ใน
ยุคปัจจุบันมีความหลากหลายท้ังทางด้านรูปแบบและแนวคิดตลอดจนเทคนิคท่ีน ามาสร้างสรรค์ 
คณะผู้วิจัยได้สัมผัสรับรู้ถึงรูปแบบและกลวิธีนั้น จึงน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมไทยท่ีสะท้อนแนวคิดส่วนตัวที่มีต่อความเป็นไปของสังคมปัจจุบัน โดยประกอบข้ึนด้วย
องค์ประกอบส่วนต่างๆเพื่อให้มีความร่วมสมัยปัจจุบันทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบตลอดจนค้นหา
แนวทางการสร้างสรรค์งานท่ีมีลักษณะส่วนตนและสามารถแสดงพลังทางศิลปะออกมาให้สัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ภายใต้จิตวิญญาณของความเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ 
 
2. ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ คณะผู้วิจัยเกิดการพัฒนาในเรื่องของกระบวนการ
สร้างสรรค์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดล าดับและการแยกแยะลักษณะของข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ได้
โดยล าดับ ท าให้เกิดพัฒนาการของรูปทรง องค์ประกอบ รวมไปถึงเทคนิคและวิธีการสร้างพื้นผิว การ
แต้ม การระบายสีอันเกิดจากการค้นคว้าทดลองสร้างสรรค์อย่างมุ่งมั่น อีกท้ังความคิดจินตนาการและ
มุมมองทางศิลปะก็เติบโตและพัฒนาขึ้นตามไปด้วย  
 จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นพลังผลักดันท่ีเสริมสร้างความมั่นใจในการท่ีจะพัฒนาผลงาน
ของตนให้เดินหน้าต่อไปในฐานะของผู้สร้างสรรค์ศิลปะไทยประเพณีและเป็นพลังท่ีจะส่งต่อไปยังลูก
ศิษย์ในฐานะของครูผู้สอนศิลปะสืบไปและยังได้รวบรวมและเรียบเรียงกระบวนการท างานนี้ใน
รูปแบบของเอกสารทางวิชาการเพื่อเป็นการง่ายในการท่ีจะพัฒนาการท างานต่อไปในอนาคตและยัง



 คค 

เป็นการง่ายแก่ผู้สนใจในการท่ีจะค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการท่ีจะน าไปต่อยอดและ
สร้างสรรค์งานต่อไป  
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เรื่องของ ไตรภูมิ 
 

