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บทคัดย่อ 
 
 กระผมต้องการแสดงภาวการณ์อยู ่ร่วมกันของความเป็นอุดมคติในโลกความเป็นจริงบน 2 
แนวคิดดังนี้ แนวคิดแรกคือโลกอุดมคติตามหลักไตรภูมิ ที่เชื่อว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้จบลงที่ความตาย ยังมีโลก
หลังความตายรออยู่จึงใฝ่ฝันถึงแดนสุขาวดี ส่วนโลกอุดมคติตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวพ้นความ
เป็นจริง เพราะความเป็นจริงไม่ตอบสนองความต้องการจึงสร้างความนึกคิดถึงโลกที่ยังมาไม่ถึง จากสอง
แนวคิดนี้ที่ดูต่างกัน แต่ทว่ากลับตั้งอยู่บนกรอบความคิดเดียวกันคือการใฝ่ฝันที่จะสร้างโลกที่ดี โลกที่
งดงามและโลกท่ีดีกว่า กล่าวคือมนุษย์เป็นผู้ที่ใฝ่ดี และความใฝ่ดีนั้นได้สร้างอะไรต่าง ๆ มากมาย แต่ใฝ่ดีที่
มากเกินไปจึงท าให้ความหวังและเจตจ านงที่ดีหรือวิทยาการที่ดีได้พาไปสู่ความตกต ่า ท าให้เรามองไม่เห็น
ความใฝ่ดีในทางที่ถูกจึงน าไปสู่การสร้างงานประติมากรรมรูปแบบเหนือจริง (Fantasy art) โดยการน า
แนวคิดและรูปลักษณ์ของสัตว์หิมพานต์มาเป็นสื่อเพื่อสะท้อนและเปรียบเทียบสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน
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Abstract 
 

The artist portrays the existence of idealism that coexist in the real world, these 
two ideas brings the concept of; idealism of the three worlds, the belief that human lives 
don’t end in death, but there is an afterworld for people to seek paradise. Secondly, the 
idealistic world relating to scientific thinking, which exceeds reality, because reality cannot 
give us what we need as human beings, therefore making us imagine a non-existing world. 
Even though these two ideas may be different but they lie in the same conceptual frame 
of wanting to have a good and better world. The concept stresses human’s desire to live 
in a utopian world and overcoming nature’s limitations, with this aspiration may leed to 
the destruction of both worlds. This sculpture is based on fantasy art, by using the idea 
and appearance of Himmaphan creatures to symbolize and compare situations that may 
happen from these events.
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 กระผมขอน้อมร าลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ ที่ปกปักรักษา 
คุ้มครองดูแล ให้กระผมอยู่รอดปลอดภัย ตั้งแต่ที่ผมยังเป็นเด็ก มาถึงในปัจจุบัน และตลอดไปในอนาคต  
ขอบคุณบิดา มารดา ที่เป็นทั้งผู้ให้ก าเนิด เลี้ยงดู และอบรมสั่งสอน กระผมด้วยความรัก ความเมตตา ขัด
เกลาให้กระผมเป็นคนดีตั้งมั่นในความถูกต้อง มีหัวใจที่เข้มแข็ง อดทน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ในช่วงเวลาก่อนที่จะได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร กระผมเกือบที่จะไม่มาศึกษา
ทางด้านศิลปะ เนื่องจากบิดาต้องการให้กระผมไปสอบเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ หรือท างานในหน่อยงาน
ราชการ ซึ่งเป็นสิ่งที่กระผมไม่ปรารถนาที่จะเป็นจึงบอกบิดาไปตามตรง ในตอนแรกเหมือนจะไม่ยินยอม 
แต่ด้วยความรักที ่บิดามีให้กระผมจึงยอมอนุญาตให้กระผมได้มีโอกาสมาศึกษาทางด้านศิลปะ ที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงขอบคุณบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รักของกระผม ที่คอยเป็นก าลังใจ และ
สนับสนุนในทุก ๆ ด้านเสมอมา  
 กระผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล ที่รับฟังและให้โอกาสกระผมได้
เสนอ เรื่องราวและประเด็นที่กระผมสนใจ มาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ตลอดจนคณาจารย์
ภาควิชา ประติมากรรม และอาจารย์ทุกท่านผู้ซึ่งให้ความรู้ ค าแนะน าหรือการแก้ปัญหา ในการสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปะ จนท าให้กระผมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นมา ตลอดจนการมอบ
โอกาสในเรื่องของทุนการศึกษา ท าให้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้สัมฤทธิผลได้ด้วยดี          
 ขอขอบคุณมิตรไมตรีจากเพ่ือนสนิทมิตรสหาย รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทั้งเก่าและใหม่ ทั้งร่วมคณะและต่าง
คณะทุก ๆ ท่าน ที่มีไมตรีจิตใจ โอบอ้อมอารี สมัครรักใคร่กันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ที่มอบเวลา แบ่งปัน
ประสบการณ์ในเรื่องการใช้ชีวิตและการท างาน การออกไปพบเจอการท างานนอกมหาวิทยาลัย การใช้
ทักษะที่ศึกษามาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ฉุกละหุก ตลอดจนความสนุกสนาน ความบันเทิง ความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มอบให้กันในตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ผ่านร้อนผ่านหนาวมาร่วมกัน ท าให้รสชาติของ
ช่วงเวลาที่ได้ใช้นั้น ช่างมีความสุขและสมบูรณ์แบบให้แก่กันยากท่ีจะหาสิ่งใดเปรียบเท่า ขอขอบคุณทุกสิ่ง
อย่างทีท่ าให้ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ส าเร็จลุล่วงในทุกประการ ทั้งท่ีได้เอ่ยและ ไม่ได้เอ่ยนามมาก็ตาม กระผมหวัง
ว่าศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะสามารถให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างประโยชน์ผลแก่ผู้ที่สนใจศึกษา
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ค ำน ำ 
 
 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานวิจัย สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม 
ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้หัวข้อ “สัตว์หิมพานต์ใน
ศตวรรษที่21” (Himmaphan Creatures in the 21st Century World) ตามหลักสูตรการศึกษาศิลป
บัณฑิต โดยเรียบเรียงให้ สามารถเข้าถึงระบบ กระบวนการและการปฏิบัติงานอันเป็นการสร้างสรรค์
ผลงาน ตั ้งแต่ขั ้นตอนหา แรงบันดาลใจไปจนถึงหาข้อสรุปและประมวลความคิดทั ้งหมดมาสู ่งาน
ประติมากรรม จากการพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานนั้นมีทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงซึ่งได้พยายามพัฒนา 
ปรับปรุง ทั้งรูปแบบ เทคนิค วิธีการ และการจัดวางองค์ประกอบ การเลือกรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ ้น 
การหยิบเอา เทคนิคและวัสดุต่างๆเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วตัวผลงานนั้นก็สามารถที่จะ
แสดงให้ เห็นถึงจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอ ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเข้ามา
เพ่ิม เพ่ือให้เป็นแรงผลักดันให้ผลงานตอบสนองและสอดคล้องกับความคิด           
 ท้ายที่สุดแล้วศิลปนิพนธ์ของกระผมไม่ได้ต้องการชี้น า หรือกล่าวหาว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ 
เป็นเหตุให้เกิดการล่มสลายของโลกในอุดมคติ เพียงแต่ต้องการน าเสนอวิธีคิดและความน่าจะเป็น ที่มีต่อ
เรื่องราวนี้ ผ่านมุมมองของกระผมเอง เพียงเพื่อให้ท่านผู้ที่ได้รับชม น าสารที่กระผมสื่อ ไปพิจารณาด้วย
เหตุและผลของตัวท่านเอง ว่าการหวนกลับมาค านึงถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่ เราก าลังเผชิญอยู่นี้ เราหา
ทางออกอย่างไรกับวิกฤติกาลนี้ 
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1 
 

 
บทที่ 1 

 
บทน า 

 
 มนุษย์ทุกคนล้วนใฝ่ฝันถึงโลกที่สวยงามตามที่ใจปรารถนาหรือโลกอุดมคติอย่างที่ทุกคนเข้าใจ  
เมื่อตั้งค าถามถึงความหมายของโลกอุดมคตินั้นคืออะไร ข้าพเจ้าไม่มีค าตอบที่จัดเจนส าหรับค าถามนี้ เมื่อ
มองลึกลงไปในค าว่าอุดมคติ ซึ่งเป็นความหลากหลายและเป็นปัจเจกของตัวบุคคล สอบถามผู้คน 100 คน 
ความหมายของโลกในอุดมคติ ก็ได้ค าตอบที่ต่างกัน 100 ค าตอบ แต่ถ้าถามหาสิ่งที่ทุกคนอยากมีใน “โลก
อุดมคติ” คงมีเพียงความเข้าใจร่วมกันว่า เป็นดินแดนที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ โลกที่เปี่ยมไปด้วยความสงบ
และผาสุก  
 
ความเป็นมาและความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์  
 ในโลกที่เต็มไปด้วยคติความเชื่อถึงเรื่องราวโลกในอุดมคติมากมาย และแตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอโลกอุดมคติ 2 โลก ที่ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
แต่วิ่งเป็นเส้นขนานกัน 
 โลกอุดมคติที่ 1 คือโลกอุดมคติไตรภูมิ ซึ่งมีแนวคิดตามหลักปรัชญาพุทธ-ฮินดู การก้าวไปสู่โลก
อุดมคติตามแนวทางนี้คือ การมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านจิตใจ โดยการกล่าวถึงป่าหิมพานต์ ดินแดนที่สวยงาม 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ สัตว์นานาชนิด ทั้งสัตว์สามัญที่รู้จักกันทั่วไป อีกทั้งสัตว์หิมพานต์ที่เป็นสัตว์
วิเศษน่าอัศจรรย์ และกล่าวถึงโลกหลังความตาย นรก สวรรค์ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการประพฤติ
ปฏิบัติ และเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือเป็นหลักในการก้าวไปสู่โลกหน้า ตามคติความเชื่อแบบไตร
ภูมิพระร่วง ซึ่งอยู่บนฐานปรัชญาศาสนาพุทธ-ฮินดู เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคติความเชื่อแบบไทย
และมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนไทยมาช้านาน 
 โลกอุดมคติที่ 2 คือโลกอุดมคติในการนึกคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ การก้าวสู่โลกอุดมคติตาม
แนวทางนี้คือ การมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านความรู้ วิทยาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างไม่สิ้นสุด 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ อยู่บนฐานข้อมูล ตรรกะ เหตุ
และผล 
 จากสองแนวคิดท่ีดูต่างกันแต่ทว่ากลับตั้งอยู่บนกรอบความคิดเดียวกัน คือการใฝ่ฝันที่จะสร้างโลก
ที่ดี โลกที ่งดงาม และโลกที่ดีกว่า กล่าวคือ มนุษย์เป็นผู ้ใฝ่ดีแต่ความใฝ่ดีนั ่นแฝงให้เห็นถึงความ
ทะเยอทะยาน และจากแนวทางของสองโลกอุดมคติที่ก าลังด าเนินไป ได้ก่อให้เกิดวิกฤติที่อาจจะท าให้โลก
อุดมคติทั้งสองล่มสลาย  
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 โลกอุดมคติไตรภูมิเกิดวิกฤติทางความเชื่อ ค่านิยม และศรัทธาที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เนื่องจาก
ในวิถีชีวิตที่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบัน จึงท าให้จิตวิญญาณการขัดเกลาจิตใจของ
มนุษย์เพ่ือไปสู่นิพพานกลายเป็นเรื่องไกลตัว ส่วนโลกวิทยาศาสตร์เกิดวิกฤติจากผลกระทบของการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้งของมนุษย์ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างไม่รู้คุณค่า ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
เช่น ป่าไม้ถูกท าลาย ขยะล้นโลก ภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศและทางน ้า กระบวนการ การก้าวไปสู่
โลกอุดมคติกลับเป็นเครื่องมือในการท าลายโลกอุดมคติที่เป็นเป้าหมาย เมื่อโลกศรัทธาทางความเชื่อกับ
โลกทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถพาไปสู่ปลายทางได้ และก าลังเกิดวิกฤติและมีความเสี่ยงที่จะล่มสลาย 
เราจึงต้องกลับมาคิดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ถูกท าลาย ข้าพเจ้าจึงต้องการเสนอว่าโลกทั้ง
สองตั้งอยู่บนที่เดียวกัน บนฐานความคิดเดียวกัน ในชีวิตของมนุษย์เหมือนเหรียญสองด้าน ระหว่างโลก
อุดมคติทางศาสนากับโลกอุดมคติตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าต้องการให้เห็นว่าโลกมนุษย์เรานั้น
ต้องการโลกอุดมคติทางจิตใจกับโลกอุดมคติในทางด้านความรู้และวิทยาการ เพื่อใช้ในการมีชีวิต จึง
น าเสนอเป็นผลงานประติมากรรม ด้วยรูปแบบของสัตว์หิมพานต์ในศตวรรษที่ 21     

  
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

      
 1. เพ่ือน าเสนอภาพสะท้อนทางความคิด ที่มีต่อสถานการณ์ทางสภาพแวดล้อมซึ่งได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมบางอย่างของมนุษย์ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการล่มสลายของระบบนิเวศ  
 2. น าเสนอผลงานประติมากรรมที่ใช้สัตว์หิมพานต์เป็นภาพแทนในการสื่อถึงโลกอุดมคติ เพื่อ
สะท้อนและเปรียบเทียบสถานการณ์ทางสภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้เทคนิคและวิธีการปั้นใน
การสร้างผลงานให้มีความสมจริง สื่อถึงเรื่องราวที่ต้องการน าเสนออย่างตรงไปตรงมา  
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์  
 การอยู่ร่วมกันของความเป็นอุดมคติในโลกความเป็นจริงบน 2 แนวคิดดังนี้ แนวคิดแรกคือโลก
อุดมคติตามหลักไตรภูมิ ที่เชื่อว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้จบลงที่ความตาย ยังมีโลกหลังความตายรออยู่จึงใฝ่ฝันถึง
แดนสุขาวดี และโลกอุดมคติตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวพ้นความเป็นจริง เพราะความเป็นจริงไม่
ตอบสนองความต้องการ จึงสร้างความนึกคิดถึงโลกท่ียังมาไม่ถึง จากสองแนวคิดนี้ที่ดูต่างกัน แต่ทว่ากลับ
ตั้งอยู่บนกรอบความคิดเดียวกันคือการใฝ่ฝันที่จะสร้างโลกท่ีดี โลกที่งดงามและโลกที่ดีกว่า กล่าวคือมนุษย์
เป็นผู้ที่ใฝ่ดี และความปรารถนาดนีั้นได้สร้างสิ่งต่าง ๆ มากมาย แต่ความหวังในการพัฒนาวิทยาการที่มาก
เกิน กลับพามนุษย์ก้าวไปสู่ความตกต ่า เมื่อเราต้องกลับมาค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเผชิญอยู่ จึง
เสนอว่าสถานที่ทั้งสองที่นั้นตั้งอยู่บนสถานที่ของความคิดเดียวกัน เหมือนเหรียญสองด้านบนชีวิตมนุษย์ 
ระหว่างโลกอุดมคติทางศาสนากับโลกอุดมคติความสมบูรณ์ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงน าเสนอเป็น
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ผลงานประติมากรรม ด้วยมีรูปแบบของสัตว์หิมพานต์ในศตวรรษที่ 21   (Fantasy art) เพื่อสะท้อนและ
เปรียบเทียบสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์  

 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา    

 
- ศึกษาความเชื่อโลกในอุดมคติของไทยและต่างประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบในการวิเคราะห์

หาจุดเชื่อมโยงของเรื่องราว ในแต่ละประเทศ แต่ละความเชื่อท่ีต่างกัน  
- ศึกษาจากสังเกตสิ ่งแวดล้อม บริบทรอบตัว และลักษณะการใช้ชีวิตที ่เป็นกิจวัตร

ประจ าวันของคนและสัตว์ ทั ้งในบ้านที ่เป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ ้น และ
สภาพแวดล้อมของสัตว์ในธรรมชาติ  

- ศึกษาปัญหาทางสภาพแวดล้อม ผลกระทบต่างๆท่ีก่อความเสียหายแก่ระบบนิเวศภายใน
เขตเมืองและป่า ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

- ศึกษาเรื่องราว ต านานประวัติความเป็นมาของสัตว์หิมพานต์ และรูปลักษณ์ 
 
 ขอบเขตด้านรูปแบบ  

 
- ข้าพเจ้าน ารูปแบบของสัตว์หิมพานต์ที่ถูกยึดโยงกับเรื่องราวของโลกในอุดมตามควาฒ

เชื่อแบบไทย มาอยู่อาศัยในบริบทของโลกปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบและสะท้อนปัญหา
ทางสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม  

- ก าหนดสถานที่และสภาพแวดล้อมที่มีความใกล้ตัวหรือสถานที่ ที่สามารถพบให้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน แล้วจึงสร้างให้ขนาดและองค์ประกอบใกล้เคียงกับความจริง เพื่อให้ผู้ชม
เห็นภาพรวมของสถานที่และบริบทที่น าเสนอให้เห็นในระยะไกล 

