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 The purpose of this creative thesis, entitled Demon, Ways of Karma, Mixed 

Technique was to create and convey the story derived from religious belief in the matter of 

doing good thing or benefaction benefit, while committing a sin will take further affect action 

as karma in the present time until the end of life. The reality found in current time, moral 

humanity is deteriorated so human neglect in spiritual values. These inspire the creative 

works that means to convey emotion, idea and feeling toward the way of social life conditions 

currently.  

 The scope of the study is the study of concepts and format to create visual 

presentations including 2 dimensional mixed techniques painting, to reveal emotion, feeling 

based on the artist’s idea. The religious belief has been investigated, concerning criminals 

punishment, criminals’ psychology which all influence this creativity. The models, methods, 

and techniques were analyzed, leading to the further knowledge in the creation. The process 

of creation consists of three steps: 1. The conceptual outline from the study 2. Creating the 

sketch format, together with the analysis of data, ideas and imagination of the contour line in 

various aspects.3. The creative process by using demon contour line in various styles in 

creating art works with different techniques with composes of the completed detail patterns. 

This art works creativity came from data analysis and creativity art works to meet 

artists’ personal idea including, express emotion, feeling into 4 sets of 2 dimensional mixed 

Technique painting to encourage that should always use the consciousness before doing 

anything. 
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ชุดนี้สําเร็จลงได5ด5วยดี 

     ขอกราบขอพระคุณอาจารย+คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ+และคณาจารย+
คณะศึกษาศาสตร+ทุกท7านท่ีค7อยช7วยเหลือ ชี้แนะ และให5คําสอนต7าง ๆ ในการเรียนและการ
สร5างสรรค+ผลงาน ขอกราบขอบพระคุณ 
    ขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ท่ีเลี้ยงดู ให5การอบรมสั่งสอน แนะนํา 
ตักเตือน ให5กําลังใจ และสนับสนุนการศึกษา ท้ังการเอาใจใส7ในเรื่องการเรียนและเงินสนับสนุน
ทุนการศึกษาให5ข5าพเจ5าได5ศึกษาเล7าเรียนจนถึงป=จจุบัน 
    ขอบคุณ เพ่ือนทัศนศิลปศึกษารุ7น 5 ท้ังพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และเจ5าหน5าท่ีทุกท7านท่ีคอยให5  
การช7วยเหลือ ขอบคุณท่ีคอยเป<นเพ่ือน คอยให5กําลังใจ ให5ความสนุกสนาน ท้ังเรื่องราวในการเรียน 
เรื่องงาน และเรื่องการใช5ชีวิต จนข5าพเจ5าสําเร็จการศึกษาแบบสมบูรณ+ สิ่งดีงามท่ีเกิดข้ึนจาก
วิทยานิพนธ+ชุดนี้ ขอให5เกิดข้ึนกับผู5ท่ีให5ความช7วยเหลือและให5คําแนะสืบไป 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 เมืองไทยเมืองพุทธ ประโยคท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ�ความเป"นไทย ท่ีเต็มไปด&วยความ

ศรัทธาในพระศาสนาและวัฒนธรรมท่ีดีงาม แต*สิ่งท่ีปรากฏในป-จจุบันนั้นสะท&อนพฤติกรรมของคนใน

สังคมไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เป"นอย*างมาก ดังแสดงให&เห็นจากสภาพทางสังคมป-จจุบัน 

 สังคมในป-จจุบันบทบาทของศาสนาได&ลดความสําคัญลงเนื่องจากวิถีชีวิตอันเร*งรีบ วุ*นวาย 

ต*อสู&เพ่ือท่ีจะมีชีวิตรอดในสังคม อีกท้ังกระแสวัฒนธรรมต*างชาติท่ีเข&ามามีอิทธิพลต*อแนวคิดการใช&

ชีวิตและพฤติกรรมในด&านวัตถุนิยมของคนในสังคม มีการกระตุ&นความอยากท่ีมากเกินพอดีจน

ก*อให&เกิดการด้ินรน เพ่ือให&ได&มาซ่ึงวัตถุนั้นๆ สิ่งเหล*านี้ล&วนส*งผลกระทบต*อจิตวิญญาณของมนุษย�   

บั่นทอนความรู&สึกสํานึกผิดชอบ ชั่วดี ทําให&ละเลยในเรื่องคุณค*าทางจิตใจหรือหลักธรรมในศาสนาจน

ทําให&มนุษย�ไม*เกรงกลัวต*อบาปและทวีความรุนแรงข้ึนทุกวัน  

 ผลของการกระทําผิดบาปในขณะท่ีมีชีวิยอยู* ผลกรรมหรือบทลงโทษท่ีจะได&รับ คือ การใช&

กฎหมาย หรือกติกาทางสังคม เข&ามาลงโทษโดยการติดคุกการกักขังให&ไร&ซ่ึงอิสรภาพในการใช&ชีวิตใน

บางคนผลแห*งการกระทําชั่วได&ส*งผลต*อความรู&สึกนึกคิดภายใต&จิตสํานึกดังสุภาษิต “สวรรค�อยู*ในอก 

นรกอยู*ในใจ” และเม่ือตาย ตามความเชื่อทางศาสนา ผู&กระทําผิดต*างๆ จะได&รับโทษจากนรกภูมิท่ีมี

รูปแบบของกรรมอย*างเหมาะสมเช*นกัน 

 จากสภาพสังคมท่ีผู&วิจัยได&พบเจอและรับรู&ถึงพฤติกรรมของมนุษย�ในยุคสมัยป-จจุบัน ทํา

ให&ผู&วิจัยเกิดความสะเทือนใจ ส*งผลต*อสภาพจิตใจ ถึงพฤติกรรมท่ีโหดร&ายของคนในสังคม จาก

ผลกระทบเหล*านี้ผู&วิจัยจึงนํามาเป"นแรงบันดาลใจในการสร&างสรรค�ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม โดยมี

แนวคิดเก่ียวกับผลของการกระทําท่ีมนุษย�ควรจะได&รับท้ังตอนมีชีวิตและตอนเสียชีวิตลงไปแล&วให&

ได&รับผลสนองท่ีสมควรและเหมาะสมกับสิ่งท่ีทําลงไป ผู&วิจัย จึงนํามาถ*ายทอดเป"นผลงานศิลปะ เพ่ือ

สื่อสารกับคนในสังคมให&เห็นผ*านผลงานศิลปะเพ่ือกระตุ&นเตือนให&เกิดความรู&สึกใช&สติก*อนทําเสมอ 
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ความมุ�งหมายและวัตถุประสงค!ของการศึกษา 
 1. เพ่ือสร&างสรรค�ผลงานท่ีสะท&อนผลของการกระทําท่ีผิดต*อบาปผ*านผลงานจิตรกรรม

เทคนิคผสม 

 2. ศึกษาและวิเคราะห�เรื่องราวเก่ียวกับแนวคิดของศาสนาหรือวัฒนธรรม ความเชื่อ ท่ี

เก่ียวข&อง กับ ผู&กระทําความชั่วต*างๆ ท่ีได&รับผลกรรมในรูปแบบต*างๆ 

 3. ศึกษากระบวนการและเทคนิควิธีการจากศิลปBนท่ีเป"นแรงบันดาลใจ เช*น Jylian 

Gustlin, Henny Moore, อนุพงษ� จันทร  

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ผลงานสร&างสรรค�จิตรกรรมสื่อผสม 2 มิติ แสดงให&เห็นถึงรูปแบบของการเคลื่อนไหวของ

เส&นรูปร*างท่ีให&ทําเกิดความรู&สึกน*าหวาดกลัวโดยสร&างบรรยากาศจาก สีขาวดํา และเงาตกกระทบ ให&

เกิดการกระตุ&นเตือนจิตใจของผู&รับชมให&รู&สึกถึงความน*ากลัวของการได&รับโทษจากการกระทําผิด 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตด&านเนื้อหา 

  1.1 ศึกษาเรื่องเก่ียวกับความเชื่อทางศาสนา พุทธ,คริสต� และอิสลาม 

  1.2 ศึกษาเรื่องการลงโทษผู&กระทําผิดกฎหมายของบ&านเมืองและสังคมในคุก 

  1.3 ศึกษาเรื่องเก่ียวกับจิตวิทยาของผู&กระทําผิด 

 2. ขอบเขตด&านรูปแบบ 

  2.1 ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปBนท่ีมีอิทธิพลในการสร&างสรรค�ผลงาน 

  2.2 ศึกษารูปแบบและวิธีการสร&างสรรค�ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม  

 

ข้ันตอนของการศึกษา 

 1. ศึกษาและวิเคราะห� วรรณกรรมท่ีเก่ียวข&อง 

 2. ศึกษาและรวบรวมข&อมูลภาคสนาม 

 3. วิเคราะห�-สังเคราะห�ข&อมูล 

 4. ออกแบบแบบร*าง  

 5. นําแบบร*างไปปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษาและผู&ควบคุมวิทยานิพนธ� 

 6. ปรับปรุงแก&ไขให&สมบูรณ� ก*อนจะนําไปพัฒนาผลงานจริง 
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 7. ขยายผลงานจากภาพร*างเป"นงานจิตรกรรม เทคนิคผสม 

 8. เรียบเรียงเอกวิทยานิพนธ�เพ่ือเตรียมจัดทํารูปเล*ม 

 9. นําเสนอผลงานสร&างสรรค�และเล*มวิทยานิพนธ�ต*อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 10.   เผยแพร*ผลงานศิลปะนิพนธ�สู*สาธารณชน 

 

วิธีการศึกษา 

 1. วิเคราะห� ความรู& ข&อมูล เก่ียวกับศาสนาและความเชื่อในศาสนาต*างๆ จากห&องสมุด 

อินเตอร�เน็ต หนังสื่อเก่ียวกับศาสนา พุทธ คริสต�และอิสลาม เพ่ือหารูปแบบของผลกรรมของคนทํา

ความชั่วตามความเชื่อในศาสนาต*างๆท้ังยังศึกษา รูปทรงของกายวิภาคมนุษย�ท่ีผิดปกติ จาก

โรงพยาบาล เพ่ือนําข&อมูลมาสังเคราะห� และนํามาออกแบบร*างให&ได&ตามวัตถุประสงค� 

 2. นําแบบร*างไปปรึกษาอาจารย� และแก&ไขปรับปรุงแบบร*าง 

 3. สร&างงาน วิเคราะห�กระบวนการ เทคนิควิธีการ  

 4. ปรับปรุงแก&ไข พัฒนาชิ้นต*อไป 

 

แหล�งข*อมูล 

 1. โรงพยาบาลศิริราช 

 2. วัดไผ*โรงวัว 

 3. หอสมุด แห*งชาติ 

 4. สถานบันเทิง  

 5. อินเตอร�เน็ต เว็บไซค�เก่ียวกับศาสนาความเชื่อและข&อมูลภาพ 

 

อุปกรณ!ท่ีใช*ในการค*นคว*า 

 1. วัสดุอุปกรณ�ในการเก็บรวบรวมข&อมูล 

  1.1 กล&องถ*ายรูป 

  1.2 เครื่องคอมพิวเตอร� 

  1.3 เครื่องปริ๊นเตอร� (Printer) 

 2. วัสดุอุปกรณ�ท่ีใช&ในการสร&างสรรค�ผลงาน 

  2.1 เฟรมไม& 

  2.2 สีสเปรย� 
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  2.3 สีทาถนน 

  2.4 สีอะครีลิค (Acrylic)  

  2.5 พู*กัน 

  2.6 ลวดขนาดต*างๆ 
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บทท่ี 2 

 

อิทธิพลท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างสรรค� 

 
 การค�นคว�าข�อมูลเก่ียวกับการศึกษาอิทธิพลท่ีส�งผลต�อความคิดและแรงบันดาลใจในการ
สร�างสรรค& ท่ีเก่ียวข�องโดยสามารถแบ�งเนื้อหาออกเป-น 5 หัวข�อ ดังนี้ 
 1. อิทธิพลทางศาสนาและความเชื่อ  
  1.1 ความเชื่อในศาสนาพุทธ 
  1.2 ความเชื่อในศาสนาคริสต& 
  1.3 ความเชื่อในศาสนาอิสลาม 
 2. การลงโทษผู�กระทําผิดกฎหมายของบ�านเมือง/สังคมในคุก 
 3. จิตวิทยาของผู�กระทําความผิด 
 4. แนวคิดและรูปแบบของศิลป8นท่ีมีอิทธิพลในการสร�างสรรค&ผลงาน 
 5. หลักคิดในการประกอบรูปทรง 
 
อิทธิพลทางศาสนาและความเช่ือ  

 ความเช่ือในศาสนาพุทธ 

 ศาสนาพุทธ ชีวิตในทัศนะของศาสนาพุทธ พุทธศาสนามองสิ่งท้ังหลาย (รวมท้ังชีวิตและ
สิ่งอ่ืนๆ) ว�าเป-นสิ่งท่ีเกิดจากการมีส�วนประกอบต�างๆ มารวมกันเข�า และมีความสัมพันธ&แบบอิงอาศัย
ซ่ึงกันและกัน ความสัมพันธ&เก่ียวเนื่องและความอิงอาศัยกันนี้ นับว�าเป-นคุณสมบัติสําคัญ เพราะเป-น
สิ่งท่ีทําให�ชีวิตดํารงอยู�และดําเนินไปได� หมายความว�า ถ�าจะให�มีชีวิตเกิดข้ึน ดํารงอยู� และดําเนิน
ต�อไปได� ส�วนประกอบต�าง ๆ เหล�านั้นจะต�องไม�ใช�สักแต�ว�ามา “กองรวม” กันอยู� โดยไม�มีความเก่ียง
เนื่องแบบอิงอาศัยกันเท�านั้น แต�ต�องมีความเชื่อมโยงและถ�อยท่ีถ�อยอาศัยกันและกันอย�างเหมาะสม
ด�วย โดยเหตุท่ีชีวิตเกิดข้ึน ดํารงอยู�และดําเนินไปได� เพราะอาศัยการประกอบกันข�าวของส�วนต�างๆ 
ดังกล�าวมา พุทธศาสนาจึงถือว�า ตัวตนท่ีแท�จริง ของสิ่งท่ีเรียกว�าชีวิตนั้น “ไม�มี” เพราะประการแรก 
ตัวสิ่งท่ีถือว�าเป-นชีวิตนั้น มาจากการรวมกันของส�วนประกอบต�างๆ และประการท่ีสอง แม�
ส�วนประกอบต�างๆ ท่ีมารวมกันเข�าเป-นชีวิตนั้นเอง แต�ละส�วนก็เป-นผลมาจากการมีส�วนประกอบอ่ืนๆ 
มารวมกันเข�าเช�าเดียวกัน ดังนั้น สิ่งท่ีเราเรียกว�า ส�วนประกอบแต�ละส�วนนั้น แท�จริงแล�วก็ไม�ได�มี
ตัวตนของมันจริงๆ เป-นแค�เพียงการประกอบกันเข�าอย�างเหมาะสมของส�วนต�างๆ “เท�านั้น” 
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ส�วนประกอบสําคัญของชีวิต ในทัศนะของพุทธศาสนา สิ่งท่ีเรียกว�า “ชีวิต” มีองค&ประกอบใหญ� 2 
ส�วน คือ ส�วนท่ีเป-นรูปธรรม กับส�วนท่ีเป-นนามธรรม อย�างท่ีเราเข�าใจกันท่ัวไปว�าเป-นเรื่องของกายกับ
เรื่องของจิต องค&ประกอบใหญ�ท้ังสองส�วนท่ี รวมอยู�ในสิ่งท่ีเรียกว�า ขันธ& 5 (The Five Aggregates) 
ซ่ึงประกอบด�วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ความหมายของส�วนท้ัง 5 ตามแนวท่ีพระธรรม
ป8ฎก (ปPจจุบันคือ พระพรหมคุณาภรณ&) ให�ไว�ในหนังสือพุทธธรรม (ฉบับด้ังเดิม) (พระธรรมป8ฎก ประยุทธ& 
ปยุตฺโต, 2544) มีดังนี้ 
  1. รูป (Corporeality) คือ ส�วนประกอบท่ีเป-นด�านกายภาพหรือด�านรูปธรรมท้ังหมด
โดยสรุปก็คือ ร�างกาย (เนื้อหนังมังสา) และพฤติกรรมท้ังหมดของร�างกาย หรือจะกล�าวอีกนัยหนึ่งว�า 
คือ ส�วนท่ีเป-นสสารและพลังงานฝ\ายวัตถุ พร�อมท้ังคุณสมบัติ และพฤติกรรมต�างๆ ของสสารและ
พลังงานเหล�านั้น 
  2. เวทนา (Feeling) คือ ส�วนท่ีเป-นความรู�สึก ซ่ึงเกิดจากการได�สัมผัสผ�านทาง
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 และทางใจ ความรู�สึกนั้นอาจมีหลากหลาย เช�น ความรู�สึกร�อน หนาว อบอุ�น 
เจ็บปวด ผ�อนคลาย ฯลฯ กล�าวรวมๆ ได�ว�าเป-นความรู�สึกสุข ทุกข& หรือเฉยๆ คือ ไม�สุข ไม�ทุกข& 
  3. สัญญา (Perception) คือ การกําหนดรู� การจําได� และการแยกและความแตกต�าง
ของสิ่งท่ีรับเข�ามาทางประสาทสัมผัสต�างๆ ได�เป-นอาการท่ีใจรับรู�และสามารถบอกได�ว�าสิ่งนั้นๆ     
เป-นอะไร อันเป-นเหตุให�จําสิ่งนั้นๆ ได� เช�น จํารูปร�าง สี เสียง กลิ่น รส สัมผัส และอาการต�างๆ ได� 
  4. สังขาร (Mental Formation) คําว�า สังขารในกรณีนี้ไม�ได� หมายถึง เรื่องของ
ร�างกายท่ีเป-นเนื้อหนัง คือ ไม�ใช�ส�วนท่ีเป-นรูปธรรมหรือกายภาพ อย�างท่ีเข�าใจกันท่ัวไป แต�เป-นเรื่อง
ของจิตหรือเก่ียวกับจิตมากกว�า ความหมายในท่ีนี้จึงหมายถึง “สภาพท่ีปรุงแต�งจิต” ให�มีลักษณะ
ต�างๆ ซ่ึงอาจจะเป-นฝ\ายดี ฝ\ายชั่วหรือเป-นกลางๆ (ไม�ดี ไม�ชั่ว) ก็ได� ท้ังนี้ โดยมีเจตนาเป-นตัวนํา กล�าว
อย�างง�ายๆ สังขารนี้คือ ความนึกคิด ซ่ึงอาจจะเป-นด�านดี ไม�ดี หรือเป-นกลางๆ ก็ได� 
  5. วิญญาณ (Consciousness) ในท่ีนี้ก็ไม�ใช�อย�างเดียวกับสิ่งท่ีคนเชื่อกันท่ัวไปว�า เป-น
สิ่งท่ีมีอยู�ในตัวจนเม่ือยังมีชีวิต และเม่ือตายแล�วก็ล�องลอยไปในภพภูมิต�างๆ แต�วิญญาณในท่ีนี้ 
หมายถึง การรับรู�อารมณ& (Object) โดยผ�านทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 และทางใจ คือ รู�โดยผ�าน
ทางการเห็น การได�ยิน การได�กลิ่น การได�ลิ้มรส การรับสัมผัสทางกาย และการรู�อารมณ&ทางใจ 
  จะสังเกตว�าในส�วนประกอบท้ัง 5 ท่ีกล�าวข�างต�นนั้น ส�วนท่ีเป-นรูปธรรมหรือกายภาพ 
มีอยู�เฉพาะในขันธ& 5 ข�อท่ี 1 (รูป) เพียงข�อเดียวเท�านั้น ท่ีเหลืออีก 4 ข�อ คือ เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณ นั้นเป-นส�วนท่ีเราอาจนิยามว�าเป-นนามธรรม 
  สังสารวัฏของศาสนาพุทธ คําว�าชีวิตตามคําสอนของศาสนาพุทธสอนว�า สรรพสิ่งคือ
โลกและชีวิตเกิดข้ึน (อุปาทิ) ต้ังอยู� (ฐิติ) และดับสลายไป (ภังคะ) ตามกระแสแห�งเหตุปPจจัย หมายถึง 
การเกิดข้ึนของสรรพสิ่ง ไม�ว�าจะเป-นรูปธรรมหรือนามธรรม เป-นไปตามหลังแห�งเหตุปPจจัยท่ีอิงอาศัย
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กัน (ปฏิจจสมุปบาท) เม่ือเกิดแล�วเราสมมุติเรียกชื่อนั้น สิ่งนี้ มนุษย& บุคคล ตัวตน เรา เขา สัตว& พืช 
ฯลฯ ไม�มีอะไรเกิดข้ึนลอยๆ โดยปราศจากเหตุปPจจัย หลักการดังกล�าวนี้เป-นการยืนยันเรื่องเหตุผล 
เหตุและผลสัมพันธ&กัน หากเรารู�และเข�าใจหลักแห�งเหตุผล ย�อมจะเข�าใจเรื่องกฎแห�งการเกิดข้ึน 
ต้ังอยู�และดับไปได�ดี 
  องค�ประกอบของสังสารวัฏ 

  1. กิเลส หมายถึง สภาวะอันทําให�จิตใจเศร�าหมอง หรือสภาวะท่ีสกัดก้ันมิให�บุคคล
บรรลุความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา ใจ ได�แก� สภาวธรรม 10 อย�าง คือ โลภะ คือสภาวะแห�งความอยาก
มากเกินไป โทสะ คือสภาวะแห�งความหยาบช�า กระด�าง ดุร�าย ทารุณฯลฯ โมหะ คือ สภาวะแห�ง
ความหลงใหลในอารมณ& โดยไม�รู�ความจริงหรือรู�ไม�เท�าทันในสภาวธรรม มานะ คือ สภาวะสภาวะแห�ง
ความถือตัว ลําพองตน อวดดี ยโสโอ�อวด ทิฏฐิ คือ สภาวะท่ีเห็นผิดจากความเป-นจริง เห็นผิดเป-น
ชอบ ยึดติดกับอารมณ&ท่ีตนเห็นและคิดคาดเดาเอาเพียงฝ\ายเดียว วิจิกิจฉา คือสภาวะแห�งความสงสัย 
โลเล สับสน ไม�แน�ใจ ถีนะ คือสภาวะแห�งจิตท่ีหดหู� ท�อแท� ซึมเศร�า เบื่อหน�าย อุทธัจจะ คือสภาวะ
แห�งความงุ�นง�าน ฟุmงซ�าน วุ�นวายใจ สับสนในจิตใจ อหิริกะ คือ สภาวะแห�งความไม�ละอายต�อบาปต�อ
ความชั่ว ใจบาป อโนตตัปปะ คือสภาวะของความไม�เกรงกลัวต�อบาป 
  2. กรรม หมายถึง การกระทําด�วยเจตนา ด�วยกาย วาจา ใจ การกระทําอันเป-น
องค&ประกอบสังสารวัฏหรือการเวียนไหว�ตายเกิด กรรมมีความหมายเป-นกลางๆ ไม�ถือว�าดีหรือชั่ว แต�
เม่ือการกระทําประกอบด�วยเจตนาก็เกิดเป-นกรรมดีและกรรมชั่ว หากการกระทําด�วยกุศล เจตนา 
เรียกว�ากรรมดี ถ�ากระทําด�วยอกุศลเจตนา ถือเป-นกรรมชั่ว 
  3. วิบาก หมายถึง ผลกรรมท่ีทําลงไป วิบากหรือผลแบ�งออกตามเจตนาในการกระทํา 
(กรรม) หากทําด�วยกุศลเจตนา เรียกว�ากรรมดี ผลก็คือความดี ถ�ากระทําด�วยอกุศลเจตนาเรียกว�าเป-น
กรรมชั่ว ผลก็คือความชั่ว นอกจากตัดสินท่ีผลของการกระทําแล�วยังตัดสินท่ีต�นเหตุหรือเจตนาด�วย 
พุทธศาสนาไม�ยอมรับเรื่องการล�างบาป การทําดีก็เป-นส�วนดี การทําบาปก็เป-นส�วนบาปไม�ปะปนกัน 
เราไม�อาจนําความดีมาลบความชั่วหายไปได� 
  ความตายกับเรื่องของชาติหน�า เรื่องความตายกับชาติหน�า เป-นประเด็นท่ีอยู�ในความ
สนใจของคนจํานวนมาก และเป-นข�อกังวลท่ีคนท่ัวไปติดใจ อย�างไรก็ตาม แม�ว�าพุทธศาสนาจะไม�ได�
ปฏิเสธเรื่องของชาติหน�า และเรื่องการตายแล�วเกิด แต�ก็ไม�ได�ให�ความสําคัญแก�เรื่องนี้มากเหมือนกับ
เรื่องท่ีเก่ียวโดยตรงกับชีวิตในโลกนี้ 
  ในหนังสือพุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ) (พระพรหมคุณาภรณ& ป.อ. ปยุตฺโต, 
2529: 199) อันเป-นงานค�นคว�าหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ลุ�มลึกที่สุดเท�าที่มีอยู�ในประเทศ
ไทย ปPจจุบันพระราช วรมุนี (ปPจจุบันคือพระพรหมคุณาภรณ&) ผู�รจนา กล�าวไว�ว�า:  
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 บาลีชั้นเดิม (หมายถึง พระไตรป8ฎก ผู�เขียน) คือ พระสูตรทั้งหลาย กล�าวบรรยายเร่ือง

ชาติก�อน ชาติหน�า นรก สวรรค& ไว�น�อยนัก โดยมากท�านเพียงเอ�ยถึง หรือกล�าวถึงเท�านั้น

แสดงถึงอัตราส�วนของการให�ความสนใจแก�เร่ืองนี้ว�ามีเพียงเล็กน�อย ในเม่ือเทียบกับคําสอน

เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในโลก หรือข�อปฏิบัติจําพวก ศีล สมาธิ ปPญญา 

 

  ในทัศนของพุทธศาสนา การให�ความสนใจในเรื่องของชาติหน�า มีประโยชน&น�อย 

เพราะถึงคัมภีร&จะกล�าวไว�อย�างไร เรื่องนี้ก็ไม�สามารถพิสูจน&ได�ด�วยประสบการณ&ตรงของใคร เนื่องจาก

คนท่ีมีประสบการณ&ด�วยการตายจริงๆ เขาก็ตายไปแล�ว ไม�สามารถกลับมาบอกเล�าประสบการณ&ของ

เขาให�คนท่ียังมีชีวิตอยู�รู�ได� ว�าตายไปแล�วเกิดใหม�หรือไม� การตายแล�วเกิดนั้น ถึงแม�จะเป-นไปได�ก็ไม�ใช�

สิ่งท่ีเราจะสามารถพิสูจน&ในเชิงประจักษ&ได�ในชีวิตนี้ (นอกจากจะทดลองตายดูเอง แต�นั่นก็ยิ่งเป-นสิ่งท่ี

เป-นไปไม�ได� ถึงเป-นไปได�พุทธศาสนาหรือศาสนาไหนๆ ก็ไม�เคยสอนให�ทํา) ต�างจากการทําความดีหรือ

ความชั่วในชาตินี้ ซ่ึงเราสามารถทดลองและประจักษ&ผลได�แม�ในชาติปPจจุบัน ดังนั้น การหมกมุ�น

ครุ�นคิด และมุ�งพิสูจน&ว�าตายแล�วเกิดหรือไม� จึงเป-นสิ่งท่ีเปล�าประโยชน&ในทัศนะของพุทธศาสนา เพียง

คิดจะทําก็ผิดแล�ว เนื่องจากการตายแล�วเกิด ไม�ใช�สิ่งท่ีจะพิสูจน&ได�ด�วยการคิด หรือการหาเหตุผลเชิง

ตรรกะ 

  โดยสรุป จะเชื่อว�าตายแล�วเกิด หรือตายแล�วไม�เกิด ก็ไม�สําคัญ ท่ีสําคัญกว�าก็คือ อย�า

ให�ความเชื่อเช�นนั้น มาเป-นอุปสรรคต�อการทําชาติปPจจุบันให�ดีท่ีสุด ในเรื่องนี้ ท�านพุทธทาสภิกขุ 

กล�าวไว�อย�างแหลมคมและตรงประเด็นว�า 
 

  ชาวพุทธเรา เขามัวถามว�า ตายแล�วเกิดใหม�หรือไม� อะไรไปเกิด ไปเกิดอย�างไร 

ช�วยบอกที่ นั่นคือเป-นเรื่องที่ไม�ต�องรู� เรื่องคนโง� เรื่องบ�า มันไม�ต�องรู� รู�แต�ว�าที่นี่จะต�องทํา

อย�างไรต�างหากเล�า จะต�องรู�ว�าที่นี่เดี๋ยวนี้จะต�องทําอย�างไร แล�วทําให�ถูกเถอะก็พอแล�ว 

แล�วมันจะเกิดผลดี มันจะไม�เกิดก็เป-นผลดี มันจะเกิดด�วย อะไรก็ยังเป-นผลดีอยู� 

  กฎแห�งกรรม ถ�ามีคําปุจฉาว�า สัตว&อันกระทําอกุศลกรรมอันหยาบช�านั้น เหตุฉันใด

จึงไปทนทุกขเวทนามิได�เหมือนกัน กระทําปาณาติบาต อทินนาทานเหมือนกัน บางจาํพวกก็

ตกแต�ในยมโลกิกะนรก บางจําพวกก็ตกแต�ในอุสสุทนรก บางจําพวกตกในนรกใหญ�ชั้นบน

อันชื่อว�าสัญชีพนรก บางจําพวกตกในนรกเบื้องต่ําคือกาฬสุตตะนรก สังฆาตะนรก เป-น

ลําดับลงไป ตราบเท�าถืออเวจีนั้นก็มีบางจําพวกตกในขุมใหญ�แล�ว ออกไปตกในอุสสุทนรก

แลยมโลกิกะนรก อันเป-นบริวารแห�งนรกขุมใหญ�นั้นเล�า บางจําพวกก็ตกลึกลงไปทุกชั้นๆ 

บางจําพวกก็ตกระข้ึนมา บางจําพวกหาไปตกในนรกไม�เลยไปเกิดแต�ในเปรตวิสัยนั้นก็มี เป-น

ต�างๆ ไม�เหมือนกันฉะนี้ อาศัยด�วยเหตุผลเป-นประการใด? ถ�ามีผู�ปุจฉาฉะนี้พึงวิสัชนาว�า 
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กระทําปาณาติบาต อทินนาทานเหมือนกัน ไปทนทุกขเวทนาไม�เหมือนกันนั้น ด�วยสามารถ

อกุศลกรรมมิได�เหมือนกัน อกุศลเจตนาอันกระทําปาณาติบาตแล อทินนาทานนั้นบางคน

กล�า บางคนเป-นปานกลาง บางคนอ�อน บางคนกระทําอกุศลกรรมนั้นมีความชื่นชมโสมนัส 

บางคนกระทําอกุศลนั้นมีจิตมัธยัสถ&เป-นปานกลาง บางคนกระทําด�วยกลัว ขัดเขามิได�จึงทํา 

บางคนฆ�าสัตว&เองแล�วชักพาผู�อ่ืนให�ฆ�าด�วยเล�า บางคนฆ�าแต�ผู�เดียว มิได�ชักชวนผู�ใดผู�หนึ่งให�

ฆ�า บางคนใจกล�า ฆ�าสัตว&ด�วย ลําพังใจเอง หาผู�อ่ืนจะชักชวนมิได� บางคนฆ�าสัตว&ได�ด�วยมีผู�

ชักชวน บางคนเสียมิได�ไปแต�พอเป-นเพื่อนเขา มิได�ลงมือกระทํา อกุศลเจตนาอันจะฆ�าสัตว&

นั้นต�างๆ กันฉะนี้ 

 แลสัตว&อันบุคคลฆ�านั ้นเล�า บางทีก็เป-นสัตว&มีคุณมาก บางทีก็เป-นสัตว&มีคุณเป-น

ท�ามกลาง บางทีก็เป-นสัตว&มีคุณน�อย บางทีก็เป-นสัตว&หาคุณมิได� นักปราชญ&พึงรู�ว�าฆ�าสัตว&

อันมีคุณมากนั้น มีโทษมาก ฆ�าสัตว&มีคุณเป-นท�ามกลางนั้น มีโทษเป-นท�ามกลาง ฆ�าสัตว&มีคุณ

น�อยนั้น มีโทษน�อย ฆ�าสัตว&อันหาคุณมิได�นั้น มีโทษน�อยลงไปกว�าฆ�าสัตว&อันมีคุณน�อยนั้น 

ถ�าสัตว&มีคุณเสมอกันแต�ทว�าข�างหนึ่งตัวใหญ� ข�างหนึ่งตัวน�อย ถ�าเป-นฉะนี้ฆ�าสัตว&ตัวใหญ�นั้น

มีโทษมากกว�าสัตว&ตัวน�อย บางทีสัตว&ตัวใหญ�หาคุณมิได� สัตว&ตัวน�อยประกอบด�วยคุณ เป-น

สัตว&อันสร�างบารมี ปรารถนาพุทธภูมิ ปPจเจกภูมิ สาวกภูมิ สาวิกาภูมิ ฆ�าสัตว&ตัวน�อยมีคุณ

เห็นปานฉะนี้ มีโทษมากกว�าฆ�าสัตว&ตัวใหญ�อันหาคุณมิได�นั้น ถ�าว�าข�างฆ�ามนุษย&นั้นเล�า ฆ�า

มนุษย&อันมีศีลคุณ สมาธิคุณ ปPญญาคุณมากนั้น มีโทษมาก ฆ�ามนุษย&อันมีศีลคุณ สมาธิคุณ 

ปPญญาคุณเป-นท�ามกลางนั้น มีโทษน�อยลงไปกว�าฆ�ามนุษย&ที่มีศีลาทิคุณมาก ฆ�ามนุษย&อันมีศี

ลาทิคุณน�อยนั้น มีโทษน�อยลงไปกว�าฆ�ามนุษย&ที่มีศีลาทิคุณเป-นท�ามกลาง ฆ�ามนุษย&อันหาศี

ลาทิคุณมิได�นั้นมีโทษน�อยลงไปกว�าฆ�ามนุษย&อันมีศีลาทิคุณน�อยเป-นลําดับๆ กันฉะนี้แม�ฆ�า

สัตว&อันเดียวกันก็ดี อกุศลเจตนาจะได�เหมือนกันหาบ�มิได� เมื่อจะฆ�าสัตว&นั้น ผู�ใดมีโทโสกล�า 

ผู�นั ้นก็ได�โทษมาก ผู�มือกุศลเจตนาอันอ�อน กระทํามิได�ด�วยลําพังใจเองต�อมีผู �ชักชวนจึง

กระทําได�นั ้น มีโทษเป-นท�ามกลางผู �ที ่มีอกุสลเจตนาอ�อนลงไปกว�านั้นจําเป-นจํากระทํา     

กลัวเขาจึงกระทํานั้น มีโทษน�อย เมื่อจะฆ�าสัตว&แลมีความชื่นชมโสมนัสยินดีกระทํานั้น มี

โทษมาก ที่มิได�ชื่นชมยินดีมีจิตมัธยัสถ&เป-นท�ามกลางอยู�แลกระทํานั้นมีโทษเป-นท�ามกลาง ที่

มีจิตหดห�อเสียมิได�จึงจะกระทํานั้นมีโทษน�อย ที่ฆ�าสัตว&มาก ฆ�าสัตว&เป-นอาจิณกรรมนั้นมี

โทษมากที่กระทํามิได�เป-นอาจิณนั้นมีโทษเป-นท�ามกลางที่กระทําน�อยกระทําแต�ละครั้งละ

ครานั ้นมีโทษน�อย บางทีกระทําครั้งเดียว แต�ทว�ากรรมนั ้นเป-นครุกรรมคือเป-นป8ตุฆาต    

มาตุฆาต อรหันตฆาต โลหิตุปบาท แลสังฆเภท เป-นกรรมอันหนักฉะนี้แล�วก็มีโทษมาก 

(พุทธทาสภิกขุ, 2529: 36-38) 
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 วินิจฉัยเรื่องนรก – สวรรค& เรื่องนรกตามท่ีกล�าวไว�ในหนังสือไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ซ่ึง
พระยาธรรมปรีชา (แก�ว) ได�เรียบเรียงไว�ต้ังแต�สมัย สมเด็จพระพุทธยอดฟmาจุฬาโลกฯ นั้น ข�าพเจ�าได�
คัดลอกนํามาลงไว�ในท่ีนี้จดหมดสิ้นแล�ว และก็คิดว�า เม่ือจบตอนนี้แล�วก็ได�เริ่มวินิจฉัยให�เห็นว�า เรื่อง
นรกต�างๆ ตามท่ีกล�าวไว�ในคัมภีร&พุทธศาสนานั้น มีจริงหรือเป-นจริงตามท่ีกล�าวไว�นั้น หรือว�าเป-นเรื่อง
ท่ีแต�งสมมติข้ึน โดยเปรียบเทียบกับการวิธีการลงโทษผู�กระทําผิดในสมัยโบราณท่ีเรียกว�า กรรมกรณ& 
(พร รัตนสุวรรณ, 2537) หรือเรื่องจริงๆ ก็มี แต�ไม�ใช�ร�ายแรงถึงขนาดนี้ ความจริงจะเป-นเช�านี้ หรือ
อย�างไร? ต้ังใจว�า เม่ือบรรยายเรื่องนรกตามท่ีกล�าวไว�ในคัมภีร&จบแล�ว ก็จะเริ่มวินิจฉัยชี้ขาด แต�เม่ือได�
อ�านเรื่องนี้ทบทวนอีก ก็รู�สึกว�าน�าจะให�ได�ศึกษาเรื่อง เปรต และเรื่อง อสูรกาย ซ่ึงอยู�ในหัวข�อ
อบายภูมิ 4 ก�อน (อบายภูมิ 4 คือ นรก เปรต อสูรกาย สัตว&ดิรัจฉาน) แล�วจึงค�อยวินิจฉัยรวมกันไป
เลย เพราะพวกนรกท้ังหลายนั้น ตามคัมภีร&กล�าวว�าอยู�ใต�แผ�นดินลงไป แต�พวกเปรตนั้นอยู�บนผิวโลก
คือบนแผ�นดิน ฉะนั้นจึงคิดว�า ควรจะวินิจฉัยเรื่องเปรตก�อน เพราะถึงอย�างไร ก็ยังมีทางพิสูจน&ได�ง�าย
กว�าพวกท่ีอยู�ใต�ดิน และอันท่ีจริงพวกเปรตนี้ ก็ได�เคยมีประสบการณ&มาหลายครั้ง ฉะนั้นเม่ือได�นํา
ตัวอย�างท่ีเคยพบเห็นมาแล�วนํามาเปรียบเทียบกับเรื่องเปรตท่ีกล�าวไว�ในคัมภีร&โดยวิธีนี้ก็จะทําให�เรา
เชื่อได�บ�างว�า ท้ังเรื่องนรกและเรื่องเปรตตามท่ีกล�าวไว�ในคัมภีร&นั้น ถึงแม�จะเป-นเรื่องพิลึกกึกกือ เป-น
เรื่องเหลือเชื่อ แต�เรื่องจริงๆ ก็มีเหมือนกัน ฉะนั้น ถึงแม�จะไม�เชื่อเรื่องท้ังหมดตามท่ีกล�าวไว�ในคัมภีร& 
ก็ยังดีท่ียังมีข�อเท็จจริงทําให�เชื่อได�บ�างว�า นรก-สวรรค&มีจริง คนท่ีทําบาปไว�มากก็ต�องไปนรก หรือไม�ก็
ไปเกิดเป-นเปรตเป-นอสูรกาย ส�วนคนทําบุญก็จะได�ไปสวรรค& 
 เปตกถา (เปตคติ) บัดนี้จักแสดงเปตคติสืบต�อไป หิมวนฺตปฺปเทเส วิชาตเปโต นาม เปตวิส
โย ยังมีประเทศแห�งหนึ่ง วิชาตประเทศ อยู�เบื้อบนแห�งแผ�นดิน ตรงนรกข้ึนมาในป\าพระหิมพานต& 
วิชาตประเทศนี้เป-นท่ีอยู�แห�งเปรตเมืองเปรตมีในสถานท่ีนั้น และเปรตอันชื่อว�ามหิทธิกเปรนั้น เป-น
ใหญ�ว�าเปรตท้ังปวง 

 เปรต 12 จําพวก ทฺวาทส เปตกุลานิ และตระกูลเปรตนั้นมี 12 ตระกูล คือ 

 วันตาสาเปรต ตระกูล 1 กุณปขาทกเปรต ตระกูล 1  

 คูถขาทกเปรต ตระกูล 1 อัคคิชาลมุขเปรต ตระกูล 1  

 สูจิมุขเปรต ตระกูล 1   ตัณหาชิตาเปรต ตระกูล 1 

 นิชฌามกเปรต ตระกูล 1  สัตถังคาเปรต ตระกูล 1 

 ปPพพตังคเปรต ตระกูล 1 อชครังคเปรต ตระกูล 1  

 เวมานิกเปรต ตระกูล 1  มหิทธิกาเปรต ตระกูล 1  

 เป-น 12 ตระกูล ฉะนี้ 
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 เม่ือทําบาปผลท่ีจะได�รับทุกครั้ง คือ อะไร อนึ่ง โดยธรรมดาของมนุษย&นั้น โดยสันดาน
ย�อมจะรู�สึกหรือสํานึกได�ว�า อะไรดี อะไรไม�ดี แม�ไม�มีใครสอนก็รู�ได� ส�วนสัตว&เดรัจฉานจะไม�มีทางรู�สึก
ได�เลย เพราะมนุษย&นั้นอย�างน�อยก็คิดเป-นหรือคิดได�ว�า การฆ�า การลักขโมยเป-นต�นนี้ไม�ดี เพราะรู�สึก
ได�จากตนเองว�า ถ�ามีใครเขามาฆ�าเราหรือลักของ ของเราไป เราก็จะบอกได�ว�านั้นเป-นการกระทําท่ีไม�
ดี และไม�ชอบใจอย�างยิ่ง หรือมีความโกธรแค�น สามัญสํานึกเช�นนี้มีด�วยกันทุกคน ไม�ว�าคนดีหรือคนชั่ว 
แต�เป-นเพราะสันดานเห็นแก�ตัวมีมาก มีการยึดถือตัวตนอย�างมืดบอดท่ีสุด ฉะนั้น จึงไม�รู�สึกว�าการฆ�า
หรือการไปลักของ ของคนอ่ืนนั้นเป-นสิ่งไม�ดี และเม่ือทําบ�อยๆ และได�รับประโยชน&จากการทํานั้นๆ 
พอใจชอบใจในผลของการกระทําความชั่วนั้นๆ จึงเกิดความมืดบอดไม�รู�สึกว�า ตนเองได�กระทําสิ่งท่ีไม�
ดีเป-นบาป เพราะเขาจะคิดแต�ในแง�ของประโยชน&ท่ีเขาจะพึงได�จากการกระทําบาป ฉะนั้นเขาจึงไม�
รู�สึกว�าตนทําความชั่ว ซ่ึงโดยความเป-นจริงแล�วทุกครั้งท่ีตนทําบาปหรือทําสิ่งท่ีไม�ดีนั้น ในจิตใจส�วนลึก
จะมีความรู�สึกขัดแย�งระหว�างความดีกับความชั่ว จะรู�สึกไม�สบายใจ หรือจิตใจขุ�นม่ัวทุกครั้งท่ีทํา 
ความทุกข&อันนี้จะสะสมอยู�ในสันดานคือในจิตใต�สํานึก หรือในภวังคจิตอยู�ตลอดเวลา อันความทุกข&ท่ี
สะสมไว�นั้นก็คือ ความเศร�าหมองของใจ ความไม�แจ�มใสของใจ ซ่ึงเม่ือพูดตามภาษาบาลีก็คือจะมี  
โสจติ หรือ ตปุปติ เกิดข้ึนทุกครั้งท่ีทํา และครั้นแล�วสักวันหนึ่งมันก็จะแสดงฤทธิ์ออกมาให�เห็นอย�าง
ชัดเจน แม�ในขณะท่ียังมีชีวิตอยู� ความเศร�าหมองหรือความทุกข&ท่ีสะสมเอาไว�เหล�านี้ จะแสดงฤทธิ์
ของมันออกมาให�เห็นอยู�เสมอในเวลาเหล�านี้คือ 
 1. ในเวลานอนหลับจะมีแต�ฝPนร�าย หลับไม�เป-นสุข ต่ืนมาก็ไม�เป-นสุข 
 2. เป-นคนท่ีมีอารมณ&เสียได�ง�าย ในเวลาถูกขัดใจประสบสิ่งท่ีไม�พอใจหรือในเวลาต�องพลัด
พรากจากบุคคลและสิ่งของอันเป-นท่ีรัก 
 3. จะบังคับตนเองให�ทําอะไรตามเหตุผลได�ยากจะตกเป-นทาสของสิ่งเสพติด เช�น บุหรี่ 
สุรา การพนันตลอดถึงเรื่องอ่ืน ๆ ได�ง�าย รวมความแล�วก็คือ ตกเป-นทาสสิ่งแวดล�อมได�ง�าย ซ่ึงรวมท้ัง
จะเชื่อคนท่ีมาแนะนําหรือชักจูงให�ทําสิ่งท่ีไม�ดีได�ง�าย ในเม่ือคนชักจูงรู�จักวิธีพูดให�ถูกใจ เขาก็จะเชื่อ
และทําตามได�ง�าย ซ่ึงผลร�ายในเรื่องนี้ในสังคมท่ัว ๆ ไปนั้น ได�เห็นตัวอย�างอยู�เสมอ 
 4. เวลาเกิดความเจ็บป\วยก็จะเกิดความอ�อนแอ กลัวตาย มีความวิตกกังวลมาก และเป-น
คนเจ�าอารมณ&อย�างเห็นได�ชัด จะเกิดความคิดซํ้าซากวนไปวนมาเหมือนกับคนท่ีเป-นโรคประสาท ซ่ึง
ความคิดเหล�านี้ปPดออกไปไม�ได� ระวังไม�ได� อคติไม�ได� และเม่ือคิดแล�วก็ไม�สบายใจ กลุ�มใจ หวาดกลัว 
วิตกกังวล เป-นทุกข&ใจต�างๆ 
 5. เวลาใกล�จะตาย จะไม�มีแม�แต�รายเดียวท่ีจะตายด�วยความสงบสุข ขอให�ดูตัวอย�างจาก
นายจุนท- สูกริกะ ซ่ึงทําบาปไว�มากและทําอย�างทารุณโหดร�ายมาก ฉะนั้น จึงต�อทนทุกข&ทรมานทุรน
ทุราย ไม�เป-นอันกินอันนอน และพลอยทําให�คนอ่ืนต�องอดหลับอดนอนไปด�วย เพราะเสียงร�องครวญ
ครางเหมือนเสียงหมูร�องนั้นดังอยู�ตลอดเวลา และก็คลานไปคลานมาอยู�นิ่งไม�ได�พวกลูกเมียญาติพ่ีน�อง
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จึงต�องขังเขาไว�ในบ�าน ป8ดประตูหน�าต�างไม�ให�ออกมาข�างนอกได� ต�องทนทุกข&ทรมานอยู�อย�างนี้นาน
ถึง 7 วัน 7 คืน ในวันท่ี 8 จึงได�ตาย และเม่ือตายแล�วก็ไปเกิดอยู�ในอเวจีมหานรกทันที ซ่ึงเหตุการณ&
ภายหลังจากตากนี้ คนท่ัวไปไม�มีทางรู�ได�ด�วยตนเองว�าเป-นจริงตามนี้หรือไม� แต�ถึงกระนั้นถ�าสังเกต
จากตัวอย�างในโลกมนุษย&ท่ีกล�าวมาก็พอจะมองเห็นได�ว�าข้ึนชื่อว�าทําบาปแล�วไม�ว�าจะมากหรือน�อย 
ผลท่ีจะพึงได�รับอย�างแน�นอนไม�มีข�อยกเว�นเลย ก็คือ คนท่ีทําบาปอยู�เสมอนั้น เม่ือยังมีชีวิตอยู�ในโลกนี้
ยังไม�ตายก็จะเกิดตปฺปติ หรือ โสจติ ดังท่ีกล�าวมาแล�วนั้น 
 ความเช่ือในศาสนาคริสต� 

 ศาสนาคริสต&มีแหล�งกําเนิดในดินแดนปาเลสไตน& ประเทศอิสราแอล หลักธรรมท่ีสําคัญ
ของศาสนาคริสต&คือ ต�องมีความรักและศรัทธาต�อพระเยซูอย�างสุดชีวิต ให�รักเพ่ือนมนุษย&เหมือนรัก
ตนเอง และช�วยเหลือผู�ท่ีตกทุกข&ได�ยาก ถึงแม�จะเป-นศัตรูก็ให�ทําดีด�วยทุกประการ ประวัติศาสตร&ส�วน
หนึ่งของศาสนาคริสต&นั้นจะมีความคล�ายคลึงกันกับศาสนายิว และศาสนาอิสลามเนื่องจากมีท่ีมาจาก
บันทึกเดียวกันจึงทําให�ความเชื่อเรื่องกําเนิดการสร�างโลกและมนุษย&มีความคล�ายคลึงกันมาก  
 ความตายในทัศนะของศาสนาคริสต& ตามคําสอนของศาสนาคริสต& “ความตาย” คือ
สภาพการณ&ของการ “แยก” ตัวของชีวิตซ่ึงประกอบด�วย จิตและวิญญาณ เป-นนามธรรม ออกจาก
ร�างกายซ่ึงประกอบด�วยวัตถุสสาร แร�ธาตุ และสารประกอบอินทรีย& เป-นสิ่งท่ีไม�มีชีวิตในตัวเอง และ
เป-นรูปธรรมท่ีถูกชีวิตนํามาประกอบให�เป-นเรือนดิน เป-นท่ีพํานักชั่วคราวของจิตและวิญญาณซ่ึงคือ
ชีวิตของเราเม่ือชีวิตออกจากกายไปแล�ว เรือนดินหรือกายก็เรียกว�าซากหรือศพท่ีเหลืออยู� มันจะ
สลายตัวออกเป-นผงคลีดินตามเดิมในไม�ช�า “เพราะว�าจําเป-นท่ีเราทุกคนจะต�องปรากฏตัวท่ีหน�า
บัลลังก&พิพากษาของพระคริสต& เพ่ือทุกคนจะได�รับสมกับการท่ีได�ประพฤติในร�างกายนี้ แล�วแต�จะดี
หรือชั่ว” (ทองหล�อ วงษ&ธรรมา, 2541: 26) พระคริสต&เสด็จมาในโลกครั้งแรกในฐานะพระผู�ช�วยให�
รอดของมนุษย&ทุกคนทุกชาติ ทุกภาษาทุกเผ�าพันธุ& แต�การเสด็จกลับมาเป-นครั้งท่ีสอง จะมาในฐานผู�
พิพากษาโลก ในเวลาท่ีพระองค&ทรงใช�เวลาอยู�ในโลกนี้ มีชาวยิวจํานวนมากอยากเชื่อในพระองค& แต�
ด�วยเหตุผลต�างๆ ไม�ได�เลือกทางนั้น ในพระธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, 42-50, 59-60) พระเยซู
ทรงประกาศว�า ผู�ท่ีเชื่อในเรานั้น หาได�เชื่อในเราไม� แต�เชื่อในพระองค&ผู�ทรงใช�เรามา และผู�ท่ีเห็นเราก็
เห็นพระองค&ผู�ทรงใช�เรามา เราเข�ามาในโลกเป-นความสว�าง เพ่ือผู�ใดท่ีเชื่อในเราจะมิได�อยู�ในความมืด 
ถ�าผู�ใดได�ยินถ�อยคําของเราและไม�เชื่อ เราก็ไม�พิพากษาผู�นั้น เพราะว�าเรามิได�มาเพ่ือจะพิพากษาโลก 
แต�มาเพ่ือจะช�วยโลกให�รอด ผู�ใดท่ีปฏิเสธเราและไม�รับคําของเรา ผู�นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขา คือ 
“คําท่ีเราได�กล�าวแล�ว” นั้นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท�าย เพราะเรามิได�กล�าวตามใจเราเอง แต�
ซ่ึงเรากล�าวและพูดนั้น พระบิดาผู�ทรงใช�เรามา พระองค&นั้นได�ทรงบัญชาให�แก�เรา เรารู�ว�าพระบัญชา
ของพระองค&นั้นเป-นชีวิต นิรันดร& เหตุฉะนั้นสิ่งท่ีเราพูดนั้น เราก็พูดตามท่ีพระบิดาทรงบัญชาเรา 
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 อาณาจักรของพระเจ�าในโลกหน�า คําว�าอาณาจักรของพระเจ�า ไม�มีปรากฏอยู�ในคัมภีร&

เก�าตามคติของยิวก็จริง แต�ปรากฏคํา Kingdom of God อยู�ในคัมภีร&มัทธาย ท้ังยิวโบราณและชาว

คริสต& แม�จะไม�เชื่อในสถานท่ีรองรับบุคคลท่ีกระทําความดีและความชั่วโลกนี้ก็จริงอยู� แต�ท้ังชาวยิว

และชาวคริสต&ก็มีความเชื่อว�า ในภพหน�ามีอาณาจักรของพระเจ�าเป-นเครื่องรองรับบุคคลผู�กระทํา

ความดีและความชั่วอยู�ในภพหน�า พวกยิวมีความหวังว�าวันหนึ่ง โดยพระอํานาจอันศักดิ์สิทธิของ

พระเจ�า วันนั้นจะเป-นวันพิพากษาความดีและความชั่วของมนุษย&ตามพระบัญญัติท่ีพระเจ�าได�ทรง

กําหนดไว�มาถึงสมัยพระเยซูซ่ึงมีโอวาทเพ่ิมเติมจากคติเดิมว�า การอ�อนวอนหรือสวดมนต&มุ�งต�อพระ

เจ�าอยู�ทุกวัน เป-นการกระทําท่ีถูกพระทัยของพระเจ�า และพระเจ�าองค&นั้นจะเป-นผู�ทรงกรุณาแก�ผู�อ�อน

วอนนั่นเอง 

 ความเช่ือในศาสนาอิสลาม 

 ศาสนาอิสลามเป-นศาสนาหนึ่งท่ีมีคนนับถือเป-นจํานวนมาก และสามารถรวมกันเป-น

ป}กแผ�นจากหลายหลากเผ�าพันธุ&จนกลายเป-นสาธารณรัฐอิสลามข้ึนในโลก อาจมีหลักปฏิบัติบาง

ประการท่ีผิดเพ้ียนกันไปบ�างนั้นเป-นเรื่องปลีกย�อย แต�ส�วนใหญ�จะคล�ายกันและจะยึดม่ันอยู�ในพระเจ�า

เพียงองค&เดียว คือ อัลลอฮ& ซ่ึงมุสลิมเชื่อว�าพระเจ�าเป-นหนึ่งเดียวและหาท่ีเปรียบมิได�จุดประสงค&การมี

ชีวิตอยู�เพ่ือปฏิบัติตามคําบัญชาใช�ของพระองค& มุสลิมมีการศรัทธาต้ังแต�ยุคกําเนิดของโลก โดยการ

ผ�านศาสดาต�างๆ ในหลายยุคสมัย ต�างโอกาสต�างเวลา รวมถึงศาสดาท่ีชาวยิวและคริสต&ต�างยกย�อง

ยอมรับด�วยเช�น อับราฮัม, โมเสส และพระเยซู ซ่ึงเป-นหนึ่งในศาสดาของอิสลามด�วยเช�นกัน แต�สารท่ี

ได�รับและเป8ดเผยผ�านช�วงเวลาท่ียาวนานได�มีการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปบ�างตามยุคสมัย แต�ใน

ท�ายท่ีสุดเม่ือคัมภีร&อัลกุรอานซ่ึงเป-นดํารัสของอัลลอฮ&ถูกประทานลงมาในรูปแบบของโองการ โดย

ผ�านศาสนาทูตของพระองค& คือ ศาสดานบีมูฮัมหมัดมาเผยแผ�ต�อมนุษย& ถือว�าเป-นคัมภีร&สุดท�ายท่ี

สมบูรณ&ท่ีสุดของมุสลิม ท�านศาสดานบีมูฮัมหมัด คือศาสดาคนสุดท�ายในศาสนาอิสลาม ท�านเป-นบุตร

ของอับดุลลอฮ& บินอับติลมุฎฎอลิบ จากเผ�ากุเรช ประเทศซาอุดิมาระเบีย ได�รับมอบหมายให�เผยแผ�

สาส&นของอัลลอฮ&ช�วงป� ค.ศ.610-633 โดยมีทูตจากสวรรค& (ญิบรีล) ผู�รับใช�อัลลอฮ&เป-นสื่อกลางในการ

ติดต�อสื่อสารมาโดยตลอด โดยโองการดังกล�าวได�ถูกทยอยลงมาเป-นระยะเวลาถึง 23 ป� และได�รับการ

รวบรวมเป-นรูปเล�มมีชื่อว�า อัลกุรอาน โดยสิ่งมหัศจรรย&ท่ีเกิดข้ึนก็คือท�านนบีมูฮัมหมัดเป-นคนท่ีอ�านไม�

ออกเขียนไม�ได� ท�านได�พูดให�บรรดามุสลิมผู�ศรัทธาเป-นผู�จดจําพร�อมกับจดบันทึกจากวัจนะของท�าน นี่

จึงเป-นสิ่งท่ีสามารถยืนยันได�ท้ังนี้ยังมีวัจนะของท�านศาสดาท่ีรายงานโดยบุคคลใกล�ชิดซ่ึงผ�านการ

กลั่นกรองจากสายรายงานแล�วเรียกว�าหะดีษ เป-นคําสอนแก�ศาสนิกชนเพ่ือยึดเป-นแบบอย�างและ