 วรรณกรรมทางศาสนาเรื่อง ไตรภูมิ มีหลายช่ือเรียกได้แก่ "ไตรภูมิพระร่วง" "เตภูมิกถา" 
"ไตรภูมิกถา" "ไตรภูมิโลกวินิจฉัย" และ "เตภูมิโลกวินิจฉัย" เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาท่ีแต่งในสมัย
สุโขทัยประมาณ พ.ศ. 1882 โดยพระราชด าริในพระยาลิไท รวบรวมจากคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา มี
เนื้อหาเกี่ยวกับโลกสัณฐาน ท่ีแบ่งเป็น 3 ส่วน หรือ ไตรภูมิ ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ 
วรรณคดีเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คติความเช่ือของชาวไทย เป็นจ านวนมาก เช่น นรก สวรรค์ การ
เวียนว่ายตายเกิด ทวีปท้ังส่ี  ระยะเวลากัปป์ กัลป์ กลียุค การล้างโลก พระศรีอาริย์ มหาจักรพรรดิ
ราช แก้วเจ็ดประการ ฯลฯ 
 ไตรภูมิพระร่วง เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไทซึ่งแต่งขึ้นเมื่อ วัน
พฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ า เดือน 4 ปีระกา ตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 1864(ปีเก่า) จ.ศ.683 ม.
ศ.1243 เป็นปีครองราชย์ท่ี 6 โดยมีพระประสงค์ท่ีจะเทศนาโปรดพระมารดา และเพื่อจ าเริญพระ
อภิธรรม พระมหาธรรมราชาลิไทท่ีทรงรวบรวมข้อความต่างๆ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา นับแต่
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์พิเศษต่างๆ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นวรรณคดีโลกศาสตร์เล่มแรก
ท่ีแต่งเป็นภาษาไทย ท้ังนี้ อ.สินชัย กระบวนแสง ได้วิเคราะห์เหตุผลการแต่งไตรภูมิพระร่วงของพระ
มหาธรรมราชาลิไท ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองด้วย  เนื่องจากไตรภูมิเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนรก-
สวรรค์ สอนให้คนรู้จักการท าความดีเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ หากแต่ใครท าช่ัวประพฤติตนผิดศีลก็จะต้อง
ตกนรก กล่าวคือ ประชากรในสมัยท่ีพระมหาธรรมราชาลิไทปกครองนั้นเริ่มมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท า
ให้การปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขปราศจากโจรผู้ร้ายเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น การดูแลของรัฐก็ไม่อาจ
ดูแลได้ท่ัวถึง พระมหาธรรมราชาลิไทจึงได้คิดนิพนธ์วรรณกรรมทางศาสนาเรื่องไตรภูมิพระร่วงขึ้นมา
เพื่อท่ีต้องการสอนให้ประชาชนของพระองค์ท าความดี เพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์มีชีวิตท่ีสุขสบาย และหาก
ท าความช่ัวก็จะต้องตกนรก ด้วยเหตุนี้วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิจึงเป็นส่ิงท่ีใช้ควบคุมทางสังคมได้เป็น
อย่างดียิ่ง เพราะสามารถเข้าถึงจิตใจทุกคนได้โดยมิต้องมีออกกฎบังคับกันแต่อย่างไร 
 เนื้อหาเรื่องไตรภูมิพระร่วง อธิบายพอสังเขปได้ว่า ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมทางพุทธ
ศาสนาท่ีกล่าวถึงภูมิ (แดน) ท้ัง 31 คือ กามภูม1ิ1, รูปภูมิ16 และอรูปภูมิ 4 ซึ่งมีเนื้อหาพรรณนาถึงท่ี
อยู่ ท่ีต้ัง และการเกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา ท่ีต้ังเหล่านี้มี เขาพระสุเมรุเป็น
หลัก เขาพระสุเมรุนั้นต้ังอยู่ท่ามกลางจักรวาล มีทิวเขาและทะเลล้อม ทิวเขามีช่ือต่างๆดังนี้ 1 ยุคนธร 
2 อิสินธร 3 กรวิก 4 สุทัศน์ 5 เนมินธร 6 วินันตก และ7 อัศกรรณ ซึ่งเป็นเขารอบนอกสุด ทิวเขา
เหล่านี้รวมเรียกว่าเขาสัตตบริภัณฑ์ ส่วนทะเลท่ีรายล้อมอยู่ 7 ช้ัน เรียกว่า มหานทีสีทันดร ถัดจากทิว
เขาอัศกรรณออกมาเป็นมหาสมุทรอยู่ท่ัวทุกด้าน แล้วจะมีภูเขาเหล็กกั้นทะเลนี้ไว้รอบเรียกว่า ขอบ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1882
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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จักรวาล พ้นไปนอกนั้นเป็นนอกขอบจักรวาล ภูมิท้ัง 3เรียงล าดับจากทุกข์ไปสุขได้ดังนี้คือ กามภูมิ 11  
รูปภูมิ 16  อรูปภูมิ 4  
 กามภูมิ 11  แบ่งออกเป็น 
 1. นรกภูมิ เป็นภูมิต่ าท่ีสุดประกอบด้วยมหานรก 8 ขุม นรกบ่าว 128 ขุมและยมโลกนรก 
