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บทคัดย่อ 
 

ศิลปนิพนธฉ์บบันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อวเิคราะหแ์ละจ าแนกประเภทสญัลกัษณ ์ และวเิคราะห์
รูปแบบการสรา้งภาพประกอบไพช่ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา โคลแมน สมิธ ในปี ค.ศ. 1909 ทัง้ไพช่ดุ
หลกัและไพ่ชดุรองทัง้หมดจ านวน 78 ใบ ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ จากการวิเคราะหข์อ้มลูจาก           
ไพท่าโรตช์ดุนี ้และเอกสารที่รวบรวมมาทัง้หมดสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. สญัลกัษณใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทมีสญัลกัษณท์ัง้หมดจ านวน 85 สญัลกัษณ ์ จาก
ทัง้หมด 3 ประเภท ซึง่ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ 
และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตร ์ ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนีน้ิยมใชส้ญัลกัษณจ์ากรูป
ธรรมชาติ มกัส่ือความหมายในแง่บวก และจดัวางสญัลกัษณร์องต่าง ๆ ไวแ้ทรกอยู่ในภาพ โดยคงรูปรา่ง
ลกัษณะเดิมของสญัลกัษณไ์วเ้ป็นหลกั  

2. ภาพประกอบไพช่ดุไรเดอรเ์วทถกูจดัสรา้งไวอ้ยา่งเป็นแบบแผน และเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของศิลปิน ไดแ้ก่ การระบหุมายเลขไวด้า้นบน และช่ือไพ่ทาโรตไ์วด้า้นลา่งภาพ ประธานหลกั      
ของภาพจะมีขนาดใหญ่กินพืน้ที่กึ่งกลางภาพ ภาพมีลกัษณะแสดงออกเชิงลดทอนความเหมือนจรงิ               
ผ่านรูปทรงและสีที่เรียบง่าย นิยมใชส้ีเหลืองเป็นหลกั และตดัเสน้สีด  ารอบนอก ท าใหไ้ดภ้าพที่มี
ลกัษณะ 2 มิติ คลา้ยภาพการต์นู ภาพมีลกัษณะเลา่เรื่องท่ีสะทอ้นอารมณค์วามรูส้กึในเชิงบวก และสื่อ
ความ หมายของไพท่าโรตไ์ดช้ดัเจน 
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Abstract 
 

This art thesis aims to analyze and categorize the illustrations of both the main 
deck and the sub-deck of the 78-card Rider-Waite tarot deck created in 1909 by Pamela 
Colman Smith with qualitative research. According to the data and the collected 
documents, it has lead to the conclusion that: 

1. There are 85 symbols in the deck out of 3 categories of forms which are 
natural, manmade and mathematical. Natural forms are found mostly in the cards. Most 
symbols generally convey positive meanings and in their original shapes. Additionally, 
subordinate symbols are inset into the images. 

2. The artist created the illustrations with a unique pattern. Numbers are on the 
top, while the names are on the bottom of the cards. The main subjects extend through 
the center of the cards. The illustrations have reducing realistic images with simplified 
forms, plain colors, which are generally in yellow, and black outlines. These result in the 
illustrations with having 2-dimensional images and resembling cartoons. The illustrations 
express positive emotion and convey the tarot cards’ meaning in obviously.  
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ศิลปนิพนธเ์ป็นอย่างดีเสมอมา 

ทา้ยท่ีสดุนีผู้ว้ิจยัหวงัว่าศิลปนิพนธน์ี ้ จะเป็นประโยชนแ์ก่ผูท้ี่สนใจศกึษาสญัลกัษณแ์ละ
รูปแบบการสรา้งภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท หากมีขอ้ผิดพลาดหรือบกพรอ่งประการใด ผูว้ิจยั
ขอนอ้มรบัค าแนะน าพรอ้มทัง้ขออภยัมา ณ โอกาสนี ้
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โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อวิเคราะห ์ และจ าแนกประเภทสญัลกัษณใ์นภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุ                 
ไรเดอรเ์วท ประกอบกบัรูปแบบการสรา้งภาพของไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท เพื่อใหท้ราบถึงที่มาของ
สญัลกัษณแ์ละรูปแบบของการสรา้งภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ผูว้ิจยัมุ่งหวงัว่าผลงาน
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ศิลปนิพนธ์ฉบับนีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเก่ียวกับศิลปะภาพประกอบในไพ่ยิปซีหรือ
ไพ่ทาโรต์ชุดไรเดอรเ์วท (Raider Waite Tarot) ซึ่งใชส้ญัลกัษณใ์นการสื่อความหมายของไพ่ 
เพื่อศึกษาถึงประเภทของสญัลกัษณท์ี่ศิลปินน ามาใชใ้นภาพประกอบไพ่  และรูปแบบการ
สร้างภาพประกอบไพ่ทาโรตช์ุดไรเดอรเ์วท 

ไพท่าโรต ์(Tarot cards) หรอืที่รูจ้กักนัในอีกช่ือหนึ่งวา่ “ไพย่ิปซี” น ามาใชเ้ป็นเครื่องมือ
ในการท านายอดีต ปัจจบุนัและอนาคตของผูค้น โดยการเปิดไพ่และอา่นค าท านายท่ีปรากฏบน
หนา้ไพ ่ ซึง่ไมใ่ช่ตวัหนงัสือแต่อย่างใด หากแต่เป็นภาพศิลปะประกอบการท านาย จุดเริ่มตน้ของ
ไพ่ทาโรตน์ั้นคาดว่ามาจากพวกยิปซี (Gypsy) ค าว่า ”ยิปซี” หมายถึง กลุ่มชนเร่ร่อน มีการ
สันนิษฐานจากข้อมูลทางประวัติศาสตรไ์ดว้่าอาจมีถิ่นก าเนิดที่อนุทวีปอินเดีย คาดว่าเป็น
พวกดราวิเดียน (Dravidian) ซึง่เป็นอีกหนึง่กลุม่ชนท่ีถ่ายทอดอารยธรรมใหแ้ก่พวก บาบิโลเนียน 
(Babylonians)1 ก่อนจะเคลื่อนย้ายกระจัดกระจายไปตามที่ต่าง ๆ มีประชากรจ านวนหนึ่งได้
ลงหลักปักฐานอยู่ในดินแดนอียิปต ์ ก่อนที่ต่อมาบางส่วนจะเร่ร่อนต่อไปที่ทวีปยุโรปและค า
ว่า “ยิปซี” ก็เกิดขึน้มาจากการปรากฏตัวของกลุ่มชนนีใ้นประเทศอังกฤษ เม่ือตน้คริสต์ 
ศตวรรษที่ 16 และถูกทึกทักว่าเป็นพวกอียิปต์อพยพ  

เม่ือชาวยิปซีเข้ามามีบทบาทในยุโรป ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่คริสตจักรเรืองอ านาจ
อย่างมาก ท าให้การท านายที่แรกเริ่มเป็นเพียงการใช้ลูกแก้วประกอบกับการใช้จิตวิทยา
เท่านั้น ศาสนจักรจึงมองว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นการกระท าที่ไม่สามารถยอมรบัได ้ และตราหนา้ว่า
ชาวยิปซีเป็นพ่อมด หมอผี ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผิดอย่างมากในขณะนัน้ ท าใหช้าวยิปซีเริ่มมีการ
คิดคน้การด์หรือไพ่ (Card) มาใชแ้ทนลกูแกว้ แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรบัในทนัที  จนกระทั่งมีหญิง

                                                            
1ปิยะแสง จนัทรวงศไ์พศาล, มหศัจรรยแ์หง่สัญลักษณ ์เครื่องรำงและเคล็ดลับน ำโชค (กรุงเทพ 

ฯ: ส านกัพิมพ ์ซีเอ็ดยเูคชั่น บมจ., 2552), 328. 
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ชาวยิปซีไดใ้ชไ้พ่ในการท านายใหก้ษัตริย์ชารล์ที่ 6 แห่งฝรั่งเศส (Charles VI of France) ท าให้
หลงัจากนัน้มาไพท่าโรตก์็ไดร้บัการยอมรบัและมีการผลิตขึน้มาในสมยันัน้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1491 ไดมี้
การผลิตไพท่าโรตท์ี่ครบทัง้ 78 ใบ โดยศิลปินนิรนามที่ถกูตัง้ชื่อตามผูค้รอบครองสองคนสดุทา้ยคือ
ไพท่าโรตช์ดุโซลาบสุกา (Sola Busca) ซึง่ในขณะนัน้ยงัคงไม่ถกูเผยแพรแ่ละยงัไม่มีผูใ้ดไดเ้ห็นไพ่
ทัง้หมด    ไพบ่างใบถกูเผยแพรแ่ค่รูปภาพเท่านัน้  

ในยุคแรกที่มีการท านายดว้ยไพ่ทาโรตน์ัน้ ไดมี้การน าเอาความเช่ือของต านานเทพ
อียิปตเ์ขา้มาในการอา้งอิงถึงการท านาย แอนทัวน ์ คอรท์ เดอ เจเบลิน (Antoine Court de 
Gébelin) นักเขียน นักวิชาการดา้นวรรณคดีและวิทยาศาสตรช์าวสวิตเซอรแ์ลนด ์ ไดว้ิเคราะห์
และตีพิมพเ์ก่ียวกับไพ่ยิปซี ในปี ค.ศ. 1781 หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือศิลปะบนหนา้ไพ่ยิปซี
นัน้มีเรื่องราวที่เก่ียวขอ้งกับต านานไอซิส (Isis) โอซิริส (Osiris) และเทพอียิปตอ์งคอ์ื่น ๆ2                 
หากกล่าวถึงเทพเจา้ทางอียิปตส์่วนมากแลว้นัน้เป็นเรื่องของโลกวิญญาณ โลกหลงัความตาย
เสียส่วนมาก แต่เม่ือหลงัการอพยพเขา้สู่ทวีปยุโรปดว้ยเหตุผลทางศาสนาท าใหช้าวยิปซีจ า 
เป็นตอ้งมีการเอาตัวรอด โดยการน าเอาความเช่ือของชาวยุโรปเขา้มาผสมผสานกับความเช่ื อ
ดัง้เดิม แต่สิ่งที่น  ามาอา้งอิงยังคงเป็นการใชเ้รื่องราวต านานของเทพเจา้อยู่ แต่จะเป็นต านาน
เทพกรีกโรมนัตามความเช่ือของชาวยุโรป เช่น เทพอะพอลโล (Apollo) เป็นเทพแห่งแสงสว่าง 
เทพแพน (Pan) เป็นตัวแทนของสิ่งชั่วรา้ย เป็นตน้ แต่การกระท าเหล่านีก้็ยงัไม่ไดท้  าใหก้าร
ท านายดว้ยไพ่ทาโรตเ์ป็นที่ยอมรบัในสงัคม  

จนกระทั่งครสิตศ์ตวรรษที่ 14 กษัตรยิช์ารล์สท์ี่ 6 แหง่ฝรั่งเศส ทรงอนญุาตใหห้มอดหูญิง                
ชาวยปิซีเขา้มาท านายทายทกัพระองคแ์ละพระราชนิีโอเด็ตต ์(Isabeau of Bavaria) ซึง่ผลของการ
พยากรณค์รัง้นัน้ออกมาอยา่งแม่นย า  สง่ผลใหต้่อมาอกีสามปี คือปี ค.ศ. 1393 พระองคจ์งึมีรบัสั่ง
ใหจ้ดัท าไพท่าโรตข์ึน้มาสามชดุ โดยมีจิตรกรช่ือ ชารล์ส ์หรอื ชากเกอแมง  แกรงกงเนอร ์(Charles 
Gringonneur) เป็นผูว้าดภาพหนา้ไพช่าวฝรั่งเศส โดยแต่งภาพดว้ยลายทองและเดินขอบไพ่ดว้ย
เงิน ไพท่ัง้สามชดุนีถื้อเป็นไพย่ิปซชีดุเกา่แก่ที่สดุเท่าที่มีการบนัทกึไว ้ แต่ภาพของไพย่ิปซียงัไม่มี
ความเป็นเอกลกัษณห์รอืชดัเจน และจดัท าขึน้เพียงแค่ชดุหลกัเท่านัน้ ท าใหเ้ริม่มีการนิยมใช ้                 
ไพท่าโรตม์ากขึน้ในกลุม่ชนชัน้สงู ต่อมาไดมี้การจดัท าไพท่าโรตท์ี่ครบทัง้ชดุหลกัและชดุรอง โดย
ไดร้บัการอปุถมัป์จากตระกลูเศรษฐีในมิลาน แต่ไม่มีการบันทึกถึงศิลปินผูจ้ัดท า ปรากฏเพียง
แค่ช่ือที่ตัง้มาจากช่ือเจา้ของสองคนสุดทา้ยคือ มารค์วีส บสุกา (Marquise Busca) และเคาท ์
                                                            

2Patti Wigington, A Brief History of Tarot, accessed August 8, 2019, available from 
https://www.learnreligions.com/a-brief-history-of-tarot-2562770 

https://www.learnreligions.com/a-brief-history-of-tarot-2562770
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โซลา (Count Sola) โดยไพท่าโรตช์ดุนีมี้ช่ือวา่ “โซลาบสุกา” โดยถกูจดัท าดว้ยเทคนิคแกะสลกับน
แผ่นทองแดง และระบายสีดว้ยมือ และมีกระบวนแบบ (Style) สรา้งสรรคแ์บบเรอเนสซองส ์ หรอื 
ยคุฟ้ืนฟศูิลปวทิยาใหม่ (Renaissance) โดยเนน้ไปที่การแสดงออกทางกลา้มเนือ้ของคน มีการใช้
เสน้ในการท าน า้หนกั แต่โดยรวมแลว้ภาพยงัคงไม่สมจรงิเทา่ไรนกั ไพช่ดุนีไ้ม่ไดร้บัการเปิดเผยสู่
สาธารณะ สว่นมากจะพบเห็นจากหลกัฐานเป็นรูปถา่ยเพียงบางใบเท่านัน้ จนกระทั่งผูถื้อสิทธ์ิ
ครอบครองชาวมิลานไดส้ง่ส  าเนาภาพถ่ายที่ครบสมบรูณท์ี่สดุทัง้ส  ารบัใหแ้ก่บรติิชมิวเซียม (British 
Museum) และไดถ้กูจดัแสดงในปี ค.ศ. 1907 

ในนิทรรศการครัง้นัน้มีผูช้มคนส าคญัคือ อาเธอร ์เอ็ดเวริด์ เวท (Arthur Edward Waite) 
ซึง่เป็นสมาชกิในกลุม่เดอะโกลเดน้ดอวน์ (The Golden Dawn)3 กลุม่ส  าหรบัผูท้ี่สนใจในพลงั
ธรรมชาติ สิง่ลีล้บั หรอืเวทมนตรต์่าง ๆ ไดเ้ขา้ไปชมไพช่ดุนี ้ ท าใหเ้กิดการวา่จา้งใหพ้าเมลา                 
โคลแมน สมธิ (Pamela Colman Smith) หนึง่ในสมาชกิในกลุม่ของตนและเป็นศิลปินหญิง                 
ชาวองักฤษรว่มออกแบบใหแ้ก่ไพ่ทาโรตช์ดุใหม่นี ้ โดยการใชไ้พช่ดุก่อนหนา้คือชดุโซลาบสุกามา
เป็นแรงบนัดาลใจและต่อยอดจนเกิดเป็นไพช่ดุใหม่ขึน้ ซึง่ไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณชนและจดัจ าหน่าย
ในปี ค.ศ. 1909 โดยใชช่ื้อส ารบัไพท่าโรตน์ีว้า่ “ไรเดอรเ์วท” (Raider Waite Tarot Deck) ไพช่ดุนี ้   
ถือเป็นประสบความส าเรจ็อย่างมาก เนื่องจากไดร้บัความนิยมมาอย่างยาวนาน จวบจนถงึปัจจบุนั
นบัเป็นเวลากวา่ 110 ปี 

การที่ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทไดร้บัความนิยมในหมูน่กัท านายมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 
สาเหตไุม่ไดม้าจากความสวยงามของศิลปะบนหนา้ไพเ่ท่านัน้ เพราะในปัจจบุนัไดมี้ การสรา้งส ารบั
ไพท่ี่หลากหลาย และมีความสวยงามแตกต่างกนัไปตามรสนิยมความชอบ และแบบอย่าง (Style) 
ของผูจ้ดัท าท่ีแตกตา่งกนั ประกอบกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีท าใหก้ารสรา้งภาพประกอบมีความ
หลากหลายทางเทคนิคกว่าสมยัก่อน แต่ดว้ยภาพประกอบหนา้ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้มีการ
เลา่เรื่องท่ีครบถว้นดว้ยภาษาภาพ และที่ส  าคญัคือสญัลกัษณท์ี่แฝงอยู่ในภาพ ประกอบทกุใบ ท า
ใหภ้าพทัง้หมดนัน้สามารถสื่อความหมายไดอ้ย่างชดัเจน จงึท าใหไ้พท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทยงัคงเป็น
ที่นิยมในหมูน่กัท านายเสมอมา 

                                                            
3เป็นกลุม่เวทมนตรเ์ริ่มตน้ก่อตัง้ในกรุงลอนดอนเม่ือปี ค.ศ. 1888 เป็นกลุม่คนที่อทุิศตนใหก้บั

วิวฒันาการทางปรชัญา วิญญาณและจิตวิญญาณ เป็นกลุม่ที่ฝักใฝ่ศกึษาในเรื่องของไสยศาสตรแ์ละเวทมนตร ์
ยงัคงมีอิทธิพลและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บันกัมายากลและกลุ่มเวทมนตรม์าจนถึงปัจจบุนั, อา้งจาก Eu 
Ohem, Hermetic Order of the Golden Dawn, accessed October 24, 2019, available from https:// 
www.goldendawn.com /eu/displaycontent.aspx?pageid=104-aims-purpose-of-golden-dawn-order 
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สญัลกัษณใ์นปัจจบุนัมีผูใ้หค้  านิยามความหมายแตกตา่งกนัไปแต่ละศาสตร ์ ทัง้ดา้น

ภาษาศาสตร ์จิตวิทยา และทางทศันศิลป์ ดา้นสญัวทิยา (Semiology) หรอืสญัศาสตร ์(Semiotics) 
มองวา่สญัลกัษณเ์ป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงบางสิง่บางอย่าง สว่นมากเป็นสญัลกัษณท์ี่เกิดจาก
ขอ้ตกลงรว่มกนัในสงัคม ไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติของสญัลกัษณน์ัน้ ๆ เช่น ภาษา เครื่องหมาย
จราจร และเครื่องหมายทางดา้นคณิตศาสตร ์ สญัลกัษณท์ าหนา้ที่เช่ือมรูปสญัญะ (Signifier) กบั
ความหมายสญัญะ (Signified) เขา้ดว้ยกนัอย่างสะเปะสะปะ (Arbitrary)4 ในทางจิตวิทยามกั
กลา่วถึงความ หมายของสญัลกัษณท์ี่มีความเก่ียวขอ้งกบัจิตไรส้  านกึ (Unconscious) สญัลกัษณ์
มาจากความฝันหรือจิตไรส้  านกึของมนษุย ์ ซึง่จิตไรส้  านกึเป็นสว่นส าคญัท่ีใหอ้ทิธิพลตอ่การสรา้ง 
สรรคข์องศิลปิน  โดยสญัลกัษณเ์ป็นสิ่งที่ศิลปินใชเ้พื่อสื่อความหมายไปถึงเนือ้หาท่ีศลิปินตอ้งการ
จะสื่อ 5  

สญัลกัษณใ์นงานทศันศิลป์ เป็นสิ่งที่ท  าใหง้านมีเอกลกัษณ ์ เป็นการถ่ายทอดความคิด
ผ่านการแสดงออกทางศิลปะ ซึง่ในบางครัง้ดว้ยขอ้จ ากดัทางเทคนิค หรอืบางสิ่งที่มีเนือ้หาท่ีรุนแรง
หรอืลอ่แหลมมากเกินไป ท าใหไ้ม่สามารถแสดงออกมาไดอ้ย่างโจ่งแจง้ จงึไดมี้การน าสญัลกัษณ์
เขา้มาเป็นสว่นช่วยแทนสิ่งนัน้ ๆ ท าใหส้ญัลกัษณใ์นงานทศันศิลป์เกิดจากการรวบรวมลกัษณะ
พิเศษจากธรรมชาติ หรอืจนิตนาการสว่นตวัของศิลปิน ประกอบออกมาเป็นรูปทรงใหม่ โดยผูร้บัชม
จะเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใดนัน้ ลว้นขึน้อยู่กบัประสบการณท์ี่มีมาแต่เดิม สญัลกัษณจ์ะถ่ายทอด
ความหมายไดด้ีมากนอ้ยเพียงใด เป็นเรื่องที่ขึน้อยู่กบัทกัษะของศิลปิน6 การเขา้ใจความหมายของ
สญัลกัษณท์ าใหส้ามารถเขา้ใจถึงแนวคิดของศิลปินที่เลอืกน ามาใชใ้นผลงาน ซึง่สรุปครา่ว ๆ ถึง
ความหมายไดด้งันี ้สญัลกัษณ ์คือ สิ่งท่ีถ่ายทอด สื่อความหมาย แสดงเง่ือนไขความคิด สื่อความ
หมายถึงสิ่งหนึ่งท่ีไม่ใช่ตวัมนัเอง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกนัของกลุม่คน เป็นที่ยอมรบัและ              

                                                            
4เถกิง พฒัโนภาษ, สัญศำสตร ์กับ ภำพแทนควำม, เขา้ถึงเม่ือ 24 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก 

file:///C:/Users/Admins/Downloads/qyYaZ1mab3Sun103124%20(1).pdf 
5ปณุณดา สายยศ, “กำรใช้สัญลักษณภ์ำพแทนร่ำงกำยในงำนศิลปกรรมของพนิรี สัณฑ์

พทิกัษ ์และวัชรำพร อยู่ด,ี” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 7, 3 (กนัยายน 2557): 1393. 
6วนัวิสาข ์ ไชยมาส, “สัญลักษณใ์นงำนจติรกรรมของทวีศักดิ ์ ศรีทองด”ี (ศิลปนิพนธศ์ิลป

บณัฑิต ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2558) , 24. 

file:///C:/Users/Admins/Downloads/qyYaZ1mab3Sun103124%20(1).pdf
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ตกลงกนัในสงัคมใดสงัคมหนึ่ง  โดยเฉพาะอาจกลา่วสัน้ ๆ วา่ สญัลกัษณห์มายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้
เป็นสื่อความหมายและสื่อความคิดรว่มกนัซึง่มนษุยส์รา้งขึน้ 7 

สญัลกัษณเ์ป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งสรรคข์องมนษุย ์ ท าใหผ้ลงานนัน้มีคณุค่าทาง
เนือ้หาเรื่องราว อารี สทุธิพนัธุ ์ไดแ้บ่งประเภทของสญัลกัษณต์ามแหลง่ท่ีมาของการแสดงออกตาม
รูปทรงได ้ 3 ประเภท ที่จะน ามาประกอบการวิเคราะหส์ญัลกัษณใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ไดแ้ก่ 
รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงที่มนษุยค์ิดคน้ขึน้ และรูปทรงเรขาคณิต8 ซึง่พบไดใ้นไพท่าโรตช์ดุไรเดอร์
เวทไดเ้ชน่กนั ไม่เพียงเทา่นี ้ดร. โอโนรา่ ฟิงเคิลสไตน ์(Honora Finkelstein) นกัเขียน นกัวิชาการ
ดา้นวรรณคดีและการเขียนชาวอเมรกินั ไดแ้บ่งสญัลกัษณไ์ว ้ 3 ประเภท คือ สญัลกัษณต์น้แบบ 
(Archetypal symbols)  สญัลกัษณแ์บบประเพณีนิยม (Conventional symbols) สญัลกัษณ์
สว่นตวั (Personal symbols)   

ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทประกอบดว้ยไพท่ัง้หมด 78 ใบ ประกอบดว้ยไพช่ดุหลกั (Major 
Arcana) จ านวน 22 ใบ ในไพช่ดุหลกันีไ้ดมี้การน าเรื่องราวต านานเทพเจา้โดยเฉพาะเทพเจา้กรีก 
สอดแทรกในเนือ้หาเรื่องราวไพบ่างใบอกีดว้ย และไพ่ชดุรอง (Miner Arcana) จ านวน 56 ใบ ซึง่ใน
ไพช่ดุรองนีไ้ดถ้กูแบ่งออกเป็น 4 ชดุย่อย ชดุละ 14 ใบเท่า ๆ กนั โดยแบง่ออกตามสญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ 
เหรยีญ (Pentacles, Discs, Coins)  ถว้ย (Cups, Chalices) ดาบ (Swords)  และไมเ้ทา้ (Wand) 
ซึง่สญัลกัษณท์ัง้หมดนีไ้ดถ้กูใชแ้ทนธาตทุัง้ 4 ซึง่เป็นพืน้ฐานของสิง่ตา่ง ๆ รวมถึงมนษุย ์คือ ดิน น า้ 
ลม และไฟ กลา่วคือ ไพเ่หรยีญ ตวัแทนแห่งธาตดุิน เก่ียวขอ้งกบัเรื่องทางกายภาพ สสารหรอืสิ่งอนั
เป็นวตัถกุารโอบอุม้ มกัใชใ้นการท านายเรื่องการเงิน ไพถ่ว้ย ตวัแทนแห่งธาตนุ า้ ไพถ่ว้ยมกัเป็น
เรื่องเก่ียวกบัความรกัความสมัพนัธ ์ไพด่าบตวัแทนแห่งธาตลุม  เป็นตวัแทนของเหตผุล และตรรกะ
ที่อยู่ในรูปแบบของการตดัสินใจต่าง ๆ ในชีวิต และสดุทา้ยไพไ่มเ้ทา้ตวัแทนแห่งธาตไุฟ มกัถกูใชใ้น
การท านายเรือ่งการงาน หรอืแรงขบัเคลื่อนชีวิตตา่ง ๆ   

                                                            
7มลูนิธิอารสีทุธิพนัธ,์ 60 ปี อำรี สุทธิพันธุ ์(กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ,์ 2535), 47. 
8ในที่นีผู้ว้ิจยัจะขอใชค้ าวา่ “รูปทรงทางคณิตศาสตร”์ เป็นตน้ไป เน่ืองจากสามารถแบง่ออกเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ รูปเรขาคณิต ไดแ้ก่ รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงร ี และรูปทรงการนบัปรมิาณ ไดแ้ก่ 

สญัลกัษณอ์นนัต ์ ที่ปรากฏอยู่ในไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วท เพื่อใหก้ารจ าแนกสญัลกัษณไ์ดช้ดัเจนยิ่งขึน้, อา้งจาก 

nooonuii, อนันต,์ เขา้ถึงเม่ือ 23 มีนาคม 2563, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.mathcenter.net/forum 

/archive/index.php/t-1122.html  
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โครงสรา้งของไพช่ดุรองจะคลา้ยกบัไพป๊่อก (Playing Card Tarot) นั่นคือมีไพ ่1 แตม้ 
(Ace) ไพห่มายเลข 2-10 และไพ่บคุคล สิ่งที่แตกตา่งจากไพป๊่อกก็คือ ไพท่าโรตจ์ะมีไพบ่คุคล
มากกวา่ไพป๊่อก ไพป๊่อกจะมีไพบ่คุคล 3 ใบ คือ ไพท่หาร (Jack) ไพร่าชินี (Queen) และไพ่ราชา 
(King) แต่ไพย่ิปซีจะมีไพม่หาดเล็ก (Page) ไพอ่ศัวิน (Knight) ไพร่าชินี และไพ่ราชา ในบางส ารบั
อาจจะเรยีกช่ือที่แตกตา่งกนัไป แต่โดยโครงสรา้งจะมี 4 ใบเหมือนกนั โดยจะเรยีงตามชัน้วรรณะ 
หรอือายขุองคนในไพ ่มีรายละเอียดดงันี ้

ไพม่หาดเล็ก หมายถึง คนที่มีอายนุอ้ยกว่า มือใหม่ อาจหมายถึงบตุร หรอืนอ้งชาย 
แสดงถึงการเริม่ตน้ใหม่ ไพอ่ศัวิน หมายถึง คนที่มีอายเุท่า ๆ กนั เพื่อน เป็นคนที่เนน้ที่การกระท า                
ไพร่าชินี หมายถึงคนที่มีอายมุากกวา่ และเป็นผูห้ญิง อาจหมายถึงแม่ พี่สาว หรอือาจหมายถึงคน
ที่มีอายเุท่ากนั แต่มีอ านาจ ต าแหนง่ หรอืมีความคิดที่สงูกวา่ และไพร่าชา หมายถึงคนที่มีอายุ
มากกวา่ และเป็นผูช้าย อาจหมายถึงพอ่ พี่ชาย หรอือาจหมายถึงคนที่มีอายเุท่ากนั แต่มีอ านาจ 
ต าแหนง่ หรอืมีความคิดที่สงูกวา่ 

ทัง้หมดท่ีกลา่วมาคือโครงสรา้งหลกัของไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ที่ประกอบไปดว้ยไพ่
ชดุหลกัท่ีใชท้  านายถึงเหตกุารณส์ าคญัต่าง ๆ และไพ่ชดุรองที่มกักลา่วถึงเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนั ที่ยดึตามหลกัการธาตทุัง้ 4 ประกอบกบัไพบ่คุคลที่เป็นตวัก าหนดถึงช่วงอายขุอง
บคุคล ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัต าแหนง่ในการท านาย วา่จะเป็นไปในทิศทางใด โดยขัน้ตอนนีเ้ป็นหนา้ที่ที่
หมอดตูอ้งใชท้กัษะอย่างมาก 

จากการรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้สงัเกตว่า สญัลกัษณใ์นไพทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วท มีทัง้ใช้
สญัลกัษณม์าจากรูปทรงธรรมชาติ รูปทรงท่ีมนษุยค์ิดคน้ขึน้ และรูปทรงทางคณิตศาสตร ์                 
รูปทรงธรรมชาติ เชน่ ดนิ น า้ ลม ไฟ มนษุย ์สตัว ์และพืชพรรณ รูปทรงท่ีมนษุยค์ิดคน้ขึน้ เช่น อาคาร 
หอคอย สะพาน โล ่ชดุเกราะ เป็นตน้     รูปทรงทางคณิตศาสตร ์เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม                 
เป็นตน้ และพบบางสญัลกัษณมี์ลกัษณะและความหมายคลา้ยกบัสญัลกัษณท์างศาสนาครสิต ์
เช่น ลิลลีสีขาว หมายถึง ความบรสิทุธ์ิ ทบัทมิ หมายถงึ ความอดุมสมบรูณข์องสตร ี เป็นตน้                
การน าเสนอรูปทรงสว่นใหญ่แสดงออกในเชิงเหมือนจรงิ (Realistic) แต่ลดทอนรายละเอียดความ
สมจรงิลงไป เนน้การน าเสนอรูปทรงท่ีเรียบง่าย แต่แฝงความหมายผา่นการจดัวางรูปทรงหรือ
สญัลกัษณเ์หลา่นัน้ตามจินตนาการท่ีสอดคลอ้งกบัค าท านายดว้ย 

ภาพประกอบในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทที่ถกูออกแบบสรา้งสรรคโ์ดยพาเมลานัน้ จดัเป็น
ภาพที่สมัพนัธก์บัเรื่อง (Picture-Text Combination) หมายถึง ภาพเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในเรือ่ง 
น ามาประกอบเรื่องใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้ ภาพประกอบชนิดนีต้อ้งใชค้วามรว่มมือระหวา่งผูเ้ขียน
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เรื่อง ผู้สรา้งภาพ และผู้วางหน้าหนังสือ แบบอย่างของไพท่าโรตช์ดุนีม้าจากกลุม่พรีราฟาเอล-
ไลต ์ (Pre-Raphaelite Brotherhood) ความเรียบง่ายของภาพพิมพญ่ี์ปุ่ น และภาพประกอบใน
กระบวนแบบอารต์นโูว (Art Nouveau)9         

จากการรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้พบวา่ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนิยมใชส้สีนัสดใส โดยที่สี
เด่นในภาพคือสีทอง ฟ้า แดง ขาว อาจมีการใชส้ีเทาและด ารว่มในสว่นนอ้ย เก็บรายละเอียด นิยม
ตดัเสน้รูปทรงใหค้มชดั ภาพแสดงออกถึงความนุ่มนวล ออ่นไหว และเนน้ความงามในทาง
ธรรมชาติ องคป์ระกอบในภาพมีประธานเด่นอยู่กลางภาพชัดเจน โดยที่มีสญัลกัษณก์ระจาย
อยู่รอบภาพ และมีพืน้หลงัที่ราบเรียบ โดยรวมแลว้องคป์ระกอบของภาพประกอบไพ่ชุดนี ้      
จดัวางอย่างค านงึถึงเอกภาพ (Unity) ตามหลกัการออกแบบภาพประกอบ (Principle of Illustration) 
สอดคลอ้งกบัหลกัการทางทศันศิลป์ (Principle of Art) 

นอกเหนือจากรูปแบบที่สวยงามในดา้นการแสดงออกของศิลปะภาพประกอบหนา้ไพ่
แลว้ การใชส้ญัลกัษณใ์นการสื่อความหมายในภาพประกอบไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ถือเป็นความ
ชาญฉลาดในการสื่อสาระและเนือ้หาถึงคนดไูดอ้ย่างแนบเนียน ประกอบกบัการสรา้งภาพ 
ประกอบที่สามารถบอกถึงจุดประสงคใ์นการสรา้งภาพนัน้ ๆ ว่าสรา้งเพื่อจุดประสงคใ์ด ผูว้ิจยัจงึ
มีความสนใจที่จะศกึษาในเรื่องการใชส้ญัลกัษณใ์นการสื่อความหมายของไพ ่รวมถึงหลกัการสรา้ง
ภาพ ประกอบ และรูปแบบในการสรา้งภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท เพื่อใหท้ราบถึงที่มา
ของสญัลกัษณ ์ซึง่อาจสะทอ้นถึงแนวคิดในการออกแบบภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท  

 
วัตถุประสงคข์องกำรศึกษำ 

1.   วิเคราะหแ์ละจ าแนกประเภทของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในภาพประกอบไพ่     
ทาโรตช์ุดไรเดอรเ์วท 

2.    ศกึษาวเิคราะหรู์ปแบบการสรา้งภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

                                                            
9 Robert M.Place, The Fool’s Journey : the History, Art & Symbolism, accessed  August 

21, 2019, available from https://books.google.co.th/books?id=gSbGAQAAQBAJ&printsec= 
frontcover&hl=th#v=onepage&q&f=false 
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1.   วิเคราะหแ์ละจ าแนกประเภทของสญัลกัษณใ์นภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอร-์
เวทของพาเมลา โคลแมน สมิธ ในปี ค.ศ. 1909 ทัง้ไพช่ดุหลกัจ านวน 22 ใบ และไพช่ดุรองจ านวน 
56 ใบ รวมทัง้หมด 78 ใบ 

2.  วิเคราะหรู์ปแบบการสรา้งภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท เฉพาะไพ่ชดุหลกั
จ านวน 22 ใบ 

 
วิธีกำรศึกษำ 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการศกึษา
วิเคราะหจ์ากขอ้มลู ต ารา เอกสาร บทความต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท                
แลว้น าเสนอขอ้มลูดว้ยวธีิการพรรณนา (Descriptive) ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.   ศกึษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร 
1.1  รวบรวมเอกสารทั่วไปที่มีความเก่ียวขอ้งกบัประวตัคิวามเป็นมาของไพ่ทาโรต ์

รวมทัง้เอกสารท่ีเก่ียวกบัหลกัความเช่ือในการท านายไพท่าโรต ์
1.2  รวบรวมเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของพฒันาการไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
1.3  รวบรวมเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัความหมายของสญัลกัษณ ์และหลกัการสรา้ง

สญัลกัษณ ์ตามทฤษฎีสญัวิทยา จิตวิทยา และทางทศันศิลป์  
1.4      รวบรวมเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัการจดัสรา้งภาพประกอบ และประเภท

ของภาพประกอบ 
2.   การวิเคราะหข์อ้มลู 

2.1      ตรวจสอบขอ้มลู 
2.2      จดัระเบียบขอ้มลู 
2.3      วิเคราะหข์อ้มลู 

3.  สรุปผลการศกึษา 
4.   เขียนรายงานการศกึษา โดยน าเสนอในรูปแบบของความเรยีง และตาราง 
5.   จดัท าเอกสารตน้ฉบบัเป็นรูปเลม่และเผยแพร ่

 
แหล่งข้อมลู 

1. หนงัสือ วารสาร และบทความจากสื่อสิ่งพิมพต์่าง ๆ  
2. ขอ้มลูจากสื่อสารสนเทศ 
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บทที ่2 
 

ประวัตไิพ่ทาโรต ์ความหมายของสัญลักษณ ์และภาพประกอบ 
 
การศกึษาสญัลกัษณใ์นภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ 

ตอ้งศกึษาถึงประวตัิความเป็นมา หลกัการความเช่ือของไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วท และท่ีส าคญั    
อย่างยิ่งคือการศกึษาถงึความหมายของสญัลกัษณจ์ากหลากหลายแหลง่ท่ีมา เพื่อคน้หาถึงการ
ท างานของระบบสญัลกัษณ ์ และประเภทของสญัลกัษณใ์นภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
อนัจะน ามาซึง่ความเขา้ใจตอ่สญัลกัษณใ์นการสื่อความหมายมากยิ่งขึน้ โดยเนือ้หาแบ่งออกเป็น  
4 หวัขอ้ คือ ประวตัิความเป็นมาของไพท่าโรต ์ ประวตัิความเป็นมาของไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
ความหมายของสญัลกัษณ ์และภาพประกอบ 
 
1. ประวัตแิละความเป็นมาของไพ่ทาโรต ์

ไพท่าโรตเ์ป็นศาสตรแ์ห่งการท านายทัง้อดตี ปัจจบุนั และอนาคต ซึง่มีการใชไ้พใ่นการ
พยากรณม์าหลายรอ้ยปี ตัง้แต่เกิดการอพยพของชาวยิปซีในราวครสิตศ์ตวรรษที่ 16 จนการใชไ้พ่
ในการท านายแพรห่ลายไปทั่วโลกดงัในปัจจบุนั ซึง่ไพท่าโรตส์  ารบัแรกที่มีช่ือเสยีงไดร้บัการยอมรบั 
และไดร้บัการเผยแพรใ่นยคุแรก ๆ คือ ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ที่ภาพประกอบหนา้ไพมี่รูปแบบที่
โดดเดน่ และที่ส  าคญัคือการใชส้ญัลกัษณใ์นไพต่่าง ๆ ที่เปรียบเสมือนกญุแจหลกัในการท าความ
เขา้ใจภาพบนหนา้ไพต่ัง้แตอ่ดีตมาจนถึงปัจจบุนั 

ไพท่าโรต ์คือส ารบัไพท่ี่มีจ  านวน 78 ใบ ไพแ่ต่ละใบประกอบดว้ยภาพวาด สญัลกัษณ ์
และเครื่องหมายตา่ง ๆ ที่มาของไพท่าโรตมี์ขอ้สนันิษฐานอยูม่ากมาย  บา้งวา่ก าเนิดมาจากอียปิต์
โบราณ บา้งวา่มาจากมารแ์ซล (Marseilles) บา้งก็วา่ดดัแปลงมาจากไพท่อธ (Thoth) และบา้งวา่
มาจากชาวเรร่อ่นเผ่ายิปซี ค าวา่ “ยิปซ”ี ไดถ้กูน ามาเรียกในความหมายเดียวกนักบัไพท่าโรต ์   
ความเป็นมาของกลุม่ชนนี ้ พอจะสนันิษฐานจากขอ้มลูทางประวตัศิาสตรไ์ดว้า่อาจมีถิ่นก าเนิดที่
อนทุวีปอินเดยี คาดวา่เป็นพวกดราวิเดียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชนที่ถ่ายทอดอารยธรรมใหแ้ก่
พวกบาบิโลเนียน1   ก่อนจะเคลื่อนยา้ยกระจดักระจายไปตามที่ต่าง ๆ มีจ านวนหนึง่ไดล้งหลกัปัก
                                                            

 1ปิยะแสง จนัทรวงศไ์พศาล, มหศัจรรยแ์หง่สัญลักษณ ์เครื่องรางและเคล็ดลับน าโชค (กรุงเทพ ฯ: 
ส านกัพิมพ ์ซีเอ็ดยเูคชั่น บมจ., 2552), 328. 
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ฐานอยู่ในดินแดนอียิปต ์ก่อนที่ต่อมาบางสว่นจะเรร่อ่นไปที่ทวีปยโุรป และค าวา่ “ยิปซ”ี ก็เกิดขึน้มา
จากการปรากฏตวัของกลุม่ชนนีใ้นประเทศองักฤษ เม่ือตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 16 และถกูทกึทกัวา่เป็น
พวกอยีิปตอ์พยพ ศาสตรใ์นการพยากรณข์องยิปซีเรียกไดว้า่เป็นสิ่งใหม่ในยคุนัน้ โดยเฉพาะที่มา                
ที่มีหลกัแหลง่มาจากแถบเอเชียไมเนอร ์(Asia Minor) และเมดิเตอรเ์รเนียน (Mediterranean Area) 
เหมือนกัน ที่มักจะใชด้วงดาวและวนัเวลาเกิดเป็นฐานขอ้มลู  แต่พวกยิปซีจะน าลกูแกว้มารา่ย
มนตรแ์ละพยากรณโ์ดยแทบไม่ตอ้งรูภ้มูิหลงัของผูม้ารบัค าพยากรณเ์ลย ซึง่แน่นอนวา่อาจจะมีการ
คลาดเคล่ือนอยู่บา้ง หลกัการคือการสะกดจิตผูถ้กูท านายใหมี้ความเคลิบเคลิม้เขา้สูส่มาธิสว่นลกึ 
จนสามารถพดูหรือระลกึสิ่งท่ีเคยท าในอดีตไวไ้ดน้ัน้เอง (เปรียบเสมือนหลกัการเดียวกบัการที่จิต
ของคนเราบนัทกึกรรมไวใ้นศาสนาพทุธ ถา้เราสามารถเขา้สูส่มาธิขัน้สงูไดเ้ราจะระลกึชาติระลกึ
กรรมไดอ้ย่างที่พระพทุธเจา้เคยท าไว)้2  

กระทั่งในยคุตอ่มา ซึง่คาดวา่เป็นช่วงกลางในราวครสิตศ์ตวรรษที่ 10 พวกยิปซีไดเ้พิ่ม
รูปแบบในการพยากรณอ์ีกแบบหนึง่ขึน้มา แต่จุดมุ่งหมายเดียวกนักบัการใชล้กูแกว้ แต่เป็นในแง่
ที่ว่าไม่ตอ้งอาศยัดวงดาวและวนัเวลาเกิด แต่กลบัใหค้วามแม่นย ามากยิ่งกว่าและไม่ตอ้งร่าย
มนตร ์             ลกูแกว้ใหดู้เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เหตเุพราะเม่ือชาวยิปซียา้ยไปอยู่ในยุโรปการ
ใชล้กูแกว้เริ่มเป็นอนัตรายต่อชาวยิปซี เพราะในยคุสมยันัน้ตรงกบัช่วงเวลาท่ีชาวยโุรปและศาสน
จกัรเกรงกลวัปรากฏการณท์ี่ไม่สามารถอธิบายได ้ เช่น แม่มดพอ่มด เป็นตน้ จงึท าใหช้าวยิปซีตอ้ง
เปลี่ยนวิธีการเพื่อความอยู่รอดจึงหนัมาใชไ้พซ่ึง่จบัตอ้งได ้ เป็นรูปธรรม และมีเหตผุลท่ีสามารถ
อธิบายตอ่ผูค้นไดม้ากขึน้ แต่แรกเริม่นัน้การน าไพท่าโรตเ์ขา้มาใชใ้นการท านายนัน้ ยงัคงไวซ้ึ่ง
ความเชื่อดัง้เดิมที่มีมาตัง้แต่ครัง้ยงัอพยพ คือความเช่ือเก่ียวกบัเรื่องภตูผี 

1.1  ความเชือ่ดัง้เดมิทีน่ ามาใช้ในการท านาย 
แต่ดัง้เดิมนัน้ไพย่ิปซจีะผกูตดิอยู่กบัต านานความเช่ือเรื่องเทพและภตูผี โดยเฉพาะ

จากทางอียิปตแ์ละกรีก ซึง่ชาวยโุรปมองเป็นเรื่องไสยเวท มนตรด์  า ท าใหผู้ค้นสนใจอยากที่จะรูถ้ึง
ค าท านายเพราะมีค าร  า่ลือเป็นที่หนาหวูา่ การท านายจากชาวยิปซมีีความแม่นย าแต่ในขณะเดียว 
กนักก็ลวัท่ีจะถกูกลา่วหาวา่เป็นพวกนอกรตี เพราะไปเช่ือความเชื่อที่ไม่เป็นที่นิยมในตอนนัน้ แต่
ตน้ก าเนิดของไพท่าโรตน์ัน้ กลบัลกึลบัเกินกวา่จะพิสจูนไ์ดว้า่มีตน้ก าเนิดมาจากท่ีไหน แอนทวัน์
คอรท์ เดอ เจเบลิน ไดว้ิเคราะหแ์ละตพีิมพเ์ก่ียวกบัไพย่ิปซ ี ในปี ค.ศ. 1781 หนึง่ในประเดน็ที่
น่าสนใจคือศิลปะบนหนา้ไพย่ิปซนีัน้มีเรื่องราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัต านานไอซิส โอซิรสิและเทพอยีิปต์
                                                            

 2 หมอด ู กฤชา,ประวัตไิพ่ยปิซี หรือไพ่ทาโรต,์ เขา้ถึงเม่ือ 8 สิงหาคม, 2562, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://predictmeplease.blogspot.com/2013/01/blog-post_8.html 

http://predictmeplease.blogspot.com/2013/01/blog-post_8.html
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องคอ์ื่น ๆ3  หากกลา่วถงึเทพเจา้ทางอียิปตส์ว่นมากแลว้นัน้เป็นเรื่องของโลกวิญญาณ โลกหลงั
ความตายเสียสว่นมาก ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

เทพไอซิส หรอืเทพีไอซิส (ภาพที่ 1) มีรูปลกัษณแ์ทนตนอยู่หลายแบบ อาจเป็น
มนษุยท์ี่มีศีรษะเป็นววั หรอือาจมีดวงจนัทรส์วมอยู่บนศีรษะ บางครัง้เป็นการสวมมงกฎุรูปดอกบวั 
นอกจากนีจ้ะมีหเูป็นขา้วโพด หรอืถือขาแพะเอาไวใ้นมือ แสดงถึงสญัลกัษณแ์หง่ความสมบรูณ ์        
ตน้ก าเนิดของเทวีไอซิสเริม่มาจากการอภิเษกระหวา่งเทพรา (Ra) กบัเทพีนตั (Nut) โดยที่เทพรา
หวงัที่จะไดโ้อรสธิดา แต่เทพีนตัก็ไมท่รงครรภ ์ เทพราจงึพโิรธและสาปใหเ้ทพีนตัไม่มีวนัท่ีจะตัง้ 
ครรภไ์ด ้ เทพีนตัเสียใจมากจึงไดไ้ปหารอืกบัเทพธอท (Toth) แห่งความรอบรู ้ ซึง่หลงรกัเทพีนตั
ตลอดมา จงึสรา้งขอ้ตกลงใหเ้ทพีนตัตอ้งมอบความรกัใหแ้ก่ตนเอง ซึง่เทพีนตัก็ตอบตกลง จนใน
ที่สดุไดใ้หก้ าเนิดโอรสธิดาทัง้หมด 5 พระองค ์ เทพีไอซสิคือหนึง่ในนัน้ เทพีไอซิสเป็นเทพีผูเ้ป่ียมไป
ดว้ยความรกั พระองคอ์ภิเษกกบัเทพโอซิรสิพี่นอ้งตนเอง และฝ่าฝันอปุสรรคมากมาย ผูค้นตา่งยก
ย่องต านานรกัของเทพีไอซิสและเทพโอซิรสิอย่างมาก และในปัจจบุนัชาวอียปิตก์็ยงันบัถือและ
ศรทัธาเทพีไอซิสอยู่ 

เทพโอซิรสิ (ภาพที่ 2) เป็นเทพผูย้ิ่งใหญ่แห่งยมโลก มีความเชื่อวา่ ฟาโรหท์ี่
สวรรคตจะไปรวมกบัโอซิรสิในดินแดนหลงัความตาย ในที่ฝังพระศพจะมีภาพโอซิรสิอยู่ดว้ยเสมอ
โอซิรสิจะอยู่ในรูปของชายทรงเครื่องและมงกฎุของฟาโรห ์แต่มีผิวกายสีด าและถกูพนัผา้ไวแ้บบมนั
ม่ี โอซิรสิคือศนูยก์ลางในความเชื่อเรื่องการฟ้ืนคืนชีพ เพราะในต านานโอซิรสิถกูฆา่โดยเซธ (Seth) 
และถกูสบัเป็นชิน้ ๆ แต่ดว้ยความรกัของเทพีไอซิสผูเ้ป็นมเหสีที่ตามเก็บรวบรวมพระศพมาตอ่ใหม่ 
ท าใหโ้อซิรสิฟ้ืนคืนชีพขึน้มาได้

                                                            
3Patti Wigington, A Brief History of Tarot, accessed  August 8, 2019, available from 

https://www.learnreligions.com/a-brief-history-of-tarot-2562770 

https://www.learnreligions.com/a-brief-history-of-tarot-2562770
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ภาพที่ 1 เทพีไอซิส                                                                                                                                                                                    
ที่มา: Wittawat63874, เทวีไอซิส(Isis) เทพแหง่อียปิต,์ เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงได้
จาก https: //sites.google.com/site/wittawat63874/link6 
 

 
 

ภาพที่ 2 เทพโอซิรสิ                                                                                                                                                                              
ที่มา: Wittawat63874, เทพเจ้าแหง่อยีปิต,์ เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http:// 
www.2by4 travel.com/home/Data-travel/egypt/thephcea-haeng-xiyipt 
               

https://sites.google.com/site/wittawat63874/link6
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ภาพที่ 3 เทพฮอรสั                                                                                                                                                                                                                                       
ที่มา: Wittawat63874, เทพเจ้าแหง่อยีปิต,์ เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http:// 
www.2by4 travel.com/home/Data-travel/egypt/thephcea-haeng-xiyipt         

 
เทพฮอรสั (Horus) (ภาพท่ี 3) เป็นโอรสของเทพโอซิรสิกบัเทพีไอซิส เป็นสวามีของ

เทพีฮาเธอร ์ (Hathor) เป็นเทพท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของเทพนกเหยี่ยวและเทพแห่งแสงสวา่ง         
มีพระเนตรขวาเป็นดวงอาทิตยแ์ละพระเนตรซา้ยเป็นดวงจนัทร ์ครัง้เมื่อต่อสูก้บัเซธท าใหไ้ดร้บับาด 
เจ็บที่ตาซา้ยจนหมองมวั เทพฮอรสัเป็นตวัแทนแห่งความฉลาดแหลมคม และมีดวงตาท่ีมองทะลุ
ไดอ้ย่างรูแ้จง้เห็นจรงิ  