- ข้าพเจ้าสร้างสถานที่และจ าลองสถานการณ์ให้มีรายละเอียดสมจริง  เช่นเสาไฟฟ้าหัก 
กองขยะ และศาลพระภูมิเก่า มาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานแต่ละชิ้น เพื่อสร้างบริบทให้
ผ ู ้ชมสามารถร ู ้ส ึกถ ึงสถานการณ์ท ี ่ต ้องการน าเสนอเช ่น ความทรุดโทรมทาง
สภาพแวดล้อม ของบริบทรอบตัว ที่สอดคลองกับแนวความคิด   

- ข้าพเจ้าสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ให้มีรายละเอียดสมจริง ที่ได้อ้างอิงจากข้อมูลกายวิภาค
ของสัตว์สามัญ เพื่อให้เห็นภาพว่าเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกและรู้สึกราวกับว่ามีชีวิตอยู่
จริง 

 



4 

 

 ขอบเขตด้านเทคนิค   
 

 ข้าพเจ้าใช้เทคนิควิธีการปั้นเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างภาพสัตว์หิมพานต์ให้เห็น
เป็นรูปประธรรมอย่างชัดเจน และเน้นรายละเอียดของสัตว์หิมพานต์ให้มีความสมจริง เพื่อให้รู้สึกว่าเป็น
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกจริง ๆ ในส่วนของบริบทและสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์หิมพานต์ ข้าพเจ้าสร้าง
และใส่รายละเอียดในองค์ประกอบของสถานที่ต่าง ๆ และน าวัสดุอุปกรณ์ของสถานที่จริงมาประกอบใน
ผลงาน ท าให้ผู้ชมเห็นภาพและเข้าถึงสถานที่และบริบทที่ต้องการน าเสนอโดยง่าย ท าให้เกิดภาพและ
มุมมองที่สอดคล้องกับแนวคิดของผลงาน  
 
 เวลาที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์  
  ภาคการศึกษาต้น-ปลาย ปีการศึกษา 2562   
 
ขั้นตอนการวิจัย  
 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลงาน และแนวคิดในผลงานในภาคการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อน ามาต่อยอด 
แนวความคิดและเทคนิควิธีการ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  
 2. รวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นแนวความคิดหลัก เป้าหมาย กระบวนการสร้างรูปทรงให้ออกมา 
เป็นผลงาน  
 3. สร้างแบบร่างสองมิติ และสามมิติเพ่ือหาความเป็นไปได้ของรูปทรงในผลงาน  
 4. ประเมินและสรุปแบบร่าง  
 5. ขยายผลงานและรวบรวมข้อมูลการท างานเพ่ือจัดท าศิลปนิพนธ์  
 6. ประเมินผลงานทั้งเนื้อหาและรูปแบบเพื่อพัฒนาผลงาน  
 
วิธีการศึกษา  
 1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  
     1.1 ศึกษาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโลกในอุดมคติของแต่ละความเชื่อ ทั้งไทยและต่างประเทศ  
     1.2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าและสภาพแวดล้อมที่มีสาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์ 
     1.3 ศึกษาวิธีการของศิลปินไทยและต่างประเทศในเนื้อหาและรูปแบบที่มีความใกล้เคียง  

กันเพ่ือวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับรูปแบบของการศึกษา 
     1.4 ศึกษาจากผลงานของตัวเองเพ่ือสร้างประเด็นท่ีเกิดข้ึนทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ 
     1.5 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นองค์ประกอบ รูปแบบ และวิธีทางประติมากรรม 
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 2. การปฏิบัติงาน  
     2.1 น าข้อมูลที่วิเคราะห์และสังเคราะห์มาสรุปเป็นแบบร่างสองมิติ 
     2.2 สร้างแบบร่างสามมิติเพ่ือประเมินโครงสร้างและองค์ประกอบ 
     2.3 ศึกษาวิธีการทางเทคนิคเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ตามแนวคิด 
     2.4 ขยายผลงานตามกระบวนการที่ตั้งไว้อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผลงานสมบูรณ์  
     2.5 รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานเพื่อจัดท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์  
 
แหล่งข้อมูล 
 
 1. สถานที่เก็บข้อมูล  
     1.1 สภาพแวดและระบบนิเวศน์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร(วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์)  
     1.2 จุดทิ้งขยะต่างๆในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
     1.4 เสาไฟฟ้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร(วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์) 
     1.5 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร(วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์)  
     1.6 อาคารปฏิบัติการหล่อ ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     1.7 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
 2. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
     2.1 อินเตอร์เน็ต(Internet)  
 
 3. ข้อมูลการศึกษาค้นคว้า  
     3.1 เอกสารวิชาการหนังสือด้านปรัชญา  
  3.1.1 นิยะดา เหล่าสุนทร, จิตรกรรมภาพสัตว์หิมพานต์  
  พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม  
  3.1.2 วิภาวี บริบูรณ์, ศิลปะการเขียนสัตว์หิมพานต์  
  3.1.3 Eliot Goldfinger, Animal Anatomy 
  3.1.4 Prateep Kochabua, Destiny to Imagination 
  3.1.5 Jane Yolen, Faeries deluxe collector’s edition 
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บทที่ 2  

 
ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 
 "อุดมคติ1 คือ เรื่องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต หรือสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตที่มนุษย์เสาะแสวงหา" 
นั้น มีความแตกต่างกันตามความเข้าใจของนักคิดทางจริยศาสตร์2 และยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ บาง
แนวคิดมีทรรศนะว่า ความสุข ความพอใจ ปัญญาหรือความรู้ หรือความสมบูรณ์เป็นอุดมคติสูงสุด เป็นสิ่ง
ที่ดีที่สุดและน่าแสวงหา ในความแตกต่างของทรรศนะยังมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความปรารถนาที่จะ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตมนุษย์ จากการศึกษาข้อมูล พบ 2 แนวคิดที่ข้าพเจ้าสนใจในทัศนคติมุมมองที่
เกี่ยวกับโลกอุดมคติและสอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้า ดังนี้ แนวคิดอุดมคติจิตนิยม (Idealism) 
สอดคล้องกับแนวคิดโลกอุดมคติทางจิตวิญญาณ และแนวคิดอุดมคติมนุษย์นิยม (Humanism) สอดคล้อง
กับแนวคิดโลกอุดมคติทางวิทยาศาสตร์  
 
โลกอุดมคติทางจิตวิญญาณ 
 
 โลกอุดมคติทางจิตวิญญาณที่ยืดหลักแนวคิดอุดมคติจิตนิยม (Idealism3) หรือแนวคิดแบบเสรี
นิยม (liberalism) เชื ่อว่ามนุษย์มีธรรมชาติเป็นคนดี มีเหตุผลมีศีลธรรมและจรรยาบรรณและต่าง
ปรารถนาที่จะท าให้ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เชื่อว่ามนุษย์มีความเชื่อและความตั้งใจโดยพื้นฐานว่า โลก
ก้าวหน้าไปได้ก็ด้วยความร่วมมืออย่างจริงใจของมนุษย์ในโลก หากมนุษย์ที่ประพฤติตนเลว โหดร้าย เช่นมี
ความเป็นศัตรูระหว่างกัน เอาเปรียบกัน ซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อไทยที่มีต่อศาสนาพุทธ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้คนพัฒนาทางด้านจิตใจ หมั่นท าความดี ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอน มีการกล่าวถึงโลกหลังความ
ตาย นรก สวรรค์และนิพพาน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติ และเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต เพื่อเป็นหลักในการก้าวไปสู่โลกหน้า และกล่าวถึงทิพยสมบัติและป่าหิมพานต์ ดินแดนที่สวยงาม 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ สัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์สามัญที่รู้จักกันทั่วไป อีกทั้งสัตว์หิมพานต์ที่เป็นสัตว์

                                                 

 1 อุดมคต,ิ เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2563, เข้าได้จาก, https://dictionary.sanook.com/ search/dict-th-
en-lexitron 
 2 จริยศาสตร์, เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2563, เข้าไดจ้าก, http://www.thaicadet.org/ 
PhilosophyReligious/whatisethics.html 
 3 Idealism, เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2563, เข้าได้จาก, https://www.baanjomyut.com/ 
library_2/extension1/the_meaning_of_the_ontology/02.html 

https://dictionary.sanook.com/
http://www.thaicadet.org/%20PhilosophyReligious/whatisethics.html
http://www.thaicadet.org/%20PhilosophyReligious/whatisethics.html
https://www.baanjomyut.com/%20library_2/extension1/the_meaning_of_the_ontology/02.html
https://www.baanjomyut.com/%20library_2/extension1/the_meaning_of_the_ontology/02.html
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วิเศษน่าอัศจรรย์ ตามคติความเชื่อแบบไตรภูมิพระร่วง ซึ่งอยู่บนฐานปรัชญาศาสนาพุทธ -ฮินดู เป็น
วรรณคดีที่มีเนื้อหาเก่ียวกับศรทัธาและคติความเชื่อแบบไทยซึ่งมีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนไทยมาช้านาน 
 ความเชื่อในดินแดนมหัศจรรย์ในต านานต่างๆเป็นเรื่องเล่า ต านานที่คนหลายยุคหลายสมัยนั้นเล่า
ต่อและสืบขานมายังปัจจุบัน เรียกได้ว่าในท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่นั้นล้วนเป็นดินแดนมหัศจรรย์ มีความ
พิเศษที่แตกต่างกันไป เป็นเมืองในอุดมคติ – สวรรค์ของมนุษย์ที่อยากจะมีทั้งนั้น  
 

1. ต านานป่าหิมพานต์ 

 ตามต านานกล่าวไว้ว่าป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเขา หิมพานต์ หรือหิมาลายา (หิมาลัย) ค าว่า “หิ
มาลายา” นั้นเป็นค าที่ มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าสถานที่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ภูเขาหิม
พานต์ประดิษฐานอยู่ในชมพูทวีปมีเนื้อที่ ประมาณ 3,000 โยชน์ วัดโดยรอบได้ 9,000 โยชน์ ประดับด้วย
ยอด 84,000 ยอด มีสระใหญ่ 7 สระคือ 1 สระอโนดาต 2 สระกัณณมุณฑะ 3 สระรถการะ 4 สระฉัททัน
ตะ 5 สระกุณาละ 6 สระมัณฑากิณี 7 สระสีหัปปาตะ บรรดาสระใหญ่ทั้ง 7 นั้น สระอโนดาตแวดล้อมไป
ด้วยภูเขาท้ัง 5 ที่จัดเป็นยอดเขาหิมพานต์ ยอดเขาทุกยอด มีส่วนสูงและสัณฐาน 200 โยชน์ กว้างและยาว
ได้ 50 โยชน์ สวรรค์ของคนชอบว่ายน ้าจริง ๆ 

 

ภาพที่ 1 ภาพวาดฝาผนังพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม, ป่าหิมพานต์, 
แหล่งที่มา https://teen.mthai.com/variety/78111.html, เข้าถึงล่าสุด 18 มิถุนายน 2563 

https://teen.mthai.com/variety/78111.html
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2. Garden of Eden (สวนอีเด็น หรือ สวนเอเดน) 

 สวนอีเดน เป็นสถานที่บรรยายไว้ในพระธรรมปฐมกาลว่าเป็นสถานที่มนุษย์สองคนแรกที่พระเจ้า
สร้าง คือ อาดัมและอีฟ นอกจากนั้นมันยังอยู่ในบันทึกจารึกในต านานของชาวสุเมเรียนด้วยว่าเป็นดินแดน 
ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ที่นั่น 
 สวนที่ทุกคนไม่ต้องท าอะไร ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมด คุณสามารถขี่เสือไปตามแมกไม้ต่างๆได้ 
อยากนอนที่ไหนก็นอน อาหารก็มีเพียบพร้อม วัน ๆ ไม่ต้องท าอะไร แถมทุกคนที่อยู่ที่นี่ เปลือยหมดทุกคน 
อาจเป็นสวรรค์ของผู้ชายรึเปล่า มีเรื่องห้ามอยู่แค่สองเรื่องคือ ห้ามกินแอปเปิล และ อย่าฟังค าพูดของงู 
 โดยสวนนั้นบรรยายไว้ว่าสวยงามราวกับสวรรค์ สงบสุข มีพืชพรรณอาหารอุดมสมบูรณ์ เต็มไป
ด้วยสัตว์ป่า แม่น ้าใสสะอาด ต้นไพรพฤษาแผ่เงาร่มเย็น แต่ปัญหาคือถ้าสถานที่นี้มีจริง มันจะอยู่จุดไหน
ของโลกกันแน่ โดยหลายคนเชื่อว่าสวนอีเดนนี้อยู่ในโมโสโปเตเนีย ทางภาคกลาง เนื่องจากบันทึกการสร้าง
โลกในพระธรรมปฐมกาลได้กล่าวถึงที่ตั้งของสวนอีเด็น ว่าอยู่ในบริเวณแม่น ้าส าคัญสี่สาย คือ แม่น ้าพิชอน 
แม่น ้ากิฮอน แม่น ้าไทกริส และแม่น ้ายูเฟรติส (ซึ่งอยู่ในบริเวณประเทศอาร์เมเนีย ,ยอดเขาอารารัต
,เยเรวาน หรือที่ราบสูงอาร์เมเนีย) อยู่ในบริเวณประเทศอิรักในปัจจุบัน น่าจะเป็นบริเวณคอเคซัสโบราณ
โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับอาร์เมเนีย แต่ที่ตั้งของแม่น ้าทั้งสี่ยังเป็นที่ถกเถียงกันและยังไม่มีหลักฐานเป็นที่ 
แน่นอนที ่สนับสนุนที ่ต ั ้งทางภูมิศาสตร์ของแม่น ้านอกจากที่กล่าวในพระธรรมปฐม กาลเอง และ 
วรรณกรรมยิว-คริสเตียนเช่น “จูบิลี” สมมุติฐานอื่นก็ว่าตั้งอยู่ที่เมโสโปเตเมีย ทวีปแอฟริกา หรือ อ่าว
เปอร์เซีย สมมุติฐานหลังมาจากหลักฐานของลุ่มแม่น ้าสี่สายที่มาพบกันที่เป็นที่ผลิต ทองค า และยางไม้
หอม ซึ่งตรงกับการพรรณนาการสร้างโลกดังกล่าว 

 

ภาพที่ 2 Wenzel Peter, Karlsbad 1745 - Rome 1829, 
Adam and Eve in the Garden of Eden (สวนอีเดน), Oil on canvas, 336 x 247 cm, 

แหล่งที่มา https://teen.mthai.com/variety/78111.html, เข้าถึงล่าสุด 18 มิถุนายน 2563  

https://teen.mthai.com/variety/78111.html
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3. Cockaigne 

 เป็นดินแดนจินตนาการในต านานในยุคกลาง ที่เรียกว่าสวรรค์บนดินชัดๆ โดยเล่าว่า เป็นดินแดน
ที่ไม่มีกฎหมายและไม่มีกฎใด ๆ ในเมืองแห่งนี้ มีเสรีภาพทางเพศ มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทั้งบนดิน
และบนท้องฟ้า(ฝนตกเป็นชีส) และอากาศที่สบายเหมาะแก่การนอน 

 โดยเมืองแห่งนี ้ปรากฏอยู ่ในบันทึก the Latin “Cucaniensis” และ the Middle English 
“Cokaygne” นอกจากนั้นในประเทศต่าง ๆ เรียกชื่อเมืองนี้แตกต่างกัน เช่น ดัตช์เรียกเมืองนี้ว่า “ดินแดน
แห่งความขี้เกียจ” เยอรมันเรียกเมืองนี้ว่า “ดินแดนแห่งน ้านมและน ้าผึ้ง” สวีเดนเรียก ดินแดนเพื่อนสัน
หลังยาวและไขมัน บางประเทศก็เรียก “ดินแดนแห่งอาหาร” 

 แน่นอนดินแดนแห่งนี้ไม่มีอยู่จริงในโลกแน่นอน โดยที่มาของเมืองนี้เป็นการสมมุติเมืองแบบยูโท
เปียแบบเมืองสวรรค์ ที่ความเกียจคล้ายและการกินเป็นอาชีพหลัก ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนในฝันของชาวนา
ยุคกลาง ซึ่งอาชีพชาวนาสมัยนั้นล าบากมาก ๆ 

 

ภาพที่ 3 Pieter Bruegel the Elder: Luilekkerland, The Land of Cockaigne, 
Oil on Panel, 1567, Alte Pinakothek, Munich, แหล่งที่มา 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cockaigne, เข้าถึงล่าสุด 18 มิถุนายน 2563  
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bruegel_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Land_of_Cockaigne_(Bruegel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Alte_Pinakothek
https://en.wikipedia.org/wiki/Munich
https://en.wikipedia.org/wiki/Cockaigne
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4. Valhalla (วัลฮัลลา) 

 สวรรค์ วัลฮัลลา เป็นต านานของสแกนดิเนเวีย ปรากฏในศตวรรษที่ 13 ในกวี Edda ตามต านาน
เล่าว่าที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของชาวนอร์ส (หรือพวกไวกิ้ง) ปกครองโดยพระเจ้าโอดินที่มีค าสั่งให้วาลคิว
รี รวบรวม วิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าที่ตายมาในดินแดนแห่งนี้ เพื่อฝึกฝนเตรียมตัวในการท าสงคราม
แร็คนาร็อก โดยจะมีสัตว์ประหลาดออกมาเพ่ือต่อสู้ หากชนะก็จะสามารถกินดื่มกันไม่อ้ัน 

 ภายในมีอาคารขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวิหารแห่ง นักรบ Valhalla วิหารแห่งนี้มี 540 ประตู ใช้หอก
เป็นจันทัน ใช้โล่เป็นหลังคา และใช้แผ่นเกราะตรงหน้าเป็นม้านั่ง นอกจากนั้นยังมีหมาป่าเป็นผู้รักษาประตู
ทิศตะวันตกและนกอินทรีคอยบินโฉบ เฉี่ยวไปมา ที่นี่สามารถดื่มส าราญกันอย่างไม่มีสิ้นสุด หมูที่กินไป
หมดแล้วก็มีมาเรื่อย ๆ ไม่รู้จักหมด น ้าที่ดื่มเป็นไวน์ที่ดื่มก็ไม่มีพร่อง และเมื่อถึงเวลาสงครามนักรบ 800 
คนจะเดินสวนสนามออกไปทางแต่ละประตู (ดินแดนแห่งนี้ปรากฏในการ์ตูนเรื่องการผจญภัยของบิลลี่กับ
แมนดี้)  เป็นสวรรค์ส าหรับนักรบอย่างแท้จริง 

 

ภาพที่ 4 Digital artwork by Dieter Carlton, The Shores of Valhalla,    
แหล่งที่มา https://teen.mthai.com/variety/78111.html, เข้าถึงล่าสุด 18 มิถุนายน 2563  

 

5. Beimeni (น ้าพุแห่งความวัยเยาว์) 

 ที่นี่คือสถานที่ที่มีน ้าพุแห่งชีวิตซึ่งบ ารุงผิวพรรณและท าให้ไม่แก่ลง เพราะฉะนั้นที่นี่ คุณจะไม่มีวัน
แก่ มีรอยเหี่ยว แต่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดชีวิต 

https://teen.mthai.com/variety/78111.html
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 น ้าพุแห่งความวัยเยาว์ เป็นเรื่องเล่าของนักส ารวจสเปน ที่ได้พบเห็นน ้าพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้ใดได้ดื่มกิน
จะกลับเป็นหนุ่มสาวได้ โดยเรื่องนี้เริ่มขึ้นเมืองนักส ารวจสเปนชื่อดังนามฮวน ปองเซ เดอ ลีอองต้องการ
เดินทางไปในดินแดนแห่งใหม่คืออเมริกา ระหว่างทางเขาได้ยินชาวพ้ืนเมืองที่กล่าวถึงน ้าพุนี้อย่างน่าสนใจ 
เขาเลยออกตามหา โดยสถานที่แรกที่ไปคือบริเวณที่ตั้งของรัฐฟลอริดาในปัจจุบัน ไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่ง
คือเกาะบิมินี่ 

 แต่กระนั้นเขาก็ไม่เคยเห็นน ้าพุที่ว่านี้ด้วยตาของตนเองเลยชั่วชีวิต แต่เขาก็เชื่อว่ามันมีอยู่จริง จึง
น าเรื่องของมันเล่าแก่เพ่ือนๆ นักเดินเรือจนเป็นที่แพร่หลายแก่หมู่นักเดินเรือชาวสเปนในยุคส ารวจโลกใน
เวลาต่อมา ปัจจุบันน ้าพุแห่งวัยเยาว์กล่าวเป็นศัพท์ที่ที่อุปมาเกี่ยวกับแนวทางการค้นหาชีวิตที่จะท าให้ชีวิต
มนุษย์ยืนยาวในทางวิทยาศาสตร์ 

 

ภาพที่ 5 Painting by Lucas Cranach the Elder, 1546, The Fountain of Youth 
แหล่งที่มา https://teen.mthai.com/variety/78111.html, เข้าถึงล่าสุด 18 มิถุนายน 2563 

 

6. Avalon (อวาลอน) 

 อวาลอน (คาดว่ามาจากค าในภาษาเคลติก Abal หมายถึง แอปเปิล) เป็นเกาะและเมืองในต านาน
กษัตริย์อาเธอร ์ได้เชื่อว่าเป็นเมืองที่กษัตริย์อาเธอร์อยู่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ปรากฏครั้งแรกในวรรณกรรม
ของเจฟฟรีย์แห่งมอนมอธในบันทึกประวัติศาสตร์จ าลอง ฉบับ ค.ศ. 1136 เรื ่อง Historia Regum 
Britanniae (“ประวัติกษัตริย์แห่งบริเตน”) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lucas_Cranach_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fountain_of_Youth_(Cranach)
https://teen.mthai.com/variety/78111.html
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 ในต านานเล่าว่าในที่แห่งนี้เป็นดินแดนแห่งแอปเปิล มีที่สวยงามและอร่อยที่สุดในโลก และยังเป็น
สถานที่ที่สร้างดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ของกษัตริย์อาเธอร์ และเป็นที่ซึ่งอาเธอร์ใช้รักษาแผลบาดเจ็บจากการ
รบ หลังจากการศึกครั้งสุดท้ายที่คัมลานน์ 

 นอกจากนั้น ในต านานของชาวคริสต์ ช่วงที่พระเยซูฟ้ืนจากความตาย ได้บอกกับโจเซฟว่า เขาจะ
ไปยังที่อวาลอนแห่งนี้ ซึ่งความจริงแล้วบนโลกของเรามีชื่อเกาะอวาลอนอยู่จริง ในประเทศอังกฤษ ซึ่งในปี
ค.ศ.1911 นักบวชที่วิหารกลาสตันเบอรี่ ในซอมเมอร์เซตบน พบพระศพของกษัตริย์และราชินีคู่หนึ่ง 
ต่อมาประกาศว่าเป็นพระศพของกษัตริย์อาเธอร์และราชินีของพระองค์ ทางพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 จึงโปรดให้
จัดพิธีฝังพระศพขึ้นใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์อันดีงามและเป็นความ ฝันของชาวอังกฤษ หากแต่ในเวลา
ต่อมาก็พบว่ามันเป็นของปลอม และเกาะอวาลอนที่แท้จริงนั้นก็ยังไม่มีใครทราบว่ามันอยู่ที ่ใดกันแน่ 
(เกาะอวาลอนปรากฏอยู่ในการ์ตูนหลายเรื่อง หนึ่งในคือการ์ตูนมหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์) 

 

ภาพที่ 6 Edward Burne-Jones, The Last Sleep of Arthur in Avalon, แหล่งที่มา 
https://www.ancient-origins.net/myths-legends-europe/magic-myth-avalon-mystical-isle-

medieval-arthurian-literature-009613, เข้าถึงล่าสุด 18 มิถุนายน 2563 
 

7. El Dorado (นครทองค า) 

 เป็นภาษาสเปนเดิมมีความหมายว่า “มนุษย์ทองค า” แต่ในเวลาต่อมาก็เปลี ่ยนเป็น “นคร
ทองค า” ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทองค าและอัญมณีที่มีค่า เป็นสถานที่ท่ีตกแต่งด้วยทอง ทุกอย่างท าด้วย
ทอง แม้แต่การประกอบพิธีกรรมหัวหน้าเผ่าจะต้องเปลือยกายลงไปชุบตัวในบ่อทอง แล้วจึงจะประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งพอตกค ่าหัวหน้าเผ่าก็จะช าระร่างกายไปกับกระแสน ้าเพื่อพัดเอาทองออกไป 

https://www.ancient-origins.net/myths-legends-europe/magic-myth-avalon-mystical-isle-medieval-arthurian-literature-009613
https://www.ancient-origins.net/myths-legends-europe/magic-myth-avalon-mystical-isle-medieval-arthurian-literature-009613
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 ในต านานเล่าว่าเรื ่องของนครทองค านี ้มาจากอินเดียนแดง เผ่าชิบชา เชื ้อสายมูอิสกา บน
เทือกเขาแอนดีส เมืองแห่งนี้ทุกบ้านตกแต่งด้วยทอง ทุกอย่างท าด้วยทอง แม้แต่พิธีกรรมส าคัญของพวก
เขาอย่างพิธีบวงสรวงเทวีแห่งทะเลสาบกัวตาวีตา กษัตริย์มูอิสกาจะต้องทาตัวด้วยยางไม้จนทั่วแล้วลงไป
เกลือกในผงทองแล้วโดดลงในน ้าในทะเลสาบล้างผงทองตามตัว แล้วโยนเครื ่องทองและอัญมณีลง
ทะเลสาบ 
 โดยประเพณีดังกล่าวถูกยกเลิกในปี 1500 แต่มันก็ได้กระตุ้นให้มันก็ได้กระตุ้นให้นักส ารวจชาว
สเปนและชาวยุโรปเข้ามา ส ารวจและยึดคลองดินแดนหลายแห่งในทวีปอเมริกาใต้(รวมไปถึงการปล้น
ทองค าจากชาว พ้ืนเมืองหลายพื้นที่) แม้แต่โคลัมบัสก็เคยได้ยินเรื่องนี้และพยายามตามหาเหมือนกัน (เมื่อ
ปี 1502) โดยคาดว่านครทองค านี้อยู่ห่างจากแม่น ้าโอรีโนโก ในเวเนซุเอลา ใช้เวลาเดินทาง 10 วัน แต่ก็
ล้มเหลว ต่อมาก็มีนักส ารวจหลายคนพยายามค้นหานครที่ว่านั้นในอเมริกาใต้ โดยครอบคลุมถึงแม่น ้าอะเม
ซอนเลยทีเดียว หากแต่คนที่รอดกลับมานั้นมีไม่กี่คน และชื่อของเอลโดราโดก็อยู่ในนิยายและวรรณกรรม
หลายเรื่อง นอกจากนั้นยังถูกตั้งเป็นชื่อเมืองและสถานทีในอเมริกาใต้และอเมริกาหลายแห่ง เช่น เอลโดรา
โดเคาน์ตีในแคลฟอร์เนียและรัฐอาร์คันซอ 

 

ภาพที่ 7 Patrick Bornemann, The Lost City of Eldorado,  
แหล่งที่มา https://www.saatchiart.com/art/Painting-Eldorado-the-Lost-

City/1021088/3910896/view, เข้าถึงล่าสุด 18 มิถุนายน 2563 
 

 

https://www.saatchiart.com/patrickbornemann
https://www.saatchiart.com/art/Painting-Eldorado-the-Lost-City/1021088/3910896/view
https://www.saatchiart.com/art/Painting-Eldorado-the-Lost-City/1021088/3910896/view
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8. Shangri-la (แชงกรี-ลา) 

 เมืองแห่งความสงบ ณ ภูเขาหิมาลัย ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง สถานที่ทุกอย่างสวยงาม 
และอุดมสมบูรณ์ จนทุกคนพูดเหมือนกันว่า Utopia (เมืองในอุดมคติ) เป็นเมืองที่มีแต่ความสุขและสงบ 
ทุกคนที่อยู่ที่นี่เกือบจะเป็นอมตะทุกคน 

 แชงกรี-ลา เป็นดินแดนสมมุติที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง Lost Horizon ของเจมส์ ฮิลตัน นักเขียน
ชาวอังกฤษ ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1933 อาจกล่าวได้ว่าสถานที่นี ้เปรียบเหมือนสวรรค์บนดิน ท า
ขึ้น เพื่อปลอบประโลมจิตวิญญาณของผู้คนที่ก าลังสับสนกับชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยหนังสือเลม่
นี้ท าให้ชาวโลกรู้จักเมืองแชงกรีลาซึ่งเป็นภาษาทิเบตหมายถึง ทางน าไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวง
จิต หรือดินแดนอีกด้านหนึ่งของโลก หรือแดนสวรรค์บนโลก 

 โดยหนังสือได้พรรณนาว่าเป็นดินแดนเร้นลับแห่งใดแห่งหนึ่งในทิเบต และมีความเชื่อที่ว่านี่คือ
ดินแดนในฝันของมนุษยชาติชุมชนที่สวยงามสงบสุข มีอารยธรรมสูง ไม่มีความรุนแรง ไร้ซึ่งความกังวลใจ 
ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสูงใหญ่ที่ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ความสงบ อากาศเย็ น และผู้คนมี
ความเป็นมิตร มีอายุวัฒนะ แต่จะหายไปทันทีถ้าใครออกไปนอกเขตแชงกรีลา 

 ปัจจุบันชื่อของแชงกรีลากลายเป็นชื่อเมืองหนึ่งของจีน คือตี๋ชิง(Diqing) อ าเภอตี๋ชิง เขตจงเตี้ยน 
บริเวณตะเข็บรอยต่อของมณฑลยูนนานและทิเบต โดยทางจีนประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 1997 
(โดยศึกษาค้นคว้า ตามค าบรรยายของ เจมส์ ฮิลตัน เทียบกับพ้ืนที่ต่างๆในประเทศจีนมาร่วมปี) 

 

ภาพที่ 8 Digital Artwork by MGL Meiklejohn Graphics Licensing, Shangri La Summer, 
แหล่งที่มา https://fineartamerica.com/featured/shangri-la-summer-ciro-marchetti.html,

เข้าถึงล่าสุด 18 มิถุนายน 2563 

https://fineartamerica.com/featured/shangri-la-summer-ciro-marchetti.html
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9. Utopia (ยูโทเปีย) 

 ยูโทเปีย เป็นแนวคิดเมืองในอุดมคติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงบนโลกของเราได้  โดยแนวคิดนี้เป็น
ของ โทมัส มอร์ นักปรัชญามนุษยนิยมชาวอังกฤษ เขียนขึ ้นเมื ่อปี ค.ศ.1516 โดยตั ้งใจเขียนเป็น
วรรณกรรมเสียดสีล้อเลียนความโง่เขลาและความเลวร้ายของ สังคมในสมัยนั้น 

 โดยสมมุติเมืองหนึ่งที่ผู้คนเป็นคนดีมีศีลธรรมและความพึงพอใจในการใช้ชีวิต ไม่ให้ความส าคัญ
กับวัตถุ เห็นเงินทองเป็นสิ่งหยาบช้า ไม่มีค่า ในเมืองไม่มีกฎหมายออกมาบังคับประชาชนมากมาย พวก
เขาอยู่ร่วมกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายคล้ายคลึงกัน เสื้อผ้าแต่ละชุด ใช้ทนทาน
นานถึงเจ็ดปี และผู้คนในระดับผู้ปกครองก็ไม่มีสิ่งบ่งบอกด้วยวัตถุใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ หรือสิ่ง
ประดับที่ชี้ให้เห็นว่าแตกต่างจากประชาชนอื่น ๆ 

 บ้านเรือนทุกบ้านเป็น สวนปลูกดอกไม้ ผลไม้หรือพืชผัก ไม่มีกลอนหรือกุญแจบ้าน เพราะไม่
จ าเป็น และความเป็นอยู่ไม่ขัดสน อยู่ดีกินดีมาก ไม่มีการแก่งแย่งกัน และชาวเมืองต่างท างานตามหน้าที่
โดยไม่เกยีจคร้าน ไม่มีร้านเหล้า ไม่มีการพนัน หรือสิ่งยั่วยุอื่น ๆ ความบันเทิงคือการศึกษาหาความรู้ เรียก
ได้ว่าเป็นสังคมอุดมคติอย่างแท้จริง 

 

ภาพที่ 9 Robert McCall, 1993, The Prologue and the Promise,  แหล่งที่มา http://art-now-
and-then.blogspot.com/2012/06/utopian-art.html, เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2563 

 
 
 

http://art-now-and-then.blogspot.com/2012/06/utopian-art.html
http://art-now-and-then.blogspot.com/2012/06/utopian-art.html
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10. Atlantis (แอตแลนติส) 

 แอตแลนติส เป็นเมืองเกาะในต านานที่ปรากฏในหนังสือของเพลโตนักคิดแห่งกรุงเอเธนส์ที่เขียน
ราว 400 ปีก่อนคริสตกาล ในบทสนทนาระหว่าง “ทิมาอีอุส” กับ “ไครติอัส” โดยไครติอัส ที่พรรณนา
เมืองแห่งนี้ว่าเป็นเมืองที่ปกครองโดยกษัตริย์ปกครองแผ่นดินที่มีมหานครบนกลางเกาะ และในใจกลาง
นครมีหมาราชวังและวิหารที่ยิ่งใหญ่ของเทพโพไซดอน 

 ดินแดนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้สีเขียวทุกหนแห่ง อากาศที่แสนวิเศษ  ท าให้ผลไม้สุกปี
ละสองครั้ง ในแผ่นดินมีช้าง และสัตว์อ่ืน ๆ มากมาย ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง ที่เมืองก็เจริญมั่งคั่งทั้งมีน ้าพุ
ร้อนและเย็นส าหรับอาบ เป็นน ้าพุประดับ สวนสาธารณะและสวนผลไม้ มีที่ส าหรับออกก าลังกายส าหรับ
บุรุษและม้า สนามม้าแข่งขนาดใหญ่ โรงทหาร ห้องคนเฝ้ายาม อู่เรือ ท่าเรือ เต็มไปด้วยเรือสินค้าและเรือ
ทหาร ผู้คนเคารพกฎหมาย กษัตริย์ของพวกเขาก็ปกครองอย่างชาญฉลาดและยุติธรรม 