320 ขุม 
  1.1 มหานรก มี 8 ขุม มีก าแพงเหล็กแดงลุกเป็นไฟอยู่เสมอล้อมเป็นส่ีเหล่ียม พื้น
บนและพื้นล่างก็เป็นเหล็กแดงท่ีลุกเป็นไฟ ก าแพงท้ัง 4 ด้าน ยาวด้านละ 1,000 โยชน์ หนา 9 โยชน์ 
มีประตูเข้า 4 ประตู ส่วนพื้นบนและพื้นล่างมีความหนา 9 โยชน์ มหานรกท้ัง 8 มีดังนี้  
       1.1.1  มหาอเวจีนรก หรือ นรกท่ีทุกข์ทรมานมิเคยหยุดพัก เป็นนรกขุมท่ีลึก
ท่ีสุดมีความทุกข์มากท่ีสุดในจักรวาลไตรภูมิ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่ในชาติก่อนนั้นได้ท าในอนันตริยกรรม 
หรือบาปหนัก 5 ประการคือ ฆ่าบิดา, ฆ่ามารดา, ฆ่าพระอรหันต์, ท าให้พระพุทธเจ้าห้อพระโลหิต, ยุ
ยงให้สงฆ์แตกแยกกัน ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่จะถูกตรึงศีรษะ แขน ในอิริยาบถท่ีเป็นในขณะท าบาป(นั่ง  ยื น 
นอน ฯลฯ) มีหลาวเหล็กแทงทะลุล าตัว มีไฟนรกคลอกตลอดเวลาแต่จะไม่เสียชีวิต ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่  
ต้องอาศัยอยู่จนกว่าจะครบวาระ 1 กัลป์  
      1.1.2  มหาตาปนรก หรือ นรกท่ีมีแต่ความเร่าร้อนเหลือประมาณ ผู้ท่ีอาศัยอยู่
ท่ีนี่ชาติก่อนได้ฆ่าชีวิตสัตว์และคนเป็นหมู่มากโดยไม่รู้สึกผิด ผู้อยู่อาศัยจะถูกท าให้ตกจากภูเขาสูงลง
มาท่ีพื้นท่ีเต็มไปด้วยเหล็กแหลมยาว ถูกเหล็กเสียบทะลุล าตัวมีไฟนรกคลอกตลอดเวลาแต่ก็จะไม่
เสียชีวิต ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่ต้องอาศัยไปจนกวลาจะครบวาระ ครึ่งกัลป์  
       1.1.3  ตาปนรก หรือ นรกแห่งความเร่าร้อน ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่จะถูกไล่ให้ข้ึนไปท่ี
ปลายหลาว ท่ีมีไฟนรกลุกโชน ผู้อยู่อาศัยจะถูกไฟคลอกจนพองสุก และจะกลายเป็นอาหารของสุนัข
นรกหลังจากนั้นจะมี "ลมกรรม" พัดมาให้ร่างกายฟื้นขึ้นมาและก็ถูกไล่ขึ้นไปท่ีปลายหลาวถูกไปนรก
คลอกวนเวียนเช่นนี้จนกว่าจะครบวาระ 16,000 ปี โดยท่ี 1 วัน 1 คืนในตาปนรก เทียบเท่า 9,216 
ล้านปีมนุษย์  
       1.1.4  มหาโรรุวนรก หรือ นรกท่ีเต็มไปด้วยเสียงครวญคราง ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่ 
ชาติก่อนได้ปล้นขโมยของจากผู้ท่ีอยู่สูง เช่น สมณะ ครู บุพการี ฯลฯ ผู้ท่ีอาศัยจะต้องยืนบนบัวเหล็ก
ท่ีกลีบคม มีไฟนรกแผดเผา มียมบาลใช้กระบองกระหน่ าตีร่าง แต่จะไม่เสียชีวิต ต้องอาศัยอยู่เช่นนี้ไป
จนกว่าจะครบวาระ 7,000 ปี โดยท่ี 1 วัน 1 คืนในมหาโรรุวนรก เทียบเท่า 2,305 ล้านปีมนุษย์  
       1.1.5  โรรุวนรก หรือ นรกท่ีเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่ ชาติก่อน
เคยเผาสัตว์ท้ังเป็นบ่อยๆ หรือเป็นข้าราชการทุจริต ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่จะถูกไฟนรกคลอกในบัวเหล็กใน
อิริยาบถนอนคว่ า การอาศัยท่ีนี่ 1 วาระ จะต้องอาศัยอยู่นาน 4,000 ปีนรก โดยท่ี 1 วัน 1 คืนในโรรุ
วนรก เทียบเท่า 576 ล้านปีมนุษย์  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C
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       1.1.6  สังฆาฏนรก หรือ นรกบดขยี้สัตว์ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่ ชาติก่อนได้กระท า
ทารุณสัตว์ เมื่ออาศัยอยู่ท่ีนี่ ยมบาลจะผูกล่ามผู้อาศัยหลายๆ คนเข้าด้วยกัน และใช้ค้อนเหล็กยักษ์ทุบ
ร่างกายจนแหลกไป และ "ลมกรรม"ก็จะพัดให้ฟื้นชีวิตมารับโทษใหม่ วนเวีบยเช่นนี้จนกว่าจะครบ
วาระ 2,000 ปีนรก โดยท่ี 1 วัน 1 คืนในสังฆาฏนรก เทียบเท่า 145 ล้านปีมนุษย์  
        1.1.7  กาฬสุตตนรก หรือ นรกท่ีลงโทษด้วยด้ายด า ผู้ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่จะถูก
ยมบาลฟาดด้วยด้ายนรก ซึ่งมีขนาดและความแข็งเท่าเหล็กเส้นโตๆ เส้นหนึ่ง แล้วใช้เล่ือยนรกเล่ือยให้
ขาดเป็นท่อนๆ ผู้ท่ีหนีจะถูกเหล็กนรกปลิวออกมาตัดร่างกาย แล้วลมกรรมก็จะพัดโชยให้ฟื้นคืนอีก
ครั้งจนกว่าจะครบวาระ 1,000 ปีนรก โดย 1 วัน 1 คืนในกาฬสุตตนรกเทียบเท่า 36 ล้านปีมนุษย์ผู้ท่ี
อาศัยอยู่ท่ีนี่ ชาติปางก่อนได้ทรมาณสัตว์เล่นๆ ท าร้ายบุพการี อาจารย์ สมณะหรือผู้มีพระคุณ  