แนวทางในการปฏิบัติพร�อมท้ังการครองตนนิ่งท่ีดีงานและถูกต�องก�อนกลับคืนสู�พระผู�เป-นเจ�า 
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 การสูญสิ้นในโลกนี้และการเกิดใหม�ในโลกหน�า ศาสนาอิสลามได�สอนในเรื่องของโลกหน�า
ว�าเป-นสิ่งท่ีต�องบังเกิดข้ึนจริงอย�างแน�นอน เป-นสิ่งสําคัญท่ีชาวมุสลิมทุกคนจะต�องเชื่อม่ันศรัทธา การ
มีโลกหน�านั้นจะเกิดข้ึนหลักจากการแตกดับของโลกนี้เสียก�อน และก�อนท่ีโลกนี้จะต�องแตกดับไป 
ท�านศาสดาได�พยากรณ&ล�วงหน�าเอาไว�หลายอย�างถึงสัญญาณการใกล�เข�าถึงวันดับสูญท่ีทุกชีวิตจะต�อง
ตาย และปรากฎการณ&ดังกล�าวก็ได�เกิดข้ึนจริงอย�างต�อเนื่อง แม�ท�านจะไม�ได�ระบุไว�ว�าโลกนี้จะถึงกาล
ปาวสารเม่ือใด แต�จากสัญญาณท่ีปรากฏให�เห็นนั้นสอดคล�องกับคําพยากรณ&ของท�านทุกประการ 
 บรรดาสัญญาณท่ีแสดงถึงการแตกดับของโลกนั้นมีหลักฐานอยู�ในโองการปรากฏอยู�ใน
คัมภีร&อัลกุรอาน และในคําสอนมากมายของท�านศาสดาท่ีถูกบันทึกเอาไว�ในขณะท่ีท�านมีชีวิตอยู�เม่ือ 
1,400 กว�าป�มาแล�ว ตัวอย�างปรากฎการณ&ท่ีเกิดข้ึนครบถ�วนแล�ว อาทิเช�น 
 1. จะเกิดปPญหาหมอกควัน ซ่ึงในปPจจุบันจะเห็นได�อย�างชัดเจนว�าโลกของเราประสบกับ
ปPญหาอากาศเป-นพิษ หรือท่ีเรียกว�ามลพิษตามนิเวศวิทยา ซ่ึงกําลังมากข้ึนเรื่อยๆ 
 2. จะเกิดสงครามมากมาย ในขณะนี้จะเห็นได�ว�าสงครามต�างๆ ก็ได�อุบัติข้ึนมากมาย ดังท่ี
ปรากฏจากคําพยากรณ& ท้ังสงครามท่ียืดเยื้อยาวนานและสงครามชั่วคราว จนวิวัฒนาการไปถึง
สงครามปรมาณุ 
 3. จะเกิดการอ�างตัวว�าเป-นศาสดาปลอม ดังท่ีมีข�าวออกมาเสมอๆ ว�ามีผู�อ�างตัวเป-นศาสดา 
และมีจุดประสงค&เพ่ือหลอกลวงผู�อ่ืนให�คล�อยตามหรือให�เชื่อถือ เพ่ือผลประโยชน&ต�างๆ ของตน 
 4. จะแข�งขันกันในการสร�างบ�านเรือนสูงๆ ใหญ�โต ขณะนี้ตึกรามบ�านช�องต�างๆ ก็ได�สร�าง
กันมากมายจนกลายเป-นเรื่องธรรมดา อันเป-นการแข�งขันกันในเรื่องของวัตถุ มิใช�เรื่องของจิตใจแต�
อย�างใด 
 5. จะแข�งกันสร�างมัสยิดหรือสุเหร�า ซ่ึงปPจจุบันได�มีการสร�างกันอย�างสวยงามวิจิตรอลังการ 
และมากมาย แต�บทบาทของมัสยิดกลับน�อยลงมากจนน�าวิตก 
 6. จะมีการผิดประเวณีกันอย�างแพร�หลาย ในสมัยนี้เรื่องการผิดประเวณีกลายเป-นเรื่อง
ปรกติท่ีเกิดข้ึนอยู�ในทุกสังคมทุกๆ วัน โดยเห็นกันไปว�าเป-นเรื่องท่ีทันสมัยในสังคมเพราะสามารถท่ีจะ
แสดงออกถึงกามารมณ&ได�อย�างเป8ดเผย อิสรเสรี 
 7. จะมีการด่ืมสุรายาเมากันอย�างแพร�หลาย ในสมัยนี้สุราเข�ามามีบทบาทในทุกๆ วงการ
ไม�ว�าจะยากดีมีจน ระดับตํ่าจนถึงระดับสูง ไม�ว�าจะทางการค�า การเมืองในโอกาสแห�งการเฉลิมฉลอง 
ดีใจ หรือเสียใจ สุรากลายเป-นสิ่งท่ีเข�ามาเก่ียวข�องด�วยเสมอ ผู�นําจะขาดคุณธรรมส�วนใหญ�จะเข�ามา
บริหารเพ่ือผลประโยชน&ของตนและหมู�คณะเท�านั้น 
 นอกจากนี้นิมิตในการสิ้นสุดของโลกนั้นก็มีปรากฏให�รู�ถึงวันใกล�อวสานของโลก เพราะ
เม่ือมีการสร�างโลกข้ึนมาก็ย�อมมีการแตกดับเช�นกัน แต�เราจะไม�อาจรู�ได�ว�าโลกจะสิ้นสุดลงเม่ือใด ผู�ท่ีรู�
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เพียงผู�เดียวพระองค&อัลลอฮ&พระผู�ทรงผู�สร�างทุกสิ่ง แต�ก็มีนิมิตท่ีเป-นสัญญาณบอกให�ทราบซ่ึงมีนิมิต
อย�างเบาและอย�างแรง ได�แก� 
 นิมิตเบา มนุษย&ท้ังหลายเสื่อมการศรัทธาในอิสลาม คนเลวได�รับตําแหน�งและมีเกียรติสูง 
หญิงคนใช�กลายเป-นคุณนายหรือเป-นแม�นายสาว ผู�ชายกลัวผู�หญิง เกิดความไม�สงบจลาจลใน
บ�านเมือง อาหรับทําสงครามกับกรีกหรือโรมัน และมณฑลอิรักและซีเรียปฏิเสธไม�ยอมเสียภาษีตาม
หน�าท่ี 
 นิติหนัก ดวงอาทิตย&ข�นทางทิศตะวันตก มีสัตว&ร�ายตัวมหึมาปรากฏผุดข้ึนจากธรณี และ
เข�าไปในเมืองเมกกะเท่ียวรังควานไปตามท่ีต�างๆ ไม�มีใครสามารถปราบได� ใครก็ตามท่ีเลื่อมใสใน
ศาสนาอ่ืน สัตว&ตัวนี้จะเกลียด และบอกว�าศาสนาท้ังหลายไม�มีประโยชน&เลยเว�นแต�อิสลามศาสนา
เดียว มีคนนอกศาสนานัยน&ตาเดียวมาเกิด คนรูปร�างอัปลักษณ&นี้จะปรากฏตัวแถวอิรักและซีเรีย มี
สาวกชาวยิวตามมาด�วย 70 คน แต�ไปไม�ถึงเมืองเมกกะและเมืองมาตินะห& จะถูกนี้ตามเวลาท่ี
เหมาะสมแล�ว แต�ในการรอเวลานั้นสามารถให�ยืดหยุ�นให�สั้นลงหรือยาวนานข้ึนได� เช�น การทําความดี
ต�อญาติ หรือการให�ทาน สิ่งเหล�านี้สามารถยืดเวลาการตายให�ยาวนานออกไปได�ในทางตรงกันข�าม
หากกระทําไม�ดีต�อพ�อแม� หรือการตัดสายสัมพันธ&ทางเครือญาติ นั่นคือการเร�งความตายให�เร็วยิ่งข้ึน 
ส�วนความตายแน�นอนนั้นคือความตายท่ีไม�สามารถยืดหยุ�นได�หรือเปลี่ยนแปลงได� 
 ดังนั้น มนุษย&ท่ีดีท่ีสุดในทัศนะอิสลามจึงเป-นบุคคลท่ีมีอายุยาวนาน และประพฤติปฏิบัติ
กิจการงานท่ีดีงาม ส�วนมนุษย&ท่ีเลวท่ีสุดคือบุคคลท่ีมีอายุยาวนานแต�ประพฤติปฏิบัติแต�สิ่งชั่วร�าย 
 ชีวิตของมนุษย&ไม�ได�เริ่มข้ึนด�วยการเกิดและจบลงด�วยการตายลงเพียงแต�บนโลกนี้เท�านั้น 
แต�ยังมีวิญาณซ่ึงเป-นสิ่งมีชีวิตท่ีแท�จริงของมนุษย&ยังคงต�องเดินทางต�อไปยังโลกหน�าอีกด�วย ใน
คัมภีร&อัลกุรอานได�ระบุไว�ว�า ทุกชีวิตท่ีเกิดมาจะต�องพบกับความตาย เม่ือมนุษย&สิ้นอายุไขลงวิญญาณ
ก็จะไปอยู�ในโลกอีกมิติหนึ่งซ่ึงมีชื่อเรียกว�า “โลกบัรซัค” ซ่ึงเป-นโลกแห�งวิญญาณเป-นจุดเชื่อมต�อ
ระหว�างโลกนี้และโลกหน�าแห�งการพิพากษาความดีความชั่ว ก�อนท่ีจะพบชีวิตอันเป-นนิรันดร&อันไม�มีท่ี
สิ้นสุด ในอัลกุรอานมีความว�า 
 และเรามิได�ดลบันดาลความนิรันดร&(ในโลกนี้) แก�มนุษย&คนใดก�อนหน�าเจ�าเลย ดังนั้นถ�า
เจ�าถึงแก�ความตายลง แล�วเขาพวกนั้นจะอยู�ต�อไปโดยนิรันดร&กระนั้นหรือ? ทุกชีวิตต�องได�ลิ้มรสความ
ตาย และเราจะทดสอบพวกเจ�าอย�างจริงจัง ด�วยความยากแค�นและความสุขสบาย (ท่ีสลับหมนุเวียน
กันไป) และพวกเจ�าจะถูกนําตัวกลับมายังเรา (เพ่ือรอการพิพากษาต�อไป) (อัลอัมบียาอ&: 34-35X) 
 มนุษย&นั้นประกอบไปด�วยองค&ประกอบ 2 อย�าง คือ ร�างกายและวิญญาณ ร�างกายนั้นถูก
ประกอบขึ้นด�วยเซลล&นับล�านๆ เซลล&รวมตัวเจริญเติมโตและขยายตัวขึ้นภายใต�ของอิทธิพลจาก 
จิตวิญญาณตามกําหนดของพระผู�เป-นเจ�า หากไม�ใช�เป-นเพราวิญญาณท่ีอยู�ในร�างกายแล�วองค&ประกอบ
ต�างๆ ของร�างก็เปรียบด่ังสิ่งของท่ีตาย เหมือนก�อนหินหรือก�อนดินธรรมดา ท้ังนี้ก็เพราะว�ารากเดิมของ
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เรามาจากดินนั่นเอง ส�วนรูห&หรือวิญญาณนั้นเป-นส�วนประกอบท่ีพระเจ�าสร�างข้ึนมาซ่ึงมีแต�พระองค&
เท�านั้นที่รอบรู�ถึงความลึกลับของสิ่งที่ไม�ใช�วัตถุเช�นนี้ องค&ประกอบของวิญญาณนั้นทําให�ก�อนเนื้อ 
กระดูก สิ่งต�างๆ ในร�างกายเจริญเติบโตมีชีวิต มีความรู�สึกนึกคิดและสามัญสํานึก มีศีลธรรมหรือไม�มี
ศีลธรรม เม่ือไหร�ก็ตามท่ีวิญญาณและร�างกายถูกแยกออกจากกันร�างกายก็จะตายไป ไม�เคลื่อนไหว ไม�
เจริญเติบโต และสุดท�ายก็จะเน�าเป��อยสลายกลายเป-นดินสู�สภาพเดิมท่ีมาของมัน 

 วิญญาณเป-นตัวทําให�สิ่งนั้นสิ่งนี้มีชีวิต มีความดํารงอยู�อย�างถาวร ไม�ตายหรือสูญสลาย
ไป เมื่อมนุษย&เสียชีวิตลง วิญญาณยังคงมีความรู�สึกและรับรู�สิ่งต�างๆ ได� วิญญาณยังคงมีชีวิตอยู�
ต�อไปโดยปราศจากร�างกายดังเช�นลักษณะของสิ่งท่ีถูกกล�าวเอาไว�ในอังกุรอาน เช�น ทูตสวรรค&ที่ภักดี
ของอัลลอฮ&ท่ีเรียกว�า มาลาอิกะห& ซ่ึงถูกบังเกิดมาจากรัศมี,ญิน สิ่งมีชีวิตท่ีอยู�คนละมิติกับมนุษย&ที่ถูก
สร�างมาจากไฟ มีหน�าที่ล�อลวงให�มนุษย&หลงผิด สิ่งเหล�านี้เป-นสิ่งมีชีวิตที่มีสํานึกความเข�าใจและมี
ความรู�สึก 
 การมีชีวิตของวิญญาณท่ีปราศจากร�างในโลกของหลุมฝPงศพนั้นจะยาวนานดําเนินไปเป-น
เวลาพันๆ ป� กล�าวคือ จนกว�าวันอวสานของโลกจะมาถึง ความทุกข&ทรมานและความผาสุกจะเกิด
ข้ึนกับวิญญาณท่ีนี่เป-นพันๆ ป� ไม�เหมือนกับความสุขและความทุกข&ความยากลําบากบนโลกปPจจุบัน
ท่ีเกิดข้ึนเพียงไม�ก่ีเดือนไม�ก่ีป�เท�านั้น ซึ่งคนที่เข�าใจในสิ่งเหล�านี้จะไม�หวาดกลัวต�อความทุกข&ทรมาน
ในโลกปPจจุบันเลย แต�จะเกรงกลัวความทุกข&ทรมานในโลกบัรซัคและโลกอาคิเราะห& (โลกนิรันดร&) ท่ี
ยั่งยืนนานตลอดไปไม�มีท่ีสิ้นสุด 
 มูฮัมหมัด คอนตูน หะยี มุสอฟา ได�กล�าวถึงเรื่องวิญญาณในหนังสือชีวิตหลังจากความ
ตายแล�วความว�า วิญญาณของมนุษย&นั้นต�ายจากวิญญาณของบรรดาต�นไม�และสรรพสัตว&ทั้งหลาย 
วิญญาณของต�นไม�ในภาษาลาตินเรียกว�า “อนิมาเวเจตาติวา” เป-นวิญญาณที่สามารถเติบโตได�
เท�านั้น ไม�สามารถเคลื่อนไหวหรือรับรู�ได� ส�วนวิญญาณของสัตว&ถูกเรียกว�า “อนิมาซนซิติวา” เป-น
วิญญาณที่สามารถรับรู�ได�เคลื่อนไหว เจริญเติบโต และขยายเผ�าพันธุ&ได� แต�ไม�สามารถให�ความคิด 
ความเข�าใจ และสามัญสํานึกได� สัตว&ต�างๆ จึงไม�มีความสงสาร ไม�มีจริยธรรม รู�จักผิดชอบชั่วดี ไม�มี
ความละอายใดๆ ส�วนมนุษย&นั้นต�างกัน เพราะอัลลอฮ&ทรงประทานสามัญสํานึกและความเข�าใจ 
ความไตร�ตรองมาสู�เรา ในภาษาละตินเรียกว�า “อะนีมาอินตินลิคติวา” คือ วิญญาณที่สมบูรณ&ที่สุด 
และสูงส�งท่ีสุด และวิญญาณเหล�านี้จะม่ันคงถาวรตลอดกาล โดยเหตุท่ีอัลลอฮ&ทรงประทานสิ่งเหล�านี้
ให�แก�เราก็เพื่อให�เราได�ใช�สติปPญญาวินิจฉัยระหว�างการกระทําที่ดีและการกระทําที่ชั่วร�ายเพื่อที่จะ
ดํารงแต�การทําความดี และออกห�างจากความชั่วในการดํารงชีวิต 
 เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษย&ได�ศึกษาและเข�าใจแก�นแท�ของตนเองและการดํารงอยู�ของวิญญาณ
ของเขา เมื่อนั้นมนุษย&ก็จะไตร�ตรองเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณมากกว�าเรื่องของร�างกายพวกเขาจะ
ใคร�ครวญเกี่ยวกับความตายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นรวมถึงการจัดเตรียมเสบียงต�างๆ เพื่อ
เผชิญหน�ากับการมีชีวิตต�อไปในโลกหน�าใน ตอนที่เขายังอยู�บนโลกแห�งปPจจุบัน พวกเขาจะใช�เวลา
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ไปกับการกระทําความดีอย�างคุ�มค�าเท�าที่จะสามารถทําได� ขออภัยโทษและกลับตัวต�ออัลลอฮ& พวก
เขาก็จะห�างไกลจากความชั่วต�างๆ ในความแตกต�างระหว�างบุคคลท่ีเชื่อม่ันในชีวิตที่จะเกิดขึ้นในโลก
ข�างหน�าหลังจากตายแล�วกับผู�ที่ไม�ศรัทธานั้นแตกต�างกัน ผู�ที่ศรัทธา จะหมั่นแข�งขันกันทําความดี 
ส�วนผู�ที่ไม�ศรัทธาจะแข�งกันทําความชั่วและแสวงหาความสุขความสําราญกับชีวิตที่เขาเข�าใจว�าสั้น
เพียงแค�นั้น 
 อะหลั่มบัรซัคชีวิตหลังความตาย หลุมศพเป-นอาณาเขตท่ีคนท่ัวไปไม�อาจรู�จัก ภายนอก
มันเงียบสงบ แต�ภายนอกนั้นมีความลี้ลับและความน�าสะพรึงกลัวที่คนธรรมดาไม�สามารถรับรู�ได� 
คําว�า “บัรซัค” ในภาษาอาหรับ คือโลกในหลุมฝPงศพ เป-นพรมแดนท่ีอยู�ระหว�างโลกนี้และโลกหน�า    
นั่นคือ หลังจากท่ีมนุษย&ตายไปแล�ว วิญญาณของเขาจะถูกมาลาอิกะห&พาตัวนําไปอาศัยในโลกแห�งบัรซัค 
อาจจะเรียกได�ว�าเป-นอาณาจักรแห�งความตาย ณ ท่ีนี้วิญญาณนั้นจะรอวันแห�งการฟ��นคืนชีพ 
 ในอิสลามนั้นไม�มีความเชื่อเรื่องการเวียนว�ายตายเกิด ไม�มีการกลับชาติมาเกิดใหม� วิญญาณ
ของมนุษย&ท่ีตายไปแล�วจะมีท่ีพํานัก ไม�เป-นผีท่ีออกมารังควานชาวบ�านอย�างท่ีคนในศาสนาอ่ืนเชื่อกัน 
แต�สิ่งดังกล�าวนั้นอาจหมายความถึงสิ่งท่ีเรียกว�า “ญิน” คือ สิ่งมีชีวิตท่ีอัลลอฮ&ทรงสร�างข้ึนมีอีกชนิด
หนึ่ง ซ่ึงอาศัยอยู�คนละมิติกับมนุษย& ส�วนการติดต�อระหว�างมนุษย&ท่ีตายไปแล�วกับมนุษย&ท่ียังมีชิวตอยู� 
ยังเป-นของเขตท่ีถูกจํากัด ในอัลกุรอานได�เตือนเก่ียวกับชีวิตหลังความตายและโลกหน�าความว�าและ
ชีวิตทางโลกนี้หาใช� (มีสาระสําคัญ) อันใดไม� นอกจากเป-นเพียงความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน 
(เพียงชั่วคราวเท�านั้น) ขอยืนยัน แท�จริงโลกหน�านั้นย�อมประเสริฐยิ่งนักสําหรับผู�มีความยําเกรง 
(อัลลอฮ&) แล�วพวกเจ�าไม�ตริตรองดอกหรือ (มูฮัมหมัดคอลดูน หะหยี มุสอฟา, 2550: 32) 
 
ศึกษาเรื่องการลงโทษผู�กระทําผิดกฎหมายของบ�านเมือง /สังคมในคุก 

 สังคมในคุกเป-นสังคมป8ด ท่ีอยู�ในกรอบกําแพงหนาทึบ ไม�สามารถ มองผ�านทะลุกําแพงท่ี
สูงเกินกว�าจะป�นป\ายเข�าไปได� ไม�มีบุคคลภายนอกเข�าไปปะปนหรืออยู�ร�วมใช�ชีวิตด�วยกันได�อย�างปกติ 
ผู�ต�องขังก็เป-นสัตว&สังคม หรือมนุษย&โลกเช�นเดียวกับพวกเราเช�นกัน ย�อมมีวิถีชีวิตความเป-นอยู� และ
ต�องการปPจจัยสี่ในการดํารงชีวิตเช�นเดียวกัน แต�เขาเหล�านั้นเป-นผู�ต�องขังหรือนักโทษถือว�าถูกจํากัด
อิสรภาพในการกระทําการใดๆ บางประการ  
 แต�ละยุคสมัยก็มีวิธีการประหารชีวิตท่ีแตกต�างกัน 
 1. ยุโรปสมัยกลาง นิยมใช�  “การประหารชีวิตด�วยไฟ” ในโทษฐานการกระทําผิดต�อศาสนา
การทําตัวเป-นแม�มดการวางยาพิษและการวางเพลิง 
 2. สมัยโรมันโบราณ ถ�ามีความผิดฐานลักทรัพย&ก็จะลงโทษด�วยวิธี “การผลักให�ตกหน�าผา
ตาย” และวิธีการต�างๆ เช�น ลูกฆ�าพ�อก็จะถูกยัดใส�กระสอบท่ีข�างในมีสารพิษแล�วถ�วงน้ํา นอกจากนี้ก็
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มีการตรึงไม�กางเขน ซ่ึงเป-นการประหารชีวิตของชาวโรมันต�อพวกเมืองข้ึนหรือการประหารชีวิตด�วย
การรัดคอด�วยเชือกหรือไหม ซ่ึงนิยมใช�ประหารชีวิตนักโทษการเมืองของประเทศจีน 
 3. ในหมู�ประเทศมุสลิมทางตะวันออกกลาง นิยมใช�วิธีการประหารชีวิตด�วย “การเฆ่ียน
จนตาย” 
 4. พวกฮิบบรู นิยมประหารชีวิตด�วยการ “เอาหินทุ�มจนตาย” 
 5. กรุงโรม ผู�ซ่ึงถือว�าเป-นผู�ร�าย “จะถูกจับโยนให�เป-นเหยื่อสิงโต” ซ่ึงใช�กันมากในหลาย
ประเทศทางยุโรป 
 6. ประเทศเยอรมัน นิยมใช�วิธี “ให�ม�าลากจนตาย” 
 7. ประเทศจีน ประหารด�วยการ “ใช�ช�างเหยียบจนตาย” 
 8. อินเดียและกรีกโบราณ ประหารนักโทษด�วย “การให�กินยาพิษ” นอกจากนี้ก็ยังมีวิธี
ถ�วงน้ําหรือ “การประหารชีวิตของจีนแบบหลิงฉ่ี” คือ การเชือดเนื้อเป-นชิ้นๆ ให�ได�พันชิ้นแต�นักโทษ
มักตายก�อนหรือการผ�าท�องลากไส�ออกมากองท่ีหน�าท�องหรือการฉีกแขนขาออกเป-นสี่ชิ้นด�วยม�าสี่ตัว 
 9. ชาวยิวจะประหารชีวิตนักโทษด�วย “การทับด�วยก�อนหินท่ีหน�าอกจนตาย”  
 ปPจจุบันวิธีการประหารชีวิตของประเทศต�างๆ ในโลกนี้ท่ีหลงเหลืออยู�จากดึกดําบรรพ&คือ 
การตัดหัวการแขวนคอการทุ�ม หรือ ขว�างด�วยก�อนหิน 
 ส�วนวิธีการประหารชีวิตแบบใหม�ท่ีพัฒนาข้ึนมาในตอนหลัง ก็คือ การยิงเปmา การนั่งเก�าอ้ี
ไฟฟmา การรมแก�สพิษและแบบใหม�ล�าสุดในปPจจุบันคือ การฉีดสารพิษเข�าเส�นเลือด ซ่ึงเป-นวิธีการ
ประหารชีวิตท่ีนิยมใช�กันมากท่ัวโลก 
 รายละเอียดวิธีการประหารชีวิตในประเทศไทยในประเทศไทยได�เริ่มมีกฎหมายบันทึกไว�
เม่ือ 629 ป�มาแล�ว ต้ังแต�ป� พ.ศ.1895 ในกฎหมายชื่อ “พระโอยการอาญาหลวง” ซ่ึงกําหนดความผิด
ท่ีต�องโทษประหารไว� 10 ประการ โดยคําท่ีใช�เรียกการลงโทษประหารชีวิตในสมัยโบราณนั้นจะ
แตกต�างกันอาทิ เช�น 
 1. �����	
�������
 