เทพอานบูิส (Anubis) (ภาพที่ 4) คือเทพแห่งความตาย และการจดัพิธีศพ มีรูป
เป็นหมาใน   จะพบรูปอนบูสิในหลมุฝังศพ อานบูิสเป็นโอรสของเทพีเนฟธีส (Nephthys) กบัเทพ            
โอซิรสิมีสญัลกัษณเ์ป็นหมาในสีด า เพราะออกหากินในเวลากลางคนื อาศยัใกลส้สุาน ที่ส  าคญั
ที่สดุคือ ทรงเป็นผูช้่วยในการชั่งวิญญาณ มีลกัษณะเป็นชาย มีศีรษะเป็นหมาในหรือเป็นสนุขัคอย
เฝา้เทพโอซิรสิ หรือเป็นสนุขัจิง้จอก หรอืสนุขัชคูอหมอบอยู่ที่ฐานหรอืบนหลมุศพ 

เทพเซธ (Seth) (ภาพที่ 5) เทพแห่งพายแุละความรุนแรง มีรูปเป็นหนา้สตัวท์ี่          
น่าเกลียด เชน่ หม ู หรอืลา ตามต านานวา่เป็นอนชุาของโอซิรสิ ผูเ้กลยีดชงัพี่ของตนเอง และเป็น              
ผูส้งัหารโอซิรสิดว้ย 

ฮาเธอร ์ (Hathor) (ภาพที่ 6) ทรงเป็นเทวีแห่งนภากาศอีกองคห์นึง่ และเป็น
มหาเทวีที่ส  าคญัท่ีสดุท่ีนบัถือสรุยิเทพรา โดยเทวปกรณก์ลา่ววา่ทรงเป็นธิดาและชายาขององคส์รุยิ
เทพ เป็นเทวีแห่งความงาม ความรกั ความสขุ พิธีกรรม ศิลปวิทยาการ และคณุสมบตัิท่ีดีของเพศ
หญิง มีลกัษณะเป็นหญิงสวมศิราภรณรู์ปเขาววัคูโ่อบดวงสรุยิะ หรอืปรากฏเป็นรูปววัทัง้ตวัทรง
ถือ ซิสทรมั (Sistrum)  พระนามภาษาอยีิปตว์า่ เฮ็ท-เฮรท์ (Het-Hert) 
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ภาพที่ 4 เทพอานบูิส                                                                                                                                                             
ที่มา: Wittawat63874, เทพเจ้าแหง่อยีปิต,์ เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http:// 
www.2by4travel.com/home/Data-travel/egypt/thephcea-haeng-xiyipt                                                                                                           
 

 
 

ภาพที่ 5 เทพเซธ                                                                                                                                                                               
ที่มา: Wittawat63874, เทพเจ้าแหง่อยีปิต,์ เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http:// 
www.2by4 travel.com/home/Data-travel/egypt/thephcea-haeng-xiyipt         
                                                            

 
 

ภาพที่ 6 ฮาเธอร ์                                                                                                                                                                                              
ที่มา: Wittawat63874, เทพเจ้าแห่งอียิปต,์ เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.2by4 travel.com/home/Data-travel/egypt/thephcea-haeng-xiyipt          
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ภาพที่ 7 เทพธอธ                                                                                                                                                                                           
ที่มา: Wittawat63874, เทพเจ้าแห่งอียิปต,์ เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.2by4 travel.com/home/Data-travel/egypt/thephcea-haeng-xiyipt               
                                                                                             

ธอธ (Toth) (ภาพที่ 7) เทพผูมี้เศียรเป็นรูปนกกระเรียน เป็นเทพแห่งอาลกัษณ ์             
เจา้แห่งการอา่นและเขียนจะเป็นผูบ้นัทกึเรื่องราวต่าง ๆ ในการพิพากษาดวงวิญญาณของผูล้ว่งลบั 

ตวัอย่างเทพอยีิปตท์ี่กลา่วมาเป็นเพียงสว่นหนึ่งของความเช่ือเรื่องเทพเจา้ในอียิปต ์
สงัเกตวา่เทพแต่ละองคต์่างถกูแทนค่าดว้ยเรื่องต่าง ๆ เช่น ความฉลาด ความตาย หรือความรกั                
อีกทัง้ยงัมีบคุลิกและลกัษณะนิสยั รูปรา่ง และหนา้ที่ต่างกนัออกไป การแทนค่านีอ้าจถกูน าไปใชใ้น
การพยากรณใ์นยคุแรกเริ่ม เพราะเป็นความเช่ือดัง้เดิมของชาวยิปซีตามขอ้สนันิษฐานขา้งตน้ 

1.2  ความเชือ่ดัง้เดมิทีถู่กผสมผสาน 
ดว้ยความที่ความเช่ือดัง้เดิมนัน้ไม่เป็นที่รูจ้กั และไม่เป็นที่คุน้เคยมากเท่าไรนกั

ในยุโรป จึงท าใหว้งการไพ่ยิปซียุคนัน้ตอ้งหลบ ๆ ซ่อน ๆ เป็นหมอดูที่ไม่เป็นที่ยอมรบัเท่าไ ร
นัก เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและไม่ถกูจบัไปเผาทัง้เป็น บรรดาหมอดยูิปซีจึงตอ้งพลิกแพลง
โดยน าต านานเทพเจา้กรีกและจากคมัภีรไ์บเบิลมาผสมผสานและเกลี่ยไปกบัต านานเดิมจนดู
แนบเนียนเป็นเนือ้เดียวกนั4 จนเริ่มมีการยอมรบัมากขึน้ แต่ก็ยงัคงตอ้งระวงัไม่ใหโ้ดดเด่นเกินไป
นกั เพราะอ านาจครสิตจกัรจะมองเป็นเรื่องทา้ทาย ซึ่งเรื่องราวเทพเจา้และเรื่องราวในคมัภีรท์ี่
น  ามาผสม ผสานนีก็้ยงัคงเป็นแบบแผน และแนวทางหลกัในการสรา้งสรรคไ์พ่ทาโรตเ์รื่อยมาอาจ
เปลี่ยนไปเพียงแค่แบบอย่างหรือสไตล ์ เรื่องที่น  ามาแทรกในไพ่ทาโรตส์ว่นมากจะพบในไพ่ชดุ
หลกั (Major Arcana) ที่มีทัง้หมด 22 ใบ ซึ่งต านานเทพเจา้กรีกหรือเรื่องราวในคมัภีรไ์บเบิลนัน้มี
อยู่มากมาย  ในที่นีจ้ะน าเสนอต านานที่ถกูน ามาไวบ้นหนา้ไพ่ทาโรต ์ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 
                                                            

 4Davidgypsy, ความเป็นมาของไพ่ยิปซี, เขา้ถึงเม่ือ 8 สิงหาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=68391 

http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=68391
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ภาพที่ 8 Caravaggio, Bacchus, 1596, Oil on canvas, 95 x 85 cm 
ที่มา: Tumnandd, เทพไดโอนีซุส (Dionysus) เทพองุน่และน า้เมา, เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 
2562, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.tumnandd.com/ -dionysus/         
 

แบคคสั (Bacchus) หรอืไดโอนีซุส (Dionysus) เทพเจา้แห่งเหลา้องุ่น (ภาพที่ 8) เป็น
เทพเจา้ท่ีอายนุอ้ยที่สดุ เป็นโอรสองคห์นึ่งของเทพซุส (Zeus) กบัมารดามนษุยน์ามวา่เซมลิี 
(Semele) จงึถือไดว้า่เป็นนอ้งตา่งมารดากบัเทพมารส์ (Mars) และเทพเฮเฟสทสั (Hephaestus) 
เม่ือเฮรา (Hera) ชายาในเทพซุสรบัรูถ้ึงความจรงินี ้ จงึไดแ้ปลงกายมาเป็นหญิงชราเพ่ือเขา้มา
พดูคยุกบัเซมลิี และพดูใหเ้ซมิลีคลอ้ยตามวา่เรื่องที่สามีเป็นเทพเป็นเรื่องโกหก หากเป็นเทพจรงิให้
ขอใหแ้ปลงรา่งกลบัเป็นรา่งเทพใหเ้ซมิลีด ูเม่ือไดย้ินดงันัน้ เม่ือเซมิลพีบกบัเทพซุสอกีครัง้ เธอไดข้อ
พรขอ้หนึง่โดยใหส้าบานต่อแม่น า้สติกซ ์ (The River Styx) อนัศกัดิสิ์ทธ์ิวา่จะประทานพรใหโ้ดยไม่
ปด ดว้ยความรกัพระองคจ์งึยอมสาบาน เซมิลีจงึทลูขอตามที่หญิงชราเสีย้มสอนวา่ ใหแ้ปลงเป็น
รา่งเทพพบกบัตน  เทพซุสตกตะลงึเพราะทราบดีวา่หากมนษุยธ์รรมดาถกูรศัมีของพระองคแ์ลว้จะ
ไม่สามารถตา้นทานไดถ้ึงแมจ้ะเป็นรศัมีที่ออ่นที่สดุ แตด่ว้ยค าสาบานจงึตอ้งท า และท าใหน้ี่เป็น
วาระสดุทา้ยของเซมิลี เทพซุสรีบฉวยโอกาสก่อนที่รา่งหญิงท่ีรกัจะกลายเป็นเถา้ถ่านเพ่ือน าทารก
ในครรภม์าฝังไวท้ี่ผิวหนงัของพระองคจ์นครบก าหนด และตัง้ชื่อวา่ ไดโอนีซุส และน าทารกนอ้ยไป
ใหไ้นสยาดีส (Nysiades) ซึง่เป็นนางอปัสรช่วยอนบุาล ดว้ยความดีเหลา่นีท้  าใหเ้ทพซุสเนรมิตให้
นางอปัสรเหลา่นีก้ลายเป็นกลุม่ดาวชื่อวา่ กลุม่ดาวไฮยาดีส (Hyades) และมีเรื่องเลา่ว่า บรเิวณหบุ
เขาที่ไดโอนีซุสอาศยัอยู่นัน้มีองุ่นอยู่มากมาย ไดโอนีซุสผูรู้ปงามนุ่งหม่ดว้ยอาภรณส์ีม่วงไดท้  าเหลา้
องุ่นอนัหอมหวานขึน้ และไดเ้สด็จลงมาบนโลกทัง้ท่ีประเทศกรซีและตามเกาะตา่ง ๆ พรอ้มดว้ย
เทพผูด้แูลและเสือโครง่ เสือดาวที่เป็นบรวิาร เพื่อสอนมนษุยท์ าเหลา้องุ่นดื่ม ดว้ยเหตนุีพ้ระองคจ์ึง
ไดร้บัความนิยมและไดร้บัยกย่องในทกุท่ีที่ย่างกา้วไป ท าใหเ้ทพซุสผูเ้ป็นบิดาพอพระทยัมาก 
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ภาพที่ 9 Peter Paul Rubens, Diana and Her Nymphs Departing for the Hunt, 1615,                        

Oil on canvas, 216 x 178.7 cm 
ที่มา: Cleveland Art,  A Strange Diana, accessed October 11, 2019, available from 
https://www.clevelandart.org/magazine/july-august-2016/a-strange-diana 
 

ไดอานา (Diana) หรืออารท์ีมิส (Artemis) (ภาพท่ี 9) เทพีพรหมจารีองคท์ี่สามในกลุม่
นี ้ ไดแ้ก่ เทพีครองการลา่สตัว ์ เป็นเจา้ของสตัวป่์าทัง้ปวง สตัวโ์ปรด ไดแ้ก่ กวาง โดยที่แสงเดอืน
เพ็ญเป็นประโยชนเ์กือ้กลูแกก่ารเดินป่าและลา่สตัวเ์วลากลางคนื ผูค้นจงึนบัถือพระองคใ์นฐานะ
เทพีครองแสงเดือนดว้ย ท าใหบ้า้งก็เรียกพระองคว์า่ ฟีบี (Phoebe) ซิเลเน (Selene) บา้ง ซึง่เป็นชื่อ
เรียกเทพีประจ าดวงเดือน ต่อมาผูค้นยงัเอาช่ือเฮคาติ (Gecate) เทพีครองความมืดในขา้งแรมและ
ไสยศาสตรม์ารวมกบัพระองคใ์หห้มายเป็นเทพีองคเ์ดียวกนั พระองคเ์ป็นคูแ่ฝดกบัเทพอะพอลโล           
สรุยิเทพของกรีก พระองคย์ืนกรานจะด ารงชีวิตโสด และอีกทัง้ยงัมีบรวิารเป็นนางอปัสรอีกมาก 
มายท่ีไม่ยนิดีในการวิวาหเ์ป็นบรวิารติดสอยหอ้ยตาม เพื่อประพาสตามป่าเขา เพลิดเพลินไปกบั
การลา่สตัว ์

เทพซุส (Zeus) หรอืจปิูเตอร ์ (Jupiter) เป็นเทพแห่งสายฟ้า (ภาพท่ี 10) และเป็น                 
ผูค้รองโอลิมปัส เป็นผูท้ี่มีนิสยัเจา้ชู ้ เกือบโดนบิดาของตนเองจบักิน แต่มารดารูท้นัจงึท าใหร้อด                 
มาได ้ และมารดาไดน้ าไปฝากเลีย้งที่เกาะครตี เม่ือครัง้โตขึน้ก็ไดไ้ปโค่นบลัลงักข์องพอ่ตนเอง มี
ลกัษณะรูปงาม นา่เกรงขาม และเป่ียมไปดว้ยเสนห่ ์
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ภาพที่ 10 Quatremere de Quincy, Zeus in Olympia, 1815 
ที่มา: Wikimedia, Jupiter Olympien ou l’art de la sculpture antique, accessed October 11,  
2019, available from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Jupiter_Olympien_ou 
_l% 27art_de_la_sculpture_antique.jpg 
 

 
 

ภาพที่ 11 Sandro Botticelli, The Birth of Venus , Tempera on panel, 1483 – 1485,                                          
172.5 x 278.5 cm 

ที่มา: MGR Online, ก าเนิดวีนัส เทพนารีแหง่ความรัก, เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงได้
จาก https://mgronline.com/celebonline/detail/9560000018914       
 

วีนสั (Venus) หรืออโฟรไดต ์(Aphrodite) (ภาพที่ 11) กลา่ววา่เธอถือก าเนิดมาจาก
ฟองทะเลโดยมีแหลง่ก าเนิดอยู่แถวทะเลไซเธอรา (Sithira Sea) เธอผดุขึน้มาและถกูคลื่นซดัไป
จนถึงเกาะไซปรสั (Cyprus) และเทพีผูร้กัษาทวารแห่งโอลิมปัส (Olympus) ก็มารบันางขึน้ไป                 
ความงามของนางสรา้งความป่ันป่วนใหก้บัโอลิมปัส แมแ้ต่มหาเทพซุสก็ยงัตกหลมุรกันาง แต่วนีสั
ไม่สนใจ ซุสจงึโกรธอย่างมาก และไดป้ระทานเทพวลัแคน (Vulcan) ใหเ้ป็นพระสวามีเป็นการ
ลงโทษ เพราะวลัแคนเป็นเทพแห่งการชา่งและโลหะและขาพิการ วีนสัไม่ไดส้นใจใยดีสวามีของ
ตนเองเท่าไรนกั อีกทัง้ยงัออกไปสมสูก่บัเทพองคอ์ื่นไปทั่ว หนึง่ในนัน้คือเทพแห่งสงคราม เทพมารส์ 
จนมีลกูดว้ยกนัคือ อีรอส (Eros) หรอืคิวปิด (Cupid) กามเทพที่แผลงศรใหค้นรกักนั      
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ภาพที่ 12 Alexandre Charles, Mars and Venus Surprised by Vulcan, 1827, Oil on canvas, 

160.02 x 129.54 cm 
ที่มา: คอสมอส, มารส์ เทพแหง่เดอืนมีนาคม, เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.gypzyworld.com/article/view/522    
      

 
 

ภาพที่ 13 Peter Paul Rubens, Saturn Devouring a Son, 1636, Oil on canvas, 180 x 87 cm 
ที่มา: Museo Del Prado, Saturn devouring a Son, accessed March 23, 2019, available 
from https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/saturn-devouring-a-son/ 
d022fed3-6069-4786-b59f-4399a2d74e50 

 
มารส์ (Mars) เทพเจา้แห่งสงคราม (ภาพที่ 12) พระโอรสองคใ์หญ่ของเทพซุสกบั

พระนางเฮรา เป็นเทพบตุรท่ีสง่างามและหยิ่งผยอง ใจรอ้นวูว่าม และรกัในการศกึสงครามแตกต่าง
กบัพระอนชุาเฮเฟสทสั ผูส้ขุมุและมีเมตตาราวฟ้ากบัดนิ เทพมารส์มีเทพีแห่งความขดัแยง้ทะเลาะ
วิวาทเป็นคูห่ ู มีนิสยัดรุา้ยน่าสะพรงึกลวั และมีจิตใจอนัชั่วรา้ย ชอบความขดัแยง้ ความทกุขข์อง
ผูอ้ื่นคือความสขุของนาง นางมีแอปเป้ิลทองท่ีงดงามอยู่ผลหนึ่ง คือแอปเป้ิลแห่งความบาดหมาง
หรอืการแตกความสามคัค ี

http://www.gypzyworld.com/article/view/522
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เทพโครนอส (Kronos) หรือในภาษาโรมนัคอื แซทเทิรน์ (Satern) (ภาพที่ 13) เป็นพอ่ผูท้ี่
จะกินลกูของตนเองเพราะค าสาป แต่ซุสลกูคนที่ 6 นัน้รอดมาไดเ้พราะไดม้ารดาช่วยเอาไว ้ และถกูซุส
บงัคบัใหค้ายลกูที่กลนืกินออกมาทัง้หมด ไดแ้ก่ ฮาเดส (Hades) โพไซดอน (Poseidon)         เซเรส 
(Seres) และเฮรา หลงัจากนัน้โครนอสถกูเรียกวา่เป็นเทพแห่งการเก็บเก่ียวและไดร้บัการนบัถือมา
จนถึงยคุปัจจบุนั 
 

 
 

ภาพที่ 14 David Johnson, Athena Goddess of Visdom and Justice, 2010, Mixed Media, 
50.8 x 40.64 cm 

ที่มา: Howard David Johnson, 21st Century Pre-Raphaelite Art Exhibition; Homage to the 

Master, accessed April 9, 2020, available from http://www.howarddavidjohnson.com/pre-
raphaelite-art.htm 
 

อธีน่า (Athena) เทพีแห่งปัญญา (ภาพที่ 14) เป็นธิดาของเทพธิดาเมทิส (Metis) เทพีแห่ง
ความเฉลียวฉลาด เป็นพระชายาองคแ์รกของซุส เทพโครนอสผูเ้ป็นพอ่ของเทพซุสไดส้าปไวว้า่ ให้
มหาเทพซุสถกูโอรสธิดาชิงบลัลงักเ์ช่นกนั มหาเทพซุสไม่ประสงคใ์หเ้ป็นเช่นนัน้ และตอ้งการค าแนะน า
จากพระชายา จงึหาวิธีกลืนพระนางเมทิสเขา้ไปไวใ้นทอ้ง พระชายาเมทิสก็ประทบัอยู่ที่เศียรของเทพซุส
เพื่อใหค้  าปรกึษาแนะน าเก่ียวกบัเรื่องต่าง  ๆ แต่หารูไ้ม่วา่พระชายาของตนก าลงัตัง้ครรภ ์ จนถึงก าหนด
คลอดมหาเทพก็ปวดหวัขัน้รุนแรงจนตอ้งถึงขัน้ผ่ากะโหลกออก ทนัใดนัน้เทพีอธีน่าเทพีแห่งปัญญาก็ได้
กระโดดออกมาจากพระเศียรโดยแต่งชดุนกัรบ สวมหมวก ถือโล่และหอก ดวงเนตรสีเทาเป็นประกาย อธี
น่าเป็นเทพีพรหมจารีไม่ปรารถนามีคูค่รอง มีสหายคูห่คูือ ไนกี (Nike) เทพีแห่งชยัชนะ และมีต านาน
เก่ียวกบัเมืองเอเธนสท์ี่ยกย่องเทพีอธีน่า ตัง้แต่ครัง้เม่ือมีการประลองเพื่อหาช่ือเมือง ในขณะนัน้มีเทพ
มากมายที่ตอ้งการจะใหใ้ชช่ื้อของตนเป็นช่ือเมือง ในจ านวนนัน้มีเทพีอธีน่าและเจา้สมทุรโพไซดอน
รวมอยู่ดว้ย ซุสจงึใหเ้ทพทัง้สองเนรมิตสิ่งที่มีประโยชนแ์ก่เมืองมากที่สดุจะไดเ้ป็นผูช้นะ ซึง่โพไซดอนได้
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เสกมา้วิเศษและพรรณนาถึงคณุ ประโยชนท์ี่มากมาย เทพีอธีน่ากลบัเสกตน้มะกอกขึน้มาตน้หนึ่ง และ
บรรยายคณุประโยชนท์ี่ไดจ้ากผล กิ่ง กา้น ใบ และยิ่งไปกวา่นัน้มะกอกยงัเป็นเครื่องหมายแห่งสนัติภาพ
และความรุง่เรือง ดว้ยเหตนุีจ้งึไดเ้ป็นผูช้นะ ชาวตะวนัตกไดถื้อวา่ช่อมะกอกเป็นสญัลกัษณแ์ห่ง
สนัติภาพสืบมาจนถึงทกุวนันี ้ 
 

 
 

ภาพที่ 15 เทพแพน 
ที่มา: Admin, แพน (Pan) เทพแหง่ทุง่โล่ง และดงทบึ หรือเทพแหง่ธรรมชาติ, เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 
2562, เขา้ถึงไดจ้าก http://variety.phuketindex.com/faith 
 

แพน (ภาพที่ 15) เป็นเทพเจา้ผูย้ิ่งใหญ่ในธรรมชาติ แต่กลบัมีรูปรา่งอปัลกัษณต์่าง
จากเทพเจา้องคอ์ื่น คือใบหนา้และขาเป็นแพะ หแูหลม มีเขาเลก็ ๆ คูห่นึง่บนหวั ตลอดรา่งปกคลมุ
ดว้ยขนสีด า แมผู้เ้ป็นมารดาเห็นแพนครัง้แรกยงัสง่เสียงกรดีรอ้งและวิ่งหนี แต่เฮอรเ์มส (Hermes) 
เทพเจา้แห่งคนเดินทางกลบัชอบใจในรูปรา่งหนา้ตาของแพน จงึน าไปที่โอลิมปัส ท าใหเ้หลา่เทพ
หวัเราะและโปรดปรานมาก แพนท าหนา้ที่เป็นผูคุ้ม้ครองพวกพราน คนเลีย้งแกะ และบรรดาแกะ
ขนหยิก บางครัง้เทพแพนเป็นเทพท่ีวา้เหวแ่ละเจา้อารมณ ์ บางทีก็กรีดรอ้งดว้ยเสียงแหลมเย็นเขา้
กระดกู เม่ือใดท่ีรูส้กึเศรา้ใจ เทพแพนมกัจะไปซอ่นกายอยู่เพียงล าพงัในถ า้ที่เย็นสบาย ในยคุหลงั 
แพนกลายเป็นเทพแห่งความชั่วรา้ยตามลทัธิไสยศาสตร ์เพราะความนา่กลวัของเทพแพน 
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ภาพที่ 16 เทพอพอลโล  
ที่มา: Admin, อพอลโล ( Apollo ) เทพแหง่แสงสว่าง หรือเทพแห่งดวงอาทติย,์ เขา้ถึงเม่ือ 11 
ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http://variety.phuketindex. com/faith/-apollo-2886.html         
 

เทพอะพอลโล (ภาพที่ 16) คือเทพเจา้แห่งแสงสวา่ง ดนตรี และกวีนิพนธ ์ ผูเ้ป็นคู่
แฝดกบัอารท์ีมิส หรอืไดอานา เทพีแหง่จนัทราและการลา่สตัว ์ ทัง้คูเ่จรญิเติบโตอย่างรวดเรว็ 
มหาเทพซุสไดป้ระทานรถศกึเทียมดว้ยหงสส์ีขาวใหแ้กพ่ระโอรสของพระองค ์ มีเรื่องราวเก่ียวกบั
ต านานดอกทานตะวนัท่ีเป็นเรื่องของพระองค ์ กลา่วคือนางอปัสรประจ านา่นน า้ นามวา่ ไคลที
(Clytie) นางจะหนัหนา้ตามดวงตะวนัเริม่โคจรจากตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก ดว้ยหวงัวา่สกัวนัหนึง่
เทพบตุรหนุ่มจะหนัมาเสน่หาตนบา้ง เหลา่เทพเจา้ทัง้หลายบงัเกิดความสงสารจงึเสกใหน้างกลาย 
เป็นตน้ทานตะวนัชดูอกหนัตามดวงอาทิตยม์าจนถงึปัจจบุนั 
 

 
 

ภาพที่ 17 เทพฮาเดส  
ที่มา: Admin, ฮาเดส ( Hades ) หรือ พลูโต ( Pluto ) เทพเจ้าแหง่ยมโลก, เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://variety.phuketindex.com/faith/95-386.html 
 

http://variety.phuketindex.com/faith/-apollo-2886.html
http://variety.phuketindex.com/faith/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AA-%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%95-386.html
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เทพฮาเดส (Hades) เทพแห่งนรกภมู ิ(ภาพที่ 17) รวมไปถึงเทพแห่งความตาย เป็นเทพที่
ร  ่ารวยมีทรพัยส์ินมหาศาล หนา้ที่การงานดี แต่อาภพัรกัเพราะเทพฮาเดสหาหญิงที่ตกลงใจไปอยู่ที่นรก
กบัท่านไม่ได ้ แต่ดนัเกิดเรื่องใหเ้ทพฮาเดสตอ้งขึน้มาบนโลก เม่ือเทพีวีนสัเห็นเขา้ก็ใหค้ิวปิดลกูชายตน
แผลงศรปักอกใหท้่านตกหลมุรกัหญิงคนแรกที่เห็น ซึง่ก็คือเปอรซ์ีโฟเน่(Persephone) ท่ีมีศกัดิเ์ป็น
หลานของมหาเทพซุส                   

 

 
 

ภาพที่ 18 กษัตรยิไ์มดาสกบัธิดาองคเ์ลก็  
ที่มา: Puma, Midas ไมดาส ผู้สัมผัสเป็นทองค า, เขา้ถึงเม่ือ 11 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.komkid.com/wp-content/uploads/2012/09/kingmidas2.jpg 
 

ไมดาส (Maidas) (ภาพที่ 18) เป็นกษัตรยิท์ี่มีน า้ใจ แต่คอ่นขา้งโง่เขลาเบาปัญญา                          
มีเหตกุารณห์นึ่งมีเทวดาผูห้นึ่งนอนหลบัทบัแปลงดอกไม ้แต่พระราชาไมดาสก็ไม่ไดล้งโทษ เทวดา
องคน์ีเ้ป็นบรวิารของเทพไดโฮนีซุสท าใหไ้มดาสไดพ้รเป็นการตอบแทน โดยพระราชาก็ไดข้อใหท้กุ
สิ่งที่ตนสมัผสักลายเป็นทองค าเพื่อหวงัจะเป็นพระราชาท่ีร  ่ารวย แต่แลว้แมแ้ต่อาหารหรือพระธิดา
องคเ์ลก็ก็กลายเป็นทองดว้ยเช่นกนั ไมดาสที่ไม่เฉลียวฉลาดจงึทลูขอใหเ้ทพไดโอนีซุสบนัดาลให้
ทกุอย่างกลาย เป็นดงัเดิม 

ต านานเทพกรีกทัง้หมดนีเ้ป็นต านานที่ไดป้รากฏอยู่ที่หนา้ไพ่ทาโรตใ์นช่วงที่เขา้มา
เผยแพร่ในยุโรป เพราะไม่ตอ้งการใหเ้ป็นที่เคลือบแคลงสงสยัแก่ศาสนจกัรในช่วงเวลานัน้ จน 
กระทั่งราวคริสตศ์ตวรรษที่ 14 ไพ่ยิปซีจึงเริ่มเป็นที่ยอมรบัอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะจากบุคคล
ชัน้สงูในสงัคมยุโรป หลกัฐานที่แน่ชดัระบุว่าในปี ค.ศ. 1390 กษัตริยช์ารล์สท์ี่ 6 แห่งฝรั่งเศส ทรง
อนุญาตใหห้มอดหูญิงชาวยิปซี เขา้มาท านายทายทกัพระองคแ์ละพระราชินีโอเด็ตต์ ซึง่ผลของ
การพยากรณค์รัง้นัน้ออกมาอย่างแม่นย ายิ่งนกั  สง่ผลใหต้่อมาอีกสามปี คือปี ค.ศ. 1393 พระองค์
จงึมีรบัสั่งใหจ้ดัท าไพท่าโรตข์ึน้มาสามชดุ โดยมีจิตรกรช่ือ ชารล์ส ์หรอื ชากเกอแมง แกรงกงเนอร ์

http://www.komkid.com/wp-content/uploads/2012/09/kingmidas2.jpg
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เป็นผูว้าดภาพหนา้ไพ ่ โดยแต่งภาพดว้ยลายทองและเดินขอบไพ่ดว้ยเงนิ ไพท่ัง้สามชดุนีถื้อเป็นไพ่
ยิปซีชดุเก่าแก่ท่ีสดุเทา่ที่มีการบนัทกึไว ้แต่ภาพของไพย่ิปซียงัไมมี่ความเป็นเอกลกัษณห์รอืชดัเจน 

หลงัจากที่เริม่มีการน าเทพเจา้กรกีองคต์่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราวต านานเลา่ขานตอ่ ๆ กนั
มาเป็นตวัแทนในไพต่า่ง ๆ ในส ารบัไพท่าโรต ์ ก็เริม่มีการสรา้งสรรคจ์ากศิลปินที่ถกูวา่จา้งอยู่
เรื่อยมา แต่สว่นมากแลว้นัน้ภาพไพท่ี่มีมนษุยเ์ป็นองคป์ระกอบจะมีเพียงแค่ไพช่ดุหลกัที่มีทัง้หมด 
22 ใบ เท่านัน้ ไพส่  ารบัรองจะถกูแทนดว้ยสญัลกัษณ ์4 อย่าง คือ ถว้ย ดาบ เหรยีญ และไมเ้ทา้ โดย
ไพท่าโรตช์ดุท่ีเป็นที่นิยมมากท่ีสดุ และนบัเป็นไพช่ดุแรกท่ีมีการน าภาพของมนษุยเ์ขา้มาอยู่ในไพ่
ส  ารบัรองรวมกบัสญัลกัษณท์ัง้สี่ คือไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 

ก่อนหนา้ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทจะถกูสรา้งขึน้ไดมี้ไพท่าโรตช์ดุโซลาบสุกา (ภาพท่ี 
19) ที่ถกูสรา้งขึน้โดยศิลปินนิรนาม ปรากฏเพียงแค่ช่ือที่ตัง้มาจากช่ือเจา้ของสองคนสดุทา้ยคือ 
มารค์วีส  บสุกา และ เคาท ์ โซลา ซึง่ไพช่ดุนีเ้ป็นไพช่ดุเดียวที่ครบ 78 ใบในครสิตศ์ตวรรษที่ 15 
เริม่ตน้จากปี ค.ศ. 1491 ไพช่ดุนีเ้กิดขึน้ในภาคเหนือของอิตาลี ถกูจดัท าดว้ยเทคนิคแกะสลกับน
แผ่นทองแดง และระบายสีดว้ยมือ นกัประวตัิศาสตรไ์พท่าโรตช่ื์อดงั จีออดาโน เบอรต์ิ (Giordano 
Berti) และเซอร ์ ไมเคิล ดมัเมทท ์ (Sir Michael Dummett) ในแบบอย่างของศิลปะสมยัฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา หรอืยคุเรอเนสซองส ์ มีการบนัทกึไวว้า่ ไพท่าโรตช์ดุนีโ้ด่งดงัอย่างมากในในเมืองเวนิส 
(Venice) หรอืตลาดเวเนเทียน (Venetian) และหลายใบก็เป็นท่ีรูจ้กัแค่จากภาพถ่ายเท่านัน้                    
ในปี ค.ศ. 1907 ตระกลูเศรษฐีในมิลานไดถื้อสิทธ์ิเป็นผูค้รอบครองรูปถ่ายขาวด าจากไพส่  ารบัท่ี
สมบรูณท์ัง้หมด    ชดุของภาพถ่ายเหลา่นีไ้ดถ้กูน าไปบรจิาคใหแ้ก่บรติิชมิวเซียม เป็นผูเ้ก็บรกัษาไว ้
ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มาส ารบัตน้ฉบบัก็ไม่ถกูน ามาแสดงอีกเลย จนกระทั่งบรติิชมวิเซียมไดน้ ามาจดั
แสดงเป็นนิทรรศการใหบ้คุคลทั่วไปไดช้มในปีเดียวกนั 
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ภาพที่ 19 ไพ ่6 เหรยีญ ในไพท่าโรตช์ดุโซลาบสุกา ขนาด 14.2 x 7.5 ซม.      
ที่มา: Wopc, Sola-Busca Tarocchi, accessed October 11, 2019, available from https:// 

www.wopc.co.uk/italy/sola-busca                                     
 

ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 18 ไดมี้การจดัพมิพห์นงัสืออธิบายเก่ียวกบัความหมายของ                   
ไพต่่าง ๆ ซึง่ถือวา่เป็นพืน้ฐานใหแ้ก่ความหมายของไพช่ดุรองของไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ที่ถกู
จดัพิมพโ์ดยผูต้ิดตามของ เอ็ดเทลลา (Etteilla) นกัเขียนและผูอ้า่นไพท่าโรตมื์ออาชีพ ชาวฝรั่งเศส ผู้
เป็นที่รูจ้กัอย่างกวา้งขวางในปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ตอ่มาในปี ค.ศ.1863 พอล ครสิเตียน (Paul 
Christian) นกัเขียนชาวฝรั่งเศส ไดเ้ผยแพรน่วนิยายที่อธิบายไพท่าโรตส์ไตลอ์ียิปต ์ และเป็นครัง้
แรกท่ีเริม่ใชค้  าวา่ “อารค์านา” (Arcana) สง่ผลใหใ้นปี ค.ศ.1865 เอ็ดมนัด ์บิลลอวด์อท (Edmond 
Billaudot)  อาจารยช์าวฝรั่งเศส และผูท้ี่มีความสนใจในดา้นโหราศาสตร ์ ไดส้รา้งไพท่าโรตโ์ดยให้
ช่ือวา่ ทาโรตบ์ีลินน ์ (Tarot Belline) ซึง่สรา้งขึน้โดยการอิงจากนวนิยายของพอล ครสิเตียน นบัวา่
เป็นไพช่ดุแรกท่ีมีค าอธิบายภาษาฮิบรู (Hebrew) บนหนา้ไพ ่ ปัจจบุนัเป็นท่ีรูจ้กัในช่ือ แกรนด ์ ทา
โรต ์บีลินน ์ (Grand Tarot Belline) ต่อมาในปี ค.ศ. 1888 อีลี สตาร ์ (Ely Star) นกัโหราศาสตร ์                         
ชาวฝรั่งเศสไดเ้ขียนหนงัสือโดยอา้งอิงมาจากนวนิยายของพอล ครสิเตียน และไดมี้การใชค้  าวา่ 
“เมเจอร”์ ในการแบ่งไพช่ดุหลกั และค าว่า “ไมเนอร”์ (Minor) กบัไพช่ดุรองเป็นครัง้แรก 

ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทก็ไดพ้ฒันาต่อจากไพท่าโรตช์ดุ
โซลาบสุกา เป็นไพท่ี่ไดร้บัความนิยมมาจนถึงปัจจบุนั มีการพฒันาแบบอย่างของภาพประกอบไพ่
ในแต่ละยคุสมยั ซึง่จะกลา่วประวตัิโดยละเอียดในหวัขอ้ถดัไป ภายหลงัไพท่าโรตไ์รเดอรเ์วทออก
เผยแพรไ่ม่นานนกั ไดเ้กิดไพท่าโรตน์โูว (Tarot Nouveau) เม่ือปี ค.ศ. 1910 ในประเทศฝรั่งเศส 
(ภาพที่20) หนา้ไพเ่ป็นการพรรณนาถึงเรือ่งราวในชีวิตประจ าวนัทั่วไปของชาวฝรั่งเศส มีจ านวนไพ่
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ทัง้หมด 78 ใบ และมีชดุรองจ านวนเท่ากนักบัชดุไรเดอรเ์วท ภาพประกอบหนา้ไพน่ัน้มีเอกลกัษณ์
อย่างมาก การแต่งกายของบคุคลในไพเ่ป็นการแตง่ตวัโดยชดุสทูของชาวฝรั่งเศส เป็นภาพเชงิ
เปรียบเทียบกบัแบบเรอเนสซองสด์ัง้เดิม หนา้ไพช่ดุรองหวัและทา้ยมีตวัเลขก ากบัไว ้ และมีลวด 
ลายเครือเถาประดบัเอาไวใ้นจดุนีด้ว้ย ภาพประกอบในไพช่ดุรองเป็นภาพชีวิตประจ าวนัของชาว
ฝรั่งเศสจะถกูจดัใหอ้ยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผา้กลางภาพเท่านัน้  

 
 

 
 
ภาพที่ 20 ไพท่าโรตน์โูว ปี ค.ศ. 1910 
ที่มา: Wikimili, Tarot Nouveau, accessed September 3, 2019, available from 
https://wikimili.com/en/Tarot_Nouveau 

 

 
 
ภาพที่ 21  Micheal Eaton, The Black Power Tarot by King Khan, 2015 
ที่มา: Tanja M.Laden, ‘Black Power Tarot’ Cards Feature Billie Holiday,Andre3000, 
accessed September 3, 2019, available from https://www.vice.com/en_us/article/jpvb8g 
/black-power-tarot-cards-feature-billie-holiday-andre-3000 

 

https://wikimili.com/en/Tarot_Nouveau
https://www.vice.com/en_us/article/jpvb8g%20/black-power-tarot-cards-feature-billie-holiday-andre-3000
https://www.vice.com/en_us/article/jpvb8g%20/black-power-tarot-cards-feature-billie-holiday-andre-3000
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ปัจจบุนัไพ่ทาโรตช์ดุไรเวอรเ์วทไดร้บัการออกแบบภาพประกอบจากศิลปินและนกั
ออกแบบเป็นจ านวนมาก มีทัง้ภาพเชิงการต์นู (Cartoon) สีสนัสดใส รวมทัง้ใชก้ารออกแบบดว้ย
คอมพิวเตอร ์ยกตวัอย่างเช่น ไพ่ทาโรตช์ดุเเบลคพาวเวอร ์ (Black Power) (ภาพที่ 21) ออกแบบ
โดยคิง ข่าน (King Khan) โดยไดร้บัความช่วยเหลือจาก  อลัลีจนัโดร โจโดโรวส์กี (Alejandro 
Jodorowsky) ผูส้รา้งภาพยนตรช์าวชิลี และนกัออกแบบจากไอรแ์ลนดเ์หนือ ไมเคิล อีตนั 
(Michael Eaton) ซึ่งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากไพ่ทาโรตเ์ดอมาเซย ์(Tarot der Marseille)5 ในไพ่
ชดุแบลคพาวเวอรเ์ป็นไพ่ที่รวบรวมคนที่มีช่ือเสียงในสงัคม ซึ่งมีบทบาทแตกต่างกนัไป เช่น นกั
ดนตรี นกัมายากล นกัแสดง เป็นตน้ ตวัละครในไพ่ชดุนีมี้ตน้แบบมาจากบคุคลที่มีชีวิตอยู่จรงิ 
และทัง้หมดลว้นเป็นคนผิวสี ถือเป็นปรากฏการณใ์หม่อย่างมากต่อวงการไพ่ทาโรต ์ เพราะที่ผ่าน
มาเป็นตวัละครผิวขาวเสียส่วนใหญ่ นอก จากนีใ้นไพ่ยงัแฝงเรื่องราวของเพศที่ 3 เอาไวใ้นไพ่อีก
ดว้ย คิง ข่าน มองว่าการสรา้งไพ่ชดุแบลคพาวเวอรน์ีข้ึน้มาเพื่อเป็นการสื่อถึงความภมูิใจและ
เฉลิมฉลองใหแ้ก่ชาวผิวสีโดยผ่านภาษาของไพ่ทาโรต์ 

ไพท่าโรตไ์ดมี้การพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง รูปแบบจากเทคนิคภาพพิมพไ์ดน้อ้ยลงไป 
แต่เป็นการใชค้อมพิวเตอรใ์นการออกแบบ ท าใหไ้ดภ้าพที่นุ่มนวล สวยงามและสามารถใชเ้ทคนิค
ทางคอมพิวเตอรท์  าใหภ้าพนัน้มีความพิเศษมากยิ่งขึน้ ดงัเช่นไพชุ่ดดรีมออฟไกอา (Dreams of 
Gia Tarot) (ภาพที่ 22) ออกแบบโดย ราซนิน ์ฟิลแลน (Racynne Phelan) ไดอ้อกแบบสรา้งไพท่ี่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาพประกอบมีลักษณะคล้ายความฝัน จุดเด่นเป็นภาพของหญิงสาว
ที่มีลักษณะต่างกันไป ใช้สีสันสดใส และไม่ยึดสัญลักษณ์จ าพวกเหรียญ ถ้วย ดาบ  และไม้        
แต่ใช้ตัวธาตุทั้ง 4 ขึน้มาเป็นสัญลักษณ์ คือ โลก น า้ อากาศ และไฟ โดยแต่ละชุดจะมีชุดสี
ประจ าธาตุนั้น ๆ  

การพฒันาการออกแบบไพ่ทาโรตน์ัน้ไม่ไดห้ยดุเพียงแค่เนือ้หาและเทคนิคที่แปลก
ใหม่ แต่ยงัมีการใชต้วัละครเดินเรื่องที่แตกต่างจากไพ่ทาโรตด์ัง้เดิมอย่างมาก ตวัอย่างเช่น ไพ่              
ทาโรตช์ดุเมอรเ์มด (Mermaid Tarot) (ภาพที่ 23) ออกแบบโดย จลูี่ ดิลลอน (Julie Dillon) ที่ยงัคง

                                                            
5ส ารบัไพ่ทาโรตเ์ดอมารเ์ซย ์เป็นการจ าลองแบบดัง้เดิมของไพ่ทาโรตย์อดนิยมของมารเ์ซย ์นกัวิชาการชาว

ฝรั่งเศส ไดเ้รียกคืนไพ่ทาโรตอ์ายหุลายศตวรรษดว้ยภาพวาดที่คมชดัตามภาพตน้ฉบบัของแม่พิมพไ์ม ้ ภาพบนหนา้ไพ่

เป็นสญัลกัษณส์ากล หรือตวัแทนของอะไรไดห้ลายอย่าง ที่สามารถเขา้ใจง่ายดว้ยสญัชาตญาณ ดว้ยการรบัรูข้องมนษุย์

ที่เปิดรบัขอ้มลูจาการมองเห็น, อา้งจาก Piyanoot in The Jam Factory Magazine, Tarot de Marseille, เขา้ถึงเม่ือ 3 

พฤศจิกายน 2562, เขา้ถึงไดจ้าก https://thebold.one/2017/02/21/tarot-de-marseille/ 

 

https://thebold.one/2017/02/21/tarot-de-marseille/
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มีการใชส้ญัลกัษณจ์ าพวก เหรียญ ถว้ย ดาบ ไมเ้ทา้อยู่ แต่ที่แตกต่างไปคือการใชน้างเงือกและ
โลกใตบ้าดาลเขา้มาด าเนินเรื่องราว ท าใหไ้พ่ส  ารบันีค้่อนขา้งเพอ้ฝัน มีการใชจ้ินตนาการค่อนขา้ง
สงู ยิ่งไปกว่านัน้ตวัละครที่มาด าเนินเรื่องไม่เพียงแต่มีความเพอ้ฝันไปถึงสตัวใ์นต านานอย่างนาง
เงือก แต่ไพ่ทาโรตใ์นปัจจบุนันัน้ไดมี้การน าความชอบ รสนิยมส่วนตวัของผูอ้อกแบบเขา้มา
ผสมผสานอย่างอิสระ ดงัเช่น ไพ่ทาโรตช์ุดพาแกนแคท (Pagan Cat Tarot) ที่มีการใชส้ญัลกัษณ์
แบบเดียวกบัชดุไรเดอรเ์วท ไม่ว่าจะเป็นธาตทุัง้สี่หรือสญัลกัษณอ์ื่น ๆ ที่อยู่ในภาพแต่ละใบ 
แตกต่างเพียงแค่น าแมวมาเป็นตวัด าเนินเรื่องแทนมนษุย์ 

 

 
 

ภาพที่ 22  ไพท่าโรตช์ดุดรมีออฟไกอาของราซินน ์ฟิลแลน  
ที่มา: Klarna, Dreams of Gaia Tarot - Ravynne Phelan, accessed  September 3, 2019, 
available from https://www.mysticdreamer.no/products/dreams-of-gaia-tarot-ravy nne-
phelan 
 

 
 
ภาพที่ 23 ไพท่าโรตช์ดุเมอรเ์มดของจลูี่ ดลิลอน 
ที่มา: Leeza Robertson, Mermai Wisdom for the Creative Soul, accessed September 3, 
2019, available from https://www.llewellyn.com/journal/article/2742 

https://www.mysticdreamer.no/products/dreams-of-gaia-tarot-ravy%20nne-phelan
https://www.mysticdreamer.no/products/dreams-of-gaia-tarot-ravy%20nne-phelan
https://www.llewellyn.com/journal/article/2742
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2. ไพ่ทาโรตชุ์ดไรเดอรเ์วท 
2.1  ประวัตคิวามเป็นมาของไพ่ทาโรตชุ์ดไรเดอรเ์วท 

ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909 โดยความตัง้ใจของอาเธอร ์            
เอ็ดเวิรด์ เวท ผูท้ี่ช่ืนชอบในศาสตรล์กึลบั จดุเริม่ตน้ในการสรา้งไพส่  ารบันีเ้กิดขึน้เม่ือเขาไดเ้ขา้ชม
นิทรรศการที่บรติิชมิวเซียมในปี ค.ศ. 1907 และไดพ้บกบัไพท่าโรตช์ดุโซลาบสุกา ที่เป็นภาพถ่าย
ขาวด า เป็นไพท่าโรตท์ี่มีครบทัง้ 78 ใบ ภาพประกอบมีรูปแบบท่ีเนน้องคป์ระกอบ กายวิภาคของ
มนษุย ์และทศันียภาพที่มีความน่าสนใจ จงึไดเ้กิดความคิดท่ีจะสรา้งไพท่าโรตเ์พื่อการพยากรณข์ึน้ 
จงึไดว้า่จา้งให ้พาเมลา โคลแมน สมิธ (ภาพที่24) ศิลปินหญิงชาวองักฤษที่เช่ียวชาญดา้นการวาด
ภาพประกอบ และไดเ้ชิญใหเ้ขา้มารว่มองคก์รเพื่อท างานรว่มกนั ที่ส  าคญัคือ ทัง้เวทและ สมิธลว้น
เป็นสมาชิกของกลุม่เดอะโกลเดน้ดอวน์ ซึง่เป็นกลุม่ที่หลงไหลทางดา้นมนตรด์  า สนใจและศกึษา
พิธีกรรมต่าง ๆ ไวม้ากมาย ซึง่ไดส้รา้งความหวาดหวั่น สบัสนใหแ้ก่คนองักฤษในสมยันัน้อย่างมาก 
ซึง่อิทธิพลจากองคก์รนีไ้ดส้ง่ผลกบัรูปวาดของสมิธอยา่งมาก 

ศิลปินหญิงผูท้ี่เป็นคนวาดภาพประกอบไพช่ดุนีค้ือ พาเมลา่ โคลแมน สมิธ เธอเกิด
เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์ ปี ค.ศ. 1878 ที่เมืองลอนดอน ในประเทศองักฤษ ครอบครวัเป็นชาว
อเมรกินั แม่เป็นชาวจาไมกา้ชื่อวา่ โครนิ โคลแมน (Corinne Colman) พอ่เป็นชาวอเมรกินัผิวขาว
ช่ือวา่ ชารล์ส ์เอ็ดเวิรด์ สมิธ (Charles Edward Smith) เธอมีผิวสีขาวเช่นเดียวกบัพอ่ชาวอเมรกินั 
ในวยัเดก็ของเธอไดใ้ชเ้วลาไปกบัการเดนิทางระหวา่งลอนดอน นิวยอรก์ คิงสต์นั และจาเมกา 
ในช่วงวยัรุน่เธอมีช่ือเลน่วา่ “Pixie” ไดเ้ขา้ศกึษาในโรงเรยีนสอนศิลปะในนิวยอรก์ ท่ีสถาบนัแพรตต ์
แห่งเมืองบรูก์ลิน (Pratt Institute of Brooklyn)  หลงัจากการสญูเสียผูเ้ป็นแม่ในปี ค.ศ. 1896                
เธอออกจากโรงเรยีนศิลปะโดยที่ยงัไม่จบการศกึษา และไดเ้ขา้รว่มเดินทางเรร่อ่นไปกบักลุม่โรง
ละคร นอกเหนือจากการท างานบนเวที เธอไดส้รา้งชื่อเสียงใหก้บัตนเองในฐานะนกัออกแบบเครื่อง
แต่งกายอีกดว้ย ถือวา่เป็นอาชีพท่ีแปลกส าหรบัผูห้ญิงตวัคนเดียว 

เธอไดพ้ฒันาตนเองมาอยา่งต่อเน่ือง จนท าใหเ้ธอเป็นที่ตอ้งการอยา่งมาก โดย 
เฉพาะในฐานะนกัวาดภาพประกอบ และยงัไดร้ว่มงานกบัผูค้นมากมาย นอกจากนีย้งัมีผลงาน
เขียนหนงัสือที่เป็นผลงานชดุนิทานพืน้บา้นจาไมกา้ท่ีเรียกวา่ “Annancy Stories” ภาพประกอบใน
หนงัสือเหลา่นีไ้ดส้รา้งชื่อเสียงใหก้บัเธอเป็นอย่างมาก ทัง้ในนิวยอรก์และต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 
1907 อลัเฟรด สติกลิตซ ์ (Alfred Stieglitz) ชา่งภาพผูท้ี่เห็นศกัยภาพของเธอไดม้อบพืน้ท่ีเพื่อจดั
แสดงนิทรรศการภาพวาดของเธอ นบัไดว้า่สมิธเป็นจิตรกรคนแรกที่ไดจ้ดัแสดงในแกลเลอรี่ของเขา  
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ภาพที่ 24  Pamela Colman Smith                                                                                                                                                
ที่มา: Allison Meier, The Unsung Woman Artist Behind Your Tarot Cards, accessed 
October 11, 2019, available from https://hyperallergic.com/330790/the-unnamed-woman-
artist-reveale d-in-the-monogram-of-your-tarot-cards/  
 

ก่อนหนา้นีเ้ธอยงัไดร้ว่มงานกบั วิลเลียม บตัเลอร ์ ยีทส ์ (William Butler Yeats) 
สง่ผลใหใ้นปี ค.ศ. 1901 เขาไดแ้นะน าใหเ้ธอไดรู้จ้กักบักลุม่เดอะโกลเดน้ดอวน์ ในกลุม่นีเ้ธอไดพ้บ
กบันกักวีและนกัพยากรณล์กึลบั อารเ์ธอร ์เอ็ดเวิรด์ เวท และไดร้บัการทาบทามใหเ้ธอมาออกแบบ
ภาพบนหนา้ไพท่าโรตใ์หม่ท่ีเขาสนใจสรา้งในปี ค.ศ. 1909 เวทตอ้งการใหเ้ธอเขียนภาพส าหรบั             
ไพท่ัง้หมดใหส้มบรูณแ์บบท่ีสดุ เพราะในประวตัิศาสตรไ์พท่าโรตส์ว่นมากมีภาพ ประกอบเฉพาะ
ชดุหลกัเท่านัน้ เขาไดใ้หส้มธิเขียนภาพโดยอา้งอิงจากส ารบัไพช่ดุโซลาบสุกา ท าใหไ้พส่องส ารบันีมี้
ความคลา้ยคลงึกนัอย่างมาก  