        1.1.8  สัญชีวนรก หรือ นรกท่ีไม่มีวันตาย ผู้ท่ีอาศัยจะถูกยมบาลจับนอนบน
แผ่นเหล็กร้อนแดง และถูกยมบาลฟันร่างขาดเป็นท่อนๆ เฉือนเนื้อหนังจนเหลือแต่กระดูกแล้วลม
กรรมก็จะพัดมาให้ฟื้นมารับโทษต่อจนกว่าจะครบวาระ 500 ปีนรก โดยท่ี 1 วัน 1 คืนในสัญชีวนรก 
เทียบเท่า 9 ล้านปีมนุษย์  
   1.2 นรกบ่าว จะล้อมรอบมหานรก 4 ด้าน ด้านละ 4 ขุม รวมแล้ว มหานรก 1 ขุม 
จะมีนรกบ่าวล้อมรอบอยู่ 16 ขุม รวมจ านวนนรกบ่าวท้ังหมดจึงได้ 128 ขุม เป็นโลกของผู้ท่ีท าบาป
น้อยหรือเหลือเศษบาปอยู่น้อย น้อยเกินกว่าท่ีจะไปเกิดในมหานรก แต่มากเกินกว่าท่ีจะเกิดในภูมิท่ีสูง
กว่า  เป็นขุมท่ีมีความทุกข์ทรมานน้อยกว่ามหานรก แต่ก็ยังห่างไกลความสุขอยู่อย่างยิ่งยวด  
  1.3 ยมโลกนรก จะล้อมรอบมหานรก 4 ด้าน ด้านละ 10 ขุม รวมแล้ว มหานรก 1 
ขุม จะมี ยมโลกนรกล้อมรอบ 40 ขุม รวมจ านวนยมโลกนรกท้ังหมดได้ 320 ขุม เป็นโลกของผู้ท่ีมีเศษ
บาป เหลือน้อยเกินกว่าท่ีจะไปเกิดในนรกบ่าว แต่ก็มากเกินกว่าท่ีจะไปเกิดในภูมิท่ีสูงกว่านี้ การ
ลงโทษ เบากว่านรกบ่าว แต่ก็ยังห่างไกลความสุขอย่างยิ่งยวดเช่นกัน ยมบาลหรือนายนิรยบาลหรือ
ผู้ดูแลนรกเฝ้าประตูนรกไว้ มีพระยายมราชเป็นผู้ทรงธรรมเท่ียงตรงเป็นใหญ่เหนือยมบาลท้ังหลาย 
หน้าท่ีของพระยายมราชคือสอบสวนบุญบาปของมนุษย์ท่ีตายไปหากท าบุญก็จะได้ขึ้นสวรรค์ท าบาปก็
จะตกนรก 
 2. เปรตวิสัยภูมิ เปรตเป็นผีเลวชนิดหนึ่งในไตรภูมิบรรยายรูปร่างของเปรตไว้ว่า เปรตบาง
ชนิดมีตัวใหญ่ ปากเท่ารูเข็ม เปรตบางชนิดก็ตัวผอมไม่มีเนื้อหนังมังสา ตาลึกกลวง และร้องไห้
ตลอดเวลาแต่ก็มีเปรตบางชนิดท่ีตัวงามเป็นทอง แต่ปากเป็นหมูและเหม็นมาก มนุษย์ท่ีท าบาปกับ
บุพการี เช่น ด่าทอบุพการีและทุบตีบุพการีจะเกิดเป็นเปรต สรุปรวมๆแล้วก็คือเมื่อตอนเป็นคนแล้ว
ท าบาปอย่างใดเมื่อตายไปก็จะเป็นเปรตตามท่ีท าบาปไว้ เปรตนั้นมีโอกาสดีกว่าสัตว์นรกเนื่ องจาก
สามารถออกมาขอบุญกุศลจากการท าบุญของมนุษย์ได้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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 3.  อสุรกายภูมิ  อสูร แปลตรงตัวว่า ผู้ไม่ใช่สุระหรือไม่ใช่พวกเทวดาท่ีมีพระอินทร์เป็น
หัวหน้า เดิมพวกอสูรมีเมืองอยู่บนเขาพระสุเมรุหรือสวรรค์ช้ันดาวดึงส์นั่นเอง ภายหลังพวกเทวดาคิด
อุบายมอมเหล้าพวกอสูรเมาจนไม่ได้สติ แล้วพวกเทวดาก็ช่วยกันถีบอสูรให้ตกเขาพระสุเมรุด่ิงจมลงใต้
ดิน เมื่ออสูรสร่างเมาได้สติแล้วก็ส านึกตัวได้ว่า เป็นเพราะกินเหล้ามากจนเมามายจึงต้องเสียบ้านเมือง
ให้กับพวกเทวดาจึงเลิกกินเหล้าแล้วไปสร้างเมืองใหม่ใต้บาดาลเรียกว่า  อสูรภพ  พวกอสูรกายมี
บ้านเมืองเป็นของตนเอง เรียกว่าอสูรภพ อยู่ลึกใต้ดินไป 84,000 โยชน์ เป็นบ้านเมืองงดงามมากเต็ม
ไปด้วยแผ่นทองค า คือบ้านเมืองของอสูรนี้จะมีเหมือนสวรรค์ของเทวดา เช่น กลางสวรรค์มีต้นปาริ
ชาติ กลางเมืองอสูรก็มีต้นแคฝอย เมืองอสูรมีเมืองใหญ่อยู่ 4 เมืองโดยมีพระยาอสูรปกครองอยู่ทุก
เมือง ในบรรดาอสูรมีอยู่ตนหนึ่งมีอ านาจมากช่ือว่า ราห ูอสูรราหูมีหน้าตาหัวหูท่ีใหญ่โตมากกว่าเหล่า
เทวดาท้ังหลายในสวรรค์ ราหูมีความเกลียดชังพระอาทิตย์และพระจันทร์มาก ในวันพระจันทร์เต็ม
ดวงหรือวันเดือนงามและวันเดือนดับ ราหูจะขึ้นไปนั่งอยู่บนเขายุคนธรอันเป็นทิวเขาทิวแรกท่ีล้อมเขา
พระสุเมรุซึ่งเป็นท่ีอยู่ของเทวดา ราหูจะคอยให้พระอาทิตย์หรือพระจันทร์ผ่านมา เพื่อท่ีจะคอยอ้าปาก
อันกว้างใหญ่อมเอาพระจันทร์หรือพระอาทิตย์หายลับไป บางครั้งก็เอานิ้วมือบังไว้บ้าง เอาไว้ใต้คาง
บ้าง เหตุการณ์เหล่านี้เรียกกันว่า สุริยคราสและจันทรคราส 
 4. ติรัจฉานภูมิ หรือเดรัจฉานติภูมิ คือแดนของเดียรฉาน แปลว่าตามขวางหรือตามเส้นนอน
ตรงกันข้ามกับคนซึ่งไปตัวตรง ดังนั้นสัตว์เดรัจฉานก็หมายถึงสัตว์ท่ีไปไหนมาไหนต้องคว่ าอก  ใน
หนังสือไตรภูมิตอนนี้เริ่มต้นกล่าวถึงสัตว์อันเกิดมาในแดนเดรัจฉานว่า มีเกิดจากไข่ (อัณฑชะ) จากมี
รกอันห่อหุ้ม(ชลาพุชะ) จากใบไม้และเหงื่อไคล(สังเสทชะ) เกิดเป็นตัวขึ้นเองและโตทันที(อุปปาติกะ) 
สัตว์เดรัจฉานนั้นมีความเป็นอยู่ 3 ประการ คือ รู้สืบพันธุ์ รู้กิน รู้ตาย เรียกเป็นศัพท์ว่า กามสัญญา 