 2. ให�ฆ�าเสีย 
 3. ให�ริบราชบาตรแลฆ�าเสีย 
 4. ให�ตัดศีรษะเสีย 
 ต�อมาในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 แห�งกรุงศรีอยุธยาได�ตรากฎหมาย “พระโอย
การกระบดศึก” ใน พ.ศ.1978 และได�แก�ไขเพ่ิมเติมมาเรื่อย จนถึงสมัยพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2133  
ซ่ึงมีรายละเอียดวิธีการประหารชีวิตไว� 21 วิธีการ โดยเรียกตามศัพท&ในพระโอยการกระบถศึกว�า 
“กรรมภรณ& 21 สถาน” ดังนี้ 
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 1. ต�อยกะโหลกออก แล�วเอาคีมคีบเหล็กเผาไฟจนแดงใส�ลงในสมอง 
 2. ถลกหนังหัว แล�วเอากรวดทรายขัด 
 3. เอาขอเก่ียวปากให�อ�า แล�วเอาไปจุดเผาในปาก 
 4. เอาสิ่วแหวะปากออกจนถึงหู แล�วเอาขอเก่ียวอ�าไว�ให�เลือดไหลออก 
 5. เอาผ�าชุบน้ํามันพันตัว แล�วจุดไฟเผาท้ังเป-น 
 6. เอาผ�าชุบน้ํามันพันมือท้ัง 10 นิ้ว แล�วจุดไฟเผา 
 7. เชือดเนื้อให�เป-นริ้วๆ ต้ังแต�คอจนถึงข�อเท�า แล�วเอาเชือกมัด บังคับให�เดินเหยียบเนื้อ
ตนเองจนตาย 
 8. เชือดเนื้อให�เป-นริ้วๆ ต้ังแต�คอห�อยลงมาจนถึงเอว และเชือดจากเอวห�อยลงมาจนถึงข�อ
เท�าให�เหมือนกับเป-นเสื้อและผ�านุ�ง 
 9. เอาห�วงเหล็กยึดข�อศอกท้ังสองข�าง และยึดข�อเท�าท้ังสองข�างติดกับพ้ืนให�แน�น แล�วเอา
ไฟลนจนตาย 
 10. เอาเบ็ดใหญ�สองคมเก่ียวเนื้อและเอ็น ให�หลุดขาดออกมาจนกว�าจะตาย 
 11. เอามืดเชือดเนื้อออกทีละก�อน จนหมดจนตาย 
 12. ฟPนสับให�ท่ัวร�างกาย แล�วเอาหวีชุบน้ําเกลือ หรือน้ําส�มขูดเนื้อหนังและเอ็น จนเหลือ
แต�กระดูก 
 13. ให�นอนตะแคง แล�วเอาเหล็กแหลมแทงรูหู ตอกให�ติดกับพ้ืนดิน แล�วจับหมุนไปรอบๆ 
เหมือนล�อ 
 14. เอาหินทุบกระดูกให�แหลกท้ังตัว แล�วห�อพับไว�เป-นลูกกลบ 
 15. เค่ียวน้ํามันให�เดือด แล�วเทราดลงมาต้ังแต�หัวจนกว�าจะตาย 
 16. ขังหมาดุร�ายให�อดอาหารหลายๆ วัน แล�วปล�อยออกมาให�กัดกินเนื้อจนเหลือแต�
กระดูก 
 17. เอาขวานผ�าอกท้ังเป-น แล�วแหกอกออก 
 18. ขุดหลุมฝPงแค�เอว เอาฟางสุม จุดไฟเผาจนหนังไหม�แล�วเอาใบเหล็กตัดให�เป-นท�อนๆ  
 19. จับเชือดเนื้ออกเป-นชิ้นๆ ทอดน้ํามัน แล�วบังคับให�กินเนื้อตัวเอง 
 20. ตีด�วยกระบองสั้นหรือกระบองยาว จนตาย 
 21. ตีด�วยไม�หวายท่ีมีหนามจนตาย 
 วิธีการลงโทษประหารชีวิตของประเทศไทย ได�วิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ 
จนถึงป� พ.ศ. 2541 ประเทศไทยได�ยกเลิกการประหารชีวิตในแบบต�างๆ โดยเปลี่ยนมาใช�การประหาร
ชีวิต ด�วยวิธีการตัดหัวเพียงอย�างเดียว ดังท่ีได�บัญญัติไว�ในมาตรา 13 แห�งกฎหมายลักษณะอาญาว�า 
“ผู�ใดต�องคําพิพากษาให�ลงอาญาประหารชีวิต ท�านให�เอามันไปตัดศีรษะเสีย” 
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 การประหารชีวิตด�วยการตัดหัวในสมัยนั้น นิยมทําการประหารชีวิตในวัดต�างๆ เช�น วัด
ปทุมคงคง วัดพลับพลาไชย วัดมักกะสัน และวัดโบสถ& 
 นอกจากนั้นก็เป-นการประหารชีวิตต�างเมือง เช�น ปราจีนบุรี ลพบุรี อยุธยา หนองคาย 
เป-นต�น โดยทางการสังกัดกองมหัตโทษ กระทรวงนครบาลจะจัดส�งเพชฌฆาตไปทําการประหารใน
ต�างๆ 
 ซ่ึงในขณะนั้นป� พ.ศ. 2547 จะมีเพชฌฆาตในสังกัดรวม 7 คน โดยมี ขุนสาหัสประหาร 
เป-นครูเพชฌฆาต แต�ต�อมาท�านผู�นี้ได�เสียชีวิตลง ขุนอาทรสุรทัณฑ& (คํา หรั่งพิปู) ได�รับเป-นครู
เพชฌฆาตต�อมา 
 วิธีการทําโทษผู�กระทําความผิด ประเทศไทยได�ใช�วิธีการประหารชีวิต ด�วยการใช�ดาบตัด
หัวอย�างเดียวนี้มานานเป-นเวลาถึง 26 ป� จนกระท่ังถึงป� พ.ศ. 2477 จึงได�ยกเลิกวิธีการประหารชีวิต
แบบนี้ เนื่องจากพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเกิดความสลดสังเวชใจ จึงเสนอ
ต�อคณะรัฐมนตรีให�ยกเลิกโทษประหาร แต�ทางคณะรัฐมนตรีไม�เห็นด�วย แต�ก็เสนอแนะให�เปลี่ยน
วิธีการประหารมาใช�แบบสมัยใหม�ตามแบบอเมริกา และต�างประเทศ คือ เลือกวิธีการประหารด�วย
การนั่งเก�าอ้ีไฟฟmา หรือการประหารด�วยการยิงเปmา 
 ต�อมารัฐบาลได�เสนอขอแก�ไขกฎหมายลักษณะอาญา ว�าด�วยการประหารชีวิตโดยวิธีการ
ตัดศีรษะมาเป-นการยิงเปmา โดยกําหนดในมาตรา 13 ว�า “ผู�ใดต�องคําพิพากษาให�ลงอาญาประหาร
ชีวิต ท�านให�เอาไปยิงเสียให�ตาย” 
 ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2478 – 2503 มีคดีท่ีถูกประหารชีวิตด�วยการยิงเปmาอยู� 5 ประเภท คือ 
ประทุษร�ายต�อพระบรมราชตระกูลความผิดต�อชีวิต ความผิดต�อเพศและชีวิต ความผิดต�อทรัพย&และ
ชีวิต และความผิดข�อหากบฏ 
 นับต้ังแต�ศตวรรษท่ี 18 เป-นต�นมา การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเก่ียวกับคุกจากการลงโทษ 
เพ่ือแก�แค�นให�กับสังคม เป-นการแก�ไขฟ��นฟูอาชญากรให�เป-นคนดีกลับสู�สังคม เป-นคนท่ีสร�างประโยชน&
ตอบแทนสังคม ทําให�คุกกลายเป-นสถานท่ีเปลี่ยนแปลงอาชญากร ท้ังทางร�างกาย จิตใจ และ
พฤติกรรม 
 ซ่ึงเป-นไปตามแนวคิดด�านบวก คือ เพ่ือการแก�ไขฟ��นฟูพฤติกรรมนิสัย ไม�ใช�แนวคิดด�าน
ลบท่ีคนท่ัวไปรับรู� คือ การแก�แค�นลงโทษ ดังนั้นคุกจึงสร�างกระบวนการในการแก�ไขฟ��นฟูอาชญากร 
ท้ังทางร�างกาย จิตใจ และพฤติกรรมข้ึนมา โดยใช�กลไกในการควบคุม กระบวนการเปลี่ยนแปลง คือ 
“การจัดระเบียบวินัย” 
 เนื่องจากการจัดระเบียบวินัยของคุก เพ่ือการแก�ไขฟ��นฟูพฤตินิสัย และเปลี่ยนแปลง
นักโทษ ท้ังทางร�างกาย จิตใจ และพฤติกรรมให�กลับเป-นคนดีสู�สังคม ทําให�เกิดการสถาปนาอํานาจท่ี
ควบคุมบริบทของคุก ในการจํากัดอิสรภาพของนักโทษในด�านต�างๆ ข้ึนมา อันได�แก� การจํากัดพ้ืนท่ี 
การจํากัดอิสรภาพทางร�างกายและการจํากัดอิสรภาพทางจิตใจ และพฤติกรรม เป-นต�น 
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 เรือนจํากลางบางขวาง เรือนจําท่ีม่ันคงแข็งแรงท่ีสุดของประเทศไทย เป-นเรือนจําท่ีรับผู�
ต�องโทษจําคุกแต� 30 ป�ถึงโทษสูงสุด คือประหารชีวิต ภายในมีเนื้อท่ี 136 ไร�กว�า มีไฟฟmาระหว�าง
กําแพงแดน ไฟฟmาแรงสูงอยู�รอบนอก 3,500 โวลต& ปmอมยาม 20 ปmอม โดยรอบกับอีก 1 เชิงเทิน 
กําแพงมี 2 ชั้น คือ กําแพงชั้นนอกและกําแพงระหว�างแดน กําแพงมีความสูง 6 เมตร โดยท่ัวไป 
 แม�บางขวางจะมีสนามหญ�าสีเขียวขจี มีสีสันของดอกไม�ใบไม� แต�ถึงอย�างไรสถานท่ีแห�งนี้
ก็คือคุก สัมผัสได�ถึงพลังอํานาจของกําแพงแกร�งม่ันคงท่ีก้ันขวางเสรีอิสระของมนุษย& แน�นอนว�าไม�มี
ใครอยากก�าวเดินมาสู�สถานท่ีแห�งนี้ แต�ท่ีนี่ก็ได�เป8ดประตูต�อนรับผู�คนมากมายมหาศาล บ�างออกไป
แล�วไม�เดินกลับเข�ามาอีก บ�างออกไปแล�วเวียนกลับมาอย�างเดิม และบางคนเข�าแล�วไม�ได�ออกไปสู�โลก
ภายนอกอีกเลยจนชั่วชีวิต  
 ก�าวแรกในเรือนจํา นักโทษในเรือจําบางขวางแบ�งได�เป-นสองประเภทคือ “นักโทษ ระหว�าง” 
และ นักโทษเด็ดขาด” นักโทษระหว�างคือนักโทษท่ีถูกตัดสินคดีในศาลชั้นต�นแล�ว แต�กําลังอยู�ใน
ระหว�างอุทธรณ& ฎีกาถือว�าคดียังไม�สิ้นสุด นักโทษพวกนี้ยังมีโอกาสออกไปเห็นโลกภายนอกบ�างเวลา
ไปศาล ส�วนนักโทษเด็ดขาดคือนักโทษท่ีคดีพิพากษาถึงท่ีสุดแล�ว โดยปกติหมายถึงนักโทษท่ีทราบผล
การพิจารณาโทษของศาลฎีกาแล�ว หรือหากศาลข้ันต�นพิพากษาแล�ว แต�ไม�มีคู�ความฝ\ายใดอุทธรณ&
หรือฎีกาภายใน 30 วัน ถือเป-นคดีนั้นสิ้นสุด ศาลจะออกใบแดงแจ�งโทษให�จําเลย แสดง�าเขาผู�นั้นเป-น
นักโทษเด็ดขาดแล�ว 
 นักโทษเด็ดขาดเท�านั้นท่ีมีสิทธิในการทูลเกล�าฯ ขออภัยโทษนั่นคือกฎของเรือนจํา 
 ไม�ว�าจะเป-นนักโทษประเภทใด ก�าวแรกท่ีเหยียบย�างเข�ามาในเรือนจํา เขาก็จะได�สัมผัส
กับกฎวินัยอันเสมือน “กฎเหล็ก” ของทางเรือนจํา นกท่ีบินอยู�บนท�องฟmาเหนือกําแพงของเรือนจํา
เท�านั้นท่ีมีอิสรเสรีบินไปไหนๆ ได�ตามชอบใจ ส�วนสภาพชีวิตของผู�ต�องขังนั้น ถ�าจะเปรียบก็คงเหมือน
นกในกรงเหล็กเสียมากกว�า ผู�ต�องขังใหม�ทุกคนจะได�รับการตรวจค�นร�างกายอย�างละเอียด กฎของทาง
เรือนจํามีว�าห�ามนําสิ่งของมีค�า เงินทอง หรือเครื่องใช�อ่ืนใดท่ีไม�จําเป-นเข�าไปในเรือนจํา รวมท้ังการ
ห�ามคัสตราอาวุธของมีคมทุกชนิด สุรา ยาเสพติด ของท่ีห�ามนําเข�านี้จะต�องคืนญาติ หรือไม�เช�นนั้นทาง
เรือนจําจะเก็บรักษาไว�และคืนให�เม่ือผู�ต�องขังพ�นโทษแล�ว ของท่ีอนุญาตให�ผู�ต�องขังนําติดตัวเข�าไปได� คือ
ของใช�ส�วนตัวพวกสบู� แปรง ยาสีฟPน และเสื้อผ�าไม�มากชุดนัก 
 หลังจากการตรวจค�น ตรวจร�างกายแล�ว จะมีการสอบประวัติ เพ่ือทําทะเบียนประวัติ 
พิมพ&ลายนิ้วมือและถ�ายรูป 
 เรือนจําจะจ�ายเครื่องแต�งกายให�ผู�ต�องขังคนละ 2 สํารับ สํารับหนึ่งมีเสื้อและกางเกงขาสั้น
พร�อมผ�าขาวม�า 1 ผืน ส�วนเครื่องหลับนอนมีเสื่อ 1 ผืน ผ�าห�ม 1 ผืน เสร็จจากข้ันตอนนี้ ผู�ต�องขังจะ
ถูกส�งตัวเข�าแดน 2 คือ แดนแรกรับเป-นเวลา 1 เดือน จากนั้นจึงจะจําหน�ายไปอยู�แดนอ่ืนตามฐาน
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โทษ ท่ีแดนแรกรับ ผู�ต�องขังใหม�จะได�รับการปฐมนิเทศให�รู�กฎระเบียบของเรือนจํา รวมถึงสิทธิท่ีทาง
นักโทษจะได�รับ เช�น การเยี่ยมญาติ การยื่นคําร�องต�างๆ 
 ตัวอย�างกฎ ระเบียบ ข�อห�ามของเรือนจํา เช�น ห�ามก�อการทะเลวิวาทกับผู�ต�องขังอ่ืน ห�าม
เล�นการพนันและเสพของมึนเมาทุกชนิด ห�ามนุ�งกางเกงขายาว (ท้ังนี้เพ่ือจะได�ให�แตกต�างจากผู�คุม
เป-นการปmองกันความสับสน) ห�ามขโมยทรัพย&สินของเรือนจําและของผู�ต�องขังอ่ืน ให�ตัดผมสั้น ให�
พูดจาไพเราะกับเพ่ือนผู�ต�องขังด�วยกัน ตลอดจนกับญาติหรือบุคคลภายนอกท่ีมาเยี่ยมเยียน ต�องทํา
ความเคารพเจ�าพนักงานทุกคน ให�ปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาให�เจ�าพนักงานตรวจจดหมายทุก
ครั้งก�อนท่ีจะนําเข�าหรือนําออกจากเรือนจํา ให�คิดอยู�เสมอว�าสถานท่ีแห�งนี้เป-นท่ีอยู�ของคนมีกรรม ให�
คิดอยู�เสมอว�าเม่ือชดใช�กรรมหมดแล�วจะไม�กลับมาชดใช�กรรมอีกทุกวันหลังจากเลิกงานแล�วให�อาบน้ํา
ก�อนรับประทานอาหารม้ือเย็นและให�เก็บสิ่งของต�างๆ ของตนไว�ให�เรียบร�อยเม่ือต่ืนนอน  
 การจัดระเบียบวินัยของคุก ท้ังนี้ การจัดระเบียบวินัยของคุกนี้ จะเริ่มต้ังแต�วินาทีแรกของ
การรับตัวนักโทษ ก็คือการกักขังจํากัดพ้ืนท่ี หรือการแยกพ้ืนท่ีคุมขัง ต�อจากนั้นก็เป-นการจํากัด
อิสรภาพทางร�างกาย และการจํากัดอิสรภาพทางจิตใจ และพฤติกรรมด�วยการจํากัดสิทธิการครอบครอง
สิ่งของเครื่องใช�ส�วนตัว การกําหนดการดําเนินชีวิตประจําวัน กําหนดเรื่องอาหารการกิน การทํางาน 
การฝ}กวิชาชีพ การศึกษาอบรม การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป-นต�น 
 “คุก” ตามการรับรู�ของคนท่ัวไป คือ สถานท่ีกักกันผู�กระทําความผิด หรือสกัดก้ันบุคคล
อันตรายออกจากสังคม เพ่ือไม�ให�มีโอกาสทําร�ายสังคมได�อีก และจากนั้นก็จะทําการแก�ไขฟ��นฟูให�กลับ
เป-นคนดีสู�สังคม แต�ในความเป-นจริงท่ีปฏิเสธไม�ได�ของคุกก็คือ พ้ืนท่ีในการลงโทษผู�กระทําความผิด
ด�วยการจํากัดอิสรภาพการเคลื่อนไหว หรือการเดินทางอย�างเสรี โดยถือว�าเป-นการลงโทษท่ีรุนแรง
ท่ีสุดทางจิตใจของมนุษย& โดยการกําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะให�อยู�อาศัย 
 ในการรับตัวนักโทษมากักขังในเรือนจําบางขวางนี้จะต�องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ราชทัณฑ& 
มาตรา 8 ท่ีกําหนดให�เจ�าพนักงานเรือนจํา จะไม�รับบุคคลใดๆ ไว�เป-นนักโทษในคุก เว�นแต�จะมีหมาย
อาญาหรือเอกสารอันเป-นคําสั่งของเจ�าพนักงานผู�มีอํานาจ และในการรับตัวนักโทษ ต�องมีท้ังตัว
นักโทษและหมายอาญา หรือเอกสารอันเป-นคําสั่งของเจ�าพนักงานผู�มีอํานาจ 
 นับแต�วาระแรกท่ีนักโทษถูกคุมขังอยู�ในเรือนจํา จนกระท่ังถึงวันปลดปล�อยพ�นโทษ
ออกไป การได�ทราบภูมิหลังของนักโทษอย�างละเอียด จะทําให�เรือนจําสามารถเลือกวิธีปฏิบัติต�อ
นักโทษได�อย�างถูกต�องเหมาะสม เพ่ือเป-นการส�งเสริมพัฒนาพฤตินิสัยของนักโทษให�เป-นคนดี และทํา
ประโยชน&ต�อสังคมภายหลังพ�นโทษ 
 การจํากัดพ้ืนท่ี ถือเป-นการใช�อํานาจการจัดระเบียบวินัยของคุกท่ีเป-นรูปธรรมมากท่ีสุด 
ตามแนวคิดสมัยใหม� การกักขังเป-นการลงโทษทางจิตใจท่ีรุนแรงท่ีสุดต�อมนุษย& แต�เนื่องจากคุกเป-น
สถาบันท่ีคนในสังคมท่ัวไปต�างยอมรับว�ามีความชอบธรรมในการกักขังนักโทษผู�กระทําผิด 
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 ดังนั้น คุกจึงมีอํานาจในการกักขัง โดยการอ�างอํานาจความชอบธรรมนี้ ผ�านทางกฎหมาย
ของรัฐท่ีกําหนดให�การกระทําใดๆ ท่ีถือว�าเป-นความผิด และกําหนดความหักเบาของโทษจากการ
กระทําความผิดท่ีแตกต�างกัน ยังผลให�การกักขังมีระยะเวลานานไม�เท�ากัน 
 นอกจากการอ�างความชอบธรรมในการจํากัดพ้ืนท่ีด�วยกฎหมายแล�ว คุกยังใช�หลักทัณฑ
วิทยากําหนดให�มีการจําแนกแยกขังนักโทษแต�ละคน โดยเหตุผลเพ่ือประโยชน&ในการแก�ไขฟ��นฟูให�
นักโทษกลับตัวเป-นคนดีของสังคม ส�วนการจํากัดพ้ืนท่ีด�วยการล�ามโซ�ตรวน ก็เป-นการอ�างความชอบ
ธรรมตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ&มาตรา 14 ท่ีว�าด�วยเรื่องการใช�เครื่องพันธนาการ เพ่ือปmองกันการหลบหนี 
และเพ่ือประโยชน&ในการควบคุมให�เกิดความปลอดภัยและความเป-นระเบียบเรียบร�อย 
 การจัดระเบียบวินัยของคุกและกลไลการลงโทษเพ่ือให�การจัดระเบียบวินัยของคุก 
สามารถดําเนินการไปได�อย�างมีประสิทธิภาพ การจัดระเบียบวินัย จึงมีการควบคุมด�วยกลไกของการ
ลงโทษ ถือเป-นวิธีการท่ีทําให�นักโทษไม�กล�าฝ\าฝ�นกฎระเบียบวินัยของคุก ซ่ึงจะก�อให�เกิดความสงบ
เรียบร�อย มีผลดีต�อการควบคุม และการแก�ไขฟ��นฟูพฤตินิสัยของนักโทษ 
 วินัยของนักโทษมีความหมายกว�าง ซ่ึงรวมหมายถึง ความประพฤติ หรือพฤติการณ&ท่ีไม�
เหมาะสมของนักโทษในหลายๆ ประการ เช�น การฝ\าฝ�นไม�ปฏิบัติตาม หรือหลีกเลี่ยงระเบียบวินัย
ข�อบังคับของคุก หากไม�ปฏิบัติตาม ก็จะถูกลงโทษทางวินัย แล�วแต�กรณี 
 ตาม พ.ร.บ. ราชทัณฑ& มาตรา 35 กําหนดไว�ว�า เม่ือนักโทษคนใดกระทําผิดวินัย ให�เจ�า
พนักงานเรือนจําผู�มีหน�าท่ีพิจารณาอย�างถ�องแท� แล�วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถาน ซ่ึงมี
รายละเอียดของการลงโทษ และกรณีการกระทําความผิดดังต�อไปนี้ 
 1. ภาคทัณฑ& เช�น กรณีทําความผิดไม�ร�ายแรง และรู�สึกสํานึกผิด 
 2. งดการเลื่อนข้ัน โดยมีกําหนดเวลา เช�น กรณีทําให�ทรัพย&สินของหลวงหรือของผู�อ่ืน
เสียหาย 
 3. ลดข้ัน เช�น กระด�างกระเด่ืองต�อคําสั่งของผู�คุมทะเลาะวิวาท เล�นการพนัน ด่ืมสุรา
หรือเสพยาเสพติด คําสิ่งของต�องห�าม 
 4. ตัดการอนุญาตให�ได�รับการเยี่ยมเยียน หรือติดต�อไปเกิน 3 เดือน ยกเว�นการเยี่ยมของ
ทนายความ เช�น กรณีทําความผิดเก่ียวกับการเยี่ยม หรือติดต�อคนภายนอก หรือการลักลอบนํา
สิ่งของต�องห�ามเข�ามาในคุก 
 5. ลดหรือองค&ประโยชน&และรางวัลท้ังหมดหรือบางส�วน เช�น ละท้ิง หรือเพิกเฉยต�องาน
ในหน�าท่ีก�อการวิวาท ทําให�ทรัพย&สินคนอ่ืนเสียหาย 
 6. ขังเด่ียวไม�เกิน 3 เดือน เช�น ก�อการวิวาทบ�อยครั้งเป-นเจ�ามือการพนัน มีอุปกรณ&ใน
การหลบหนีกระด�างกระเด่ืองต�อคําสั่งของพัศดี 
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 7. ขังห�องมืด ไม�มีเครื่องหลับนอนไม�เกิน 2 วัน ในสัปดาห&หนึ่ง โดยความเห็นชอบของ
แพทย& เช�น ทะเลาะวิวาทเป-นประจํา พยายาม หรือทําร�ายผู�คุม พยายามหลบหนี 
 8. เฆ่ียนคราวหนึ่งไม�เกิน 20 ที ในความควบคุมของแพทย& แต�ห�ามเฆ่ียนคราวต�อไปเว�น
แต�จะล�วงพ�นเวลา 30 วัน จากวันท่ีเฆ่ียนคราวท่ีแล�ว ถ�าผู�ต�องขังเป-นหญิงห�ามเฆ่ียน การเฆ่ียนใช�ใน
กรณีความผิดเก่ียวกับการก�อความไม�สงบ พยายามหรือทําร�ายผู�คุม พยายามหลบหนี หรือมีลักษณะ
ด้ือด�าน 
 9. ตัดจํานวนวันท่ีได�รับการลดวันต�องโทษจําคุก ตามมาตรา 32 (6) เช�น กรณีกระทํา
ความผิดในส�วนท่ีเก่ียวกับเงินหรือสิ่งของต�องห�าม จงใจก�อให�เกิดความเสียหายต�อคุก หรือจงใจขัด
คําสั่งเจ�าหน�าท่ีซึ่งหน�า 
 ในขณะเดียวกันก็มีการอบรมมารยาท และขัดเกลาจิตใจควบคู�ไปกับการให�การศึกษาและ
ฝ}กวิชาชีพ และเพ่ือให�กระบวนการจัดระเบียบวินัยเกิดประสิทธิภาพ และเพ่ือให�กระบวนการจัด
ระเบียบวินัยเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คุกจึงได�สร�างกลไกการควบคุมข้ึนมาเรียกว�า “การ
ลงโทษ” เพ่ือเป-นการปmองกันการล�วงละเมิด ต�อการจัดระเบียบวินัยของคุกนี้ 
 ดังนั้นนักโทษท่ีผ�านกระบวนการแก�ไขฟ��นฟูพฤตินิสัยของคุกก็เปรียบเหมือน “ดอกบัวใต�
น้ํา” ซ่ึงพร�อมท่ีจะโผล�ข้ึนพ�นน้ํา เพ่ือรับแสงตะวันในเช�าวันใหม� พร�อมท่ีจะออกมาสู�สังคม เป-นบุคคล
ท่ีพร�อมท่ีจะสร�างประโยชน&ให�กับสังคมต�อไปในอนาคต 
 สังคมในคุกเป-นสังคมป8ด ท่ีอยู�ในกรอบกําแพงหนาทึบ ไม�สามารถ มองผ�านทะลุกําแพงท่ี
สูงเกินกว�าจะป�นป\ายเข�าไปได� ไม�มีบุคคลภายนอกเข�าไปปะปนหรืออยู�ร�วมใช�ชีวิตด�วยกันได�อย�างปกติ 
ผู�ต�องขังก็เป-นสัตว&สังคม หรือมนุษย&โลกเช�นเดียวกับพวกเราเช�นกัน ย�อมมีวิถีชีวิตความเป-นอยู� และ
ต�องการปPจจัยสี่ในการดํารงชีวิตเช�นเดียวกัน แต�เขาเหล�านั้นเป-นผู�ต�องขังหรือนักโทษถือว�าถูกจํากัด
อิสรภาพในการกระทําการใดๆ บางประการ ตามกฎระเบียบของทางราชทัณฑ& ท้ังนี้ก็เพราะเพ่ือให�
เกิดความสงบเรียบร�อยในการควบคุมและการปกครองของเรือนจํา และเพ่ือความปลอดภัยของตัว
ผู�ต�องขังเอง 
 