 หากต่อมาพวกเขาต่างละโมบโลภมากและทะเยอทะยานจนเป็นเหตุท าให้ ซุส กษัตริย์แห่งทวย
เทพโกรธเป็นอย่างมากเลยบันดาลให้เกิดมหันตภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหวและน ้าท่วมใหญ่ ทั้งวันและคืนที่
โหดร้าย แผ่นดินแยกและกลืนกินชีวิตนักรบของเอเธนส์ทั้งหมด ในขณะที่เกาะยิ่งใหญ่แห่งแอตแลนติสก็
จมหายไปในทะเลไปตลอดกาล ปัจจุบันยังมีมีการค้นหาเมืองแอตแลนติสแห่งนี้เนื่องจากเชื่อว่ามีอาวุธ 
โบราณร้ายแรงอยู่ที่นั่น โดยคาดว่าอาจอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เพราะนักประดาน ้าบางคนพบขุมทอง
บริเวณนั้นนั่นเอง 4 

 
 

ภาพที่ 10 ภาพยนตร์เรื่อง Aquaman (2018), แอตแลนติส, แหล่งที่มา https://www.cbr.com 
/aquaman-seven-kingdom-atlantis-explained/, เข้าถึงล่าสุด 18 มิถุนายน 2563 

                                                 

 4 10 อันดับดินแดนมหัศจรรย์ในต านาน, เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2563, เข้าได้จาก
https://teen.mthai.com/variety/78111.html 

https://teen.mthai.com/variety/78111.html
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ภาพที่ 11 แสงลวงตา, ภาพแสงลวงตา, แหล่งที่มา https://www.clipmass.com/story/122942 
เข้าถึงล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2562  

 

โลกอุดมคติทางวิทยาศาสตร์ 

 โลกอุดมคติทางวิทยาศาสตร์ที่ยืดตามหลักแนวคิดอุดมคติมนุษย์นิยม (Humanism5) เชื่อว่า 
มนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มีศักดิ์ศรีและมีความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองโดยอาศัยเหตุผลและ
วิทยาศาสตร์ จึงให้ความส าคัญแก่มนุษย์โดยองค์รวม (Holistic) คือมนุษย์ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ 
สภาพแวดล้อม การด าเนินชีวิตของมนุษย์จึงไม่ควรเป็นไปเพื่อหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ควรค านึงถงึ
องค์ประกอบรอบด้าน ในเรื่องเกี่ยวกับอุดมคติของชีวิต มนุษย์นิยมมีความเห็นว่า ความสุขทางร่างกาย
แบบสุขนิยมก็เป็นสิ่งดี ความสงบจิตใจอันเกิดจากการเอาชนะใจตนเองและการแสวงหาสัจธรรมก็เป็นสิ่งดี 
การมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านความรู้ วิทยาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างไม่สิ้นสุด เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท าให้มนุษย์คิดค้นและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตมากขึ้น เทคโนโลยีได้เข้า
มาเสริมปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีท าให้การสร้างที่พักอาศัยให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น ท าให้มี
การติดต่อสื ่อสารกันได้สะดวก นอกจากนี้เมื ่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ ่งการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์มีมากขึ้นในสถาบันการศึกษา ตลอดจนสถาบันวิจัยต่าง ๆ 

                                                 

 5 Humanism, เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2563, เข้าไดจ้าก

https://sites.google.com/site/innovationjjguitar/home/thvsdi-kar-reiyn-ru/-humanism 

https://www.clipmass.com/story/122942
https://sites.google.com/site/innovationjjguitar/home/thvsdi-kar-reiyn-ru/-humanism
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มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การวิจัยในทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์   การ
ค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ท าให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง 

 
 วิทยาศาสตร์มักตั้งอยู่บนหลักความเป็นจริง เป็นสภาพของสิ่งตามที่มีอยู่จริง หาใช่สภาพของสิ่งที่
อาจปรากฏหรืออาจจินตนาการขึ้นในค านิยามอย่างกว้าง ความเป็นจริงรวมไปถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะสังเกตได้หรือเข้าใจได้หรือไม่ก็ตาม นิยามกว้างกว่านั้นรวมถึงทุกสิ่งที่เคยมีอยู่ในอดีต มีอยู่
ในปัจจุบัน หรือจะมีอยู่ในอนาคต นักปรัชญา นักคณิตศาสตร์ และนักคิดอื่นทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่ 
เช่น อริสโตเติล เพลโต เฟรเกอ วิทท์เกนชไตน์ และรัสเซลล์ ต่างแยกความแตกต่างระหว่างความคิดที่
สัมพันธ์กับความเป็นจริง ภาวะนามธรรมสัมพันธ์ และความคิดที่ไม่สามารถเป็นความคิดที่สมเหตุผล 
ในทางตรงข้าม การด ารงอยู่นั้นมักจ ากัดอยู่เฉพาะการด ารงอยู่ทางกายภาพหรือมีพ้ืนฐานโดยตรงในสิ่งนั้น
อย่างเดียวกับความคิดในสมอง 
 
 ทัศนะเกี ่ยวกับความจริงและสิ ่งที ่เป็นจริง  ความจริง (truth) หรือ “สัจจะ” มีลักษณะเป็น
นามธรรม เมื่อเราพูดถึงความจริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามักหมายถึง หลักการที่มีอยู่แน่นอนมั่นคง ไม่
เปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้น เช่น “ชีวิตเป็นทุกข์” “สังขารเป็นของไม่เที่ยง” “ไม่มีอะไรเกิดจากความว่าง
เปล่า” ล้วนแต่เป็นการบอก “ความจริง” ทั้งสิ้น ความจริงเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความรู้ เพราะเมื่อเรา
บอกว่าเรามีความรู้ ก็คือเรารู้ความจริงหรือเข้าถึงความจริงของสิ่งที่เป็นจริง (แต่อย่าลืมว่า ความจริงก็มี
หลายระดับ) ดังนั้น การจะเข้าใจว่า สิ่งที่เป็นจริง หรือ reality คืออะไร และการเข้าถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือสิ่ง
ทีม่ีอยู่จริงนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่มีอยู่ (being) ในจักรวาลมีอยู่ 2 สภาวะ คือ 
 

1. สภาวะที่ปรากฏ (appearance) หรือ มายาภาพ คือ สิ่งที่มนุษย์รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 
2.  สภาวะความเป็นจริง (reality) หรือ สัจจะภาวะ คือ สิ่งที่เป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังสภาวะที่ปรากฏ

โดยไม่บิดเบือนหรือผันแปรไปตามการรับรู้ของบุคคล 
 

 ดังนั้น การรู้ “ความจริง” ก็คือ การรู้ที่ตรงกับสภาวะความเป็นจริง ไม่ใช่รู้เพียงสภาวะที่ปรากฏ 
การรู้ความจริงของสภาวะความเป็นจริงเท่านั้นที่จะเรียกได้ว่าเป็น “ความรู้” (ในขณะที่การรู้สภาวะที่
ปรากฏ เป็นเพียงการเห็น หรือข้อมูล) 
 “จาก 2 แนวคิดท่ีมีทรรศนะต่างกัน แต่ทว่ากลับตั้งอยู่บนกรอบคิดและจุดมุ่งหวังเดียวกัน คือการ
ใฝ่ฝันที่จะสร้างโลกท่ีดี โลกที่งดงาม และโลกท่ีดีกว่า กล่าวคือ มนุษย์เป็นผู้ใฝ่ดีแต่ความใฝ่ดีนั่นแฝงให้เห็น
ถึงความทะเยอทะยาน และจากแนวทางของ 2 โลกอุดมคติที่ก าลังด าเนินไป ได้ก่อให้เกิดวิกฤติที่อาจจะ
ท าให้โลกอุดมคติทั้ง 2 ล่มสลาย”  
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วิกฤติโลกอุดมคติทางศรัทธา 
 โลกอุดมคติไตรภูมิเกิดวิกฤติทางความเชื่อ ค่านิยม และศรัทธาที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เนื่องจาก
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบัน จึงท าให้เอาใจออกห่างแนวคิดนี้ 
 

ประเพณีพิธีกรรมท่ีเปลี่ยนไป6 
 มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่สิ่งหนึ่งคือ “วัฒนธรรม” ซึ่งหมายถึงวิถี
ชีวิตของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน แต่วัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมต่างก็มีรูปแบบและ
วิถีทางที ่ไม่เหมือนกัน ขึ ้นอยู ่กับเงื ่อนไขหลายอย่างหลายประการ และความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันเป็นต้น ลักษณะอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในวัฒนธรรมมนุษย์ก็คือ การมี
ประเพณี ซึ่งหมายถึงการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างสืบเนื่อง มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งมายังรุ่นต่อๆ 
มาได้ ถ้าหากผู้หนึ่งผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ท าตามก็อาจถือได้ว่ากระท าผิดประเพณีอาจได้รับการติ
ฉินนินทาหรือแม้กระทั่งการถูกลงโทษ แต่ทั้งนี ้ทั ้งนั้นก็หาได้หมายความว่าบรรดาสิ ่งที่เป็น
ประเพณีท้ังหลายจะต้องยืนยงอยู่คู่ฟ้าดิน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและหมดสิ้นไป ประเพณีใดจะ
ยืนอยู่ได้นานเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับคนในสังคมที่เห็นและรู้สึกว่ายังมีความหมายส าคัญต่อการอยู่
รวมกันเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ ถ้ายังมีอยู่ก็ด ารงอยู่ได้ แต่เมื่อหมดความส าคัญลงเมื่อใดก็อาจ
เปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดลงได้ เกิดมีประเพณีท่ีมีความหมายกว่าขึ้นมาแทนที่ 
 ถ้าจะมองกันอย่างเผิน ๆ ง่ายๆ ในเรื่องวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์ใน
ขณะนี้ก็อาจแบ่งสังคมออกได้เป็นสองอย่างคือ 
 

1. สังคมแบบประเพณี 
 อย่างแรกได้แก่สังคมโบราณกับสังคมปัจจุบันที่ยังไม่มีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ใน
สังคมแบบนี้คนก็ยังยึดมั่นหรือท าอะไรในกรอบของประเพณีอยู่  ไม่ได้มีความคิดในแง่ของเหตุผลหรือ
หลักการเท่าใด โดยเฉพาะประเพณีในระบบความเชื่อ อันได้แก่พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์ ยัง
มีอิทธิพลต่อความม่ันคงทางจิตใจและความเป็นปึกแผ่นทางสังคมอยู่ 

 
2. สังคมสมัยใหม่ 
 ส่วนอย่างหลังคือสังคมสมัยใหม่ เป็นผลพวงมาแต่สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมและพัฒนาการของ
สังคมทางตะวันตก ผู ้คนในสังคมแบบนี ้มักยึดมั ่นในหลักของเหตุผล ความเป็นปัจเจกบุคคล

                                                 

 6 ศรีศักร วัลลิโภดม, ประเพณีพิธีกรรมที่เปลี่ยนไป, เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2563, จาก 
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=935 

http://lek-prapai.org/home/view.php?id=935
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ความส าเร็จเฉพาะตัว ไม่ใคร่อยู ่ภายใต้อิทธิพลของประเพณีเท่าใด โดยเฉพาะการครอบง าของ
ประเพณีพิธ ีกรรมในระบบความเชื ่อที ่มีอยู ่อย่างมากมายในสังคมและประเพณีนั ้นเ กือบไม่มี
ความหมายในสังคมสมัยใหม่เลย เพราะคนไม่ใคร่เชื่อถืออะไร ในหลายๆ แห่งทีเดียวที่บรรดาประเพณี
พิธีกรรมที่มีอยู่นั้นหาได้มีความหมายในเรื่องความมั่นคงทางจิตใจเหมืองเดิมไม่ หากยังมีอยู่เพื่อการ
สังสรรค์ หรือไม่ก็เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้คนเห็นอดีตเท่านั้น 

 
 อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมาดูสังคมใหญ่ๆ ในระดับประเทศแล้ว การจะบอกว่าสังคมประเทศนั้นเป็น
สังคมแบบประเพณี แต่สังคมประเทศนี้เป็นสังคมสมัยใหม่นั้น ไม่อาจแบ่งให้เห็นได้อย่างเด็ดขาด 
จะต้องมองจากความเข้มข้นกันว่าประเพณีไหนจะมีความเป็นประเพณีหรือความเป็นสมัยใหม่มากกว่า
กัน ถ้าหากมีความเข้มข้นทางประเพณีมากกว่าความเป็นสมัยใหม่ ก็อาจนับได้ว่าสังคมประเทศนั้นยงั
เป็นสังคมแบบประเพณีอยู่สังคมไทยเป็นสังคมแบบประเพณีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคม
สมัยใหม่มากกว่าบรรดาสังคมเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร พม่า ที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน 

  
 ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางการศึกษาแบบตะวันตก การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าลังท าให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
จากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมแบบอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว บรรดาประเพณีพิธีกรรมที่เคยมี
ความหมายความส าคัญต่อการด ารงอยู่ร่วมกันของคนในสังคมก าลังหมดความส าคัญจากการสร้าง
ความมั่นคงทางจิตใจ และความเป็นปึกแผ่นทางสังคมอย่างที่เคยมีมาแต่ก่อน กลับกลายมาเป็นสินค้า
เพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือการสนุกสนานบันเทิงของคนท่ัว ๆ ไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไป 

 
 ประเพณีพิธีกรรมที่มีมาในสังคมไทยแต่โบราณนั้น เกี่ยวเนื่องด้วยระบบความเชื่อมากมายหลาย
อย่าง นับแต่ความเชื่อในเรื่องอ านาจนอกเหนือธรรมชาติ ความเชื่อในทางพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์
และอ่ืน ๆ แต่เมื่อประมวลมาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นความหมาย ความส าคัญทั้งในด้านจิตใจและสังคมแล้ว ก็
อนุมานได้เป็น ๓ อย่างคือ 

 
1. ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระจักรพรรดิราช 

 ประเพณีพิธ ีกรรมที ่เกี ่ยวกับพระจักรพรรดิราชนั ้นเป็นเรื ่องของผู ้น า โดยเฉพาะ
พระมหากษัตริย์และเจ้านาย ลักษณะเด่นอย่างหนึ ่งของสังคมแบบประเพณีก็คือการให้
ความส าคัญแก่บุคคลที่เป็นผู้น า เพราะผู้ที่เป็นปัญญาชนที่รอบรู้ในด้านต่าง ๆ นับแต่การปกครอง 
การให้ความยุติธรรม ตลอดจนการปกป้องภัยให้แก่คนในสังคมก็คือผู้น า แต่ผู้น าที่จะได้รับการ
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ยอมรับจนเกิดมีบารมีและอ านาจได้ก็ต้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ตนยอมรับและยอมกลัว ว่า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางระบบความเชื่อหรือศาสนา 
   
 ระบบความเชื่อหรือศาสนาที่มีพลังในด้านการสื่อสารและการยอมรับนับถือของผู้คน
หลายกลุ่มเหล่า หลายเผ่าพันธุ์ก็คือ “ศาสนาที่มาจากอินเดีย” ได้แก่ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา
ทั้งสองศาสนามีแนวคิดร่วมกันในเรื่องการเป็นพระจักรพรรดิของพระมหากษัตริย์หรือผู้น า จน
เกิดมีประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเป็นพระจักรพรรดิราช เพื่อประกาศและส่งเสริมฐานะของ
พระมหากษัตริย์และผู้น าขึ้น 

 
 แต่ความแตกต่างในด้านคติและรูปแบบเกี่ยวกับพิธีกรรมทางฮินดูกับพุทธศาสนาก็มีอยู่
อันเนื่องมาจากความเชื่อที่แตกต่างกันของศาสนาทั้งสอง ดังเช่นทางฮินดูให้ความส าคัญของ
กษัตริย์หรือพระจักรพรรดิไปในท านองที่เป็นภาคหนึ่งของเทพเจ้า ดังเช่นการเป็นเทวราชของ
กษัตริย์ขอม เป็นต้น 
 
 ส่วนทางพุทธศาสนาถือว่าพระมหากษัตริย์คือ พระสมมุติราช พระโพธิสัตว์ หรือผู้มีบุญ 
แต่ในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเป็นจักรพรรดิราชนั้น ก็มักจะมีอะไรที่คล้ายกันในเรื่อง 
“สัญลักษณ์” โดยที่ทางฝ่ายพุทธศาสนามักจะยืมระบบสัญลักษณ์ทางฮินดูมาปรับปรุงแก้ไขขึ้น 
ดังตัวอย่างเช่น พระราชพิธีอินทราภิเษกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่ระบุถึงการชักนาค ซึ่ง
หมายถึงการกวนเกษียรสมุทรในคติทางฮินดู เป็นต้น 
  
 ภาพการกวนเกษียรสมุทรนี้ปรากฏในทับหลังของปราสาทขอมทั้งในเขตประเทศกัมพูชา
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นพระจักรพรรดิราช 
เพราะการกวนเกษียรสมุทรจนได้น ้าทิพย์ขึ้นมาให้พระอินทร์และพวกเทวดาได้กินนั้น ท าให้พวก
เทพซึ่งมีพระอินทร์เป็นราชาอยู่กลับมีพลังและฤทธิ์อ านาจที่สามารถขับไล่พวกอสูรให้ออกไปจาก
สวรรค์ได้ เท่ากับเป็นการอภิเษกพระอินทร์ขึ้นเป็นพระราชาแห่งเทพ ณ ยอดเขาพระสุเมรุมาศอีก
วาระหนึ่ง 
  