อาหารสัญญา และมรณสัญญา ส่วนคนนั้นเพิ่มอีกสัญญาหนึ่งคือ ธธมสัญญา คือรู้จักการท ามาหากิน 
รู้บาปบุญ หรือตรงกับค าว่าวัฒนธรรมนั้นเอง สัตว์ที่กล่าวในแดนเดรัจฉานหลักๆก็มีดังนี้ 
  - ราชสีห์ เป็นสัตว์จ าพวกเดียวกับสิงโต ไม่มีตัวตนจริงอยู่ในโลกนี้แต่เป็นสัตว์ที่อยู่ใน
วรรณคดีเท่านั้น 
  - ช้างแก้ว อาศัยอยู่ท่ีถ้ าทองว่ากันว่าพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเคยไปเกิดเป็น
ช้างนี้อยู่หนึ่งชาติ 
  - ปลา ในแดนเดรัจฉานนี้ปลาท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี้จะมีขนาดใหญ่มาก ตัวที่เล็กสุดก็ยังยาว
ถึง 75 โยชน์ ตัวที่ใหญ่ก็ยาวถึง 5,000 โยชน์ ปลาท่ีรู้จักกันดีคือ พญาปลาอานนท์ซึ่งหนุนชมพูทวีปอยู่ 
  - ครุฑ อาศัยอยู่ท่ีตามฝ่ังสระใหญ่ช่ือสิมพลีสระท่ีตีนเขาพระสุเมรุหรือสระต้นงิ้ว 
กว้าง ได้ 500 โยชน์ พระยาครุฑท่ีเป็นหัวหน้าตัวโต 50 โยชน์ ปีกยาวอีก 50 โยชน์ ปากยาว 9 
โยชน์ เท้าท้ังสองยาว 12 โยชน์ ครุฑกินนาคเป็นอาหารอีกท้ังยังเป็นพาหนะของพระนารายณ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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  - นาค หรืองูมีหงอนและมีเท้า นาคมีสองชนิด คือ ถลชะ หรือนาคท่ีเกิดบนบกและ
ชลชะหรือนาคท่ีเกิดในน้ า นาคถลชะจะเนรมิตตนเป็นคนหรือเทวดานางฟ้าได้แต่บนบก นาคชลชะ 
จะเนรมิตตนเป็นคนหรือเทวดานางฟ้าได้แต่ในน้ าเท่านั้นเรื่องนาคเป็นท่ีรู้จักกันดีในประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือเป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆ เช่น เขมร ลาวมอญ 
  - หงส์ อาศัยอยู่ท่ีถ้ าทองบนเขาคิชฌกูฏหรือเขายอดนกแร้ง หงส์เป็นพาหนะของ
พระพรหม 
 5.  มนุสสาภูมิ  กล่าวถึงฝูงสัตว์อันเกิดในมนุสสาภูมิ มีก าเนิดดังนี้ ต้ังแต่เริ่มต้นปฏิสนธิใน
ครรภ์มารดาก็เริ่มก่อตัวเป็นกัลละ กัลละมีรูปร่างโปร่งเหลวเหมือนน้ าหรือเหมือนเมือกตม เป็นค าท่ีใช้
เฉพาะส่ิงท่ีห่อหุ้มก่อก าเนิดเป็นคนเท่านั้น กัลละท่ีก่อเป็นตัวเด็กขึ้นมานี้ตามวิทยาศาสตร์กล่าวเรียกว่า 
'cell' เมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดกลายเป็นตัวเด็กขึ้นนั่งกลางท้องแม่และเอาหลังมาชนท้องแม่ มีสายสะดือ
เป็นตัวส่งอาหารท่ีแม่กินเข้าไปให้แก่เด็ก เด็กท่ีนั่งอยู่กลางท้องแม่นั้นจะนั่งอยู่เวลาประมาณ 8-10 
เดือน แล้วจึงคลอดจากท้องแม่บุตรท่ีเกิดมาในไตรภูมิแบ่งได้เป็น 3 ส่ิง คือ 
  - อภิชาตบุตร เป็นคนเฉลียวฉลาดมีรูปงามหรือมั่งมียศยิ่งกว่าพ่อแม่  
  - อนุชาตบุตร มีเพียงพ่อแม่  
  - อวชาติบุตร ด้อยกว่าพ่อแม่  
 คนท้ังหลายก็แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ 
  - ผู้ท่ีท าบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และบาปนั้นตามทันต้องถูกตัดตีนสินมือและทุกข์โศก
เวทนานักหนา พวกนี้เรียกว่า "คนนรก"  
  - ผู้หาบุญจะกระท าบ่มิได้ และเมื่อแต่ก่อนและเกิดมาเป็นคนเข็ญใจยากจนนักหนา 
อดอยากไม่มีกิน รูปโฉมก็ขี้เหร่ พวกนี้เรียกว่า "คนเปรต"  
  - คนท่ีไม่รู้จักบาปและบุญ ไม่มีความเมตตากรุณา ไม่มีความย าเกรงผู้ใหญ่ ไม่รู้จัก
ปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่รักพี่รักน้อง กระท าบาปอยู่ร่ าไป พวกนี้ท่านเรียกว่า "คนเดรัจฉาน"  
  - คนท่ีรู้จักบาปและบุญ รู้กลัวรู้ละอายแก่บาป รู้รักพี่รักน้อง รู้กรุณาคนยากจน
เข็ญใจ และรู้จักย าเกรงพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ครูอาจารย์ และรู้จักคุณแก้ว 3 ประการ คือ พระรัตนตรัย 
พวกนี้ท่านเรียกว่า "มนุษย์"  
 ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่า มนุสสาภูมิประกอบด้วย 4 ทวีป ดังนี้ 
  5.1 ชมพูทวีป ต้ังอยู่ในมหาสมุทรทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ มีสัณฐานเป็นรูปไข่ดุจ
ดังดุมเกวียน คนมีรูปหน้ากลมดุจดังดุมเกวียน อายุของคนในชมพูทวีปนั้น หากเป็นผู้ท่ีเป็นคนดีมี
ศีลธรรมอายุก็จะยืน หากมีลักษณะตรงกันข้ามก็จะอายุส้ัน เป็นสถานท่ีประสูติของพระพุทธเจ้า  