ศึกษาเรื่องเก่ียวกับจิตวิทยาของผู�กระทําความผิด 
 ปPญหาอาชญากรรมเป-นปPญหาสําคัญและมีความละเอียดอ�อนท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง
ข้ึนเรื่อย ๆ ได�มีการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับสาเหตุของปPญหาอาชญากรรมกันอย�างมากมาย เพ่ือท่ีจะ
ทราบว�าการท่ีมนุษย&กระทําความผิดโดยท่ัวไปนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร มีสิ่งใดบ�างท่ีมี อิทธิพลโน�มน�าว
ในการกระทําความผิด ท่ีผ�านมาในอดีตจนถึงปPจจุบัน รัฐบาลได�ใช�กฎหมายเป-นเครื่องมือในการแก�ไข
ปmองกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทอุกฉกรรจ&และสะเทือนขวัญ โดยกําหนดบทลงโทษ
ผู�กระทําความผิดรุนแรงกว�าการกระทําความผิดประเภทอ่ืนๆ แต�มาตรการดังกล�าวก็ไม�สามารถขจัด
ปPญหาการก�อนอาชญากรรมให�หมดสิ้น ปริมาณการก�ออาชญากรรมกลับเพ่ิมจํานวนและความรุนแรง
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ข้ึน จนกลายเป-นปPญหาท่ีร�ายแรงและคุกคามความสงบสุขของประชาชน เศรษฐกิจและความม่ันคง
ของประเทศชาติโดยส�วนรวม สาเหตุท่ีทําให�การแก�ปPญหาไม�สัมฤทธิ์ผลนั้น เนื่องจากมีอุปสรรคและ
ข�อจํากัดอยู�หลายประการ เหตุหลายประการ ฉะนั้นการจะแก�ไขท่ีจุดหนึ่งโดยเฉพาะ จึงเป-นการยากท่ี
จะสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะอย�างยิ่งการนําตัวผู�กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายซ่ึงเป-นเพียงการ
ปmองกันท่ีปลายเหตุ เม่ือผู�กระทําผิดพ�นโทษออกมาแล�วก็อาจจะกลับไปประกอบอาชญากรรมได�อีกใน
ขณะเดียวกันผู�กระทําผิดท่ียังไม�ได�ถูกเจ�าหน�าท่ีนําตัวมาลงโทษตามกฎหมาย ก็ยังคงประกอบ
อาชญากรรมอยู� รวมท้ังผู�ท่ีมีแนวโน�มจะประกอบอาชญากรรมด�วย ดังนั้น การค�นหาสาเหตุท่ีจริงของ
การกระทําความผิดจึงมีความจําเป-นอย�างยิ่งซ่ึงนอกจากจะแก�ไขท่ีตัวผู�กระทําเพ่ือปmองกันไม�ให�กระทํา
ผิดซํ้าแล�ว ยังเป-นการส�งเสริมให�กลับตัวเป-นพลเมืองดีของสังคมในภายหน�า 
 ปPจจัยท่ีทําให�เกิดอาชญากรรม ปPจจัยต�าง ๆ ท่ีเป-นสาเหตุก�อให�เกิดอาชญากรรมมีอยู�
หลายประการ ซ่ึงสามารถแยกได�เป-นประเภทใหญ� ๆ ดังนี้ 
 1. ปPจจัยทางชีววิทยา 
 2. ปPจจัยทางร�างกาย 
 3. ปPจจัยทางจิตวิทยา 
 4. ปPจจัยในทางครอบครัว 
 5. ปPจจัยเก่ียวกับความยากจน 
 6. ปPจจัยเก่ียวกับชุมชน 
 7. ปPจจัยเก่ียวกับวัฒนธรรม 
 จากปPจจัยต�าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต�อการประกอบอาชญากรรมนั้น คงมิใช�อิทธิพลของปPจจัย
ใดปPจจัยหนึ่งเพียงอย�างเดียว แต�เป-นอิทธิพลหลายปPจจัยร�วมดําเนินการประสานกัน (Interact) ต�อ
บุคคลผู�นั้นในระยะเวลาอันยาวนานท้ังในด�านดีและไม�ดี มีท้ังผลักดันและระงับยับยั้ง เม่ืออิทธิพลฝ\าย
ตํ่ามีอํานาจเหนือฝ\ายสูงได�คนก็จะประกอบอาชญากรรมข้ึน 
 แนวคิดและทฤษฎีในการอธิบายสาเหตุการกระทําผิด การศึกษาถึงสาเหตุการกระทําผิด
หรือสาเหตุแห�งอาชญากรรมได�มีมาต้ังแต�ศตวรรษท่ี 19 กล�าวคือ จากสํานัก Positive School โดยมี 
ลอมโบรโซ กาโรเฟโล และเฟอร&รี เป-น ผู�ริเริ่มศึกษาสาเหตุแห�งอาชญากรรมจากสภาพความบกพร�อง
ทางกายภาพและการถ�ายทอดทางกรรมพันธุ& ต�อมาเม่ือการศึกษาทางสังคมวิทยาได�ขยายกว�างขวาง
ออกไป นักสังคมวิทยาผู�ติดตามผลงานการศึกษาของเดอร&ไดม& (Durkeim, 1931: 50-53) ได�ให�ความ
สนใจต�อสาเหตุแห�งอาชญากรรมในแง�ของสังคมวิทยา และพร�อม ๆ กันนั้น ทฤษฎีจิตวิเคราะห&ของ  
ฟรอยด& (ชาย เสวิกุล, 1931: 54-55) ก็ได�เข�ามามีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห&สาเหตุแห�งอาชญากรรม
อีกสาขาหนึ่ง นับต้ังแต�ศตวรรษท่ี 20 เป-นต�นมาจึงได�เป-นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว�าสาเหตุแห�ง
อาชญากรรมมีปPจจัยท่ีเก่ียวข�องผสมผสานกันอยู� 3 ประการ คือ 
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 1. ปPจจัยทางกายภาพ 
 2. ปPจจัยทางสังคม 
 3. ปPจจัยทางจิตใจ 
 กิบบอนส& (Gibbons, 1931: 67-70) ได�กล�าวถึงทฤษฎีของอาชญากรรมหรืออาจกระทํา
ความผิดสามารถแบ�งออกเป-น 3 พวกใหญ�ๆ ได�คือทางชีววิทยา 
 ทางชีววิทยาหาคําตอบของสาเหตุนี้ว�า ผู�ฝ\าฝ�นกฎหมายเป-นบุคคลซ่ึงกระทําผิดเพราะเป-น
ผลของความผิดปกติทางชีวิทยา ผู�กระทําผิดเป-นผลลัพธ&ของความบกพร�องทางพันธุกรรม เช�น ความ
ไม�สมดุลของต�อมหรือพยาธิสภาพทางสมอง โครงสร�างของร�างกายหรือแบบอารมณ& ซ่ึงจะผลักดันให�
เขาต�องการกระทําผิด 
 ส�วนทางจิตวิทยานั้นมีความเป-นแตกต�างออกไป กล�าวคือผู�กระทําผิดแสดง พฤติกรรม
เพราะเป-นผลของพยาธิสภาพทางจิตใจอย�างใดอย�างหนึ่งในทฤษฎีทางจิตวิทยา ส�วนมากเด็กท่ีมี
ปPญหาในการปรับตัวมักจะถูกประเมินว�าเป-นผลของประสบการณ&ทางสังคมท่ีใกล�ชิดตัวเขาคือใน
ครอบครัวหรือสภาพการณ&อ่ืนท่ีคล�ายกัน ดังนั้นจึงไม�ใคร�สนใจผลขององค&กรทางสังคมเท�าใดนัก  
 และสําหรับข�อคิดทางด�านสังคมวิทยานั้น มักจะอธิบายความแตกต�างในเรื่องอัตราการ
กระทําของบุคคล โดยใช�เง่ือนไขต�าง ๆ ของโครงสร�างทางสังคม หรือหากกล�าวละเอียดย�อยไปอีกก็
มักจะอธิบายผู�กระทําผิดแต�ละคน โดยขบวนการเรียนรู�ในกลุ�มแก�งค&และ สิ่งแวดล�อมอ่ืน ๆ ท่ี
ก�อให�เกิดการใส�ตราบาปโดยหน�วยงานการควบคุมสังคมต�าง ๆ และอธิบายโดยตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีเป-น
ประเภท (Gibbon, 1931: 71-73) 
 สาเหตุการกระทําผิดทางชีววิทยา ทฤษฎีทางชีววิทยามีข�อสมมติฐานว�าอาชญากรรมได�รับ
อิทธิพลจากพันธุกรรม กล�าวง�าย ๆ ก็คือ ความบกพร�องของพันธุกรรมทําให�เกิดอาชญากรรมข้ึน แม�
ผู�กระทําผิดได�มีประสบการณ&ใหม�ของชีวิตในระยะหลังก็ไม�อาจจะแก�ความบกพร�องของพันธุกรรมได� 
 ในปลายคริสต&ศตวรรษท่ี 19 นายแพทย&ชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Lombroso ได�ทําการศึกษา
เก่ียวกัชีวภาพของอาชญากรและผู�ป\วยโรคจิตในสงครามไดรมีน และได�เขียนหนังสืออาชญากรรม: 
สาเหตุและวิธีแก� (grimes its causes and remedies) ซ่ึงต�อมากลายเป-นทฤษฎีลักษณะซ�อน 
(Theory of Atavism) และหนังสือเรื่องอาชญากรรม (Grimminal Men) สาเหตุแห�งการเกิด
อาชญากรรมนั้น Lombroso มีความเห็นว�าอิทธิพลของสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสมผสมผสานกับ อิทธิพล
ของพันธุกรรมเป-นปPจจัยสําคัญท่ีนําไปสู�การกระทําผิด และเขายังเชื่อว�าคนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
(โดยเฉพาะอาชญากรรม) เป-นพวกท่ีมีความผิดปกติทางร�างกาย เช�น รูปหน�า กะโหลกศีรษะ ลักษณะ
ร�างกาย มันสมองฯ เหล�านี้ Lombroso เรียกว�า พวกท่ีเกิดมาเพ่ือเป-นอาชญากร (born criminal) 
(Sykes, 1978: 11-14) 
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 ในป� ค.ศ. 1913 Charles Goring ได�ทําการศึกษาอย�างมีระบบกับกลุ�มอาชญากร
ผู�กระทําผิดซํ้า จํานวน 12,000 คน และกลุ�มตัวอย�างผู�ไม�เป-นอาชญากร ซ่ึงได�จากการสุ�มตัวอย�างมา
อย�างถ่ีถ�วนแล�วปรากฏว�า ไม�พบลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต�างอย�างแน�ชัดในกลุ�มตัวอย�างท้ังสอง 
(Goring, 1931: 102) 
 ในป� ค.ศ. 1939 นักมนุษยวิทยา ชื่อ Hooton ได�พิมพ&หนังสือข้ึนมาเล�มหนึ่งชื่อว�า 
“อาชญากรรมกับคน” อันเป-นผลมาจากการศึกษาเป-นเวลา 12 ป� โดยการศึกษาเปรียบเทียบ นักโทษ 
11,000 คน กับกลุ�มควบคุมอีกจํานวนเล็กน�อย ซ่ึงส�วนมากก็เป-นนิสิตนักศึกษากับคน ดับเพลิง 
Hooton ได�สรุปผลการศึกษาของเขาดังนี้ 
 1. อาชญากรรมเป-นผลโดยตรงจากความตํ่าต�อยในทางชีวภาพ 
 2. อาชญากรรมแต�ละชนิดก็จะมีลักษณะความตํ่าต�อยในทางกายภาพแตกต�างกันไป 
 3. คนแต�ละเชื้อชาติจะประกอบอาชญากรรมไม�เหมือนกัน (Hooton, 1939: 388) 
 สาเหตุการกระทําผิดทางจิตวิทยา สาเหตุการเกิดอาชญากรรมหรือการกระทําผิดด�าน
จิตวิทยา บุคลิกภาพส�วนมากจะเป-นการศึกษาวิเคราะห&ใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะทางจิตวิทยาท่ัวไป 
ซ่ึงศึกษาวิเคราะห&ปPญหาในด�านการพัฒนาทางด�านความเจริญเติบโตท้ังร�างกายและจิตใจปPญหา
เก่ียวกับจิตท่ีมีแนวโน�มเบี่ยงแบนอาจเก่ียวเนื่องกับหน�าท่ีของจิตแพทย& นักจิตวิเคราะห& โดยหลักท่ัวไป 
การศึกษาสาเหตุกระทําผิดทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพจะหมายถึงความไม�สมประกอบทาง
บุคคลิกภาพความกระทบกระเทือนทางอารมณ& การควบคุมตนเองและประสบการณ&การควบคุม
ตนเองซ่ึงมีบทบาทต�อการศึกษา เข�าใจถึงสาเหตุของอาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากร 
 การศึกษาสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมหรือการกระทําผิดในระหว�างป� ค.ศ. 1960-
1970 มีนักวิชาการหลายคนได�สนใจศึกษาในแง�ประเด็นของ “จิตใจอาชญากร” (Criminal mind) 
เนื่องมาจากได�เกิดคดีฆาตกรรมรุนแรงอยู�มากมาย เช�น กรณี Richard Spedk ได�ฆาตกรรมนักเรียน
พยาบาลในชิคาโก แต�ตามรายงานของจิตแพทย&ว�าเขามีความผิดปกติทางสมอง เนื่องจากการ
กระทบกระเทือนจากการบาดเจ็บสาหัสทางศีรษะเม่ือเป-นเด็กหรือกรณีของ Charles Whitman ยิง
ป�นจากบนหอคอยในมหาวิทยาลัยเท็กซัสใส�ฝูงชนและทําให�มีผู�เสียชีวิต 13 คน และบาดเจ็บ 31 คน 
จากการผ�าพิสูจน&พบเนื้อร�ายในสมอง ในกรณีดังกล�าวเกิดการต้ังคําถามว�า การสังหารหมู�เช�นนี้อาจ
เป-นผลมาจากฆาตกรท่ีมีจิตใจในลักษณะพิเศษซ่ึงแตกต�างไปจากบุคคลอ่ืนหรือไม� (Keid, 1979: 162) 
และการศึกษาของจิตแพทย& William Healy ได�ศึกษาสาเหตุการกระทําผิดของเด็กโดยวิธีการศึกษา
แบบเฉพาะกรณี โดยมีแนวความคิดว�าการจะทราบสาเหตุพฤติกรรมของเด็กได�ต�องศึกษาโดยละเอียด
ลึกซ้ึงเรื่องความผิดปกติทางอารมณ&ตั้งแต�เยาว&วัย โดยการวิเคราะห&ทางอินทรีย& ทางจิตวิทยา อิทธิพล
ของสภาพแวดล�อมทางสังคมและ Sus Titus Reid ได�ประเมินผลงานของ Healy ในหนังสือเรื่อง 
The Indiviquent ว�ามีข�อผิดพลาดทางระเบียบวิธีวิจัยอยู�มาก โดยการสุ�มตัวอย�างมิได�เลือกมาโดย
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การสุ�มตัวอย�างท่ีแท�จริงจึงเป-นผลให�มีขอบเขตจํากัดในการวิเคราะห&ข�อมูลไม�ให�คําจํากัดความท่ี
แน�นอนในบางคํา มิได�ระบุชัดเจนว�ามีการวัดอย�างไรในเรื่องของตัวแปร (Reid, 1979: 163-164) 
 จิตวิเคราะห&เป-นจิตวิทยาสาขาหนึ่งมีเนื้อหา ครอบคลุมกว�างขวาง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
แบบการปรับตัวของกลไกปmองกันตนเองแบบต�าง ๆ นั้นสามารถนํามาอธิบายสมเหตุสมผลและเป-น
จิตวิทยาสาขาท่ีมองมนุษย&ในทางลบ กล�าวคือ เชื่อว�ามนุษย&มีสิ่งชั่วร�อยติดตัวมาแต�กําเนิด การขัด
เกลาทางสังคมทําให�มนุษย&มีพฤติกรรมตามแบบท่ีสังคมต�องการ ในขณะเดียวกันแรงผลักดันในตัว
มนุษย&เหล�านี้ก็เปรียบเสมือนน้ําท่ีต�องมีทางออกไม�ทางใดก็ทางหนึ่ง เช�น อาจเป-นไปในทางเป-นท่ี
ยอมรับของสังคมหรือในในฝ\าฝ�นสังคมพฤติกรรมของมนุษย&ท่ีถูกขัดขวางหยุดชะงัก จะมีผลต�อ
พฤติกรรมหรือมีผลต�อการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย&ต�อไป (โสภา ชูพิกุลชัย, 2525: 47) 
 ในการศึกษาเรื่องจิตวิทยาวิเคราะห&นั้นเกิดข้ึนในช�วง พ.ศ. 1856-1930 โดยจิตแพทย&ชาว
ออสเตรีย ชื่อ Sigmund Freud (Silever, 1981: 51-54) ได�พัฒนาจากทฤษฎีบุคลิกภาพของมนุษย& 
โดยวิเคราะห&จิตใจของมนุษย&ประกอบด�วยส�วนสําคัญ 3 ส�วน คือ id, ego และ superego สันดาน
ดิบนั้นเป-นความรู�สึกของจิตท่ีเป-นมาแต�เดิมนับต้ังแต�ถือกําเนิดมานั่นเอง เช�น ความหิว ความกระหาย 
และความต�องการอ่ืน ๆ เป-นต�น อัตราหรือความเป-นตัวของตัวเป-นสิ่งคอยควบคุมการปฏิบัติของ
สันดานดิบให�สอดคล�องกับความต�องการของสติสัมปชัญญะ ซ่ึงเกิดข้ึนจากวัฒนธรรมในสังคม อย�างไร
ก็ตามสันดานดิบก็มิอาจจะปฏิบัติตามวัฒนธรรมได�เสมอไป เพราะความขัดแย�งกัน อัตตาจึงต�องคอย
กดเอาไว�และเม่ือสันดานดิบถูกกดไว�ก็จะซ�อนตัวอยู�ในจิตใต�สํานึก ลักษณะเช�นนี้จะทําให�เกิดความ
วิตกกังวลข้ึนมา ทางออกก็คือต�องมีการด้ินรนต�อสู�ในรูปแบบต�าง ๆ อย�างไรก็ตามสันดานดิบก็ยังอยู�
มิได�หมดไปแต�อย�างใด และรอจังหวะท่ีจะแสดงออกมาในรูปแบบอ่ืน ๆ อีก 
 หากจะอธิบายการประกอบอาชญากรรมตามแนวคิดจิตวิเคราะห&ก็อาจจะกล�าวได�ว�าเด็ก
ธรรมดาท่ัวไปเกิดมาเพ่ือเป-นอาชญากรรม เพราะชีวิตเริ่มต�นด�วยความไม�มีศีลธรรมและมีสัญชาตญาณท่ี
เป-นปฏิปPกษ&ต�อสังคมอยู�แล�ว หน�าท่ีของอารยธรรมก็คือ ทําให�เด็กสลัดท้ิงสัญชาตญาณด้ังเดิมนี้เสีย 
ตามปกติก็จะกระทําได�โดยให�เด็กได�รับการถ�ายทอดค�านิยมจากพ�อแม�ซ่ึงจะช�วยให�เด็กพัฒนา
สติสัมปชัญญะ (superego) ข้ึนมาได� ถ�าหากสติสัมปชัญญะไม�ได�รับการพัฒนาอย�างเพียงพอแล�วก็
อาจจะทํานายได�เลยว�า อาชญากรรมจะต�องบังเกิดข้ึนในทัศนะของจิตวิเคราะห& ยังมีอีกว�าอาชญากรรม
อาจจะเกิดข้ึนเพราะพัฒนา superego จนเกินขนาด กล�าวคือในช�วงท่ีคนเรากําลังเจริญเติบโตใน
สังคมนั้น แรงกระตุ�นในทางเพศและความก�าวร�าวถูกเก็บกดเอาไว�ไม�ให�แสดงออกเต็มท่ี อย�างไรก็ตาม
ไม�ได�หมายความว�าแรงกระตุ�นสองอย�างนี้จะเหือดหายไปได�โดยง�าย มักจะถูกเก็บซ�อนไว�ในจิตได�
สํานึก (Unconscious mind) เม่ือถูกปฏิเสธ หรือเก็บกดไว�นาน ๆ เข�าสันดานดิบมันก็จะแข็งแรงข้ึน 
สติสัมปชัญญะก็จะไร�ความหมาย อาชญากรรมก็อาจจะเกิดข้ึนได� (Lillyquist, 1980: 91-92)  
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 นอกจาก Freud แล�ว ยังมีนักจิตวิเคราะห&อีกหลายคนท่ีพยายามอธิบายพฤติกรรมเบี่ยง
บนโดยใช�สาเหตุทางจิตใจมาอธิบาย อย�างเช�น Alfred Adler (1870-1937) ได�อธิบายว�าสาเหตุท่ีทํา
ให�คนเรามีพฤติกรรมเบี่ยงบนนั้น เนื่องมาจากคนนั้นมีความรู�สึกว�าตนเองมีปมด�อย (inferiority 
complex)  
 แอดเลอร& (Adler) ได�ยกตัวอย�างของตนท่ีกระทําผิดโดยชี้ให�เห็นว�าคนท่ีประกอบ 
อาชญากรรมนั้นจงใจท่ีจะกระทําผิดเพ่ือลบปมด�อยท่ีตนมีอยู� (Compensation) ในกรณีนี้ผู�กระทําผิด
มีความรู�สึกว�าตนเองมีปมด�อย ไม�เสมือนกับคนอ่ืนในสังคม การกระทําผิดจึงเป-นหนทางหนึ่งท่ีทดแทน
ความมีปมด�อยของตนเองได� ฉะนั้นการกระทําผิดจึงเป-นการจูงใจ ส�วน จัง (Jumg) (1875-1960) ท่ี
ได�พัฒนาแนวความคิดในเรื่องคนสองประเภท คือ คนท่ีชอบแสดงออก (extrovert) และคนท่ีชอบ
เก็บกด (introvert) (Reid, 1979: 161-166)  
 การอธิบายสาเหตุการกระทําดังกล�าวข�างต�นนับเป-นการศึกษาแบบเฉพาะบุคคล 
(Individualistic approach) คือ ศึกษาเฉพาะตัวผู�กระทําผิด แต�ในตามความเป-นจริงมนุษย&ทุกคน 
ย�อมผูกพันกับสังคมเสมอ มีการยอมรับกฎเกณฑ&ร�วมกัน มีหน�าท่ีของตนในสังคมความคิดเหล�านี้ทําให�
เกิดมีการอธิบายสาเหตุการกระทําผิดโดยพิจารณาในแง�สังคมด�วย 
 นอกจากนี้ ยังมีสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เช�น สถาบันศาสนามีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของคน 
เช�น ผู�ท่ีนับถือคริสต&ศาสนา ทุกวันอาทิตย&ก็จะไปโบสถ& ร�วมกิจกรรมทางศาสนา ไม�คิดประกอบ
อาชญากรรม 
 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการทางสังคมท่ีมีผลต�อพฤติกรรมมนุษย&มี 3 ส�วน คือ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคม (Social learning theory) ทฤษฎีกล�าวว�ามนุษย&เรียนรู�
เทคนิคและทัศนคติของอาชญากรรม จากการมีความสัมพันธ&ท่ีใกล�ชิดกับผู�ท่ีเป-นอาชญากรรม จึงเกิด
การเรียนรู�พฤติกรรมนั้นมา 
 2. ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social control theory) เชื่อว�ามนุษย&ทุกคนมีความ
เป-นอาชญากรในตัวเอง แต�เป-นเพราะความผูกพันท่ีมีต�อสังคมทําให�สามารถควบคุมพฤติกรรมของตน
ให�อยู�ในกรอบของสังคมได� 
 3. ทฤษฎีปฏิกิริยาของสังคม หรือการตีตรา (Social reaction (labeling) theory) มี
มุมมองว�าคนจะกลายเป-นอาชญากรเพราะสังคมตีตราให�เป-น และผู�ท่ีถูกตีตราก็ยอมรับสภาพท่ีได�รับ
เช�นกัน 
 อาชญากรรมพ้ืนฐาน (Traditional street crimes) อาชญากรรมพ้ืนฐาน หรือ
อาชญากรรมพ้ืนบ�าน หรืออาชญากรรมท�องถนนท่ัวไป เป-นอาชญากรรมท่ีท้ังประเภทตํารวจ นโยบาย
ของรัฐ และสื่อมวลชนให�ความสนใจ ได�แก� ลักทรัพย&วิ่งราวทรัพย& ชิงทรัพย& ปล�นทรัพย& ย�องเบา 
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ข�มขืน ทําร�ายร�างกาย และฆ�า มักเป-นอาชญากรรมท่ีประสงค&ต�อทรัพย&หรือต�อชีวิตร�างกาย ซ่ึงคน
ท่ัวไปลงความเห็นว�าเหล�านี้ คือ อาชญากรรมท่ีควรจับกุมอาชญากรนํามาข้ึนศาลและติดคุกไปในท่ีสุด 
 ผู�ประกอบอาชญากรรมเหล�านี้มักจะเป-นผู�ท่ีอยู�ชายขอบของสังคม (Marginal man) ใน
รูปแบบต�างๆ ได�แก� กลุ�มคนยากจน การศึกษาตํ่า ว�างงาน จรจัด และเป-นชนกลุ�มน�อย หรือกลุ�มชาติ
พันธุ&ของสังคม เช�น กลุ�มชาติพันธุ&พม�าในไทย ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยภูเขา เป-นต�น 
 ในการประเมินอาชญากรรมประเภทนี้ พบว�าเกิดจากอาชญากร 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
แรก อาชญากรรมติดนิสัย หรืออาชญากรรมมืออาชีพ หมายถึง อาชญากกรมผู�อาศัยการประกอบ
อาชญากรรมเพ่ือดํารงชีพในลักษณะรูปแบบต�างๆ เช�น นักฉวยทรัพย&ในห�างสรรพสินค�า นัก
ล�วงกระเป�าในท่ีชุมชน นักตัดช�องย�องเบาในเคหสถาน หรือพวกแมวน้ําซ่ึงลักสินค�าจากเรือขนส�ง
สินค�าเป-นต�น (ปุระชัย เป��ยมสมบูรณ& และคณะ, 2531: 7) อาชญากรรมประเภทนี้ไม�ว�าจะด�วยเหตุผล
ใดก็ตาม ปรากฏว�ามีพฤติกรรมกระทําผิดอย�างต�อเนื่องในรูปแบบเด่ียวกัน และเป-นผู�กระทําผิดซํ้า 
(Recidivism) มากท่ีสุด เม่ือเทียบกับอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ ใน 6 ประเภทนี้ แต�หากวิธีการบําบัด
ฟ��นฟูได�ผลดี อาชญากรรมเหล�านี้จะหันเหวิถีชีวิตใหม�ไปสู�อาชีพท่ีถูกกฎหมายได� ส�วนอีกรูปแบบหนึ่ง
เป-นพวก อาชญากรรมกระทําผิดครั้งเดียว (one-time-only criminals) คือ กระทําผิดเนื่องจากเหตุ
บังเอิญหรือไม�มีเจตนากระทําผิด เช�น ขับรถชนคนตายโดยประมาท เป-นกลุ�มท่ีไม�สมควรถูกลงโทษ
อย�างรุนแรง ควรใช�วิธีบําบัดแก�ไขปPญหาฟ��นฟูในชุมชน เช�นวิธีการควบคุมพฤติกรรม (Probation) 
หรือการทํางานบริการสังคม (community service) จะเหมาะสมกว�าลงโทษจําคุก หรืออาจเป-นพวก
ท่ีฆ�าสามีเนื่องจากไม�อาจทําต�อสภาพกดดันท่ีสามีชอบใช�ความรุนแรงในครอบครัวท้ังๆ ท่ีโดยปกติจะ
ประพฤติตนเป-นพลเมืองดีตลอดมาก็ตาม 
 นอกจากนี้อาชญากรรมพ้ืนฐานยังแบ�งการพิจารณาได�เป-น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี
กระทําต�อเหยื่อในลักษณะท่ีรุนแรง (violence crime or grave crime) และอาชญากรรมท่ีมี
ลักษณะไม�รุนแรง (non- violence crime)  
 Contad ได�จําแนกอาชญากรรมซ่ึงประกอบอาชญากรรมลักษณะท่ีมีความรุนแรงโดย
อาศัยความก�าวร�าวของผู�กระทําผิดไว� 4 ประเภท คือ (อรรณพ ชูบํารุง, 2532: 89) 
 ประเภทแรก อาชญากระทําผิดด�วยความรุนแรงเพราะวัฒนธรรม ((Culturally violent 
offender) อาชญากรเหล�านี้เติบโตข้ึนท�ามกลางวัฒนธรรมของ (Subculture) ซ่ึงถือว�าความรุนแรง
เป-นวิถีชีวิต ลักษณะวัฒนธรรมรองท่ีปรากฏได�แก� ความก�าวร�าย หยาบคาบ ซ่ึงนําไปสู�การทุบตี การ
ปล�น ฯลฯ เรียกว�าเป-นวัฒนธรรมรองในการกระทําผิด (criminal subculture) 
 ประเภทท่ีสอง อาชญากรกระทําผิดด�วยความรุนแรงเพราะมีสันดานโจร (Criminally 
violent offenders) อาชญากรประเภทนี้กระทําผิดเพราะมีเปmาหมายบางอย�างส�วนความรุนแรงเป-น
เครื่องมือในการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงมักพกพาอาวุธติดตัวไปด�วย 
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 ประเภทท่ีสาม อาชญากรกระทําผิดด�วยความรุนแรงเพราะความเจ็บป\วยทางจิต 
(Pathologically violent offenders) อาชญากรประเภทนี้ได�รับการวิเคราะห&ว�ากระทําความผิด
เพราะเป-นโรคจิต สมองพิการ หรือขาดความสามารถทางจิต ความผิดท่ีกระทํามักเป-นความผิดทาง
เพศ มีการทรมานทุบตีอย�างรุนแรงก�อนการข�มขืนกระทําซําเรา 
 ประเภทท่ีสี่ อาชญากรกระทําผิดด�วยความรุนแรงตามสถานการณ& (Situational violent 
offenders) อาชญากรประเภทนี้กระทําผิดเพราะเหตุการณ&พาไป เหยื่ออาชญากรรมมัก ได�แก� คู�
สมรส หรือ คนท่ีรู�จักคุ�นเคยกัน 
 อาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงเฉพาะรูปแบบ ยังจําแนกได�ดังนี้ 
 1. ฆาตกรรม (Criminal homicide) คือ การกระกระทําให�ผู�อ่ืนถึงแก�ความตายโดย   
ต้ังใจ (murder) หรือโดยมิได�ไตร�ตรองไว�ก�อนแต�อาจเป-นเพาระอารมณ&โกรธจัดขณะทะเลาะ
กัน (manslaughter) หรือเพราะประมาทหรือรู�เท�าไม�ถึงการณ& (excusable homicide) และ
ฆาตกรรมท่ีกระทําต�ออาชญากรโดยเจ�าพนักงานเป-นผู�กระทําเนื่องในการปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี   
ซ่ึงเรียกว�า วิสามัญฆาตกรรม (justifiable homicide หรือ extra-judicial killing)  
  Kenefick and O’Leary จําแนกฆาตกรออกเป-น 9 ประเภท ดังนี้ (อรรณพ ชูบํารุง, 
2532: 90-103) 
  1.1 ฆาตกรธรรมดา (Ordinary murder) เป-นพวกฆ�า ผู�อ่ืนเพ่ือรักษาเกียรติของ
ความเป-นลูกผู�ชายในกรณีท่ีถูกสบประมาท เช�น ถูกด�า ท�าทาย หรือหม่ินเชิงชาย โดยมักจะเกิดขณะ
เมามาย 
  1.2 ฆาตกรอาชีพ (professional murder) เป-นพวกท่ีดํารงชีพอยู�ได�ด�วยการฆ�าผู�อ่ืน 
เช�น มือป�นรับจ�าง หรือนักฆ�าประจําองค&การอาชญากรรม 
  1.3 ฆาตกรหลงวัฒนธรรม (cultural murder) เป-นพวกฆ�าผู�อ่ืนเพราะสภาพสังคม
บังคับกดดัน เกิดความล�มสลายทางสังคมเกิดการหลงวัฒนธรรม หรือหลงสิทธิใดสิทธิหนึ่ง เช�น ใน
สหรัฐอเมริกามีกลุ�ม KU Klux Klan ตามฆ�าพวกผิวดําท่ีทําอะไรขัดขวางอุดมคติของพวกเขา หรือ
กรณีสาธุคุณจิม โจมส& ประมุขของลัทธิผู�กลายเป-นฑูตมรณะล�างสมองสาวกของคริสตจักร จนบรรดา
สาวกยอมสละทุกสิ่งท่ีตนมีให�แก�เขาและได�ให�สาวกด่ืมน้ําหวานผสมไชยาไนด&ตายหมู� โดยทางการพบ
ศพกว�า 900 ศพ ท่ีเมืองโจนส&ทาวน& (อาณานิคมท่ีเขาจัดต้ังข้ึนเอง) ประเทศกายานา อเมริกาได� 
(Reader’s Digest, 2000: 51) 
  1.4 ฆาตกรไร�เกียรติยศ (the inadequate murder) เป-นพวกฆ�าผู�อ่ืนเพราะมี
ความรู�สึกไม�พอใจต�อสภาพความเป-นอยู�ของตนเองรู�สึกว�าตนเป-นคนไม�มีเกียรติยศ เป-นคนตํ่าต�อย จึง
ฆ�าผู�อ่ืนเพ่ือให�มีชื่อเสียงหรือเพราะอยากดัง บุคคลท่ีเขาฆ�าจึงมักเป-นบุคคลสําคัญของสังคม เช�น ลอบ
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ฆ�าโรแนล เรแกน ขณะดํารงตําแหน�งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ฆ�าจอห&น เลนนอน 
นักร�องชื่อดังแห�งวงดนตรี The Beaties เป-นต�น 
  1.5 ฆาตกรหัวเสีย (The psychopathic murder) เป-นพวกฆ�าผู�อ่ืนเพราะถูกบังคับ
ให�กระทํารุนแรง โดยปราศจากการยั้งคิดอันเนื่องมาจากการยั่วยุของเหยื่ออาชญากรรมทําให�เกิด
อารมณ&โกรธจนยั้งใจไว�ไม�อยู� 
  1.6 ฆาตกรจิตผันผวน (The brain-damaged murder) เป-นพวกจมอยู�ในความคิด 
เก็บกดอารมณ&ของตนเองไว�นานๆ จนกลายเป-นความอาฆาต และพร�อมท่ีจะทําลายผู�อ่ืนเม่ือมีโอกาส 
  1.7 ฆาตกรโรคจิต (Psychotic murder) เป-นพวกฆ�าผู�อ่ืนเพราะวิกลจริต เห็นสิ่ง
ต�างๆ ตรงกันข�ามกับความจริง จึงอยู�ในฐานจะฆ�าใครก็ได�หรือบ�างก็ฆ�าคนรูปแบบเฉพาะอย�างต�อเนื่อง 
ซ่ึงเรียกว�าฆาตกรต�อเนื่อง (serial killer) เช�น ฆ�าสาวผิวขาวท่ีใส�เสื้อขนาด 14 เพ่ือแล�เนื้อมาเย็บเสื้อ
หนังไว�สวมใส� เป-นต�น 
 2. การทําร�ายร�างกายจนบาดเจ็บสาหัส (assault) คือ อาชญากรรมท่ีกระทําต�อชีวิต
ร�างกายรูปแบบหนึ่งท่ีทําให�เหยื่อบาดเจ็บสาหัสหรือพิการท้ังกายและจิต ซ่ึงการทําร�ายร�างกายจน
บาดเจ็บสาหัสมีท้ังแบบท่ีเกิดจากความไร�ระเบียบของสังคม (anomie) เนื่องจากท่ีอยู�อาศัยและ
สภาพแวดล�อมแออัด สกปรก ขาดความเป-นระเบียบเรียบร�อย ทําให�คนเกิดความตึงเครียด และ
แบบทรี่เกิดจากปPจจัยทางจิตใจ อันเป-นผลจากประสบการณ&ทางสังคม ทําให�บุคคลรู�สึกมุ�งร�ายต�อผู�อ่ืน 
ขาดมุทิตาจิต (victim identification) ต�อเหยื่ออาชญากรรม ไม�ว�าจะเป-นบุคคลใกล�ชิดในครอบครัว 
คือ พ�อ แม� พ่ี น�อง คู�สมรส บุตร รวมท้ังบุคคลอ่ืนๆท่ีอยู�นอกครอบครัวก็ตาม ส�วนวิธีการทําร�ายก็แต�
ยิง แทง เตะ ต�อย ตบตี ทําให�พิการ ใช�ยาพา ใช�น้ํากรดสาด ตีด�วยไม�กอล&ฟ เป-นต�น ซ่ึงเป-นการกระทํา
ท่ีโหดเหี้ยมทารุณมากท่ีสุด โดยฆาตกรต�องเมินเฉยต�อคําวิงวอนของเหยื่อและภาพความเจ็บปวดของ
เหยื่อท่ีปรากฏขณะกระทําความผิด และบ�างก็กระทําไปด�วยฤทธิ์ของโทสจริต 
 3. การข�มขืนกระทําชําเรา (forcible rape) เป-นอาชญากรรมทางเพศท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ครอบครัว คนรัก คนรู�จักกัน รวมท้ังคนแปลกหน�า กระทําชําเราเป-นพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีมีความ
รุนแรงท่ีสุดในบรรดาอาชญากรรมทางเพศ (sexual offense) เนื่องจากสภาวะดังกล�าวเป-นสภาวะท่ี
เกิดข้ึนอย�างกะทันหัน โดยผู�ถูกข�มขืนกระทําชําเราหรือ “เหยื่ออาชญากรรม” (crime victim) ไม�
คาดคิดมาก�อนหรืออยู�ในสภาพจําต�องยอมให�ถูกกระทํา และผลจากการกระทําอาชญากรรมดังกล�าว
ได�ทําลายเหยื่ออาชญากรรมท้ังร�างกายและจิตใจอย�างรุนแรงร�าวลึกและแฝงใจจํา ด�วยการใช�กําลัง
บังคับทางกายและการบีบบังคับทางจิตใจ ท้ังพฤติกรรมดังกล�าวก�อให�เกิดความวิตกกังวลหวาดหวั่น 
น�าสะพรึงกลัว และรู�สึกไม�ม่ันคงปลอดภัย ไม�ไว�วางใจแก�ผู�คนในสังคมทุกครั้งท่ีมีข�าวอาชญากรรมทาง
เพศในเรื่องของการข�มขืนกระทําชําเราเกิดข้ึน 
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 4. การปล�น (robbery) การปล�นหรือการโจรกรรมเป-นอาชญากรรมท่ีประสงค&ต�อทรัพย&
โดยใช�วิธีการท่ีอุกอาจ รุนแรง ใช�กําลังหรือข�มขู�ว�าจะใช�กําลัง ซ่ึงมีก�อให�เกิดความบาดเจ็บและตาย
ตามมา การปล�นตามกฎหมายไทยจัดว�าเป-นอุกฉกรรจ& ผู�ปล�นประกอบด�วยคนต้ังแต� 3 คนข้ึนไป ใช�
อาวุธ และตามกฎหมายเป-นความผิดท่ีมีโทษถึงประหารชีวิต 
  นักอาชญากรรมวิทยาวิเคราะห&ว�า เหตุท่ีการปล�นมักจะดําเนินไปโดยใช�กําลังและ
กระทําด�วยอาวุธ เนื่องจากอาวุธทําให�เกิดความม่ันใจว�าเปmต�อใช�ข�มขู�เหยื่อ เพ่ือควบคุมเหยื่อและ
สถานการณ& และเพ่ือให�เกิดความแน�ใจการหลบหนี ส�วนโจรผู�ทําการปล�นมีท้ังนักปล�นอาชีพ ปล�นตาม
โอกาส และปล�นเพราะติดสิ่งเสพติดทําให�ขาดสติ หรือเพ่ือนําทรัพย&สนเงินทองท่ีได�จากการปล�นมาซ้ือ
สิ่งเสพติดท่ีตนติดอยู�เสพ 
 5. การย�องเบา (burglar) เป-นอาชญากรรมท่ีประสงค&ต�อทรัพย&ในลักษณะไม�รุนแรง แต�
โดยการบุกรุกเข�าไปขโมยสิ่งของในสถานท่ีต�างๆ โดยผิดกฎหมาย ซ่ึงมีอัตราความถ่ีในการกระทําผิด
สูง สูญเสียทรัพย&มากท่ีสุด และยากแก�การควบคุมโดยเจ�าหน�าท่ีตํารวจ แต�อาจควบคุมได�ดีกว�าถ�า
เจ�าของทรัพย&อาศัยความระมัดระวังรอบคอบในการปmองกันตนเองและทรัพย&สินจากอาชญากรรม 
หรือโดยร�วมมือกับเพ่ือนบ�านเตือนภัยให�แก�กัน นักย�องเบามืออาชีพจะรู�ว�าของมีค�าอยู�ตรงไหนท้ังมี
ความเชื่อม่ันว�าการย�องเบาได�ของจํานวนมากแต�ลําบากเพียงเล็กน�อยเท�านั้น พวกนี้ไม�ค�อยมีความมุ�ง
ร�ายต�อเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ไม�นิยมใช�ความรุนแรง อาศัยช�องโอกาสหรือความเผอเรอของเหยื่อ โดยเหยื่อ
มักไม�รู�ว�าใครเป-นผู�ร�าย 
 6. การฉกฉวยทรัพย&สินในห�างสรรพสินค�า (shoplifting) การลักทรัพย&ในห�างทรัพย&สิน
ค�าเป-นการประกอบอาชญากรรมตามโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยให�กระทํา โดยไม�ต�องใช�กําลังหรือทําให�เหยื่อ
เกิดความกลัวแต�ประการใด 
 7. การลักขโมยยานยนต& การลักขโมยยานยนต& ซ่ึงหมายถึง การขโมยยานยนต&และรถ
จักรยายนต& เป-นอาชญากรรมรูปแบบใหม�ท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 20 นี้เอง การลักขโมยดังกล�าวมี
จุดมุ�งหมายสําคัญ 2 ประการ คือ ประเภทท่ีกระทําไปเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินชั่วครู�ชั่วยาม 
หรือเพ่ืออวดโชว&ความสามารถในการประพฤติแผลงๆ ของตนในกลุ�มเพ่ือน  
 เพ่ือเป-นการรักษาระดับมาตรฐานทางศีลธรรมของคนในสังคมส�วนรวม การกระทํา
บางอย�างจึงถูกกําหนดว�าเป-นการกระทําผิด การแสดงพฤติกรรมฝ\าฝ�นกฎหมายซ่ึงเป-นบรรทัดฐาน
ของสังคม จึงเป-นอาชญากรรมต�อมาตรฐานทางศีลธรรมอันดีงามของสังคม อาชญากรรมชนิดนี้ เช�น 
การเล�นการพนัน การเสพยาเสพติด การทําแท�ง การค�าประเวณี ฯลฯ ซ่ึงเป-นการทําท่ีสั่นคลอน
มาตรฐานทางศีลธรรมท้ังนี้เนื่องจากกระทําพฤติกรรมนี้แม�จะมีผู�คนกระทําผิดเป-นจํานวนมาก แต�มิได�
ก�อให�เกิดอันตรายแก�ผู�อ่ืน ซ่ึงฝ\ายท่ีออกกฎหมายอ�างว�ารัฐมีสิทธิท่ีจะคุ�มครองรักษาศีลธรรมอันดีงาม
ของประชาชนแห�งรัฐ พฤติกรรมดังกล�าวจึงผิดกฎหมาย 
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ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลป0นท่ีมีอิทธิพลในการสร�างสรรค�ผลงาน 

 อนุพงษ� จันทร  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 อนุพงษ& จันทร  
ท่ีมา: MiX Magazine: Men@Work,  เข�าถึงเม่ือ 24 มินายน 2558, เข�าถึงได�จาก https://www. 
google.co.th/search?q=.mixmagazine.in.th 
 