ผลงานไพท่ัง้ 78 ใบถกูตีพิมพด์ว้ยเทคนิคภาพพิมพห์ินโดย เวทและลกูชายในเวลา
ต่อมา สองปีต่อมาหลงัจากการสรา้งภาพไพท่าโรตท์ี่เปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องสมิธ เธอได้
เปลี่ยนศาสนามาเป็นครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิก อีกสิบปีต่อมาเธอไดใ้ชเ้งินจากมรดกของเธอ เพื่อ
เปิดบา้นใหน้กับวชในคอรน์วอลล ์ประเทศองักฤษ เธอยงัคงมีผลงานภาพประกอบอีกมากมาย แต่
ไม่ไดท้  าใหเ้ธอโดง่ดงัและมีเงนิทองมากเท่าไรนกั และเธอไม่เคยไดร้บัเงินคา่ลิขสิทธ์ิจากภาพประ 
กอบไพท่าโรตข์องเธอ แมจ้ะเป็นท่ีนิยมมากก็ตาม เธอเสียชีวิตอยา่งโดดเด่ียว ไมมี่ครอบครวัและ
ทายาทในเมืองคอรน์วอลล ์ ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1951 และไม่มีใครทราบถึงผลงานศิลปะท่ี
เหลืออยู่วา่ไปอยู่กบัผูใ้ด ที่ยงัคงหลงเหลอือยู่สว่นมากเป็นภาพสเก็ตชส์ีน า้บนกระดาษ บางภาพมี
การใชส้ีหมกึเขา้มาผสมในการสรา้งสรรคด์ว้ย 

https://hyperallergic.com/330790/the-unnamed-woman-artist-reveale%20d-in-the-monogram-of-your-tarot-cards/
https://hyperallergic.com/330790/the-unnamed-woman-artist-reveale%20d-in-the-monogram-of-your-tarot-cards/


31 
 

 
 
ภาพที่ 25 Pamela Colman Smith, A Dirge, 1970, Ink and pencil on paper, 30 x 30 cm 
ที่มา:  Phil Norfleet, Alfred Stieglitz And Pamela Coleman smith (A Dirge), accessed 
August 10, 2019, available from http://pcs2051.tripod.com/stieglitz _archive.htm 
 

 

 
 
ภาพที่ 26  Pamela Colman Smith, Blue Cat, 1970, Watercolor and pencil 
ที่มา: Phil Norfleet, Alfred Stieglitz And Pamela Coleman smith (Blue Cat), accessed 
August 10, 2019, available from http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive.htm 
 

http://pcs2051.tripod.com/stieglitz%20_archive.htm
http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive.htm
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ภาพที่ 27 Pamela Colman Smith, Facing A Mosque, Undate, Watercolor, 34.5 x 29 cm  
ที่มา: Phil Norfleet, Alfred Stieglitz And Pamela Coleman smith (Facing A Mosque), 
accessed August 10, 2019, available from http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive 
.htm 
 
 

 
 
ภาพที่ 28  Pamela Colman Smith, Overture,Manfred Schumann, 1907, Watercolor on 

paper,  36.5 x 27 cm 
ที่มา: Phil Norfleet, Alfred Stieglitz And Pamela Coleman smith (Overture,Manfred 

Schumann), accessed August 10, 2019, available from http://pcs2051.tripod.com/stieglitz 
_archive.htm 
 

http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive%20.htm
http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive%20.htm
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ภาพที่ 29 Pamela Colman Smith, Red Cloak, 1906, Watercolor and pencil on board,                         

36 x 28 cm                                                                                                                      
ที่มา: Phil Norfleet, Alfred Stieglitz And Pamela Coleman smith (Red Cloak), accessed  
August 10, 2019, available from http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive.htm 
 
 

 
 
ภาพที่ 30 Pamela Colman Smith, Sea Creatures, Undate, Watercolor on paper 
ที่มา: Phil Norfleet, Alfred Stieglitz And Pamela Coleman smith (Sea Creatures), accessed 
August 10, 2019, available from http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive.htm 
 

http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive.htm
http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive.htm
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ภาพที่ 31 Pamela Colman Smith, Sketch for Glass, 1908, Watercolor and ink on paper,    
36 x 23 cm                                                                                                                           

ที่มา: Phil Norfleet, Alfred Stieglitz And Pamela Coleman smith (Sketch for Glass), 
accessed  August 10, 2019, available from http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive. 
htm 
 

 

 
 
ภาพที่ 32 Pamela Colman Smith, Sonata No.11 Beethoven, 1907, Watercolor on paper, 

38.5 x 28 cm 
ที่มา: Phil Norfleet, Alfred Stieglitz and Pamela Coleman Smith (Sanata No.11 Beethoven), 
accessed August 10, 2019, available from http://pcs2051.tripod.com/stieglitz_archive. 
htm 
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2.2  แนวคิดและรูปแบบไพ่ทาโรตชุ์ดไรเดอรเ์วท 
ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทมีทัง้หมด 78 ใบ แบ่งเป็นไพช่ดุหลกั 22 ใบ และไพ่ชดุรอง 

56 ใบ ซึง่ในไพ่ชดุรองไดแ้บ่งออกเป็น 4 ชดุ ชดุละ 14 ใบเท่ากนั โดยแบ่งตามสญัลกัษณ ์เหรยีญ 
ถว้ย ดาบ และไมเ้ทา้ ในชดุย่อยจะประกอบไปดว้ยไพล่  าดบัเลข 1-10 และตามดว้ยไพบ่คุคล ไดแ้ก่ 
ไพม่หาดเล็ก ไพอ่ศัวิน ไพร่าชินี และไพ่ราชา โดยพาเมลาไดพ้ฒันาตอ่ยอดการออกแบบ
ภาพประกอบไพม่าจากไพต่น้แบบ คือชดุโซลาบสุกา เพราะหากมองดอูย่างผิวเผินแลว้นัน้จะเห็น
สญัลกัษณ ์องคป์ระกอบ และเรื่องราวที่คลา้ยคลงึกนัอย่างมาก แต่ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทไดมี้การ
น าเรื่องราวท่ีเป็นธรรมดาสามญั หรอืเรื่องชีวิตประจ าวนัของชาวบา้นเขา้มาใสใ่นไพช่ดุรอง ที่
ส  าคญัไปกวา่นัน้ ไพช่ดุนีเ้ป็นไพท่ี่มนษุยแ์ทรกอยู่ในแทบทกุใบ แต่โดยทั่วไปแลว้ความ หมายของ
ไพแ่ต่ละใบจะมีความหมายท่ีเหมือนกนัถงึแมรู้ปจะต่างกนั ซึง่ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ไดก้ลาย เป็น
เหมือนมาตรฐานของภาพในไพท่าโรตใ์หก้บัปัจจบุนัไปเสียแลว้ โดยแรกเริม่นัน้ไพท่าโรตท์ี่มีมาก่อน
หนา้จะไม่มีเรือ่งราวปรากฏบนหนา้ไพ ่เป็นเพียงแค่จ านวนของดาบ ไมเ้ทา้ ถว้ย และเหรียญเท่านัน้ 
ท าใหย้ากต่อการจดจ าและตีความหมาย 

ไพช่ดุไรเดอรเ์วทนัน้มีแบบอย่างท่ีมีเอกลกัษณ ์ นิยมใชส้ีสนัสดใส โดยสีเด่นใน
ภาพคือสีทอง ฟ้า แดง ขาว อาจมีการใชส้ีเทาและด ารว่มในสว่นนอ้ย เก็บรายละเอยีด นิยมตดัเสน้
รูปทรงใหค้มชดั ภาพแสดงออกถึงความนุ่มนวล ออ่นไหว และเนน้ความงามในทางธรรมชาติ 
องคป์ระกอบในภาพมีประธานเด่นอยู่กลางภาพชัดเจน โดยที่มีสญัลกัษณก์ระจายอยู่รอบ
ภาพ และมีพืน้หลงัที่ราบเรียบ โดยการออกแบบไดร้ับอิทธิพลมาจากกลุ่มพรีราฟาเอลไลต์ 
ความเรียบง่ายของภาพพิมพญ่ี์ปุ่ น  และภาพในกระบวนแบบอารต์นูโว6  

กลุม่พรรีาฟาเอลไลต ์หรอืที่มีช่ือย่อวา่ “พี อาร ์บี” ( PRB ) เริม่ก่อตัง้กลุม่ครัง้แรก
ในปี ค.ศ. 1848 โดยมี จอหน์ เอฟเวอเรตต ์   มิลเลส ์(John Evertt Millais,1829-1895), วิลเลียม 
โฮลแมน ฮนัท ์ (William Holman Hunt, 1872-1910) และดนัเต กาเบรยีล รอสเซ็ตตี (Dante 
Gabriel Rossetti, 1828-1882)  และมีแนวรว่มอีกมากมายสมาชิกรว่มสาบานเป็นพ่ีนอ้งกนั และมี
อดุมการณร์ว่มกนัคือ ศิลปะเพื่อชีวิต ควบคูไ่ปกบัเจตนารมณใ์นการปฏิวตัิรูปแบบและการแสดง 
ออกทางศิลปะ กลุ่มนีเ้นน้เรื่องของจริยธรรม ความรบัผิดชอบของศิลปินต่อผลงานที่
ประชาชนเป็นผูร้บั ในดา้นรูปแบบนั้นเนน้ในเรื่องของการศกึษาธรรมชาติ ไม่ค านงึถึงกฎเกณฑ์

                                                            
6Robert M.Place, The Fool’s Journey : the History, Art, &Symbolism, accessed  August 

21, 2019, available from https://books.google.co.th/books?id=gSbGAQAAQBAJ&printsec 
=frontcover&hl=th#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.co.th/books?id=gSbGAQAAQBAJ&printsec%20=frontcover&hl=th#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.th/books?id=gSbGAQAAQBAJ&printsec%20=frontcover&hl=th#v=onepage&q&f=false
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ใด ๆ ที่มีมาก่อน และตอ้งการวาดภาพใหเ้หมือนธรรมชาติใหม้ากท่ีสดุ ผลงานของจิตรกรกลุม่นี ้
คลา้ยกบัศิลปะตกแต่ง ที่นิยมใชส้ีสนัสดใสคลา้ยอญัมณี เก็บรายละเอียด นิยมตดัเสน้รูปทรงให้
คมชดั อีกทัง้พยายามหลีกเลี่ยงการใชส้ีขุ่นมวั บคุคลส าคญัในกลุม่นีค้ือ วิลเลียม มอรร์สิ (William 
Morris, 1834-96) ผูพ้ลิกโฉมหนา้ของวงการออกแบบขององักฤษ เขาไดอ้อกแบบหนงัสือที่มี
ภาพประกอบเป็นลายเสน้ท่ีสวยงาม หรอืการออกแบบกระดาษปิดฝาผนงั ซึง่ตอ่มาไดก้ลายเป็น
แรงบนัดาลใจใหเ้กิดศิลปะนโูวตอ่มา  

ศิลปะนโูว หรอื นวศิลป์ เริม่ตน้ท่ีประเทศองักฤษ เป็นศิลปะที่ท  าใหเ้กิดการ
เคลื่อนไหวของกระแส “Art and Craft Movement”7  มีลกัษณะพลิว้ ออ่นหวาน รูปรา่งยาวยืด  มี
การพนัเกาะเก่ียวไปมา สว่นมากจะเป็นเรื่องของพืชพรรณธรรมชาติ สตัว ์ จากบคุคลส าคญั 
วรรณกรรม หรอืแมแ้ต่จากวฒันธรรมต่าง ๆ และยงัเก่ียวขอ้งกบักลุม่ ซมิโบลิสม ์(Symbolism) และ
ความนิยมในศิลปวฒันธรรมญ่ีปุ่ น และรูปแบบสารพดัที่ผสมเขา้มาตัง้แต่แนวอียิปตโ์บราณ ซึง่ไพ่
ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทก็ไดร้บัอิทธิพลเหลา่นีไ้ปเป็นรูปแบบในการออกแบบสรา้งสรรคภ์าพประกอบ
ทัง้หมด  

ภาพตน้แบบของไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทเป็นภาพสีน า้ ภาพท่ีแสดงออกมาจงึมี
ลกัษณะเป็นภาพท่ีเรียบง่ายตามแบบภาพพิมพญ่ี์ปุ่ น พืน้ผิวของสีจะราบเรียบ ไมว่า่จะเป็นสีโทน
รอ้น ไดแ้ก่ สทีอง สีเหลือง และสีแดง สีโทนเยน็ คือ สีฟ้าและสีเขียว และสีที่เป็นสีกลาง ไดแ้ก่ สีขาว 
สีด า และสีเทา ไม่เนน้ที่มวลปรมิาตร มีการใชเ้สน้สีด  าตดัภาพอย่างโจ่งแจง้  คลา้ยภาพการต์นู  ใน
ปัจจบุนัไม่มีการใชเ้สน้ท าน า้หนกัมากเท่าชดุก่อนหนา้ มีท่าทางที่มากขึน้ การแสดงออกของตวั
ละครหลกัมีความหลากหลาย ภาพมกัมีเนือ้เรื่องที่พอคาดเดาได ้ มีรูปแบบการจดัสรา้งภาพที่เต็ม
ไปดว้ยรายละเอียด ใชส้ีสนัจดัจา้น และวางองคป์ระกอบที่ซบัซอ้น ซึง่เคยไดร้บัความนิยมในอดตี 
และเนน้ในสว่นของธรรมชาติพืชพรรณ สดัสว่นการใชรู้ปทรงธรรมชาติจงึพบเป็นสว่นมาก ไมว่า่จะ
เป็นมนษุยท์ี่ยงัถือเป็นองคป์ระกอบหลกัของไพ ่ และภาพสตัวท์ี่มีบทบาทอยา่งมาก อีกทัง้ยงัมีการ
ใชพ้ืชในการสื่อความหมายที่มากขึน้  นอกจากนีย้งัปรากฏภาพของรูปทรงทางคณิตศาสตร ์ ภาพ

                                                            
7อิทธิพลของแนวคิดที่เนน้ความเป็นศิลปะ และงานผีมือวา่มีคณุคา่เหนืองานที่ใชเ้ครื่องจกัรผลิต

ยงัคงปรากฏในงานออกแบบช่วงตน้ศตวรรษ แนวคิดนีเ้ริ่มตน้ในสหราชอาณาจกัรโดย วิลเลียม มอรร์สิ                
ไดเ้ผยแพรไ่ปในยโุรป และสหรฐัอเมรกิา ผลงานจะแสดงใหป้รากฏรอ่งรอยของงานผีมือ เช่น ขอ้ตอ่ของเครื่อง
เรอืนไม ้ หรอืรอยเคาะบนงานโลหะ, อา้งจาก Chaichan Jarukarus, Art and Craft Movement, accessed 
October 26, 2019, available from http://chaichanjarukarus.blog spot.com/2008/06/arts-and-
movement-william-morris-1834.html 
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ของวตัถสุิ่งของตา่ง ๆ ที่มีความหลากหลาย ไมว่า่จะเป็น ดาบ ถว้ย เหรยีญ ไมเ้ทา้ที่มีมาอยูก่่อน
หนา้ รวมถงึภาพของตกึรามบา้นช่อง ปราสาท สะพาน ซุม้ประต ูเป็นตน้  

การแสดงออกโดยรวมภายในภาพนัน้ไดล้ดทอนความเหมือนจรงิลงทัง้รูปทรงและ
สี แต่ไดใ้หค้วามส าคญักบัอารมณค์วามรูส้กึเชิงบวก ที่แสดงออกในภาพผ่านการใชส้ีและท่าทาง
ของสญัลกัษณ ์ ประกอบกบัการเลือกใชส้ญัลกัษณท์ี่มีความหลากหลายและซบัซอ้น ซึง่ไดแ้ก่
สญัลกัษณท์ี่มาจากรูปทรงธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ จ าพวกมนษุย ์ สตัว ์ และพืชที่พบไดม้าก และมี
ความหมายแตกต่างกนัไป สญัลกัษณท์ี่มนษุยส์รา้งขึน้ อนัไดแ้ก่ จ าพวกสิ่งก่อสรา้ง เครื่องมือ และ
สิ่งประดิษฐ์ตา่ง ๆ สญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงทางคณิตศาสตร ์ ไดมี้การใชรู้ปทรงสามเหลี่ยม และ
สี่เหลี่ยมเขา้มาในการสรา้งสรรคอ์ย่างโจ่งแจง้  

โดยรวมแลว้ภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้ มีลกัษณะเป็นภาพเลา่เรื่อง 
มีรูปทรงตา่ง ๆ แสดงออกเป็นธรรมชาติและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสญัลกัษณห์รอื
รูปทรงของสตัวมี์การใหค้วามหมายเพิ่มขึน้มากกว่าเดิม ไพท่าโรตใ์นชดุนีไ้ดมี้การน าพืชพรรณ วสัดุ
ที่มนษุยส์รา้งขึน้ และสญัลกัษณห์รอืรูปทรงทางคณิตศาสตร ์ มาเป็นสว่นหนึง่ในภาพ หรอืเป็น
ประธานหลกัของภาพอย่างโดด ๆ อีกดว้ย  

 

 
 
ภาพที่ 33 สญัลกัษณใ์นไพห่มายเลข 13 เทพแห่งความตาย 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัของพาเมลา โคลแมน สมิธ ปี ค.ศ. 1909 

 
 

หมายเลข 13 

ธง 
ชดุเกราะ 

พระอาทิตยข์นึ 

น า้ตก 

เรอืส าเภา 

ชายหนุ่ม 

มงกฎุ 

ดอกกหุลาบขาว 
โครงกระดกู 

 มา้ขาว 

เสาคู่ 

นกับวช 

ขามา้กา้วไปขา้งหนา้ 

เด็กและผูห้ญิง 



38 
 

2.3 ต้นแบบไพ่ทาโรตชุ์ดไรเดอรเ์วท 
ตามที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทไดพ้ฒันาแบบอย่างมาจาก

ไพท่าโรตช์ดุโซลาบสุกา ซึง่มีเนือ้หาและแบบอย่างมาจากยคุฟ้ืนฟศูิลปวิทยาใหม่เขา้มาผสมผสาน8 
ในไพช่ดุหลกัจะประกอบไปดว้ยเนือ้เรื่องที่เป็นเรื่องราวของต านานเทพตา่ง ๆ และบางสว่นก็น ามา
จากคมัภีรไ์บเบิล โดยแสดงออกเป็นภาพท่ีเขา้ใจไดง้่าย เหมือนภาพในชีวิตประจ าวนัของบคุคล
ทั่วไป สว่นชดุรองนัน้เริม่มีการใชล้  าดบัตวัเลขเขา้มาก าหนด ไม่ไดมี้เพียงแค่สญัลกัษณอ์ีกต่อไป ใน
สว่นของเทคนิคมีการตดัเสน้แบบบาง ๆ  ประกอบกบัการใชเ้สน้ในการสรา้งน า้หนกั แต่ยงัไม่ประสบ
ผลเท่าไรนกั ซึง่ศิลปะยคุเรอเนสซองสส์ว่นมากจะสรา้งสรรคใ์นรูปแบบความงามตามธรรมชาติ 
การเขียนภาพจะใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบศิลป์ กายวิภาค และการเขียนภาพทศันียวทิยา 
จะมีความเป็นมิติทางการมองเห็น ใชแ้สงเงาเนน้ใหเ้กิดระยะตืน้ลกึ และมีความกลมกลืน เนน้ราย 
ละเอียดท่ีสวยงาม และภาพรวมยงัไม่มีเนือ้หาเรื่องราวที่ชดัเจนเท่าไรนกั เป็นเหมือนภาพที่เนน้
เพียงแค่ประธานภาพใหเ้ด่นชดัโดย ที่ไม่มีสิ่งอื่นเขา้มาประกอบรว่ม นอกจากสญัลกัษณบ์าง 
อย่างเท่านัน้ 

ดงันัน้ภาพประกอบบนหนา้ไพช่ดุโซลาบสุกาจงึนิยมน าเสนอรูปรา่งมนษุยร์าวกบั
นกัรบ หรอืผูส้งูศกัดิ ์ ท่ีมีรูปรา่งแข็งแรงก าย า แสดงกลา้มเนือ้อยา่งเดน่ชดั แต่ยงัไมส่มจรงิเทา่ไรนกั 
และสวมเสือ้ผา้ที่พลิว้ไหวอยา่งออ่นชอ้ย รวมถึงเสือ้ผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณจ์ากสมยัเรอเนสซองส ์ อกี
ทัง้ยงัมีการสรา้งระยะ โดยการจดัองคป์ระกอบใหจ้ดุเด่นนัน้มีขนาดใหญ่ และใชว้ิวทวิทศันเ์ป็นการ
ผลกัระยะใหภ้าพนัน้ดลูกึมากยิ่งขึน้ ในไพส่  ารบันีมี้การใสล่  าดบัเลขไพก่ ากบัเอาไว ้ แต่ยงัไม่ไดมี้
ภาพมนษุยใ์นทกุใบของไพ ่บางใบใชเ้พียงแค่สญัลกัษณท์ัง้สี่โดยท่ีไม่มีมนษุยร์วมอยู่ดว้ย  

องคป์ระกอบภาพในไพช่ดุนีมี้ชดุสีท่ีค่อนขา้งนอ้ย มีการตดัเสน้แบบบาง ๆ 
ประกอบกบัการใชเ้สน้ในการสรา้งน า้หนกั และรายละเอียด ซึง่คา่น า้หนกัยงัคงไม่ละเอียดมาก
พอจะท าใหภ้าพนัน้มีมวลปรมิาตรที่สมจรงิ ท่าทางของตวัหลกัในภาพจะไม่เคลื่อนไหวมากนกั 
แลดไูม่เป็นธรรมชาติ ภาพโดยรวมยงัดไูม่มีเนือ้หาที่แสดงออกมาไดช้ดัเจนนกั การสรา้งไพช่ดุนีอ้ยู่
ในช่วงรอยต่อระหวา่งศิลปะโกธิค (Gothic Art) กบัศลิปะเรอเนสซองส ์ ท าใหก้ารสรา้งสรรคน์ัน้
ค่อนขา้งพยายามเลียนแบบธรรมชาติใหไ้ดม้ากที่สดุ มีการใชรู้ปรา่งแสดงใหเ้ห็นถึงกลา้มเนือ้ แต่
ยงัไม่สมจรงิเท่าไรนกั และสวมเสือ้ผา้ท่ีพลิว้ไหวอย่างออ่นชอ้ย 

 

                                                            
8Francesca Bezzone, Mystery and history of art merge together in the Sola Busca tarots 

, accessed August 8, 2019, available from https://italoamericano.org /story/2019-4-5/sola-busca-tarots 
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ภาพที่ 34  ไพ ่7 เหรยีญในไพท่าโรตช์ดุโซลาบสุกา ขนาด 14.2 x 7.5 ซม.      
ที่มา: Wikimedia, 7 of Discs from Sola-Busca Tarot, accessed October 11, 2019, available 
from  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:7_of_Discs_from_Sola-Busca_Tarot .jpg 

 

รูปทรงที่ปรากฏในไพท่าโรตช์ดุโซลาบสุกานัน้ มีองคป์ระกอบท่ีค่อนขา้งเนน้ท่ีตวั
บคุคลเป็นหลกั ใหต้วับคุคลอยู่ระยะหนา้ในภาพ ซึง่จะท าใหเ้หลือช่องวา่งไมม่ากนกัในการใส่
รายละเอียดอื่น ๆ เช่น สตัว ์ หรอืพืชพรรณ โดยที่บคุคลเหลา่นัน้ถือวา่เป็นตวัหลกัในการสื่อ
ความหมาย แต่ในไพท่าโรตช์ดุนีท้่าทางของบคุคลนัน้มีการแสดงออกทางอารมณท์ี่ไม่มากนอก 
จากนีย้งัมีรูปทรงทางเรขาคณิต และรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ เชน่ ของจ าพวกโล ่ถว้ย บลัลงัก ์และ
เสา เป็นตน้ และถกูแทรกดว้ยรูปทรงตา่ง ๆ เป็นองคป์ระกอบย่อยอยู่ระยะหลงั มีการใชช้ดุสีท่ี
ค่อนขา้งนอ้ย มีเพียงสีแดง น า้เงิน เหลือง ม่วง เป็นตน้ มีการเวน้พืน้ท่ีวา่งระยะหลงั โดยมีการใส่
รูปทรงตน้ไมไ้วเ้ลก็นอ้ยเพื่อสรา้งระยะใหแ้ก่ภาพ สญัลกัษณใ์นภาพสว่นมากเป็นสญัลกัษณจ์าก
รูปทรงธรรมชาติ โดยจ านวนที่พบนัน้เรยีงจากปรมิาณมากไปถึงนอ้ยคือ มนษุย ์ สตัว ์ และพืช ใน
สว่นสญัลกัษณจ์ากสิ่งที่มนษุยส์รา้งขึน้มีจ านวนท่ีรองลงมาจากคน ไดแ้ก่ อาวธุ, มงกฎุ, บลัลงัก,์ 
เสา, คอ้น และธง เป็นตน้  

จะเห็นไดว้า่สว่นมากภาพหนา้ไพช่ดุโซลาบสุกา จะมีการสรา้งสรรคโ์ดยใชรู้ปทรง
ของมนษุยอ์าจหมายถึงชีวิต ความเป็นอยู่มากท่ีสดุ รองลงมาคือการใชรู้ปทรงจ าพวกขา้วของ
เครื่องใชส้ิ่งประดิษฐ์ของมนษุย ์และนอ้ยที่สดุคือรูปทรงจ าพวกสตัวแ์ละพืช 

 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:7_of_Discs_from_Sola-Busca_Tarot%20.jpg
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3. ความหมายของสัญลักษณ ์
ปัจจบุนัมีผูใ้หน้ิยามความหมายของสญัลกัษณไ์วห้ลากหลายแขนงดว้ยกนั        ทัง้ดา้น

ภาษาศาสตร ์ มานษุยวิทยา จิตวิทยา และทศันศิลป์ เป็นตน้ โดยทั่วไปค าว่า “สญัลกัษณ”์ ใน
ความหมายตามส านกังานราชบณัฑิตยสภา ปีพ.ศ. 2551 ไดอ้ธิบายวา่ “สญัลกัษณ”์ เป็นศพัท์
บญัญัติตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Symbol” หมายถึง สิง่ที่สงัคมก าหนดสิ่งหนึง่ เพื่อใชห้มายความ
แทนอีกสิ่งหนึง่ สิง่ซึง่แทนดว้ยรูปธรรมหรอืนามธรรมก็ได ้ซึง่ใชใ้นการสื่อความหมายหรือแนวคิดให้
มนษุย ์หรอืผูส้ง่สารกบัผูร้บัสารเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัแมจ้ะพดูกนัคนละภาษา ในท่ีนีผู้ว้ิจยัได้
ยกความหมายในทางภาษาศาสตร ์จิตวิทยา และทศันศลิป์ เพื่อประกอบการศกึษา 

3.1 สัญลักษณใ์นทางภาษาศาสตร ์
ในดา้นภาษาศาสตร ์ สญัญะ (Sign) โดยทั่วไปใชค้  าว่า เครื่องหมาย แต่คตินิยม

แนวหลงัโครงสรา้ง (Post–Structuralism) ใหค้วามหมายถึง อาการ เครื่องบง่ชี ้ หรอืสญัลกัษณ ์           
ใด ๆ  ไม่วา่จะเป็นสิ่งของ ค าพดู กรยิา การกระท า เครื่องหมายขีดเขียน หรอือื่น ๆ  ที่เป็นตวัแทน หรอื
แสดงความหมายอยา่งหนึ่งอย่างใด สญัญะอาจสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา เช่น การสง่
สญัญาณ (Signal) เพื่อสื่อความหมายตามที่เขา้ใจกนัทั่วไป หรอืตามที่ไดต้กลงกนัไว ้หรอือาจเป็น
สญัลกัษณ ์(Symbol) ที่สื่อความหมายลกึซึง้  นกัสงัคมวิทยาสนใจเรื่องสญัญะในแง่ที่เก่ียวขอ้งกบั
การสื่อสารระหวา่งผูค้นในสงัคม ทัง้ในเรือ่งรูปแบบและสาระของการสื่อสารนัน้9 สญัลกัษณน์ัน้
ช่วยในการสื่อสาร อาจจะเป็นรูปภาพ การเขียนอกัษร การออกเสียง หรอืการท าท่าทาง ซึง่ช่วยใหผู้้
สง่สารและผูร้บัสารเขา้ใจตรงกนัแมจ้ะพดูกนัคนละภาษา แต่ขึน้อยู่กบัประสบการณข์องทัง้สอง
ฝ่ายวา่ ผูส้ง่สารมีความสามารถใชส้ญัลกัษณใ์หส้ื่อความหมายมากเพียงใด และผูร้บัสารมีความ
เขา้ใจในสญัลกัษณท์ี่ใชม้ากเพียงใด ดงันัน้ภาษามือจงึจดัวา่เป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งเช่นกนั 

สญัวิทยา หรอืสญัศาสตร ์ คือ ศาสตรท์ี่ศกึษาระบบของสญัญะ (A System of 
Signs) หรอืศาสตรท์ี่วา่ดว้ยเรื่องสญัญะ (A Science of Signs) พิจารณาวา่สญัลกัษณเ์ป็นเพียงวิธี
หนึง่ในศาสตรข์องสญัญะ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ สญัญะ (Sign) และสญัลกัษณ ์คือเครื่องมือสื่อสารท่ีมกัใช้
สื่อความหมายท่ีปกติมกัไม่เก่ียวเน่ืองกบัความหมายเดิม เช่น สีด า เป็นสญัลกัษณข์องการไวท้กุข ์
โดยที่ตวัมนัเองไม่มีจดุเช่ือมโยงถงึภาวะความทกุขห์รอืความเศรา้โศกเลย เป็นการตกลงกนัของ
มนษุยว์า่ใหส้ิง่ใดเป็นเช่นไร ดงัเช่นที่ชารล์ส ์แซนเดอร-์เพิรซ์ มองวา่สญัลกัษณเ์ป็นขอ้ตกลงของคน 
เขาจงึรวมสญัญะทางภาษา (Linguistic Sign) เป็นสว่นหนึ่งของสญัลกัษณด์ว้ย แต่เช่ือวา่

                                                            
9ส านกัราชบณัฑิตยสภา, สัญญะ, เขา้ถึงเม่ือ 19 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.royin.go.th/?knowledges 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B0-%E0%B9%93%E0%B9%90-%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97
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สญัลกัษณไ์ม่มีลกัษณะเป็นขอ้ตกลงแท ้ๆ แบบสญัญะทางภาษา แตม่กัเก่ียวกบัสิง่ท่ีมนัอา้งอิงอยู่
บา้ง เชน่ ตราชั่ง มีลกัษณะเท่ากนัสองขา้ง จงึเหมาะแทนกบัความหมายแทนความยตุิธรรม เป็นตน้ 
โดยทั่วไปในทางมานษุยวิทยามกัจะแบง่วา่ สญัญะ หมายถึง เครื่องมือสื่อสารผา่นภาษา ที่มี
จดุมุ่งหมายสื่อเนือ้หาการรบัรูโ้ดยตรง แต่สญัลกัษณ ์ หมายถึง เครือ่งมือสื่อสารผา่นภาษาท่ีสรา้ง
ความรบัรูบ้างอย่าง รวมถึงอารมณ ์ ความรูส้กึ ความคิด และความเชื่อดว้ย อยา่งไรก็ตาม 
นกัภาษาศาสตรค์นส าคญัไดก้ลา่วถึงระบบของ สญัลกัษณ ์(Symbolism) ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

3.1.1 แฟรด์นิองด ์เดอ โซซูร ์  
ตามแนวคิดของโซซูร ์ สญัญะประกอบขึน้มาจากองคป์ระกอบ 2 สว่นคือ 

“รูปสญัญะ” หรอื “ตวัหมาย” ที่เราสามารถรบัรูผ้่านประสามสมัผสัได ้เช่น ภาพ เสียง และ “ความ
หมายสญัญะ” หรอื “ตวัถกูหมาย” เชน่ ความคิดถงึสิ่งนัน้ (Concept) ที่เกิดขึน้ภายในใจของผูร้บั
สาร เช่น รูปสญัญะคือมา้ ความหมายสญัญะคือสตัว ์4 ขา ตวัใหญ่และหางยาวเป็นตน้ และถึงแม้
สญัญะจะเป็นตวัเดิม แต่ความหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะมีการก าหนดใหเ้ป็นรูปสญัญะ
และสญัญะ ทัง้สองค านีต้่างเป็นอิสระและตวัก าหนดใหก้นัและกนั  

การรวมตวักนัระหวา่งรูปสญัญะและความหมายสญัญะ เป็นเรือ่งของ
วฒันธรรม เป็นความสมัพนัธท์ี่ไม่เป็นไปตามธรรมชาต ิ อธิบายไม่ไดต้ามตรรกะ แตเ่ป็นเพียงการ
สมมตุิขึน้ลอย ๆ  จงึไม่มีเหตผุลสากลที่ลอยอยู่โดด ๆ  เหนือความเขา้ใจที่ก าหนดใหรู้ปสญัญะหนึง่ ๆ  
ตอ้งใชก้บัความหมายสญัญะหนึ่ง ๆ ซึง่กฎเกณฑก์ติกาตา่ง ๆ ที่สรา้งขึน้อย่างเป็นระบบอนัซอ่นอยู่
เบือ้งหลงัการจบัคูก่นัของรูปสญัญะ และความหมายสญัญะนัน้ เราเรียกวา่ “รหสั” (Code)                 
สรุปวา่การสรา้งและสื่อความหมายตามแบบของโซซูร ์ คือการใชร้หสัหรอืการเลือกและรวมสญัญะ
อย่างมีระบบระเบียบตามขนบ หรอืกติกาที่ชมุชนหรือสงัคมก าหนดไว ้ เกิดเป็นความสมัพนัธท์ี่มี
ความหมาย 

 โซซูรไ์ดท้  าการแยกประเภทและระดบัของความหมายที่บรรจอุยู่ในสญัญะ 
ออกเป็น 2 ประเภทคือ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) และความหมายโดยนยั 
(Connotative Meaning) ดงันี ้  

ความหมายโดยอรรถ คือ ความหมายตรง ความหมายท่ีเขา้ใจกนัตาม
ตวัอกัษร เป็นความหมายที่เช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะดบัแรกระหวา่งรูปสญัญะและความหมาย
สญัญะ ความหมายนีค้นสว่นใหญ่จะเขา้ใจตรงกนั หรอืเป็นความหมายที่ระบใุนพจนานกุรม เชน่  
แม่ คือสตรีผูใ้หก้  าเนิดลกู หมี คือสตัวส์ี่เทา้ เป็นตน้ สรุปคือความหมายโดยอรรถเป็นการสื่อโดยตรง 
ไม่เนน้การตีความที่ซบัซอ้น 
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ความหมายโดยนัย คือ ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากการตกลงของ
กลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณเ์ฉพาะของบคุคล เป็นความหมายที่ถกูสรา้งใหเ้ช่ือมโยงลงไปอีก
ชัน้หนึง่ การที่จะถอดความหมายโดยนยัออกมาไดน้ัน้ จ าเป็นตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมของ
แต่ละแห่ง เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจความหมายไดอ้ย่างกวา้งขวางและลกึซึง้ เชน่ แม่ บางคนอาจนกึถึง
ความอบอุน่ บางคนอาจนกึถึงความเขม้งวด  ทัง้หมดขึน้อยู่กบัประสบการณส์ว่นตวัของแต่ละ
บคุคล สรุปคือความหมายโดยนยันัน้ คือการสื่อโดยออ้ม จ าเป็นตอ้งมีการตีความอีกชัน้หนึ่ง 

การที่จะวิเคราะหเ์นือ้หาในเชิงสญัศาสตรห์รอืสญัวิทยานัน้ จะตอ้งท าการ 
ศกึษาถงึการท างานของสญัญะวา่มีการท างานอย่างไร เพื่อใหไ้ดม้าซึง่กระบวนการที่ไดม้าซึง่
ความหมาย ซึง่ในกระบวนการนีจ้ะประกอบไปดว้ยรูปสญัญะและความหมายสญัญะท่ีกลา่วไว้
ขา้งตน้ 

3.1.2 ชารล์ส ์แซนเดอร ์เพริซ์  
ชารล์ส ์ แซนเดอร ์ เพิรซ์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากโซซูรเ์ลก็นอ้ยในเรื่อง

องคป์ระกอบของสญัญะ ส าหรบัเพิรซ์แลว้ “สญัญะ” เป็นรูปแบบความสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้จาก 3 สว่น 
สว่นแรกคือ สื่อกลางหรือพาหนะที่เป็นตวัน าความคิดไปสูจ่ิตใจของผูร้บั เรียกวา่ “Representamen” 
สว่นที่สองคือ ความคิดที่แปลไดจ้ากสญัญะ เรียกวา่ “Interpretant” หรอืสว่นของความหมาย สว่น
ที่สามคือ วตัถอุา้งอิง (Object) ที่สื่อกลางสื่อถึงในฐานะเป็นภาพตวัแทน ซึง่อาจเป็นสิ่งของ หรอื
สถานการณท์ี่มีความเก่ียวโยงสืบเน่ืองมาจากการรบัรูส้ื่อกลางนัน้ ๆ10  

 
 

ภาพที่ 35 ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบของสญัญะในความคดิของเพิรซ์      
ที่มา: Chandler, Review Semiotics: the Basics, accessed October 20, 2019, available from 
https://callumhonoursproject.wordpress.com/2015/11/04/reviewsemiotics-the-basics/ 
 

                                                            
10 ปรวรรณ ดวงรตัน,์ สัญศาสตรแ์ละความหมายทีแ่ปรเปล่ียน, เขา้ถึงเม่ือ 24 ตลุาคม 2562, 

เขา้ถึงไดจ้าก file:///C:/Users/Admins/Downloads/Documents/vy24hqnd70g4g0owk o.pdf 

https://callumhonoursproject.wordpress.com/2015/11/04/review-semiotics-the-basics/
https://callumhonoursproject.wordpress.com/2015/11/04/reviewsemiotics-the-basics/
file:///C:/Users/Admins/Downloads/Documents/vy24hqnd70g4g0owk%20o.pdf


43 
 

จะเห็นไดว้า่ “Representamen” เทียบไดก้บั “รูปสญัญะ” และ 
“Interpretant”  จะใกลเ้คียงกบั “ความหมายสญัญะ” ของโซซูรแ์ต่ไม่เหมือนกนัเสียทีเดียว เพราะ 
“Interpretant” จะรวมความหมายที่เกิดจากสญัญะและเกิดจากตวัผูส้มัผสัสญัญะนัน้ ๆ ดว้ย 
“Interpretant”  ไม่ใช่ตวัผูแ้ปลสญัญะ แต่เป็น “ผล” ของการที่สญัญะสมัผสัผูใ้ช ้ จงึรวมเอา
ประสบการณข์องผูใ้ชท้ี่มีต่อวตัถอุา้งอิงเอาไวใ้นความหมายดว้ย11 กระบวนการ สรา้งความหมาย 
(Signification) เป็นผลรวมจากการมีประสบการณ ์ ในโลกวตัถ ุ และกระบวนการทางสมองที่ท  างาน
รว่มกนั องคป์ระกอบทัง้ 3 สว่นนีส้รา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั องคป์ระกอบตวัหนึ่งสามารถ
เปลี่ยนไปอยู่ในสถานะขององคป์ระกอบตวัอ่ืนไดอ้ย่างอิสระ โดยขึน้อยู่กบัสถานการณ ์ สญัญะหนึ่ง
แปรไปสูอ่ีกสญัญะหนึ่ง และกระตุน้ใหเ้กิดสญัญะอื่น ๆ ตามมากลายเป็นกระแสของเครื่องหมาย 
และความหมายที่ไหลต่อเนื่องกนัไปอย่างไม่จบสิน้ เพิรซ์ไดแ้บง่สญัญะออกเป็น 3 ประเภท ตาม
ความสมัพนัธข์องสญัญะกบัของจรงิที่ถกูแทนที่ ไดแ้ก่ รูปเหมือน (Icon) ดชันี (Index) สญัลกัษณ ์
ดงันี ้

รูปเหมือน เป็นเครื่องหมายท่ีมีรูปรา่งลกัษณะเหมือน หรอืคลา้ยกบัของจรงิ 
หรอืมีสิ่งท่ีมนับ่งบอก และเป็นที่เขา้ใจไดง้่าย ตวัอย่างเช่น ภาพถ่าย แผนที่ ภาพวาดบนปา้ยจราจร 
ที่เป็นรูปจ าลองของรถยนตห์รอืจกัรยานยนต ์กระทั่งค าพดูบางค าท่ีเป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ 

ดชันี เป็นเครื่องหมายที่มีความเช่ือมโยงของจรงิแบบเป็นเหตเุป็นผลกนั 
เป็นเครื่องบง่ชีถ้ึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตวัอย่างเช่น ควนัไฟเป็นเครื่องบ่งชีว้า่มีไฟ 

สญัลกัษณ ์ เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงบางสิ่งบางอย่าง แตม่นัไม่ได้
คลา้ยคลงึกบัสิ่งที่มนับง่ชีค้วามเช่ือมโยงระหวา่งสญัลกัษณก์บัของจรงิที่มนัอา้งถงึ ไม่ใช่ความ
เช่ือมโยงทางธรรมชาติ แต่เป็นผลมาจากขอ้ตกลงของสงัคม และอาศยัการเรยีนรู ้ ตวัอย่างเช่น 
ภาษา เครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายทางดา้นคณิตศาสตร ์

ทา้ยท่ีสดุแลว้ สญัลกัษณท์ าหนา้ที่เช่ือมสญัญะกบัความหมายสญัญะเขา้
ดว้ยกนัอย่างสะเปะสะปะ หรอืตามจารตี การเช่ือมโยงระหวา่งสองสิง่นีต้่างจากการเช่ือมโยงท่ีเกิด
จากรูปเหมือน หรอืดชันี  

 
 
 

                                                            
11ณฎัฐพงษ ์สายพิณ, ทฤษฎีสัญวิทยาในการออกแบบ, เขา้ถึงเม่ือ 22 เมษายน 2563, เขา้ถึงได้

จาก https://issuu.com/ca321mju2015/docs/ca321_week05_chapter4_semiology_the 
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3.1.3 มิเค บาล (Mieke Bal) 
มิเค บาล ไดท้  าการศกึษาโดยการมองภาพจิตรกรรมหุ่นน่ิง (Still-life 

Painting) บาล อธิบายวา่ ในตวัอย่างนี ้ จิตรกรรมถือวา่เป็นสญัญะแทนสิง่อื่นไม่ใชเ่พียงแค่วตัถสุี
และผา้ใบมาประกอบกนั ภาพในใจนีต้รงกบัความคิดที่แปลไดจ้ากสญัญะ ซึง่ภาพท่ีปรากฏขึน้ใน
ใจของแต่ละคนจะแตกตา่งกนั ความคิดที่แปลไดจ้ากสญัญะจะกลายเป็นสญัญะใหมท่ าใหเ้กิด
ความหมายใหม่ที่ไม่สิน้สดุ ดงันัน้แนวคิดของบาลขา้งตน้จงึท าใหส้ามารถลม้ลา้งแนวคิดเรื่อง
สญัญะและรูปสญัญะของโซซูรล์งได้12  

3.2 สัญลักษณใ์นทางจติวิทยา 
ทฤษฎีจิตวเิคราะหน์บัเป็นทฤษฎีส าคญัของจิตวิทยาส าหรบัวงการศิลปะ โดยเนน้

ไปท่ีการศกึษา วิเคราะหจ์ิตใจของมนษุยใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยานีเ้ป็นศาสตรท์ี่วา่
ดว้ยการศกึษาเก่ียวกบัจิตใจ กระบวนการคิด และพฤติกรรมของมนษุย ์ ดว้ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์ผูบ้กุเบิกทฤษฎีจิตวิเคราะหค์ือ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) 

3.2.1 ซิกมันด ์ฟรอยด ์   
ฟรอยดเ์ช่ือวา่จิตใตส้  านกึช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการกระตุน้เรา้ในความคิดและ

การกระท าของจิตใจของสิง่ที่มนษุยส์รา้งขึน้ รวมทัง้เป็นเรื่องของพฤติกรรมตา่ง ๆ ดว้ย ซิกมนัด ์
ฟรอยด ์ พบวา่การที่มนษุยเ์รามีความฝันเป็นหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนวา่ “จิตไรส้  านกึของ
มนษุยมี์จรงิและท างานอยู่ตลอดเวลาทัง้ในยามหลบัและยามตื่น ในความฝันจติไรส้  านกึของมนษุย์
อาจเสนอความคิดที่ขดัแยง้ออกมา หรือความคิดเหลา่นัน้อาจถกูเสนอออกมาในรูปของสญัลกัษณ”์13

จากขอ้ความดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่ ทฤษฎีจิตวิเคราะหส์ามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัสงัคมอื่น ๆ ได้
อย่างมีประสทิธิผล และประเดน็ดา้นจิตส านกึก็สอดคลอ้งกบัทศันะของฌาคส ์ ลากอง (Jacques 
Lacan) 

 3.2.2 ฌาคส ์ลากอง  
นกัคิดชาวฝรั่งเศส ไดป้ระสานความรูพ้ืน้ฐานทางจิตวิเคราะหข์องฟรอยดเ์ขา้

กบัภาษาศาสตรเ์ชิงโครงสรา้ง โดยใหค้วามส าคญักบัเรื่องของภาษาและระบบสญัลกัษณ ์โดยการท า
ความเขา้ใจกระบวนการท างานของจิตไรส้  านกึภาษาและระบบสญัลกัษณท์ี่ปรากฏ โดยเฉพาะใน

                                                            
12เถกิง พฒัโนภาษ, สัญศาสตรก์ับภาพแทนความ, เขา้ถึงเม่ือ 9 เมษายน 2563, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.arch.chula.ac.th/journal/files/article/qyYaZ1mab3Sun103124.pdf 
13Psychology for Architect, ซิกมุนด ์ ฟรอยด,์ เขา้ถึงเม่ือ 20 ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://sites.google.com/site/arc415/khwam-sakhy-khxng-citwithya 
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สว่นที่เก่ียวกบัความหมาย และการแทนที่ของสญัลกัษณ ์ (Displacement) หรือการที่สญัลกัษณ์
อนัหนึง่แทนความหมายสิง่อื่น และกระบวนการผนกึตวั (Condensation) ของความหมาย นั่นคือการ
ที่ความหมายหลาย ๆ ความหมายมารวมตวักนั และถกูน าเสนอดว้ยรูปของสญัลกัษณอ์นัใดอนัหนึ่ง 
กลา่วคือจิตไรส้  านกึเป็นสว่นส าคญัที่ใหอ้ทิธิพลต่อการสรา้งสรรค ์ การเลอืกสญัลกัษณแ์ทนความ 
หมาย จงึสามารถอธิบายไดถ้ึงเหตผุลบางประการของการสื่อสญัลกัษณแ์ทนความหมายที่ปรากฏใน
งานศิลปะ อนัจะชว่ยขยายความเขา้ใจกบัสว่นต่าง ๆ ในผลงานได ้

3.3 สัญลักษณใ์นทางทศันศิลป์ 
สญัลกัษณใ์นงานทศันศิลป์ เป็นสิ่งที่ท  าใหง้านมีเอกลกัษณ ์ เป็นการถ่ายทอด

ความคิดผ่านการแสดงออกทางศิลปะ ซึง่ในบางครัง้ดว้ยขอ้จ ากดัทางเทคนิค หรอืบางสิ่งที่มีเนือ้หา
ที่รุนแรงหรอืลอ่แหลมมากเกินไป ท าใหไ้ม่สามารถแสดงออกมาไดอ้ย่างโจ่งแจง้ จงึไดมี้การน า
สญัลกัษณเ์ขา้มาเป็นสว่นช่วยแทนสิ่งนัน้ ๆ ท าใหส้ญัลกัษณใ์นงานทศันศิลป์เกิดจากการรวบรวม
ลกัษณะพิเศษจากธรรมชาติ หรอืจนิตนาการสว่นตวัของศิลปิน ประกอบออกมาเป็นรูปทรงใหม่ 
โดยผูร้บัชมจะเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใดนัน้ ลว้นขึน้อยูก่บัประสบการณท์ี่มีมาแต่เดิมสญัลกัษณจ์ะ
ถ่ายทอดความหมายไดด้ีมากนอ้ยเพียงใด เป็นเรื่องที่ขึน้อยู่กบัทกัษะของศิลปิน การเขา้ใจ
ความหมายของสญัลกัษณท์ าใหส้ามารถเขา้ใจถึงแนวคิดของศิลปินที่เลือกน ามาใชใ้นผลงาน ทัง้นี ้
ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของสญัลกัษณไ์วด้งันี ้

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ไดอ้ธิบายไวว้า่ สญัลกัษณ ์
หมายถึงลกัษณะของสิ่งใด ๆ ที่ก  าหนดกนัขึน้มาเองใหใ้ชค้วามหมายแทนสิ่งใดสิง่หนึ่ง14 จาก
พจนานกุรมอธิบายหมายความวา่ สญัลกัษณ ์ คือ การแทนภาพ เพื่อใหเ้กิดความหมายใหมท่ี่เกิด
จากสิ่งอื่น ๆ ไม่ใช่ภาพของสิง่ที่น  าเสนอโดยตรง 

จากความหมายขา้งตน้สอดคลอ้งกบัวิรุณ ตัง้เจรญิ ในเรื่องสญัลกัษณเ์ป็นสื่อ
ความหมายถงึสิ่งหนึง่โดยไม่แทนตวัมนัเอง ดงันี ้ภาพสญัลกัษณ ์คอืสื่อความหมายที่แสดงนยัหรือ
เงื่อนไขความคิด เพื่อเป็นการบอกใหท้ราบถึงสิ่งใดสิง่หนึ่ง ซึง่จะไม่มีผลในทางการปฏิบตัิแตมี่ผล
ทางดา้นการรบัรู ้ความคิด และทศันคติ15 

                                                            
14สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ปรัชญาแหง่คตพิุทธสัญลักษณ,์ เขา้ถึงเม่ือ 20 

ตลุาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/philosophy _page01.html 

15ทองเจือ เขียดทอง, การออกแบบสัญลักษณ ์(กรุงเทพฯ: สิปประภา, 2548), 11. 

http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/philosophy%20_page01.html
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ทศันะของอาร ี สทุธิพนัธ ์ เห็นวา่ สญัลกัษณ ์ หมายถึงรูปทรงหรือพฤติกรรมที่ถกู
ถ่ายทอดสรา้งสรรคข์ึน้ เพื่อจดุมุ่งหมายอย่างใดอยา่งหนึ่ง เห็นแลว้จ าไดเ้ขา้ใจรว่มกนั มีผลในทาง
ปฏิบตัิเหมือนกนั เป็นท่ียอมรบัและตกลงกนัในสงัคมใดสงัคมหนึ่ง  โดยเฉพาะอาจกลา่วสัน้ ๆ วา่ 
สญัลกัษณห์มายถึงสิ่งตา่ง ๆ ที่ใชเ้ป็นสื่อความหมายและสื่อความคดิรว่มกนัซึง่มนษุยส์รา้งขึน้ 16 
สญัลกัษณเ์ปรียบเหมือนเหต ุ ซึง่มีเหตผุลโดยตรงตามเหตนุัน้ ๆ ซึ่งเป็นที่เขา้ใจรว่มกนั แต่ความ
เขา้ใจจ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณเ์ดิมดงัที่กลา่วไวข้า้งตน้  