  5.2 บุรพวิเทหทวีป ต้ังอยู่ในมหาสมุทรทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ เป็น
แผ่นดิน กว้างได้ 7,000 โยชน์ มีสัณฐานเป็นรูปแว่นท่ีกลม มีเกาะล้อมรอบเป็นบริวาร 400 เกาะ มี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
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แม่น้ าเล็กใหญ่ มีเมืองใหญ่เมืองน้อย คนในทวีปนี้หน้ากลมดังเดือนเพ็ญ มีรูปกะโหลกส้ัน ทุกคนไม่
เบียดเบียนกัน ไม่ท าช่ัว เมื่อตายแล้วจึงขึ้นสวรรค์แน่นอน ท าให้คนในทวีปนี้ไม่กลัวตาย และผู้ท่ีอาศัย
ในทวีปนี้ มีอายุ 100 ปีเท่ากันทุกคน 
  5.3 อมรโคยานทวีป ต้ังอยู่ในมหาสมุทรทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ เป็น
แผ่นดิน กว้างได้ 9,000 โยชน์ มีสัณฐานเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งดวง มีเกาะเล็กเกาะน้อยเป็นบริวารอยู่
โดยรอบคนในทวีปนี้มีรูปหน้าดังพระจันทร์ครึ่งดวง ทุกคนไม่เบียดเบียนกัน ไม่ท าช่ัว เมื่อตายแล้วจึง
ขึ้นสวรรค์แน่นอน ท าให้คนในทวีปนี้ไม่กลัวตาย และผู้ท่ีอาศัยในทวีปนี้ มีอายุ 400 ปีเท่ากันทุกคน 
  5.4 อุตตรกุรุทวีป ต้ังอยู่ในมหาสมุทรทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ เป็นแผ่นดิน
กว้างได้ 8,000 โยชน์ มีสัณฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียม มีภูเขาทองล้อมรอบ มีเกาะล้อมรอบเป็นบริวาร 500 
เกาะ คนในทวีปนี้หน้าเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีรูปร่างสมประกอบไม่สูงไม่ต่ าดูงดงาม กล่าวกันว่าคนท่ีอยู่ทวีป
นี้เป็นคนรักษาศีล จึงท าให้แผ่นดินราบเรียบ ต้นไม้ต่างก็ออกดอดงดงามส่งกล่ินหอมขจรขจายไป ท่ั ว 
และเป็นแผ่นดินท่ีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ในแผ่นดินอุตตรกุรุทวีปนี้มีต้นกัลปพฤกษ์ต้นหนึ่ง สูง 100 
โยชน์ กว้าง 100 โยชน์ ผู้ใดปรารถนาจะได้แก้วแหวนเงินทองหรือส่ิงใดๆ ก็ให้ไปยืนนึกอยู่ใต้ต้น
กัลปพฤกษ์นี้ ผู้หญิงชาวอุตตรกุรุทวีปนั้นมีความงดงามมาก ส่วนผู้ชายก็เช่นกันมีความงามดังเช่นหนุ่ม
อายุ 20 ปีกันทุกคน ทุกคนไม่เบียดเบียนกัน ไม่ท าช่ัว เมื่อตายแล้วจึงขึ้นสวรรค์แน่นอนท าให้คนใน
ทวีปนี้ไม่กลัวตาย และผู้ท่ีอาศัยในทวีปนี้ มีอายุ 1,000 ปีเท่ากันทุกคน 
  6.  จาตุมหาราชิกาภูมิ   สวรรค์ช้ันจาตุมหาราชิกภูมิ เป็นสวรรค์ช้ันแรก สูงจากพื้นโลกได้ 
46,000 โยชน์เป็นดินแดนของผู้มีจิตใจสูงส่ง แต่ยังเกี่ยวข้องในกามคุณ จาตุมหาราชิกภูมิ แปลว่าแดน
แห่ง 4 มหาราช สวรรค์ช้ันนี้ต้ังอยู่เหนือเทือกเขายุคนธรอันเป็นเทือกเขาแรกท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุ 
บนเทือกเขายุคนธรท้ัง 4 ทิศ มีเมืองใหญ่ 4 เมือง  
  - เมืองท่ีอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุมี ท้าวธตรฐเป็นเจ้าเมือง เป็นใหญ่
เหนือคนธรรพ์ (เป็นอมนุษย์จ าพวกหนึ่ง ครึ่งเทวดาครึ่งมนุษย์ เป็นนักดนตรีและชอบผู้หญิง)  
  - เมืองท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุมีท้าววิรูปักษ์เป็นเจ้าเมือง เป็นใหญ่
เหนือนาค  
  - เมืองท่ีอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุมีท้าววิรุฬหกเป็นเจ้าเมือง เป็นใหญ่เหนือ
พวกกุมภัณฑ์ (เป็นยักษ์จ าพวกหนึ่ง มีท้องใหญ่และมีอัณฑะเหมือนหม้อ)  
  - เมืองท่ีอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุมีท้าวไพศรพเป็นเจ้าเมือง เป็นใหญ่เหนือ
พวกยักษ์ ท้าวมหาราชท้ัง 4 นี้เรียกรวมๆว่า จตุโลกบาลท้ัง 4 คือผู้ดูแลรักษาโลกท้ัง 4 ทิศ 
 7. ดาวดึงส์  สวรรค์ช้ันดาวดึงส์เป็นสวรรค์ช้ันท่ี 2 จากสวรรค์ฉกามาพจรท้ัง 6 ช้ัน(จัดอยู่
ในกามภูมิ) โดยอยู่สูงขึ้นไปถัดจากสวรรค์ช้ันจาตุมหาราชิกาขึ้นไป 336,000,000 วา หรือ 168,000 
กิโลเมตร ต้ังอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุอันสูง 80,000 โยชน์ ซึ่งเป็นจุดสูงท่ีสุดท่ียังเช่ือมอยู่กัยมนุสสภูมิ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8
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หรือโลกมนุษย์ (อาจเทียบได้กับยอดเขาโอลิมปัสในต านานเทพปกรณัมกรีก) อาณาบริเวณโดยรอบ 