 อนุพงษ& จันทร เป-นชาว ปราจีนบุรี เกิดเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2523 จบการศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญา โทจาก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ& มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และทํางานเป-นอาจารย&ประจําภาควิชาวิจิตรศิลป� คณะสถาปPตยกรรมศาสตร& สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
 อนุพงษ& จันทร เจ�าของรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภท
จิตรกรรม ศิลปกรรมแห�งชาติ ครั้งท่ี 53 จากผลงาน ภิกษุสันดานกา ท่ีเป-นท่ีวิพากษ&วิจารณ&และ
ถกเถียงกันในวงกว�างของสังคม นอกจากรางวัลดังกล�าวแล�ว ก�อนหน�านี้เขายังเคยได�รางวัลเกียรติ
นิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม ศิลปกรรมแห�งชาติครั้งท่ี 52 ในภาพชื่อ เศษบุญ-เศษ
กรรม รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห�งชาติ ครั้งท่ี 
51 กับ พุทธบริษัทหมายเลข 4, รางวัลชมเชย การแสดงศิลปกรรมร�วมสมัยของศิลป8นรุ�นเยาว&ครั้งท่ี 
18 ในภาพ ภูมิลวง ฯลฯ ตัวงานของอนุพงษ&ชอบท่ีจะหยิบยกความเป-นไทยมาประยุกต&ใช�สอดคล�อง
กับวิถีชีวิต สังคมปPจจุบัน สะท�อนให�คนตระหนัก ฉุกคิดว�าเกิดอะไรข้ึนกับสังคม 
 จุดเปลี่ยนท่ีทําให� เขาเปลี่ยนมาเป-นงานด�านจิตรกรรมก็คือช�วงท่ีเข�าไปเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวิชาศิลปะพ้ืนบ�าน วิธีการมองงานศิลปะไทยร�วมสมัยมีขอบเขตกว�างกว�า
ภาพท่ีเรียนสมัยช�างศิลป� พอได�เข�าไปเรียนจริงๆ เขารู�สึกสนุก ก็เลยตัดสินใจเลือกในสิ่งท่ีอยากรู� 
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 “เพราะมันไม�ได�พูดถึงเรื่องของความเป-นรูปแบบ แต�พูดถึงความเป-นมิติของงาน มัน
สามารถเป-นได�หลายมิติ แต�แนวคิดของงานเป-นคอนเส็ปต&ท่ีเราจะทําอะไรแล�วสื่อไหนจะมารองรับ
ความคิดของเราท่ีจะมาทํางานได�ดีท่ีสุด” 
 ด�วยเหตุนี้เอง หลังจากท่ีได�มีการสัมผัสเรื่องของศิลปะพ้ืนบ�านไทยอย�างลึกซ้ึงในหลายๆ 
ด�าน อย�างเช�น ไปตามวัดแล�วได�เจอภาพเขียนในเรื่องของนรกเปรตหรืออสุรกาย อาจารย&อนุพงษ&จึง
นํามาพัฒนาในแบบศิลปะในแบบของตัวเองท่ีเก่ียวกับพระทําผิดพระวินัยทางศาสนา แล�วปรับเปลี่ยน
มาเป-นแบบเฉพาะของสังคม ทําให�สร�างสรรค&ผลงานออกมา อาทิ การแสดงศิลปกรรมร�วมสมัยของ
ศิลป8นรุ�นเยาว&ครั้งท่ี 18 ในภาพ “ภูมิลวง” การแสดงศิลปกรรมแห�งชาติ ครั้งท่ี 51 กับ “พุทธบริษัท
หมายเลข 4” การแสดงศิลปกรรมแห�งชาติครั้งท่ี 52 ในภาพชื่อ “เศษบุญ-เศษกรรม” การแสดง
ศิลปกรรมแห�งชาติ ครั้งท่ี 53 จากผลงาน “ภิกษุสันดานกา” งานหลายชิ้นของเขาล�วนแล�วแต�ได�รับ
รางวัลใหญ�ๆ แทบท้ังสิ้น 
 งานท่ีเลือกให�เป-นมาสเตอร&พีซนั้น เขาเลือกงานชิ้นแรกท่ีได�รับรางใหญ�เป-นกิจกรรมบัว
หลวงแนวประเพณีซ่ึงเป-นงานวิทยานิพนธ&ตอนศึกษาปริญญาตรีท่ีมีชื่อว�า “ก�อนทุกข&” ซ่ึงถ�ามอง
ย�อนกลับไป ภาพแต�ละภาพของเขาอยู�ในแนวความคิดเดียวกันแทบสิ้น จะต�างออกไปก็แค�เนื้อหา
เท�านั้น 
 

 
 
ภาพท่ี 2 ภาพก�อนทุกข& รางวัลเหรียญทอง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งท่ี 26  
ท่ีมา: Go to Know, ศิลปะหรือตราบาปบนผ�าจีวร, เข�าถึงเม่ือ 24 มินายน 2558, เข�าถึงได�จาก   
https://www.gotoknow.org/posts/388908 
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ภาพท่ี 3 อนุพงษ& จันทร, ภิกษุสันดานกา, สีอะคริลิกบนจีวร ได�รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
 จากงานแสดงศิลปกรรมแห�งชาติ ครั้งท่ี 53  
ท่ีมา: จิต-ตระ-ธานี,  ผมคิดอย?างไรกับภาพ 'ภิกษุสันดานกา',  เข�าถึงเม่ือ 24 มินายน 2558, 
เข�าถึงได�จาก http://www.thaksinawat.com/jitdrathanee/talk2550-01.htm  
 

 
 
ภาพท่ี 4 อนุพงษ& จันทร, หมา-นุษย&,  สีอะคริลิกบนจีวร  
ท่ีมา: จิต-ตระ-ธานี,  ผมคิดอย?างไรกับภาพ 'ภิกษุสันดานกา',  เข�าถึงเม่ือ 24 มินายน 2558, 
เข�าถึงได�จาก http://www.thaksinawat.com/jitdrathanee/talk2550-01.htm  
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ภาพท่ี 5 ภาพ 'ผ�าเหลือง' (รางวัลท่ี 3 รางวัลศิลปกรรม อมตะ อาร&ต อวอร&ด)  
ท่ีมา: จิต-ตระ-ธานี,  ผมคิดอย?างไรกับภาพ 'ภิกษุสันดานกา',  เข�าถึงเม่ือ 24 มินายน 2558, 
เข�าถึงได�จาก http://www.thaksinawat.com/jitdrathanee/talk2550-01.htm  

 

 
 
ภาพท่ี 6 Date: December 16, 2010 - January 30, 2011, Gallery: ARDEL Gallery  
 of Modern Art 
ท่ีมา: Portfolios’net,  นิทรรศการ Hope in the Dark โดย อนุพงษ� จันทร, เข�าถึงเม่ือ 24 
มิถุนายน 2558,  เข�าถึงได�จาก http://www.portfolios.net/events/hope-in-the-dark# 
ixzz3Xv5YTmAw  
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ภาพท่ี 7  Date: December 16, 2010 - January 30, 2011, Gallery: ARDEL Gallery of 
  Modern Art 
ท่ีมา: Portfolios’net,  นิทรรศการ Hope in the Dark โดย อนุพงษ� จันทร, เข�าถึงเม่ือ 24 
มิถุนายน 2558,  เข�าถึงได�จาก http://www.portfolios.net/events/hope-in-the-dark# 
ixzz3Xv5YTmAw  
 
 “ผมกําลังพูดถึงภาพลักษณ&ของบุคคลในปPจจุบันท่ีมีลักษณะคล�ายกับเปรตท่ีมีความ
ละโมบโลภมาก มีเรื่องของกิเลสตัณหาท่ีไม�รู�จักพอ แล�วเรื่องของเปรตก็เป-นกุศโลบายคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเขาเอาไว�สอนให�คนเกรงกลัวและละอายต�อบาป ผมเอาสิ่งท่ีเขาว�ามันเป-นเศษเล็ก
มากๆ เป-นเศษกรรมตามความเชื่อเอามาขยายต�อสิ่งท่ีคนกําลังจําทําผิดให�เกิดบาปต�อไป ก็เลยเอา
เรื่องนี้มาทําเป-นเนื้อหาหลัก” 
 การทํางานต�อชิ้นนั้นใช�เวลาหลายเดือน โดยวิธีการทํางานเกิดจากการสเก็ตจากลายเส�น
ชิ้นเล็กๆ ก�อนว�าจะเขียนอะไรออกมาบ�าง ขนาดของภาพจึงใหญ�ประมาณสัก 2 เมตร 50 เซนติเมตร 
โดยนําลายเส�นท่ีสเก็ตไปขยายด�วยการถ�ายเอกสาร เพ่ือให�ได�เค�าโครงจากลายเส�นเดิม ซ่ึงสามารถ
กําหนดสเกลของภาพได� 
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 “ลักษณะของก�อนทุกข&ยังหมายถึงพระท่ีทําผิดวินัย เช�นเสพกามในขณะท่ีครองสมนะเพศ
อยู� โครงสร�างของก�อนทุกข&มันอาจเป-นลักษณะของภาพท่ีมันมีอยู�ในจิตรกรรมฝาผนังอยู�แล�ว คือเปรต
ท่ีแบกอัณฑะของตัวเองนั่นแหละ อย�างท่ีวัดดุสิตจะมีเปรตตนนี้ปรากฏอยู� ซ่ึงเป-นการเล�าเรื่องนรกภูมิ
โดยภาพท่ีสวยงามมาก” 
 “ส�วนหนึ่งผมจึงเกิดแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังเดิม ท่ีเป-นช�วงเวลาในสมัยนั้นมอง
แล�วสื่อออกมา ส�วนในสมัยของเรา สิ่งท่ีเราท่ีเป-นมนุษย&ความเหมือนจริงนี่แหละ ก็ปรับเปลี่ยนจาก
ลายเส�นท่ีแบนกลายเป-นกล�ามเนื้อมากข้ึน ลักษณะท่ีไม�ใช�มนุษย&แต�เป-นมนุษย& เราก็จะสามารถสัมผัส
กับภาพนั้นได�จริง” 
 
 Henry Moore 

 

 
 
ภาพท่ี 8  Henry Moore 
ท่ีมา: Henry Moore Biography, เข�าถึงเม่ือ 24 มินายน 2558,  เข�าถึงได�จาก https://www. 
biographyonline.net/artists/henry-moore.html  
 

 เฮนรี มัวร& เป-นประติมากรและจิตรกรท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุดในยุคสมัยของเขา เขาเกิดเม่ือป� ค.ศ. 
1898 เป-นบุตรของคนงานขุด ถ�านหิน ในมณฑลยอร&กเชียร& เขาศึกษาศิลปะ และเม่ือมาลอนดอน เขา
ใช�เวลาเป-นครั้งละนานๆ ในพิพิธภัณฑ&ประวัติศาสตร&ธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ&แห�งสหราชอาณาจักร 
เขาตรวจสอบรูปทรงต�างๆของก�อนหินและไม� ตลอดจนการแกะสลักของมนุษย&ในสมัยโบราณ แบบ
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แผนของเขาได�รับการพัฒนามาจากสิ่งต�างๆ ซ่ึงเขาได�ศึกษามาแต�แรกเริ่ม มัวร&ทํางานด�วยไม� สัมฤทธ& 
หิน และบรอนซ& ประติมา กรรมของเขาสามารถเห็นได�โดยรอบ นั่นคือมอง ได�จากจุดท่ีต�างๆ กัน ใน
แต�ละจุดนั้นมีบางสิ่ง ท่ีแปลกออกไปให� เห็นได�  งานของเขา มีอยู� ในพิพิธภัณฑ&ต�างๆ ท่ัวโลก 
ประติมากรรม บางชิ้นของเขา ต้ังอยู�กลางแจ�งในกรุงลอนดอน และท่ีอ่ืนๆ อีก  
 ผลงานจิตรกรรม Henry Moore and his Shelter Drawings ผลจากวันท่ี 11 กันยายน 
1940 ท่ีประติมากรเฮนรี่มัวร& (1898-1986) ก�อนการเกิดระเบิดของเยอรมันในการโจมตีลอนดอน 
เต็มไปด�วยผู�คน หุ�มด�วยผ�าห�มพันร�างกายท้ังผู�ชายผู�หญิงและเด็กพยายามท่ีจะทําให�ตัวเองให�รอดพ�น
จากสภาวะเช�นนี้ใน ท่ีพักอาศัยชั่วคราวเหล�านี้ ลอนดอนได�ตัดสินใจท่ีจะใช�ในการเผชิญ กับเยอรมัน
แล�วด�วยเหตุนี้ สะท�อนให�เห็นถึงผลพวงของสงครามการโจมตีท่ียังคงตราตรึงใจ 
 หน�วยความจําของเขาเป-นแรงบันดาลใจก�อให�เกิดผลงานในชุดท่ีสําคัญท่ีสุดของเขาใน
ภาพวาดท่ีรู�จักในฐานะ Shelter Drawings  
  

 
 
ภาพท่ี 9  Henry Moore, 1898-1986,  Shelter sketch book 
ท่ีมา: Art knowledge news, Henry Moore, accessed June 24, 2015, available from 
http://yama-bato.tumblr.com/post/3119132358/moore-henry-1898-1986-shelter-
sketch-b 
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ภาพท่ี 10 Henry Moore’s Pink and Green Sleepers (1941)  
ท่ีมา: Art knowledge news, Henry Moore, accessed June 24, 2015, available from 
http://yama-bato.tumblr.com/post/3119132358/moore-henry-1898-1986-shelter-
sketch-b 
 

 
 
ภาพท่ี 11  Henry Moore’s women  
ท่ีมา: Imgarcade Online, Henry Moore Shelter Drawings, accessed June 24, 2015, 
available from http://imgarcade.com/1/henry-moore-shelter-drawings/ 
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ภาพท่ี 12 Henry moore om ch ( 1940 ) 
ท่ีมา: Imgarcade Online, Henry Moore Shelter Drawings, accessed June 24, 2015, 
available from http://imgarcade.com/1/henry-moore-shelter-drawings/ 
 

 
 
ภาพท่ี 13 A Miner at Work (1942)  
 ท่ีมา: Wikimedia commons,  A Miner at Work (1942), accessed June 24, 2015, 
available from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Miner_at_Work_(1942)_ 
(Art.IWM_ART_LD_5947).jpg 
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ภาพท่ี 14 Two Mothers Holding Children 1941  
ท่ีมา: Museo Thyssen Bornemisza,  Two Mothers Holding Children 1941,  accessed 
June 24, 2015, available from http://www.museothyssen.org/en/thyssen/home 
 
 Jylian Gustlin 

 

 
 

ภาพท่ี 15 Jylian Gustlin 
ท่ีมา: Paia Contemporary Gallery, Jylian Gustlin, accessed June 24, 2015, available 
from  https://paiacontemporarygallery.com/jylian-gustlin/ 
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 Jylian Gustlin เกิดในแคลิฟอร&เนีย แล�วได�มาเติบโตในซานฟ ศึกษาระดับปริญาตรีท่ี 
Academy of Art University, San Francisco, CA ในสาขาการออกแบบและวิจิตรศิลป� และเข�า
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร&คอมพิวเตอร& Jylian Gustlin ได�หล�อหลอมความรู�ด�านคอมพิวเตอร&และ
ความรักในงานศิลปะของเธอจนกลายเป-นนักเขียนโปรแกรมกราฟ8กสําหรับ Apple Compute  
 ในขณะเดียวกัน Jylian Gustlin การได�สร�างสรรค&ผลงานศิลปะไปพร�อมกับการเป-น 
นักเขียนโปรแกรมกราฟ8ก ผลงานศิลปะถูกสร�างสรรค&ออกมาจากอารมณ&และความครุ�นคิด แต�ในเวลา
เดียวกันภาพวาดก็ให�ความรู�สึกถึงของตัวศิลป8น Jylian Gustlin ได�รับอิทธิพลมาจากความรักของตัว
ศิลป8นเอง 
 

 
 

ภาพท่ี 16 Caelum No. 23 (Mixed Media) 
 ท่ีมา: Jylian Gustlin's Art Collection, Caelum No. 23 (Mixed Media). accessed June 
24, 2015, available from http://www.eisenhauergallery.com/artist.php?artist_id=55 
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ภาพท่ี 17 WHY WE LOVE THIS (wood/glass ) 
ท่ีมา: Jylian Gustlin, Sketch V,  accessed June 24, 2015, available from 
https://www.onekingslane.com/product/46927/1259479 
 

 
 
ภาพท่ี 18 Caelum ( drawing, sketches) 
ท่ีมา: Jylian Gustlin's Art Collection,  Caelum ( drawing, sketches), accessed June 24, 
2015, available from https://www.pinterest.com/lp2111/life-drawing/ 
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ภาพท่ี 19 Ad Lucem II ( print on 300-gsm fine-art paper with 1" white border ) 
ท่ีมา: JJylian Gustlin, Sketch V, accessed June 24, 2015, available from https://www. 
onekingslane.com/product/46927/1259479 
 

 
 
ภาพท่ี 20 "Us 3" 
ท่ีมา: Stoneyground, Us 3, accessed June 24, 2015, available from 
https://stoneyground. wordpress.com/2009/01/07/jylian-gustlin/ 
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ภาพท่ี 21 "Aeris 5" 
ท่ีมา: Stoneyground,  Aeris 5,  accessed June 24, 2015, available from 
https://stoneyground. wordpress.com/2009/01/07/jylian-gustlin/ 
 
หลักคิดในการประกอบรูปทรง 

 ท่ีมาของรูปทรง  

 ศึกษาข�อมูลภาคสนาม จากโรงพยาบาล ศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร& ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร& ผู�วิจัยได�แรงบันดาลใจในการประกอบรูปทรงมาจากการท่ีผู�วิจัยได�ไปศึกษาข�อมู 
 ภาคสนาม จากโรงพยาบาล ศิริราช ด�วยวิธีการวาดเส�น คอนทัวร& ( CONTOUR 
DRAWING) ในพิพิธภัณฑ&การแพทย& ศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร& ภาควิชากายวิภาคศาสตร& ผู�วิจัยได�
ทําการวาดเส�นลักษณะต�างๆ จนพบกับจังหวะของเส�น คอนทัวร&ท่ีให�อารมณ&ความรู�สึกท่ีสะท�อนถึง
พลังบางอย�างท่ีเหมาะสมกับ หัวข�อในการทําวิจัยชิ้นนี้ ลักษณะของเส�นท่ีแสดงออกถึงความหวาดกลัว 
ความลึกลับ เส�นเหล�านี้ออกมาจากอารมณ&ความรู�สึกของผู�วิจัยในขณะปฎิบัติงานวาดเส�นภายใน
พิพิธภัณฑ&การแพทย&ศิริราช ขณะท่ีผู�วิจัยวาดรูปไปตามภาพท่ีเห็นอยู�เบื้องหน�า กับภาพของศพเด็ก
ทารกดอง ชิ้นส�วนต�างๆ ของมนุษย&และความผิดปกติของรูปทรงของมนุษย&ท่ีไม�สมบูรณ& ถ�ายทอดภาพ
เหล�านั้นลงบนกระดาษโดยเส�นท่ีบรรจงลงบนกระดาษนั้นมาจากความรู�สึกในขณะนั้นจริงๆของผู�วิจัย
ใช�เวลาในการเก็บภาพต�างๆโดยการวาดเส�น คอนทัวร& เป-นเวลานานจนตระหนักถึงความรู�สึกท่ี
หวาดกลัวกับสิ่งตรงหน�าสะท�อนท้ังภาพท่ีเห็นและสะท�อนความรู�สึกลงบนเส�นต�างๆ บนกระดาษโดยท่ี
ตาของผู�วิจัยจับจองอยู�กับสิ่งตรงหน�าโดยท่ีไม�ได�คํานึกถึงเส�นบนกระดาษเลย แต�ผลท่ีออกมาบน
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กระดาษสะท�อนความรู�สึกของตัวผู�วิจัยได�อย�างหมดจดและสื่อสารความรู�สึกต�างๆ ของผู�วิจัยได�เป-น
อย�างดี 
 

 
 
ภาพท่ี 22 วาดเส�น คอนทัวร& (ส�งประเมินหัวข�อ) 
 

 
 
ภาพท่ี 23  วาดเส�น คอนทัวร& 1 (โรงพยาบาล ศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร& ภาควิชากายวิภาคศาสตร&) 
 (โดยผู�วิจัย ณ โรงพยาบาลศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร& ภาควิชากายวิภาคศาสตร&)  
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ภาพท่ี 24 วาดเส�น คอนทัวร& 2 (โรงพยาบาลศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร& ภาควิชากายวิภาคศาสตร&) 
 (โดยผู�วิจัย ณ โรงพยาบาลศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร& ภาควิชากายวิภาคศาสตร&)  
 

 
 
ภาพท่ี 25 วาดเส�น คอนทัวร& 3 (โรงพยาบาลศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร& ภาควิชากายวิภาคศาสตร&) 
 (โดยผู�วิจัย ณ โรงพยาบาลศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร& ภาควิชากายวิภาคศาสตร&)  
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ภาพท่ี 26 วาดเส�น คอนทัวร& 4 (โรงพยาบาลศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร& ภาควิชากายวิภาคศาสตร&) 
 (โดยผู�วิจัย ณ โรงพยาบาลศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร& ภาควิชากายวิภาคศาสตร&)  
 

ศึกษาข�อมูลภาคสนาม (วัดไผ?โรงวัว) 

 ศึกษาข�อมูลภาคสนามท่ี  วัดไผ�โรงวัว อําเภอสองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการศึกษา
หาข�อมูลภาคสนามในครั้งนี้ผู�วิจัยเคยไปในสมัยเด็กๆ มีจํานวนเปรตไม�มากนักมีสถานท่ีต�างๆ ให�เดิน
ชมท้ังสถานท่ีท่ีแสดงถึงนรกและสวรรค& แต�ในการไปศึกษาข�อมูลในครั้งนี้จํานวนเปรตมีจํานวนมากข้ึน
ผู�วิจัย ได�สอบถามข�อมูลจากคนในพ้ืนท่ี สอบถามถึงท่ีมาของเปรตกับจํานวนท่ีมากข้ึน จึงได�ความมา
ว�า พระเล็ก เป-นพระในวัดไผ�ได�เป-นคนสร�างข้ึนมา ผู�วิจัย จึงได�สอบถามพระเล็กถึงท่ีมาของเปรตแต�
ละกริยาบท ท�านได�รูปทรงและลักษณะต�างๆมากจากไหน คําตอบท่ีได�จากพระเล็กคือ รูปทรงต�างๆ
ออกมาจากคําสอนทางศาสนาเก่ียวกับเปรตจําพวกต�างๆท่ีทําความผิดแล�วได�รับโทษทัณฑ&ท่ีแตกต�าง
กันออกไป จากคําบอกเล�าของพระเล็ก พระเล็กได�ตีความบทลงโทษต�างๆออกมาเป-นรูปปP�นเปรตท่ี
มัลักษณะแตกต�างกัน ท้ังเปรตท่ีมีลักษณะเหมือนกับท่ีอยู�ในหลักคําสอนทางศาสนาท่ีได�กล�าวไว�และ
ยังมีเปรตท่ีพระเล็กท�านได�คิดดัดแปลงให�เข�ากับยุคกับสมัยๆ ในปPจจุบันเพ่ือให�คนท่ีมาเท่ียวได�รู�สึก
สะเทือนใจแล�วเกรงกลัวต�อบาปกันมากข้ึน “พระเล็กกล�าวว�าคนในปPจจุบันไม�ค�อยกลัวบาปกลัวกรรม
แล�วเพราะเทคโนโลยีสอนให�คนไม�กลัวสิ่งท่ีมองไม�เห็นแต�ปPจจุบันสอนให�คนเชื่อในวิทยาศาสตร& จะมี
ความกลัวอีกครั้งก็ตอนใก�ลตายหรือเจ็บป\วย ท่ีจะมาขอพรมาขอชีวิตต�อบุญต�อชะตาหรือตอนไม�สบาย
ใจเท�านั้นละ”  
 ผู�วิจัยได�แรงบันดาลใจในการไปศึกษาข�อมูลภาคสนามวัดไผ�โรงวัว อําเภอสองพ่ีน�อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ในเรื่องแนวความคิด เรื่องของรูปทรงท่ีได�จากคําบอกเล�าของพระเล็กท่ีว�า ท�านนํา
ลักษณะต�างๆในปPจจุบันมาใช�ในการสื่อความหมายลงในงานประติมากรรมเปรตท่ีแสดงออกมาในภาพ
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ท่ีเป-นปPจจุบันเพราะคนจะได�เห็นภาพท่ีเป-นจริงแล�วรู�สึกสะเทือนใจกระตุ�นจิตใจมากกว�าภาพท่ีเป-น
นามธรรมหรือก่ึงนามธรรมท่ีคนอาจมองภาพนั้นเป-นเป-นเรื่องแปลกตาแต�ถ�าเป-นภาพจริงเป-นภาพและ
เหตุการณ&ในปPจจุบันคนก็อาจจะเกรงกลัวบาปมากข้ึน  
 

 
 
ภาพท่ี 27 ประติมากรรมเปรต วัดไผ�โรงวัว อําเภอสองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (ภาพถ�ายโดยผู�วิจัย, 24 มินายน 2558) 
 

 
 
ภาพท่ี 28 ประติมากรรมเปรต วัดไผ�โรงวัว อําเภอสองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (ภาพถ�ายโดยผู�วิจัย, 24 มินายน 2558) 
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ภาพท่ี 29 ประติมากรรมเปรต วัดไผ�โรงวัว อําเภอสองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (ภาพถ�ายโดยผู�วิจัย, 24 มินายน 2558) 
 

 
 
ภาพท่ี 30 ประติมากรรมเปรต วัดไผ�โรงวัว อําเภอสองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (ภาพถ�ายโดยผู�วิจัย, 24 มินายน 2558) 
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ภาพท่ี 31 ประติมากรรมเปรต วัดไผ�โรงวัว อําเภอสองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (ภาพถ�ายโดยผู�วิจัย, 24 มินายน 2558) 

 
 
ภาพท่ี 32 ประติมากรรมเปรต วัดไผ�โรงวัว อําเภอสองพ่ีน�อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (ภาพถ�ายโดยผู�วิจัย, 24 มินายน 2558) 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ในการศึกษาคนควาเพื่อสรางสรรค�ศิลปะนิพนธ�เรื่อง “เปรต วิถีกรรม: เทคนิคผสม ” 

ขาพเจาไดนําเสนอเรื ่องราวเกี ่ยวกับสังคมในป-จจุบันบทบาทของศาสนาไดลดความสําคัญลง

เนื่องจากวิถีชีวิตอันเร1งรีบ วุ1นวาย ต1อสูเพื่อที่จะมีชีวิตรอดในสังคมป-จจุบัน อีกทั้งกระแสวัฒนธรรม

ต1างชาติท่ีเขามามีอิทธิพลต1อแนวคิดการใชชีวิตและพฤติกรรมในดานวัตถุนิยมของคนในสังคม มีการ

กระตุนความอยากที่มากเกินพอดีจนก1อใหเกิดการดิ้นรน เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุนั้น ๆ สิ่งเหล1านี้ลวน

ส1งผลกระทบต1อจิตวิญญาณของมนุษย� บั่นทอนความรูสึกสํานึกผิดชอบ ชั่วดี ทําใหละเลยในเรื่อง

คุณค1าทางจิตใจหรือหลักธรรมในศาสนาจนทําใหมนุษย�ไม1เกรงกลัวต1อบาปและทวีความรุนแรงขึ้น

ทุกวัน  

 ผลของการกระทําเหล1านี้ในขณะที่มีชีวิยอยู1 ผลกรรมหรือบทลงโทษที่จะไดรับ คือ การ

ใชกฎหมาย หรือกติกาทางสังคม เขามาลงโทษโดยการติดคุกการกักขังใหไรซึ่งอิสรภาพในการใช

ชีวิตในบางคนผลแห1งการกระทําชั่วไดส1งผลต1อความรูสึกนึกคิดภายใตจิตสํานึกดังสุภาษิต “สวรรค�

อยู1ในอก นรกอยู1ในใจ” และเม่ือตาย ตามความเชื่อทางศาสนา ผูกระทําผิดต1าง ๆ จะไดรับโทษจาก

นรกภูมิท่ีมีรูปแบบของกรรมอย1างเหมาะสมเช1นกัน 

 จากสภาพสังคมท่ีผูวิจัยไดพบเจอและรับรูถึงพฤติกรรมของมนุษย�ในยุคสมัยป-จจุบัน ทํา

ใหผู วิจัยเกิดความสะเทือนใจ ส1งผลต1อสภาพจิตใจ ถึงพฤติกรรมที่โหดรายของคนในสังคม จาก

ผลกระทบเหล1านี้ผูวิจัยจึงนํามาเป>นแรงบันดาลใจในการสรางสรรค�ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม 

โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับผลของการกระทําที่มนุษย�ควรจะไดรับทั้งตอนมีชีวิตและตอนเสียชีวิตลงไป

แลวใหไดรับกรรมท่ีสมควรและเหมาะสมกับสิ่งที่ทําลงไป ผูวิจัย จึงนํามาถ1ายทอดเป>นผลงานศิลปะ 

เพื่อสื่อสารกับคนในสังคมใหเห็นผ1านผลงานศิลปะเพื่อกระตุนเตือนใหเกิดความรูสึกใชสติก1อนทํา

เสมอ โดยกระบวนการสรางสรรค�ผลงานสามารถแบ1งเป>น 2 ข้ันตอนหลัก ๆ ไดดังนี้ 

 1. การดําเนินงานสรางสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 

 2. เทคนิคและวิธีการสรางสรรค� 
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การดําเนินงานสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 การหาข�อมูลในการทําวิทยานิพนธ�  
 ในการเริ่มการทํางานขาพเจาเริ่มจากการหาขอมูลที่สนับสนุนแนวความคิดใหชัดเจน
มากข้ึนดวยการหาขอมูลภาคสนาม จากโรงพยาบาลศิริราช ดวยวิธีการวาดเสนคอนทัวร� (Contour 
Drawing) ในพิพิธภัณฑ�การแพทย�ศิริราช ตึกกายวิภาคศาสตร� ภาควิชากายวิภาคศาสตร� ผูวิจัยไดทํา
การวาดเสนลักษณะต1าง ๆ จนเกิดลักษณะจังหวะของเสนคอนทัวร�ท่ีใหอารมณ�ความรูสึกท่ีสะทอนถึง
พลังท่ีเหมาะสมกับ หัวขอในการทําวิจัยชิ้นนี้ ขณะท่ีผูวิจัยวาดรูปไปตามภาพท่ีเห็นอยู1เบื้องหนา กับ
ภาพของศพเด็กทารกดอง ชิ้นส1วนต1าง ๆ ของมนุษย�และความผิดปกติของรูปทรงของมนุษย�ท่ีไม1
สมบูรณ� ถ1ายทอดภาพเหล1านั้นลงบนกระดาษโดยเสนท่ีบรรจงลงบนกระดาษนั้นมาจากความรูสึกใน
ขณะนั้นของผูวิจัยใชเวลาในการเก็บขอมูลโดยการวาดเสน คอนทัวร� เป>นเวลานานจนตระหนักถึง
ความรูสึกท่ีหวาดกลัวกับสิ่งตรงหนาสะทอนท้ังภาพท่ีเห็นและสะทอนความรูสึกลงบนเสนต1าง ๆ บน
กระดาษโดยท่ีตาของผูวิจัยจับจองอยู1กับสิ่งตรงหนาโดยท่ีไม1ไดคํานึกถึงเสนบนกระดาษเลย แต1ผลท่ี
ออกมาบนกระดาษสะทอนความรูสึกของตัวผูวิจัยไดอย1างหมดจดและสื่อสารความรูสึกต1าง ๆ ของ
ผูวิจัยไดเป>นอย1างดี ในเรื่องแนวความคิด เรื่องของรูปทรงท่ีไดจากคําบอกเล1าของพระเล็ก (จากวัดไผ1
โรงวัว) ท่ีว1าท1านนําลักษณะต1าง ๆ ในป-จจุบันมาใชในการสื่อความหมายลงในงานประติมากรรมเปรต
ท่ีแสดงออกมาในภาพท่ีเป>นป-จจุบันเพราะคนจะไดเห็นภาพท่ีเป>นจริงแลวรูสึกสะเทือนใจกระตุนจิตใจ
มากกว1าภาพท่ีเป>นนามธรรมหรือก่ึงนามธรรมท่ีคนอาจมองภาพนั้นเป>นเป>นเรื่องแปลกตาแต1ถาเป>น
ภาพจริงเป>นภาพและเหตุการณ�ในป-จจุบันคนก็อาจจะเกรงกลัวบาปมากข้ึน นอกจากนี้ขาพเจายังได
หาขอมูลจากศิลปQนท่ีทํางานเก่ียวกับเปรตและความตาย ท่ีมีรูปแบบท่ีน1าสนใจ ท่ีสามารถนํามาเป>น
แนวทางในการทํางานได 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห�อิทธิพลผลงานของศิลปQนท่ีไดจากรูปแบบการสรางสรรค�และรูปแบบทางแนวคิด 
 

 

   ช่ือศิลป&น 
                     ผลงาน 

อิทธิพลทาง 
แนวความคิด 

อิทธิพลทาง 
ด�านรูปแบบ 

ผลงาน
วิทยานิพนธ�ท่ี
สร�างสรรค� 

1. อนุพงษ� จันทร  

 

อนุพงษ�ชอบท่ีจะหยิบยกความ
เ ป> น ไ ท ย ม า ป ร ะ ยุ ก ต� ใ ช
สอดคลองกับวิ ถีชีวิตสังคม
ป- จ จุ บั น  ส ะ ท อ น ใ ห ค น
ตระหนักฉุกคิดว1าเกิดอะไร
ข้ึนกับสังคม 