3.3.1 ประเภทของสัญลักษณ ์ 
อาร ี สทุธิพนัธุ ์ ไดแ้บง่ประเภทของสญัลกัษณต์ามแหลง่ที่มาของการ

แสดงออกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ จากรูปทรงธรรมชาติ เชน่ มนษุย ์สตัว ์และพืชพรรณ จากสิง่ท่ีมนษุย์
คิดคน้ขึน้ เช่น บา้นเรือน เครื่องมือ เครื่องใช ้และประเภทที่สามคือ จากรูปทรงท่ีมนษุยต์กลงรว่มกนั
โดยเฉพาะ เชน่ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ตวัอกัษร เสน้ จดุ ฯลฯ เป็นตน้17  

สญัลกัษณใ์นงานศิลปะจะไม่จ ากดัหรอืบงัคบัผูช้ม แต่จะสื่อใหผู้ช้มเสพ
แลว้เกิดความคิด ความเขา้ใจ ทัง้นีจ้ะเกิดขึน้มากนอ้ยเพียงใดย่อมขึน้อยู่กบัรสนิยม ทศันคติ ความ
พอใจมากนอ้ยเพียงใด การแสดงออกดว้ยการใชส้ญัลกัษณใ์นทางทศันศิลป์มกัมีความหมายที่ลกึ 
ซึง้ยิ่งไปกวา่สิง่ที่มองเห็นเพียงวตัถ ุสิ่งของ รูปทรงท่ีใชใ้นงานศิลปะไม่ใช่สญัลกัษณท์ี่ใชแ้ทนสิ่งของ
นัน้โดยตรง แต่จะตอ้งมีการแปลความหมายผ่านสิ่งนัน้ออกมาดว้ยเนือ้หาศิลปะ เพื่อใหไ้ดซ้ึง่สิ่งที่
ศิลปินตอ้งการจะสื่อสาร ในแง่จิตวิทยาการใชส้ญัลกัษณจ์ะตอ้งเขา้ใจสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ รวมทัง้
ประสบการณข์องผูช้มเองก็เป็นสว่นส าคญัที่จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกนั จากแนวคิดในการ
แบ่งประเภทตามแหลง่ที่มาจะเหน็ไดว้า่ ในรูปทรงธรรมชาติอย่างมนษุย ์สตัว ์พืชพรรณ  หรอืแมแ้ต่
สิ่งที่มนษุยค์ิดคน้ขึน้นัน้ อาจมีระดบัของความเป็นรูปธรรมและกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) 
ขึน้อยู่กบัการสรา้งสรรคว์า่จะมีการลดทอดรายละเอียดหรือไม่เพียงใด สญัลกัษณอ์าจน ารูปทรง
ทางคณิตศาสตรถื์อเป็นรูปทรงนามธรรม รวมถึงรูปทรงอิสระ (Free From) ดว้ย 

สญัลกัษณเ์ป็นผลงานการสรา้งสรรคข์องมนษุยท์ี่ตอ้งหาขอ้มลู ความคดิ และ
ทกัษะทางศิลปะสรา้งสรรคอ์อกมาใหเ้ป็นรูปธรรม ท าใหไ้ดผ้ลงานที่มีคณุค่า มีความหมาย สามารถท า
ใหผู้ช้มเกิดความคิด จนิตนาการ อารมณ ์ ความรูส้กึ ซึง่เป็นไปตามลกัษณะสญัลกัษณแ์ต่ละประเภท
และความตอ้งการของเจา้ของ ประกอบกบัทกัษะการน ามาใชข้องศิลปิน และประสบการณข์องผูช้ม ที่
เป็นตวัก าหนดใหส้ญัลกัษณเ์กิดคณุค่าทางความงาม ความคิด และทางศิลปะได ้ 

                                                            
16มลูนิธิอารี สทุธิพนัธุ ์60 ปี อารี สุทธิพันธุ,์ (กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ,์  2535), 47. 
17เรื่องเดียวกนั. 
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4. ภาพประกอบ 

4.1 ความหมายของภาพประกอบ 
ภาพประกอบเป็นผลงานท่ีมนษุยส์รา้งขึน้มาควบคูก่บังานจิตรกรรมตัง้แต่สมยั

โบราณ เป็นการเขียนภาพเพื่อเลา่เรื่อง เหตกุารณต์่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นภาพสตัว ์การใชชี้วิต รา่งกาย 
เป็นตน้ ในสมยันัน้มกัถกูใชเ้พื่อบนัทกึ หรอืบอกเลา่เรือ่งราวใหผู้อ้ื่นทราบ นอกจากจะเป็นการ
บนัทกึเรื่องราว ประสบการณ ์ชีวิตและสงัคม ที่มีทัง้ในแง่ศาสนา ความเช่ือ ประวตัศิาสตร ์ตลอดจน
วิวฒันาการความกา้วหนา้ของมนษุยแ์ลว้ ภาพประกอบยงัสะทอ้นแนวความคิดในการสรา้งสรรค์
ผลงานของศิลปินในแตล่ะยคุสมยัอีกดว้ย 

ภาพประกอบเรื่อง หมายถึง ภาพวาดที่เขียนขึน้เพ่ือใหมี้เนือ้หาสาระสอดคลอ้ง 
สมัพนัธก์บัเรื่องราวที่ก าหนดไว ้ สามารถช่วยสง่เสรมิใหเ้กิดการรบัรูต้่อเรื่องราวนัน้ ๆ ได ้ เช่น 
ภาพวาดประกอบเรื่องจากศาสนา วรรณคดี นิทาน นวนิยาย บทเรื่อง ค าบอกเลา่ เหตกุารณใ์น ชีวิต
ประจาวนั เป็นตน้ ค าวา่ภาพประกอบตรงกบัภาษาองักฤษค าว่า “Illustration” ซึง่มีผูใ้ห้
ความหมายของค านีไ้วห้ลากหลายความหมาย เชน่ ตามความหมายของราชบณัฑติยสถาน ปีพ.ศ. 
2538 ใหค้วามหมายวา่ ภาพประกอบ หมายถึงภาพที่วาดขึน้หรือน ามาแสดงเพื่อประกอบเรื่อง เชน่
เดียวกบัฮอวก์ินส ์ ที่ใหค้วามหมายค าว่า “Illustration” วา่หมายถึง รูปภาพในหนงัสือ ฯลฯ              
การแสดงใหเ้ห็นบางสิ่งบางอย่างดว้ยรูปภาพ การยกตวัอย่างดว้ยภาพ  

ค าวา่ “ภาพประกอบ” หรอื Illustration จงึมีความหมายกวา้งมาก อาจเป็นภาพ
ลายเสน้ หรอืภาพถ่าย ที่น  ามาประกอบกบัเรื่องราวตา่ง ๆ เพื่อขยายความตวัอกัษรใหเ้กิด
จินตนาการตามเนือ้เรื่อง กลา่วไดว้า่ ภาพประกอบเป็นผลงานซึง่ถกูสรา้งขึน้เพ่ือการคา้ หรอืเพื่อ
เงื่อนไขทางสงัคมหรอืเศรษฐกิจ ใหเ้กิดเป็นผลงานภาพ ประกอบของเนือ้หาทางวิจติรศิลป์ เม่ือถกู
เจาะจงใชเ้ป็นสื่อตามขอ้มลูที่ก  าหนดจะเรยีกวา่ภาพประกอบ  

4.2 ประเภทของภาพประกอบ  
การจ าแนกภาพประกอบอาจท าไดห้ลายวิธีการ ในที่นีผู้ว้ิจยัจะกลา่วถึงการแยกชนิด

ภาพประกอบตามทศันะของ ผศ.จารุพรรณ ทรพัยป์รุง18 ที่ไดแ้บง่ภาพประกอบออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

                                                            
18จารุพรรณ ทรพัยป์รุง, การเขียนภาพประกอบ (กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริน้ติง้ เฮา้ส,์ 2543), 5. 
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ประเภทท่ี 1 จ าแนกตามลกัษณะของภาพ ซึง่ไดแ้บ่งยอ่ยออกเป็น  2 ชนิด ไดแ้ก ่
ภาพเขียน อาจเป็นภาพเหมือน ภาพจินตนาการใชเ้พื่อขยายความใหผู้อ้า่นสนใจสิ่งนัน้ ๆ และ
ภาพถ่าย คือภาพที่ผลิตขึน้ดว้ยการใชฟิ้ลม์บนัทกึ เพื่อท าใหเ้รื่องราวตอนนัน้เป็นท่ีเขา้ใจแจ่มแจง้ 
หรอืใหมี้ความหมายมากขึน้ 

ประเภทที่ 2 จ าแนกตามลกัษณะการใช ้แบง่ย่อยได ้4 ชนิดคือ หนึง่ ภาพที่ใชป้ระกอบ
เรื่อง (Illustration for Text) หมายถึงภาพประกอบที่ใชต้กแต่งหนงัสือใหด้สูวยงาม เรียกรอ้งความสนใจ
ของผูอ้า่น สองคือภาพที่สมัพนัธก์บัเรื่อง หมายถึงภาพเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในเรื่อง น ามาประกอบเรื่อง
ใหเ้ขา้ใจชดัเจนขึน้ ภาพประกอบชนิดนีต้อ้งใชค้วามรว่มมือระหวา่งผูเ้ขียนเรื่อง ผูส้รา้งภาพและผูว้าง
หนา้หนงัสือ สามคือภาพชดุเสนอเรื่องราวต่อเนื่องกนั (Pure Picture Stories) หมายถึง ภาพที่สรา้ง
เรื่องราวติดต่อกนัไป มีตวัหนงัสือเลก็นอ้ย และสดุทา้ยชนิดที่สี่คือ ภาพชดุเสนอเรื่องราวผสมกบัเนือ้
เรือ่ง (Picture Stories Within Text Stories) หมายถึงภาพประกอบที่มีหลายภาพติดต่อกนัไป พรอ้มทัง้
มีเนือ้เรื่อง ตวัอกัษรประกอบ 

ประเภทท่ี 3 จ าแนกตามลกัษณะแม่พิมพ ์ ซึง่แบง่ย่อยไดอ้ีก 4 ชนิด ชนิดแรกคือ 
ภาพลายเสน้ กลา่วคือภาพประกอบท่ีไม่มีสว่นที่เป็นสีเทา มีแต่เสน้สีด ากบัพืน้กระดาษสีขาว
เท่านัน้ เป็นภาพที่เกิดจากการท าแม่พิมพจ์ากตน้ฉบบัภาพที่เขียนดว้ยเสน้หมกึ พูก่นัแหง้ หรอื
ดินสอ ชนิดที่สอง คือ ภาพลายสกรนี กลา่วคือภาพท่ีตอ้งถ่ายผ่านสกรนี ก่อนจะท าแม่พิมพ ์ภายใน
ภาพจะมีน า้หนกัท่ีต่างกนัเป็นภาพท่ีมีตน้ฉบบัจากภาพถา่ย ต่อมาชนิดที่สาม ไดแ้ก่ ภาพสีและ
ภาพสีธรรมชาติ คือ ภาพลายสกรีนที่ใชส้ปีระกอบในภาพดว้ย ท าใหด้สูมจรงิยิ่งขึน้ และสดุทา้ยคือ 
ภาพผสม คือภาพที่มีทัง้ลายเสน้และลายสกรีนผสมกนั บางภาพอาจสรา้งใหป้นกนัได ้ 

ภาพประกอบนัน้มีมากมายหลายประเภท ซึง่อาจจะมีบทบาทหนา้ที่ที่ต่างกนัไป 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัจดุประสงคใ์นความตอ้งการใชข้องเรื่องนัน้ ๆ ดว้ย วา่ตอ้งการใหภ้าพประกอบนัน้ท า
หนา้ที่อะไร เชน่ ดงึดดูความสนใจ บรรยายเนือ้เรื่อง หรอือาจใชป้ระกอบไปกบัเรื่องราว เป็นตน้  

4.3 หลักการสร้างภาพประกอบ 
การสรา้งภาพประกอบมีจดุประสงคเ์พื่อตอ้งการสื่อความหรือขยายความจากตวั อกัษร

ใหก้ลายเป็นรูปภาพ ตอ้งมีความสวยงาม มีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั และที่ส  าคญัคือการท าใหภ้าพ
นัน้สอดคลอ้งไปกบัเนือ้เรื่องที่ตอ้งการจะสื่อสาร จงึจ าเป็นอย่างมากที่จะตอ้งค านงึ ถึงหลกัการสรา้ง
ภาพประกอบ เพื่อใหเ้กิดความสวยงามและเสรมิความน่าสนใจใหแ้ก่เรื่องราวนัน้  ๆ ซึง่หลกัการสรา้ง
ภาพประกอบนีมี้หลกัการที่สอดคลอ้งกบัหลกักการทางศิลปะอีกดว้ย ซึง่ประกอบ ดว้ยองคป์ระกอบดงันี ้
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4.3.1 ความสมดลุ (Balance) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สมดลุแบบซา้ย
ขวาเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั, ความสมดลุแบบซา้ยขวาไมเ่หมือนกนั และสมดลุแบบรศัมี 

4.3.2 การเนน้ (Emphasis) เพื่อใหผ้ลงานนัน้ ๆ โดดเดน่และน่าสนใจ มีหลกัการ
หลากหลาย เช่น การใชส้ตีดักนัหรือตา่งวรรณะกนั ใชเ้สน้ตา่งกนั ใชรู้ปรา่งรูปทรงตา่งกนั ใช้
ลกัษณะผิวตา่งกนั หรอืแมก้ระทั่งการใชช้อ่งวา่งชว่ยเนน้ เป็นตน้ 

4.3.3 ความกลมกลืน (Harmony) มกัใชค้วามกลมกลนืของเสน้ สี รูปรา่งรูปทรง 
ลกัษณะผิว และความกลมกลืนของช่องวา่ง 

4.3.4 ความแตกต่าง (Contrast) การออกแบบใหมี้ความขดัแยง้และตดักนัอย่าง
เหมาะสมจะท าใหภ้าพมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ มีหลกัการคลา้ยคลงึกบัขอ้ที่ผ่านมาคือ มีการตดั
กนัเรื่องเสน้ ส ีรูปรา่ง รูปทรง ลกัษณะผิว และการตดักนัดว้ยช่องวา่ง  

4.3.5 ความหลากหลาย (Gradation) หมายถึงการจดัองคป์ระกอบโดยค านงึถึง
ความหลากหลายของเสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง ลกัษณะผวิ และช่องวา่ง จะท าใหภ้าพดแูปลกตา โดด
เด่น แตท่ัง้นีต้อ้งเป็นความหลากหลายท่ีลงตวั กลมกลนื 

4.3.6 ความเคลื่อนไหวและจงัหวะ (Movement and Rhythm) มี 3 วิธีคือ การจดั
จงัหวะใหซ้  า้กนั  การจดัจงัหวะเพิ่มขึน้ และสดุทา้ย คือการจดัจงัหวะตอ่เนื่อง 

4.3.7 สดัสว่น (Proportion) เป็นการเปรยีบเทียบสว่นประกอบแต่ละสว่นของวตัถเุดยีวกนั
ในรูปทรงเดียวกนัวา่เหมาะสมหรือไม่ สดัสว่นเป็นเรื่องของความรูส้กึ อดุมคติ ที่ทัง้หมดกลมกลืนกนั 

กลา่วโดยสรุปการเขียนภาพประกอบผูส้รา้งสรรคจ์ะตอ้งพิจารณาใหถ่ี้ถว้น ตอ้ง
เขา้ใจภาพรวมทัง้หมดของภาพและเรื่องราวนัน้ ๆ จะตอ้งเขา้ใจหลกัเขียนภาพท าใหภ้าพเกิดความ
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เพื่อเพิ่มคณุค่าและความงามใหแ้ก่ภาพและเนือ้หาเรื่องราวนัน้ ๆ  โดยแสดง
ออกมาใหอ้ยู่ในหลกัการการสรา้งภาพประกอบที่กลา่วไปขา้งตน้  
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บทที ่3 
 

สัญลักษณแ์ละความหมายของไพ่ทาโรตชุ์ดไรเดอรเ์วท 
 

จากการศกึษาที่มาและประวตัิของไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทแลว้ ในบทต่อมาจะกลา่วถึง
สญัลกัษณ ์ ประเภทของสญัลกัษณแ์ละความหมายของไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท โดยใชห้ลกัทฤษฎี
การแบ่งประเภทของสญัลกัษณต์ามรูปทรง ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ สญัลกัษณจ์าก
รูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตร ์ รวมถึงความหมายของ                 
ไพท่าโรต ์   และรูปแบบการสรา้งภาพประกอบไพท่าโรต ์ 
 
1. สัญลักษณใ์นไพ่ทาโรตชุ์ดไรเดอรเ์วท  

สญัลกัษณใ์นภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนี ้ เกิดจากการรวบรวมสญัลกัษณ์
จากไพท่ัง้หมด 78 ใบ ซึง่อา้งอิงความหมายทางครสิตศ์ิลป์จากจอรจ์ เฟอรก์สูนั (George Ferguson) 
ในหนงัสือช่ือ “เครื่องหมายและสญัลกัษณใ์นครสิตศ์ิลป์” และความหมายตามไพท่าโรตจ์าก
บทความออนไลนข์องเอเวยี เวเนฟิกา (Avia Venefica) ช่ือวา่ “Symbol Meaning of Tarot” โดยใช้
เกณฑข์องอาร ี สทุธิพนัธ ์ ในการแบง่ประเภทสญัลกัษณจ์ากรูปทรง ซึง่สามารถแบ่งออกได ้ 3 
ประเภท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 สัญลักษณจ์ากรูปทรงธรรมชาต ิ
สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติมีจ านวนทัง้หมด 46 สญัลกัษณ ์ จะประกอบไป

ดว้ย สญัลกัษณจ์ากสตัวท์ี่มีกระดกูสนัหลงัจ านวน 16 สญัลกัษณ ์สญัลกัษณจ์ากสตัวไ์ม่มีกระดกู
สนัหลงัจ านวน 3 สญัลกัษณ ์ สญัลกัษณจ์ากคนจ านวน 4 สญัลกัษณ ์ สญัลกัษณจ์ากแหลง่
ธรรมชาติจ านวน 11 สญัลกัษณ ์ และสญัลกัษณจ์ากพืชพรรณจ านวน 12 สญัลกัษณ ์ ดงัราย 
ละเอียดต่อไปนี ้

1.1.1 สัตวท์ีม่ีกระดูกสันหลัง 
สตัวมี์กระดกูสนัหลงัในหวัขอ้นี ้คือ สิง่มีชีวิตประเภทที่มีกระดกูสนัหลงัหรือ

ไขสนัหลงักลางล าตวั ในที่นีจ้ะประกอบไปดว้ย สญัลกัษณจ์ากสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 9 สญัลกัษณ ์
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สญัลกัษณจ์ากสตัวเ์ลือ้ยคลาน 3 สญัลกัษณ ์สญัลกัษณจ์ากสตัวปี์ก 3 สญัลกัษณ ์และสญัลกัษณ์
จากสตัวน์  า้ 1 สญัลกัษณ ์ซึง่มีรายละเอยีดดงันี ้

 
1.1.1.1 สัตวเ์ลีย้งลูกด้วยนม 
 

 
 
ภาพที่ 36 สญัลกัษณม์า้, สงิโต, สนุขั, แกะ, กระทิง และหมาป่า 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
 

 
 
ภาพที่ 37 สญัลกัษณป์ลาวาฬ แมว และกระตา่ย 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
 

มา้ (ภาพที่ 36 แถวซา้ยบน) มกัถกูใชเ้ป็นยานพาหนะ รูปรา่งสงา่งาม 
มีความอดทนสงู วิ่งเรว็ มกัถกูบงัคบัใหม้องไปดา้นหนา้ ความหมายในไพท่าโรต ์มา้เป็นตวัแทนของ
การเคลื่อนไหว การกระท า ความเท่าเทียม การเดินทาง ความแข็งแกรง่ ความมีชีวิตชีวา ในทาง 
ครสิตศ์ิลป์มา้เป็นสญัลกัษณข์องดวงอาทิตยใ์นสมยัฟ้ืนฟศูิลปวิทยา และมกัใชเ้ป็นตวัแทนของ
ตณัหาและราคะ 
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สิงโต (ภาพที่ 36 แถวกลางบน) เจา้แห่งสตัวป่์า สง่างาม น่าเกรงขาม 
มกัอยู่เป็นกลุม่ ตวัผูเ้ป็นหวัหนา้ ตวัเมียมีหนา้ท่ีหาอาหาร ความหมายในไพท่าโรต ์ สิงโตเป็น
สญัลกัษณข์องความแข็งแกรง่ ความกลา้หาญ อีกทัง้ยงัหมายถึงราชวงศ ์ การปอ้งกนั สงิโตมกัถกู
มองเป็นทัง้ผูก้อบกูแ้ละผูท้  าลายลา้ง แสดงออกถึงความขดัแยง้ในตนเอง ในทางครสิตศ์ิลป์สิงโต
เปรียบเหมือนพลงัความเป็นกษัตรยิ ์ ความกลา้หาญ และความแข็งแกรง่ อกีทัง้สิงโตยงัเป็น
สญัลกัษณแ์หง่การระแวดระวงัอีกดว้ย 

สนุขั (ภาพที่ 36 แถวขวาบน) สตัวเ์ลีย้งท่ีมนษุยน์ิยมเลีย้ง เนื่องจาก
มีนิสยัท่ีซื่อสตัย ์ จรงิใจ เช่ือฟังค าสั่งสอน ซึง่ตรงกบัความหมายในไพท่าโรต ์ สนุขั หมายถึง             
ความซื่อสตัย ์ ความภกัด ี ความจรงิ ความมั่นคง และความชอบธรรม ซึง่คลา้ยคลงึกบัทาง          
ครสิตศ์ิลป์ ที่สนุขัเป็นตวัแทนของความซื่อสตัย ์ความระแวดระวงั และคณุธรรม 

แกะ (ภาพที่ 36 แถวซา้ยลา่ง) เป็นสตัวท์ี่มีเขาสวยงาม และมีดวงตา
ที่แปลกประหลาด โดยทั่วไปมกัถกูใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องซาตาน หรอืสิ่งชั่วรา้ย ในความหมาย             
ของไพ่ทาโรต ์ แกะแทนการกระท าท่ีมุง่มั่น ความคิดรเิริม่ ความรบัผิดชอบ และความเป็นผูน้  า                   
ซึง่ในทางครสิตศ์ิลป์ แกะเป็นสญัลกัษณช์ยัชนะของพระครสิตต์่อหมาป่า และการชนะการต่อสูก้บั
ซาตาน นอกจากนีย้งัเป็นสญัลกัษณข์องพลงัท่ียิ่งใหญ่อีกดว้ย 

กระทิง (ภาพที่ 36 แถวกลางลา่ง) สตัวเ์จา้อารมณ ์ตวัใหญ่ แข็งแรง 
และมีนิสยัดดุนั ท าใหใ้นความหมายของไพท่าโรต ์ กระทิงเป็นตวัแทนของความอดทน ความ
ยิ่งใหญ่ มั่นคง ความดือ้ดงึ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่น แต่ในทางครสิตศ์ิลป์ กระทิงเป็น
สญัลกัษณข์องความอ ามหติ 

หมาป่า (ภาพท่ี 36 แถวขวาลา่ง) ธรรมชาติของหมาป่ามกัจบักลุม่
อยู่เป็นฝงู มีความสามคัคีและรกัในพวกพอ้ง ซึง่สอดคลอ้งกบัความหมายในไพท่าโรต ์หมาป่าเป็น
สญัลกัษณข์องการรวมกลุม่ ความภกัด ีสติปัญญา และการระแวดระวงั ในทางครสิตศ์ิลป์กลบัให้
ความหมายท่ีต่างออกไปในทางลบ ซึง่หมายถึงความเจา้เลห่แ์สนกล ความหลอกลวง และเป็น
สญัลกัษณท์ี่สื่อถึงพญามาร 

ปลาวาฬ (ภาพที่ 37 ซา้ย) ในไพท่าโรตป์ลาวาฬมีลกัษณะเป็นคน           
ที่มีครึง่ท่อนลา่งของตวัเป็นหางปลา หมายถึง การปลดปลอ่ย ความคดิสรา้งสรรค ์ความเหน็อกเหน็
ใจ แต่ในทางครสิตศ์ิลป์หมายถึงพญามาร ความเจา้เลห่ ์ ซึง่ในสมยัฟ้ืนฟศูิลปวทิยา ปลาวาฬจะมี
ลกัษณะไม่เหมือนจรงิแต่คลา้ยมงักร แตเ่ป็นปลาขนาดใหญ่ที่มีเกลด็รุงรงั บา้งคลา้ยปลาโลมา 
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แมว (ภาพที่ 37 กลาง) สตัวท์ี่มีความคลอ่งตวั เย่อหยิ่ง และขีอ้อ้น ซึง่มี
การคน้พบวา่อารยธรรมอียิปตเ์คยบชูาแมวอีกดว้ย ความหมายในไพท่าโรต ์ แมวแทนการตื่นตวั รบัรู ้
พลงัในการท างาน และความสามารถทางจิต แตกต่างกบัทางครสิตศ์ิลป์ที่ใหค้วามหมายของแมวถึง
ความเกียจครา้น ตณัหา ราคะตามลกัษณะนิสยัของแมว 

กระต่าย (ภาพที่ 37 ขวา) ขึน้ช่ือเรื่องความว่องไว และการตื่น
ตกใจไดง้่าย อีกทั้งยังถูกใช้สื่อถึงเรื่องเพศ ซึ่งในความหมายของไพ่ทาโรต ์ กระต่ายหมายถึง 
การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด กระต่ายเป็นสัตวส์ังคม เตือนถึงเรื่องความส าคัญของเพื่อนและ
ครอบครวั การพิจารณาก่อนตัดสินใจ อีกนัยหนึ่งอาจหมายถึงครอบครวั  

1.1.1.2 สัตวเ์ลือ้ยคลาน 
 

 
 
ภาพที่ 38 สญัลกัษณง์ ูกิง้กา่ และมงักร 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
 

ง ู(ภาพที่ 38 ซา้ย) อสรพิษลิน้สองแฉก มีพิษ ถกูกลา่วในต านานอดมักบั
อีฟ ในความหมายของไพท่าโรต ์ งคูือพลงัชีวิต การปรบัตวั การยืดหยุน่ ในไบเบิลเป็นตวัแทนของความชั่ว 
การลอ่ลวง การเกิดใหม ่และการพฒันา ในทางครสิตศ์ิลป์นัน้ งเูปรียบเหมือนพญามาร ซาตาน การลอ่ลวง
ใหท้ าบาป และอ านาจแห่งความชั่วรา้ย 

กิง้ก่า  (ภาพที่ 38 กลาง) สตัวท์ี่สามารถเปลี่ยนรา่งกายตาม
สภาพแวดลอ้มได ้ สามารถพรางตวัต่อสิง่ที่เป็นภยัได ้ ในทางความหมายของไพท่าโรต ์ กิง้ก่าแทนการต่อ
อาย ุวิสยัทศัน ์การตระหนกัรู ้และการเกิดใหม่ 

มงักร (ภาพที่ 38 ขวา) ในไพท่าโรตจ์ะปรากฏรูปลกัษณข์องสิง่มีชีวิตที่
แปลกประหลาด คลา้ยมงักรผสมง ูหรือที่เรยีกอกีช่ือวา่ บารซ์ิลิสก ์หมายถึงอ านาจ ความลกึลบัยิ่งใหญ่ 
ซึง่ในทางครสิตศ์ิลป์เช่ือวา่ สิง่มีชีวิตชนิดนี ้คือพญามารที่คอยต่อตา้นพระครสิตเ์ชน่เดยีวกบัง ู
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1.1.1.3 สัตวปี์ก 

 

 
 
ภาพที่ 39 สญัลกัษณน์ก เหย่ียว และนกพิราบ 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
 

นก (ภาพที่ 39 ซา้ย) มกัถกูใชเ้ป็นตวัแทนของอิสระ ความหมายใน
ไพท่าโรต ์ นกเป็นตวัแทนทางความคิด วิญญาณ อดุมคติท่ีสงูสง่ อสิรภาพและการครองต าแหน่ง        
ทัง้ยงัหมายถงึการเลื่อนระดบัอีกดว้ย ในทางครสิตศ์ิลป์ นกเป็นตวัแทนของจติวิญญาณท่ีมีปีก       
โบยบิน  

เหยี่ยว (ภาพที่ 39 กลาง) สัตวปี์กที่ขึน้ช่ือว่ามีขนาดใหญ่ กินเนือ้            
และมีสายตาที่แหลมคม ท าใหใ้นไพ่ทาโรต ์เหยี่ยวหมายความถึงสิ่งที่เหนือกว่า การมองที่สูง
กว่าทั่วไป การเพิ่มขึน้ ความแรง พลัง และศักยภาพที่ดีของตนเอง ในทางคริสตศ์ิลป์เหยี่ยว
ป่า เป็นสัญลักษณ์ของความคิดอันชั่วชา้ ส่วนเหยี่ยวบา้น เป็นสัญลักษณ์ของผูท้รงศีล  

นกพิราบ (ภาพที่ 39 ขวา) มักถูกใชเ้ป็นตัวแทนของอิสรเสรีภาพ 
ซึ่งในความหมายของไพ่ทาโรต์ นกพิราบคือจิตวิญญาณ ความหวัง ความบริสุทธ์ิ ความ
ทะเยอทะยาน ความรกัที่ทรงพลัง สอดคลอ้งกับทางคริสตศ์ิลป์ที่ใหค้วามหมายถึงความ
บริสุทธ์ิ และสันติภาพ 
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1.1.1.4 สัตวน์ า้ 
 

 
 

ภาพที่ 40 สญัลกัษณป์ลา 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
 

ปลา  (ภาพที่ 40) เป็นสัตวน์  า้ที่ไม่สามารถใชชี้วิตบนบกได ้เป็น
ตัวแทนของความคิดสรา้งสรรค ์ความรูส้ึกนึกคิดในใจ เป็นสัญลักษณ์ของจิตใตส้  านึก ความ
อุดมสมบูรณ ์และความยับยั้งชั่งใจ ในทางคริสตศ์ิลป์ ปลาเป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต ์การ
รบัศีล และการลา้งบาป 

 1.1.2 สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง 
สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั หมายความรวมถึงสตัวท์ี่ไม่มีแท่งกระดกูสนัหลงั

ส าหรบัยดึติดใหเ้ป็นสว่นเดียวกนัของรา่งกาย จดัเป็นสตัวป์ระเภทท่ีไม่มีกระดกู และไม่มีกระดกู
ออ่นอยู่ภายในรา่งกาย ซึง่รวมถึงสตัวจ์  าพวกแมง แมลง และสิง่มีชีวติจ าพวกพยาธิไดอ้ีกดว้ย ซึง่ใน
สญัลกัษณใ์นไพท่าโรต ์ไดป้รากฏสญัลกัษณจ์ากสตัวไ์มมี่กระดกูสนัหลงัจ านวน 3 สญัลกัษณ ์ดงันี ้

 

 
 
ภาพที่ 41 สญัลกัษณผี์เสือ้ กุง้มงักร  และหอยทาก 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
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ผีเสือ้ (ภาพที่ 41 ซา้ย) เป็นสตัวปี์กที่มีวิวฒันาการมาจากหนอน กลายเป็น
ผีเสือ้ที่มีสีสนัสวยงาม เป็นสญัลกัษณข์องการเปลี่ยนแปลง ความหวงัในชีวิต การเปลี่ยนผ่าน การ
บรรลเุปา้หมาย การใชชี้วิตที่ดีขึน้ในความหมายของไพท่าโรต ์ แต่ในทางครสิตศ์ิลป์ผีเสือ้เป็น
สญัลกัษณแ์หง่การฟ้ืนคนืชีพของเยซ ูและทั่วไปหมายถึงวฏัจกัรชีวิตของมนษุยไ์ดอ้ีกดว้ย 

กุง้มงักร (ภาพที่ 41 กลาง) สตัวข์นาดเลก็ ร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยเปลือก
แข็งเพื่อป้องกันตนเอง ในความหมายของไพท่าโรต ์กุง้มงักร หมายถึง การจดัการ การฟ้ืนฟ ูการ
ปอ้งกนั และวฏัจกัรชีวิต 

หอยทาก (ภาพที่ 41 ขวา) สตัวข์นาดเลก็ ขึน้ช่ือในเรื่องการเคลื่อนที่ที่
เช่ืองชา้ และเปราะบาง ในความหมายของไพท่าโรตน์ัน้ หอยทากแทนการรอคอย รากฐานที่มั่นคง             
การรกัษาความปลอดภยั การเดินทางไปขา้งหนา้อย่างระมดัระวงั แต่ในทางครสิตศ์ิลป์เช่ือวา่หอย
ทากเกิดมาจากโคลนตม จงึเป็นสญัลกัษณข์องคนบาป และความเกียจครา้น เนื่องจากไม่มีความ
เพียรในการหาอาหาร กินง่าย กินแต่ของใกลต้วั 

1.1.3 คน  
สญัลกัษณจ์ากคนในหวัขอ้นี ้ คือ ทกุสิง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนษุย ์ ทัง้รา่งกาย 

อาย ุ หรอืแมก้ระทั่งสสารในรา่งกาย ซึง่จะยดึรูปทรงเป็นหลกั สญัลกัษณจ์ากคนในไพท่าโรตมี์
จ านวน 4 สญัลกัษณ ์ดงันี ้

 

 
 

ภาพที่ 42 สญัลกัษณเ์ด็ก, เทวดา, สฟิงซ ์และเลือด 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
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เด็ก (ภาพที่ 42 บนซา้ย) หมายถงึ ความสดใส ไรเ้ดียงสา บรสิทุธ์ิ การ
เริม่ตน้ใหม ่การลงทนุ สญัญาใหม่ การเกิด หรอือาจหมายถึงบตุรบญุธรรม 

เทวดา (ภาพที่ 42 บนขวา) หรอืทตูสวรรค ์ เป็นตวัแทนของความดงีาม ซึง่
เป็นสญัลกัษณแ์ห่งขอ้ความศกัดิสิ์ทธ์ิ ขอ้มลูส าคญั ความคิด และอดุมการณท์ี่สงูสง่ในความหมาย
ของไพ่ทาโรต ์

สฟิงซ ์ (ภาพที่ 42 ลา่งซา้ย) เป็นสตัวท์ี่ท  าใหเ้ห็นไดช้ดัวา่ไพท่าโรตมี์ความ
เก่ียวขอ้งกบัอารยธรรมอียิปต ์ซึง่ในต านานอียิปต ์สฟิงซมี์ลกัษณะหวัเป็นมนษุยแ์ละมีรา่งกายเป็น
สิงโต คอยเฝา้สสุานใหแ้ก่ฟาโรต ์ซึง่ในความหมายของไพ่ทาโรต ์สฟิงซเ์ป็นสญัลกัษณข์องการเป็น
ผูป้กครอง ปกปอ้ง และยงัพดูถึงความลบัของชีวิตไดอ้ีกดว้ย 

เลือด (ภาพที่ 42 ลา่งขวา) หมายถึง การสญูเสีย การเจ็บป่วย การตาย 
ในทางครสิตศ์ิลป์ใหค้วามหมายของเลือดโดยเนน้ไปที่ชีวิตและวิญญาณ 

1.1.4 แหล่งธรรมชาต ิ
สญัลกัษณจ์ากธรรมชาติประกอบไปดว้ยแหลง่น า้ ผืนดิน ผืนฟ้า รวมถึง

สสารบางประการ ซึง่ไพท่าโรตไ์ดป้รากฏสญัลกัษณจ์ากแหลง่ธรรมชาติจ านวน 11 สญัลกัษณ ์ดงันี ้
 

 
 

รูปที่ 43 สญัลกัษณน์ า้ตก, ทะเล, น า้แข็ง, หิมะ และฝน 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
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น า้ตก (ภาพที่ 43 แถวบนซา้ย) ในความหมายของไพท่าโรตน์ า้ตก หมายถึง 
อารมณท์ี่รุนแรง ฉนุเฉียว และผลของการไม่ควบคมุอารมณ ์ในทางครสิตศ์ิลป์กลบัเป็นสญัลกัษณ์
ของการช าระลา้งใหส้ะอาด บรสิทุธ์ิ แตย่งัคงมีการใชเ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความยุง่ยาก หรอืความ
ล าบากยากแคน้ในสว่นนอ้ย 

ทะเล (ภาพที่ 43 แถวบนกลาง) หมายถึง ความเป็นไปไดท้ี่ไม่สิน้สดุ สิ่งท่ีไม่
สามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย พลงัที่ยิ่งใหญ่รอบตวั และการยอมรบัซึง่อ  านาจที่เหนือกวา่ 

น า้แข็ง (ภาพท่ี 43 แถวบนขวา) หมายถึง การแยกความอดทน ระยะทาง 
และการคดัคา้น อีกทัง้ยงัหมายถึงการไตรต่รองที่ล  า้ลกึไดอ้ีกดว้ย 

หิมะ (ภาพที่ 43 แถวลา่งซา้ย) หมายถึง การออกไปผจญความล าบาก 
ความเหงา สถานการณท์ี่ล  าบาก แต่จะพบความสวยงามระหวา่งทาง 

ฝน (ภาพที่ 43 แถวลา่งซา้ย) หมายถึง การช าระลา้ง การลา้งสิ่งเก่า สิ่งไม่ดี 
เพื่อตอ้นรบัสิ่งใหม่ 

 

 
 

ภาพที่ 44 สญัลกัษณพ์ระจนัทร,์ พระอาทิตย,์ ดวงดาว, ไฟ และภเูขา 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
 

พระจนัทร ์(ภาพท่ี 44 แถวบนซา้ย) ในทางวิทยาศาสตรพ์ระจนัทรท์  าใหเ้กิด
ปรากฏการณน์ า้ขึน้น า้ลง อกีทัง้ยงัเป็นตวัแทนของความอ่อนไหว นุ่มนวล ในความหมาย ไพท่าโรต ์
พระจนัทร ์หมายถึง วฏัจกัร เวลา พลงัจิต การสะทอ้น การเปลี่ยนผ่าน และเป็นสญัลกัษณท์ี่สื่อถึง
ความเป็นผูห้ญิงที่นุ่มนวล ในทางครสิตศ์ิลป์หมายถงึพระครสิต ์ แม่พระและความเศรา้โศกของ
สรรพสิ่งที่มีตอ่การตายของพระครสิต ์
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พระอาทิตย ์(ภาพที่ 44 แถวบนกลาง) ตวัแทนแหง่แสงสวา่ง การเริม่ตน้ใหม่ 
และความรุง่โรจน ์ ในความหมายของไพท่าโรต ์ พระอาทิตยเ์ป็นตวัแทนของพลงังาน การเริม่ตน้
ใหม่ ความสวา่งไสว การเตบิโต พลงังานและความคิดสรา้งสรรค ์ในครสิตศ์ิลป์เป็นสญัลกัษณแ์ทน
พระครสิตแ์ละแม่พระเช่นเดียวกบัพระจนัทร ์

ดวงดาว (ภาพที่ 44 แถวบนซา้ย) กายภาพของดวงดาวนัน้จะพบเห็นได้
ต่อเม่ือฟ้ามืด ดวงดาวจะสอ่งสวา่งขึน้ เป็นประโยชนใ์หแ้ก่การเดินทางในป่าและทะเล นกัเดินทาง
มกัใชแ้ทนแผนที่ ซึง่ในความหมายของไพท่าโรต ์ดวงดาว หมายถึง ความหวงั การน าทาง และการ
หาที่พึง่ เช่นเดียวกบัในทางครสิตศ์ิลป์ที่ถกูใชเ้ป็นสญัลกัษณแ์ห่งการน าทาง หรอืความโปรดปราน
ของพระเจา้ 

เมฆ (ภาพที่ 44 แถวลา่งซา้ย) หมายถึง การเปิดเผย ความสบัสน การตดัสินใจ 
ความคิดที่สงูขึน้ และขอ้ความจากพระเจา้ 

ไฟ (ภาพที่ 44 แถวลา่งกลาง) ในเชิงบวกมกัใชเ้พื่อการสอ่งสวา่ง และการ
ด ารงชีวิต ในทางลบไฟสามารถท าลายลา้งสิ่งต่าง ๆ ได ้ท าใหค้วามหมายในไพท่าโรต ์ไฟ หมายถึง 
พลงัสรา้งสรรค ์ การท าลายลา้ง พลงัการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความหลงใหล ทะเยอทะยาน                   
แรงบนัดาลใจ พลงั และการทดสอบ ซึง่ในทางครสิตศ์ิลป์ ไฟเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความมรณะสกัขี 
และศรทัธาอนัแรงกลา้ตอ่ศาสนา มกัถกูพบในเรื่องราวของนกับญุต่าง ๆ นอกจากนีย้งัหมายถึง
ความทกุขท์รมานในนรกไดอ้ีกดว้ย 

ภเูขา (ภาพที่ 44 แถวลา่งขวา) หมายถึง ชยัชนะ ความทา้ทาย การบรรล ุ
และการรบัรู ้อีกทัง้ยงัเป็นตวัแทนของกาลเวลา และความอดทนท่ีไม่สิน้สดุ 

1.1.5 พชืพรรณ 
สญัลกัษณจ์ากพืชพรรณในที่นีมี้จ  านวนทัง้หมด 12 สญัลกัษณ ์ซึง่สามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คือ สญัลกัษณพ์ืชและดอกไม ้ จ านวน 6 สญัลกัษณ ์ และสญัลกัษณจ์าก
ผลไมจ้ านวน 6 สญัลกัษณ ์ดงันี ้
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1.1.5.1 พชืและดอกไม ้
 

 
 
ภาพที่ 45 สญัลกัษณต์น้ไม,้ ดอกกหุลาบ, พวงองุน่, ดอกลิล,ี ดอกทานตะวนั และหญา้ธูป 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
 

ตน้ไม ้ (ภาพที่ 45 แถวบนซา้ย) ตามลกัษณะปกติของตน้ไมน้ัน้จะมี
การเจรญิเติบโต แผ่ก่ิงกา้นขยายกวา้งออกไป ซึง่ในไพท่าโรตต์น้ไมแ้สดงถึงการเตบิโต และความ
ยั่งยืน และตามความหมายในทางครสิตศ์ิลป์ ตน้ไมเ้ป็นสญัลกัษณข์องชีวิตและความตาย ขึน้อยู่
กบัลกัษณะกายภาพของตน้ไมน้ัน้ วา่มีลกัษณะสมบรูณ ์แคระแกรน็ หรอืยืนตน้ตาย 

ดอกกหุลาบ (ภาพที่ 45 แถวบนกลาง) โดยทั่วไปแลว้มกัถกูใชแ้ทน
ความรกั ความโรแมนติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกกหุลาบสีแดง เป็นตวัแทนของความรกัที่สวยงาม 
แต่ดว้ยกายภาพของดอกกหุลาบ จะมีหนามอยู่บรเิวณตน้ ซึง่ถือวา่เป็นอปุสรรคหรือบททดสอบ
ของความรกั ในไพท่าโรต ์ ดอกกหุลาบแสดงออกถึงความบรสิทุธ์ิ สญัญา และความงาม อาจ
หมายถึงการเริม่ตน้ใหม ่ หรอืการทดสอบ ในทางครสิตศ์ิลป์ กหุลาบหมายถึงความหยิ่งผยอง ชยั
ชนะ และความรกั ซึ่งความรกันีส้ามารถเอาชนะทกุสิ่งได ้ และหนาม หมายถึง บาปที่มนษุยไ์ด้
กระท า 

ดอกลิล ี(ภาพที่ 45 แถวบนขวา) มีลกัษณะเป็นดอกใหญ่ สีขาว มกั
เอาไวใ้ชใ้นการแสดงความยนิดี และเป็นตวัแทนของความรกัท่ีบรสิทุธ์ิ ในความหมายของไพท่าโรต ์
ดอกลิลีเป็นสญัลกัษณข์องความบรสิทุธ์ิ ความไรเ้ดียงสา และความอดุมสมบรูณ ์ อีกทัง้ยงั
แสดงออกถึงความบอบบาง และการมีเสรีภาพในตนเอง นอกจากนีย้งัหมายถงึสญัญาณการ
เติบโต การพฒันา ความสมัพนัธ ์และการเกิดใหม่ ซึง่ในทางครสิตศ์ิลป์ ดอกลิลี่เป็นสญัลกัษณแ์ห่ง
ความบรสิทุธ์ิ เป็นดอกไมป้ระจ าตวัแมพ่ระ และยงัเป็นสญัลกัษณข์องนกับญุ และพรหมจารี 
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ดอกทานตะวนั (ภาพที่ 45 แถวลา่งซา้ย) มีลกัษณะสีเหลืองสด มกั
หนัดอกเขา้หาแสงอาทิตย ์ และเป็นตวัแทนของความอดทนในความรกั ความหมายในไพท่าโรต ์
ดอกทานตะวนัเป็นสญัลกัษณข์องความซื่อสตัย ์อดทน มั่นคง รกัเดียวใจเดียว และความภกัด ีซึง่มี
เรื่องราวของดอกทานตะวนัในต านานเทพเจา้กรกีโรมนัคอื เรื่องราวของนางไมต้นหนึง่ที่หลงรกัเทพ
เจา้อะพอลโล คอยเฝา้มองทกุครัง้ท่ีอะพอลโลชกัลากดวงอาทิตย ์ นางไมท้ าเช่นนีเ้สมอจนกระทั่ง
เหลา่เทพเหน็แก่ความรกัของนาง จงึไดเ้สกนางใหก้ลายเป็นดอกทานตะวนัที่มีหนา้ที่เฝา้มองแต่
ดวงอาทิตยอ์ยู่เสมอ 

หญา้ธูป (ภาพที่ 45 แถวลา่งกลาง) เป็นไมล้ม้ลกุ ตัง้ตรงใบเดี่ยว มี
ดอกเป็นแท่งสนี  า้ตาลอมเขียวคลา้ยธูปขนาดใหญ่ ความหมายในไพท่าโรต ์ หญา้ธูปนัน้เป็น
สญัลกัษณข์องสนัติ และการประนีประนอม ในทางครสิตศ์ิลป์ หญา้ธูปเป็นสญัลกัษณข์องผูท้ี่มี
ศรทัธาในศาสนา นอกจากนีย้งัมีความเช่ือที่วา่ หญา้ธูปมกัเกิดบนแผ่นดินท่ีผ่านการไถ่บาป 

ดอกไอรสิ (ภาพที่ 45 แถวลา่งขวา) ที่แปลไดว้า่สายรุง้ ดอกไมน้ีต้ัง้
ตามช่ือของเทพเจา้ไอรสิ ซึง่เป็นเทพท่ีคอยสง่สารแห่งโอลิมปัส เป็นทตูสวรรค ์ความหมายในไพท่า
โรต ์ ดอกไอรสิหมายถงึความคิด ความคิดในใจ ความศรทัธา ความรอบรู ้ และความกลา้หาญ 
ในทางครสิตศ์ิลป์ดอกไอรสิมกัอยู่คูก่บัดอกลิลี เพราะเป็นดอกไมป้ระจ าตวัแมพ่ระที่บง่บอกถึง
ความโศกเศรา้ 

1.1.5.2 ผลไม ้
 

 
 
ภาพที่ 46 สญัลกัษณพ์วงองุน่, แอปเป้ิล, ทบัทิม, ลกูแพร, ฟักทอง และสม้ 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
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พวงองุน่ (ภาพที่ 46 แถวบนขวา) มีลกัษณะเป็นไมเ้ลือ้ย ผลสีม่วง 
ออกผลเยอะเป็นพวงขนาดใหญ่        ผลองุ่นมกัจะมาท าเป็นเหลา้องุน่ ในความหมายของไพท่าโรต ์
องุ่นเป็นตวัแสดงออกถึงภาวะเจรญิพนัธุ ์ความอดุมสมบรูณ ์การแปรสภาพ ความมีน า้ใจ และการ
ใหพ้ร อีกทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณข์องความออ่นเยาวอ์ีกดว้ย ในทางครสิตศ์ิลป์ องุ่นเป็นสญัลกัษณ์
ของเหลา้องุน่ท่ีเป็นตวัแทนโลหิตแห่งพระครสิต ์

แอปเป้ิล (ภาพที่ 46 แถวบนซา้ย) ผลไมส้ีแดงสด ความหมายในไพ่
ทาโรต ์ แอปเป้ิลเป็นผลไมแ้ห่งความรกั ความสวยงาม ซึง่ในทางครสิตศ์ิลป์นัน้ ค าว่าแอปเป้ิลใน
ภาษาละตนิสะกดว่า “Malun” เช่นเดียวกบัค าวา่ชั่วรา้ย แอปเปิลจงึเป็นตน้ไมแ้ห่งความส านกึใน
ความดีและความชั่ว ในคมัภีรไ์บเบิล แอปเปิลเป็นตวัแทนของบาป 

ทบัทิม (ภาพท่ี 46 แถวบนกลาง) ผลไมส้ีแดง เงางามคลา้ยอญัมณี 
กรกีเชื่อวา่ทบัทิมเกิดจากโลกหิตของเทพไดโอนีซุส มกัถกูใชใ้นการบชูาเทพทางฮินด ู ความหมาย
ในไพท่าโรต ์ทบัทิมเป็นสญัลกัษณข์องความอดุมสมบรูณ ์ความเอือ้อาทร การรวมกนั ใชใ้นหลาย
วฒันธรรม เพื่อเป็นสญัลกัษณข์องการแต่งงาน ความรกั ความหลงใหล ความหรูหรา และท่ีส าคญั
เป็นสญัลกัษณข์องเพศหญิง นอกจากนัน้ในทางครสิตศ์ิลป์ทบัทิมเป็นสญัลกัษณข์องครสิตจกัร
เป็นเครื่องหมายของเทพีเพอรซ์ีโฟเน นอกจากนีย้งัเป็นสญัลกัษณข์องความอดุมสมบรูณ ์ เนื่องจาก
อดุมไปดว้ยเมลด็ 

ลกูแพร (ภาพที่ 46 แถวลา่งซา้ย) ผลไมเ้มืองหนาว รูปรา่งคลา้ย
แอปเปิล และคลา้ยรูปรา่งเพศหญิง ความหมายในไพท่าโรต ์ ลกูแพรหมายถึงความสงบสขุ ภมูิ
ปัญญา สขุภาพ บา้งวา่สื่อถึงความรกั   ซึง่ในทางครสิตศ์ิลป์ มกัถกูพบอยู่ตามภาพก าเนิดของพระ
ครสิต ์แสดงใหเ้ห็นถงึความรกัของพระองคต์่อมนษุย ์

ฟักทอง (ภาพท่ี 46 แถวลา่งกลาง) ผลสีเหลือง ตน้มีลกัษณะเป็นเถา             
ที่แสดงออกถึงความสมบรูณ ์