80,000 ตารางโยชน์ มีท้าวสักกะหรือพระอินทร์เป็นผู้ปกครองเมืองบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์เป็นเมือง
ใหญ่ท่ีสร้างอย่างงดงามด้วยทองและแก้ว 7 ประการ มีเสียงดนตรีบรรเลงอยู่อย่างไพเราะ กลางเมือง
ดาวดึงส์มีปราสาทใหญ่ท่ีงดงามเป็นท่ีประดับของพระอินทร์ 
 8. ยามาภูมิ สวรรค์ช้ันยามา เป็นสวรรค์ช้ันท่ี 3 อยู่สูงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 84,000 
โยชน์ มีพระยาสยามเทวราชครองอยู่ สวรรค์ช้ันนี้สูงกว่าวิถีการโคจรของพระอาทิตย์ แต่ก็ไม่มืด
เนื่องจากรัศมีแก้วและรัศมีตัวเทวดาส่องสว่างอยู่เสมอ 
 9. ดุสิตาภูมิ สวรรค์ช้ันดุสิต เป็นสวรรค์ช้ันท่ี 4 อยู่สูงจากสวรรค์ช้ันยามา 168,000 โยชน์ 
มีพระยาสันดุสิตเทวราช พระโพธิสัตว์ซึ่งจะเสด็จลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มีพระศรีอาริย์โพธิสัตว์
ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า 
 10. นิมมานรดีภูมิ สวรรค์ช้ันนิมมานรดี เป็นสวรรค์ช้ันท่ี 5 อยู่สูงจากสวรรค์ช้ันดุสิต 
336,000 โยชน์ 
 11. ปรนิมิตวสวัตติภูมิ  สวรรค์ช้ันปรนิมมิตวสวัตตี เป็นสวรรค์ช้ันท่ี 6 อยู่สูงจากสวรรค์
ช้ันนิมมานรดี 672,000 โยชน์ มีพระยาปรนิมมิตวสวัตตีครองอยู่  
 รูปภูมิ 16  อยู่เหนือสวรรค์ช้ันสูงสุด แบ่งได้เป็น 
  1. พรหมปาริสัชชาภูมิ ดินแดนของผู้ส าเร็จปฐมฌาณขั้นต้น 
  2. พรหมปุโรหิตาภูมิ ดินแดนของผู้ส าเร็จปฐมฌาณขั้นกลาง 
  3. มหาพรหมาภูม ิดินแดนของผู้ส าเร็จปฐมฌาณขั้นสูง 
  4. ปริตรตาภาภูมิ ดินแดนของผู้ส าเร็จทุติยฌาณขั้นต้น 
  5. อัปปมาณาภาภูมิดินแดนของผู้ส าเร็จทุติยฌาณขั้นกลาง 
  6. อาภัสสราภูมิ ดินแดนของผู้ส าเร็จทุติยฌาณขั้นสูง 
  7. ปริตตสุภาภูมิ ดินแดนของผู้ส าเร็จตติยฌาณขั้นต้น 
  8. อัปปมาณสุภาภูมิ  ดินแดนของผู้ส าเร็จตติยฌาณขั้นกลาง 
  9. สุภกิณหาภูมิ ดินแดนของผู้ส าเร็จตติยฌาณขั้นสูง 
  10. เวหัปปผลาภูมิ  ดินแดนของผู้ส าเร็จจตุตฌาณ มีผลไพบูลย์ พ้นจากการท าลาย
ของน้ า ลม ไฟ 
  11. อสัญญีสัตตาภูมิ ดินแดนของพรหมไร้นาม มีร่างกายสง่างาม 
  12. อวิหาภูมิ  ดินแดนของพระอรหันต์ขั้นอนาคามี เคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 
  13. อตัปปาภูมิ  ดินแดนของพรหมผู้ไม่เดือดร้อนท้ังกาย วาจา ใจ เพราะสามารถ
ระงับนิวรณ์ได้ 
  14. สุทัสสาภูมิ  แดนของผู้เห็นสภาวธรรมแจ้งชัด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
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  15. สุทัสสีภูมิ  แดนของพรหมผู้เห็นธรรมแจ่มแจ้ง 
  16. อกนิฎฐาภูมิ แดนของพรหมท่ีมีคุณสมบัติมากพอจะนิพพานได้ 
 อรูปภูมิ 4 แดนของพรหมท่ีมีแต่จิต ด้วยไม่พอใจท่ีรูปกายเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์
นานัปการ 
  1. อากาสานัญจายตนภูมิ  แดนของพรหมท่ีมีแต่จิต เข้าถึง ภาวะมีอากาศไม่มีท่ีสุด 
  2. วิญญาณัญจายตนภูมิ  แดนของผู้ท่ีเข้าถึง ภาวะวิญญาณไม่มีท่ีสุด 
  3.  อากิญจัญญายตนภูมิ  แดนของผู้ท่ีเข้าถึง ภาวะไม่มีอะไร 
  4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ  แดนของผู้ท่ีเข้าถึง ภาวะไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ มี
สัญญาก็ ไม่ใช่ ไตรภูมิพระร่วงนั้นมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ การท่ีพญาลิไททรงมีพระราช
ประสงค์ท่ีจะเทศนาโปรดพระราชมารดาของพระองค์ แล้วยังมีการส่ังสอนประชาชนชาวสุโขทัยดังนั้น 
การกล่าวถึงนรกสวรรค์ก็เป็นการโน้มน้าวใจผู้อ่านให้มีความเกรงกลัวบาป  คนสุโขทัยระดับศีลธรรม
สูงมาก อาจสรุปได้ว่าหลักจริยธรรมท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วง ได้แก่ 
  1. จงท าความดี - ถ้าท าความดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์  
  2. จงละเว้นความช่ัว - คนท าช่ัวก็จะไปเกิดในนรก เป็นเปรตและสัตว์อื่น ๆ มีการ
กล่าวถึง นรกและสัตว์ที่อยู่ในนรก  
  3. จงท าจิตให้ผ่องใส - บ าเพ็ญเพียร ท าสมาธิ  
  4. จงมีเมตตากรุณา - การท่ีจะบรรลุนิพพาน, บรรลุฌานสมาบัติได้ก็จะต้องมีเมตตา
ท้ังส้ิน 
 