ศึกษารู ปแบบ
ข อ ง ก า ร
ประกอบรูปทรง
เปรต 

ก า ร ป ร ะ ก อ บ
รู ป ท ร ง ท่ี ใ ห
อ า ร มณ� ค ว าม 
รูสึกฉุกคิดและ
ตระหนัก 

2. Henry Moore 

 

สะทอนใหเห็นถึงผลพวงของ
สงครามการโจมตีท่ียังคงตรา
ตรึงใจในหน1วยความทรงจํา
ซ่ึงเป>นแรงบันดาลใจก1อให 
เกิดผลงาน 

ศึกษารู ปแบบ
ของการสร า ง
อ า ร ม ณ� ใ น
ผลงาน 

สรางบรรยาการ
ท่ี ส1 ง ผ ล กั บ
รูปแบบ 

3. Jylian Gustlin 

 

ผลงานศิลปะถูกสรางสรรค�
ออกมาจากอารมณ�และความ
ครุ1นคิด แต1ในเวลาเดียวกัน
ภาพวาดก็ใหความรูสึกถึงของ
ตัวศิลปQน Jylian Gustlin 
ไดรับอิทธิพลมาจากความรัก
ของตัวศิลปQนเอง 

ศึ ก ษ า ก า ร
ประกอบรูป 

อิทธิพลดานเสน
และการจัดวาง  

 
 ทัศนธาตุท่ีใช�ในการสร�างสรรค�ผลงาน 
 การสรางสรรค�ผลงานศิลปะ แนวความคิดและอารมณ�ความรูสึกท่ีศิลปQนตองการ
แสดงออกนับเป>นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางสรรค�ผลงานศิลปะ จะสมบูรณ�แบบตองประกอบดวย 
ทัศนธาตุท่ีเป>นสื่อสุนทรียภาพ ท่ีศิลปQนจะนํามาประกอบใหเป>นรูปทรง เพ่ือสื่อแนวความคิดของ
ผลงานใหชัดเจนมากข้ึนตามหลักเกณฑ�ของเอกภาพ ในการทํางาน ศิลปะ แนวความคิด รูปแบบและ
ทัศนธาตุเป>นสิ่งสําคัญในการสรางศิลปะท่ีสมบูรณ�และมีเอกภาพ ส1วนประกอบในการสรางสรรค�มีดังนี ้
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 1. เส�น เป>นส1วนสําคัญมากในการแสดงออกทางความรูสึกของผลงานของผูวิจัยในผลงาน
ของผูวิจัยเสนแสดงออกถึงความรูสึกต1าง ๆ เสนในผลงานมีขนาดท่ีแตกต1างกันไป วัสดุในการประกอบ
เสนท่ีไม1เหมือนกันใหความรูสึก ลึก นูน ลอยและ เสนท่ีเกิดจากเงาสะทอนก็ใหความรูสึกท่ีแตกต1างกัน  
 2. พ้ืนผิว ลักษณะของพ้ืนผิว เริ่มจากพ้ืนงาน ตัวผูวิจัยทําสีพ้ืนใหมีลักษณะเป>นจุด/เล็ก/
ใหความรูสึกถึงหมอก พ้ืนผิวท่ีมีลักษณะท่ีนูนไม1เรียบแสดงถึงเนื้อหนังของสิ่งมีชีวิต ท่ีสรางมิติใหกับ
ผลงานมากข้ึน การใชเสนท่ีมีลักษณะนูนเป>นการสรางรูปทรงท่ีซอนทับกันจนเกิดมิติในผลงานมากข้ึน 
 3. รูปทรง ลักษณะรูปทรงส1วนใหญ1มาจากเสนคอนทัวร� ท่ีผูวิจัยไดมาจากการหาขอมูล
ภาคสนามท่ีสื่ออารมณ�ความรูสึกเป>นลักษณะของมนุษย�ท่ีมีโครงสรางของเสนท่ีบิดเบี้ยวผิดรูป แต1
สามารถสื่ออารมณ�ความรูสึกของความไม1สมบูรณ� ท่ีมีขนาดท่ีแตกต1างกัน ประกอบกันใหเกิดรูปทรง
ใหม1 ๆ มากข้ึน 
 4. น้ําหนัก ลักษณะของน้ําหนักท่ีใชในผลงานโดยมาจากความลึก ความนูนและการลงสี
พ้ืนท่ีมีลักษณะ อ1อน เขม ทําใหคัดรูปทรงของงานใหชัดเจนมากข้ึน ใหผลงานมีมิติและระยะใหเกิดข้ึน
ในชิ้นงาน 
 สี ลักษณะของสีผูวิจัย ใชสี ขาวดํา ท่ีมีความแตกต1างกัน ท้ังสีท่ีเกิดจากเสน จากพ้ืนผิว
และจากเสนท่ีเป>นล1องลึกลงไป แสดงออกถึงน้ําหนักสีท่ีกําหนดรูปทรงใหมีความชัดเจนของระยะและ
มิติต1าง ของงานท้ังยังเป>นสิ่งท่ีกําหนดรูปทรงในผลงาน 
 เทคนิคและวิธีการสร�างสรรค� 
 เทคนิคในการประกอบรูปทรง ในการประกอบรูปทรงผูวิจัยไดหาเทคนิควิธีการสรางสรรค�
ท่ีมีความหลากหลายมาสรางเสนและพ้ืนผิวท่ีใหความรูสึกแตกต1างกันไปโดยการใชวัสดุอุปกรณ�ในการ
หาเทคนิควิธีการดังนี้ 
 1. วิธีการสร�างเส�น คอนทัวร� (Contour drawing)  
  1.1 การเดินเสน คอนทัวร� (Contour drawing) โดยใชเครื่องเราเตอร� (Router) ใน
การเดินเสนรูปทรงหลักจะไดเสนในลักษณะเซาะร1องไปบนพ้ืนไมโดยการเดินเสนเป>นรูปทรงอิสระหรือ
เสน คอนทัวร�ไดเป>นอย1างดี เสนท่ีแสดงออกมาจะมีลักษณะอิสระลื่นไหลคมชัดและใหมิติท่ีดีในการ
สรางโครงสรางหลักในผลงาน 
  1.2 การเดินเสน คอนทัวร� (Contour drawing) โดยใชสีทาถนนท่ีมีลักษณะท่ีมีความ
นูนและเหนียวเหมาะแก1การนํามาใชสรางรูปทรงอิสระโดยผูวิจัยไดนําขวดซaอสมาใส1สีทาถนนแลว
นํามาบีบใหเป>นรูปทรงต1าง ๆ เสนท่ีไดออกมาก็จะใหความรูสึกอิสระเคลื่อนไหวมีจังหวะของเสนท่ีเล็ก
ใหญ1สลับกันไปมาแลวเม่ือสีแหงจะสีจะนูนปรากฏ พ้ืนผิวท่ีน1าสนใจ 
  1.3 การเดินเสน คอนทัวร� (Contour drawing) โดยการใชเสนลวดขนาดต1าง ๆ ใน
การดัดรูปทรงต1าง ๆ ใหเชื่อมต1อกับพ้ืนไมใหงานมีมิติมากข้ึนโดยการดัดลวดใหมีการเชื่อมโยงกับ
รูปทรงคอนทัวร�ทําใหงานมีมิติมากข้ึน 
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  1.4 เงาและ การเดินเสน คอนทัวร� (Contour drawing) โดยการแสงกระทบในการ
ส1องผลงานจะเกิดเงาตกกระทบลงบนผลงานเนื่องมาจากแสงไฟไปกระทบกับเสนลวดทําใหเกิดมิติ
แสงเงาท่ีสรางรูปทรงท่ีน1าสนใจและใหอารมณ�ความรูสึกท่ีน1าสนใจไดเป>นอย1างดี 
 2. วิธีการสร�างพ้ืนผิว (Texture)  
  การสรางพ้ืนผิวโดยการใช อีพaอกซ่ี พุตต้ี (Epoxy putty) โดยการนํามาสรางพ้ืนผิวให
มีลักษณะขุขระใหความรูสึกมีมิติในงานมากข้ึน 
  การสรางพ้ืนผิวโดย ใชพ้ืนวัสดุเป>นไมอัด โดยวิธีการทาสีดําลงเป>นพ้ืนชั้นแรกและกลิ้ง
สีขาวทับลงไป จนไดสีและพ้ืนผิวท่ีตองการ พ้ืนผิวชั้นนี้เป>นตัวควบคุมน้ําหนักของชิ้นงานแต1ละชิ้น
เพราะเป>นพ้ืนชั้นแรก 
 ข้ันตอนการสร�างสรรค�วิทยานิพนธ�  
 โดย การดําเนินการคนควาหาขอมูลผลงานและเทคนิคต1าง ๆ ท่ีส1งเสริมและสอดคลองกับ
เรื่องราวท่ีตองการจะนําเสนอ เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชุดนี้เป>นการใชเทคนิค 
การใชเสน คอนทัวร� (Contour drawing) และการสีโทนขาวดํา ในการสรางสรรค�ผลงานชุดศิลปะ
นิพนธ�เรื่อง “เปรต วิถีกรรม: เทคนิคผสม ” โดยมีข้ันตอนดังต1อไปนี้ 
 

 
  
ภาพท่ี 33 การคนควาหาขอมูล  
 
 คนหาขอมูลจากอินเตอร�เน็ต เว็บไซค�เก่ียวกับศาสนาความเชื่อและขอมูลภาพ 
โรงพยาบาลศิริราช วัดไผ1โรงวัว และหอสมุดแห1งชาติ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 59 

 
 
ภาพท่ี 34 การทดลองเทคนิคต1าง ๆ ในการการเดินเสน คอนทัวร� (Contour drawing)  
 โดยการทดลองเทคนิค จากปากาปลายพู1กัน ปากาลูกลื่น และสีไม 
 

 
 
ภาพท่ี 35 วาดเสนคอนทัวร� (Contour drawing) จากโรงพยาบาลบาลศิริราช 
 
 วาดเสนคอนทัวร� (Contour drawing) จากสถานท่ีจริง ท่ีมีศพเด็กดองท่ีมีการเสียชีวิต
จากกรณีต1าง ๆ  
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ภาพท่ี 36  วาดเสนคอนทัวร� (Contour drawing) จากโรงพยาบาลศิริราช  
 
 วาดเสนคอนทัวร� (Contour drawing) จากสถานท่ีจริง ท่ีมีศพเด็กดองท่ีมีการเสียชีวิต
จากกรณีต1าง ๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 37 วาดเสนคอนทัวร� (Contour drawing) โดยใชเทคนิคปากกาคู1ลงบนกระดาษในชนิดต1างๆ  
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ภาพท่ี 38 วาด เสน คอนทัวร� (Contour drawing) โดยใชเทคนิคปากกาหัวภู1กันบนกระดาษน้ําตาล 
 

 
 
ภาพท่ี 39 การเตรียมเฟรมไม โดยการใชไมอัดในการทําเฟรม ไมอัดมีความหนาท่ีแตกต1างกันไป 
 ข้ึนอยู1กับการใชงานว1าตองการรายละเอียดอย1างไร 
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 ภาพท่ี 40 ข้ันตอนในการร1างภาพ ในการร1างภาพจะใชสีขาวในการร1างเนื่องจากใหสีท่ีชัดเจน 
 ในการทํางานมองเสนไดชัดเวลาเดินเสนผลงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 41 การสรางเสนคอนทัวร� (Contour drawing) โดยใชเครื่องเราเตอร� (Router) โดยใชเครื่อง 
 เราเตอร� (Router) ในการเดินเสนลงบนไมเดินเสนไปตามแบบร1างท่ีเขียนไว 
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ภาพท่ี 42 ทาสีลงบนพ้ืนไมเพ่ือสรางรายละเอียดและน้ําหนักของผลงานโดยการนําสีดํามาทาลงบน

ไมเพ่ือสรางรายละเอียดในงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 43  กลิ้งสีขาวลงบนผลงาน จะปรากฏเสนคอนทัวร� (Contour drawing) ท่ีใชเครื่องเราเตอร� 

(Router) เดินเสนไดชัดเจนข้ึน 
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 ภาพท่ี 44 กลิ้งสีขาวลงบนผลงานจะปรากฏเสนคอนทัวร� (Contour drawing) ท่ีใชเครื่องเราเตอร� 

(Router) เดินเสนไดชัดเจนข้ึนโดยกลิ้งสีขาวทับสีดําเพ่ือใหเกิดรายละเอียดท่ีชัดเจน 
 

 
 
ภาพท่ี 45  เก็บรายละเอียดของผลงาน น้ําหนักของเสน โดยการเก็บรายละเอียดต1าง ๆ โดยใชสีดําสี

น้ําพลาสติกในการเนนจังหวะของเสนต1าง ๆ ใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 46 สรางพ้ืนผิว 
 
 โดยการใช อีพaอคซ่ี พุตต้ี (Epoxy putty) โดยการนํามาสรางพ้ืนผิวใหมีลักษณะขุขระให 
ความรูสึกมีมิติในงานมากข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 47 การสรางพ้ืนผิว 
 
 โดยการใช อีพaอคซ่ี พุตต้ี (Epoxy putty) โดยการนํามาสรางพ้ืนผิวใหมีลักษณะขุขระให
ความรูสึกมีมิติในงานมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 66 

 
 
ภาพท่ี 48 การเดินเสน คอนทัวร� (Contour drawing)  
 
 โดยใชสีทาถนนท่ีมีลักษณะท่ีมีความนูนและเหนียวเหมาะแก1การนํามาใชสรางรูปทรง
อิสระโดยใชขวด ซaอสในการเดินเสนท่ีมีลักษณะเสนท่ีอิสระ 
 

 
 
ภาพท่ี 49 การเดินเสนคอนทัวร� (Contour drawing)  
 
 โดยใชสีทาถนนท่ีมีลักษณะท่ีมีความนูนและเหนียวเหมาะแก1การนํามาใชสรางรูปทรง
อิสระโดยโดย.ใชขวดซaอสในการเดินเสนท่ีมีลักษณะเสนท่ีอิสระ 
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ภาพท่ี 50 การเดินเสน คอนทัวร� (Contour drawing)  
 
 โดยการใชเสนลวดขนาดต1าง ๆ ในการดัดรูปทรงต1าง ๆ ท่ีมีขนาดเล็ก กลาง ใหญ1 ใหเสน
ลวดเหล1านี้สรางมิติในงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 51 การเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน  
 
  ข้ันตอนสุดทายคือเก็บรายละเอียดความเรียบรอยของผลงานทําโดยการนําลวดท่ีดัด
เตรียมไวมาประกอบเขากับผลงานตามความเหมาะสม 
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ภาพท่ี 52 ทดลองแสงเงา 
 
 หลังจากเก็บรายละเอียดแลวผูวิจัยทําการทดลองแสงเงาโดยวางชิ้นงานท่ีใชแสงจาก 
Studio ส1องเพ่ือใหเกิดเห็นเงาตกกระทบจากขดลวดคอนทัวร�ลงบนพ้ืนของฉาก 
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บทท่ี 4 

 

วิเคราะห�ผลงานการดําเนินงานสร�างสรรค�วิทยานิพนธ� 

 

 ในการสร
างสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด เปรต วิถีกรรม: เทคนิคผสม ได
มีการพัฒนามา
อย$างต$อเนื่อง รูปแบบและการสื่อออกมาเป+นผลงานศิลปะด
วยกระบวนการและวิธีการ ต$าง ๆ ท่ีผู
วิจัย
ได
ค
นคว
าและพัฒนาจนพบกับเทคนิคท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและแนวความคิดท่ีส$งเสริมผลงานให
มี
ความน$าสนใจมากยิ่งข้ึน จากการดําเนินงานสร
างสรรคจากผลงานชุดก$อนวิทยานิพนธ ซ่ึงเป+นจุด 
เริ่มต
นของการค
นพบรูปแบบวิธีการท่ีจะแสดงออกทางศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวและมุ$งเน
นการ
ค
นคว
าหารูปทรงท่ีมีความสมบูรณทางด
านเนื้อหาและการสื่อความหมายให
ตรงจุดมุ$งหมาย เพ่ือนํามา
พัฒนารูปแบบในผลงานวิทยานิพนธ ในการพัฒนาผลงานในช$วงก$อนชุดก$อนวิทยานิพนธ ผู
วิจัยพบ
ป8ญหาทางด
านรูปแบบและวิธีการนําเสนอผลงานท่ีมีเนื้อหาและเทคนิคท่ีไม$ชัดเจน จึงนําสิ่งท่ีได
เรียนรู

จากผลงานท่ีผ$านมานํามาปรับปรุงแก
ไขเพ่ือนํามาสร
างสรรคผลงานให
ตรงตามจุดมุ$งหมายท่ีต
องการ
จํานําเสนอให
สมบูรณท่ีสุด 
 ผู
วิจัยได
เทคนิคในการสร
างสรรคมาจากการ วาดเส
นคอนทัวร (Contour drawing) ท่ี
ผู
วิจัยได
ค
นพบการสร
างสรรคจากการทดลองหาวิธีการท่ีเหมาะสมและเข
ากับแนวความคิดมากท่ีสุด
โดยผู
วิจัย เริ่มจากการหาเทคนิควาดเส
นจากดินสอบนกระดาษ จาก (โรงพยาบาล ศิริราช ตึกกาย
วิภาคศาสตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร) ผู
วิจัยได
ทําการวาดเส
นเด็กดอง เด็กพิการและศพผู
เสียชีวิต 
จนเกิดเส
นท่ีให
ความรู
สึกท่ีน$าสนใจท่ีเป+นท่ีมาของเทคนิคในการพัฒนาผลงานในชุดวิทยานิพนธ เปรต 
วิถีกรรม: เทคนิคผสม  
 ในการพัฒนาเทคนิคท่ีเหมาะสมกับการสร
างสรรคผลงานผู
วิจัยได
ทดลองการสร
างเส
น
คอนทัวร (Contour drawing) ในเทคนิคต$างท่ีมีความหลากหลายจนได
เทคนิคเฉพาะท่ีให
ความ
น$าสนใจในรูปแบบเฉพาะท่ีผู
วิจัยค
นพบการการหาเทคนิคต$าง ๆ เพ่ือนํามาสร
างสรรคผลงานท่ี
เหมาะสมกับแนวความคิดมากท่ีสุด  
 การวิเคราะหผลงานสร
างสรรคมีข้ันตอนดังต$อไปนี้ 
 1. วิเคราะห�การสร�างสรรค�ผลงานก�อนวิทยานิพนธ� 

  1.1 ผลงานก$อนวิทยานิพนธระยะท่ี 1  
  1.2 ผลงานก$อนวิทยานิพนธระยะท่ี 2  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 70 

 2. วิเคราะหข้ันตอนการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ 
  2.1 การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธระยะท่ี 1 
  2.2 การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธระยะท่ี 2 
  2.3 การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธระยะท่ี 3 
  2.4 การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธระยะท่ี 4 
 
  1.1 ผลงานก$อนวิทยานิพนธระยะท่ี 1  
   เป+นผลงานในวิชาทดลองรูปแบบในภาคเรียนท่ี 2 ประจําปQการศึกษาท่ี 1 ระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชา ทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรได
เรียนรู
ทดลองกลวิธีการสร
างสรรคให

สอดคล
องกับแนวความคิดมากข้ึน รูปแบบ ผลงานก$อนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 นี้ได
เลือกใช
วัสดุเป+น
กระดาษแข็ง สร
างสรรคผลงานแบบ 2 มิติ การสร
างสรรคผลงานระยะนี้ผู
วิจัยได
ให
ความสําคัญกับ
บรรยากาศและหาองคประกอบในงาน เป+นอย$างมาก ลักษณะของผลงานแสดงออกถึงสีท่ีแสดง
ความรู
สึกผลงานชุดนี้ยังไม$ชัดเจนเรื่องรูปแบบละเทคนิควิธีการท่ีแสดงออกกถึงแนวความคิดท่ีชัดเจน 
 

 
 
ภาพท่ี 53 ผลงานก$อนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 
 เทคนิค  วาดเส
นบนกระดาษ สีน้ํา สีสเปรย 
 ขนาด   - 
 ปQ พ.ศ.   2556 
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  1.2 ผลงานก$อนวิทยานิพนธระยะท่ี 2  
   ในการพัฒนาผลงานในชุดผลงานก$อนวิทยานิพนธระยะท่ี 2 ผู
วิจัยได
รูปแบบของ
ผลงานท่ีชัดข้ึนในการสร
างรูปแบบและเทคนิคท่ีชัดเจนมากข้ึน ผลงานชุดนี้ผู
วิจัยได
สร
างสรรคผลงาน
ลงบนเฟรมไม
 โดยใช
รูปแบบของลักษณะเส
นคอนทัวร (Contour drawing) มาเป+นลักษณะสําคัญใน
การสร
างผลงานโดยท่ีผู
วิจัยได
สร
างสรรคผลงานในลักษณะของพ้ืนหลังท่ีค
อนข
างมืดและมีพ้ืนผิวท่ีมี
ลักษณะคล
าย ๆ หมอกควันให
ความรู
สึกน$ากลัว มีการสร
างเส
นคอนทัวร (Contour drawing) ท่ีเป+น
พ้ืนหลังโดยใช
เครื่องมือขุดเดินเส
นให
มีมิติท่ีลึกลงไป ส$วนระยะกลางและระยะหน
าผู
วิจัยใช
สีทาถนน
ใส$ขวดซUอสมาสร
างเส
น เส
นคอนทัวรท่ีมีลักษณะนูนให
มิติท่ีน$าสนใจ ในการสร
างผลงานสีท่ีใช
ในการ
สร
างผลงานคือ ขาว ดํา แดง ท่ีมีน้ําหนักสีท่ีแตกต$างกันไป จากการสร
างผลงานชิ้นนี้ผู
วิจัยได
เทคนิค
วิธีการในการต$อยอดผลงานงานในอนาคตและเป+นวิธีการท่ีสามารถสื่อความหมายแล
วส$งเสริมกับ
แนวความคิดได
เป+นอย$างดี ผลงานชิ้นนี้ทําให
ผู
วิจัยเรียนรู
ถึงการใช
สีการใช
เส
นซ่ึงเป+นสิ่งสําคัญในการ
สร
างผลงาน แล
วนําข
อผิดพลาดในการสร
างผลงานชิ้นนี้มาปรับปรุงให
ผลงานต$อไปมีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 54 ผลงานก$อนวิทยานิพนธระยะท่ี 1 
 เทคนิค เฟรมไม
, ลวด, สีทาถนน, ขุดไม
 
 ขนาด  440 x 120  
 ปQ พ.ศ. 2556 
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 2. วิเคราะห�ข้ันตอนการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ� 

  2.1 การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ 
   แนวความคิดผลงานชิ้นนี้ ผู
วิจัยได
นําเสนอพฤติกรรมในด
านวัตถุนิยมของคนใน
สังคม มีการกระตุ
นความอยากท่ีมากเกินพอดีจนก$อให
เกิดการด้ินรน เพ่ือให
ได
มาซ่ึงวัตถุนั้น ๆ สิ่ง
เหล$านี้ล
วนส$งผลกระทบต$อจิตวิญญาณของมนุษย บั่นทอนความรู
สึกสํานึกผิดชอบ ชั่วดี ทําให
ละเลย
ในเรื่องคุณค$าทางจิตใจหรือหลักธรรมในศาสนาจนทําให
มนุษยไม$เกรงกลัวต$อบาปและทวีความรุนแรง
ข้ึนทุกวัน ผลของการกระทําเหล$านี้ในขณะท่ีมีชีวิต อยู$กรรมหรือบทลงโทษท่ีจะได
รับ คือ การใช

กฎหมาย หรือกติกาทางสังคม เข
ามาลงโทษโดยการติดคุกการกักขังให
ไร
ซ่ึงอิสรภาพในการใช
ชีวิตใน
บางคนผลแห$งการกระทําชั่วได
ส$งผลต$อความรู
สึกนึกคิดภายใต
จิตสํานึกดังสุภาษิต “สวรรคอยู$ในอก 
นรกอยู$ในใจ” และเม่ือตาย ตามความเชื่อทางศาสนา ผู
กระทําผิดต$าง ๆ จะได
รับโทษจากนรกภูมิท่ีมี
รูปแบบของกรรมอย$างเหมาะสมเช$นกัน 
   กายวิภาค รูปร$างรูปทรง ผลงานชิ้นนี้ มีลักษณะรูปทรงนามธรรมหรือก่ึง
นามธรรม คือมีลักษณะเป+นการใช
เส
นคอนทัวรในการสร
างรูปร$างรูปทรงท่ีมีขนาดเล็กกลางใจสลับทับ
ซ
อนกันในตัวผลงานซ่ึงโครงสร
างของรูปทรงเส
นตัดทอนมาจากลักษณะของมนุษยโดยโดยใช
เทคนิค
การวาดเส
นคอนทัวร มาหารูปร$างท่ีแสดงออกทางความรู
สึกท่ีวุ$นวายทับซ
อน ผลงานในช$วงการ
พัฒนาผลงานวิทยานิพนธในช$วงแรกนี้จะมีลักษณะท่ีแยกไม$ออกระหว$างรูปร$างรูปทรงต$าง ๆ ท่ีมี
ความไม$ชัดเจนการ จนแยกองคประกอบต$าง ๆ ของผลงานไม$ชัดเจนเท$าท่ีควร 
   โทนสี ผลงานชิ้นนี้มีโทนสีขาว ดํา ท่ีแสดงออกได
จากพ้ืนของผลงานและเส
นคอน
ทัวรท่ีใช
สีในการสร
างรูปทรงท่ีมีลักษณะทับซ
อนกันเป+นระยะโดยมีสีขาวไล$ไปจนเทาถึงดําเน
นระยะ
ด
วยการคัดรูปทรงด
วยระยะช$องไฟระหว$างรูปทรงให
ผลงานดูมีความน$าสนใจมากยิ่งข้ึน ผลงานในช$วง
การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธในช$วงแรกนี้ตัวผู
วิจัยเองได
เรียนรู
เทคนิคของการใช
สีมากข้ึนซ่ึงสีเป+น
ส$วนสําคัญในผลงานเท$าเทียมกับกับรูปทรงในการนําเสนอดัง นั้นผู
วิจัยได
นําประสบการณในการสร
าง
งานในช$วงนี้มาปรับปรุงแก
ไขในเรื่องของการควบคุมสีในผลงานให
ผลงานแสดงออกถึงสิ่งสําคัญของ
ผลงานคือ เส
นคอนทัวรมากกว$าการเน
นสีท่ีอาจจะทําลายความสําคัญของผลงานลงได
 
   เทคนิค ผลงานชิ้นนี้ผู
วิจัยใช
เทคนิคสร
างสรรคผลงานลงบนเฟรมไม
อัด โดยการ
สร
างเส
นคอนทัวร ลงบนไม
ในเทคนิคต$าง ๆ การสร
างเส
นโดยการขุดเส
นลงบนเนื้อไม
ให
มีลักษณะเป+น
ร$องลึกลงไปเป+นรูปร$างรูปทรงท่ีต
องการ สร
างรายละเอียดของผลงานโดยการใช
พ้ืนผิวท่ีหยาบเพ่ือให

ความแตกต$างระหว$างรูปทรง และการสร
างเส
นคอนทัวรของเปรตโดยการใช
สีทาถนนมาวาดเป+นเส
น
รูปร$างในลักษณะต$างท่ีทับซ
อนกัน ในการสร
างผลงานในชิ้นนี้ผู
วิจัยได
นําเทคนิคต$าง ๆ ท่ีใช
นําไป
ปรับเปลี่ยนลดปริมาณความสําคัญต$าง ๆ ให
พอเหมาะกับผลงานในชุดวิทยานิพนธแต$ยังคงใช
เทคนิค
ดังกล$าวเป+นตัวแสดงออกในการสร
างสรรคเช$นเดิม 
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   พ้ืนท่ีว$าง ผลงานชิ้นนี้มีป8ญหาในการจัดการกับพ้ืนท่ีว$างในผลงานมีลักษณะท่ี
แน$นจนแยกรูปร$างต$าง ๆ ของผลงานไม$ชัดเจนจนทําลายองคประกอบในผลงานให
ไม$สามารถแยก
ออกระหว$างลายละเอียดของรูปทรงต$าง ๆ ทําให
แสดงออกของเรื่องราวท่ีไม$ชัดเจนซ่ึงผลงานระยะนี้
เป+นการเรียนรู
เรื่องการปรับปรุงแก
ไขในผลงานในวิทยานิพนธได
เป+นอย$างมาก 
   การจัดวาง ในผลงานชิ้นนี้การจัดวางรูปทรงต$าง ๆ เป+นสิ่งสําคัญในการ
แสดงออก ป8ญหาในการสร
างสรรคผลงานคือมีการจัดวางท่ีแน$นและแยกความสําคัญของตัวแสดง
ไม$ได
 จนทําให
ผลงานมีการจัดวางท่ีมีป8ญหาต$าง ๆ ท่ีสามารถนําไปแก
ไขในผลงานวิทยานิพนธและ
เรียนรู
ข
อผิดพลาดต$าง ๆ ไปปรับปรุงแก
ไขผลงานในอนาคตให
สมบูรณมากท่ีสุด 
 

  
 
ภาพท่ี 55 ผลงานการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ 
 เทคนิค เฟรมไม
 ลวด สีทาถนน ขุดไม
  
 ขนาด  170 x 60, 60 x 80, 120 x 120  
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 3. วิเคราะห�การสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 

  3.1 วิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 56 วิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 
 
 วิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 “เปรต วิถี กรรม เทคนิคผสม 1“ 
 แนวความคิด ผลงานชิ้นนี้ ผู
วิจัยได
นําเสนอพฤติกรรมในด
านวัตถุนิยมของคนในสังคม มี
การกระตุ
นความอยากท่ีมากเกินพอดีจนก$อให
เกิดการด้ินรน เพ่ือให
ได
มาซ่ึงวัตถุนั้น ๆ สิ่งเหล$านี้ล
วน
ส$งผลกระทบต$อจิตวิญญาณของมนุษย บั่นทอนความรู
สึกสํานึกผิดชอบ ชั่วดี ทําให
ละเลยในเรื่อง
คุณค$าทางจิตใจหรือหลักธรรมในศาสนาจนทําให
มนุษยไม$เกรงกลัวต$อบาปและทวีความรุนแรงข้ึนทุก
วัน ผลของการกระทําเหล$านี้ในขณะท่ีมีชีวิยอยู$ ผลกรรมหรือบทลงโทษท่ีจะได
รับ คือ การใช
กฎหมาย 
หรือกติกาทางสังคม เข
ามาลงโทษโดยการติดคุกการกักขังให
ไร
ซ่ึงอิสรภาพในการใช
ชีวิตในบางคนผล
แห$งการกระทําชั่วได
ส$งผลต$อความรู
สึกนึกคิดภายใต
จิตสํานึกดังสุภาษิต “สวรรคอยู$ในอก นรกอยู$ใน
ใจ” และเม่ือตาย ตามความเชื่อทางศาสนา ผู
กระทําผิดต$าง ๆ จะได
รับโทษจากนรกภูมิท่ีมีรูปแบบ
ของกรรมอย$างเหมาะสมเช$นกันโดยผู
วิจัยสร
างสรรคผลงานในลักษณะรูปร$างของเปรตในลักษณะของ
เส
นคอนทัวร ในลักษณะท$าทางต$าง ๆ ท่ีมีรูปทรงท่ีบิดไปมาไม$ปกติโดยการประกอบรูปร$างต$าง ๆ ของ
เส
นท่ีมีลักษณะนูน ลึก และมีสีท่ีแสดงอารมณความรู
สึกท่ีน$ากลัวสับสน 
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 กายวิภาค รูปร$างรูปทรง ผลงานชิ้นนี้มีลักษณะรูปทรงนามธรรมหรือก่ึงนามธรรม คือมี
ลักษณะเป+นการใช
เส
นคอนทัวร ในการสร
างรูปร$างรูปทรงท่ีมีลักษณะของฟ]กเกอร (Figure) ท่ีมี
รูปร$างของเส
นคอนทัวรเปรตท่ีมีท$าทางแตกต$างกันไปแสดงท$าทางอาการท่ีแสดงความรู
สึกด้ินรนไม$
ปกติโดยใช
เทคนิคการวาดเส
นคอนทัวรแสดงออกทางความรู
สึกท่ีวุ$นวายทับซ
อน  
 โทนสี ผลงานชิ้นนี้มีโทนสีขาว ดํา ท่ีแสดงออกได
จากพ้ืนของผลงานและเส
นคอนทัวรท่ีใช