 นอกจากภาพสัญลักษณ์เรื่องกวนเกษียรสมุทรแล้ว การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องที่
แสดงให้เห็นของการเป็นจักรพรรดิของโลกของพระพุทธเจ้า ก็นับเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่มี
การสร้างกันมาแต่สมัยโบราณ นับแต่สมัยลพบุรีที่มีการนับถือศาสนาฝ่านมหายานเข้ามาปะปน
ด้วย เกิดประเพณีการสร้างพระพุทธรูปแบบนี้สืบต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงเทพฯ ทีเดียว 
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 การสร้างพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังก็นับได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กันกับประเพณีพิธีกรรมที่เนื่องด้วยพระจักรพรรดิราช เพราะพระมหาปราสาทนั้นไม่ว่าจะเป็น
จตุรมุขหรืออาคารยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยาวและมุขสั้นนั้น อันเป็นที่สถิตของพระอินทร์ทั้งสิ้น 
พระมหาปราสาทดังกล่าวนี้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีส าคัญๆ ของบ้านเมือง โดยเฉพาะพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกและอ่ืน ๆ ที่แสดงความเป็นจักรพรรดิราชของพระมหากษัตริย์ 

 
2. ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ 

 
 ประเพณีพิธีกรรมอย่างที่สอง เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ พิธีกรรมนี้อาจกล่าวได้ว่า
พบในกลุ่มมนุษย์แทบทุกแห่งทั่วไปมาแต่ดึกด าบรรพ์ ครั้งมนุษย์ยังร่อนเร่หาอาหารด้วยการล่า
สัตว์และเก็บผลหมากรากไม้อยู่ทีเดียว เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการมีอาหารการกิน นักปราชญ์
นักวิชาการเป็นจ านวนมากให้ความเห็นว่า บรรดาภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบตาม
เพิงผาหน้าถ ้าและในที่ต่าง ๆ นั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับประเพณีเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้น 
  
 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งอยู่ด้วยนั้น พิธีการส าคัญที่
เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์คือพิธีขอฝน ทั้งนี้ก็เนื่องจากสังคมส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้เป็นสังคม
เกษตรกรรม ความต้องการคือฝนที่จะต้องตกตามฤดูกาลเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง การที่ฝนจะตกหรือไม่
ตกนั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์จะควบคุมหรือบังคับได้ ดังนั้นจึงต้องสยบ
ต่อสิ่งนอกเหนือธรรมชาติที่มีอ านาจบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการ
ขอฝนจึงนับว่ามีลักษณะโดดเด่นเป็นอย่างมากมีการประกอบพิธีในหลายๆ รูปแบบ ทั้งในระดับรัฐ
และปัจเจกบุคคลทีเดียว 
  
 ในสังคมไทยแต่โบราณ ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับการขอฝนนี้มีทั้งพิธีที่เป็นพราหมณ์ 
พุทธ และการถือผี มีทั้งที่เป็นพิธีกรรมในตัวเอง เช่น การจุดบั้งไฟ กับสิ่งละอันพันละน้อยแทรก
อยู่ในพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในทางพุทธศาสนานั้น ถึงขนาดมีการสร้างพระพุทธรูป
ขึ้นส าหรับประกอบพิธีบูชาหรือแห่เพ่ือขอฝนกันทีเดียว 
 

3. ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาความเจ็บป่วย 
 
 ประเพณีพิธีกรรมอย่างที่สาม ที่เกี่ยวกับการรักษาความเจ็บป่วยนั้น มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีกรรมทางพราหมณ์ พุทธ และการถือผี เป็นพิธีกรรมที่ยังด ารงอยู่ในสังคมไทยตลอดเวลา ไม่ว่า
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ในสังคมเมืองที่มีความเจริญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และในสังคมชนบทที่ยังมีความล้าหลังใน
เรื่องการรักษาพยาบาลแผนปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะเก่ียวข้องกับสิ่งที่เป็นวิกฤตในชีวิตของคนเรา 
 
 แต่ทว่าพิธีกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องในระดับครอบครัวและปัจเจกบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่ค่อยปรากฏเป็นพิธีกรรมใหญ่โตทางบ้านเมืองหรือของรัฐเท่าใดนาน ๆ จะพบสักครั้ง ดังเช่น
การสวดพระปริตเพ่ือขับไล่โรคห่า หรืออหิวาตกโรคระบาดในกรุงเทพมหานครครั้งรัชกาลที่ ๒ ซึ่ง
มีผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 
 

 ทั้งพิธีพราหมณ์และพุทธที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็มักเป็นเรื่องการใช้เวทมนตร์คาถา ตลอดจนการพรม
น ้ามนต์หรืออาบน ้ามนต์ไล่ผีรักษา ใช้อะไรต่าง ๆ นานา แต่พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการนับถือผีแล้วขอร้องให้ผี
ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ชาวบ้านชาวเมืองนั้น ยังคงมีความส าคัญอยู่มากในภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เป็นชนบท 
เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน อย่างเช่นการร าผีฟ้าที่ท ากันเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็น
ตัวอย่าง ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการรักษาพยาบาลตามแบบแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อในเรื่องสาเหตุของความเจ็บไข้ของคนได้ ในความคิดของชาวบ้านนั้นอย่างน้อยเชื่อว่าสาเหตุของ
โรคภัยไข้เจ็บมี ๒ อย่างคือ 
 
 อย่างแรก เป็นเรื่องของธรรมชาติภายในร่างกายมนุษย์เอง เมื่อเกิดมีสุขภาพไม่ดีก็มีโรคเกิดขึ้น 
เป็นโรคที่ชาวบ้านทั่วไปยอมรับว่าต้องรักษาด้วยหมอด้วยยาตามวิธีการทางแพทย์ทั้งแผนโบราณและแผน
ปัจจุบัน ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านเองก็ไม่อะไรขัดข้องในเรื่องการแพทย์แผนใหม่ 
 
 อย่างที่สองนั้น การเจ็บไข้ของชาวบ้านเชื่อว่าไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติ แต่มาจากสิ่งนอกเหนือ
ธรรมชาติ เช่น การกระท าของพวกผี เป็นโรคที่จะอาศัยแพทย์ปัจจุบันหรือหมอยารักษาไม่หายต้องขอให้ผี 
(ดี) ช่วยแก้ไข จึงต้องไปหาหมอผีหรือครูที่ท าหน้าที่ติดต่อกับผีฟ้าให้ช่วยรักษาให้ โดยมีพิธีกรรมที่เป็น
ขั้นตอน นับแต่การเข้าไปพบครูผีฟ้าเพื่อขอให้รักษา มีการเข้าทรงถามผีว่าจะรักษาให้ได้หรือไม่ เมื่อรับ
รักษาให้ก็จะมีการนัดแนะเวลาประกอบพิธี โดยที่ครูผีฟ้าจะพาหมอแคนมาพบกับคนไข้ แล้วเซิ้งอัญเชิญผี
ให้มาเข้าทั้งครูและคนไข ้ร้องร าไปกับเสียงแคนท่ีหมอแคนเป่าอยู่ คาบหนึ่งก็เสร็จพิธี แล้วก าหนดประกอบ
พิธีกันอีก อาจจะสองสามครั้งจนความเจ็บไข้นั้นหายไป เมื่อหายแล้วคนไข้ต้องเป็นสมาชิกของผีฟ้า มีผี
คุ้มครองถึงเดือนสามของปีจะต้องมาชุมนุมเลี้ยงผีที่บ้านของครูผู้รักษา ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยว กับการ
รักษาที่ว่านี้ยังคงด ารงอยู่อย่างเหนียวแน่นในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอีกหลายๆ ท้องถิ่นใน
ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 
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 ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเพณีพิธีกรรมครั้งกรุงศรีอยุธยานั้นล้วนเป็นสิ่งที่
เกี ่ยวข้องกับปริบททางสังคม เวลา และสถานที่อย่างชัดเจน เพราะในสมัยหลังลงมาเช่นสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์บรรดาประเพณีพิธีกรรมที่เคยมีตามฤดูกาลต่าง ๆ ในรอบปีหลายอย่างทีเดียวได้หมดไป หรือ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อย่างเช่น
พระราชพิธีไล่เรือก็ไม่มีอีกแล้ว ส่วนพระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมลงน ้าที่เคยท ากันเพื่อส่งน ้า ก็
เปลี่ยนมาเป็นพระราชพิธีลอยกระทงเดือนสิบสองไป หาได้เป็นพระราชพิธีเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ในการส่งน ้า
ให้ลดตามก าหนดเวลาไม่ หากเป็นประเพณีท่ีเน้นความสุขความรื่นเริงแทน โดยหันมาเน้นทางโลกมากกว่า
แต่เดิมไป ซึ่งเมื่อสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็ยิ่งมีการปรุงแต่งให้โอ่อ่าและใหญ่โตไปตามจังหวัดต่าง  ๆ ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งราชอาณาจักร อาจกล่าวได้ว่าขณะนี้กลายเป็นประเพณีการละเล่นเพ่ือการท่องเที่ยวกัน
ในระดับชาติไปก็ว่าได้ 
 
 ประเพณีพิธีกรรมที่กล่าวมานี้ ไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับการเป็นจักรพรรดิราชก็ดี หรือเรื่องความ
อุดมสมบูรณ์ก็ดี ล้วนเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนา
เป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่เคยมีบทบาทและความหมายต่อความมั่นคงและความสงบสุขในทางจิตใจและ
สังคมของบ้านเมืองเป็นอย่างมาก เมื่อมาถึงเวลานี้ที่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป  หลายๆ ประเพณีพิธีกรรมก็
ได้หมดความส าคัญไป แม้ว่าบางประเพณีจะด ารงอยู่และเปลี่ยนแปลงความส าคัญไปแล้วก็ตาม ก็ควรที่
จะต้องยอมรับถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ในปัจจุบันนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่ กลับฟื้นฟูปรุงแต่ง
ประเพณีพิธีกรรมในอดีตขึ้นมาใหม่หลายอย่าง เพ่ือแสดงความเก่าแก่มีอารยธรรมของชาติบ้านเมือง จะว่า
เป็นการฟ้ืนฟูในลักษณะที่มีความรู้สึกในเรื่องท้องถิ่นนิยมหรือชาตินิยมก็ไม่ได้เพราะว่าการฟื้นฟูในลักษณะ
นั้นเท่าที่เขาท ากันในประเทศอื่น ๆ มักมีความมุ่งหมายและการให้ความหมายที่รัดกุม และมักเป็นสิ่งที่
สอดคล้องกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในขณะนั้นของเขาเป็นอย่างยิ่ง  
 
 แต่การฟื้นฟูและปรุงแต่งในเมืองไทยนั้นมีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจคือเพื่อให้มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว โดยกรณีนี้การฟื้นฟูจึงเป็นสิ่งผิวเผิน ไม่ให้ความสนใจในความหมาย ความส าคัญที่เคยมีของ
ประเพณีพิธีกรรมเหล่านั้นเท่าที่ควร แต่กลายเป็นว่าจะท าอะไรก็ได้ให้ดูเป็นที่ตื ่นตาตื่นใจแก่บรรดา
นักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ เมื่อเป็นเช่นนี้การเกิดผลกระทบทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
การกระทบสถาบันที ่ยังมีความหมายส าคัญต่อความมั่นคงทางจิตใจและทางสังคมของคนทั้งชาติใน
ส่วนรวมดังเช่นประเพณีพิธีกรรมบางอย่างที่พระมหากษัตริย์และเจ้านายต้องเสด็จไปประกอบพิธี แต่ใน
การเฝ้าแหนของผู้คนทั่วไปที่ไปร่วมในพิธีนั้น ถึงกับมีการจัดสถานที่ตั ้ง สแตนด์ไว้ให้นักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศเสียเงินเข้าไปนั่งดูหรือยืนถ่ายรูปกันเลยทีเดียว 
 



25 

 

 ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่เป็นคนต่างวัฒนธรรมเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็คงไม่สนใจอะไรหนักหนา 
แต่การจัดสถานที่และเปิดโอกาสให้เข้ามาดูมาถ่ายรูปเช่นนี้ มีส่วนส าคัญท าให้คนในบ้านเมืองมีทั้งเห็นด้วย
กับความรู้สึกของชาวต่างชาติในแง่ของการเปลี่ยนแปลงจากความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งแปลกๆ ธรรมดากับเกิด
ความรู้สึกขัดเคืองหมั่นไส้พวกชาวต่างชาติเข้ามายุ่งกับประเพณีพิธีกรรมของตนจนเกินไป  อันที่จริงการที่
จะให้ได้รายได้จากการท่องเที่ยวดังที่ว่านี้ ก็ไม่เห็นความจ าเป็นอย่างใดที่จะต้ องจัดให้มีการประกอบ
พิธีกรรมกันจริง ๆ โดยมีคนส าคัญมาเป็นประธาน หากเพียงจัดให้เป็นการแสดงเพื่อความรู้ความเข้าใจก็
เพียงพอแล้ว ซึ่งการจัดแสดงเช่นนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติเพ่ือให้รู้ว่าในอดีตเขาท าอะไรกันบ้าง ปัจจุบันหลาย
ประเทศก็มีการจัดแสดงให้ชาวต่างชาติและพวกนักท่องเที่ยวได้ชมได้รู ้กัน ในขณะนี้สถาบันที่ได้ร ับ
ผลกระทบเป็นอย่างมากจากการจัดการท่องเที่ยวเห็นจะได้แก่สถาบันทางศาสนา เพราะบรรดาประเพณี
พิธีกรรมต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับพุทธศาสนาไม่มากก็น้อยประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งการ
ประกอบพิธีกรรมมักท ากันที่วัด เพราะวัดเป็นศูนย์กลางทางสังคมของชุมชน มีพื้นที่ว่างเป็นของชุมชนให้
ใช้เป็นสถานที่ได้ 
 
 ยิ่งกว่านั้นบรรดาพิธีกรรมที่เป็นของชุมชนนั้นมักมีการละเล่นและการรื่นเริงระคนปนอยู่ด้วยเสมอ 
เท่ากับว่าในการประกอบพิธีกรรมนั้นมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเชื่อถือ และการสนุกสนานหย่อนใจไปด้วยใน
เวลาเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องการสนุกการบันเทิงนั้นมีความหมายเป็นอย่างมากส าหรับคนในชนบท
สมัยก่อน เพราะการที่จะมีโอกาสได้ดูการละเล่น การแสดงหรือการสนุกสนานบันเทิงนั้นไม่อาจมีเมื่อใดก็
ได้อย่างคนในเมือง ต้องอาศัยฤดูกาลที่มีงานประเพณีพิธีกรรมที่ก าหนดไว้ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี ดังนั้น
ฤดูเทศกาลที่มีการท าพิธีกรรมอันระคนไปด้วยการละเล่นบันเทิง จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอย คนที่ออกจาก
ชุมชนไปท างานที่อื่น เช่นในเมืองหรือจังหวัดอื่นๆ ก็รอคอยเพื่อที่จะได้กลับมาเยือนบ้าน ท าบุญพบพี่น้อง
เพื่อนฝูงและมีการสนุกสนานร่วมกัน แต่การปรุงแต่งหรือฟื้นฟูประเพณีเพื่อรอรับการท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่ง
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของความเพลิดเพลินทางโลกมากกว่าที่จะรักษาดุลยภาพของการท าบุญ 
และความเลื่อมใสในพระศาสนาให้ได้สัดส่วนกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และการหย่อนใจ
ของผู้คนในชุมชน 
 
 ประเพณีพิธีกรรมในปัจจุบันจึงมีลักษณะเป็นเพียงเครื่องมือให้คนมาพบปะกัน สนุกสนานกันเป็น
ส าคัญ โดยย่อก็คือความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ที่มีผลต่อความมั่นคงทางจิตใจได้หมดความหมายลง เหลือ
แต่ความส าคัญทางสังคมที่ให้คนได้มาสังสรรค์กันเท่านั้น แต่เมื่อมีความมุ่ งหมายเพื่อการท่องเที่ยวเข้ามา
ผสม การค้าการพาณิชย์ก็เกิดขึ้นตามมาเป็นเงาตามตัว  ทุกวันนี้ แทบทุกหนทุกแห่งบรรดาประเพณี
พิธีกรรมที่เนื่องด้วยพระจักรพรรดิก็ดี และความอุดมสมบูรณ์ก็ดี ที่นับได้ว่าเคยมีบทบาทและความหมาย
ต่อการด ารงอยู่ของสังคมไทยมาแล้วในอดีต ก าลังได้รับการฟื้นฟูและปรุงแต่งขึ้นมาใหม่อย่างอึกทึก
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ครึกโครม เพื่อการท่องเที่ยวพาณิชย์ที่ริเริ่มทั้งจากหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรเอกชน อย่างเช่น
ประเพณีจุดบั้งไฟและประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตัวอย่าง มีการโฆษณา
กันในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ วิทยุ และอื่นๆ ดูแล้วเป็นที่น่าปริวิตกว่าสังคมไทยเราไม่มีอะไร
จะหากินแล้วหรือ จึงหันมาขุดคุ้ยท าลายสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบ้านเมืองเพ่ือการพาณิชย์กันได้
ถึงขนาดนี้ 
 