สม้ (ภาพท่ี 46 แถวลา่งขวา) ผลไมส้ีสม้รสหวานอมเปรีย้ว เป็นผลไม้
ใหค้วามสดช่ืน ความหมายในไพ่ทาโรต ์สม้หมายถึง ความสขุ ความเจรญิรุง่เรอืง ในทางครสิตศ์ิลป์ 
สม้เป็นสญัลกัษณแ์ห่งความบรสิทุธ์ิ พรหมจรรย ์และเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ดอกสม้สีขาวเป็นเครื่องหมาย
ของความบรสิทุธ์ิ 
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1.2  สัญลักษณจ์ากรูปทรงทีม่นุษยส์ร้างขึน้ 
สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่แรกคือ 

ขา้วของเครื่องใช ้ ซึง่เป็นของใชท้ั่วไป ของใชท้างการทหาร และของใชท้างการปกครอง จ านวน
ทัง้หมด 28 สญัลกัษณ ์หมวดหมูท่ี่สองคอื สถานที่อยูอ่าศยั จ านวน 6 สญัลกัษณ ์ และหมวดหมู่
สดุทา้ยคือ ยานพาหนะจ านวน 1 สญัลกัษณ ์ซึง่มีจ  านวนทัง้หมด 35 สญัลกัษณ ์ดงันี ้ 

1.2.1 ข้าวของเคร่ืองใช้ 
 

 
 

ภาพที่ 47 สญัลกัษณเ์หรยีญ, ถว้ย, ดาบ, ไมเ้ทา้, ชดุเกราะ และโล ่
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 

 
เหรยีญ (ภาพที่ 47 แถวบนซา้ย) ตวัแทนธาตดุิน สื่อถึงสิ่งที่มีค่า ใน

ความหมายของไพท่าโรต ์ เหรยีญหมายถึงสิ่งที่จบัตอ้งไดภ้ายนอก อาจเป็นวตัถ ุ หรอืเงินทอง 
กลบักนัในทางครสิตศ์ิลป์กลายเป็นสญัลกัษณข์องพระทรมาน มีท่ีมาจากการทรยศของจดูาส  

ถว้ย (ภาพที่ 47 แถวบนกลาง) ตวัแทนธาตนุ า้ หมายความถึง อารมณ ์
ความรูส้กึ ความรกั ในทางครสิตศ์ิลป์ ถว้ยเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการร  าลกึถึงพระกระยาหารมือ้
สดุทา้ย คือถว้ยท่ีถกูน าไปใสเ่หลา้องุ่น ซึง่ในท่ีนีเ้หลา้องุ่นเปรยีบเสมือนโลหิตของพระเจา้ 

ดาบ (ภาพที่ 47 แถวบนขวา) ตวัแทนธาตลุม หมายถึง ความคิด ตรรกะ 
ความรู ้การสื่อสาร ซึง่ในทางครสิตศ์ิลป์สว่นมากจะใชด้าบเป็นสญัลกัษณส์ื่อถึงนกับุญ 

ไมเ้ทา้ (ภาพท่ี 47 แถวลา่งซา้ย) ตวัแทนธาตไุฟ หมายถึง ความตอ้งการ 
ความปรารถนา และเรื่องของการงานอาชีพ ความหมายในทางครสิตศ์ิลป์สว่นมากใชแ้ทนตวั
นกับญุเชน่เดยีวกบัดาบ 
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ภาพที่ 48 สญัลกัษณม์า้นั่ง, มงกฎุ, ตราชั่ง, เทียน, ธง และผา้ปิดตา 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 

 
ชดุเกราะ (ภาพที่ 47 แถวลา่งกลาง) หมายถึง การปอ้งกนั การเตรียมการ 

และความแข็งแกรง่ ซึง่การปอ้งกนัในท่ีนีส้ว่นมากเกิดจากความจ าเป็น ในทางครสิตศ์ิลป์ไดใ้ห้
ความหมายถงึความกลา้หาญ ปอ้งกนัสิ่งชั่วรา้ย และการรกัเกียรติของอศัวิน 

โล ่(ภาพที่ 47 แถวลา่งซา้ย) หมายถึง การปอ้งกนั การปกปิด การเตรียมการ 
การปกปอ้งสิ่งส  าคญั 

มา้นั่ง (ภาพที่ 48 แถวบนซา้ย) หมายถึง การหยดุพกั ผ่อนคลาย การใช้
เวลากบัสิ่งหนึง่ หรอืการสละเวลาชั่วคราว 

มงกฎุ (ภาพที่ 48 แถวบนกลาง) หมายถึง อ านาจ การปกครอง ความ
ยิ่งใหญ่ การควบคมุ ซึง่สอดคลอ้งกบัความหมายในทางครสิตศ์ิลป์ ที่ใหค้วามหมายวา่ชยัชนะ และ
เกียรติยศ 

ตราชั่ง (ภาพท่ี 48 แถวบนขวา) หมายถึง ความเสมอภาค ความเทา่เทียม 
และการปรบัสมดลุ เช่นเดียวกบัความหมายในครสิตศ์ิลป์ 

เทียน (ภาพที่ 48 แถวลา่งซา้ย) หมายถึง การน าทางและความดีงาม แต่
ในทางครสิตศ์ิลป์สว่นมากเป็นตวัแทนของการฟ้ืนคนืชีพของพระครสิต ์

ธง (ภาพที่ 48 แถวลา่งกลาง) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การประกาศ ซึง่
ความหมายในทางครสิตศ์ิลป์ คือชยัชนะ 

ผา้ปิดตา (ภาพที่ 48 แถวลา่งขวา) หมายถึง ความไม่เต็มใจยอมรบักบั
ความจรงิ เป็นการซ่อนเรน้ การปิดกัน้ 
 



65 
 

 

 
 

ภาพที่ 49 สญัลกัษณค์อ้น, คมัภีร,์ เหยือก, ตะเกียง, ผา้คลมุ และไมค้ า้ 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
 

คอ้น (ภาพที่ 49 แถวบนซา้ย) หมายถึง การกระท า การบงัคบั ความคิด
สรา้งสรรค ์ และความสามารถท่ีดีในการท างาน ซึง่ในทางครสิตศ์ิลป์สื่อถึงเครื่องมือที่ใชต้อกตะปู
เพื่อตรงึกางเขนพระครสิต ์

คมัภีร ์(ภาพที่ 49 แถวบนกลาง) หมายถึง วิทยาการความรู ้ภมูิปัญญา การ
ถ่ายทอด 

เหยือก (ภาพท่ี 49 แถวบนขวา) หมายถึง สิ่งท่ียดึถือในจิตใจ การน า
ความคิดออกมาใชง้าน 

ตะเกียง (ภาพท่ี 49 แถวลา่งซา้ย) สิ่งท่ีจดุเพื่อใหค้วามสว่าง หมายถึง แสง
สวา่ง ความจรงิใจ ในศาสนาฮนิดแูละศาสนาพทุธ ตะเกียงเป็นสญัลกัษณข์องชีวิต อีกทัง้ยงัเป็น
สญัลกัษณข์องการสกัการะบชูา คณุธรรม ความศรทัธา และการระมดัระวงั ในทางครสิตศ์ิลป์ 
ตะเกียงเป็นตวัแทนของความเครง่ทางศาสนา ความศรทัธา และความฉลาด 

ผา้คลมุ (ภาพท่ี 49 แถวลา่งกลาง) หมายถึง ความคลมุเครือ ความตอ้งการ
แสงสวา่ง ความชดัเจน ซึง่ในทางครสิตศ์ิลป์ ผา้คลมุเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการถ่อมตวั และการสละ
ทางโลก 

ไมค้  า้ (ภาพที่ 49 แถวลา่งขวา) หมายถึง ความยากล าบาก การเจบ็ป่วย 
และอบุตัิเหต ุ ในทางครสิตศ์ิลป์ถกูใชเ้ป็นเครื่องหมายของนกับญุแอนโทนี (Anthony of Padua) 
บอกถึงวยัชราและรา่งกายอนัทรุดโทรม 
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ภาพที่ 50 สญัลกัษณก์ญุแจ, โซ,่ แตร, มว้นกระดาษ, ลกูโลก และเชือก 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
 

กญุแจ (ภาพที่ 50 แถวบนซา้ย) หมายถึง สติปัญญา การเปิดเผยความลบั 
ภมูิปัญญา อีกนยัหนึ่งคือการปิดกัน้ศกัยภาพของตนเอง ในทางครสิตศ์ิลป์หมายถึงความสขุมุรอบคอบ 

โซต่รวน (ภาพท่ี 50 แถวบนกลาง) หมายถึง ขอ้จ ากดั ความเป็นทาส ความ
ขดัแยง้ การถกูควบคมุ และการผกูมดั ในทางครสิตศ์ิลป์ถกูใชเ้ป็นสญัลกัษณห์นึ่งของพระทรมาน
และภาระหนา้ท่ี 

แตร (ภาพที่ 50 แถวบนขวา) หมายถึง การประกาศชยัชนะ สิง่ที่ก  าลงัจะ
เกิดขึน้ในไม่ชา้ 

มว้นกระดาษ (ภาพที่ 50 แถวลา่งซา้ย) หมายถึง การประกาศ ขอ้ตกลง 
สญัญา ความรู ้ ภมูิปัญญาท่ีสืบทอดต่อกนัมา ในทางครสิตศ์ิลป์ มว้นกระดาษเป็นตวัแทนของ
พรสวรรคด์า้นการเขียนและศิลปะ 

ลกูโลก (ภาพท่ี 50 แถวลา่งกลาง) หมายถึง การเขา้ใกลค้วามส าเรจ็ ความ
เขา้ใจ การเปิดใจ และการมองสิ่งตา่ง ๆ อย่างกวา้งขวาง ซึง่ในทางครสิตศ์ิลป์เป็นตวัแทนของ
อ านาจ กษัตรยิ ์และเกียรติยศ 

เชือก (ภาพที่ 50 แถวลา่งขวา) หมายถึง การผกูมดั ขอ้จ ากดั และการหยดุ
เพื่อใชค้วามคิด 
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ภาพที่ 51 สญัลกัษณค์ทางไูขว,้ คราด, โลงศพ และพวงมาลยั 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 

 
คทางไูขว ้(ภาพที่ 51 แถวบนซา้ย) หมายถึง ความสมดลุ สขุภาพ ความเป็นคู ่

และการรวมตวักนัของสิ่งที่ตรงกนัขา้ม 
คราด (ภาพที่ 51 แถวบนขวา) หมายถึง การท างาน ความมั่งคั่ง 

ความส าเรจ็ และการไดร้บัความช่วยเหลือ 
โลงศพ (ภาพที่ 51 แถวลา่งซา้ย) หมายถึง ความคิดที่ไปในทิศทางท่ีไม่ดี 

การพกัผ่อนจากความคิดและสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ 
พวงมาลยั (ภาพท่ี 51 แถวลา่งขวา) หมายถึง สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะ การ

คุม้ครอง สนัติภาพ และการท าใหเ้กิดความบรสิทุธ์ิ 
1.2.2 สถานทีอ่ยู่อาศัย  

 

 
 

ภาพที่ 52 สญัลกัษณเ์มืองหรือหมู่บา้น, บา้น, สะพาน, เสา, กระจกส ีและซุม้ประต ู
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
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เมืองหรอืหมู่บา้น (ภาพที่ 52 แถวบนซา้ย) หมายถึง การชมุนมุของผูค้น 
การคุม้ครอง ความสามคัคี และการท างานเป็นทีม 

บา้น (ภาพที่ 52 แถวบนกลาง) หมายถึง ความลบัที่ลกึท่ีสดุ และสว่นที่
ออ่นโยน บอบบางท่ีสดุ อีกทัง้ยงัหมายถึงการคุม้ครอง ปอ้งกนั และความอบอุน่ใจ 

สะพาน (ภาพที่ 52 แถวบนขวา) ประโยชนใ์ชส้อยคือมีไวใ้ชใ้นการขา้มผ่าน
แม่น า้ หรอืสถานที่ต่าง ๆ ท าใหค้วามหมายในไพท่าโรต ์สะพาน หมายถึง การออกจากจดุหนึง่ไป
อีกจดุ อาจหมายถึงทรพัยากร หรอืความชว่ยเหลือ และการขา้มผ่านความเศรา้โศก 

เสา (ภาพที่ 52 แถวลา่งซา้ย) หมายถึง ความสมดลุ การเจรจาต่อรอง และ
กลยทุธ ์ในทางครสิตศ์ิลป์ เสาเป็นสญัลกัษณแ์ห่งพระทรมาน การเฆี่ยนตี และการเสยีสละ 

กระจกสี (ภาพที่ 52 แถวลา่งกลาง) หมายถึง การรบัรู ้วิสยัทศัน ์และศิลปะ 
ซุม้ประต ู (ภาพที่ 52 แถวลา่งซา้ย) หมายถึง การเปิดทางเดิน การเริม่ตน้

ทิศทางใหม่ ค าถาม หรือส่ิงใหม่ที่เขา้มา 
1.2.3 ยานพาหนะ 

 

 
 

ภาพที่ 53 สญัลกัษณเ์รือ 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 

 
เรือ (ภาพที่ 53) หมายถึง การลงมือท า การเคลื่อนไหว การเดินทาง อกีทัง้

ยงัหมายถงึความคิดในจิตใจ แต่ในทางครสิตศ์ิลป์นัน้ เรือถกูใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องครสิตจกัร
เท่านัน้ 
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1.3 สัญลักษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตร ์
สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตรใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท มีจ านวนทัง้ 

หมด 4 สญัลกัษณ ์เป็นสญัลกัษณจ์ากรูปทรงเรขาคณิตจ านวน 3 สญัลกัษณ ์และสญัลกัษณจ์าก
รูปทรงการนบัปรมิาณจ านวน 1 สญัลกัษณ ์ดงันี ้
 

 
 

รูปที่ 54 สญัลกัษณส์ามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม และเครื่องหมายอนนัต ์
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา่ โคลแมน สมธิ ปี ค.ศ. 1909 
 

สามเหลี่ยม (รูปที่ 54 แถวบนซา้ย) หมายถึง สติปัญญา ความสามารถในการรกั 
ความรกัท่ีมีอยู่ในบพุการี ความสมดลุ และความคิดสรา้งสรรค ์

สี่เหลี่ยม (รูปที่ 54 แถวบนขวา) หมายถึง ความมีเสถียรภาพ เป็นทางการ ความ
มั่นคง สามารถเช่ือถือได ้และปลอดภยั 

วงกลม (รูปที่ 54 แถวลา่งซา้ย) หมายถึง ความสมบรูณแ์บบ ครบวงจร การหมนุ
วน วฏัจกัร และความเป็นหนึ่ง 

เลมนิสเคต (Lemniscate) อินฟินิตี ้ (Infinity) หรอืเครื่องหมายอนนัต ์ (ภาพที่ 54 
แถวลา่งขวา) หมายถึง พลงัธรรมชาติที่ไมส่ิน้สดุ วิญญาณ ความคิด และผลท่ีตามมา 

ทัง้สญัลกัษณจ์ากธรรมชาติ สญัลกัษณจ์ากสิ่งที่มนษุยส์รา้งขึน้ และสญัลกัษณ์
จากรูปทรงทางคณิตศาสตร ์ มีจ านวนทัง้หมด 85 สญัลกัษณ ์ สญัลกัษณท์ี่กลา่วมาขา้งตน้ถกูจดั
วางอย่างกระจดักระจายในภาพประกอบไพท่าโรต ์ เพื่อประกอบกนัจนเกิดเป็นความหมายตามไพ่
แต่ละใบ ซึง่ไพแ่ต่ละใบนัน้มีสญัลกัษณต์า่ง ๆ ประกอบกนัมากที่สดุถงึ 11 สญัลกัษณต์่อไพห่นึง่ใบ 
แสดงถึงความส าคญัของสญัลกัษณต์่อการสื่อสารความหมายในภาพประกอบอย่างมาก 
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2. ความหมายของไพท่าโรตชุ์ดไรเดอรเ์วท 

ความหมายของไพท่าโรตน์ัน้ไดมี้การบนัทกึเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อเป็นแนวทางหรือ
เกิดมาตรฐานในการท านายท่ีตรงกนั ซึง่ในไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้ก็ไดมี้การก าหนดความหมาย
ที่ตายตวัเอาไวเ้ช่นกนั ซึง่หากมีการน าไพส่  ารบันีไ้ปออกแบบ สรา้งสรรคข์ึน้มาใหม่ อย่างไรก็ตาม
ความหมายของไพจ่ะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึง่ในท่ีนีผู้ว้ิจยัไดอ้า้งอิงความหมายจากบทความ
ออนไลนข์อง ชิซเึรน็ ทารอท (Shitsuren Tarot) ที่ช่ือวา่ ไพช่ดุหลกั และไพ่ชดุรอง เขียนถงึไพช่ดุ
หลกัในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท จ านวน 22 ใบ ซึง่เรยีงล าดบัตามเลขล าดบัในไพช่ดุหลกั และ
ตามล าดบัธาตใุนไพช่ดุรองกลา่วคือ สญัลกัษณเ์หรยีญแทนธาตดุิน สญัลกัษณถ์ว้ยแทนธาตนุ า้ 
สญัลกัษณด์าบแทนธาตลุม และสญัลกัษณไ์มเ้ทา้แทนธาตไุฟ แบ่งเป็นธาตลุะ 14 ใบเท่ากนั โดยใน
บทนีจ้ะเรยีงจากล าดบัเลข 1-10 และตามดว้ยไพบ่คุคลจ านวน 4 ใบ  

2.1 ความหมายไพชุ่ดหลัก 
ไพช่ดุหลกัสว่นมากมีการอา้งองิประธานของภาพมาจากเทพ และเทพีของกรีกโรมนั 

แต่คงไวซ้ึง่ความเป็นมนษุยเ์ป็นประธานหลกัของภาพ และแวดลอ้มดว้ยสิ่งของหรอืววิทวิทศัน ์          
ต่าง ๆ ที่ลว้นเป็นสญัลกัษณท์ัง้สิน้ 

ไพ ่0 เทพแหง่ความส าราญ (The Fools) เป็นตวัแทนของดาวยเูรนสั ธาตลุม ใน
ที่นีไ้ม่ไดห้มายความถึงคนโง่เสียทีเดียว แต่ยงัหมายถึง ความสนกุสนาน สดใสรา่เรงิ ขาดความ
รบัผิดชอบ การเริม่ตน้ การเกิดใหม่ การเสี่ยง แหกกฎ การเดินทางเผชญิโชค การเปลี่ยนแปลง คน
ในภาพคือไดโอนีซุส เทพเจา้แห่งเหลา้องุ่น  

ไพ ่1 เทพแหง่การสื่อสารและเวทมนตร ์(The Magician) เป็นตวัแทนของดาวพธุ 
ธาตนุ า้ มกัถกูพดูถงึในเรื่องของการเจรจา การคา้ การศกึษา ความฉลาดหลกัแหลม การติดตอ่ 
สื่อสาร การเริม่ตน้ใหมท่ี่ส  าคญั โดยใชค้วามช านาญ ความเช่ียวชาญ เป็นลกัษณะของคนที่มี
พรสวรรค ์ สามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ อาจกลา่วถงึคนที่มีลางสงัหรณห์รอืมีสมัผสัที่ 6 ไพใ่บนี ้
หมายถึงคนที่เป็นนกัคิด เป็นการเริม่ตน้ใหม่ที่มีแต่ส่ิงด ีๆ เพราะมีการเตรียมตวัมาแลว้ไม่เหมือนไพ่
เบอร ์0 ซึง่บคุคลในภาพคือแอรเ์มส 

ไพ ่2 เทพีแหง่ยมโลก (The High Priestess) เป็นตวัแทนของดาวจนัทร ์ธาตดุิน 
มกัพดูถงึความสวยงาม มีเสน่ห ์ออ่นไหวง่าย เพอ้ฝัน หรอือาจหมายถึงสถานการณท์ี่สบัสนวุน่วาย 
ลางสงัหรณ ์จติใตส้  านกึ การเก็บกดทางอารมณ ์หรอืศาสตรล์กึลบัที่เขา้มามีบทบาทในระยะเวลานี ้
อาจหมายถึงความเป็นผูห้ญิงเต็มตวั ลกึลบั เขา้ใจยาก จนิตนาการสงู ใชอ้ารมณเ์หนือเหตผุล 
นอกจากนีย้งัหมายถงึการเป็นรอง เป็นท่ีสองไดด้ว้ย บคุคลในภาพคอืเทพีเพอเซโฟนี 
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ไพ ่3 เทพีจกัรพรรดินี (The Empress) เป็นตวัแทนของดาวศกุร ์ธาตดุิน หมายถึง 
ดาวแห่งความรกั ครอบครวั การมีความสขุในชีวิตสมรส ผูห้ญิงท่ีไดไ้พใ่บนีอ้นาคตมีโอกาสท่ีจะใช้
ชีวิตอย่างสบาย ความโอบออ้มอารี และพรอ้มที่จะเหน็อกเห็นใจผูอ้ื่นเสมอ ไพใ่บนีอ้าจหมายถึง
ความรกั การแต่งงาน การตัง้ครรภ ์ การใหก้ าเนิด ครอบครวัมีความสขุ สะดวกสบาย ความมี
ช่ือเสียง เกียรติยศ หรอืฐานะร ่ารวย บคุคลในภาพคือเทพีเดมิเตอร ์หรอืเทพีแห่งธญัพืชและการให้
ก าเนิด 

ไพ ่4 เทพจกัรพรรดิ (The Emperor)  เป็นตวัแทนของราศีเมษ ธาตไุฟ เม่ือไพ่ใบ
นีป้รากฏจะหมายถึง ความมั่นคง ความส าเรจ็ และความรบัผิดชอบ เป็นไพท่ี่กลา่วถึงความเป็น
ผูน้  า ความเขม้แข็ง อ านาจ ชยัชนะ บง่บอกถึงผูส้งูศกัดิ ์ การมีอ านาจบารมี คนมีวาสนา ในไพช่ดุ
หลกัใบนีใ้หค้วามรูส้กึถึงความมั่นคงไดม้ากท่ีสดุ คนในภาพคือเทพซุส ซึง่มีตวัตนเป็นคนเจา้ชู ้แต่มี
ทรพัยส์นิและบรวิารมากมาย  

ไพ ่5 เทพแห่งความเมตตา (The Hierophant) เป็นตวัแทนของราศีพฤษภ ธาตุ
ดิน ซึง่เป็นราศีแห่งความมั่นคง หนกัแน่น ชอบความสงบสขุ ยดึถือตามประเพณีที่ดีงาม เป็นไพท่ี่
บง่บอกถึงความโอบออ้มอาร ี ไพใ่บนีใ้นภาษาองักฤษแปลวา่ พระระดบัสงู ท าใหน้กึถึงผูใ้หญ่ หรอื
เด็กที่มีความเป็นผูใ้หญ่มาก ๆ  นอกจากนีไ้พใ่บนีย้งัใหค้วามรูส้กึถึงความอบอุน่ ปลอดภยั การมี
เหตผุล ความถกูตอ้ง ความรูท้ี่แทจ้รงิ การชีน้  า ความเป็นผูใ้หญ่ คนที่ไดไ้พใ่บนีม้กัเป็นคนชอบสอน 
อยู่ในศีลธรรม มีความเป็นผูใ้หญ่เต็มตวั ชอบเขา้สงัคม มีความรูม้าก ชอบศกึษาหาความรูเ้ป็น
ประจ า บคุคลในไพใ่บนีค้ือเทพไครอน (Chiron) บตุรของซุส ซึง่มีบคุลิกท่ีใจเยน็ สขุมุ รอบคอบ รกั
เด็ก และชอบสั่งสอนชีน้  า 

ไพ ่6 เทพแหง่ความรกั (The Lovers) เป็นตวัแทนของราศีเมถนุ ธาตลุม ไพแ่ห่ง
คูร่กั การพบรกั หรอืความเสน่หห์า แต่เป็นความสมัพนัธท์ี่จ  าเป็นตอ้งเลือก หรอืจ าตอ้งตดัสินใจ ไพ่
ใบนีใ้หค้วามรูส้กึถึงความสขุทางโลก ความตอ้งการอยากไดอ้ยากมี บคุคลในภาพคือ เทพอีรอส 
(Eros) หรอืคิวปิด  

ไพ ่ 7 เทพแห่งสงคราม (The Chariot) เป็นตวัแทนของราศีกรกฎ ธาตนุ า้                 
ราศีแห่งความแปรปรวนทางอารมณแ์ละจิตใจ การเตรียมตวั การเคลื่อนที่เดินทาง ความ
กระตือรอืรน้ การแกไ้ขปัญหา การลกุขึน้สู ้ ความขยนัขนัแข็ง เป็นตน้ อีกนยัอาจหมายถงึปัญหาที่
ก าลงัจะเกิดขึน้ ความยากล าบาก ไพ่ใบนีม้กัพดูถงึในเรื่องของการตอ้งเผชิญหนา้กบับางสิ่ง
บางอย่างอยู่ แต่จะสามารถผ่านไปไดด้ว้ยดี บคุคลในภาพนีค้ือเทพเอรสี (Ares) หรอืเทพเจา้มารส์ 
ท าใหไ้พใ่บนีส้ามารถแทนถึงค าเตือนถึงการขาดสติหรอืขาดปัญญาในการใชชี้วิต 
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ไพ ่8 หญิงสาวผูแ้ข็งแกรง่ (The Strength) เป็นตวัแทนของราศีสิงห ์ธาตไุฟ ราศี
แห่งความสง่างาม มีความนา่เกรงขาม องอาจ สง่าผ่าเผย หมายถึงผูห้ญิงที่เขม้แข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้ การใชส้ติปัญญา ความสขุมุ ความกลา้หาญท่ีจะเอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ การควบคมุ
อารมณแ์ละจิตใจของตนเอง อาจตอ้งเจ็บปวดหรือล าบากก่อนจงึจะดใีนภายหลงั บคุคลในภาพคอื
เทพีแอตแลนตา้ (Atlanta) ซึง่เป็นเทพท่ีท าอะไรรวดเรว็และมีความสามารถมากมาย และเคย            
ปฏิญาณตนวา่จะแต่งงานกบัผูช้ายท่ีจบัตวัเธอไดเ้ท่านัน้ ซึง่ก็ไม่มีเทพองคไ์หนรวดเรว็พอจะจบัตวั
ได ้ท าใหผู้ท้ี่ไดไ้พใ่บนีจ้ะมีสถานะโสด อาภพัรกั อาจเพราะเลือกเยอะ หรอืหาคนที่เก่งกวา่ตนไม่ได ้

ไพ ่9 ชายผูโ้ดดเดี่ยว (The Hermit) เป็นตวัแทนของราศกีนัย ์ของดาวพธุ บง่บอก
ถึงความสนัโดษ สมาธิ การเก็บตวั ความเบื่อหน่าย การปลอ่ยวาง การศกึษาอย่างเครง่ครดั ความ
เก่าแก่ ความโบราณ เม่ือไดไ้พใ่บนีอ้าจสมัผสัไดถ้ึงความโดดเด่ียว ความเหงา ความเศรา้ แต่นอก 
จากนีไ้พใ่บนีย้งัพดูถงึความช านาญในดา้นใดดา้นหนึ่งไดอ้ีกดว้ย บคุคลในภาพคอืเทพโครนอส               
ที่ถกูบตุรของตนน าไปขงัในท่ีโดดเด่ียวท าใหก้ลายเป็นที่มาของไพใ่บนี ้บคุคลที่ไดไ้พใ่บนีม้กัเป็นคน
ที่มีความสามารถ ไม่รีบรอ้น รูจ้รงิ ชอบท าอะไรดว้ยตวัคนเดียว มีความคิดลกึซึง้      ไม่ชอบเป็นผู้
ตามใคร และไม่ชอบเขา้สงัคมเท่าไรนกั 

ไพ ่ 10 เทพีแห่งพรหมลิขิต (Wheel of Fortune) เป็นตวัแทนแหง่ดาวพฤหสั     
ธาตไุฟ เป็นดาวแห่งความทะเยอทะยาน ความกา้วหนา้ ความเจรญิเติบโต สญัลกัษณข์องความ
เปลี่ยนแปลง เป็นฟา้หลงัฝน ไพใ่บนีเ้ป็นเรื่องเก่ียวกบัโชคชะตาฟ้าก าหนด การหมนุวน การ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา หรอือาจหมายถึงเวรกรรม หรอืสิ่งที่ไม่แน่นอนก็เป็นได ้

ไพ ่11 เทพีแห่งความยตุิธรรม (Justice) เป็นตวัแทนของราศีตลุย ์ธาตลุม      เป็น
ราศีแห่งความเท่ียงตรง ความเสมอภาค ความยตุิธรรม การใชเ้หตผุล สติปัญญา การตดัสินใจใน
การแกไ้ขปัญหา หรอืการตกอยู่ในสถานการณท์ี่ตอ้งตดัสินใจ การตดัสินใจนัน้ตอ้งใชเ้หตผุล หา้ม
ใชอ้ารมณเ์ด็ดขาด ไพใ่บนีมี้ความหมายเป็นกลาง ไมเ่ด่นดา้นดหีรอืดา้นเสียไปดา้นใดดา้นหนึง่ 
บคุคลในภาพนีค้ือเทพีอธีน่า เทพองคน์ีมี้บทบาทในเรื่องของความสขุมุรอบคอบ และการใชเ้หตผุล 

ไพ ่ 12 เทพแห่งการบชูายญั (The Hanged Man) เป็นตวัแทนของดาวเนปจนู 
ธาตนุ า้ เป็นดวงดาวแห่งความเพอ้ฝัน ความสญูเสีย ลม้ละลาย เวทมนตรค์าถา การตกอยู่ใน
สภาวะท่ียากล าบาก หรือหาหนทางกา้วหนา้ไม่ได ้การรอคอยและการอดทนจงึเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสดุ 
การเสียสละบางอย่างเพ่ือใหเ้กิดความเจรญิกา้วหนา้ ไพใ่บนีไ้มไ่ดมี้ความหมายดา้นลบเสมอไป 
แต่ยงัหมายถึงการอดทน การรอคอย การเขา้ใจเรยีนรูแ้ละยอมรบั ในดา้นลบอาจหมายถึงความ
ทกุขท์รมาน ความอดึอดัใจ การโดนตรงึ กกัขงั หนว่งเหนี่ยว การโดนบงัคบัใหท้ าในสิ่งที่ไม่ชอบ เป็น
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ตน้ บคุคลในภาพคือเทพโอดิน ที่ยอมเสยีสละตนหอ้ยหวัไวท้ี่ตน้ไมแ้ห่งชีวิตเพื่อคน้หาค าตอบของ
ชีวิตในหลาย ๆ ดา้น ท าใหไ้ดร้บันิมิตซึง่เป็นที่มาของแสงรอบศีรษะ 

ไพ ่ 13 เทพแห่งความตาย (Death) เป็นตวัแทนของราศีพิจิก ธาตนุ า้ ราศีแห่ง
ความลกึลบั การดบัสญู การสญูเสีย สญัชาตญาณ การสิน้สดุของบางสิ่ง และจะเกิดการเริม่ตน้กบั
สิ่งใหม่ แต่ก่อใหเ้กิดความตงึเครียดและความยากล าบากในการปรบัตวั หรอือาจหมายถึงการ
สญูเสียของรกั ความผิดหวงั ไพใ่บนีไ้ม่ไดพ้ดูถึงความตายอย่างเดยีว แต่ยงัหมายถึงการสิน้สดุของ
บางสิ่งบางอยา่ง ดา้นดีอาจหมายถึงการหมดเวรหมดกรรม หมดภาระหมดทกุข ์ดา้นลบ หมายถึง 
การสญูเสีย การสิน้สดุ การตกงาน การเจบ็ป่วย ความตาย การเลิกราหย่ารา้ง ทัง้นีย้งัมีความหมาย
ที่เป็นกลางอีกดว้ย คือการเดินทางไกล การไปตา่งประเทศ การตอ้งนอนพกัคา้งแรม บคุคลในภาพ
นีค้ือ เทพเฮดสีหรอืฮาเดส เทพเจา้แห่งความตาย 

ไพ ่14 เทพีแห่งสายรุง้ (Temperance) เป็นตวัแทนของราศีธน ูธาตไุฟ เป็นราศี
แห่งการผจญภยั การท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลง รกัอสิระ การโยกยา้ย เปลี่ยนแปลง เชน่ ยา้ยท่ี
ท างาน ยา้ยบา้น หรอือาจหมายถึงช่วงระยะเวลาที่ยุง่ยาก ตอ้งพยายามแกไ้ขสถานการณใ์หไ้ป
ในทางท่ีดี ไพน่ีก้ลา่วถงึความไม่นิ่ง ทัง้ในเรื่องของอารมณ ์รา่งกาย จติใจ หรอืสภาพแวดลอ้ม เกิด
ความไม่สมดลุขึน้ ตอ้งมีการรบัมือ ตอ้งมีการเตรียมตวัเพื่อรบัการเปลี่ยนแปลง บคุคลในภาพคือ 
เทพเจา้ไอรสิ ซึง่เป็นเทพแห่งการสง่ข่าว ท าใหต้อ้งเคลื่อนไหวตลอดเวลา และเป็นเทพแห่งความ
พยายามครัง้ใหม่อีกดว้ย 

ไพ ่15 เทพแหง่อบายมขุ (The Devil) เป็นตวัแทนของราศีมงักร ธาตดุนิ เป็นราศี
แห่งการต่อสู ้โลภมาก ชอบการพนนั การเอาเปรยีบ การลุม่หลงอยู่กบัอบายมขุ กามโลกีย ์การเหน็
ผิดเป็นชอบ การยดึติดกบัวตัถเุสียจนสามารถท าไดท้กุอย่างเพื่อใหไ้ดต้ามที่ปรารถนา ไพใ่บนีว้า่
ดว้ยเรื่องของความลบั อาจหมายถงึสถานการณ ์หรอืสภาพจิตใจก็เป็นไดท้ัง้สิน้ หรอือาจหมายถึง
ความคิดที่ไมอ่ยากใหใ้ครรู ้ซึง่รวมไปถึงความลุม่หลง งมงาย มวัเมากบับางสิ่งทัง้ท่ีรูต้วัและไม่รูต้วั 
ดา้นบวก หมายถึง ความกลา้ไดก้ลา้เสีย กลา้เสี่ยง กลา้ทดลอง การรูท้นัคนอื่น หรอืรูท้นั
สถานการณต์า่ง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ สว่นดา้นลบ หมายถึง ความงมงาย เช่ือโดยไมไ่ดไ้ตรต่รองใหด้ี 
การยดึติด หรอือาจหมายถึงบ่วงกรรม หรอืแมแ้ต่ไสยศาสตรม์นตรด์  า บคุคลในภาพคือ เทพแพน ที่
มีหวัเป็นแพะและมีตวัเป็นมนษุย ์ ดว้ยความสามารถท าใหเ้ทพแพนเป็นเทพเจา้แห่งสรรพสตัวท์ัง้
ปวง และยงัคอยปกปอ้งเทพองคเ์ลก็ 
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ไพ ่ 16 ตกึพงัทลาย (The Tower) เป็นดาวแห่งการทะเลาะวิวาท อบุตัิเหต ุ
บาดเจ็บ หนุหนัพลนัแลน่ การลม้ละลาย การสญูเสีย ภยัพิบตัิ หรอืการเขา้โรงพยาบาลอย่างฉกุเฉิน 
ไพใ่บนีม้กัพดูถึงสิ่งที่เกิดขึน้อย่างไม่คาดฝัน ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ ในดา้นบวกของไพใ่บนีไ้ม่
ค่อยโดดเด่นนกั มีเพียงค าแนะน าใหร้ะมดัระวงัตวัเป็นพิเศษ ที่มาของไพใ่บนี ้ ประเด็นหลกัอยูท่ี่
หอคอยในภาพคือหอคอยบาเบล (Babel Tower) ในต านานศาสนาครสิตไ์ดก้ลา่วเอาไวว้า่ชาวบาบิ
โลนสรา้งหอคอยนีเ้พื่อขึน้ไปพบพระเจา้ เพื่อประกาศศกัดาถึงความเก่งของมนษุย ์ และตอ้งการ
พิสจูนใ์นเรื่องทวยเทพเมื่อสรา้งสงูไปเรื่อย ๆ ก็เกิดฟ้าผ่า ตกึถลม่ ไฟไหม ้คนลม้ตายจ านวนมาก  

ไพ ่ 17 เทพีแห่งน า้ (The Star) หมายถึงการพกัฟ้ืน ความสงบราบรื่น ความ
สมหวงั แรงบนัดาลใจ ความจรงิและขอ้สงสยัที่ถกูเปิดเผย ปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดร้บัการแกไ้ขดว้ยดี 
และหมายถงึการไดร้บัข่าวดี เป็นในเรื่องของความหวงั สิ่งดีที่ก  าลงัจะเกิดขึน้ 

ไพ ่18 เทพีแห่งแสงเดือน (The Moon) ราศีมีน ธาตนุ า้ เป็นราศีแหง่ความขดัแยง้ 
ความขดัแยง้ ความขลาดกลวั การปิดบงัซอ่นเรน้ หลมุพราง เลห่เ์หลี่ยม การหกัหลงั ความ
แปรปรวน เปลา่เปลี่ยว ความโศกเศรา้และวิตกกงัวล ความรูส้กึไม่ปลอดภยั ไพใ่บนีเ้ป็นไพท่ี่
เก่ียวกบัอารมณโ์ดยตรง ความรูส้กึที่ซอ่นเรน้ไวใ้นความมืด ท าใหไ้พใ่บนีไ้ม่ใช่เรื่องท่ีแกไ้ขไม่ไดห้รอื
เลวรา้ย  หรืออาจหมายถึง ความรูส้กึออ่นไหว ความรูส้กึคิดถึง 

ไพ ่19 เทพแหง่ความสวา่ง (The Sun) เป็นตวัแทนของดาวอาทิตย ์ธาตไุฟ เป็น
ดาวแห่งความเจรญิรุง่เรอืง ช่ือเสียง เกียรติยศ ลาภลอย ความส าเรจ็ ความรุง่โรจน ์ ความ
เจรญิรุง่เรอืง ความกา้วหนา้ ความสนกุสนาน ความอดุมสมบรูณ ์ ไพใ่บนีห้มายถึงความสดใส 
ความสขุ ความส าเรจ็ สิ่งดี ๆ ที่ก  าลงัเขา้มา ความขุ่นมวัหายไป 

ไพ ่20 วนัแห่งการพิพากษา (Judgment) เป็นตวัแทนของดาวพลโูต ธาตนุ า้ เป็น
ดาวแห่งการพฒันา การบ ารุงรกัษา ปรบัปรุงไปในทางท่ีดีขึน้ การฟ้ืนคนืชีพจากสถานการณท์ี่ตกต ่า
ไปสูส่ภาพที่ดขีึน้กวา่เดิม การตื่นขึน้จากการหลงผิด และไดก้ลบัตวักลบัใจมาเป็นคนดีที่มีคณุธรรม 
การไดข้่าวดีจากสิ่งที่ท  าลงไป ไพใ่บนีห้มายถึงการตดัสิน ผลของกรรม ผลของการกระท า สิง่ที่ถกู
ปิดไวจ้ะถกูเปิดเผย สิ่งท่ีรอคอยจะถกูสะสาง และเริม่ตน้ใหม่ตามทางท่ีเราท าไว ้

ไพ ่21 เทพีผูส้รา้งโลก (The World) เป็นตวัแทนของดาวเสาร ์ธาตลุม เป็นดาว
แห่งความส าเรจ็ หลกัฐานที่มั่นคง โชคลาภ ความส าเรจ็เสรจ็สิน้อย่างสมบรูณแ์บบ ความสมหวงั 
ความสงบสขุ มีคนคอยสนบัสนนุช่วยเหลือ การจบสิน้ ความสขุ และความมีอิสระ ไพใ่บนีเ้ป็นใบ
สดุทา้ยในไพ่ชดุหลกั เป็นการบ่งบอกถึงการหลดุพน้จากพนัธนาการต่าง ๆ แลว้ อีกนยัหนึ่งอาจ
หมายถึงความพอใจของตวัเอง ความไม่มีกงัวลในสถานการณท์ี่เกิดขึน้  
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2.2 ความหมายไพชุ่ดรอง 
2.2.1 ธาตุดนิ 

ไพ ่ 1 เหรียญ (Ace of Pentacles) การเริม่ตน้สิ่งใหม่ๆ โชคลาภ ข่าวดีทาง
การเงินหรือทางวตัถ ุการเริม่ตน้สูค่วามร า่รวย การลงทนุที่จะไดร้บัการตอบแทน ไดร้บัเงินหรือของขวญั 
การไดร้บัโอกาสใหม่ มีสิง่ใหม่ ๆ เขา้มา ซึง่เป็นสิ่งที่จบัตอ้งได ้ไพใ่บนีบ้ง่บอกถึงการเริม่ตน้ที่ดี 

ไพ ่ 2 เหรยีญ (Two of Pentacles) ความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งสองสิง่ ที่มี
เปา้หมายเดียวกนัหรือขดัแยง้กนัอย่างสิน้เชิง เป็นไพใ่บหนึง่ที่แย่ในเรื่องการเงิน บง่บอกถึงความ
ฝืดเคือง จงึตอ้งหมนุเงิน หรือตอ้งกูย้ืมมา การจดัการเวลา จดัการความส าคญัใหส้ิง่ต่าง ๆ  ราบรื่น การ
ปรบัตวั สมดลุ อกีนยัหนึ่งคือการจบัปลาสองมือ ไม่สามารถเลือกท าอย่างใดอย่างหนึง่ไดช้ดัเจน หาก
เป็นเรื่องเงินอาจหมายถึงการหมนุเงิน การจ่ายหนีใ้หส้มดลุ 

ไพ ่3 เหรยีญ (Three of Pentacles) การเจรญิเติบโต ความคิดสรา้งสรรค ์
เนื่องจากความสมัพนัธข์องสองสิ่งเกิดการพฒันา หรอืก่อใหเ้กิดสิง่ที่สาม เงินทองเขา้มามาก เนื่อง
ดว้ยความสามารถของตนเองที่ลงมือท าหรือลงทนุไป มีความเช่ียวชาญ  ไพใ่บนีห้มายถึงการหารือ 
วางแผน การประชมุ การรว่มมือกนั การวางแผนเพื่ออนาคตที่มั่นคง ถา้หมายถึงคนจะหมายถึงคน
ที่มีความสามารถในการก่อสรา้ง ออกแบบ เช่น วิศวกร หรอืสถาปนิก เป็นตน้ 

ไพ ่ 4 เหรยีญ (Four of Pentacles) ความมั่นคง ความส าเรจ็ในระดบัตน้ 
ความมีระเบียบ ความแข็งแกรง่และการพกัผ่อน หลงัจากเริม่ตน้ด าเนินการมา เกิดสถานการณท์ี่
ตอ้งประหยดัมธัยสัถ ์ จะใชจ้่ายฟุ่ มเฟือยไม่ได ้ เพื่อสรา้งฐานะใหม้ั่นคง ไพใ่บนีห้มายถึงการหวง 
ปอ้งกนั รกัษาสิ่งที่มีคา่ของตนเอง อกีนยัหนึง่คือการไมเ่ปิดเผย ไม่เปิดใจ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 

ไพ ่ 5 เหรยีญ (Five of Pentacles) ความไม่มั่นคง ความขดัแยง้ ความ
ผิดหวงั และการสญูเสีย เนื่องจากความมั่นคงถกูท าลาย เกิดสภาพขาดแคลนทางวตัถ ุ ท าสิ่งใด
ตอ้งรอบคอบและไตรต่รองใหด้ี เช่น ความรกั มิตรภาพ การงาน การยอมรบัจากผูอ้ื่น อีกนยัหนึ่งคือ
ความไม่ปลอดภยั ไม่มั่นคง แต่ยงัคงมีคนคอยช่วยเหลือ 

ไพ ่6 เหรียญ (Six of Pentacles) ความพยายาม และเวลาที่น  าไปสูค่วาม ส าเรจ็ 
รางวลั ผลตอบแทน และความสมดลุ การไดร้บัความช่วยเหลือจากผูมี้น า้ใจ การไดร้บัมรดก การไปกูห้นี ้
ยืมสินมา ไพใ่บนีห้มายถึงคนที่ใจบญุ ใจดี อีกนยัอาจหมายถึงการเลือกให ้เลือกปฏิบตัิอีกดว้ย 

ไพ ่7 เหรยีญ (Seven of Pentacles) ความส าเรจ็ที่มาจากความตัง้ใจ ความ
มุ่งมั่น ความเขม้แข็ง ความพากเพียร สตปัิญญา ความฉลาด ความเจรญิเติบโต ความกา้วหนา้ 
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ค่อย ๆ เป็นไปจนถึงความมั่นคง ไพใ่บนีห้มายถึงการเผชิญสิ่งที่เราไม่รู ้ การเผชญิหนา้กบัการ
ประเมินผลลพัธข์องสิง่ที่ท  าลงไปวา่คุม้คา่มากนอ้ยเพียงใด 

ไพ ่8 เหรยีญ (Eight of Pentacles) จากรากฐานท่ีมีความมั่นคง เกิดการ
พฒันาและกา้วหนา้ไปสูค่วามส าเรจ็ มีความสามารถในการหาเงิน มีความเช่ียวชาญในดา้นใด 
ดา้นหนึง่จนสามารถสรา้งเงินไดม้าก ไพใ่บนีห้มายถึง การท าหรืออดทนท าในสิ่งที่มีคณุค่า ท าซ า้ ๆ 
เพื่อผลลพัธท์ี่แน่ชดั หมายถึงความใสใ่จ ความตัง้ใจในการสรา้งสิ่งที่มั่นคง อีกนยัหนึ่งคือเป็นเรื่อง
ของงานฝีมือ  ประสบการณ ์หรือส่ิงที่เรียนมา 

ไพ ่ 9 เหรยีญ (Nine of Pentacles) เลขจ านวนเต็มหลกัเดี่ยวท่ีสงูสดุ แต่
หมายเลขนีแ้ฝงความไม่สมบรูณอ์ยู่ เพราะยงัขาดอกีหนึ่งเลขจงึเต็มสิบ ความมั่นคงทางการเงิน 
และวตัถ ุแต่ตอ้งโดดเดี่ยว ไรคู้เ่คียงกาย ไพใ่บนีมี้ความหมายถงึ ความมีพรอ้มสมบรูณ ์ความพอใจ
ในสิ่งท่ีมีและมีความสขุ แต่ยงัขาดบางสิง่บางอย่างไป ความมั่นคง ปลอดภยัจากทรพัยส์ินและ
ความฉลาดท่ีมี การใหร้างวลัตวัเองจากการท างาน สมบรูณพ์รอ้มในดา้นวตัถ ุทรพัยส์ิน  

ไพ ่10 เหรยีญ (Ten of Pentacles) ความส าเรจ็ ความสมบรูณแ์บบ แต่หาก
มีมากเกินไปจงึสง่ผลรา้ย และการสญูเสีย เป็นไพเ่ศรษฐี ผูท้ี่ไดไ้พใ่บนีจ้ะมีความมั่นคงทางดา้น 
การเงิน มีอสงัหารมิทรพัยม์ากมาย ไพใ่บนีมี้ความหมายถึง ความสขุ ความสมบรูณ ์  ความมั่นคง 
ความปลอดภยั อาจหมายถึงครอบครวั ทรพัยส์ิน มรดก หรอืการลงทนุที่มั่นคงและไดผ้ลตอบแทน
ดี นอกจากนีย้งัหมายถึงครอบครวัที่มั่นคงอบอุน่ไดอ้ีกดว้ย 

ไพม่หาดเล็กถือเหรยีญ (Page of Pentacles) บคุคลที่มีอายนุอ้ยกว่า 25 ปี 
หรอือายนุอ้ยกวา่ผูด้ ู เป็นคนที่มีประสบการณท์ี่ยงันอ้ย ก าลงัสรา้งพืน้ฐาน มีข่าวดดีา้นการเงินเขา้
มา การมีโอกาสหารายได ้ การเติบโตไปสูฐ่านะที่มั่นคง อีกนยัหนึง่คอืการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิ่งใหม่ 
ๆ ที่ไดร้บัโอกาสเขา้มา หรอือาจเป็นการรอคอย การพิจารณาอะไรบางอย่าง 

ไพอ่ศัวินถือเหรียญ (Knight of Pentacles) ชายหนุ่มที่มีอายรุะหวา่ง 25 - 35 ปี 
หรืออายเุทียบเท่าผูด้ ู หมายถึงการเดินทาง การแสวงหา สถานการณท์ี่ก  าลงักา้วหนา้ มีการพฒันา
ตนเอง สถานการณท์ี่ด  าเนินไปอย่างมั่นคง มีความกา้วหนา้ หรือหมายถึงการแกไ้ขปัญหาเรือ้รงัมานาน 
อีกนยัหนึ่งคือ คนที่มีความมั่นคง ท างานเก่ง ขยนั รอบคอบ มีการวางแผนในการใชชี้วิต 

ไพร่าชินีถือเหรยีญ (Queen of Pentacles) ผูห้ญิงที่มีอายตุัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป 
มีบทบาทและหนา้ที่ของการเป็นสตรี ลกัษณะนิสยั อารมณ ์ ความสามารถ และบคุลิก ผูห้ญิงที่มี
ฐานะร  ่ารวย มีความมั่นคงทางดา้นวตัถ ุอีกนยัหนึ่งคือผูท้ี่สมบรูณพ์รอ้ม ดแูลผูอ้ื่นไดด้ี มีความเป็น
แม่ มองโลกตามความเป็นจรงิ  
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ไพร่าชาถือเหรยีญ (King of Pentacles) ผูช้ายอายมุากกวา่ 35 ปีเป็นตน้ไป 
มีประสบการณ ์ มีเหตผุล มีอ านาจ ผูช้ายท่ีมีความมั่นคงในชีวิต เป็นเศรษฐี เป็นผูช้ายท่ีมี หนา้ที่
ใหญ่โต มีรายไดส้งู เป็นคนท่ีนิ่ง มั่นคง ท าทกุอย่างที่สามารถจบัตอ้งไดแ้ละมองโลกตามความเป็น
จรงิ ค่อนไปทางวตัถนุิยม รวมไปถึงความดือ้ มั่นคงตอ่ความคิด ความรูส้กึตนเอง 

2.2.2 ธาตุน า้ 
ไพ ่1 ถว้ย (Ace of Cups) หมายถึง ความรูส้กึใหม่ อารมณใ์หม่ ความรกั

ใหม่ที่ก  าลงัจะเกิดขึน้ ความสมัพนัธท์ี่ดี มีโอกาสพฒันาไปในทางท่ีดี หรอือาจหมายถึงความคิด
สรา้งสรรคใ์หม่ ๆ ในดา้นศลิปะ เพลง หรอืศาสตรท์ี่ใชอ้ารมณ ์

ไพ ่2 ถว้ย (Two of Cups) หมายถึง การแลกเปลี่ยนท่ีผสมผสานไดอ้ย่างลง
ตวั ความสมัพนัธท์ี่เขา้กนัไดอ้ย่างดี ความรกั ความรูส้กึโรแมนติก ความรูส้กึที่ลงตวั หรอือาจ
หมายถึงการไดส้งัสรรค ์ หรอืท ากิจกรรมที่ท  าใหเ้กิดความรูส้กึดี ๆ ตอ่กนั 

ไพ ่3 ถว้ย (Three of Cups) หมายถึง ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพื่อนฝงู สงัคม 
การไดส้งัสรรคป์ารต์ี ้หรือมีงานเฉลิมฉลอง การเขา้ใจกนัระหวา่งเพื่อนรว่มงาน 