สีในการสร
างรูปทรงท่ีมีลักษณะทับซ
อนกันเป+นระยะโดยมีสีขาวไล$ไปจนเทาถึงดําเน
นระยะด
วยการ
คัดรูปทรงบางช$วงโดยมีการใช
สีจากเทคนิคต$าง ๆ มาสร
างลักษณะสีในตัวผลงานให
มีระยะด
วยตัว
ผลงานเองและมีความน$าสนใจมากข้ึนผลงานแสดงออกถึงสิ่งสําคัญของผลงานคือ เส
นคอนทัวร  
 เทคนิค ผลงานชิ้นนี่ผู
วิจัยใช
เทคนิคสร
างสรรคผลงานลงบนเฟรมไม
อัด โดยการสร
างเส
น
คอนทัวร ลงบนไม
ในเทคนิคต$าง ๆ การสร
างเส
นโดยการขุดเส
นลงบนเนื้อไม
ให
มีลักษณะเป+นร$องลึก
ลงไปเป+นรูปร$างรูปทรงท่ีต
องการ สร
างรายละเอียดของผลงานโดยการสร
างพ้ืนผิวท่ีหยาบเพ่ือให
ความ
แตกต$างระหว$างรูปทรง และการสร
างเส
นคอนทัวรเปรตโดยการใช
สีทาถนนมาวาดเป+นเส
นรูปร$างใน
ลักษณะต$างท่ีทับซ
อนกัน โดยการจัดการกับพ้ืนผิวต$าง ๆ โดยทําสีให
มีลักษณะเป+นสีท่ีสร
างระยะตัว
ของเทคนิคนั้น ๆ เองในการใช
เทคนิคต$าง ๆ ในผลงานนั้น ผู
วิจัยเน
นความต$อเนื่องของชิ้นงานให
เป+น
ชิ้นเดียวกันในข้ันตอนสุดท
ายในการใส$ลวดท่ีดัดเป+นเส
นคอนทัวรเปรตในลักษณะและขนาดต$าง ๆ มา
ประกอบเข
ากับผลงาน แล
วใช
แสงในการสร
างเงาเพ่ือสร
างเส
นจากแสงกระทบสู$ผลงานเพ่ือได
เนื้อหา
ของผลงานได
มากยิ่งข้ึน 
 พ้ืนท่ีว$าง ผลงานชิ้นนี้มีการจัดพ้ืนท่ีว$างในลักษณะของการวางองคประกอบของเส
นลวดท่ี
เว
นระยะของผลงานให
มีความแน$นเฉพาะส$วน เนื่องจากการใส$ลวดดัดจะสร
างเนื้อหาของงานใน
ลักษณะของงานข้ึนมาเม่ือแสงกระทบกับตัวผลงานผู
วิจัยจึงจัดพ้ืนท่ีว$างให
เงาของลวดอยู$ร$วมกับฟ]ก
เกอร (Figure) ของพ้ืนให
แสดงความสําคัญไม$ทับซ
อนกันจนเกินไป 
 การจัดวาง ในผลงานชิ้นนี้การจัดวางรูปทรงต$าง ๆ เป+นสิ่งสําคัญในการแสดงออกใน
ผลงานชิ้นนี้ผู
วิจัยจัดวางรูปทรงท่ีมีลักษณะของรูปทรงฟ]กเกอร (Figure) ในลักษณะของเส
นคอนทัวร
ท่ีแสดงท$าทางต$าง ๆ ในลักษณะของการเรียงกัน 4 ท$าทางเป+นองคประกอบหลักโดยมีเส
นคอนทัวรใน
เทคนิคต$าง ๆ วางทับซ
อนและเชื่อมต$อเป+นผลงานท่ีเป+นชิ้นเดียวกัน 
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  3.2 วิทยานิพนธชิ้นท่ี 2 “เปรต วิถี กรรม เทคนิคผสม 2“  
 

 
 
ภาพท่ี 57 วิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 
 
 วิทยานิพนธชิ้นท่ี 2 “ เปรต วิถี กรรม เทคนิคผสม 2 “ 
 แนวความคิด ผลงานชิ้นนี้ ผู
วิจัยได
นําเสนอพฤติกรรมในด
านวัตถุนิยมของคนในสังคม มี
การกระตุ
นความอยากท่ีมากเกินพอดีจนก$อให
เกิดการด้ินรน เพ่ือให
ได
มาซ่ึงวัตถุนั้น ๆ สิ่งเหล$านี้ล
วน
ส$งผลกระทบต$อจิตวิญญาณของมนุษย บั่นทอนความรู
สึกสํานึกผิดชอบ ชั่วดี ทําให
ละเลยในเรื่อง
คุณค$าทางจิตใจหรือหลักธรรมในศาสนาจนทําให
มนุษยไม$เกรงกลัวต$อบาปและทวีความรุนแรงข้ึนทุก
วัน ผลของการกระทําเหล$านี้ในขณะท่ีมีชีวิยอยู$ ผลกรรมหรือบทลงโทษท่ีจะได
รับ คือ การใช
กฎหมาย 
หรือกติกาทางสังคม เข
ามาลงโทษโดยการติดคุก การกักขังให
ไร
ซึ่งอิสรภาพในการใช
ชีวิตในบางคนผล
แห$งการกระทําชั่วได
ส$งผลต$อความรู
สึกนึกคิดภายใต
จิตสํานึกดังสุภาษิต “สวรรคอยู$ในอก นรกอยู$ใน
ใจ” และเม่ือตาย ตามความเชื่อทางศาสนา ผู
กระทําผิดต$าง ๆ จะได
รับโทษจากนรกภูมิท่ีมีรูปแบบ
ของกรรมอย$างเหมาะสมเช$นกันโดยผู
วิจัยสร
างสรรคผลงานในลักษณะรูปร$างของเปรตในลักษณะของ
เส
นคอนทัวร ในลักษณะของฟ]กเกอร (Figure) ท่ีพยายามด้ินล
นออกจากสิ่งท่ีเป+นอยู$โดยใช
ฟ]กเกอร 
(Figure) 3 ลักษณะในการสื่อสารและสร
างผลงานชิ้นนี้  
 กายวิภาค รูปร$างรูปทรง ผลงานชิ้นนี้มีลักษณะรูปทรงนามธรรมหรือก่ึงนามธรรม คือมี
ลักษณะเป+นการใช
เส
นคอนทัวร 
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 ในการสร
างรูปร$างรูปทรงท่ีม่ีท$าทางด้ินร
นท่ีมีท$าทางมีขนาดเล็กกลางใหญ$สลับทับซ
อนกัน
ในตัวผลงานซ่ึงโครงสร
างของรูปทรงเส
นตัดทอนมาจากลักษณะของมนุษยโดยโดยใช
เทคนิคการวาด
เส
นคอนทัวร มาหารูปร$างท่ีแสดงออกทางความรู
สึกท่ีวุ$นวายทับซ
อน 
 โทนสี ผลงานชิ้นนี้มีโทนสีขาว ดํา ท่ีแสดงออกได
จากพ้ืนของผลงานและเส
นคอนทัวร ท่ี
ใช
สีในการสร
างรูปทรงท่ีมีลักษณะทับซ
อนกันเป+นระยะโดยมีสีขาวไล$ไปจนเทาถึงดําเน
นระยะด
วยการ
คัดรูปทรงบางช$วงโดยมีการใช
สีจากเทคนิคต$าง ๆ มาสร
างลักษณะสีในตัวผลงานให
มีระยะด
วยตัว
ผลงานเองและมีความน$าสนใจมากข้ึนผลงานแสดงออกถึงสิ่งสําคัญของผลงานคือ เส
นคอนทัวร  
 เทคนิค ผลงานชิ้นนี่ผู
วิจัยใช
เทคนิคสร
างสรรคผลงานลงบนเฟรมไม
อัด โดยการสร
างเส
น
คอนทัวร ลงบนไม
ในเทคนิคต$าง ๆ การสร
างเส
นโดยการขุดเส
นลงบนเนื้อไม
ให
มีลักษณะเป+นร$องลึก
ลงไปเป+นรูปร$างรูปทรงท่ีต
องการ สร
างลายละเอียดของผลงานโดยการพ้ืนผิวท่ีหยาบเพ่ือให
ความ
แตกต$างระหว$างรูปทรง และการสร
างเส
นคอนทัวรเปรตโดยการใช
สีทาถนนมาวาดเป+นเส
นรูปร$างใน
ลักษณะต$างท่ีทับซ
อนกัน โดยการจัดการกับพ้ืนผิวต$าง ๆ โดยทําสีให
มีลักษณะเป+นสีท่ีสร
างระยะตัว
ของเทคนิคนั้น ๆ เองในการใช
เทคนิคต$าง ๆ ในผลงานนั้นผู
วิจัยเน
นความต$อเนื่องของชิ้นงานให
เป+น
ชิ้นเดียวกันในข้ันตอนสุดท
ายในการใส$ลวดท่ีดัดเป+นเส
นคอนทัวรเปรตในลักษณะและขนาดต$าง ๆ มา
ประกอบเข
ากับผลงาน แล
วใช
แสงในการสร
างเงาเพ่ือสร
างเส
นจากแสงกระทบสู$ผลงานเพ่ือได
เนื้อหา
ของผลงานได
มากยิ่งข้ึน 
 พ้ืนท่ีว$าง ผลงานชิ้นนี้มีการจัดพ้ืนท่ีว$างในลักษณะของการวางองคประกอบของเส
นลวดท่ี
เว
นระยะของผลงานให
มีความแน$นเฉพาะส$วนเนื่องจากการใส$ลวดดัดจะสร
างเนื้อหาของงานใน
ลักษณะของงานข้ึนมาเม่ือแสงกระทบกับตัวผลงานผู
วิจัยจึงจัดพ้ืนท่ีว$างให
เงาของลวดอยู$ร$วมกับฟ]ก
เกอรของพ้ืนให
แสดงความสําคัญไม$ทับซ
อนกันจนเกินไป 
 การจัดวาง ในผลงานชิ้นนี้การจัดวางรูปทรงต$าง ๆ เป+นสิ่งสําคัญในการแสดงออกใน
ผลงานชิ้นนี้ผู
วิจัยจัดวางรูปทรงท่ีมีลักษณะของรูปทรงฟ]กเกอรในลักษณะของเส
นคอนทัวรท่ีแสดง
ท$าทางต$าง ๆ ในลักษณะของการเรียงกัน 4 ท$าทางเป+นองคประกอบหลักโดยมีเส
นคอนทัวรในเทคนิค
ต$าง ๆ วางทับซ
อนและเชื่อมต$อเป+นผลงานท่ีเป+นชิ้นเดียวกัน  
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  3.3 วิทยานิพนธชิ้นท่ี 3 “ เปรต วิถี กรรม เทคนิคผสม 3 “ 
 

 
 
ภาพท่ี 58 วิทยานิพนธชิ้นท่ี 3 
 
 วิทยานิพนธชิ้นท่ี 3 “เปรต วิถี กรรม เทคนิคผสม 3” 
 แนวความคิด ผลงานชิ้นนี้ ผู
วิจัยได
นําเสนอรูปแบบของกระทําความผิดต$อเด็กทารกท่ีโดน
กระทําโดยพ$อแม$ท่ีเห็นแก$ตัวสร
างบาปกรรมอันแสนเจ็บปวดกับเด็กบริสุทธท่ีรอวันจะพบกับโลกใหม$
โดยผู
ท่ีขาดสติการยั้งคิดพอเกิดป8ญหาสิ่งท่ีผู
สร
างกรรมเหล$านี้กระทําลงไปคือการตัดป8ญหาสร
างผล
กรรมแก$เด็กทารกโดยการทําแท
ง การกินยาหรือหาวิธีตัดสินชีวิตเด็กพวกนี้ในรูปแบบต$าง ๆ ให
ตนเอง
พ
นป8ญหาเหล$านี้ ผู
วิจัยจึงสร
างสรรคผลงานในลักษณะรูปร$างลักษณะของเส
นคอนทัวร ท่ีผู
วิจัยได
มา
จากเด็กดองท่ีให
ความรู
สึกสะเทือนใจถึงรูปทรงท่ีผิดแปลกไปจากทารกปกติท่ัวไปในลักษณะของฟ]ก
เกอร 
 รูปร$างรูปทรง ผลงานชิ้นนี้มีลักษณะรูปทรงนามธรรมหรือก่ึงนามธรรม คือมีลักษณะเป+น
การใช
เส
นคอนทัวร ในการสร
างรูปร$างรูปทรงของเด็กทารกท่ีมีท$าทางมีขนาดเล็กกลางใหญ$สลับทับ
ซ
อนกันในตัวผลงานซ่ึงโครงสร
างของรูปทรงเส
นตัดทอนมาจากลักษณะของเด็กทารกโดยโดยใช

เทคนิคการวาดเส
นคอนทัวรมาหารูปร$างท่ีแสดงออกทางความรู
สึกไม$สมบูรณ  
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 โทนสี ผลงานชิ้นนี้มีโทนสีขาว ดํา ท่ีแสดงออกได
จากพ้ืนของผลงานและเส
นคอนทัวใช
สี
ในการสร
างรูปทรงท่ีมีลักษณะทับซ
อนกันเป+นระยะโดยมีสีขาวไล$ไปจนเทาถึงดําเน
นระยะด
วยการคัด
รูปทรงบางช$วงโดยมีการใช
สีจากเทคนิคต$าง ๆ มาสร
างลักษณะสีในตัวผลงานให
มีระยะด
วยตัวผลงาน
เองและมีความน$าสนใจมากข้ึนผลงานแสดงออกถึงสิ่งสําคัญของผลงานคือ เส
นคอนทัวร  
 เทคนิค ผลงานชิ้นนี่ผู
วิจัยใช
เทคนิคสร
างสรรคผลงานลงบนเฟรมไม
อัด โดยการสร
างเส
น
คอนทัวร ลงบนไม
ในเทคนิคต$าง ๆ การสร
างเส
นโดยการขุดเส
นลงบนเนื้อไม
ให
มีลักษณะเป+นรองลึก
ลงไปเป+นรูปร$างรูปทรงเด็กทารกท่ีมีลักษณะผิดปกติ สร
างลายละเอียดของผลงานโดยการพ้ืนผิวท่ีขุข
ระเพ่ือให
ความแตกต$างระหว$างรูปทรง การสร
างเส
นคอนทัวรของเด็กทารกโดยการใช
สีทาถนนมาใส$
ขวดซUอสวาดเป+นเส
นรูปร$างในลักษณะของเด็กทารกท่ีทับซ
อนกัน โดยการจัดการกับพ้ืนผิวต$าง ๆ โดย
ทําสีให
มีลักษณะเป+นสีท่ีสร
างระยะของผลงานและเทคนิคนั้น ๆ ในผลงานนั้นผู
วิจัยเน
นความต$อเนื่อง
ของชิ้นงานให
เป+นชิ้นเดียวกันในข้ันตอนสุดท
ายในการใส$ลวดท่ีดัดเป+นเส
นคอนทัวรเปรตในลักษณะ
และขนาดต$าง ๆ มาประกอบเข
ากับผลงาน แล
วใช
แสงในการสร
างเงาเพ่ือสร
างเส
นจากแสงกระทบ
เส
นลวดสู$พ้ืนงานเพ่ือให
เกิดเงากระทบให
ผลงานมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 พ้ืนท่ีว$าง ผลงานชิ้นนี้มีการจัดพ้ืนท่ีวางในลักษณะของการวางองคประกอบของเส
นลวดท่ี
เว
นระยะของผลงานให
มีความแน$นเฉพาะส$วนเนื่องจากการใส$ลวดดัดจะสร
างเนื้อหาของงานใน
ลักษณะของงานข้ึนมาเม่ือแสงกระทบกับตัวผลงานผู
วิจัยจึงจัดพ้ืนท่ีว$างให
เงาของลวดอยู$ร$วมกับฟ]ก
เกอรของพ้ืนให
แสดงความสําคัญไม$ทับซ
อนกันจนเกินไป 
 การจัดวาง ในผลงานชิ้นนี้การจัดวางรูปทรงต$าง ๆ เป+นสิ่งสําคัญในการแสดงออกใน
ผลงานชิ้นนี้ผู
วิจัยจัดวางรูปทรงท่ีมีลักษณะของรูปทรงฟ]กเกอรเด็กทารกในลักษณะของเส
นคอนทัวรท่ี
แสดงท$าทางต$าง ๆ เป+นองคประกอบหลักโดยมีเส
นคอนทัวรในเทคนิคต$าง ๆ วางทับซ
อนและ
เชื่อมต$อเป+นผลงานท่ีเป+นชิ้นเดียวกัน  
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ตารางท่ี 2 วิเคาะรผลงานวิทยานิพนธ 
 

ผลงาน ผลงานช้ินท่ี 1 ผลงานช้ินท่ี 2 ผลงานช้ินท่ี 3 ผลงานช้ินท่ี 4 

ผลงานสําเร็จ 

    

ท่ีมาของ 
แนวคิด 

ความวุ$นวายใน 
การรับโทษกรรม 

การทําผิดใน 
ศีลธรรมของ 
ชายหญิง 

การด้ินร
น 
การหลบหนี 

เด็กทารกจาก
การทําแท
ง 

ชื่อผลงาน 
ขนาด 

เปรต วิถีกรรม: 
เทคนิคผสม 1 

เปรต วิถีกรรม: 
เทคนิคผสม 2 

เปรต วิถีกรรม: 
เทคนิคผสม 3 

เปรต วิถีกรรม: 
เทคนิคผสม 4 

เทคนิค  เทคนิคผสม   

ขนาด - 240 x 180 160 x 180 120 x 160 

จุดเด$น เ ส
 น ค อ น ทั ว ร ท่ี
ส ลั บ ซั บ ซ
 อ น ใ ห

ความรู
สึกวุ$นวาย 

รูปร$างรูปทรงท่ีมี
ความลงตัว  

ลวดท่ีมีขนาดเล็ก
ใหญ$ให
 กําลังของ
ลวดท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

รู ป ร$ า ง รู ปทร ง
ของทารก 

จุดท่ีควร
ปรับปรุงและ
แก
ไข 

ปรับปรุงเรื่องการ
จัดวางผลงานและ
การแสดงออกท่ี
ชัดเจน 

ปรับปรุงเรื่องสีของ
พ้ืนท่ีมืดเกินไปทํา
ให
แสงท่ีกระทบกับ
ฉากไม$ชัดเจน 

ตัวฟ]กเกอรมีความ
ชัดเจนท่ีไม$
เพียงพอทําให
ลวด
ชัดกว$าตัวผลงาน
สําคัญ 

ขนาดของทารก
และเส
นคอน
ทัวรไม$แตกต$าง
กันมากเท$าท่ีควร 

การพัฒนา เน
นรูปร$างรูปทรง
ท่ีชัดเจนมากข้ึนลด
รายละเอียด
บางอย$างให
ตัวฟ]ก
เกอรสําคัญมาก
ท่ีสุดในงาน 

ปรับเรื่องสีของพ้ืน
ให
สว$างหรือมี
น้ําหนักท่ีไล$สีกัน
จากเข
มไปอ$อน 

ส$วนของเส
นตัวฟ]ก
เกอรให
มีขนาดท่ี
แตกต$างกันท้ัง
ความลึกและ
ขนาดของเส
น 

ขนาดและ
จํานวนของ
ทารกท่ีมากข้ึน
เพ่ือสร
างอารมณ
ความรู
สึกท่ี
สะเทือนอารมณ
ให
ความน$าสนใจ
มากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายและข�อเสนอแนะในการสร�างสรรค�วิทยานิพนธ� 
 

 ในการสร
างสรรควิทยานิพนธ   เปรต  วิถี กรรม: เทคนิคผสม (Demon / Ways of 
karma : Mixed Technique)เป4นการศึกษารูปแบบ จิตรกรรมเทคนิคผสม  ผู
วิจัยได
แรงบันดาลใจ
และแนวความคิดจากสังคมในปAจจุบันบทบาทของศาสนาได
ลดความสําคัญลงเนื่องจากวิถีชีวิตอันเรJง
รีบ วุJนวาย ตJอสู
เพ่ือท่ีจะมีชีวิตรอดในสังคมปAจจุบัน อีกท้ังกระแสวัฒนธรรมตJางชาติท่ีเข
ามามีอิทธิพล
ตJอแนวคิดการใช
ชีวิตและพฤติกรรมในด
านวัตถุนิยมของคนในสังคม มีการกระตุ
นความอยากท่ีมาก
เกินพอดีจนกJอให
เกิดการด้ินรน เพ่ือให
ได
มาซ่ึงวัตถุนั้นๆ สิ่งเหลJานี้ล
วนสJงผลกระทบตJอจิตวิญญาณ
ของมนุษย บั่นทอนความรู
สึกสํานึกผิดชอบ ชั่วดี ทําให
ละเลยในเรื่องคุณคJาทางจิตใจหรือหลักธรรมใน
ศาสนาจนทําให
มนุษยไมJเกรงกลัวตJอบาปและทวีความรุนแรงข้ึนทุกวัน  
 ผลของการกระทําเหลJานี้ในขณะท่ีมีชีวิยอยูJ ผลกรรมหรือบทลงโทษท่ีจะได
รับ คือ การใช

กฎหมาย หรือกติกาทางสังคม  เข
ามาลงโทษโดยการติดคุกการกักขังให
ไร
ซ่ึงอิสรภาพในการใช
ชีวิตใน
บางคนผลแหJงการกระทําชั่วได
สJงผลตJอความรู
สึกนึกคิดภายใต
จิตสํานึกดังสุภาษิต  “สวรรคอยูJในอก 
นรกอยูJในใจ” และเม่ือตาย ตามความเชื่อทางศาสนา ผู
กระทําผิดตJางๆ จะได
รับโทษจากนรกภูมิท่ีมี
รูปแบบของกรรมอยJางเหมาะสมเชJนกัน 
 ผู
วิจัยพบเจอและรับรู
ถึงพฤติกรรมของมนุษยในยุคสมัยปAจจุบัน  ทําให
ผู
วิจัยเกิดความ
สะเทือนใจ สJงผลตJอสภาพจิตใจ ถึงพฤติกรรมท่ีโหดร
ายของคนในสังคม จากผลกระทบเหลJานี้ผู
วิจัย
จึงนํามาเป4นแรงบันดาลใจในการสร
างสรรคผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม โดยมีแนวคิดเก่ียวกับผลของ
การกระทําท่ีมนุษยควรจะได
รับท้ังตอนมีชีวิตและตอนเสียชีวิตลงไปแล
วให
ได
รับกรรมท่ีสมควรและ
เหมาะสมกับสิ่งท่ีทําลงไป ผู
วิจัย จึงนํามาถJายทอดเป4นผลงานศิลปะ เพ่ือสื่อสารกับคนในสังคมให
เห็น
ผJานผลงานศิลปะเพ่ือกระตุ
นเตือนให
เกิดความรู
สึกใช
สติกJอนทําเสมอ 
 ผลการดําเนินการสร
างสรรคในหัวข
อ เปรต  วิถี กรรม: เทคนิคผสม ได
มีการวิเคราะห
ประเมินผลการดําเนินงานสร
างสรรคหาข
อดีและข
อบกพรJอง วิเคราะหปAญหารวมถึงทัศนธาตุ เพ่ือ
เป4นข
อมูลในการสร
างสรรคผลงานศิลปะในครั้งตJอไป 
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สรุปผลงาน 
 ผลงานวิทยานิพนธ�ช้ินท่ี 1 เปรต  วิถี กรรม: เทคนิคผสม 1  
 

 
 
ภาพท่ี 59 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1  
 
 ปAญหาท่ีพบเจอในผลงานวิทยานิพนธ ในชั้นกJอนพัฒนาการเป4นผลงานจริงชุดนี้ ผู
วิจัยพบ
ปAญหาในการจัดองคประกอบและการประกอบรูปทรงของ เส
นคอนทัวรท่ีแสดงออกมาได
ไมJจัดเจนนัก
มาประกอบการขององคประกอบตJางๆ ท่ีทําให
งานดูไมJมีมิติและจุดนJาสายตาใด ในผลงานมากนัก 
 ในผลงานชิ้นนี้ผู
วิจัยได
รับข
อดีในผลงานไปใช
ในการตJอยอดเรื่องการประกอบรูปทรงตJางๆ
และวัสดุตJางๆนJาจะมาประกอบรูปทรงให
มีมิติมากข้ึน ในผลงานชุดวิทยานิพนธชิ้นตJอไปท้ังด
านของ สี 
การประกอบรูปทรงและการประกอบวัสดุตJางๆ เข
าด
วยกัน 
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 ผลงานวิทยานิพนธ�ช้ินท่ี 2  เปรต  วิถี กรรม: เทคนิคผสม 2 
 

 
 
ภาพท่ี 60 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 
        
           ปAญหาท่ีพบในผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 2 ปAญหาท่ีพบคือ สีพ้ืนของผลงาน ท่ีเป4นพ้ืนหลังใน
ชJวงแรก สีพ้ืนมีความมืดมากจนทําให
ผลงานท่ีเป4นเส
นคอนทัวร ถูกกลืนไปกับพ้ืนหลัง จนมองไมJเห็น
รายละเอียดท่ีเป4นตัวสําคัญในผลงานผู
วิจัยจึงปรับแก
สีของพ้ืนหลังให
มีความสวJาง และใสJรายละเอียด
ของเส
นลวดท่ีมีขนาดความแตกตJางกันมากข้ึนให
ผลงานดูมีมิติ  
 ในการใช
แสงเงาในการตกกระทบของเส
นลวดลงบนพ้ืนจนเกิดเงาท่ีเป4นมิติของผลงานท่ี
นJาสนใจมากยิ่งข้ึนแตJการจะตกกระทบให
เกิดเงาท่ีชัดเจนนั้น พ้ืนหลังเป4นสิ่งสําคัญถ
าพ้ืนขาวหรือ
สวJางก็จะจับเงาให
ชัดเจนมากข้ึน ผลงานชุดนี้เป4นการตJอยอดเทคนิคและรูปแบบของผลงานท่ีชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 
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 ผลงานวิทยานิพนธ�ช้ินท่ี เปรต  วิถี กรรม: เทคนิคผสม 3  
 

 
 
ภาพท่ี 61 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 
 
 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 มีการแสดงออกของสีและเทคนิคของรูปแบบผลงานท่ีชัดเจน
มากยิ่งข้ึนมีการปรับแก
ผลงาน จากข
อผิดพลาดตJางๆ จากผลงานท่ีผJานมาท้ังพ้ืนหลังท่ีปรับให
มีความ
สวJางมากยิ่งข้ึน เพ่ือขับให
สีของเส
นลวดและแสงกระทบของเงาสู
พ้ืนมีความชัดเจนมากข้ึน ท้ังรูปทรง
ของเส
นคอนทัวรท่ีมีมิติของขนาดของเส
นและเทคนิคท่ีมีความกลมกลืนและแนบเนียนท่ีสุด โดยการ
ใช
วิธีการเจาะไม
พ้ืนหลังและหน
าเรซ่ินมาปA_นเชื่อมให
ลวดกับพ้ืนหลังเป4นเนื้อชิ้นเดียวกันก็เป4นการ
แก
ปAญหาเฉพาะในให
ผลงานชิ้นนี้ 
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 ผลงานวิทยานิพนธ�ช้ินท่ี เปรต  วิถี กรรม: เทคนิคผสม  4 
 

 
 
ภาพท่ี 62 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 
 
 ในผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 4 ผู
วิจัยได
นําเรื่องราวของเด็กทารกมาเสนอในการแสดงออก
ของผลงานให
มีความหลากหลายและนJาสนใจ บนพ้ืนหลังของผลงานท่ีขาวเหมาะแก
การเน
นรูปทรง
ของเส
นคอนทัวรออกให
เห็นเดJนชัดนJาสนใจมากข้ึน 
 ผู
วิจัยเลือกการดัดเส
นลวดท่ีมีขนาดแตกตJางกันอยJางชัดเจนให
เกิดมิติ เสริมกันระหวJาง
เส
นคอนทัวรบนไม
ท่ีมีเส
นท่ีหลากหลายด
านเทคนิค การท่ีผู
วิจัยทําพ้ืนขาวเพ่ือจะให
แสงของเงาท่ี
สะท
อนเส
นลวดลายพ้ืนหลังให
มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน สJงให
ผลงานสมบูรณมากท่ีสุด ในชุดของ
วิทยานิพนธชุดนี้ 
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สรุปผลงานวิทยานิพนธ� หัวข�อเรื่อง เปรต วิถี กรรม: เทคนิคผสม  
 

 
 
ภาพท่ี 65 ผลงานวิทยานิพนธ เรื่อง เปรต วิถี กรรม: เทคนิคผสม 
 
 ผลงานวิทยานิพนธ หัวข
อ เปรตวิถีกรรม : เทคนิคเป4นผลงานท่ีแสดงออกถึงรูปแบบของ
เปรตสมัยใหมJ ในรูปแบบของผู
วิจัยนําเสนอผลงานผJานเทคนิคคอนทัวรท่ีนําเทคนิคตJางๆ มานําเสนอ
ในรูปแบบของเส
นคอนทัวร ผู
วิจัยใช
เทคนิคการเซาะลงเป4นเส
นคอนทัวรเปรตในรูปแบบของผู
วิจัยให

มีเส
นขนาดของการเซาะรJองท่ีหลากหลาย มีการนําสีทาถนนมาสร
างเส
นคอนทัวรให
มีความรู
สึกนูน
ข้ึนมา แสดงความแตกตJางของเส
นมีการเพ่ิมรายละเอียดโดยการใสJรายละเอียดของพ้ืนผิวลงบนบาง
ชJวงบางมุมของตัวเส
นคอนทัวร ให
เกิดมิติท่ีนJาสนใจ ท่ีสุดท
ายผู
วิจัยใช
เส
นลวดในการดัดถ
าเป4นเส
น
ลวดคอนทัวรให
มีความนูนลวดข้ึนมาบนพ้ืน เพ่ือให
แสงสวJางของเส
นลวดเพ่ือให
เกิดมิติของเงา ให

ผลงานมีความนJาสนใจและมีมิติมากข้ึน 
 จากงานท่ีผู
วิจัยท่ีสร
างสรรค ค
นคว
าเทคนิคตJางๆ ให
เหมาะสมกับแนวความคิดให
มาก
ท่ีสุด และสามารถตJอยอดพัฒนาไปได
ในอนาคต 
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รายการอ�างอิง 
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