 
วิกฤติโลกอุดมคตทางวิทยาศาสตร์ 
 
 โลกวิทยาศาสตร์เกิดวิกฤติจากผลกระทบของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของมนุษย์ ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างไม่รู้คุณค่า ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย  

 

 
ภาพที่12 MovieMan, ภาพแสดงการล่มสลาย, 

แหล่งข้อมูล https://www.movieability.com, เข้าถึงล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2562.  
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วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก 
 

 1. ปัญหาวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกปัญหาวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน7 แบ่งได้เป็น 3 ปัญหาใหญ่ ๆ ดังนี้ 

 1.1 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติลดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
ได้แก่ ดิน น ้า ป่าไม้ สัตว์ป่าและแร่ธาตุต่าง ๆ 
 1.2 ปัญหาการเกิดมลภาวะหรือมลพิษต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อม เช่น น ้าเน่าเสีย อากาศ
เป็นพิษ มลพิษของเสียง และมลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นต้น 
 1.3 ปัญหาที่เกิดจากการท าลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ เช่น ฝนทิ้งช่วงภัยจากความ
แห้งแล้ง อุทกภัย วาตภัย และภาวะโลกร้อนมีอุณหภูมิสูง เป็นต้น 

 2. สาเหตุที่ท าให้โลกเกิดวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาเหตุพ้ืนฐานของปัญหา
วิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน คือ 

 2.1 การเพ่ิมของจ านวนประชากรโลกในปัจจุบัน ประชากรโลกมีประมาณ 6,314 ล้าน
คน (พ.ศ. 2546) จึงเป็นสาเหตุโดยตรงท าให้เกิดการสูญเสียในทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
รวดเร็ว และเกิดมลพิษของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมา สรุปได้ดังนี้ 

 (1) อัตราการเพิ ่มของประชากร ประเทศที่พัฒนาแล่วมีอัตราการเพิ ่มของ
ประชากรค่อนข้างต ่าเฉลี่ยร้อยละ 0.1 ต่อปี ส่วนประเทศที่ก าลังพัฒนามีอัตราการเพิ่ม
ของประชากรอยู่ในเกณฑ์สูงเฉลี่ยร้อนละ 1.5 ต่อปี 
 (2) การเพิ่มของจ านวนประชากรในชนบท ท าให้ผู้คนในชนบทอพยพเข้ามาหา
งานท าในเมืองเกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว และยิ่งมีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ยิ่งส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆตามมา 
 (3) การเพิ่มของจ านวนประชากรส่งผลให้เกิดการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์สนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น  มีการบุกรุกพื้นที่ป่า
ไม้เพ่ือน ามาใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น พ้ืนที่ป่าลุ่มแม่น ้าอเมซอน (Amazon) ในทวีป
อเมริกาใต้ ซึ่งท าให้ทั่วโลกหวั่นวิตกว่าจะเป็นการสูญเสียพื้นที่ปอดของโลก 

                                                 

 7 Janya Tansontia, สาเหตุเเละผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม, เข้าถึง

เมื่อ 17 มิถุนายน 2563, จาก https://sites.google.com/site/janyatansontia508778/sa-he-tuelea-phlk-ra-thb-

khxng-wikvtkarn-dan-thraphyakr-thrrm-cha-tielea-sing-ewe-dl-xm 

https://sites.google.com/site/janyatansontia508778/
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 2.2 ผลกระทบจากการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ในปัจจุบัน มีการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการผลิตด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
บริการ แต่ถ้าน าเทคโนโลยีไปใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบท าให้เกิดการสูญเสียความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดังเช่น 

 (1) การส ารวจขุดเจาะ หรือขนส่งน ้ามันดิบจากแหล่งขุดเจาะในทะเลโดยทาง
เรือบรรทุกน ้าทัน อาจเกิดอุบัติเหตุท าให้น ้ามันรั่วไหลมีคราบน ้ามันปนเปื้อนบริเวณ
พื้นผิวน ้า เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล และท าให้ระบบนิเวศของท้องทะเลต้องเสีย
ความสมดุลไป 
 (2) การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ท าให้สูญเสียพื้นที่ป่าไม้จ านวน
มาก 
 (3) การต ั ้ ง โรงงานอ ุตสาหกรรมอย ่ างหนาแน ่นท  า ให ้ เก ิดมลพ ิษทาง
อากาศ เสียง และแหล่งน ้าตามธรรมชาติเป็นต้น 

 3. สรุปวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก 
  3.1 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของโลก มีดังนี ้
   (1) การตัดไม้ท าลายป่า และการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้  
   (2) ความเสื่อมโทรมของดิน และการชะล้างพังทลายของดิน  
   (3) การขาดแคลนทรัพยากรน ้าจืด 
  3.2 วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก  

 (1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
 (ภาวะโลกร้อน และชั้นโอโซนถูกท าลาย) 

   (2) มลพิษทางอากาศ 
   (3) หมอกควัน และฝนกรด  
   (4) ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect)  
   (5) ปรากฏการณ์เอลนิโญ (El Nino)  
   (6) การละลายของธารน ้าแข็งและภาวะน ้าท่วม 
   (7) การเพ่ิมข้ึนของขยะเทคโนโลยี 
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก 
 (1) ปลูกต้นไม้เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีถูกท าลายไป 
 (2) อนุรักษ์ป่าไม้ไว้ไม่ให้บุกรุกไปสร้างบ้านเรือนจนกินเนื้อที่ป่ามาก 
 (3) ควบคุมดูแลการใช้น ้า ไฟ อย่างประหยัด 
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ภาพที่ 13 Nakvat Hakimov, ภาพแสดงการล่มสลาย, 

แหล่งที่มา https://storylog.co/story/5db42f6249e3a06a376bcf3c,  
เข้าถึงล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2562  

 
เรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

 ป่าหิมพานต์เป็นเหมือนพื้นที่ในต านานที่อยู่ในความรับรู้ของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ใน

วรรณคดีหลายๆ เรื่องเวลาพูดถึงเรื่องความมหัศจรรย์ต่าง ๆ ก็มักจะอ้างอิงเข้าไปในป่าหิมพานต์ 

 ป่าหิมพานต์มาจากคติความเชื่อแบบพุทธในไทยเราปรากฏอยู่ใน ‘ไตรภูมิพระร่วง8’ หรือ ‘เตภูมิ

กถา’ วรรณกรรมพุทธศาสนาเก่าแก่สมัยสุโขทัย เตภูมิกถาเป็นหนังสือที่พูดถึง ‘จักรวาลวิทยา’ แบบพุทธๆ 

จักรวาลวิทยามีความส าคัญคือเป็นค าอธิบายเรื่องความเป็นไปของโลก ที่ส าคัญคืออธิบายว่าเราอยู่ตรงไหน

ของโลก และจะไปทางไหน ในไตรภูมิเองพูดถึงภพทั้งสามคือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ อันเป็นภพภูมิที่เรา 

เวียนว่ายอยู่ นอกจากนี้ยังพูดถึงวงจรก าเนิดไปจนถึงการสิ้นสุดของโลก โดยรวมแล้วก็ประมาณว่าโลกเรามี

ที่พิเศษและแสนสุขแค่ไหน แต่สุดท้ายก็ไม่จีรัง นิพพานจึงเป็นปลายทางที่ควรไป นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่อง

การปกครองด้วย เช่น จักรพรรดิราช ที่อธิบายเรื่องบุญญาบารมีและทศพิธราชธรรม เป็นการอธิบาย

สภาวะปัจจุบันของเรา ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง 

 ในไตรภูมิ ป่าหิมพานต์ไม่เชิงเป็นป่า แต่เป็นภูเขาว่าเรียกเขาพระหิมพานต์  ถ้าเรามองต้นตอที่มา

เขาหิมพานต์รากสันสกฤตมาจากหิมาลัย อันแปลว่าสถานที่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ในคัมภีร์บอกว่าเขา

พระหิมพานต์ตั้งอยู่ในแผ่นดินชมพูทวีป หนึ่งในสี่ทวีปใหญ่ในจักรวาลวิทยาแบบพุทธ บนเขามีสระน ้าใหญ่ 

                                                 

 8 ไตรภูมิพระร่วง, เข้าถงึเมื่อว 5 พฤศจิกายน 2562, จาก

https://sites.google.com/site/wrrnkrrmphunban/wrrnkrrm-rach-sanak-1/tirphumi-phrarwng 

https://storylog.co/story/5db42f6249e3a06a376bcf3c
https://sites.google.com/site/wrrnkrrmphunban/wrrnkrrm-rach-sanak-1/tirphumi-phrarwng
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7 สระ สระส าคัญก็เช่น สระฉัททันตะเป็นที่อยู่ของพญาช้าง และสระอโนดาตที่เป็นยอดเขาของป่าหิม-

พานต์ ในป่านี้มีสัตว์และพันธุ์ไม้ประหลาดมากมาย เช่น มีต้นหว้าใหญ่ที่เอามือล้วงเข้าไปสุดแขนจึงจะถึง

เมล็ด ยางของต้นหว้าเมื่อตกลงในน ้าจะกลายเป็นทองค า นกที่กินลูกหว้าก็มีขนาดเท่าบ้านเรือน ป่าหิม -

พานต์จึงเป็นพื้นที่ส าคัญที่จิตรกรและกวีจะสร้างสรรค์เรื่องราวน่าอัศจรรย์ รวมไปถึงสัตว์พิเศษพันธุ์ผสม

ทั้งหลายจากป่าหิมพานต์นี้ อนึ่ง ด้วยความที่ป่าหิมพานต์เป็นเหมือนพื้นที่ที่ไม่สิ้นสุดในการสร้างสรรค์ 

ข้อมูลเรื่องสัตว์หิมพานต์จึงขออ้างอิงกับคติแบบพุทธในความเชื่อเรื่องไตรภูมิเป็นหลัก 
 “สัตว์หิมพานต์” หรือสัตว์ในวรรณคดีต่าง ๆ ในนิทานชาดกมักเล่าถึงบาดาลโลก มนุษยโลกและ
สวรรค์ โดยละเอียด เป็นเหตุให้ศิลปินคิดค้นตัวลวดลายต่าง ๆ เป็นสรรพชีวิตที่มีรูปร่างลักษณะแปลกไป
จากสภาพตามธรรมชาติ โดยได้อิทธิพลประติมาณวิทยามาจากทั้งศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธปะปน
กันบรรดา สัตว์เหล่านี้รวมเรียกว่า “สัตว์หิมพานต์” ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์และคติความเชื่อ 

 

 
ภาพที ่14 Vanat Putnark, ป่าหิมพานต์, แหล่งข้อมูล https://thematter.co/social/himmapan-

beast-and-where-to-find-them/12444, เข้าถึงล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2562 
 
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 
 ความเป็นไปได้ของล่มสลายของอารยธรรรมมนุษย์ ก่อนปี2100 ดูเหมือนการล่มสลายของอารย
ธรรมมนุษย์ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โลกอาจจะอยู่ต่อไป โดยไร้มนุษย์ หากมนุษย์ไม่ยอมวิวัฒน์ต่อไป ใน
ที่นี ้ไม่ได้แค่เฉพาะทางโครงสร้างกายภาพ แต่รวมถึงจิตใจ มนุษย์ก็จะไม่รอด  Future of Humanity 
Institute ได้ระบุว่า ความเป็นไปได้ของล่มสลายของอารยธรรรมมนุษย์ ก่อนปี  2100 อยู่ที่ 19% โดย
แบ่งย่อยแต่ละหมวดความเป็นไปได้ของการล่มสลายและคิดเป็น % 
 จาก อาวุธนาโนเทคโนโลยี 5% 
 จาก ปัญญาประดิษฐ์ 5% 
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 จาก สงครามทั้งหมด(รวมสงครามกลางเมือง) 4% 
 จาก การระบาดเชื้อโรคโดยฝีมือมนุษย์/เทคโนโลยีชีวภาพ 2% 
 จาก สงครามนิวเคลียร์ 1% 
 จาก อุบัติเหตุนาโนเทคโนโลยี 0.5% 
 จาก การระบาดของเชื้อโรคตามธรรมชาติ 0.05% 
 จาก การก่อการร้ายโดยนิวเคลียร์ 0.03% 
 ส าหรับหลาย ๆ คนอาจแปลกใจ แต่ส าหรับผมไม่ ที่ส่วนใหญ่ของการเป็นไปได้ของการล่มสลาย
ของเรามาจากสิ่งเล็ก ๆ ทั้งเชื้อโรค ไวรัส นาโนเทค ในแง่นาโนเทค ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน นักวิทยาศาสตร์
บางกลุ่มได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า อาวุธท าลายล้างระดับโมเลกุล เป้าหมายอาจช่วยรักษาโรค แต่ขณะเดียวกัน 
ก็เอามาฆ่ามนุษย์ได้ด้วย สิ่งเล็ก ๆ ที่จะอยู่รอดคงเป็นจุลชีพ ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในระบบชีวิตเชิงนิเวศ แต่เรา
ต้องวิวัฒน์ออกจากการเป็นชีวิตนิเวศ เป็นชีวิตเชิงจิตใจ อารยธรรมที่ก้าวหน้าต่อไปอย่างไร  นี้เป็นค าถาม 
ส าหรับการอยู่รอดของมนุษยชาติ และที่น่าสนใจคือ Future of Humanity Institute ไม่จัดอันดับว่า 
ภาวะโลกร้อน จะท าให้อารยธรรมมนุษย์สูญพันธุ์ เพราะทุก ๆ ความเป็นไปได้ จากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ มีค าตอบเดียวกัน คือ คนราว1% เป็นอย่างน้อย จะรอดชีวิต ดังนั้นถ้าประชาคมโลก 
ก าลังกลัวเรื่องการล่มสลาย และ ตื่นตระหนกกับ สภาวะโลกร้อน ดูเหมือนเขาจะไปตระหนกกับเรื่องที่ผิด
เรื่องแล้ว 
 จากเรื่องทั้งหมด ข้าพเจ้ามีค าถามว่าเราจะจมปลักกับลัทธิวันสิ้นโลก หรือ จะท าอะไรสักอย่าง 
หรือไม่ เพ่ือให้เราหรือลูกหลานของเรา รอดชีวิตต่อไป ไม่ว่าชีวิตนั้นจะถูกนิยาม และมีสถานะเป็นอย่างไร 
การวิวัฒน์ขั้นต่อไปของมนุษย์ อาจต้องเกิดแล้ว ผมไม่เชื่อในจุดจบของดวงวิญญาณมนุษย์ แม้ใจอยากจะ
เชื่อว่า ตายแล้วจบ แต่ผมกลัวว่ามันเป็นแค่การเริ่มต้นของการเดินทางที่โหดร้ายด้วยซ ้า และเราคงต้องคุย
เรื่องนี้อย่ารวดเร็วส าหรับผู้สนใจ และต้องการค าตอบ หรือถามค าถาม สิ่งที่แย่ที่สุด คือการเฉยชากับเรื่อง
แบบนี้ และการไม่กล้าคิด ไม่กล้าถามและส าคัญคือไม่กล้าตอบ 
 

 
ภาพที่15 The End 

เข้าถึงล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2562, แหล่งข้อมูล 
https://www.enewser.com/science/how-our-earth-might-end/ 

https://www.enewser.com/science/how-our-earth-might-end/
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อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปกรรม  
 
ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 
 ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ9 เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2506 เชียงใหม่ จบการศึกษาศิลปมหาบัณฑิต 
(ศิลปไทย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ ผลงานแสดงสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ คือ 
ความงามในทัศนะทางพระพุทธศาสนาที่ก่อให้เกิดรูปแบบ ศิลปะแฝงอยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนา กล่าวถึง 
ความงามของคนและวัตถุสิ่งของ รวมไปถึงความงามของธรรมชาติ งานประติมากรรมธรรมศิลป์ เป็น
สัญลักษณ์ตัวแทนความสูญเสียและความสมปรารถนาทางโลกียธรรมบนพ้ืนฐานของความอยากได้อยากมี
อยากเป็น จึงเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยจินตนาการจากรูปทรงสิ่งมีชีวิต ที่เหนือความเป็นจริงใน
ธรรมชาติ 
 การจับเอาเฉพาะลีลาและลวดลายมาแทนปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ แล้วน าเสนอในเชิง
สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมเพื่อสื่อถึงสภาวะของการเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยน ในผลงานประติมากรรมโดด
เด่นด้วยสรีระของคน สัตว์ และลวดลาย ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวและสมจริง  

 

 
 

ภาพที ่16 ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, Human Beings, เทคนิค Bronze, ปี 2012, ขนาด 87×95×36 cm, 
เข้าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562, จากhttps://www.greatstarsartshow.com/art/9739 

 

                                                 