ไพ ่4 ถว้ย (Four of Cups) หมายถึง ความเบื่อหน่าย การเพิกเฉยต่อโอกาสที่
เขา้มา การตดัสินใจประเมนิทางเลือกและโอกาส อาจหมายถึงยงัไมเ่ปิดใจรบัโอกาสที่ก าลงัจะเขา้มา 

ไพ ่5 ถว้ย (Five of Cups) หมายถึง ความเศรา้ เสียใจจากการสญูเสียที่ผ่าน
มา หรอืการไม่ยอมรบัสิ่งท่ีสญูเสียไป จนไม่สามารถเปิดรบัสิ่งดี ๆ ที่เขา้มาใหม่ได ้ยงัคงเสียดายสิ่ง
ที่เสียไป จนลืมใหค้วามสนใจกบัสิ่งท่ียงัเหลืออยู่ 

ไพ ่6 ถว้ย (Six of Cups) หมายถึง ความใจดี ความรกัที่อบอุน่ ความรูส้กึเก่า ๆ 
การนกึถึงเรื่องดี ๆ  ในอดีต ครอบครวั บา้น หรือการไดร้บัของขวญั ความรูส้กึในอดีตที่กลบัมาอีกครัง้หนึ่ง 

ไพ ่7 ถว้ย (Seven of Cups) หมายถึง ความเพอ้ฝัน จนิตนาการ สิง่ท่ีหวงั 
แต่ยงัไม่ไดล้งมือท า มีทางเลือกมากมายท่ีไม่สามารถตดัสินใจเลือกได ้ วา่ดว้ยเรื่องของทางเลือก 
การตดัสินใจ เพียงแตต่อ้งเริม่ลงมือท า 

ไพ ่8 ถว้ย (Eight of Cups) หมายถึง การเดินหนีออกจากปัญหา หรอืออก
จากอารมณท์ี่เป็นปัญหา ท าใหรู้ส้กึเศรา้หมอง ความผิดหวงั การยอมแพ ้ การท าใจและปลอ่ย
ปัญหานัน้ทิง้ หรอือาจหมายถึงการออกเดินทาง การออกจากความรูส้กึที่ไม่ดีตอ่ตนเอง 

ไพ ่9 ถว้ย (Nine of Cups) หมายถึง ความพอใจ ความหวงัที่ไดร้บัการเติม
เต็ม ความมั่นใจ และมีความสขุเกินกวา่สภาพความเป็นจรงิ เป็นไพท่ี่บง่บอกถึงความภมูิใจ มั่นใจ 
พอใจ อีกนยัหนึ่งคือ ความมั่นใจที่เกินความเป็นจรงิ หรอืการหลงตวัเอง 



78 
 

ไพ ่ 10 ถว้ย (Ten of Cups) หมายถึง ความสขุสมหวงั ความสมบรูณใ์น
อารมณ ์ ความเขา้กนัได ้ ความผสานกลมกลืน ครอบครวัที่มีความสขุ บง่บอกถึงความสมบรูณ์
พรอ้มทางอารมณ ์อีกนยัหนึง่คือตอ้งระมดัระวงัการคิดเพอ้ฝัน หรอืการมีความสขุจนเกินไป 

ไพม่หาดเล็กถือถว้ย (Page of Cups) หมายถึง การสมัผสัไดร้บัสิ่งที่ท  าให้
เรารบัรูค้วามรูส้กึลกึ ๆ ขา้งในของตนเอง การเฝา้รอ ดคูวามรูส้กึท่ีปรากฏออกมา การเปลี่ยนแปลง
เริม่ตน้สิ่งใหม ่ ๆ ที่สรา้งสรรค ์ คนที่มีความคิดสรา้งสรรค ์ คนที่มีความคิดแบบเด็ก ๆ หรอือาจ
หมายถึงการไดร้บัข่าวสารที่ท  าใหต้นพงึพอใจ 

ไพ่อัศวินถือถว้ย (Knight of Cups) หมายถึง ความโรแมนติก คนที่มี
เสน่หด์ึงดูด การพัฒนาในความสัมพันธ์ การจีบ การเขา้หาอย่างโรแมนติก การเดินหนา้ 
เดินทาง กระท าการที่ใชค้วามรูส้ึกและจิตใจเพื่อน าไปสู่สิ่งที่ตอ้งการ อาจหมายถึงการ
เดินทางที่ใกลแ้หล่งน า้ไดด้ว้ย 

ไพร่าชินีถือถว้ย (Queen of Cups) หมายถึง การเขา้อกเขา้ใจผูอ้ื่น จิตใจที่
ดีงาม ออ่นโยน ใจด ี แต่อารมณอ์อ่นไหวง่าย มีสมัผสั (Sense) ที่ดรีบัรูค้วามรูส้กึของผูอ้ื่น หรอื
หมายถึงความกงัวล และความรูส้กึบางอย่างท่ียงัไม่ชดัเจนออกมา อีกนยัหนึง่หมายถงึผูห้ญิงที่
สวยงาม มีเสน่ห ์นอ้ยใจไดง้่าย 

ไพร่าชาถือถว้ย (King of Cups) หมายถึง ความมั่นคงทางอารมณ ์แมจ้ะ
อยู่ในปัญหาหรือส่ิงที่ท  าใหอ้ารมณข์ุ่นมวั หมายถึงชายผูเ้ป็นใหญ่ สามารถควบคมุอารมณต์นเอง
ไดแ้ละเป็นคนจิตใจดี อีกนยัหนึ่งคือความสมดลุทางความรูส้กึและความคิด ท าใหท้กุอย่างราบรื่นดี 

2.2.3 ธาตุลม 
ไพ ่1 ดาบ (Ace of Swords) หมายถึง ความกระจ่างชดัในจิตใจ การเริม่ตน้

ทางความคิด ความคิดสรา้งสรรค ์ การตดัสินใจ การติดต่อสื่อสารเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนทาง
ความคิด การตดัสินใจที่ท  าใหปั้ญหาตา่ง ๆ ผ่านพน้ไปสูส่ถานการณท์ี่ดีขึน้ เป็นไพแ่ห่งจดุเริม่ตน้
ทางความคิด การตดัสินใจที่เด็ดขาด  

ไพ ่2 ดาบ (Two of Swords) หมายถึง การคิด การตดัสินใจบางสิ่งบางอย่าง 
มีบางสิ่งที่ท  าใหต้ดัสินใจไม่ได ้ไม่สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยหลกัการและเหตผุลได ้หรอืการที่
ยงัอยากอยูน่ิ่ง ๆ ในสถานการณท์ี่ไม่ชดัเจน อีกนยัหนึ่งคอืการปิดกัน้ทางอารมณใ์นการตดัสินใจ 

ไพ ่3 ดาบ (Three of Swords) หมายถึง ความเจ็บช า้ ความเสียใจ ความ
ผิดหวงั เป็นการบง่บอกว่าสมองกบัหวัใจไปคนละทาง อกีนยัคืออาจไดร้บัรูค้วามจรงิ เหตผุลต่าง ๆ 
ที่สามารถท ารา้ยจิตใจได ้ท าใหค้ณุรูส้กึเศรา้ จิตตก 
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ไพ่ 4 ดาบ (Four of Swords) หมายถึง การพัก ผ่อนคลาย เพิกเฉยต่อ
ปัญหา เป็นการหยดุเพื่อพกัฟ้ืน เพื่อใหเ้กิดความสบายใจ เพื่อฟ้ืนฟคูวามรูส้กึของตนเองใหด้ีขึน้ 

ไพ ่5 ดาบ (Five of Swords) หมายถึง ความขดัแยง้ การต่อสูท้ี่มีผูแ้พ ้ผูช้นะ 
ไพใ่บนีห้มายถึงการพา่ยแพ ้ถึงแมจ้ะชนะก็จะพบกบัการสญูเสียบางอย่าง อีกนยัหนึง่อาจหมายถงึ
การทะเลาะเบาะแวง้กนั 

ไพ ่6 ดาบ (Six of Swords) หมายถึง การเดินตอ่ไปขา้งหนา้ การมุง่หนา้
ต่อไป ทิง้ความรูส้กึไม่ดีเอาไวเ้บือ้งหลงั เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เขา้มา อีกนยัหนึง่หมายถึง
ความสมัพนัธท์ี่ยงัไม่จบสิน้ แต่ตนนัน้อยากทิง้ และปลอ่ยสิ่งไม่ดีเหลา่นัน้เอาไวด้า้นหลงั 

ไพ ่7 ดาบ (Seven of Swords) หมายถึง การแอบท าความผิด แอบคิดหรือ
วางแผนอะไรลบัหลงั การหลอกลวง การทรยศ การหลบเล่ียงการเผชญิหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยความจรงิ 
หรอือาจหมายถึงการขโมยความคิด ดา้นลบหมายถึง การโกง การแอบนินทา ใสร่า้ยปา้ยสี และ
ดา้นบวกหมายถึง การวางแผนที่ไม่ใหใ้ครรูเ้พื่อผลลพัธท์ี่ดีกวา่ การวางแผนท าใหป้ระหลาดใจ เป็นตน้ 

ไพ ่8 ดาบ (Eight of Swords) หมายถึง การถกูจองจ า การถกูควบคมุ ไม่
สามารถไปไหนมาไหนได ้กลบัตวัไม่ได ้ไพใ่บนีบ้ง่บอกถึงสถานการณท์ี่เราไม่สามารถท าอะไรได ้ไม่
สามารถตดัสนิใจ ด าเนินการใด ๆ ได ้อีกนยัคือถกูกกัขงัจากกรอบความคิดของตนเอง 

ไพ ่ 9 ดาบ (Nine of Swords) หมายถึง ความเศรา้ กดดนั กงัวล จติตก 
เครียด ฝันรา้ย นอนไมห่ลบั จมอยูก่บัความคิดของตนเอง มกัจะเครียดหรือกดดนัตนเองมากจนเกินไป  

ไพ ่10 ดาบ (Ten of Swords) หมายถึง ความลม้เหลว ความคิด ความรูส้กึ
ที่พงัทลายลง แสดงออกถึงความเจ็บปวดมากมายที่ไดร้บัจนถึงขัน้ทนไมไ่หว คิดมากจนไม่อยากคิด
เรื่องเหลา่นัน้อีก อีกนยัคือสิ่งต่าง ๆ ที่คิดมากมาก าลงัจะจบลง ทางที่สดใสก าลงัเริม่ตน้หลงัจากนี ้

ไพม่หาดเล็กถือดาบ (Page of Swords) หมายถึง ความสงสยั การเริม่คิด
มากและรอบคอบ มีเรื่องกวนใจตอ้งการหาค าตอบ การรอคอยเพื่อจดัการปัญหาที่คา้งคาใหช้ดัเจน
ขึน้ อีกทัง้ยงัหมายถงึความคิดท่ีอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ไพอ่ศัวินถือดาบ (Knight of Swords) หมายถึง การดือ้ดงึ เอาชนะ การ
ทะเลาะถกเถียงกนั การตดัสินใจ การติดตอ่สื่อสารท่ีรุนแรงรวดเรว็ การฝ่าฟัน อีกทัง้ยงัหมายถงึการ
ที่เช่ือมั่นในความคิดของตนเอง 

ไพร่าชินีถือดาบ (Queen of Swords) หมายถึง ผูห้ญิงที่เป็นคนมีเหตผุล
สงูสง่ มีความเป็นผูน้  า มีความโดดเด่ียว เป็นหญิงสาวที่ไม่มีอดีต และไม่คิดจะมีความรกัครัง้ใหม่ 
ไพใ่บนีห้มายถึงการใชเ้หตผุลควบคมุความออ่นไหว ออ่นโยนภายในตนเอง 
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ไพร่าชาถือดาบ (King of Swords) หมายถึง ความคดิที่ชดัเจน ไม่ขุ่นมวั 
หมายถึงความจรงิ ความชดัเจน ความเป็นของแท ้อีกนยัคือกลา่วถึงบคุคลที่มีเหตผุล ตรรกะสงู ใชเ้หต ุ
ผลในการตดัสินใจ ใชส้มองมากกวา่หวัใจ หากเป็นบคุคลจะไม่ค่อยมีอารมณข์นัหรือ ความโรแมนติก 

2.2.4 ธาตุไฟ 
ไพ ่1 ไมเ้ทา้ (Ace of Wands) หมายถึง การเติบโต การเริม่ตน้งานใหม่ แรง

บนัดาลใจใหม่ ๆ  ความรูส้กึท่ีเริม่ลกุโชน เหมือนไฟที่จดุติด อาจหมายถึงโอกาสดา้นงานใหม่ อาจได้
พบสิ่งใหม่ใหห้ลงใหล 

ไพ ่2 ไมเ้ทา้ (Two of Wands) หมายถึง การวางแผนอนาคต การมองถึง
อนาคต ถึงจดุที่ตอ้งตดัสินใจเลือกเดิน การประเมินวา่จะท ายงัไงตอ่ไปในอนาคต อาจมีโอกาสดีใน
ดา้นการงานเขา้มา 

ไพ ่3 ไมเ้ทา้ (Three of Wands) หมายถึง การสง่สิ่งท่ีเราสรา้งมาออกไป เช่น 
การสง่งาน สง่ของ สง่ความรกั อกีทัง้ยงัเป็นการรอผลลพัธท์ี่สง่ออกไปกลบัมา โดยที่คาดเดา
ผลลพัธน์ัน้ไมไ่ด ้ยงัคงสงสยัอยู่ตลอดเวลา 

ไพ ่4 ไมเ้ทา้ (Four of Wands) หมายถึง การเฉลิมฉลอง งานแต่งงาน ความ
รกั เพื่อน ครอบครวั ความส าเรจ็ลลุว่ง ความอบอุน่ ไพใ่บนีเ้นน้ไปที่ความเป็นครอบครวั ที่มี
ความสขุ และการไดอ้ยู่ท่ามกลางเพื่อนฝงู 

ไพ ่5 ไมเ้ทา้ (Five of Wands) หมายถึง การถกเถียง การประชมุ วางแผน 
ความขดัแยง้ การแข่งขนั ต่างฝ่ายต่างตอ้งการท าใหค้วามคิดของตนส าเรจ็ แต่เป็นการขดัแยง้
แข่งขนัเพื่อสิง่ท่ีดีขึน้ในอนาคต 

ไพ ่6 ไมเ้ทา้ (Six of Wands) หมายถึง ความคืบหนา้ การไดร้บัชยัชนะ การจบ
ปัญหาดว้ยดี ความมั่นใจ เช่ือมั่นในตนเอง ไพใ่บนีบ้ง่บอกวา่สิ่งที่ท  าอยู่จะมีความกา้วหนา้ คืบหนา้ และ
จะมีผลความส าเรจ็เกิดขึน้ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดด้ีท าใหผู้ค้นเพื่อนฝงูใหก้ารนบัถือยกย่อง 

ไพ ่7 ไมเ้ทา้ (Seven of Wands) หมายถึง การตอ่สูเ้พื่อรกัษาต าแหนง่ รกัษา
ส่ิงท่ีตนเองตอ้งการปกปอ้ง การปกปอ้งสิทธ์ิของตนเอง อาจรูส้กึไมป่ลอดภยัตอ่จดุยืนของตนเอง 
อีกนยัคืออาจคิดมากไปเองหรอืกงัวลจนเกินไป และยงัหมายถงึช่วงเวลาที่งานหนกัอีกดว้ย 

ไพ ่8 ไมเ้ทา้ (Eight of Wands) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึน้กะทนัหนั เขา้มาอย่าง
กะทนัหนั เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ สิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างไมท่นัตัง้ตวั สว่นมากเป็นในทิศทางที่
ดี หรอือาจหมายถึงการเดินทางทางอากาศไดอ้ีกดว้ย 
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ไพ ่ 9 ไมเ้ทา้ (Nine of Wands) หมายถึง การผา่นความเจ็บ ผ่าน
ประสบการณท์ี่ท  าใหเ้กิดความรูท้ี่สามารถจดัการได ้การด าเนินตอ่ดว้ยประสบการณท์ี่มี การระมดั 
ระวงัท่ีเพิ่มมากขึน้ ยงัสูล้ยุตอ่ได ้ไม่ย่อทอ้ 

ไพ ่10 ไมเ้ทา้ (Ten of Wands) หมายถึง ภาระอนัหนกัอึง้ การแบกสิง่ต่าง ๆ 
ไวอ้ย่างหนกั โดยมีเปา้หมายท่ีชดัเจน และใกลป้ระสบความส าเรจ็ในไม่ชา้ ไพใ่บนีก้ลา่วถงึความ
ปรารถนา ความตอ้งการท่ีเต็มเป่ียม 

ไพม่หาดเล็กถือไมเ้ทา้ (Page of Wands) หมายถึง การเตรียมพรอ้มผจญ
ภยั ออกเดินทางคน้หาสิง่ใหม่ ๆ ดว้ยความมุง่มั่นและตัง้ใจ การเปลี่ยนแปลงสถานการณท์ างาน 
การเปลี่ยนระยะ เปลี่ยนสถานะใหพ้ฒันาขึน้ และเต็มเป่ียมไปดว้ยแรงผลกัดนั 

ไพอ่ศัวินถือไมเ้ทา้ (Knight of Wands) หมายถึง การเดินหนา้ การพฒันาในสิ่ง
ที่ปรารถนา ที่ตอ้งการในจิตใจ การผจญภยั มีพลงัในการต่อสูแ้ละท าตามความตอ้งการของตนเอง ไพ่
ใบนีห้มายถึงการกระท า การเริม่ด าเนินการต่าง ๆ แต่ตอ้งระวงัความสะเพรา่ของตนเอง 

ไพร่าชินีถือไมเ้ทา้ (Queen of Wands) หมายถึง ผูห้ญิงท่ีมีความมุ่งมั่น 
มั่นใจ มีความหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง เป็นหญิงสาวที่เก่งเรื่องการท างาน เป็นผูน้  าคนได ้ชอบ
สงัสรรคแ์ละค่อนขา้งเจา้ระเบียบ 

ไพร่าชาถือไมเ้ทา้ (King of Wands) หมายถึง การเป็นผูน้  าท่ีมีวิสยัทศันส์งู 
หมายถึงแรงปรารถนา ความตอ้งการ ความฝันท่ีรุนแรงและสามารถน าสิ่งนัน้มาเป็นแรงขบัเคลื่อน
ได ้ แสดงออกถึงความกระตอืรือรน้ เต็มเป่ียมไปดว้ยแรงผลกัดนัที่ดี 
 
3. รูปแบบการสร้างภาพในไพ่ทาโรตชุ์ดไรเดอรเ์วท 

ในที่นีผู้ว้ิจยัจะกลา่วถงึรูปแบบการสรา้งไพ่ทาโรต ์ที่จะกลา่วถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ขัน้
พืน้ฐาน เป็นการอธิบายถงึรายละเอียดของภาพประกอบหนา้ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ทัง้ต  าแหน่ง
ของสญัลกัษณต์่าง ๆ อีกทัง้ยงัอธิบายถึงสีหนา้ ท่าทาง และรายละเอยีดของตวัประธานหลกัของไพ่
ทาโรตท์ี่สว่นมากเป็นมนษุย ์ ซึง่ในท่ีนีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะไพท่าโรตช์ดุหลกัจ านวน 22 ใบ ซึง่เป็น
ไพเ่ก่ียวกบัเทพและเทพีเป็นสว่นมาก โดยวิธีการพรรณนา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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ไพ่ 0 เทพแหง่ความส าราญ 
 

 
 
ภาพที่ 55 ไพ ่0 เทพแห่งความส าราญ  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267317704/ 
 

ประธานหลกัของภาพคือ เทพแห่งความส าราญ ในรูปรา่งของชายหนุ่มผมสทีอง สวม
ชดุลายดอไมท้ี่ใหค้วามรูส้กึสดใสรา่เรงิ ศรีษะสวมพวงมาลยัชดูว้ยขนนกสีแดง และรองเทา้หุม้ขอ้สี
เหลือง ก าลงักา้วขาไปยงัผาสงูดา้นหนา้ มือขา้งหนึง่ถือไมพ้าดบา่ท่ีหอ้ยถงุสมัภาระไว ้มือซา้ยผาย
ออกนอกตวัถือดอกกหุลาบดอกเล็กสีขาวอย่างเบามือ ใบหนา้แหงนมองขึน้บนทอ้งฟ้าอยา่งเพอ้ฝัน 
ไม่สนถึงอนัตรายจากหนา้ผาเบือ้งหนา้แมแ้ต่นอ้ย มีสนุขัสีขาวท่าทางเป็นมิตรมาเป็นเพื่อนรว่มทาง 
ท่ามกลางฉากหลงัเป็นทอ้งฟา้สีทองราบเรยีบไรเ้มฆบดบงั ดวงอาทิตยท์ี่สาดสอ่งอย่างแรงกลา้ราว
กบัก าลงัสอ่งแสงเพื่อชายหนุม่ที่อยู่ตรงกลางภาพ มีภเูขาน า้แข็งสีฟ้าออ่นตัง้ตระหง่านอยู่เบือ้งหลงั
หนา้ผา ตดักบัสีเหลืองซึง่เป็นสีหลกัของภาพ ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพ่คือ 0 และ
ดา้นลา่งเป็นกรอบค าอธิบายช่ือภาพวา่ “The Fool.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวนทัง้หมด 5 สญัลกัษณ ์โดยเป็นสญัลกัษณจ์ากรูปทรง
ธรรมชาติทัง้หมด ไดแ้ก่ ดวงอาทิตย ์ภเูขาน า้แข็ง สนุขั ดอกกหุลาบ และพวงมาลยั องคป์ระกอบ
ของภาพเนน้ท่ีสญัลกัษณห์รอืรูปทรงประธานหลกั คือเทพแห่งความส าราญถกูเนน้ใหเ้ด่นชดั สฟี้า
ออ่นที่ตดักบัพืน้หลงัสีเหลืองกวา่ 80% ของพืน้ที่ภาพ โดยมีสญัลกัษณส์ าคญัรองลงมาประกอบ
ความหมายท่ีสว่นใหญ่ท่ีส่ือถึงการเริม่ตน้ใหม่ ความทา้ทาย ความบรสิทุธ์ิ ความไรเ้ดียงสา เป็นตน้ 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267317704/
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ไพ่ 1 เทพแหง่การสื่อสารและเวทมนตร ์
 

 
 
ภาพที่ 56 ไพ ่1 เทพแห่งการสื่อสารและเวทมนตร ์ 
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267317675/ 
 

ประธานของภาพคือ เทพแห่งการสื่อสารและเวทมนตร ์ ในรูปรา่งของชายหนุ่มผมเขม้
สวมชดุยาวสีขาวทบัดว้ยเสือ้คลมุยาวสีแดง คาดเอวดว้ยเข็มขดัรูปรา่งง ู ปรากฏสญัลกัษณน์ิรนัดร์
ลอยเหนือหวั มือขวาชขูึน้ดา้นบนถือแทง่สีขาวคลา้ยเทียน มือซา้ยชีน้ิว้ลงผืนดิน เบือ้งหนา้มีโต๊ะไม้
ที่วางของ 4 อย่าง ไดแ้ก่ เหรยีญ ถว้ย ดาบ และไมเ้ทา้ ดา้นบนและดา้นลา่งของไพเ่ป็นพุม่ดอกไม้
ประดบัดว้ยดอกกหุลาบสีแดงและดอกลิลีสีขาว ตดักบัพืน้หลงัสีเหลือง ดา้นบนกลางภาพแสดง
ล าดบัของไพ่คอื 1 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายชื่อภาพวา่ “The Megician.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวนทัง้หมด 9 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากธรรมชาติ
จ านวน 3 สญัลกัษณ ์คือง ูดอกกหุลาบและดอกลิลี สญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้จ านวน 
5 สญัลกัษณ ์ คือเทียนไข เหรยีญ ถว้ย ดาบ และไมเ้ทา้ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตร์
จ านวน 1 สญัลกัษณ ์คือสญัลกัษณอ์นนัต ์องคป์ระกอบภาพมีประธานโดดเดน่ดว้ยสีแดงตดักบัพืน้
หลงัสีเหลืองถึง 80 % แมส้ญัลกัษณข์นาดเลก็และอยู่ระยะหลงั แต่ยงัคงความโดดเด่นประกอบกบั
สญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายบวก ทัง้ดา้นความสมัพนัธ ์ และนิสยัจากสญัลกัษณด์อกกหุลาบและ
ดอกลิลี หรอืแมแ้ต่ส่ิงของบนโต๊ะสื่อถึงเรือ่งการเงิน การงาน ความคดิ และอารมณ ์แสดงใหเ้ห็นถงึ
ความสามารถของเทพในภาพ 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267317675/
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ไพ่ 2 เทพแีหง่ยมโลก 
 

 
 

ภาพที่ 57 ไพ ่2 เทพีแห่งยมโลก  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267317634/ 
 

ประธานของภาพคือ เทพีแห่งยมโลก ในรูปรา่งหญิงสาวผิวเหลือง ใบหนา้สงบเสง่ียม 
แต่งกายมิดชิดดว้ยเสือ้ผา้สีสวา่งปลายของผา้คลา้ยน า้ตก สวมมงกฎุคลา้ยพระจนัทร ์ ถือมว้น
กระดาษเขียนวา่ “Tora” บรเิวณพืน้สีเหลืองปรากฏพระจนัทรเ์สีย้ว หญิงสาวนั่งอย่างสงบมี
เบือ้งหลงัเป็นผา้กัน้ฉากลายทบั ทิมและตน้ปาลม์ที่ขึงอยู่ระหวา่งเสาสองตน้ เสาดา้นขวาของหญิง
สาวเป็นสีด าสลกัตวัอกัษร “B” เสาดา้นซา้ยหญิงสาวมีสขีาวสลกัอกัษร “J” ผา้กัน้ฉากที่ไม่สามารถ
กัน้ทิวทศันเ์บือ้งหลงัไดห้มด ยงั คงเห็นทะเลอยู่บา้งเลก็นอ้ย ดา้นบนตรงกลางแสดงล าดบัของไพ่
คือ 2 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายชื่อภาพวา่ “The High priestess.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณจ์ านวนทัง้หมด 5 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ น า้ตก พระจนัทร ์ทบัทิม  เสา 
และมว้นกระดาษ องคป์ระกอบของภาพยงัคงมีประธานภาพอยู่กึ่งกลาง สีในภาพมีสีฟ้ามากกวา่สี
เหลืองเพียงเลก็นอ้ย และมีสขีาวและด าประกอบในสดัสว่นที่เท่า ๆ กนั สญัลกัษณร์องสว่นมากเป็น
การใหค้วามหมายโดยการสื่อถึงความลกึลบั เสน่หข์องผูห้ญิง ความโลเลคาดเดาไม่ได ้ จาก
สญัลกัษณจ์ าพวกทะเลและพระจนัทร ์ และสื่อถึงเรื่องเหนือธรรมชาต ิ การหยั่งรู ้ การสรา้งสมดลุ
จากสญัลกัษณจ์ าพวกเสาและมว้นกระดาษ “Tora” 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267317634/
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ไพ่ 3 เทพีจักรพรรดินี 
 

 
 
ภาพที่ 58 ไพ ่3 เทพีจกัรพรรดินี  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267317608/ 
 

ภาพที่โดดเดน่ดว้ยหญิงสาวรา่งทว้ม ผมสีทองเป็นลอน สวมเสือ้ผา้ชดุยาวสีขาว
ลวดลายสีแดง สวมรองเทา้สีแดงโผลใ่หเ้ห็นเพียงหนึง่ขา้ง สวมเครื่องหวัเป็นมงกฎุใบมะกอก
ประดบัดว้ยรูปดาวสีขาวหลากหลายดวง มือขา้งซา้ยวางบนตกัตนเอง และมือขวายกขึน้เลก็นอ้ย
เพื่อชคูทาทรงกลม หญิงสาวนั่งบนแท่นหินที่มีผา้และเบาะสีแดงรองเอาไวท้่ามกลางธรรมชาติ ขา้ง
แท่นหินมีโลห่ินสลกัสญัลกัษณเ์พศหญิงเอาไว ้เบือ้งหลงัหญิงสาวเป็นทวิทศันป่์าเขา ทอ้งฟา้โปรง่สี
ทองสวา่ง มีตน้ไมน้านาพนัธุด์อูดุมสมบรูณ ์และน า้ตกสงูอยู่ไกล ๆ ระยะหนา้เป็นดงดอกกา้นธูปสี
เหลืองทอง ตรงกลางดา้นบนของภาพเป็นจดุส าหรบัล าดบัเลข ในท่ีนีเ้ป็นเลขโรมนัล าดบัที่ 3 และ
ดา้นลา่งของภาพประกอบเป็นพืน้ที่ส  าหรบัช่ือไพ่ ซึง่ไพใ่บนีมี้ช่ือวา่ “The Empress” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 6 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก ่ ดวงดาว ตน้ไม ้ ทบัทิม น า้ตก 
ดอกหญา้ธูปและโล ่ โทนสีในภาพเป็นสีโทนรอ้นคลมุทั่วภาพ แทรกดว้ยสีโทนเย็นของสีเขียวจาก
ตน้ไม ้และสฟี้าจากน า้ตกเพียงเลก็นอ้ยเท่านัน้ ประธานของภาพถกูจดัไวก้ึ่งกลางภาพและมีขนาด
ใหญ่ และยงัคงใชรู้ปทรงของมนษุยเ์ป็นประธานหลกั ลอ้มรอบดว้ยสญัลกัษณท์ี่กลา่วไวข้า้งตน้ จะ
เห็นไดว้า่สญัลกัษณใ์นไพใ่บนีส้ว่นมากเป็นสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติจ านวน 5 สญัลกัษณ ์
และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ 1 สญัลกัษณ ์

https://www.pinterest.com/pin/513410426267317608/
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ไพ่ 4 เทพจักรพรรด ิ
 

 
 
ภาพที่ 59 ไพ ่4 เทพจกัรพรรดิ   
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267317576/ 
 

ภาพชายวยักลางคนไวห้นวดเครายาวขาว ผวิสีเขม้ แต่งกายดว้ยชดุเกราะทัง้ตวั คลมุ
ทบัดว้ยผา้คลมุสีแดงยาว สวมมงกฎุทองประดบัลวดลายวงกลมสีแดงและขาวคลมุศีรษะ นั่งอย่าง
สง่างามอยู่บนบลัลงักห์ินที่เรยีบง่าย แข็งแรง ประดบัดว้ยหวัแกะทัง้ 4 มมุของบลัลงัก ์ มือทัง้สอง
วางบนพนกัวาง มือขวาถือคทารูปทรงยาวประหลาดตา มือซา้ยถือลกูโลกทองค า ดา้นหลงับลัลงัก์
เป็นภเูขาสงูตระหง่านสีสม้ทอง เบือ้งลา่งมีสายน า้พาดผ่าน ทอ้งฟา้สีสม้ไรเ้มฆบดบงั แสดงใหเ้ห็น
วา่บลัลงักน์ีต้ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ใช่ บลัลงักท์ี่ตัง้อยู่ในปราสาทหรอืภายในอาคาร เลข
ประจ าไพค่ือเลข 4 และดา้นลา่งที่แสดงชื่อไพ่นีค้ือ   “The Emperor.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน  5 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ แกะ ชดุเกราะ ลกูโลก มงกฎุ 
และภเูขา โทนสีในภาพของไพใ่บนีเ้ป็นโทนสีรอ้น ซึง่น าดว้ยสีสม้ มีสีโทนเยน็เพียงแคจ่ดุระยะหลงัที่
เป็นแม่น า้เพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้  ประธานของภาพในไพใ่บนีอ้ยู่กึ่งกลางภาพ และมีขนาดที่ใหญ่กิน
พืน้ท่ีแทบทัง้ภาพ และยงัคงใชรู้ปทรงของมนษุยเ์ป็นประธานหลกั จะเห็นไดว้า่สญัลกัษณท์ี่มีผลต่อ
ความหมายของไพใ่บนีม้าจากสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติมากที่สดุ จ านวน 2 สญัลกัษณ ์และ
สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้จ านวน 3 สญัลกัษณ ์

 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267317576/
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ไพ่ 5 เทพแห่งความเมตตา 
 

 
 
ภาพที่ 60 ไพ ่5 เทพแห่งความเมตตา  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267317549/ 
 

ประธานภาพคือ เทพแห่งความเมตตา รูปรา่งของชายที่มีสีหนา้ไรอ้ารมณ ์แต่งกายดว้ย
ชดุคลมุยาวสแีดงและขาวประดบัลวดลายไมก้างเขนคลา้ยนกับวช สวมมงกฎุทรงสงู ถือคทาสีทอง 
มือขวาชนูิว้ชีแ้ละนิว้กลางขึน้ระดบัหวั นั่งบนบลัลงักห์ินระหวา่งเสาหนิสองตน้ พืน้พรมสีแดง บน
พืน้ปรากฏกญุแจสองดอกไขวก้นั ระยะหนา้ดา้นซา้ยและขวาเป็นรูปรา่งมนษุยท์ี่มีผมลา้นตรงกลาง
หนัหนา้เขา้หานกับวชคนหนึง่ ซึง่สวมเสือ้ประดบัลายดอกกกหุลาบ อีกคนเสือ้ประดบัลายดอกลลิี
ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพ่คอื 5 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายชื่อภาพวา่ “The 
Hierophant.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 3 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก ่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุย์
สรา้งขึน้ 3 สญัลกัษณ ์คือ เสา กญุแจ และมงกฎุ องคป์ระกอบของภาพคือประธานภาพอยู่กึ่งกลาง 
และมีสดัสว่นสีแดงมากท่ีสดุในภาพซึง่ตดักบัพืน้หลงัและเสาท่ีมีสีโทนขาว ในสว่นของสญัลกัษณท์ี่
ใหค้วามหมายสว่นมากเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย ความสมดลุ ความเคารพต่อโลกที่สงูกวา่  ความ
ศรทัธา เป็นตน้  
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ไพ่ 6 เทพแห่งความรัก  
 

 
 
ภาพที่ 61 ไพ ่6 เทพแห่งความรกั  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426268645492/ 
 

ประธานภาพคือเทวดาอยู่บรเิวณกึ่งกลางภาพดา้นบนลอ่งลอยมาจากกลุม่เมฆ กาง
มือออกขา้งล าตวัและมีสีหนา้สงบน่ิงอยู่ภายใตแ้สงอาทิตย ์ ดา้นลา่งประกอบดว้ยรา่งกายเปลือย
เปลา่ของมนษุยเ์พศหญิงและชาย ฝ่ังหญิงสาวที่มองขึน้ไปยงัเทวดา ดา้นหลงัปรากฏงตูวัใหญ่พนั
เก่ียวกบัตน้แอปเปิล ฝ่ังชายหนุ่มจอ้งมองมายงัหญิงสาวดา้นหลงัมีตน้ไมเ้พลิง เบือ้งหลงัเป็น
ทิวทศันข์องภเูขาที่มียอดอยูก่ลางภาพ ด้านบนตรงกลางภาพแสดงล าดับของไพ่คือ 6 และ
ด้านล่างเป็นกรอบอธิบายช่ือภาพว่า “The Lovers.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 4 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ
คือเมฆ ง ูภเูขา และเทวดา องคป์ระกอบของภาพมีการใหป้ระธานภาพอยู่ในต าแหน่งท่ีสงูกวา่ปกติ 
มีโทนสีรอ้นและเย็นในสดัสว่นที่เท่ากนั ประธานรองคือมนษุยเ์พศชายและหญิงที่อยู่ดา้นลา่งทัง้
ซา้ยและขวาของเทวดาแต่มีขนาดที่เลก็กวา่ ความหมายของสญัลกัษณเ์ก่ียวกบัจิต ส านกึที่ดี การ
เริม่ตน้ใหม ่ การลุม่หลง โดยความหมายสว่นมากเก่ียวขอ้งกบัเรื่องความสมัพนัธ ์ จะเห็นไดว้า่
สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติทัง้หมดมีความส าคญัต่อความหมายของไพ่ใบนี ้
 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426268645492/


89 
 
ไพ่ 7 เทพแหง่สงคราม 
 

 
 
ภาพที่ 62 ไพ ่7 เทพแห่งสงคราม  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316320/ 
 

ประธานภาพคือเทพแหง่สงคราม มีลกัษณะเป็นชายหนุ่มสวมชดุเกราะเต็มยศ บนชดุ
เกราะปรากฏสญัลกัษณพ์ระจนัทรแ์ละรูปทรงสี่เหลี่ยม สวมมงกฎุใบมะกอกประดบัรูปทรงดาว ยืน
บนรถศกึท่ีประดบัดว้ยผา้มา่นสฟี้าลายดาว มือขวาถือคทาอยู่บรเิวณกึ่งกลางภาพ และดา้นหนา้
มีสฟิงซส์ีขาวและด า เบือ้งหลงัเป็นทิวทศันแ์ม่น า้ ปราสาท และเสาหนิสีทองที่มีทอ้งฟ้าสีเดียวกนั 
ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพ่คอื 7 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายชื่อภาพวา่ “The 
Chariot.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 5 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ
จ านวน 3 สญัลกัษณค์ือพระจนัทร ์ ดวงดาว และสฟิงซ ์ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้
จ านวน 2 สญัลกัษณค์ือชดุเกราะ และเมือง องคป์ระกอบในภาพคือประธานภาพอยู่กึ่งกลาง 
สญัลกัษณก์ระจายรอบประธานภาพใหค้วามหมายในเรื่องการน าทาง การเตรียมพรอ้ม ความ
มุ่งมั่นแน่วแน่ โทนสีในภาพบรเิวณระยะหลงัเป็นสีเหลือง ซึง่ขบัใหป้ระธานภาพเดน่ดว้ยสีโทนเย็น  

 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316320/
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ไพ่ 8 หญิงสาวผู้แข็งแกร่ง 
 

 
  
ภาพที่ 63 ไพ ่8 หญิงสาวผูแ้ข็งแกรง่  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267317479/ 

 
ประธานภาพคือหญิงสาวผูแ้ข็งแกรง่ สวมชดุกระโปรงยาวสีขาวประดบัดว้ยกลุม่ดอก

กหุลาบ เช่นเดียวกบับนศีรษะ เหนือศีรษะปรากฏสญัลกัษณอ์นนัต ์ หญิงสาวที่ก าลงัหยอกลอ้กบั
ราชสีหอ์ยา่งออ่นโยนที่กึ่งกลางภาพ โดยที่ราชสหีไ์ม่ไดแ้สดงอาการดรุา้ยอย่างท่ีควรเป็น เบือ้งหลงั
เป็นทวิทศันป่์ากวา้ง มีทอ้งฟ้าสทีองท่ีสง่เสรมิความเดน่ชดัแก่ประธานภาพ ดา้นบนตรงกลางภาพ
แสดงล าดบัของไพ่คือ 8 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายช่ือภาพวา่ “Strength.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 4 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ
จ านวน 3 สญัลกัษณ ์ คือสิงโต ภเูขา และดอกกหุลาบ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตร ์                  
1 สญัลกัษณ ์ คือสญัลกัษณอ์นนัต ์ องคป์ระกอบของภาพที่มีประธานอยูก่ลางภาพ ขบัใหเ้ดน่ขึน้
ดว้ยสีเหลืองของทอ้งฟา้ และสีน า้ตาลของสิงโต ประธานรองเป็นตวัสิงโตท่ีมีขนาดเลก็กวา่และอยู่
ดา้นขา้งกบัประธานภาพ จะเห็นไดว้า่สญัลกัษณส์ าคญัต่อความหมายของไพใ่บนีส้ว่นมากหมายถึง 
การหมนุเวียน และความรกัท่ีสามารถควบคมุได ้ 

 
 

 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267317479/
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ไพ่ 9 ชายผู้โดดเดี่ยว 
 

 
 
ภาพที่ 64 ไพ ่9 ชายผูโ้ดดเด่ียว  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267317453/ 

 
ประธานภาพคือชายผูโ้ดดเดี่ยว เป็นผูช้ายมีอาย ุ มีหนวดเคราสีขาว สวมชดุคลมุมี

หมวกสีเทา ยืนกม้มองพืน้อยู่กึ่งกลางภาพโดยหนัดา้นขา้งสูผู่ช้ม มือขวาถือตะเกียงท่ีมีดวงดาวสอ่ง
แสงสีเหลือง มือซา้ยถือไมเ้ทา้ค า้ยนัสีเหลอืง ยืนโดดเดี่ยวบนพืน้หมิะสีขาว และเบือ้งหลงัไรส้ิ่งอื่น        
มีเพียงทอ้งฟ้าสีเทาเท่านัน้ ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพ่คอื 9 และดา้นลา่งเป็นกรอบ
อธิบายชื่อภาพวา่ “The Hermit.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 3 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ
จ านวน 2 สญัลกัษณ ์ คือ ดวงดาว และหิมะ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้จ านวน                  
1 สญัลกัษณ ์ คือตะเกียง องคป์ระกอบไพใ่บนีมี้ความแตกต่างจากไพใ่บอื่นในเรื่องของโทนสี                 
พืน้หลงัของภาพเป็นสีเทา ซึง่เป็นสีโทนเย็นแตกต่างจากไพใ่บอื่น มีการแทรกสีโทนรอ้นเพียงเลก็ 
นอ้ยเท่านัน้ คอื บรเิวณไมเ้ทา้และดวงดาวในตะเกียง ประธานของภาพมีขนาดใหญ่ จะเห็นไดว้า่
สญัลกัษณส์ าคญัต่อความหมายของไพใ่บนีส้ว่นมากหมายถึงการน าทาง ความอดทน ความ
ระมดัระวงั  และความศรทัธา 
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ไพ่ 10 เทพีแห่งพรหมลิขิต  
 

 
 
ภาพที่ 65 ไพ ่10 เทพีแห่งพรหมลิขิต  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267317351/ 

 
ประธานภาพคือวงลอ้ทรงกลมท่ีอยูก่ึ่งกลางภาพ ที่มีตวัอกัษรค าวา่ “Taro” เหนือวงลอ้

มีสฟิงซต์วัสีฟา้ถือดาบ และรอบประธานภาพประกอบดว้ยสญัลกัษณม์ากมาย ไดแ้ก่ เทวดา ววั 
สิงโต และนกเหยี่ยว ทัง้หมดมีปีก และก าลงัเปิดคมัภีรส์ีขาวอยู่สี่มมุของภาพ นอกจากนัน้ยงัมีงสูี
เหลืองและหมาป่าอยู่รอบบวงลอ้อีกดว้ย ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพค่ือ 10 และ
ดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายชื่อภาพวา่ “Wheel of Fortune.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 10 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรง
ธรรมชาติจ านวน 8 สญัลกัษณ ์คือ เทวดา สฟิงซ ์นก กระทิง สิงโต ง ูเมฆ และหมาป่า สญัลกัษณ์
จากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้จ านวน 2 สญัลกัษณ ์คือ ดาบ และคมัภีร ์องคป์ระกอบไพใ่บนีย้งัคงมี
การใหป้ระธานภาพอยู่กึ่งกลาง มีสโีทนเย็นเป็นพืน้หลงัของภาพ และระยะหนา้เป็นสีโทนรอ้นคอืสี
เหลืองและสีสม้ ประธานของภาพนีแ้ตกต่างจากไพใ่บอื่น ๆ เพราะประธานเป็นกงลอ้และลอ้มรอบ
ดว้ยสญัลกัษณท์ี่กลา่วมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่สญัลกัษณท์ี่ส  าคญัต่อความหมายของไพใ่บนีส้ว่น 
มากหมายถึง โชคชะตา การเกิดขึน้ของทกุสิ่งลว้นเกิดจากโชคชะตาก าหนดโอกาสจากเรื่องต่าง ๆ  

 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267317351/
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ไพ่ 11 เทพีแห่งความยุติธรรม 
 

 
 
ภาพที่ 66 ไพ ่11 เทพีแห่งความยตุิธรรม  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316886/ 

 
ประธานภาพคือเทพีแหง่ความยตุิธรรม เป็นหญิงสาวผมทองสวมชดุคลมุสีแดง กลาง

หนา้อกมีสญัลกัษณว์งกลม สวมมงกฎุสทีองประดบัสญัลกัษณส์ี่เหลี่ยม นั่งดว้ยทา่ทางท่ีมั่นคง มือ
ขวาชดูาบขึน้ มือซา้ยถือตราชั่งที่สองขา้งเท่ากนั เบือ้งหลงัเป็นผา้กัน้ฉากสีแดงขงึอยูร่ะหวา่งเสาหนิ
ที่เรียบง่าย พืน้หลงัสีทองโผลพ่น้เสาและผา้กัน้ฉากเพียงเลก็นอ้ย ดา้นบนตรงกลางภาพแสดง
ล าดบัของไพ่คอื 11 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายชื่อภาพวา่ “Justice.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 6 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ
จ านวน 4 สญัลกัษณ ์คือเสา ดาบ มงกฎุ และตราชั่ง สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตร ์ คือ
รูปทรงวงกลม และรูปทรงสี่เหลี่ยม องคป์ระกอบภาพโดดเด่นดว้ยสีโทนรอ้นทัง้ระยะหนา้และระยะ
หลงั คือ สีแดง และสเีหลือง ประธานของภาพนีค้ือมนษุยท์ี่วางต าแหนง่ตรงกึ่งกลาง จะเหน็ไดว้า่
สญัลกัษณส์ าคญัต่อความหมายของไพใ่บนี ้สว่นมากหมายถึง ความยตุิธรรม ความสม ่าเสมอ หรอื
ความคิดที่ปราศจากอคติเจือปน 

 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316886/
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ไพ่ 12 เทพแห่งการบูชายัญ 
 

 
 
ภาพที่ 67 ไพ ่12 เทพแห่งการบชูายญั  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316810/ 

 
ประธานภาพคือเทพแหง่การบชูายญั มาในรูปรา่งของชายหนุ่มที่มีใบหนา้เรยีบเฉย     

มีแสงสีทองออกจากศีรษะ สวมเสือ้แขนยาวสีฟ้า กางเกงขายาวสีแดง อยู่กึ่งกลางภาพในลกัษณะ
หอ้ยหวัจากเสาไมก้ลางภาพโดยมีเชือกยดึอยู่ที่ขาเพียงหนึ่งขา้ง ขา้งที่เป็นอิสระพบัไขวอ้ย่างสบาย 
มือไพลห่ลงั พืน้หลงัของภาพไม่ปรากฏสิ่งอื่นนอกจากทอ้งฟา้สีขาวโพลน ดา้นบนตรงกลางภาพ
แสดงล าดบัของไพ่คือ 12 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายช่ือภาพวา่ “The Hanged Man.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 1 สญัลกัษณ ์ คือ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุย์
สรา้งขึน้คือเชือก สีในภาพคอ่นขา้งนอ้ยประกอบดว้ยพืน้หลงัสีขาวออกเทา สนี  า้ตาลจากไม ้และสี
จากประธานของภาพ ซึง่ถกูจดัวางอยู่ที่กึ่งกลางภาพ ซึง่เป็นสีแดงจากกางเกง สฟี้าจากเสือ้ และสี
เหลืองจากแสงบรเิวณศีรษะ ซึง่สญัลกัษณใ์นภาพนี ้ คือสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้
เพียง 1 สญัลกัษณ ์ท่ีใหค้วามหมายถึงการผกูมดัเทา่นัน้  

 
 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316810/
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ไพ่ 13 เทพแห่งความตาย 
 

 
 
ภาพที่ 68 ไพ ่13 เทพแห่งความตาย  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316765/ 

 
ประธานภาพคือเทพแหง่ความตาย มาในรูปรา่งของโครงกระดกูสวมชดุเกราะสีด า ถือ

ธงสีด าลายดอกกหุลาบ นั่งอยู่บนมา้สีขาวท่ีกา้วเขา้มาสูก่ลุม่คนทัง้หญิงชาย เด็ก และพระสงฆท์ี่มี
ทัง้บาดเจ็บ และก าลงัรอ้งขอออ้นวอนต่อผูม้าเยือน เบือ้งหลงัเป็นทวิทศันน์ า้ตก ทะเล เรือใบ ไกล
ออกไปมีเสาคูท่ี่เบือ้งหลงัสอ่งแสงของดวงอาทิตย ์ทอ้งฟา้สีขาวเทาไมมี่เมฆ ดา้นบนตรงกลางภาพ
แสดงล าดบัของไพ่คือ 13 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายช่ือภาพวา่ “Death.”  

สญัลกัษณส์ าคญัในไพใ่บนีมี้จ านวน 7 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรง
ธรรมชาติจ านวน 4 สญัลกัษณ ์คือดอกกหุลาบ ดวงอาทิตย ์ มา้ และเลือด สญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่
มนษุยส์รา้งขึน้จ านวน 3 สญัลกัษณ ์คือชดุเกราะ เรือ และธง ภายในภาพมีพืน้ที่ของสีขาว เทา และ
ด าอยู่มาก และมีสีโทนรอ้นและโทนเย็นประกอบรอบ ๆ ประธานของภาพคือโครงกระดกูสวมชดุ
เกราะก าลงัข่ีมา้สีขาว ถกูจดัวางอยู่ฝ่ังซา้ยถึงตรงกลางภาพ และประธานรองคือกลุม่คนที่อยู่
ดา้นลา่งและดา้นขวา สญัลกัษณส์ าคญัต่อความหมายของไพใ่บนีส้ว่นมากหมายถึง การเตรียม 
พรอ้ม การสญูเสีย การเริม่ตน้ใหม ่ บททดสอบ การมาถงึของการเปลี่ยนแปลง 

 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316765/
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ไพ่ 14 เทพแีหง่สายรุ้ง 
 

 
 
ภาพที่ 69 ไพ ่14 เทพีแห่งสายรุง้  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316728/ 
 

ประธานภาพคือเทพีแหง่สายรุง้ มีลกัษณะผมสัน้สีทองใบหนา้เรยีบเฉยมีรงัสีและ
สญัลกัษณว์งกลมอยู่กลางศีรษะ สวมชดุยาวสีขาว หนา้อกประดบัรูปทรงสามเหล่ียม มีปีกขนาด
ใหญ่ยืนอยู่กึ่งกลางภาพ มือก าลงัเทน า้จากถว้ยหนึง่ไปสูอ่ีกถว้ย เทา้หนึง่ขา้งยืนบนผืนดนิ อีกขา้ง
จุ่มลงในน า้ ดา้นหลงัเป็นพุ่มดอกไอริส ไกลออกไปมีแสงอาทิตยส์่องผ่านภูเขา ทอ้งฟ้าสีขาวเทา 
ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพ่คือ 14 และดา้นล่างเป็นกรอบอธิบายช่ือภาพว่า 
“Temperance.”  

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 4 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ
จ านวน 2 สญัลกัษณ ์คือดวงอาทิตย ์และดอกไอรสิ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้จ านวน 
1 สญัลกัษณ ์คือถว้ย และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตรจ์ านวน 1 สญัลกัษณ ์คือรูปทรง
สามเหลี่ยม องคป์ระกอบภาพนีใ้ชส้ีโทนเย็นคอ่นขา้งมากกวา่สีโทนรอ้น กลางภาพคือประธานภาพ
ถกูดงึสายตาดว้ยสีโทนรอ้นของดวงอาทิตยท์ี่อยู่ระยะหลงัใหเ้ป็นรองประธานของภาพ สญัลกัษณ์
ในภาพใหค้วามหมายเรื่องการสื่อสาร การทดลอง การเปลี่ยนแปลง การโยกยา้ย เป็นตน้ 

 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316728/
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ไพ่ 15 เทพแหง่อบายมุข 
 

 
 
ภาพที่ 70 ไพ ่15 เทพแห่งอบายมขุ  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com /pin/513410426267316678/ 
 

ประธานภาพคือเทพแหง่อบายมขุ มีรูปลกัษณค์ลา้ยคน แต่มีหวัและสว่นลา่งเป็นแพะ 
มีปีกคา้งคาวดา้นหลงั ถือคบเพลิงใกลช้ายหนุ่ม รองลงมาคือรา่งเปลอืยเปลา่ของมนษุยช์ายหญิงท่ี
มีเขาบนหวั อยู่บรเิวณสองขา้งของประธานภาพ หญิงสาวมีหางเป็นผลองุน่ ชายหนุ่มมีหางเป็น
เปลวไฟ ก าลงัมองและชีน้ิว้ไปที่หญิงสาว ทัง้สองคนถกูลา่มดว้ยโซต่รวนที่คอเช่ือมเขา้กบัแทน่ท่ี
ประธานภาพยืนอยู่ ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพ่คือ 15 และกรอบดา้นลา่งอธิบายช่ือ
ภาพวา่ “The Devil.”  