รวบรวมจากเอกสารการสอนในรายวิชา ไตรภูมิในงานศิลปกรรมไทย  
โดย รศ. สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะไทย 

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประวัติผู้วิจัย 1 
 
ชื่อ-สกุล   นางสุดวดี  สุวรรณ 
ที่อยู่    105 เพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail ; sudwadee.suw@rmutr.ac.th 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2539 โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2541 คณะศิลปกรรม วิชาเอกจิตรกรรมไทย  
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ปทุมธานี  

พ.ศ. 2548  ส าเร็จการศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปัจจุบัน   - อาจารย์ประจ าสาขาวิชา หัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ทุนการศึกษาและอื่นๆ 

พ.ศ. 2555 - ได้รับทุนสนับสนุนงานสร้างสรรค์ศิลปะ  วิทยาลัยเพาะช่าง  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 
กิจกรรมต่างๆด้านศิลปะ 

- มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิม 
  พระชนมพรรษา 7 รอบ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแคว 
- นิทรรศการ “ศิลปะร าลึก 100 ครูประกิต (จิตร) บัวบุศย์” ศูนย์วัฒนธรรม 
  แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
- นิทรรศการ “ เพาะช่าง : ศิลปินเพื่อช้าง ” ครั้งท่ี 4 หอศิลป์สมเด็จพระนาง 
  เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปีพ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 



 ตต 

ประวัติผู้วิจัย 2 
 
ชื่อ-สกุล   นายนิโรจน์   จรุงจิตวิทวัส 
ที่อยู่    40/73 เพชรเกษม 81 หมู่ 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 
E-mail ; niroj.jar@rmutr.ac.th 

ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2539 โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2541 คณะศิลปกรรม วิชาเอก จิตรกรรมไทย  

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ปทุมธานี  
พ.ศ. 2548  ส าเร็จการศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปัจจุบัน   - อาจารย์ประจ าสาขาวิชา จิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา                     
 - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

ทุนการศึกษาและอื่นๆ 
พ.ศ. 2548 - ได้รับทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ประจ าปี การศึกษา 2548 
พ.ศ. 2542 - ได้รับทุนนริศรานุวัติวงศ์ ประจ าปีการศึกษา 2541 
พ.ศ. 2554-2556 - ได้รับทุนสนับสนุนงานสร้างสรรค์ศิลปะ  วิทยาลัยเพาะช่าง  

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 
เกียรติประวัติและรางวัล   

พ.ศ. 2556 - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน การประกวดภาพจิตรกรรม "เฉลิมฉลอง  
    วาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี  

  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า"  
- รางวัลชมเชย ศิลปกรรมช้างเผือก โดย บริษัท ไทยเบพเวอร์เรท  
  จ ากัด มหาชน 

พ.ศ. 2555 - ได้รับรางวัลสนับสนุนพิเศษ ระดับประชาชนท่ัวไปจากการประกวดนานมี   
  ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด ครั้งท่ี 7 ประจ าปี พ.ศ. 2555 หัวข้อ  “ส่งความสุข” 
- ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบุคคลท่ัวไป,รางวัลชมเชยประเภทกลุ่มและรางวัล   



 ถถ 

  ภาพประทับใจจากการประกวดภาพวาดสีน้ ามันและอะคริลิคเฉลิมพระ  
  เกียรติ 84 พรรษา “รู้รักสามัคคี ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา มหาราชัน” โดย   
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ    

 พ.ศ. 2554 - รางวัลดีเด่น การประกวดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ "84 พรรษาธรรมราชา  
  ประชาธิปไตย" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
  7  รอบ  5 ธันวาคม 2554 
- ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดภาพจิตรกรรมหัวข้อ “ครู” โดยส านักงาน    
  เลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2554  
- รางวัลชมเชยการประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ 
  เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา  7 รอบ  
  5 ธันวาคม 2554  หัวข้อ  “ในหลวงของเรากับ ประชาธิปไตย” โดย สถาบัน 

        พระปกเกล้า  
 พ.ศ. 2551 - ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมในโครงการ 50 ศิลปินรุ่นใหม่ กระทรวงวัฒน  
     ธรรมและน าผลงานแสดง ณ.หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรม   
             ราชินีนาถ  สะพานผ่านฟ้า  

การแสดงผลงาน  
พ.ศ. 2555 - แสดงนิทรรศการ กลุ่ม “ต่างจินตนาการ ต่างความคิด” หอศิลป์สมเด็จพระ   

  นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สะพานผ่านฟ้า ในเดือน กรกฎาคม  2555 
  และหอศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือน สิงหาคม  2555 
- แสดงนิทรรศการกลุ่ม 4 Dimensions หอศิลป์จามจุรี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

พ.ศ.2553  - แสดงผลงานคู่ชุด อัตลักษณ์–รูป–รส ปีพ.ศ. 2553 องค์การยูเนสโก้ ถนนสุขุมวิท  
พ.ศ.2552  - แสดงผลงานคู่ ชุด ศรัทธา...มโนคติไทย  ณ ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) 
พ.ศ.2550  - แสดงผลงานคู่ ชุด Impression of Doi Tung  ณ.สมาคมผู้ส่ือข่าวต่างประเทศ
พ.ศ.2546  - แสดงผลงานเด่ียว ชุด Thai image ณ.สมาคมผู้ส่ือข่าวต่างประเทศ กรุงเทพฯ 

 พ.ศ.2544   - แสดงงานเด่ียว At  comme  ถนนพระอาทิตย์ 
กิจกรรมต่างๆด้านศิลปะ 

- แสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 46 
   - แสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งท่ี 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 
   - แสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งท่ี 23, 24, 25, 26 
   - แสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต” ครั้งท่ี 20, 21 



 ทท 

   - แสดงนิทรรศการ 50 ศิลปินรุ่นใหม่ ในโครงการ Art Market  
        กระทรวงวัฒนธรรม หอศิลป์พระราชินี สะพานผ่านฟ้า  

- มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิม 
  พระชนมพรรษา 7 รอบ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแคว 
- นิทรรศการ “ศิลปะร าลึก 100 ครูประกิต (จิตร) บัวบุศย์” ศูนย์วัฒนธรรม 
  แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
- นิทรรศการ “ เพาะช่าง : ศิลปินเพื่อช้าง ” ครั้งท่ี 4 หอศิลป์สมเด็จพระนาง 
  เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปีพ.ศ. 2553 

 
 
 