 9 ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, เข้าถึงเมือ่ 5 พฤศจิกายน 2562, จาก
https://www.greatstarsartshow.com/art/9739 

https://www.greatstarsartshow.com/art/9739
https://www.greatstarsartshow.com/art/9739
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เอนริเก โกเมส ดี โมลินา (Enrique Gomez de Molina) 
 Enrique Gomez de Molina10 อาศัยและท างานในไมอามี เขาหลงใหลในความงามของสัตว์
ตามธรรมชาติทุกชนิด แม้กระทั่งแมลงขนาดจิ๋ว ผลงานของเดอโมลินาเป็นประติมากรรมรูปสัตว์ใน
จนิตนาการที่มีลักษณะพิเศษมีความแตกต่างจากภาพสัตว์ที่พบเห็นทั่วไปในธรรมชาติ โดยการใช้หนังหรือ
ชิ้นส่วนของสัตว์หลากหลายชนิดที่ตายไปแล้ว มาประกอบสร้างให้เกิดเป็นสัตว์ชนิดใหม่และเหมือนกลับมา
มีชีวิตอีกครั้ง เพื่อสะท้อนปัญหาสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ที่ใกล้ชิดกับแหล่งธรรมชาติ และ
สร้างการตระหนักรู้ถึงอันตรายที่สิ่งมีชีวิตมากมายที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติจากน ามือมนุ ษย์ อาทิเช่นการ
ขยายตัวของเขตเมืองท าให้ต้องบุกรุกและท าลายพื้นที่ป่า ของเสียจากนิวเคลียร์และสารพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท าให้เกิดการตั้งค าถามถึงผลของการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เป็นการสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลร้ายแก่สรรพชีวิตกันแน่ 
 ตัวผลงานโดดเด่นในเรื่องรายละเอียดและความประณีตในการน าชิ้นส่วนของสัตว์มาผสมผสาน
กันให้เกิดความงามได้อย่างลงตัวและมีความสมจริง 

 

 
ภาพที่ 17 Enrique Gomez de Molina, Hippocampus, 2018, Mixed Media,  

228.6 × 114.3 × 86.4 cm, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562, จาก 
http://www.iloboyou.com/contemporary-art-enrique-gomez-molina/ 

                                                 

 10 Enrique Gomez de Molina, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562, จาก 

http://www.iloboyou.com/contemporary-art-enrique-gomez-molina/ 

http://www.iloboyou.com/contemporary-art-enrique-gomez-molina/
http://www.iloboyou.com/contemporary-art-enrique-gomez-molina/
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บทที่ 3  

 
กระบวนการสร้างสรรค์ 

 
 ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “สัตว์หิมพานต์ในศตวรรษที่  21” ในบทนี้เป็นการน าเสนอกระบวนการ 
สร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่ขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ อันน าไปสู่การประมวลผลทางความคดิ  
ซึ่งจะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและจึงเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ ผ่านการสังเคราะห์ให้เห็นเป็นรูปธรรม ใน
ขั้นตอนสุดท้าย คือการประเมินผลงานเนื่องจากเป็นการตรวจสอบผลงาน ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากความรู้สึก
ส่วนตัวที่เห็นถึงความผิดปกติรอบตัวที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม คือการอยู่ผิดที่ผิดทางของสัตว์ต่างๆ 
เป็นจุดเริ ่มต้นของการศึกษาในครั ้งนี ้ มีสมมุติฐานที ่จะน าเสนอมุมมองต่างของเหตุการณ์รอบตัว 
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่สามารถสร้างค าถาม และชวนให้คิดถึงเหตุและผลของเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ หรือแม้แต่จ าลองเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีองค์ประกอบเรื่องที่อยู่อาศัย เหตุการณ์
ทางธรรมชาติ หรือวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้น และมีสัตว์หิมพานต์ที่ข้าพเจ้าใช้เป็นตัวแทน เพื่อเล่าเรื่องราว
การรวมกันระหว่างโลกอุดมคติทางความเชื่อกับโลกอุดมคติตามหลักการวิทยาศาสตร์ ที่ก าลังจะล่มสลาย
ตามทัศนคติของข้าพเจ้า  ซึ่งจะผ่านขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล ศึกษาด้านรูปแบบและเทคนิค
วิธีการ การเลือกใช้ทัศนธาตุที่เหมาะสม และหลักการทางองค์ประกอบศิลป์ ที่น ามาสู่การสร้างสรรค์
ผลงานและในขณะเดียวกัน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เพื่อให้ผลงานสื่อสารได้ตรงประเด็นและ
ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการจะแสดงออก ข้าพเจ้าก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 
การศึกษาข้อมูล  
 
 1. ศึกษาเรื่องราวความเชื่อโลกในอุดมคติของไทยและต่างประเทศ เพ่ือหาประเด็นในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 2. ศึกษาข้อมูลจากธรรมชาติต่างๆของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่เกิดข้ึนรอบตัว ที่
เกี่ยวเนื่องกับแนวความคิด  โดยการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือประกอบและใช้ในการสร้างสรรค์  
  2.1 ระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   
  2.2 ระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้าง  
 3. ศึกษากิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาและผลกระทบแก่สภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ 
 4. ศึกษาบริบทในการด ารงชีวิตของคนและสัตว์ที่ทับซ้อนในพ้ืนที่เดียวกัน 
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 5. ศึกษาวิธีการของศิลปินไทยและต่างประเทศในเนื้อหาและรูปแบบที่มีความใกล้เคียงกันเพื่อ 
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับรูปแบบของการศึกษาและปรับใช้ในการท างาน 
 6. ศึกษาจากผลงานของตัวเองทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ เพ่ือน าปัญหาและข้อผิดพลาดมา
ปรับแก้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไป  
 
ขั้นตอนการประมวลความคิด  
 
 ในการประมวลความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องราวของโลก
ในอุดมคติ ต านานดินแดนมหัศจรรย์ สัตว์หิมพานต์หรือสัตว์วิเศษต่างๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงน าเรื่องราว
ดังกล่าวมาผนวกเข้ากับแรงบันดาลใจ เช่นข้าพเจ้าเห็นนกที่เกาะอยู่ตามสายไฟหรืออาศัยอยู่ตามอาคาร
บ้านเรือนเป็นจ านวนมาก ในความรู้สึกส่วนตัวข้าพเจ้าเกิดค าถาม และต้องการหาสาเหตุที่นกเหล่านี้ต้อง
มาอยู่ในทีท่ี่ไม่ควรอยู่ อาจเกิดความผิดปกติขึ้นกับธรรมชาติ หรือ การด ารงชีวิตของสัตว์ก าลังพัฒนาไปอีก
หนึ่งรูปแบบ ข้าพเจ้าได้น าเอาความรู้สึกนั้นมาพิจารณาร่วมกับปรากฏการณ์ดังกล่าว และหาความ
เชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ตรงต่อทัศนคติของข้าพเจ้า  
 โดยข้าพเจ้ามองเห็นประเด็น การรวมกันระหว่างโลกอุดมคติทางความเชื่อกับโลกอุดมคติตาม
หลักการวิทยาศาสตร์ ที่ก าลังจะล่มสลาย โลกอุดมคติทางความเชื่อเกิดวิกฤตจากศรัทธา และค่านิยมที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ส่วนโลกอุดมคติทางวิทยาศาสตร์เกิดวิกฤตจากผลกระทบของการพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้ง โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายของสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย 
แนวทางการก้าวไปสู่โลกอุดมคติกลับกลายเป็นเครื่องมือในการลายล้างโลกตนเอง ทั้งโลกสองมีแนวคิดที่
แตกต่างกันแต่ทว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความปรารถนาถึงโลกท่ีดีกว่า แฝงให้เห็นความทะเยอทะยาน
ภายในลึกๆของมนุษย์ นัยของการรวมกันเป็นการเสนอว่าที่จริงแล้วโลกทั้งสอง ตั้งอยู่ในสถานที่ของ
ความคิดเดียวกันบนชีวิตมนุษย์ ซึ่งในโลกของเรามีความต้องการทั้งโลกอุดมคติทางจิตใจ และโลกอุดมคติ
ในการพัฒนาความรู้ วิทยาการ เพ่ือให้มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ได้ เหมือนเหรียญสองด้านที่อยู่ด้วยกัน   
 ข้าพเจ้าจึงน าเสนอเป็นผลงานประติมากรรม ที่มีรูปแบบของสัตว์หิมพานต์ในศตวรรษที่ 21 โดย
การตั้งสมมุติฐานว่าเมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ได้สร้างความเสียหายท าให้ก าแพงเขตแดนที่กั ้น
กลางระหว่างโลกในจินตนาการและโลกความจริงถูกพังทลายลง ท าให้โลกในอุดมคติดินแดนของป่าหิม
พานต์ ถูกหลอมรวมเข้ากับโลกวิทยาศาสตร์ที่เราอยู่อาศัยในเวลานี้ เป็นเหตุให้สัตว์ป่าหิมพานต์ต้องมาใช้
ชีวิตในการด ารงชีพและต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน เพื่อที่จะสะท้อนถึงปัญหาทาง
ระบบนิเวศท่ีก าลังถูกท าลายเป็นอย่างมากในโลกยุคนี้ โดยการแสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของโลกที่ก าลังจะล่มสลาย เป็นภาพสะท้อนทางความคิดของสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผล
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ต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้เป็นรูปประธรรม ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทาง
ประติมากรรม  
 ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเรื่องราวและต านานโลกอุดมคติตามความเชื่อ ทั้งของไทย
และต่างประเทศ ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่สร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศ  เพื่อ
รวบรวมข้อมูลน ามาสังเคราะห์ประกอบเป็นแนวความคิด แรงบันดาลใจ หลังจากนั้นจึงก าหนดรูปแบบ
ของชิ้นงาน ให้ สอดคล้องกับความรู้สึก จินตนาการส่วนตัวออกมาเป็นภาพร่าง  (SKETCH) ทั้งลายเส้น 
และรูปแบบสามมิติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการสร้างสรรค์ผลงานก่อนที่จะปฏิบัติผลงานจริงต่อไป 
 
การก าหนดรูปแบบและเทคนิควิธีการ  
 
ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1  
 
 วัสดุ/อุปกรณ์  
 
 วัสดุ       อุปกรณ์ 

- เหล็กกล่อง  -   ตู้เชื่อมและธูปเชื่อม 
- ปูนก่อสร้าง  -   กระบะผสมปูน 
- ทราย   -   เกียงฉาบปูน 
- แผ่นโฟม  -   มีดแกะโฟม 
- โพลียูรีเทนโฟม  -   ลูกบอลพลาสติก 
- อีพ็อกซ่ีปั้น  -   ไม้ไอศกรีม 
- เรซิ่น   -   เครื่องเจียร์ 
- ทัลคั่ม   -   ไม้ปั้น 
- ขี้เลื่อย   -   ลวด 
- ปูนพลาสเตอร์  -   คีมตัดสายไฟ 
- กาวลาเท็กซ์  -   ปลอกสายไฟ 
- สีอะคริลิค  -   ลูกถ้วยไฟฟ้า 
- ผงหญ้าจ าลอง  -   พู่กัน 
- เหล็กเส้น  -   แปลงทาสี 
- ดินน ้ามัน  -   ปั้มลม 
- ซิลิโคน   -   แอร์บรัช(Airbrush) 
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ขั้นตอนการท างาน  
      

1.ประมวลความคิดและสร้างแบบร่าง 
 

 
ภาพที่ 18 ภาพแบบร่างสองมิติ (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 19 ภาพแบบร่างสองมิติ (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที่ 20 ภาพแบบร่างสองมิติ (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 21 ภาพแบบร่างสองมิติ (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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2.ขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง 
 

 
ภาพที่ 22 ขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 23 ภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการข้ึนโครงสร้าง (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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3. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 ภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการสร้างเสาไปจ าลอง (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
 
 

  
 
   
  
  
 
 
 
 

ภาพที่ 25 ภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการปั้นต้นแบบนกกินรี (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที่ 26 ภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการปั้นต้นแบบนกกินรี (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที่ 27 ภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการหล่อนกกินรี (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2 ) 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 28 ภาพภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการทดลองติดตั้งงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที่ 29 ภาพภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการทดลองติดตั้งงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 
4.ขั้นตอนการท าสี 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30 ภาพภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการท าสี (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที่ 31 ภาพภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการท าสี (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที่ 32 ภาพภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการทดลองติดตั้งงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33 ภาพภาพขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง ขั้นตอนการทดลองติดตั้งงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2  
      
 วัสดุ/อุปกรณ์ 

 
 วัสดุ       อุปกรณ์ 

 
- โพลียูรีเทนโฟม  -   สว่าน 
- อีพ็อกซ่ีปั้น  -   มีดแกะโฟม 
- เรซิ่น   -   บอลพลาสติก 
- ทันคั่ม   -   ไม้ไอศกรีม/ไม้เสียบลูกชิ้น 
- เหล็กกล่อง  -   ตู้เชื่อม/ธูปเชื่อม 
- สีอะคริลิค  -   พู่กัน/จานสี 
- กระดาษหนังสือพิมพ์ -   เทปกาว 

-   ไม้ปั้น 
-   สีสเปรย์กระป๋อง 

- วัสดุส าเร็จรูป ขวดพลาสติก/ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า/ถังพลาสติก    
 

ขั้นตอนการท างาน 
  
     1.ประมวลความคิดและสร้างแบบร่าง 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 34 ภาพแบบร่างสองมิติ (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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2.ขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง/ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
ภาพที่ 35 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการข้ึนรูปโดยโพลิยูรีเทนโฟม (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 
   

 
 

   
  

 
 
 

ภาพที่ 36 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการข้ึนรูปโดยโพลิยูรีเทนโฟม (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
 

 

ภาพที่ 37 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการสร้างรายละเอียด (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที่ 38 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการใส่โครงสร้างในวัสดุส าเร็จรูป (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 39 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการท าสี (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3  
 
 วัสดุ/อุปกรณ์ 

 
 วัสดุ       อุปกรณ์ 

- แผ่นพลาสติกใส  -   มีดคัตเตอร์ 
- แผ่นไม้อัด  -   เทปกาว 
- ศาลพระภูมิ  -   คอมพิวเตอร์ 
- สีน ้าพลาสติก  -   พู่กัน 

-   เมาส์ปากา 
-   โปรแกรม Zbrush 
 

ขั้นตอนการท างาน 
      1.ประมวลความคิดและสร้างแบบร่าง 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 40 ภาพแบบร่างสองมิติ (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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2.ขยายแบบเป็นชิ้นงานจริง/ปฏิบัติงาน 
 

 
ภาพที่ 41 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการท าสี (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 42 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการสร้างสัตว์โดยโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที ่43 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการสร้างสัตว์โดยโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 44 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการสร้างสัตว์โดยโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที่ 45 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการฉาก Hologram (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 

 
ภาพที ่46 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการสร้างสัตว์โดยโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 47 ภาพขยายผลงานจริง ขั้นตอนการสร้างสัตว์โดยโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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บทที่ 4  

 
การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงาน 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “สัตว์หิมพานต์ในศตวรรษที่21” มีการสร้างสรรค์และทดลองมาเป็น 
ระยะหนึ่งปีการศึกษา จากความสนใจในเรื่องราวต านานดินแดนมหัศจรรย์ การสร้างโลกในอุดมคติกับ 
คุณภาพของสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และวิถีชีวิตที่ก าลังเผชิญอยู่ดูชั่งสวนทางกับปลายทางที่เราหวังที่
จะมุง่ไป จึงน าไปสู่การตั้งค าถามถึงกระบวนการ ในการก้าวไปสู่โลกอุดมคตินั้นเป็นการสร้างสรรค์เส้นทาง
หรือความจริงแล้วกระบวนการนั้นก าลังท าลายโลกที่เราฝันจะไปถึง กระผมได้ศึกษาข้ อมูลในแต่ละส่วน
และหาจุดเชื่อมโยง แยกแยะประเด็นในแต่ละเรื ่อง เพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาสอดคล้องกับ
แนวความคิดท่ี และการแสดงออกให้ตรงประเด็นมากท่ีสุด 
 
การสร้างสรรค์ผลงานกับการคลี่คลายความคิดและพัฒนาผลงาน  
          
  การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงแรก เป็นการรวบรวมหาข้อมูลเพ่ือเป็นหลักในการก าหนดหัวข้อและ
แนวทางการสร้างสรรค์ให้มีเอกลักษณ์รูปแบบที่เฉพาะตน กระผมเลือกเนื้อหาและแนวคิดที่สนใจก่อน จะ
เริ่มหารูปแบบหรือและเทคนิควิธีการ จากเนื้อหาที่มีใจความส าคัญว่า โลกอุดมคติปลายทางที่มนุษย์ใฝ่ฝัน
จะไปให้ถึง แต่กระบวนการก้าวไปสู้โลกอุดมคติกลับกลายเป็นทิศทางการพาโลกไปสู่ภาวะวิกฤตที่และลม่
สลาย โลกในอุดมคติที่ใฝ่ฝันถึง เป็นสถานที่สวยงาม สงบสุข เป็นดินแดนที่ปรารถนาภายในจิตใจของ
มนุษย์ ในโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์และวิทยาการดูเหมือนจะพาเราเข้าใกล้โลกในความนึกคิดที่ฝันถึง แต่
วิธีการและกระบวนการนั้นกลับสร้างความเสียหายให้แก่โลกที่เราใฝ่ฝัน ซึ่งเรื่องราวนี้ก็เปรียบกับเหรียญ
สองด้าน ที่ทับซ้อนกันอยู่ สิ่งที่สร้างข้ึนด้วยความตั้งใจและหวังให้ก่อเกิดประโยชน์แต่วิธีการที่ได้มา อาจมา
พร้อมความเสียหายและก่อให้เกิดผลร้ายต่อสิ่งอ่ืน ผลของความคิด ซึ่งจะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน าไปสู่ 
กระบวนการสร้างสรรค์ ผ่านการสังเคราะห์ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยการสร้างสรรค์ผลงาน กระผมเริ่มต้น
จากการเลือกวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สนใจมาเป็นหลักในการสร้างสถานการณ์และจ าลอง
สถานที่ ซึ่งก าหนดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หิมพานต์ แสดงให้เห็นถึงบริบทสภาพความเป็นอยู่
อาศัย เพ่ือเปรียบเทียบและสะท้อนปัญหาถึงความเสียหายทางระบบนิเวศที่ถูกท าลาย ก าหนดรายละเอียด
และขนาดมีความสมจริงเพื่อให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกับผลงาน โดยผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ ค้นหาแนวคิด 
รูปแบบและเทคนิควิธีการ การเลือกใช้ทัศนธาตุมาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องราว
และประเด็นที่ต้องการน าเสนอ ที่น ามาสู่ความสมดุลของผลงาน  
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 “รัง” 
  