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 2 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ
จ านวน 1 สญัลกัษณ ์ คือไฟ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้จ านวน 1 สญัลกัษณ ์ คือโซ่
ตรวน องคป์ระกอบภาพมีประธานขนาดใหญ่อยู่กลางภาพแต่เยือ้งขึน้ไปดา้นบน และมีมนษุยช์าย
หญิงขนาดเลก็ลงมา สีหลกัในภาพคือสีด า และสีโทนรอ้น ไดแ้ก ่ สีสม้ น า้ตาล และเหลอืง 
สญัลกัษณส์ว่นมากใหค้วามหมายในแงล่บหมายถงึ ความปรารถนา ผลประโยชน ์การผกูมดั กิเลส 
และความลุม่หลง 
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ไพ่ 16 ตึกพังทลาย 
 

 
 
ภาพที่ 71 ไพ ่16 ตกึพงัทลาย  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316639/ 

 
ประธานภาพคือตกึพงัทลาย มีลกัษณะเป็นตกึสงูสีเทา ก าลงัถกูสายฟ้าฟาดจนยอดตกึ

ที่มีลกัษณะคลา้ยมงกฎุพงัทลาย และมีไฟมอดไหมต้กึ ถดัมาเบือ้งหนา้มีมนษุยส์องคนอยูใ่น
ท่าทางคลา้ยตกลงมาจากตกึ รอบตวัมีเปลวไฟกระจายอยู่ เบือ้งหลงัของภาพเป็นทอ้งฟ้าสีด าสนิท 
ปกคลมุดว้ยเมฆครึม้บางสว่น ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพค่ือ 16 และกรอบดา้นลา่ง
อธิบายชื่อภาพวา่ “The Tower.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 3 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ
จ านวน 2 สญัลกัษณ ์ คือไฟ และกอ้นเมฆ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้จ านวน                              
1 สญัลกัษณ ์ คือมงกฎุ องคป์ระกอบในภาพยงัคงใหป้ระธานภาพอยู่กึ่งกลาง แต่ไพ่ใบนีป้ระธาน
ภาพอยู่เยือ้งขึน้ไปดา้นบน และท่ีส าคญัเป็นประธานภาพที่ไม่ใช่มนษุยเ์ช่นเดียวกบัไพใ่บอื่น มีสีด า
เป็นสีหลกัของภาพ ขบัเนน้ใหร้ายละเอียดท่ีเป็นสีโทนรอ้นเดน่ชดัขึน้มา สญัลกัษณใ์นไพใ่บนีใ้ห้
ความหมายในเรื่องการท าลาย  การสญูเสีย การทะเลาะเบาะแวง้ และเหตกุารณท์ี่ไม่คาดฝัน หรอื
อาจหมายถึงการถกูลดความส าคญัไดเ้ช่นกนั 

 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316639/
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ไพ่ 17 เทพแีหง่น า้ 
 

 
 
ภาพที่ 72 ไพ ่17 เทพีแห่งน า้  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316576/ 
 

ประธานภาพคือเทพีแหง่สายน า้ มีลกัษณะเป็นหญิงสาวเปลือยผมสทีอง ก าลงันั่งชนั
เข่าหนึ่งขา้งบนแอง่น า้ และขาอีกขา้งอยู่บนผืนดิน มือสองขา้งถือเหยือกน า้ที่ก  าลงัเทน า้ลงบนแอง่
น า้และดนิ เบือ้งหลงัเป็นทวิทศันข์องทุ่งกวา้งสีเขียว ไกลออกไปมีตน้ไมท้ี่มีความสมบรูณ ์ ทอ้งฟา้
ประดบัดว้ยดาว 8 ดวง มีหนึง่ดวงที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ อยู่เหนือประธานภาพ และมีสีเหลืองทอง 
ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพ่คอื 17 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายชื่อภาพวา่ “The 
Star.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 4 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ
จ านวน 3 สญัลกัษณ ์ คือดวงดาว นก และตน้ไม ้ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้จ านวน                 
1 สญัลกัษณ ์คือเหยือก องคป์ระกอบภาพยงัคงเนน้ท่ีประธานภาพอยู่กึ่งกลาง และสญัลกัษณอ์ยู่
รอบขา้ง แต่สญัลกัษณข์องไพใ่บนีมี้ขนาดที่ใหญ่ใกลเ้คียงกบัประธานภาพ สีในภาพหนกัไปทางสี
โทนเย็นของสีฟ้าและสีเขียว ท าใหย้ิ่งขบัใหส้ญัลกัษณท์ี่มีสีโทนรอ้นเดน่ชดัขึน้มา ซึง่สญัลกัษณ์
สว่นมากใหค้วามหมายในเรือ่งการคน้พบความจรงิ ความจรงิใจ การเกิดขึน้ของสิ่งท่ีดี และความ
สงบสขุ เป็นตน้ 

 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316576/
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ไพ่ 18 เทพแีหง่แสงเดอืน 
 

 
 
ภาพที่ 73 ไพ ่18 เทพีแห่งแสงเดือน  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316540/ 
 

ประธานภาพคือเทพีแหง่แสงเดือน ซึง่ปรากฏในลกัษณะของพระจนัทรเ์ต็มดวงที่มี
ใบหนา้ซอ่นเอาไวจ้นเกิดเป็นรูปทรงพระจนัทรค์รึง่เสีย้ว เบือ้งลา่งมีสนุขั หมาป่า และกุง้มงักรท่ี
ก าลงัขึน้จากน า้มาบนทุ่งหญา้กวา้ง ทัง้หมดจอ้งมองไปยงัพระจนัทรด์า้นบน ไกลออกไปมีเสาสีเทา
สองตน้ตัง้ตระหงา่นตดักบัทอ้งฟ้าสีฟ้าเรียบ ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพค่ือ 18 และ
ดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายชื่อภาพวา่ “The Moon.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน  5 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ
จ านวน 4 สญัลกัษณ ์ คือพระจนัทร ์ สนุขั หมาป่า และกุง้มงักร และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ี                    
มนษุยส์รา้งขึน้ 1 สญัลกัษณ ์ คือเสา องคป์ระกอบในภาพคือมีประธานภาพอยูก่ลางภาพเยือ้งไป
ดา้นบน โทนสีในภาพคลมุดว้ยสีโทนเย็น และโดดเด่นดว้ยสีโทนรอ้นจากพระจนัทรท์ี่มีขนาดใหญ่ 
และมีประธานรอง ไดแ้ก่ สญัลกัษณท์ัง้ 3 สญัลกัษณ ์ คือ สนุขั หมาป่า และกุง้มงักร จะเห็นได ้               
วา่สญัลกัษณท์ี่มีความส าคญัต่อความหมายของไพใ่บนี ้สว่นมากใหค้วามหมายในเรื่องความลงัเล 
การรวมกลุม่ การเปลี่ยนแปลง การระแวดระวงั และความซื่อตรง เป็นตน้ 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316540/
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ไพ่ 19 เทพแหง่ความสว่าง 
 

 
 
ภาพที่ 74 ไพ ่19 เทพแห่งความสวา่ง  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316469/ 
 

ประธานภาพคือเทพแหง่ความสวา่ง มีลกัษณะเป็นดวงอาทิตยแ์ละมีใบหนา้อยู่ขา้งใน 
แผ่รงัสีออกมาทัง้ตรงและหยกั เบือ้งลา่งปรากฏเด็กเปลือยกายนั่งกางแขนออกนอกตวัอยู่บนมา้สี
ขาว ในมือถือธงผืนผา้สีสม้ปลิวไสว เบือ้งหลงัเป็นก าแพงอิฐ และบนก าแพงมีดอกทานตะวนั 5 
ดอก ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพ่คือ 19 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายชื่อภาพว่า 
“The Sun.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 5 สญัลกัษณ ์ ทัง้หมดมาจากสญัลกัษณจ์ากรูปทรง
ธรรมชาติจ านวน 4 สญัลกัษณ ์ คือมา้ เด็ก ดอกทานตะวนั และพระอาทิตย ์ และสญัลกัษณจ์าก
รูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้จ านวน 1 สญัลกัษณ ์ คือธง องคป์ระกอบในภาพยงัคงใหป้ระธานภาพอยู่
กึ่งกลาง เยือ้งไปดา้นบน โทนสีในภาพโดดเด่นดว้ยสีโทนรอ้น คือ สีเหลืองและสีสม้ แทรกดว้ยสีโทน
เย็นเพียงเล็กนอ้ย คือสีเขียวและสีฟ้า รองประธานของภาพ คือเด็กและมา้ท่ีอยู่กลางภาพเชน่ 
เดียวกนั แตอ่ยู่ดา้นลา่งของภาพ สญัลกัษณส์ว่นใหญ่ในไพใ่บนีใ้หค้วามหมายถึงการเริม่ตน้ใหม่ 
ความจรงิใจ ไรเ้ดียงสา การกระท าที่ดี ความเขม้แข็ง ความอดทน และความซื่อสตัย ์

 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316469/
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ไพ่ 20 วันแหง่การพพิากษา   
 

 
 
ภาพที่ 75 ไพ ่20 วนัแห่งการพิพากษา   
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316425/ 
 

ประธานภาพคือเทวดาที่โผลม่าจากกอ้นเมฆบนทอ้งฟ้า ก าลงัเป่าแตรลงมายงัเบือ้ง
ลา่ง แตรมีธงรูปไมก้างเขนประดบั เบือ้งลา่งคือกลุม่คนที่มีทัง้หญิง ชาย และเด็ก ก าลงัยืนอยู่ใน
กลอ่งสี่เหลี่ยมคลา้ยโลงศพ ที่ลอยอยู่บนผืนน า้ เบือ้งหลงัคือภเูขาน า้แข็ง ผูค้นเหลา่นัน้ท าท่าทาง
คลา้ยก าลงัรอคอย ออ้นวอนบางสิ่งจากเทวดาดา้นบน ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพ่ 
คือ 20 และมีกรอบดา้นลา่งเป็นชื่อภาพวา่ “Judgement.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณท์ี่ส  าคญัจ านวน 8 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรง
ธรรมชาติจ านวน 3 สญัลกัษณ ์ คือเทวดา เมฆ และภเูขา สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้
จ านวน 5 สญัลกัษณ ์คือภเูขาน า้แข็ง แตร ธง ไมก้างเขน และโลงศพ องคป์ระกอบภาพมีโทนสีที่
เป็นโทนเย็นในสดัสว่นที่มากกวา่สีโทนรอ้น สโีทนรอ้นอยู่ในบรเิวณของประธานภาพท าใหป้ระธาน
ภาพมีความเด่นชดัมากยิ่งขึน้ จะเห็นไดว้า่สญัลกัษณส์ าคญัต่อความหมายของไพใ่บนีส้ว่นมาก
หมายถึง การเฝา้รอโอกาส การรอคอยบางสิ่งบางอย่างท่ีไม่สามารถควบคมุได ้ การหยดุรอ และ
มกัจะเก่ียวขอ้งกบัศาสนาหรอืสิ่งที่สงูกวา่มนษุย ์
 
 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316425/
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 ไพ่ 21 เทพผู้ีสร้างโลก 
 

 
 
ภาพที่ 76 ไพ ่21 เทพีผูส้รา้งโลก  
ที่มา: Soleeig Fabricius Holm, Major Arcana, accessed September 26, 2019, available 
form  https://www.pinterest.com/pin/513410426267316375/ 
 

ประธานภาพคือเทพีผูส้รา้งโลก มีลกัษณะเป็นหญิงสาวเปลือยมีเพียงผา้สีเทาพนัปก 
ปิดรา่งกาย มือสองขา้งถือคทารูปรา่งคลา้ยเทียนเอาไว ้ ท าทา่ทางคลา้ยก าลงัรา่ยร  าและถกูลอ้ม
ดว้ยพวงมาลยั พนัรบิบิน้สีแดงทัง้บนและลา่งซึง่แทจ้รงิแลว้คือสญัลกัษณอ์นนัต ์มมุบนภาพมีกลุม่
เมฆ ที่มีหวัของสิ่งมีชีวิตประดบั ไดแ้ก่ เทวดา นกเหยี่ยว กระทิง และสิงโต เบือ้งหลงัเป็นทอ้งฟา้สี
ฟ้าสวา่ง ดา้นบนตรงกลางภาพแสดงล าดบัของไพ่คือ 21 และดา้นลา่งเป็นกรอบอธิบายชื่อภาพวา่ 
“The World.” 

ไพใ่บนีมี้สญัลกัษณส์ าคญัจ านวน 8 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ

จ านวน 5 สญัลกัษณ ์คือเมฆ สิงโต กระทิง เทวดา และนกเหย่ียว สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุย์

สรา้งขึน้จ านวน 2 สญัลกัษณ ์ คือพวงมาลยั และเทียน สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตร์

จ านวน 1 สญัลกัษณ ์คือสญัลกัษณอ์นนัต ์ องคป์ระกอบภาพมีประธานอยู่ตรงกลางและลอ้มดว้ย

สญัลกัษณต์่าง ๆ มีโทนสีรอ้นและเยน็ในสดัสว่นเท่ากนั และดว้ยพืน้หลงัมีสีฟ้าท าใหไ้พใ่บนีน้  าดว้ย

สีโทนเยน็ สญัลกัษณส์ว่นใหญ่ใหค้วามหมายถึงความอิสระ ความส าเรจ็ ความสมหวงั การหลดุพน้

จากสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต 

https://www.pinterest.com/pin/513410426267316375/
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บทที ่4 
 

วิเคราะหสั์ญลักษณ ์และรูปแบบการสร้างภาพประกอบของไพท่าโรตชุ์ดไรเดอรเ์วท 
 

จากการแบ่งประเภทของสญัลกัษณ ์ ความหมายไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท และรูปแบบ
การสรา้งไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทในบทท่ีผา่นมา ในบทนีจ้ะกลา่วถงึการวิเคราะหจ์ากการจ าแนก
ประเภทของสญัลกัษณ ์ โดยจะแบง่เป็นการวิเคราะหใ์นแง่ของความหมาย รูปทรง และการจดัวาง
ของสญัลกัษณ ์ประกอบกบัการวิเคราะหรู์ปแบบการสรา้งภาพประกอบในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 

 
1. ประเภทสัญลักษณ ์

การวิเคราะหเ์รื่องการจ าแนกประเภทสญัลกัษณใ์นหวัขอ้นี ้ เป็นการวิเคราะหใ์น 3 
ประเด็นหลกั คือความหมายของสญัลกัษณท์ัง้แง่บวก แง่ลบ และบวกลบ ในตวัของสญัลกัษณต์่าง ๆ 
วิเคราะหใ์นดา้นของรูปทรง ซึง่ประกอบดว้ยรูปทรงของสญัลกัษณท์ี่คงเดิม และรูปทรงหลากหลาย
และประการสดุทา้ยคือการจดัวางสญัลกัษณ ์โดยจดัแบง่เป็นสญัลกัษณห์ลกัและรองในองคป์ระกอบ
ของภาพไพต่่าง ๆ ซึง่การวิเคราะหเ์หลา่นีใ้ชก้ารวิเคราะหใ์นเชิงคณุภาพรว่มกบัปรมิาณ เพื่อใหผ้ล
การวิเคราะหเ์ป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1  ความหมายของสัญลักษณ ์
 ความหมายของสญัลกัษณใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วททัง้หมด 85 สญัลกัษณ ์         

มีความหมายท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ประกอบไปดว้ยทัง้ความหมายเชงิบวก ความหมายเชิงลบ                      
และความหมายเชงิบวกลบ สัญลักษณท์ั้งหมดประกอบกันเพื่อก่อใหเ้กิดความหมายที่สมบูรณ์               
ในไพ่ทาโรตแ์ต่ละใบ โดยในหวัขอ้นีจ้ะยงัคงใชป้ระเภทของสญัลกัษณจ์ากบทกอ่นหนา้ คือ 
สญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงจากธรรมชาติ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ และสญัลกัษณจ์าก
รูปทรงทางคณิตศาสตร ์ในการวิเคราะห ์ซึง่มีรายละเอยีดดงันี ้

1.1.1 ความหมายเชิงบวก  
สญัลกัษณใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ปรากฏสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมาย

เชิงบวกจ านวนทัง้หมด 63 สญัลกัษณ ์ ซึง่แบง่เป็นสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติทัง้หมด               
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จ านวน 37 สญัลกัษณ ์สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ทัง้หมดจ านวน 22 สญัลกัษณ ์และ
สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตรท์ัง้หมดจ านวน 4 สญัลกัษณ ์ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

สัญลักษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติที่ใหค้วามหมายเชิงบวกในไพ่ทาโรต์
ชุดไรเดอรเ์วทนั้น ปรากฏจ านวนสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายเชงิบวกมากท่ีสดุคือ สญัลกัษณจ์าก
หมวดหมู่สตัวท์ี่มีกระดกูสนัหลงัทัง้หมดจ านวน 14 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ มา้ที่มีความหมายถึง                      
ความเท่าเทียม ความแข็งแกรง่ ความมีชีวิตชีวา สนุขั หมายถึงความซื่อสตัย ์ความภกัดี ความจรงิ 
ความมั่นคง และความชอบธรรม แกะ หมายถึงความมุง่มั่น ความคิดรเิริม่ ความเป็นผูน้  า                        
กระทิง หมายถึงความอดทน ความยิ่งใหญ่ ความมั่นคง จิง้จอก หมายถึงการรวมกลุม่ ความภกัดี 
การระแวดระวงั ปลาวาฬ หมายถึงการปลดปลอ่ย ความคิดสรา้งสรรคแ์ละความเห็นใจ แมว 
หมายถึงการตื่นตวั รบัรู ้ พลงัในการท างาน และความสามารถทางจิต กระต่าย หมายถึงการ
ตดัสินใจอย่างเด็ดขาด อีกนยัสื่อถึงเพ่ือนและครอบครวั กิง้ก่า หมายถึงวิสยัทศัน ์ การรบัรู ้ และ                 
การเกิดใหม ่ มงักร หมายถึงอ านาจ ความลกึลบั ความยิ่งใหญ่ นก หมายถึงความคิด วิญญาณ         
อดุมคติที่สงูสง่ นกเหยี่ยว หมายถึงสิ่งที่เหนือกวา่ พลงั และศกัยภาพท่ีดีของตนเอง นกพริาบ 
หมายถงึจิตวญิญาณ ความหวงั ความบรสิทุธ์ิ และปลา หมายถงึความคิดสรา้งสรรค ์ ความคิด               
ในใจ และจิตใตส้  านกึ รองลงมา คือสญัลกัษณจ์ากหมวดหมูพ่ืชพรรณ ซึง่มีทัง้ดอกไมแ้ละผลไม้
ทัง้หมดจ านวน 11 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก ่ ดอกกหุลาบ ดอกลิล ี ดอกทานตะวนั หญา้ธูป ดอกไอรสิ                 
พวงองุน่ แอปเป้ิล ทบัทิม ลกูแพร ฟักทอง และสม้ สญัลกัษณจ์ากหมวดหมู่แหลง่ธรรมชาติจ านวน 
6 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ น า้แข็ง ฝน พระจนัทร ์ พระอาทิตย ์ ดวงดาว และภเูขา และสดุทา้ยคือ
สญัลกัษณจ์ากหมวดหมู่สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั และหมวดหมูม่นษุยจ์  านวนหมวดหมู่ละ 3 
สญัลกัษณเ์ท่ากนั กลา่วคือ หมวดหมู่สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั ประกอบดว้ยผีเสือ้ กุง้มงักร และหอย
ทาก และหมวดสญัลกัษณจ์ากคน 3 สญัลกัษณ ์ประกอบดว้ยเด็ก เทวดา และสฟิงซ ์

ในสว่นสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ ปรากฏสญัลกัษณท์ี่ใหค้วาม 
หมายเชิงบวกทัง้หมดจ านวน 22 สญัลกัษณ ์ ซึง่มีท่ีมาจากหมวดหมู่ขา้วของเครื่องใชจ้  านวน
ทัง้หมด 15 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ ชดุเกราะ มา้นั่ง มงกฎุ ตราชั่ง เทียน คอ้น คมัภีร ์เหยือก ตะเกียง แตร 
มว้นกระดาษ ลกูโลก คทางไูขว ้คราด และพวงมาลยั รองลงมาคือสญัลกัษณจ์ากหมวดหมู่สถานที่
อยู่อาศยัทัง้หมดจ านวน 6 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ เมือง บา้น สะพาน เสา กระจกส ีและซุม้ประต ูและ
ตามดว้ยสญัลกัษณจ์ากหมวดหมู่ยานพาหนะจ านวน 1 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ เรือ ซึง่จะเห็นไดว้า่
สว่นมากสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ท่ีมีความหมายเชงิบวก มาจากสญัลกัษณห์มวด 
หมู่ขา้วของเครื่องใช ้ 
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สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตรมี์จ านวนทัง้หมด 4 สญัลกัษณ ์           
ลว้นเป็นสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายเชิงบวกทัง้สิน้ แบ่งเป็นสญัลกัษณจ์ากหมวดหมู่เรขาคณิต 3 
สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และจากหมวดหมู่การนบัปรมิาณ 1 สญัลกัษณ ์คอื 
สญัลกัษณอ์นนัต ์ซึง่สามารถแจกแจงไดด้งัตารางที่ 1 ตอ่ไปนี ้ 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนสญัลกัษณเ์ชิงบวกในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
 

ประเภทสัญลักษณ ์

รูปทรงธรรมชาต ิ รูปทรงทีม่นุษยส์ร้างขึน้ รูปทรงทางคณิตศาสตร ์

หมวดหมู ่ จ านวน หมวดหมู ่ จ านวน หมวดหมู ่ จ านวน 

สตัวท่ี์มีกระดกูสนัหลงั 14 ขา้วของเครื่องใช ้ 15 เรขาคณิต 3 
พืชพรรณ 11 สถานท่ีอยู่อาศยั 6 การนบัปรมิาณ 1 
แหลง่ธรรมชาติ 6 ยานพาหนะ 1   

สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั 3     

คน 3     

รวม 37 รวม 22 รวม 4 

 
จากตารางที่ 1 แสดงสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายเชิงบวกโดยการแบ่ง

หมวดหมู่จะเห็นไดว้า่ ประเภทสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติมีจ  านวนของสญัลกัษณท์ี่ใหค้วาม 
หมายเชิงบวกมากท่ีสดุ รองลงมาคือสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ และสญัลกัษณ ์                  
จากรูปทรงเรขาคณิตเป็นล าดบัสดุทา้ย แสดงใหเ้ห็นถึงการเคารพและใหค้วามส าคญักบัธรรมชาติ 
แต่หากแบง่ตามหมวดหมู่จะพบวา่หมวดหมู่ขา้วของเครื่องใชจ้ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้มีจ  านวน
มากท่ีสดุ ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่สญัลกัษณเ์ชงิบวกในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้ ใหค้วามส าคญักบั
ธรรมชาติและผลผลิตจากมนษุยใ์นสดัสว่นที่เท่า ๆ กนั แสดงถึงการใหค้วามส าคญั และการเคารพ
ในเรื่องของความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัธรรมชาติเป็นอย่างมาก ซึง่ความหมายเชิงบวกเหลา่นีมี้
ที่มาจากรูปทรงลกัษณะ อปุนิสยั และประโยชนใ์ชส้อยของสิ่งของที่สมัพนัธก์บัการกระท าของ
มนษุยเ์ป็นหลกั ซึง่ในสญัลกัษณจ์ากรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีลกัษณะที่เรยีบง่าย ดา้นการแสดงออก
และมีความหมายท่ีเป็นนามธรรมมีจ านวนที่นอ้ยกวา่อย่างเห็นไดช้ดั 
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1.1.2 ความหมายเชิงลบ  
สญัลกัษณใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ปรากฏสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมาย          

ในเชิงลบทัง้หมดจ านวน 6 สญัลกัษณ ์ซึง่แบง่เป็นสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติจ านวน 2 สญัลกัษณ ์
และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้จ านวน 4 สญัลกัษณ ์ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

สัญลักษณ์จากรูปทรงธรรมชาติในความหมายเชิงลบ 2 สญัลกัษณ ์
มาจากหมวดหมู่คนจ านวน 1 สญัลกัษณ ์คือเลือด  ที่ใหค้วามหมายถึงการสญูเสีย ความเจ็บป่วย 
และความตาย ซึง่มีที่มาจากตน้เหตขุองการเกิด คอืการเสียเลือดจะตอ้งมาจากอาการบาดเจ็บ 
อบุตัิเหตตุ่าง ๆ ในสว่นของหมวดหมู่แหลง่ธรรมชาติจ านวน 1 สญัลกัษณ ์ คือน า้ตก ที่หมายถึง
อารมณท์ี่รุนแรง ฉนุเฉียว และผลจากการไม่ควบคมุอารมณ ์ มีที่มาจากกายภาพของน า้ตกท่ีไม่
สามารถควบคมุได ้ 

สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ มีสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายเชิงลบ
จ านวน 4 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ ผา้ปิดตา ที่มีความหมายถึงความไม่เต็มใจยอมรบักบัความจรงิ การ
ปิดบงัซอ่นเรน้ และการปิดกัน้ ผา้คลมุ หมายถึงความคลมุเครือ การแสวงหาแสงสวา่งและความ
ชดัเจน ไมค้  า้ หมายถึงความยากล าบาก การเจ็บป่วย และอบุตัเิหต ุ และสดุทา้ยคือโซต่รวน 
หมายถึงขอ้จ ากดั ทาส ความขดัแยง้ การถกูควบคมุ และการผกูมดั ซึง่สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ี
มนษุยส์รา้งขึน้ที่ใหค้วามหมายเชิงลบในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ลว้นมีที่มาจากลกัษณะการใชง้าน
ของสิ่งของนัน้ ๆ เป็นสว่นมาก สามารถแจกแจงไดด้งัตารางที่ 2 ต่อไปนี ้
 
ตารางท่ี 2 จ านวนสญัลกัษณเ์ชิงลบในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
 

ประเภทสัญลักษณ ์
รูปทรงธรรมชาต ิ รูปทรงทีม่นุษยส์ร้างขึน้ 

หมวดหมู ่ จ านวน หมวดหมู ่ จ านวน 
คน 1 ขา้วของเครื่องใช ้ 4 
แหลง่ธรรมชาติ 1   

รวม 2 รวม 4 
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จากตารางที่ 2 เบือ้งตน้จะเห็นไดว้า่สญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายเชิงลบแก่                
ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท สว่นมากมีที่มาจากสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขีน้ ซึง่มีจ านวนทัง้หมด   
4 สญัลกัษณจ์ากทัง้หมด 6 สญัลกัษณ ์และอีก 2 สญัลกัษณม์าจากรูปทรงแหลง่ธรรมชาติ เม่ือเทียบ
จ านวนทัง้หมดของสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายบวกกบัความหมายลบ จะเห็นไดว้า่สญัลกัษณท์ี่ให้
ความหมายบวกมีจ านวนมากกวา่สญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายลบถึง 5 เท่า ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้
สว่นมากเนน้แสดงออกในเรื่องทางบวกมากกวา่ทางลบ ซึง่ความหมายของสญัลกัษณท์ัง้หมดมีที่มาจาก
ลกัษณะการใชส้อยของสิ่งของเหลา่นัน้ เหตจุากการสญูเสียเลือด และกายภาพของธรรมชาติท่ีรุนแรง
และควบคมุไม่ไดข้องน า้ตก    ซึง่ทัง้หมดนีมี้ความสมัพนัธก์นักบัความหมายเชิงลบในหมวดหมู่ขา้วของ
เครื่องใชท้ี่ปรากฏในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 

1.1.3 ความหมายเชิงบวกลบ 
นอกเหนือจากความชดัเจนในสว่นของความหมายบวกและความหมายลบ 

ในภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้ ยงัพบสญัลกัษณท์ี่มีความหมายคลมุเครือ กลา่วคือ            
มีการปรากฏใชส้ญัลกัษณด์งักลา่วทัง้สองความหมาย หรอืมีความหมายท่ีสามารถเป็นไดท้ั้งดา้น
บวกและลบในสญัลกัษณเ์ดยีวกนั ซึง่ในท่ีนีจ้ะกลา่วถงึสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายเชิงบวกและลบ
ในรูปทรงเดียว ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายเชิงบวกลบแก่ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทมีจ านวน
ทัง้หมด 16 สญัลกัษณ ์ ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็นสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติทัง้หมดจ านวน                   
7 สญัลกัษณ ์และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้จ านวนทัง้หมด 9 สญัลกัษณ ์สญัลกัษณ์
กลุม่แรกมีที่มาจากหมวดหมู่สตัวท์ี่มีกระดกูสนัหลงัจ านวน 2 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ สิงโต นอกจากจะมี
ความหมายถงึความแข็งแกรง่ ความกลา้หาญ ยงัถกูมองเป็นทัง้ผูก้อบกูแ้ละผูท้  าลายลา้งอีกดว้ย 
และง ู ที่มีความหมายถงึการเกิดใหม ่ การพฒันา พลงัชีวิต การปรบัตวั นอกจากนีย้งัเป็นตวัแทน
ของความชั่วรา้ยและการลอ่ลวง และมาจากหมวดหมู่แหลง่ธรรมชาตจิ านวน 4 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ 
ทะเล หมายถึงความเป็นไปไดแ้บบไม่สิน้สดุ สิง่ที่ไมส่ามารถเขา้ใจไดง้่าย พลงัที่เหนือกวา่ หิมะ 
หมายถึงความล าบาก ความเหงา แตร่ะหวา่งทางจะเจอสิ่งสวยงาม เมฆหมายถึงการเปิดเผย 
ความสบัสนและการตดัสินใจ และไฟ หมายถึงการสรา้งสรรคแ์ละการท าลายลา้ง การเปลี่ยนแปลง 
ความหลงใหล อีกทัง้ยงัหมายถงึความทะเยอทะยานอีกดว้ย และสญัลกัษณจ์ากหมวดหมู่พืช
พรรณจ านวน 1 สญัลกัษณ ์คือ ตน้ไม ้ที่ใหค้วามหมายถึงการเติบโต แต่จะมีความแตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะ หากเป็นตน้ที่อดุมสมบรูณจ์ะเป็นในทิศทางที่ด ีแต่หากเป็นตน้ไมแ้คระแกรน็ หรอืยืน
ตน้ตายจะหมายความถึงทิศทางท่ีไม่ด ี
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นอกจากนีย้งัมีสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายเชิงบวกลบจากสญัลกัษณจ์าก
รูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ทัง้หมดจ านวน 9 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ เหรยีญ หมายถึงสิง่ที่จบัตอ้งไดภ้ายนอก 
อาจเป็นวตัถหุรอืเงินทอง ถว้ย หมายถึงอารมณ ์ ความรูส้กึ และความรกั ดาบ หมายถึงความคิด 
ตรรกะ ความรู ้และการสื่อสาร ไมเ้ทา้ หมายถึงความตอ้งการ ความปรารถนา และการงานอาชีพ      
โล ่ หมายถึงการปอ้งกนั การเตรียมการ และยงัหมายถึงการปกปิดอีกดว้ย ธง หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลง การประกาศ กญุแจ หมายถึงสติปัญญา ภมูิปัญญา การเปิดเผยความลบั อีกนยัหนึ่ง
หมายถึงการปิดกัน้ศกัยภาพตนเอง เชือก หมายถึงการผกูมดั ขอ้จ ากดั และการหยดุพกัเพื่อใช้
ความคิด และโลงศพ ที่มีความหมายถึงความคิดท่ีไม่ดี และการพกัผอ่นจากความคิด สญัลกัษณ์
ทัง้หมดนีล้ว้นมีที่มาจากหมวดหมู่ขา้วของเครื่องใชท้ัง้สิน้  
 
ตารางท่ี 3 จ านวนสญัลกัษณเ์ชิงบวกลบในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
 

ประเภทสัญลักษณ ์
รูปทรงธรรมชาต ิ รูปทรงทีม่นุษยส์ร้างขึน้ 

หมวดหมู ่ จ านวน หมวดหมู ่ จ านวน 

สตัวท์ี่มีกระดกูสนัหลงั 2 ขา้วของเครื่องใช ้ 9 
แหลง่ธรรมชาติ 4   

พืชพรรณ 1   

รวม 7 รวม 9 

 
จากตารางที่ 3 แสดงสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายเชิงบวกลบในไพท่าโรตช์ดุ

ไรเดอรเ์วทโดยแบ่งเป็นหมวดหมู ่ จะเหน็ไดว้า่สญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายเชงิบวกลบสว่นมากนัน้
มาจากสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนุษยส์รา้งขึน้ ทัง้หมดเป็นสญัลกัษณท์ี่อยู่ในหมวดหมู่ขา้วของ
เครื่องใชท้ัง้สิน้ รองลงมาคือสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติซึ่งเรียงล าดบัจากหมวดหมู่แหล่ง
ธรรมชาติ หมวดหมู่สตัวท์ี่มีกระดกูสนัหลงั และอนัดบัสดุทา้ยคือหมวดหมูพ่ืชพรรณท่ีมีจ านวน
นอ้ยที่สดุ แสดงใหเ้ห็นวา่สญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายบวกและลบพบมากที่สดุในสญัลกัษณจ์าก
รูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ 
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จากการวิเคราะหข์า้งตน้ทัง้การแบง่ประเภทของสญัลกัษณจ์ากความหมาย 
จะเห็นไดว้า่สญัลกัษณใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้ ใหค้วามหมายบวกในจ านวนมากที่สดุ ซึง่มีที่มา
จากสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติมากที่สดุ ตามดว้ยสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ และ
สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตรท์ัง้หมด ลว้นเป็นสญัลกัษณใ์หค้วามหมายบวกทัง้สิน้ รองลง 
มาคือสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายบวกลบ มีที่มาจากสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้มากที่สดุ 
และสญัลกัษณท์ี่ใหค้วามหมายลบ ซึง่มีที่มาจากสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ และ
สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติตามล าดบั 

1.2 รูปทรงของสัญลักษณ ์
รูปทรงของสญัลกัษณใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทจ านวน 85 สญัลกัษณน์ัน้ รูปทรง

หนึง่อาจมีการพบไดใ้นไพเ่พียงหนึง่ใบหรอืมากกวา่ แต่การแสดงออกของรูปทรงจะเปลี่ยนไปตาม
ความหมายของไพท่าโรตใ์บนัน้ ๆ ซึง่ในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้มีการคงรูปทรงเดมิของ
สญัลกัษณท์ัง้หมด 52 สญัลกัษณ ์ และมีการใชรู้ปทรงที่หลากหลายของสญัลกัษณท์ัง้หมด 33 
สญัลกัษณ ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.2.1 รูปทรงคงเดมิ  
สญัลกัษณใ์นไพ่ทาโรตช์ุดไรเดอรเ์วทปรากฏสญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงคงเดิม 

คือ รูปทรงที่ปรากฏบนหนา้ไพเ่พียงใบเดียวหรือหลายใบ แตไ่ม่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงแมแ้ต่
นอ้ย ซึง่มีที่มาจากจากสญัลกัษณจ์าก 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติที่มี
สญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงคงเดิมทัง้หมดจ านวน 28 สญัลกัษณ ์  สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่พืชพรรณ
จ านวน 9 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ ดอกทานตะวนั, หญา้ธูป, ดอกไอรสิ, พวงองุน่, แอปเป้ิล, ทบัทิม, ลกู
แพร, ฟักทองและสม้ หมวดหมู่สตัวท์ี่มีกระดกูสนัหลงัจ านวน 9 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ หมาป่า, ปลาวาฬ
, แมว, กระตา่ย, แกะ, ง,ู มงักร, นก และนกพิราบ หมวดหมู่แหลง่ธรรมชาติจ านวน 6 สญัลกัษณ ์
ไดแ้ก่ น า้ตก, น า้แข็ง, หิมะ, ฝน, ดวงดาว และไฟ หมวดหมู่สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงัจ านวน 3 
สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ ผีเสือ้ กุง้มงักร และหอยทาก และสดุทา้ยจากหมวดหมู่คนจ านวน 1 สญัลกัษณ ์
คือเลือด สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ทัง้หมดจ านวน 14 สญัลกัษณ ์ แบง่เป็นหมวดหมู่
ขา้วของเครื่องใชจ้  านวน 20 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ ดาบ, ไมเ้ทา้, โล,่ ตราชั่ง, เทียน, ผา้ปิดตา, คมัภีร,์ 
เหยือก, ตะเกียง, ผา้คลมุ, ไมค้  า้, กญุแจ, โซต่รวน, แตร, มว้นกระดาษ, ลกูโลก, เชือก, คทางไูขว,้ 
คราด และพวงมาลยั และจากหมวดหมู่สถานที่อยู่อาศยัจ านวน 1 สญัลกัษณ ์ คือสะพาน ล าดบั
สดุทา้ยสญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตรท์ัง้หมดจ านวน 3 สญัลกัษณ ์คือสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 
และวงกลม ซึ่งสามารถแจกแจงไดด้งัตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4 จ านวนสญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงคงเดิมในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
 

ประเภทสัญลักษณ ์
รูปทรงธรรมชาต ิ รูปทรงทีม่นุษยส์ร้างขึน้ รูปทรงทางคณิตศาสตร ์

หมวดหมู ่ จ านวน หมวดหมู ่ จ านวน หมวดหมู ่ จ านวน 
พืชพรรณ 9 ขา้วของเครื่องใช ้ 20 เรขาคณิต 3 

สตัวท่ี์มีกระดกูสนัหลงั 9 สถานท่ีอยู่อาศยั 1   

แหลง่ธรรมชาติ 6     

สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั 3     

มนษุย ์ 1     

รวม 28 รวม 21 รวม 3 

 
จากตารางที่ 4 แสดงใหเ้ห็นถงึจ านวนของสญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงคงเดิม                 

ซึง่แบง่ตามหมวดหมู่ของสญัลกัษณแ์ต่ละประเภท ซึง่สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติมีสญัลกัษณ์
ที่มีรูปทรงคงเดิมจ านวน 28 สญัลกัษณจ์ากทัง้หมดจ านวน 46 สญัลกัษณ ์สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ี
มนษุยส์รา้งขึน้มีจ  านวน 21 สญัลกัษณจ์ากทัง้หมด 35 สญัลกัษณ ์เช่นเดียวกนักบัสญัลกัษณจ์าก
รูปทรงทางคณิตศาสตร ์ ในหมวดหมู่เรขาคณิตท่ีมีจ านวน 3 สญัลกัษณ ์ และไม่พบสญัลกัษณ ์                  
จากหมวดหมูก่ารนบัปรมิาณในสญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงคงเดิม จะเห็นไดว้า่สดัสว่นของสญัลกัษณท์ี่ 
มีรูปคงเดิมนัน้มีจ านวนมากกว่าครึ่งของสญัลกัษณท์ัง้ 3 ประเภท แสดงใหเ้ห็นถึงการเลือกใช้
สญัลกัษณท์ี่มีความหลากหลายชนิด  แต่การเปลี่ยนแปลงของรูปทรงนัน้มีนอ้ยอยา่งเห็นไดช้ดั 

รูปทรงที่คงเดิมของสญัลกัษณเ์หล่านี ้ ส่วนมากเกิดจากการปรากฏบน
ภาพประกอบไพ่ทาโรตช์ุดไรเดอร์เวทเพียงสญัลกัษณล์ะ 1 ใบ และสว่นนอ้ยที่สญัลกัษณค์งเดิม
เหลา่นัน้ปรากฏบนภาพประกอบไพท่าโรตห์ลายใบ ไดแ้ก่ ง,ู มงักร, แกะ, นก, ดวงดาว, ไฟ, ดาบ, 
ไมเ้ทา้, ตราชั่ง, ผา้ปิดตา และพวงมาลยั ซึง่นบัเป็นจ านวน 11 สญัลกัษณจ์ากจ านวนสญัลกัษณท์ี่
มีรูปทรงคงเดิมทัง้หมด 52 สญัลกัษณเ์ท่านัน้  
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1.2.2 รูปทรงหลากหลาย  
สญัลกัษณท์ี่ปรากฏรูปทรงหลากหลายในภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 

ซึง่มีจ านวนทัง้หมด 33 สญัลกัษณจ์ากทัง้หมด 85 สญัลกัษณ ์ ซึง่ประกอบดว้ยสญัลกัษณ ์              
จากรูปทรงธรรมชาติจ านวนทัง้หมด 18 สญัลกัษณ ์สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้จ านวน                    
14 สญัลกัษณ ์และสดุทา้ยสญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตร ์จ านวน 1 สญัลกัษณต์ามล าดบั  

ในที่นีส้ามารถแจกแจงออกตามหมวดหมู่ไดด้งันี ้ สญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงท่ี
หลากหลายในประเภทสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ มีที่มาจากหมวดหมู่สตัวท์ี่มีกระดกูสนัหลงั
จ านวน 7 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ มา้, สิงโต, สนุขั, กระทิง, กิง้ก่า, นกเหยี่ยว และปลา                         
หมวดหมู่คนจ านวน 3 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก ่ เด็ก เทวดา และสฟิงซ ์ หมวดหมู่แหลง่ธรรมชาติจ านวน               
5 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ ทะเล, พระจนัทร,์ พระอาทิตย,์ เมฆ, และภเูขา หมวดหมู่พืชพรรณจ านวน                      
3  สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ ตน้ไม ้ดอกกหุลาบ และดอกลิลี่ 

ต่อมาจากประเภทสญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ มีที่มาจากหมวด 
หมู่ขา้วของเครื่องใชจ้  านวน 8 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ เหรยีญ, ถว้ย, ธง, ชดุเกราะ, มา้นั่ง, มงกฎุ, คอ้น 
และโลงศพ  หมวดหมู่สถานที่อยู่อาศยัจ านวน 5 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ เมือง, บา้น, เสา, กระจกสี และ
ซุม้ประต ูสดุทา้ยจากหมวดหมู่ยานพาหนะจ านวน 1 สญัลกัษณ ์คือ เรอื ซึง่มี 2 รูปทรง 

สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตร ์ เป็นประเภทสญัลกัษณท์ี่พบว่ามี
รูปทรงที่หลากหลายเป็นจ านวนนอ้ยที่สดุเพียงจ านวน 1 สญัลกัษณ ์ ซึง่มี 3 รูปทรง มาจาก
หมวดหมู่การนบัปรมิาณ คือ สญัลกัษณอ์นนัต ์ ซึง่สามารถแจกแจงไดด้งันี ้
 
ตารางท่ี 5 จ านวนสญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงหลากหลายในไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
 

ประเภทสัญลักษณ ์
รูปทรงธรรมชาต ิ รูปทรงทีม่นุษยส์ร้างขึน้ รูปทรงทางคณิตศาสตร ์

หมวดหมู ่ จ านวน หมวดหมู ่ จ านวน หมวดหมู ่ จ านวน 
สตัวท่ี์มีกระดกูสนัหลงั 7 ขา้วของเครื่องใช ้ 8 การนบัปรมิาณ 1 
แหลง่ธรรมชาติ 5 สถานท่ีอยู่อาศยั 5   
พืชพรรณ  3 ยานพาหนะ 1   
มนษุย ์ 3     

รวม 18 รวม 14 รวม 1 
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จากตารางที่ 5 ที่แสดงจ านวนของสญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงหลากหลายจะเห็น
ไดว้า่ประเภทของสญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงท่ีหลากหลายมากที่สดุ ไดแ้ก่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรง
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหมวดหมู่สตัวท์ี่มีกระดกูสนัหลงั รองลงมาคือสญัลกัษณจ์ากรูป 
ทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ในหมวดหมู่ขา้วของเครื่องใช ้ และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตรใ์น
หมวดหมู่การนบัปรมิาณตามล าดบั ซึง่ความหลากหลายของรูปทรงนีจ้ะเป็นลกัษณะของกายภาพ 
เช่น ส ีขนาด หรอืกระทั่งหนา้ตาของรูปทรงที่เปลี่ยนไป นอกจากนีย้งัมีบางสญัลกัษณท์ี่มีท่าทางที่
แตกตา่งกนั เช่น สญัลกัษณม์า้ท่ีปรากฏอยู่บนภาพประกอบไพห่ลายใบ บา้งยืนน่ิง บา้งท าทา่
กระโจนไปขา้งหนา้ (ภาพท่ี 77) เป็นตน้   

 

 
 
ภาพที่ 77 สญัลกัษณม์า้ในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัของพาเมลา โคลแมน สมิธ ปี ค.ศ. 1909 
 

จากขอ้มลูเบือ้งตน้ที่แสดงถึงจ านวนของสญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงคงเดิมและ
รูปทรงที่หลากหลาย จะเห็นไดว้่าสดัส่วนระหว่างสองรูปแบบนีแ้ตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั ซึ่ง
สญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงคงเดิมพบมากที่สดุ มากกว่าสญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงหลากหลายมีจ านวนทัง้  
หมด 52 สญัลกัษณ ์ ในขณะที่สญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงหลากหลายมีจ านวนทัง้หมดเพียง 33 
สญัลกัษณ ์ ท าใหส้รุปไดว้่าสญัลกัษณใ์นภาพประกอบไพ่ทาโรตช์ุดไรเดอรเ์วทนัน้ เนน้การ
แสดงออกถึงสญัลกัษณค์งเดิมมากกว่าการใชส้ญัลกัษณท์ี่มีรูปทรงหลากหลาย โดยสญัลกัษณ์
ทัง้แบบรูปทรงคงเดิม และหลากหลายพบไดม้ากสดุในสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ประเภทสญัลกัษณท์ี่พบไดม้ากที่สดุในไพ่ทาโรตช์ุดไรเดอรเ์วท  
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1.3 การจัดวางสัญลักษณ ์
ภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้ ในภาพประกอบไพห่นึ่งใบจะประกอบไป

ดว้ยตวัสญัลกัษณห์ลกัและสญัลกัษณร์อง ซึง่สญัลกัษณเ์ป็นสิ่งส  าคญัท่ีช่วยในการสื่อความหมาย
ใหแ้ก่ไพ่ทาโรต ์ ในหวัขอ้นีจ้ะวิเคราะหถ์ึงต าแหน่งของสญัลกัษณใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทเฉพาะ
ไพช่ดุหลกัจ านวน 22 ใบ ซึง่จะแบง่ออกเป็น 2 หวัขอ้ย่อย ไดแ้ก่ สญัลกัษณห์ลกั และสญัลกัษณร์อง               
ซึง่มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 

1.3.1 สัญลักษณห์ลัก  
สญัลกัษณห์ลกั ในที่นีห้มายถึงสญัลกัษณท์ี่สื่อความหมายส าคญัเป็นตวั

ด าเนินเรื่อง หรอืประธานภาพ เพื่อใหผู้ด้ไูพส่ามารถตคีวามการท านายดวงชะตาได ้ ซึง่สว่นมาก
ประธานภาพนัน้สามารถท านายไดถ้ึงความคิด หรอือปุนิสยัครา่ว ๆ ของบคุคลที่รบัการท านายได ้
ทัง้นีท้ัง้นัน้ยงัคงตอ้งอา่นประกอบกบัความหมายของสญัลกัษณต์่าง ๆ ควบคูไ่ปดว้ย ตวัอย่างเช่น 
ไพ ่8 หญิงสาวผูแ้ข็งแกรง่ (ภาพที่ 63) ซึง่หมายถึง ผูห้ญิงท่ีเขม้แข็ง สามารถพึง่พาตนเองได ้มีความ
สขุมุ สามารถควบคมุอารมณห์รอืจิตใจไดด้ี ความหมายทัง้หมดนี ้ ถกูสื่อดว้ยภาพหญิงสาวก าลงั
เลน่อยู่กบัราชสีหอ์ย่างไรค้วามเกรงกลวัและสงบน่ิง  

ในการวิเคราะหไ์พท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัทัง้ 22 ใบ ไม่รวมไพ่ทาโรตท์ี่
มีประธานหลกัเป็นเทพเจา้ตา่ง ๆ พบวา่มีสญัลกัษณห์ลกัจากรูปทรงธรรมชาติในหมวดหมู่แหลง่
ธรรมชาติจ านวน 3 ใบ และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ 3 ใบ รวมเป็นจ านวนทัง้หมด 6 
ใบ หรอื 6 สญัลกัษณห์ลกั 

สญัลกัษณห์ลกัจากรูปทรงธรรมชาติในหมวดหมู่แหลง่ธรรมชาติมีจ  านวน 3 
ใบ คือ ไพ ่ 17 เทพีแห่งสายน า้ ไพ ่ 18 เทพีแห่งแสงเดือน  และไพ่ 19 เทพแหง่แสงสวา่ง  ไดแ้ก่
สญัลกัษณพ์ระอาทิตย ์และพระจนัทร ์เชน่ ไพเ่ทพีแหง่แสงเดือน ซึง่มีความหมายถึง การปิดบงัซอ่น
เรน้ หลมุพราง เลห่เ์หลี่ยม ความแปรปรวน เปลา่เปลี่ยว ความโศกเศรา้ ความรูส้กึไม่ปลอดภยั ซึง่
เป็นไพท่ี่สื่อถงึอารมณโ์ดยตรง สว่นมากหมายถงึความรูส้กึก่อนไหว หรอืความรูส้กึคิดถึง ซึง่ใน
ความหมายของสญัลกัษณพ์ระจนัทรน์ัน้ โดดเดน่ในเรื่องของความออ่นไหว นุ่มนวล อีกทัง้ยงั
สอดคลอ้งกบัในทางวิทยาศาสตรท์ี่พระจนัทรท์  าใหเ้กิดปรากฏการณน์ า้ขึน้น า้ลง ที่ใหค้วาม
หมายถึงความแปรปรวนไดอ้ีกดว้ย  

สญัลกัษณห์ลกัจากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ 3 ใบ คือ ไพ ่ 10 เทพีแห่ง
พรหมลิขิต ไพ ่16 ตกึพงัทลาย และไพ ่21 เทพีผูส้รา้งโลก ไดแ้ก่ สญัลกัษณ ์วงลอ้ ตกึและพวงมาลยั 
ภายในไพท่ี่มีสญัลกัษณห์ลกัที่ไม่ใช่รูปทรงคนทัง้หมด 6 ใบนี ้ รูปทรงคนในภาพจะกลายเป็นเพียง
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แค่สว่นประกอบเท่านัน้ สญัลกัษณท์ี่ขึน้มาท าหนา้ที่ตวัด าเนินเรื่องแทนนัน้ ไม่ไดพ้ดูถึงเรื่องของ
บคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัเช่นการใชรู้ปรา่งมนษุยเ์ป็นตวัด าเนินเรื่อง แตก่ลบัพดูถงึเรื่องที่กวา้งกวา่นัน้ 
เช่น  ไพต่กึพงัทลาย ที่มีตวัด าเนินเรื่องหรือสญัลกัษณห์ลกัเป็นตกึสงูที่ก  าลงัพงัทลาย ปกคลมุไป
ดว้ยไฟและเมฆครึม้ ซึง่มีมนษุยต์กลงมาจากตกึสงูนัน้ มีความหมายถงึ การทะเลาะวิวาท 
เหตกุารณท์ี่ไมค่าดฝัน การสญูเสีย หรอืภยัพิบตัิ ไม่ไดพ้ดูเจาะจงถึงลกัษณะ หรอือปุนิสยัของบคุคล
ใดบคุคลหนึ่ง 

 

 
 
ภาพที่ 78 สญัลกัษณห์ลกัจากรูปทรงธรรมชาติในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทใบหลกั 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัของพาเมลา โคลแมน สมิธ ปี ค.ศ. 1909 
 

 
 
ภาพที่ 79 สญัลกัษณห์ลกัจากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ในไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทใบหลกั 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัของพาเมลา โคลแมน สมิธ ปี ค.ศ. 1909 
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โดยสรุปแลว้สญัลกัษณห์ลกัที่มาจากรูปทรงธรรมชาติพบมากที่สดุถึง 2
หมวดหมู่สญัลกัษณด์ว้ยกัน รองลงมาคือสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้ และไม่พบการใช้
สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตรม์าเป็นสญัลกัษณห์ลกัแมแ้ต่หนึง่ใบ แสดงใหเ้ห็นถึงการ
เช่ือมโยงหลกัคิดหรือความเช่ือเขา้กบัสรรพสิ่งในธรรมชาติ นบัเป็นการใหค้วามส าคญักบัธรรมชาติ 

1.3.2 สัญลักษณร์อง 
สญัลกัษณร์องคือสญัลกัษณท์ี่มีการแทรกอยู่ในภาพประกอบไพท่าโรตท์กุ

ใบ แต่บทบาทหนา้ท่ีนัน้มีความส าคญันอ้ยกว่าสญัลกัษณห์ลกั กลา่วคือหากภาพประกอบ                      
ไพท่าโรตน์ัน้ขาดสญัลกัษณห์ลกัไป จะท าใหไ้ม่สามารถมีความหมายที่สมบรูณไ์ด ้ แต่กลบักนัใน
สญัลกัษณร์อง คือสญัลกัษณท์ี่มีหนา้ที่ขยายขอบเขตและความหมาย หากขาดสญัลกัษณร์องไป
ไม่สง่ผลกระทบตอ่ความหมายของไพม่าก เสมือนสญัลกัษณร์องมีหนา้ที่ชว่ยเสรมิความหมายและ
รายละเอียดในการท านายเพียงเทา่นัน้ 

สญัลกัษณร์องมกัถูกจดัวางในต าแหน่งที่อยู่รอบสญัลกัษณห์ลกัหรือบาง
สญัลกัษณอ์าจอยู่ในต าแหน่งที่ห่างไกลออกไป อาจเป็นบนรา่งกาย เสือ้ผา้ หรอืสิ่งที่เก่ียวขอ้ง
รอบตวัสญัลกัษณห์ลกั ในภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัจ านวน 22 ใบ ปรากฏ
สญัลกัษณร์องที่ไม่มีผลกระทบต่อความหมายในไพอ่ยา่งนอ้ยใบละ 1 สญัลกัษณ ์ ซึง่สญัลกัษณ์
รองที่พบในภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทใบหลกัมีจ านวนทัง้หมด 20 สญัลกัษณ ์ แบง่ได้
ดงันี ้ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติจ านวน 11 สญัลกัษณ ์ ซึง่แบง่เป็นหมวดหมูแ่หลง่ธรรมชาติ
จ านวน 3 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก ่ภเูขา น า้ตก และเมฆ หมวดหมู่พืชพรรณจ านวน 5 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ 
ดอกกหุลาบ ดอกลิลี่ แอปเปิล ตน้ไม ้ และดอกทานตะวนั หมวดหมูส่ตัวท์ี่มีกระดกูสนัหลงัจ านวน               
2 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่  ง ูและนก หมวดหมูค่นจ านวน 1 สญัลกัษณ ์คอื สฟิงซ ์สญัลกัษณจ์ากรูปทรง
ที่มนษุยส์รา้งขึน้จ านวน 6 สญัลกัษณ ์ซึง่เป็นหมวดหมู่ขา้วของเครื่องใชท้ัง้หมด ไดแ้ก่ มว้นกระดาษ 
ดาบ คมัภีร ์ มงกฎุ ชดุเกราะ และไมก้างเขน สญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตรจ์ านวน                         
3 สญัลกัษณ ์ ซึง่แบง่เป็นหมวดหมูเ่รขาคณิตจ านวน 2 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ วงกลม สี่เหลี่ยม และ
หมวดหมู่การนบัปรมิาณจ านวน 1 สญัลกัษณ ์คือ สญัลกัษณอ์นนัต ์ 
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ส่ีเหล่ียม 

ตราช่ัง 

 
 
ภาพที่ 80 สญัลกัษณร์องในไพ ่11 เทพีแหง่ความยตุิธรรม 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัของพาเมลา โคลแมน สมิธ ปี ค.ศ. 1909 
 

จากภาพที่ 80 จะเห็นไดว้า่สญัลกัษณร์องในไพเ่ทพีแห่งความยตุิธรรม              
ลว้นอยู่รอบสญัลกัษณห์ลกัและประธานภาพ และมกัมีปฏิสมัพนัธก์บัประธานภาพ เช่น การถือ
ดาบและตราชั่งของเทพีแหง่ความยตุธิรรม ซึง่ไพใ่บนีมี้ความหมายถงึ ความเสมอภาค ความ
ยตุิธรรม การใชเ้หตผุล สติปัญญา หรือการตกอยู่ในสถานการณท์ี่ตอ้งตดัสินใจที่เนน้การใชเ้หตผุล 
ซึง่สญัลกัษณท์ี่ปรากฏในภาพประกอบไพเ่ทพีแหง่ความยตุิธรรมนัน้ โดยรวมแลว้ใหค้วามหมายถึง 
ความคิด ตรรกะที่เป็นความหมายของดาบ ความมีเถียรภาพ ความนา่เชื่อถือที่เป็นความหมายของ
สี่เหลี่ยม ความมีอ านาจที่เป็นความหมายของมงกฎุ  ความสมบรูณ ์ความเป็นหนึง่ของสญัลกัษณ์
วงกลม การตอ่รอง ความสมดลุจากความหมายของเสา และความเสมอภาค ความเท่าเทียมจาก
ความหมายของตราชั่ง ซึง่หากไตรต่รองจากความหมายของไพ ่ซึง่มีทัง้หมด 6 สญัลกัษณ ์แตก่าร
ใชส้ญัลกัษณเ์พียง 4 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก ่ ดาบ ตราชั่ง มงกฎุ และเสา ก็สามารถใหค้วามหมายที่
เพียงพอตอ่การสื่อถึงบคุคลที่มีความคิดที่ดี มีความยตุิธรรม และเป็นผูท้ี่มีความสามารถและ
อ านาจในการต่อรองเจรจา 

ดงันัน้ สญัลกัษณร์องที่เหลือจ านวน 2 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่  วงกลม และ
สี่เหลี่ยม ท าหนา้ท่ีเป็นเพียงสว่นเสรมิและขยายใหค้วามหมายนัน้หนกัแน่นและมีความชดัเจนมาก
ขึน้เลก็นอ้ย หากตดัรูปทรงเหลา่นีอ้อกไป ความหมายของไพก่็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

ดาบ 

วงกลม 

เสา 
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จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่สญัลกัษณร์องในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท
ใบหลกัทัง้หมด 22 ใบ เป็นเพียงสว่นเสรมิ หรอืขยายความหมายใหเ้กิดความหมายท่ีขยายกวา้ง
มากยิ่งขึน้ แต่ไม่ไดมี้บทบาทในการสรา้งความหมายใหม่หรือเปลี่ยนความหมายของไพ ่อย่างไรก็ดี
สญัลกัษณร์องในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทใบหลกัทัง้หมด 22 ใบ มีจ านวน 20 สญัลกัษณ ์ จาก
ทัง้หมด 85 สญัลกัษณ ์ โดยมีที่มาจากรูปทรงธรรมชาติมากท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดหมูพ่ืช
พรรณ รองลงมาคือสญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้จากหมวดหมู่ขา้วของเครื่องใช ้และนอ้ย
ที่สดุคือสญัลกัษณร์องจากรูปทรงทางคณิตศาสตร ์ซึง่นบัเป็นจ านวนนอ้ย แสดงใหเ้ห็นวา่อย่างไรก็
ดีสญัลกัษณน์ัน้มีความส าคญัต่อภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทอย่างมาก 

จากการวิเคราะหท์ัง้หมดขา้งตน้ท าใหส้ามารถสรุปไดว้า่ สญัลกัษณใ์นภาพประกอบไพ่
ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วททัง้หมด 85 สญัลกัษณ ์มกัถกูใชโ้ดยความหมายเชิงบวกมากที่สดุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตรล์ว้นมีความหมายเชงิบวกแทบทัง้สิน้ และนิยม
แสดงออกโดยการใชรู้ปทรงคงเดิมมากกวา่จะเปลี่ยนแปลงรูปทรงใหมี้ความหลากหลาย ทัง้นีอ้าจ
เพื่อช่วยลดความสบัสนในการตีความหมายของสญัลกัษณ ์ มีไพท่าโรตช์ดุนีเ้พียงนอ้ยใบมากท่ีจะ
ปรากฏสญัลกัษณม์าใชแ้ทนประธานภาพ แต่จะนิยมจดัวางสญัลกัษณเ์พื่อเสรมิความหมายของ
ไพจ่ านวนทัง้หมด 20 สญัลกัษณ ์จะเห็นไดว้า่สญัลกัษณมี์ความส าคญัต่อการสรา้งความหมายใน
ภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุนีอ้ย่างมาก 

 
2. รูปแบบการสร้างภาพ 

ในที่นีจ้ะวิเคราะหรู์ปแบบการสรา้งภาพเฉพาะไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัจ านวน 
22 ใบ โดยแบง่การวิเคราะหอ์อกเป็น 2 หวัขอ้ย่อย คือ รูปแบบการน าเสนอและองคป์ระกอบภาพ 
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

2.1  รูปแบบการน าเสนอ 
ภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทที่ออกแบบโดยพาเมลา โคลแมน สมิธ มีการ

เผยแพรใ่นช่วงปี ค.ศ. 1909 ซึง่ไดร้บัอิทธิพลดา้นการแสดงออกมาจากกลุม่พรรีาฟาเอลไลต ์ที่นิยม
ใชส้ีสนัที่สดใส ไม่นิยมใชส้ีขุน่มวั เก็บรายละเอียด มกัตดัเสน้รูปทรงใหมี้ความชดัเจน และท่ีส าคญั
นิยมการแสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติใหม้ากท่ีสดุ จะเห็นไดว้า่ภาพประกอบไพท่าโรต ์              
ชดุไรเดอรเ์วทนัน้มีการใชภ้าพของรูปทรงท่ีมีที่มาจากธรรมชาติ ไมว่า่จะเป็นภาพของพืชพรรณ 
ตน้ไม ้ ดอกไม ้ หรอืแมก้ระทั่งภาพของสตัวต์่าง ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิแบบศิลปะนโูว                          
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ที่สว่นมากเนน้แสดงออกในเรื่องของพืชพรรณ สตัว ์ และบคุคลส าคญัต่าง ๆ โดยมีลกัษณะการ
แสดงออกที่พลิว้ไหว ออ่นหวาน  

ลกัษณะการแสดงออกของภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้ จะมีลกัษณะ
เหมือนจรงิลดทอนรายละเอยีดของสญัลกัษณต์่าง ๆ ที่ใชส้ื่อความหมาย ภาพประกอบไพช่ดุนีมี้
ลกัษณะแบนเป็น 2 มิต ิ ใชเ้สน้สีด  าในการตดัขอบรูปทรง รวมไปถึงการท าน า้หนกัของรูปทรง
เลก็นอ้ย แต่ไม่ท าใหเ้กิดปรมิาตรยงัคงความเป็น 2 มิติเอาไวใ้หค้วามรูส้กึถึงภาพการต์นู ภาพสว่น
ใหญ่ใหอ้ารมณค์วามรูส้กึเชิงบวก  เนื่องจากการเคลื่อนไหวของรูปทรงเป็นไปอย่างเรียบรอ้ยนุ่มนวล 
แมก้ระทั่งบางภาพที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงการเคลื่อนไหวยงัคงเป็นไปอย่างไม่รุนแรง มีเพียงไพบ่าง
ใบเท่านัน้ท่ีเคลื่อนไหวรุนแรง คือ ไพ ่16 ตกึพงัทลาย  

รูปแบบการจดัสรา้งภาพประกอบไพท่าโรตใ์บหลกัชดุนี ้ จะมีรูปแบบคลา้ยคลงึกนั
ในแต่ละใบ คือมกัมีประธานภาพ ประธานรอง และพืน้หลงั นอกจากนีย้งัมีการใชต้วัหนงัสือ
ประกอบภาพที่ดา้นลา่งของไพ ่อกีทัง้ยงัมีล  าดบัเลขโรมนัก ากบัไพแ่ต่ละใบอยูบ่รเิวณกึ่งกลางดา้นบน
ของภาพ ซึง่เป็นรูปแบบการจดัสรา้งภาพอย่างเป็นแบบแผน พบไดเ้ฉพาะในไพท่าโรตใ์บหลกัชดุนี ้
เท่านัน้ ซึง่ไพใ่บรองจะไม่มีกรอบช่ือภาพตรงดา้นลา่งของไพ่ 

2.2 องคป์ระกอบภาพ 
ภาพประกอบไพ่ทาโรตช์ุดไรเดอรเ์วทมีการจัดองคป์ระกอบภาพในไพ่แต่ละใบ

เป็นรูปแบบที่คลา้ยคลงึกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไพ่ชดุหลกัทัง้ 22 ใบ ที่มีการจดัวางของรูปทรง                   
และสญัลกัษณต์่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบ คือการใหป้ระธานภาพอยู่ตรงกลางกึง่กลางภาพ โดยมี
สญัลกัษณส์ื่อความหมายกระจายอยู่รอบประธานหลกั การวางประธานภาพหรอืตวัด าเนินเรื่องไว้
กึ่งกลางภาพสว่นมากจะใชรู้ปทรงของมนษุยมี์จ านวนทัง้หมด 14 ใบ รองลงมาคือแหลง่ธรรมชาติ
จ านวน 3 ใบ และสิ่งที่มนษุยส์รา้งขึน้ 3 ใบ ซึง่ประธานของภาพนีเ้ปรยีบเสมือนตวัผูถ้กูท านาย เป็น
เหมือนภาพตวัแทนคนนัน้ ๆ และแวดลอ้มไปดว้ยสญัลกัษณท์ี่มีการจดัวางอยู่รอบประธานของ
ภาพ เพื่อรวมเป็นความหมายส าหรบัไพใ่บนัน้ ๆ ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของภาพที่เสรมิ
ความหมายใหมี้ความชดัเจนยิ่งขึน้ ทัง้หมดนีมี้ไพจ่  านวน 6 ใบ ที่มีการเปลี่ยนต าแหนง่การวาง
ประธานภาพใหอ้ยู่ตรงกลางแตค่่อนไปดา้นบนหรือดา้นลา่งแทน โดยจะสงัเกตไดจ้ากขนาดสดัสว่น
ของตวัรูปทรง รายละเอยีด รวมถึงการใชเ้สน้น าสายตาจากสญัลกัษณอ์ื่น ๆ ซึง่ไดแ้ก่ ไพเ่ทพแห่ง
ความรกั ไพเ่ทพแห่งอบายมขุ ไพเ่ทพีแห่งแสงเดือน ไพเ่ทพแห่งแสงสวา่ง และไพว่นัแห่งการ
พิพากษา แต่เหตนุีไ้ม่ไดท้  าใหค้วามหมายของไพเ่ปลี่ยนไปหรอืเป็นการลดบทบาทของประธาน
ภาพแต่อยา่งใด  
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ภาพที่ 81  ไพท่าโรตช์ดุหลกัท่ีวางต าแหนง่ประธานภาพอยู่ทางดา้นบนของภาพ (ชดุท่ี 1) 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัของพาเมลา โคลแมน สมิธ ปี ค.ศ. 1909 
 
 

 
 
ภาพที่ 82  ไพท่าโรตช์ดุหลกัท่ีวางต าแหนง่ประธานภาพอยู่ทางดา้นบนของภาพ (ชดุท่ี 2) 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัของพาเมลา โคลแมน สมิธ ปี ค.ศ. 1909 
 

รูปทรงในภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทมีการเลียนแบบธรรมชาติ แต่มีการ
ลด ทอนรายละเอียดลง ภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนีใ้หค้วามส าคญัอยา่งมากกบัรูปทรง
ที่เป็นสญัลกัษณเ์พื่อสื่อความหมาย และโดยสว่นมากแลว้รูปทรงท่ีปรากฏในภาพประกอบไพท่า
โรตช์ดุไรเดอรเ์วทลว้นมีความหมายทัง้สิน้ แมจ้ะมีการแบง่แยกระยะดว้ยขนาดของรูปทรง แต่ดว้ย
การตดัเสน้รอบนอกดว้ยสีด าที่มีขนาดไมแ่ตกตา่งกนัมาก ท าใหก้ารแบ่งแยกของรูปทรงท่ีไม่ชดัเจน            
ท าใหภ้าพนัน้มีลกัษณะคลา้ยภาพการต์นูสงู อีกทัง้รูปทรงยงัที่ไมมี่การเคลื่อนไหวมากนกั มีเพียง
ไม่ก่ีใบท่ีมีการเคลื่อนไหว 
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การใชสี้ในภาพประกอบไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้ ค่อนขา้งมีชดุสีที่ไม่มีความ

หลากหลายมากนกั สีที่นิยมใชม้ากท่ีสดุ ไดแ้ก่ สีเหลือง ซึง่เป็นสีที่น  ามาใชเ้ป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า
ซึง่มีทัง้หมดจ านวน 7 ใบ หรอืถกูน ามาใสใ่นรูปทรงท่ีมีความส าคญั เช่น พระจนัทรใ์นไพเ่ทพีแห่ง
แสงเดือน ดวงอาทิตยใ์นไพเ่ทพแห่งแสงสว่าง ดวงดาวในไพเ่ทพีแห่งสายน า้ แสงดาวกบัไมเ้ทา้ใน
ไพช่ายผูโ้ดดเดี่ยว หรอืแมก้ระทั่งภเูขาดา้นหลงัประธานภาพในไพเ่ทพจกัรพรรดิ และอื่น ๆ อีก
มากมาย ซึง่สีเหลืองมกัจะถกูแทรกอยู่ในไพท่กุใบ นอกจากนีส้ทีี่มีความส าคญัรองลงมาคือสีฟา้  
ซึง่เป็นสีของพืน้หลงัและทอ้งฟา้ทัง้หมดจ านวน 8 ใบ อกีทัง้ยงัมีสีฟ้าแทรกอยู่ตามรูปทรงของไพใ่บ
อื่น ๆ เชน่เดียวกบัสีเหลือง แต่มีไพจ่ านวน 3 ใบ ที่ไม่มีสีฟ้าเป็นสว่นประกอบคือ ไพเ่ทพแหง่ความ
เมตตา ไพช่ายผูโ้ดดเด่ียว และไพ่เทพแห่งอบายมขุ ในสว่นสีของทอ้งฟ้าและพืน้หลงัท่ีนบัวา่เป็น
พืน้ท่ีที่มีสดัสว่นมากใกลเ้คียงกบัประธานภาพนอกจากสีฟ้าและสีเหลอืงแลว้ ยงัมีสีด าเป็นพืน้หลงั
จ านวน 2 ใบ และสีขาวเทาจ านวน 5 ใบ นอกจากนัน้ยงัใชส้ีแดง และสีเขียวประกอบไปดว้ย แต่หาก
สงัเกตอย่างถ่ีถว้นจะพบสีสม้ในบางรูปทรง เช่น รูปรา่งมนษุยห์วัสนุขัในไพ่เทพีแห่งพรหมลิขติ 
สิงโตในไพห่ญิงสาวผูแ้ข็งแกรง่ พืน้หลงัของไพเ่ทพจกัรพรรดิ เบาะรองนั่งของไพเ่ทพีจกัรพรรดินี                 
เสือ้ผา้ของไพเ่ทพแห่งความส าราญ ธงในไพ่เทพแห่งแสงสวา่ง เปลวไฟจากไพเ่ทพแห่งอบายมขุ 
และอื่น ๆ จะเห็นวา่สีสม้ปรากฏอยู่ตามรูปทรงในไพ่หลายใบ แต่สีสม้เหลา่นัน้เกิดจากการท่ีรูปทรง
เหลา่นัน้ มีสพีืน้เป็นสีเหลืองแต่ใชเ้สน้สีแดงขีดทบัซอ้น จนเมื่อมองอย่างผิวเผินจะเห็นเป็นสีสม้  

 

 
 
ภาพที่ 83  การใชส้ีสม้ในภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
ที่มา: ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัของพาเมลา โคลแมน สมิธ ปี ค.ศ. 1909 
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จากที่กล่าวมาขา้งตน้ เรื่องสีเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัภาพประกอบไพ่ทาโรตช์ุด                   
ไรเดอรเ์วท ดว้ยชดุสีท่ีมีจ านวนไม่มาก แต่ดว้ยการจดัองคป์ระกอบท่ีเนน้จดุกึง่กลางภาพ และมี
การเวน้พืน้ท่ีวา่งที่มีสดัสว่นค่อนขา้งมาก ซึง่ในภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทมีการเวน้พืน้ท่ี
วา่งในสว่นของพืน้หลงัที่เป็นทอ้งฟา้ ประกอบไปดว้ยสีเหลืองจ านวน 7 ใบ ไดแ้ก่ ไพเ่ทพเจา้ส าราญ               
ไพเ่ทพแห่งการสื่อสารและเวทมนตร ์ ไพเ่ทพีจกัรพรรดินี ไพเ่ทพจกัรพรรดิ ไพเ่ทพแห่งสงคราม                  
ไพห่ญิงสาวผูแ้ข็งแกรง่  และไพเ่ทพีแหง่ความยตุิธรรม สีฟ้าจ านวน 8 ใบ ไดแ้ก่ ไพเ่ทพีแห่งยมโลก 
ไพเ่ทพแห่งความรกั ไพเ่ทพีแห่งพรหมลิขติ ไพเ่ทพีแห่งน า้ ไพเ่ทพีแห่งแสงเดือน ไพเ่ทพแห่งแสง
สวา่ง ไพว่นัพพิากษา  และไพเ่ทพีผูส้รา้งโลก สีเทาจ านวน 5 ใบ ไดแ้ก่ ไพเ่ทพแหง่ความเมตตา                  
ไพช่ายผูโ้ดดเดี่ยว ไพเ่ทพแห่งการบชูายญั ไพเ่ทพแห่งความตาย และไพเ่ทพีแห่งสายรุง้                                 
สีด าจ านวน 2 ใบ ไดแ้ก่ ไพเ่ทพแห่งอบายมขุ และไพ่ตกึพงัทลาย  

การวาดภาพท่ีเนน้ไปที่การใชเ้สน้สีด  าในการสรา้งรายละเอียดต่าง ๆ ในรูปทรง 
สง่ผลใหรู้ปทรงที่เกิดขึน้นัน้แข็งกระดา้งเล็กนอ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสว่นของการแสดงอารมณ์
บนใบหนา้มนษุยท์ี่การใชเ้สน้สีด  าท าใหก้ารแสดงอารมณข์องตวัละครเป็นไปอย่างไม่สมบรูณ ์ แต่
จะมีการใชเ้สน้เพื่อเสรมิรายละเอียดของตวัละครท่ีเป็นประธานภาพ เห็นไดช้ดัจากลวดลายหรือ
รอยยบัย่นบรเิวณเสือ้ผา้ ที่มีการใสร่ายละเอียดดว้ยเสน้มากเป็นพิเศษ ประกอบกบัไม่มีการเนน้ใน
เรื่องของแสงเงา ท าใหเ้สน้ท่ีน ามาใชน้ัน้ท าใหรู้ปทรงดไูม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควร นอกจากนีย้งัพบ
เสน้สีแดงบนพืน้สีเหลือง เป็นการขีดแบบหยาบ ๆ เกิดเป็นรายละเอยีดที่น่าสนใจ และท าใหน้ า้หนกั
ของสีนัน้เขม้ขึน้จนมองเห็นไดเ้ป็นสีสม้ในบางรูปทรงของสญัลกัษณอ์กีดว้ย 

พืน้ที่วา่งในภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท สว่นมากถกูจดัใหอ้ยู่ในสว่นของ
พืน้หลงัและทอ้งฟ้าของภาพประกอบ ซึง่สิ่งส  าคญัของสว่นนีค้ือสี สีของพืน้หลงัไม่เพียงแค่มีไวเ้พื่อ
ขบัใหรู้ปทรงเด่นขึน้ แต่ยงัสอดคลอ้งกบัความหมายของไพ่ใบนัน้ ๆ  อีกดว้ย กลา่วคือสีเหลือง มีความ
หมายถึง ความรุง่โรจน ์ความสขุ ความรา่เรงิ ความมั่งคั่ง ความคิดสรา้งสรรค ์และชยัชนะ ซึง่ไพท่ี่มี
การใชส้ีเหลืองเป็นสีพืน้หลงัลว้นใหค้วามหมายสอดคลอ้งกนัท่ีเนน้ในเรื่องความสขุ ความรา่เรงิท่ี
ปรากฏในไพเ่ทพแห่งความส าราญ และไพเ่ทพีจกัรพรรดินี เรื่องความมั่งคั่งในไพเ่ทพจกัรพรรดิ 
เรื่องความคิดสรา้งสรรคใ์นไพเ่ทพแหง่การสื่อสารและเวทมนตร ์ เป็นตน้ สีฟ้ามีความหมายถึง 
ความสงบ สนัติ ความมั่นคง ศรทัธา ความภมูิใจ ความวางใจ อกีทัง้ยงัหมายถงึความเศรา้ไดอ้ีก
ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัความหมายในเรื่องความศรทัธาในไพเ่ทพีแห่งพรหมลิขิต เทพีผูส้รา้งโลก เรือ่ง
ความสงบ สนัติในไพเ่ทพีแห่งยมโลก เป็นตน้ สีเทาใหค้วามหมายถงึศกัดิศ์ร ี ความออ่นนอ้มถ่อม
ตน ความเสถียร ระเบียบ สติปัญญา และความน่าเช่ือถือ ซึง่สอดคลอ้งกบัเรื่องความน่าเช่ือถือใน
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ไพเ่ทพแห่งความเมตตา  เรื่องสติปัญญาในไพช่ายผูโ้ดดเด่ียว เรื่องศกัดิศ์รใีนไพเ่ทพแห่งการบชูา
ยญั เป็นตน้ สดี  าใหค้วามหมายถงึพลงัอ านาจ การบงัคบั ความน่าเกรงขาม ความโกรธ ความตาย 
พบไดใ้นไพเ่ทพแห่งอบายมขุและไพต่กึพงัทลายท่ีมีความหมายสอดคลอ้งกนันี ้ 

จากท่ีกลา่วมาแสดงใหเ้ห็นวา่ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท ใหค้วามส าคญัในเรื่องของสี
ที่สอดคลอ้งกบัความหมายอย่างมาก ประกอบกบัการใชส้ีเพื่อสง่เสรมิใหรู้ปทรงส าคญัเด่นชดัขึน้ 
อีกทัง้ยงัมีการใชเ้สน้สีในการสรา้งพืน้ผิว และเพิ่มความสดจดัของสี ยิ่งแสดงใหเ้ห็นชดัถงึความ 
ส าคญัในการเลือกใชส้ีในภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทอยา่งมาก 

หากเปรียบเทียบองคป์ระกอบไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทกบัไพท่าโรตช์ดุโซลาบสุกา
ที่เป็นไพต่น้แบบของการสรา้งสรรค ์ จะพบไดว้า่มีลกัษณะที่คลา้ยคลงึกนัในสว่นที่ใชเ้สน้ในการตดั
รูปทรง แต่ในไพต่น้แบบมีการใชเ้สน้ท่ีมีน า้หนกัเบา และมีการใชเ้สน้สรา้งปรมิาณต่างจากไพท่า
โรตช์ดุไรเดอรเ์วท แต่ถงึกระนัน้ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทมีการสรา้งระยะภายในภาพมากกว่าดว้ย
ขนาดของรูปทรงที่ต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั ซึง่รูปทรงในไพ่ตน้แบบมีขนาดเท่ากนัในทกุรูปทรง ท าให้
ภาพอดัแน่นดว้ยรูปทรงใหค้วามรูส้กึอดึอดักวา่ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท นอกจากนัน้ไพต่น้แบบมี
การใชส้ญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้มากกว่าสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ เนื่องจาก
เป็นไพท่าโรตท์ี่สรา้งโดยมีอทิธิพลจากยคุเรอเนสซองส ์ ที่ใหค้วามส าคญักบัมนษุยเ์หนือสิง่อื่นใด 
แตกตา่งจากไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทที่ใหค้วามส าคญักบัรูปทรงธรรมชาติมากท่ีสดุ แสดงใหเ้ห็นถงึ
การเคารพธรรมชาติ และความตอ้งการเลียนแบบธรรมชาติ ที่เป็นผลจากอิทธิพลของกลุม่พรี
ราฟา-เอลไลตแ์ละศิลปะนโูว และท่ีแตกตา่งอย่างเห็นไดช้ดัคือการใชส้ีที่แตกตา่งกนั ไพท่ัง้สองชดุมี
การใชส้ีนอ้ยเหมือนกนั แต่ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทมีการใชส้ีที่สอดคลอ้งกบัความหมายของไพ ่และ
มีการใชส้ีคูต่รงขา้มในการสรา้งสรรค ์ตา่งจากไพต่น้แบบที่ไพท่กุใบมีสีที่มีสดัสว่นเท่า ๆ กนัทกุใบ  

ภาพประกอบไพ่ทาโรตช์ุดไรเดอร์เวทนี ้ ไดรู้ปแบบการน าเสนอมาจากกลุม่            
พรรีาฟาเอลไลต ์ โดยที่เนน้การเลียนแบบธรรมชาติใหม้ากที่สดุ ใชส้ีสนัสดใส ไม่ขุ่นมวั แต่ลดทอน
รายละเอียดของรูปทรงลง ประกอบกบัการตดัเสน้สีด  าที่รูปทรง ท าใหภ้าพมีลกัษณะเป็นภาพ 2 มิต ิ
คลา้ยภาพการต์นู มีการจดัสรา้งภาพที่เป็นรูปแบบคือมีประธานภาพอยู่กึ่งกลางภาพ ลอ้มรอบดว้ย
สญัลกัษณต์่าง ๆ พืน้หลงัท่ีราบเรียบ และกรอบดา้นลา่งส าหรบัช่ือไพ ่ และมีการเปลี่ยนต าแหน่ง
ของประธานภาพเพียง 6 ใบ ซึง่ถือเป็นสว่นนอ้ยเท่านัน้  ในสว่นขององคป์ระกอบภาพนัน้ ไดใ้ห้
ความส าคญัท่ีเรื่องของการใชส้ีที่สอดคลอ้งกบัความหมายของไพใ่บนัน้ ๆ อีกทัง้ยงัพบการใชเ้สน้สี
แดงบนพืน้สีเหลือง ท าใหเ้กิดพืน้ผิวท่ีแตกตา่ง นอกจากนีย้งัมีการแบ่งระยะดว้ยขนาดของรูปทรงที่
ชดัเจนอีกดว้ย 
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บทที ่5 

   
สรุป 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

ศิลปนิพนธฉ์บบันีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อวเิคราะหแ์ละจ าแนกประเภทสญัลกัษณ ์ และ
วิเคราะหรู์ปแบบการสรา้งภาพประกอบไพช่ดุไรเดอรเ์วทของพาเมลา โคลแมน สมิธ ในปี ค.ศ. 
1909 ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ จากการวิเคราะหข์อ้มลูที่รวบรวมมาทัง้หมดสามารถสรุปไดด้งันี ้

ไพ่ทาโรตป์รากฏใชใ้นการท านายดวงชะตาในกลุ่มชนเร่ร่อนหรือยิปซีในอียิปต ์ ก่อน
แพร่หลายไปยงัทวีปยุโรป เช่น ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 14 ซึ่งการท านาย                     
ไพ่ทาโรตใ์นทวีปยุโรป เป็นการผสมผสานความเชื่อของต านานเทพเจา้อียิปตก์บัต านานเทพเจา้
กรกีโรมัน จากนัน้ภายหลงัคริสตศ์ตวรรษที่ 16 ไพ่ทาโรตไ์ดเ้ขา้สู่ประเทศองักฤษเป็นตน้มา แต่
กลบัไดร้บัความนิยมภายหลงัจากที่อารเ์ธอร ์เอ็ดเวิรด์ เวท กบัศิลปิน พาเมลา โคลแมน สมิธ ได้
ร่วมกนัจดัท าและจัดจ าหน่ายไพ่ทาโรตช์ุดไรเดอรเ์วทขึน้ในปี ค.ศ.  1909 และไพ่ทาโรตช์ุดนีไ้ด้
ส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบนัเป็นเวลากว่า 110 ปี ผ่านการออกแบบและดดัแปลงจากศิลปินแต่ละ
ยุคสมยัมานบัไม่ถว้น 

ไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทมีจ านวนทัง้หมด 78 ใบ ประกอบดว้ยไพ่ชดุหลกัจ านวน 22 ใบ 
และไพ่ชดุรองจ านวน 56 ใบ ซึ่งไพ่ทาโรตช์ดุนีมี้ภาพประกอบที่เต็มไปดว้ยสญัลกัษณ ์ ส าหรบัใช้
สื่อค าท านายดวงชะตา มีสญัลกัษณเ์ฉพาะที่มีความหมายในดา้นต่าง ๆ เช่น การด าเนินชีวิต 
ความรูส้กึ อารมณ ์ และสญัลกัษณบ์างอย่างมีความหมายไดส้องนยั อีกทัง้ภาพประกอบไพ่                 
ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทไดร้งัสรรคข์ึน้อย่างสวยงาม มีคณุค่าทางศิลปะไม่แพศ้ิลปะแขนงอื่น ๆ ผูว้ิจยั
จึงไดท้  าการศึกษาเพื่อใหไ้ดท้ราบที่มาของสญัลกัษณ ์ ซึ่งอาจสะทอ้นถึงแนวคิดในการออกแบบ
ภาพประกอบไพ่ทาโรตช์ดุนี ้

สญัลกัษณใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทมีจ านวนทัง้หมด 85 สญัลกัษณ ์ สามารถจ าแนก
ออกเป็น 3 ประเภท คือ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ 
และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงทางคณิตศาสตร ์ สญัลกัษณแ์ต่ละประเภทยงัสามารถจ าแนกหมวดหมู่
ย่อยออกเป็นหมวดหมู่ ตามรูปรา่งหรือรูปทรงของสญัลกัษณต์่าง ๆ ดงันี ้
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สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติจ าแนกออกเป็น 5 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ หมวดหมู่สตัวท์ี่มี
กระดกูสนัหลงั หมวดหมู่สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั หมวดหมู่คน หมวดหมู่แหลง่ธรรมชาติ และ
หมวดหมูพ่ืชพรรณ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงที่มนษุยส์รา้งขึน้จ าแนกออกเป็น 3 หมวดหมู ่ ไดแ้ก่ 
หมวดหมู่ขา้วของเครื่องใช ้ หมวดหมู่สถานที่อยู่อาศยั และหมวดหมูย่านพาหนะ สญัลกัษณจ์าก
รูปทรงทางคณิตศาสตรป์ระกอบดว้ย 2 หมวดหมู่ คือ หมวดหมู่รูปทรงเรขาคณิต และหมวดหมู่
การนบัปรมิาณ ซึ่งไพ่ทาโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนิยมใชส้ญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติเป็นหลกั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดหมู่สตัวท์ี่มีกระดกูสนัหลงั รองลงมาคือหมวดหมู่พืชพรรณ และ
หมวดหมู่ธรรมชาติตามล าดบั ซึ่งเนน้ย า้ใหเ้ห็นวา่ศิลปินพาเมลาใหค้วามเคารพและยกย่องใน
ธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัที่เธอเป็นหนึง่ในสมาชิกของกลุม่เดอะโกลเดน้ดอวน์ กลุม่ที่ใหค้วามส าคญั
และหลงใหลในพลงัของธรรมชาติ เชน่เดยีวกบัอารเ์ธอร ์ เอ็ดเวิรด์ เวท ผูว้า่จา้งศิลปินพาเมลา อกี
ทัง้ยงัแสดงถึงอิทธิพลทางศิลปะท่ีศิลปินพาเมลาไดร้บัมาจากกลุม่พรรีาฟาเอลไลต ์ และศิลปะ              
นโูวท่ีเนน้ในเรือ่งของการเลียนแบบธรรมชาติ 

สญัลกัษณแ์ต่ละประเภทและหมวดหมูน่ัน้สามารถจ าแนกตามการสื่อความหมายได ้ 3 
ประเภท คือ ประเภทความหมายบวก ความหมายลบ และความหมายบวกลบ ซึง่สญัลกัษณส์ว่น
ใหญ่มีความหมายเชิงบวก พบไดม้ากในสญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ แมส้ญัลกัษณจ์ากรูปทรง
ทางคณิตศาสตรท์ี่มีจ  านวนนอ้ยสดุในไพท่าโรตช์ดุนี ้ แต่ลว้นสื่อความหมายในทางบวกแทบทัง้สิน้ 

เป็นที่น่าสงัเกตวา่จะสง่ผลตอ่การท านายโชคชะตาไปในทางบวกหรือไม่ 
รูปรา่งลกัษณะของสญัลกัษณท์ัง้หมดจ านวน 85 สญัลกัษณ ์ ศิลปินไดน้ าเสนอดว้ย

รูปทรงคงเดิม และรูปทรงหลากหลายกนัในหนึง่สญัลกัษณ ์ สญัลกัษณส์ว่นใหญ่มกัน าเสนอดว้ย
รูปทรงคงเดิมเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งสญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ ในหมวดหมู่ขา้ว
ของเครื่องใช ้ หากเปรียบเทียบกบัสญัลกัษณไ์พท่าโรตช์ดุก่อนหนา้แลว้ จะพบวา่ศิลปินพาเมลา่
ไม่ไดเ้ปลี่ยนรูปรา่งลกัษณะจากของเดิมไปมากนกั แสดงใหเ้ห็นวา่ศิลปินยงัยดึถือแนวทางปฏบิตัิ
และความหมายในการท านายดัง้เดิมเอาไว ้ ซึง่ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อความหมายอีก
ดว้ย อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบวา่ สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติบางสญัลกัษณถ์กูน าเสนอไว้
หลากหลายรูปทรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสญัลกัษณม์า้ ที่น  าเสนอไวห้ลากหลายถึง 7 รูปทรงดว้ยกนั 

แต่ในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนีศ้ิลปินไดมี้การปรบัเปลี่ยนวิธีการแสดงออก โดยการใชส้ีที่สดใส 
และลดทอนรายละเอยีดบางอย่างลง ท าใหภ้าพคลา้ยภาพการต์นู ซึง่สามารถแสดงออกทางความ 
หมายไดง้่าย และมีความสวยงามทนัสมยัมากกวา่ของเดิม 
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สญัลกัษณใ์นไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทชดุหลกัทัง้หมดจ านวน 22 ใบนัน้ จะนิยมน ามาจดั
วางในลกัษณะแทรกอยู่ภายในภาพ ซึง่ภาพประกอบไพท่าโรตใ์บหนึง่จะมีสญัลกัษณป์ระกอบไวถ้ึง 
10 สญัลกัษณ ์ เพื่อชว่ยเสรมิรายละเอียดใหก้บัประธานหลกัของภาพและความหมายมีความ
สมบรูณ ์ซึง่บางสญัลกัษณห์ากถกูตดัออกไป ก็ไม่ไดส้ง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงมากนกั ผูว้ิจยัจงึ
นิยามสญัลกัษณด์งักลา่วว่า “สญัลกัษณร์อง” จากการศึกษาพบว่า สญัลกัษณร์องมาจาก
สญัลกัษณจ์ากรูปทรงธรรมชาติ ในหมวดหมู่พืชพรรณมากที่สดุ และนิยมจัดวางไวล้อ้มรอบ
ประธานภาพ หรอืตวัละครเลา่เรื่องที่อา้งอิงมาจากเทพเจา้กรกีโรมนั ซึง่ในทางทศันศิลป์การจดั
วางสญัลกัษณห์มวดหมู่พืชพรรณนี ้จงึมีลกัษณะเชิงตกแตง่ใหก้บัภาพ สอดคลอ้งกบักระบวนแบบ
ของศิลปะนโูว ที่ศิลปินไดร้บัอิทธิพลมา 

อย่างไรก็ตาม สญัลกัษณบ์างประเภทไดถ้กูน ามาจดัวางเป็นประธานหลกัของภาพ 
ผูว้ิจยันิยามสญัลกัษณน์ีว้า่ “สญัลกัษณห์ลกั” ซึง่พบเพียง 6 สญัลกัษณ ์ เป็นประเภทสญัลกัษณ์
จากรูปทรงธรรมชาติ ในหมวดหมู่แหลง่ธรรมชาติ จ านวน 3 สญัลกัษณ ์ ไดแ้ก่ ดวงอาทิตย ์ ดวง
จนัทร ์ และดวงดาว ซึง่เป็นวตัถทุางธรรมชาติที่มีบทบาทส าคญัต่อวิถีชีวิตมนษุยม์าอย่างยาวนาน 
และสญัลกัษณจ์ากรูปทรงท่ีมนษุยส์รา้งขึน้จ านวน 3 สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ วงลอ้ ตกึสงู และพวงมาลยั 
ซึง่มีความหมายในการท านายดา้นเหตกุารณ ์มากกวา่ถกูน ามาท านายดา้นบคุลกิภาพ สญัลกัษณ์
หลกัเหลา่นีจ้ะมีความส าคญักบัภาพประกอบไพท่าโรต ์ หากขาดสญัลกัษณห์ลกัดงักลา่วไป จะไม่
สามารถท านายหรือสื่อความหมายของไพท่าโรตไ์ดค้รบถว้น 

รูปแบบการสรา้งภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทมีลกัษณะเป็นภาพประกอบเรื่อง 
โดยมีแบบแผนการจดัสรา้งภาพอย่างชดัเจน กลา่วคือ ศิลปินพาเมลาจะนิยมจดัวางประธานหลกั
ของภาพดว้ยรูปทรงขนาดใหญ่ไวก้ึ่งกลางภาพ ดา้นบนภาพจะระบหุมายเลขโรมนัของไพท่าโรต ์
และดา้นลา่งภาพมีช่ือไพท่าโรตร์ะบไุวใ้นกรอบสี่เหลี่ยม โดยภาพรวมของไพท่าโรตช์ดุนีจ้ะเลา่เรื่อง
ไวอ้ย่างสัน้กระชบั และไม่ซบัซอ้น  

แมศ้ิลปินพาเมลาไดส้รา้งสรรคภ์าพประกอบไพ่ทาโรตช์ุดนีต้่อจากไพ่ทาโรตช์ุดโซลา
บุสกา แต่ศิลปินพาเมลาไดถ้่ายทอดผ่านกระบวนแบบอนัเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตน โดยศิลปิน
น าเอากระบวนแบบทางศิลปะของกลุม่พรรีาฟาเอลไลต ์ และศิลปะนโูวเขา้มาผสมผสานกบัการ
ลดทอนรายละเอียดความสมจรงิของภาพลง อิทธิพลกระบวนแบบทางศิลปะดงักลา่วปรากฏอยู่ใน
หลายองคป์ระกอบของภาพดว้ยกนั ไดแ้ก่ เสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย การจดัวางท่าทางของตวัละครใน
ภาพ การใชส้ีที่สดใส รวมถึงการใชเ้สน้ออ่นชอ้ย การตดัเสน้รอบนอกดว้ยสีด าเพ่ือใหรู้ปทรงเกิด
ความคมชดั และรูปทรงแสดงออกในเชิงเหมือนจรงิ โดยมุ่งเนน้การเลยีนแบบธรรมชาติใหม้ากท่ีสดุ 
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แต่ลดทอนรายละเอียดความสมจรงิลงไปจนคลา้ยภาพของการต์นูท่ีมีความแบน กลา่วคือ ศิลปิน
นิยมน าเสนอรูปทรงท่ีแบน การใชพ้ืน้สีราบเรยีบ หรอืไม่เกลี่ยสีเพื่อสรา้งน า้หนกัและแสงเงา ไมมี่
การใชท้ศันียวทิยาเชิงเสน้ (Perspective) เพื่อสรา้งระยะหรอืมิติลวงตาใหก้บัภาพ แต่จะปรากฏ
การใชเ้สน้สีด  าเพื่อสรา้งน า้หนกัและรายละเอียดใหก้บัรูปทรงอยู่บา้ง เชน่ บรเิวณใบหนา้หรอื
บรเิวณที่พลิว้ไหวของเสือ้ผา้ ท าใหรู้ปทรงท่ีเกิดขึน้นัน้มีความแข็งกระดา้ง ไม่เป็นธรรมชาติ และ    
การแสดงออกทางอารมณข์องใบหนา้มนษุยใ์นภาพประกอบนัน้ไม่ชดัเจน เนื่องจากเสน้สีด านีด้ว้ย
อย่างไรก็ตาม โดยรวมของภาพนัน้ดสูบายตาและเขา้ถึงไดง้่าย อารมณข์องภาพแสดงออกในเชงิ
บวกมากกว่าเชิงลบ ดว้ยทา่ทางของตวัละครในไพ ่ สทีี่ใช ้ และการเคลื่อนไหวท่ีไม่รุนแรง ท าให ้             
ไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทนัน้เปรยีบเสมือนการใหก้ าลงัใจ และสง่ผลทางอารมณท์ี่ดีใหแ้ก่ผูช้ม 

การใชส้ีของศลิปินพาเมลานบัวา่มีความโดดเดน่เฉพาะตนไม่แพท้ศันธาตอุื่น ๆ ศิลปิน
นิยมใชส้ีเหลือง สฟี้า สีขาว สีเทา สีด า สีแดง สีเขียว และสีสม้ ซึง่สีเหลืองนัน้จะนิยมใชม้ากเป็น
พิเศษ สีเหลืองจะปรากฏอยู่ในภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วททกุใบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บรเิวณทอ้งฟา้ และในสญัลกัษณส์ าคญัต่าง ๆ ส าหรบัสีแดงและเขียวปรากฏใชเ้ป็นเพียงสว่นนอ้ย  
เช่นเดียวกบัสสีม้ซึง่เกิดจากการใชเ้สน้สีแดงขีดอย่างหยาบ ๆ บนพืน้ท่ีสีเหลือง ท าใหเ้กิดความเขม้
ของสีจนเกิดเป็นสีสม้ในบางรูปทรง อีกทัง้มีการใชส้ีของพืน้หลงั ที่สง่เสรมิความหมายหลกัส าคญั
ใหก้บัไพท่าโรต ์ ยิ่งไปกวา่นัน้ยงัมีการใชส้ีคูต่รงขา้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคูส่ฟี้า-เหลือง ในการสง่ 
เสรมิใหรู้ปทรงส าคญัมีความเด่นชดัมากยิ่งขึน้  

ไม่เพียงเท่านี ้ ศิลปินพาเมลานิยมจดัพืน้ที่วา่งใหก้บัภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วท 
ในสว่นของพืน้หลงัและทอ้งฟา้ เพื่อใหอ้งคป์ระกอบภาพไม่แลดอูดัแน่นจนเกินไป หากศิลปินจะ
สรา้งระยะใหก้บัภาพก็จะใชค้วามแตกตา่งกนัของขนาดรูปทรง แทนการใชห้ลกัทศันียวทิยาเชงิเสน้ 

ดงันัน้ ในการสรา้งสรรคภ์าพประกอบไพ่ทาโรตช์ุดไรเดอรเ์วทของศิลปิน พาเมลา             
โคแมน สมิธ นัน้แสดงถึงความเคารพในธรรมชาต ิ อนัเป็นท่ีมาของสญัลกัษณส์ว่นใหญ่ของไพ่             
ทาโรตช์ดุนี ้โดยศิลปินใหค้วามส าคญัในเรื่องการจดัวางสญัลกัษณ ์แบบแผนการจดัสรา้งภาพ และ
การสรา้งองคป์ระกอบของภาพตา่ง ๆ เพื่อถ่ายทอดความหมายของไพท่าโรตไ์ดอ้ย่างชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย จงึเป็นที่นิยมอย่างแพรห่ลาย และสง่อิทธิพลตอ่ศิลปินรุน่หลงัจนกระทั่งปัจจบุนั 
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2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

การศกึษาครัง้นีอ้าศยัการคน้ควา้ขอ้มลูภาษาองักฤษ และเป็นขอ้มลูจากแหลง่
ออนไลนเ์ป็นหลกั ประกอบกบัผูว้ิจยัขาดการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหลง่ที่น่าเช่ือถือไดม้ากพอ จงึท าให้
การวิเคราะหข์อ้มลูด าเนินไปไดย้าก และขาดรายละเอยีดการวิเคราะหใ์นเชิงลกึ อกีทัง้สญัลกัษณ์
ในไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทบางประเภทมีรูปรา่งลกัษณะคลา้ยคลงึกนั และมีผูใ้หน้ิยามความหมาย
ของสญัลกัษณไ์วแ้ตกตา่งกนั จงึอาจสรา้งความคลาดเคลื่อนในการจ าแนกสญัลกัษณไ์ปได ้ ซึ่ง
ปัญหาเหลา่นีอ้าจแกด้ว้ยการอา้งอิงจากขอ้มลูเอกสารงานวิจยั หรอืเอกสารวิชาการจากสถาบนัท่ี
น่าเช่ือถือ หรืออาจท าการวิจยับนขอ้มลูงานวิจยัท่ีไดร้บัการยอมรบัในวงกวา้ง เป็นตน้  

การศกึษาครัง้นีเ้นน้การจดัแบง่ประเภทสญัลกัษณ ์ และรูปแบบการสรา้งภาพ 
ประกอบไพท่าโรตช์ดุนี ้ ซึง่ถือเป็นการศกึษาคน้ควา้ในเบือ้งตน้เท่านัน้ ผูท้ี่สนใจสามารถศกึษาเพิ่ม 
เติมเรื่องสญัลกัษณใ์นมมุมองทางสญัศาสตร ์ และจิตวิทยา ศกึษาในดา้นเชิงประวตัิศาสตรห์รอื
พฒันาการกระบวนแบบของไพท่าโรตต์ัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนั หรอืในดา้นการสรา้งสรรคท์ี่สามารถ
น าไปต่อยอดเป็นผลงานศิลปะเฉพาะตนได ้ อีกทัง้ปัจจบุนัยงัมีการสรา้งสรรคไ์พท่าโรตช์ดุใหม่โดย
ศิลปินรว่มสมยัอีกจ านวนมาก ที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากภาพประกอบไพท่าโรตช์ดุไรเดอรเ์วทของ
พาเมลา โคลแมน สมิธ ซึง่ลว้นแลว้มีรูปแบบเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะที่น่าสนใจไม่แพก้นั  
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