 ศิลปนิพนธ์ชิ้นแรกเริ่มมาจากแรงบันดาลใจที่กระผมได้เห็นนกเกาะอยู่ตามสายไฟหรือตามอาคาร
บ้านเรือนต่าง ๆ จึงเกิดการตั้งค าถามว่าเหตุใดนกเหล่านั้นถึงมาอยู่ตามสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ กระผม
สร้างสถานการณ์สมมุติ ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยน าเสนอสถานการณ์ที่นกกินรีที่ต้อง
หลงพลัดถิ่นมาอาศัยในโลกมนุษย์ ซึ่งสิ่งที่นกกินรีใช้เกาะอาศัยไม่ใช่ต้นไม้แต่กลับเป็นเสาไฟฟ้าที่ผุพัง มี
สายไฟฟ้าระโยงระยางวุ่นวาย นัยยะของสถานการณ์ที่น าเสนอ คือความย้อนแย้งทางด้านความคิดและ
ด้านกระบวนการ ที่ไม่สอดคล้องไปด้วยกัน กล่าวคือมนุษย์มุ่งที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาโลกให้ก้าวไปสู่สิ่ง
ที่ดีกว่า แต่กระบวนการที่ใช้สร้างนั้นกลับท าร้ายโลกให้เกิดความเสื่อมโทรม เป็นการท าลายโลกในฝันทั้ง ๆ
ที่เรายังไปไม่ถึง 
 
วิเคราะห์เนื้อหา  
 
 “รัง” ในความหมายคือที่อยู่อาศัยขอสัตว์จ าพวกนก หนู และแมลงเป็นต้น สร้างขึ้นเพื่ออยู่อาศัย 
เพื่อว่างไข่และเลี้ยงลูก เป็นสถานที่ปลอดภัย ให้ความอบอุ่น และคุ้มกันภัยอันตราย แต่ “รัง” ที่กระผม
ต้องการน าเสนอในผลงานชิ้นนี้ มีความหมายตรงกันข้ามกับความหมายดั้งเดิมอย่างสิ้น เชิง เป็นสถานที่ไร้
ซึ่งความปลอดภัย ไม่ม่ันคง และไม่สามารถท่ีจะปกป้องคุ้มกันภัยอันตรายใด ๆ ให้แก่ชีวิตได้ 
 ทิศทางการก้าวไปสู่โลกอุดมคติที่นึกฝันถึง ท าให้มนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ ่งต่าง  ๆ มากมายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการภายในจิตใจ การมาของนวัตกรรมและการพัฒนาที่มาพร้ อมกับการท าลายและ
การแทนที่ของสิ่งปลูกสร้างกับต้นไม้และธรรมชาติ เป็นเหตุให้สัตว์ต่าง ๆ ต้องพลัดพรากจากแหล่งที่อยู่
อาศัย การพัฒนาที่ไม่ค านึงถึงผลกระทบทางสภาพแวดล้อมท าให้ระบบนิเวศถูกท าลาย  ทุกวันนี้ต้องอยู่
อาศัยเกาะเสาไฟฟ้าในเมือง ทั ้งที ่นกไม่ควรจะอยู ่ตามสายไฟหรือตามอาคารบ้านเรือน นี ่คือภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในชีวิตเราจริง ๆ 
 นกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง พวกมันขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้นกมีจ านวนมาก
ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งเรื่องเสียงที่ก่อความล าคาน รบกวนจิตใจเป็นที่ไม่สบายหู ขนนกที่หลุดร่วง
ปลิวว่อนและมูลของนก ได้สร้างความสกปรก ท าลายทัศนียภาพบ้านเรือน และอาจก่อให้เกิดโรคร้ายที่
เป็นอันตรายติดต่อแก่มนุษย์ ในขณะเดียวกันนกเหล่านี้จ าเป็นต้องการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ที่จะให้ความ
อบอุ่น และความปลอดภัยจากอันตรายได้ แทนสถานที่เดิมที ่เคยอยู ่ จึงเป็นเหตุให้ก ระผมสังเกต
สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวและเห็นถึงความผิดปกติที่ผู้คนส่วนใหญ่มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งมีหลายสิ่ง
หลายอย่างที่พบเจอได้ทั่วไป และก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเช่นกันที่ในความเป็นจริงไม่คาดว่าจะพบเจอ
แต่กลับพบเห็นจนเป็นเรื่องปกติ เช่นนกจ านวนมากเกาะตามสายไฟฟ้า อาคารบ้านเรือน และสัตว์ป่าที่
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ปรากฏตัวหากินตามแหล่งชุมชน ซึ่งการอยู่ผิดที่ผิดทางของสัตว์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางระบบ
นิเวศท่ีเสียหายและก าลังถูกท าลาย โดยการสร้างอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ แทนที่ต้นไม้ ทับ
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และ รุกล ้าพื้นที่ป่า เป็นการพรากถิ่นที่อยู่และแหล่งอาหารที่เป็นปัจจัยในการ
ด ารงชีพ ท าให้ต้องใช้ชีวิตและหากินใกล้เขตเมือง ก่อให้เกิดความล าคานแก่มนุษย์และเป็นอันตรายต่อชีวิต
ของสัตว์ 
 กระผมเพียงแค่น าเสนอภาพทางความคิด ผ่านมุมมองส่วนตัวที่มีต่อสถานการณ์ในปัจจุบันให้เป็น
ภาพเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ระบบที่พังทลายเพราะ
เมืองแทนที่ป่า 
 
วิเคราะห์ปัญหาและองค์ประกอบทางทัศนธาตุ  
 
 รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form)   
 
 ภาพรวมของผลงานชิ้นมวลที่รวมตัวกันเป็นก้อน ประกอบด้วยเสาไฟฟ้า สายไฟ นกกินรี(สัตว์หิม-
พานต์) และกองมูลนก เสาไฟในงานสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของนกกินรี มีลักษณะช ารุดทรุดโทรม 
และมีสายไฟฟ้าที่พันระโยงระยางไม่เป็นระเบียบ ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นเสาไฟที่ไม่สมบูรณ์ มีรอยแตกหัก โน้ม
เอียงเหมือนก าลังล้ม แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย เป็นบ้านที่ไม่สามารถให้ความอบอุ่น และ
ไม่สามารถปกป้องคุ้มกันชีวิตได้ 
 กลุ่มนกที่เกาะอยู่ตามสายไฟไม่ใช่สัตว์ในตามธรรมชาติ แต่เป็นนกจากป่าหิมพานต์ ที่สร้างขึ้นใหม่
ตามคติความเชื่อเดิม มีลักษณะเป็นสัตว์ในจินตนาการครึ่งคน มีส่วนล าตัวท่อนบนเป็นคน และท่อนล่าง
เป็นนก เรียกว่านกกินรี มีสีคล้ายรูปปั้นโลหะทองค า สีทองภายในงานสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นสิ่ง
ทรงคุณค่าในการครอบครอง 
 กองมูลนก(ขี้นก) ที่มีลักษณะแห้งเหมือนมูลเก่า เป็นร่องรอยของสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่เดิม กองขี้นก
ที่ก าลังแห้ง สื่อถึงระยะเวลาการจากไปของสิ่งมีชีวิตและการมาถึงของความล่มสลาย 
 



56 

  

 
 
ภาพที่48 ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ชื่อ “รัง” 
ขนาด 230 x 250 x 190 cm 
เทคนิค  สื่อผสม 
ปีสร้าง 2563 
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ภาพที่ 49 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 50 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 51 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1) 
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ภาพที่ 52 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 53 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1)  
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ภาพที่ 54 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 55 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 56 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1) 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2 “ตอกย ้า”  
 
 ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2 กระผมได้ต่อยอดจากผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1 คือการน าเสนอบริบทของสัตว์
หิมพานต์ในการเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาติ บัณฑุราชสีห์สัตว์นักล่าขนาดใหญ่แห่งป่าหิมพานต์ ที่ต้องมา
อยู่ในเมืองมนุษย์ ไร้ซึ่งแหล่งอาหารอีกทั้งยังต้องมาเผชิญกับภัยพิบัติน ้าท่วม และต้องตะเกียกตะกายเพื่อ
เอาชีวิตรอดบนเศษซากกองขยะ กระผมได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์น ้าท่วม ซึ่งเหตุการณ์น ้าท่วม
เป็นภัยพิบัติท่ีเราประสบในทุก ๆ ปี และในแต่ละครั้งความเสียหายจะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจาก
การท าลายป่าไม้ที่แหล่งกักเก็บน ้า ความเสียหายที่ทวีความรุนแรงขึ้นยิ่งเป็นเครื่องตอกย ้าถึงการล่มสลาย
ของระบบนิเวศ 
 
วิเคราะห์เนื้อหา  
 
 ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์น ้าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี 2562 ที่ผ่าน
มา เมื่อข้าพเจ้าท าการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์นี้ ได้ทราบว่า เมื่อย้อนกลับไปในพื้นที่มีฝนตก
สะสมมาถึง 500 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังรับน ้าที่มาจากตอนบน ทั้งจากร้อยเอ็ด ยโสธร และอ านาจเจรญิ 
ไหลลงมาสมทบวันละกว่า 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร นี้เป็นเหตุผลที่ท าให้อุบลราชธานีพื้นที่ปลายน ้าสุด 
ก่อนที่น ้าจะไหลลงสู่แม่น ้าโขงเกิดน ้าท่วมใหญ่ที่สุดในรอบ 40 ปี และอีกเหตุผลหนึ่งคือ การขยายตัวของ
เมืองท าให้เกิดการถมดินขวางทางน ้า สร้างเป็นห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา หรือเป็นหมู่บ้านจัดสรร การ
ก่อสร้างทับป่าบุ่ง ป่าทามใกล้ล าน ้าสาขาของแม่น ้ามูลทั้งฝังอ าเภอเมือง และฝั่งอ าเภอวารินช าราบ ซึ่งเป็น
แหล่งอาหารส าคัญของชาวบ้าน แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนสภาพเป็นที่พักอาศัย รีสอร์ท หรือห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ เดิมพ้ืนที่นี้เคยเป็นแก้มลิงรองรับมวลน ้า การขยายตัวของเมืองในรอบ 10 ปี ท าให้การก่อสร้าง
ได้ถมดิน และบางส่วนขวางทางน ้าท าให้ล าห้วยสาขาถูกถม ทั้งที่เป็นล าน ้าที่ช่วยลดระดับแม่น ้ามูลในชว่ง
ฤดูน ้าหลาก จึงท าให้จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดน ้าท่วมรวดเร็วและรุนแรงที่สุดในช่วง 40 ปี 
 จากการขยายตัวและการพัฒนาเมืองภายใต้ผังเมืองที่ไม่ค านึงถึงผลกระทบทางสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศเดิม ได้ท าร้ายระบบนิเวศในพ้ืนที่และสร้างความเสียหายแก่วิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น 
ในเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความมักง่ายและเห็นแก่ตัวของมนุษย์บางกลุ่ม ที่มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตน 
โดยไม่สนใจถึงผลกระทบที่จะตามมา  
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วิเคราะห์ปัญหาและองค์ประกอบทางทัศนธาตุ  
 
 รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form)   
 
 ภาพรวมของผลงานชิ้นนี้ จะเห็นสัตว์หิมพานต์ตัวหนึ่งยืนอยู่บนกองขยะ ท่าทางของสัตว์ตัวนั้นที่
ก าลังตะเกียกตะกาย ให้ความรู้สึกถึงการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด กองขยะที่สัตว์ตัวนั้นยืนอยู่มีลักษณะจม
ลงไปในพ้ืน ให้ความรู้สึกถึงการถูกกลืนกิน หรือถูกคุกคาม  
 
 โทนสี และ บรรยากาศ (Mood and Tone)   
 
 ผลงานงานชิ้นนี้ใช้สีในการแสดงสถานการณ์ โดยใช้สีฟ้าเป็นตัวก าหนดระดับน ้า และใช้สีในการ
ช่วยสื่ออารมณ์ของตัวสัตว์ โดยใช้สีโทนร้อนในการสื่อถึงอารมณ์ท่ีโกรธที่รุนแรง   

 
ภาพที่ 57 ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ชื่อ “ตอกย ้า”  
ขนาด 240 x 180 x 80 cm 
เทคนิค  สื่อผสม 
ปีสร้าง 2563 
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ภาพที่ 58 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 59 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที่ 60 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 61 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 
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ภาพที่ 62 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 63 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2) 

 
 
 
 
 
 



65 

  

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 “สิ่งท่ีหลงเหลือ”    
 
 ในศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3 เกิดจากสมมุติฐานของข้าพเจ้าว่า ถ้าหากสรรพสิ่งชีวิตทั้งมวลเดินทางมาถึง
วันที่โลกล่มสลายไปในมี่สุด จะมีวิธีทางใดที่จะรักษาหรือด าลงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ในวันที่ธรรมชาติและระบบ
นิเวศสูญสิ้น จึงเกิดเป็นผลงานชิ้นที่3 นี้ ต้องการจะสื่อว่าถ้ามนุษย์ยังคงพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ
อย่างไม่หยุดยั้ง โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบทางสภาพแวดล้อม ยังไม่ปรับเปลี่ยนการต ารงชีวิตใหม่ อีกไม่
นานวันที่โลกจะก้าวไปสู่จุดสิ้นสุดของชีวิตและการดับสูญ สิ่งที่หลงเหลือทิ้งไว้คงเป็นแค่เพียงเศษซากอารย
ธรรมที่ภาคภูมิใจและเจตจ านงทางจิตวิญญาณที่ล้มเหลว  
 เพื่อต้องการย ้าเตือนถึงปัญหาในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ก าลังเสียหายและระบบนิเวศที่ถูก
ท าลาย จากกระบวนการที่เราพยายามใช้ในการสร้างโลกที่เราต้องการและปรารถนา โดยไม่ค านึงถึง
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ ท้ายที่สุดโลกความจริง อย่าให้เพลิงแห่งความมุ่งหวัง กลับมา
เผาท าลายเจตจ านงในการสร้างโลกอุดมคติของตัวเราเอง 
 
วิเคราะห์เนื้อหา  
 
 โฮโลแกรม (อังกฤษ: Hologram) คือ ภาพชนิดหนึ่งซึ่งมี ลักษณะ 3 มิติ ถูกสร้างขึ้นมาจากการ
บันทึกข้อมูลด้วย แสงเลเซอร์ โดยบันทึก ริ้วรอยของการแทรกสอด (Interference Pattern) ของแสง
เลเซอร์ ท าให้เราสามารถมองเห็นภาพเป็นลักษณะ 3 มิติ แตกต่างจาก ภาพทั่วไปซึ่งเราจะมองเป็นเพียง
ภาพสองมิติ ไม่มีความลึกทางมิติของภาพเป็นภาพแบน ๆ เรียบ ๆ ท าให้ภาพนั้นดูสวยงามมากข้ึนและยังมี
ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย แนวคิดของ โฮโลแกรม นั้นจริง ๆ แล้วไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพฉากลวงตาที่
มีระยะชัดลึกข้างต้น แต่ยังหมายถึงแสง 3 มิติลอยตัวรอบด้านเสมือนจริงราวกับว่าวัตถุที่เราเห็นนั้นจับ
โอบกอดได้ ที่เรียกว่า "3D Hologram"

ภาพโฮโลแกรมรูปสัตว์หิมพานต์ที่ฉายในผลงานชิ้นนี้ เปรียบเหมือนภาพฝันของมนุษย์ที่มองเห็น
แต่ไม่สามารถจับต้องได้ ผลงานชิ้นที่3 นี้ ต้องการจะสื่อว่าถ้ามนุษย์ยังคงพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ
อย่างไม่หยุดยั้ง โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบทางสภาพแวดล้อม ยังไม่ปรับเปลี่ยนการต ารงชีวิตใหม่ อีกไม่
นานวันที่โลกจะก้าวไปสู่จุดสิ้นสุดของชีวิตและการดับสูญ สิ่งที่หลงเหลือทิ้งไว้คงเป็นแค่เพียงเศษซากอารย
ธรรมที่ภาคภูมิใจและเจตจ านงทางจิตวิญญาณที่ล้มเหลว     
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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วิเคราะห์ปัญหาและองค์ประกอบทางทัศนธาตุ  
 
 รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form)  
 รูปทรงในผลงานชิ้นนี้แตกต่างจากผลงานชิ้นที่ผ่านมามาก เนื่องจากเทคนิคที่ใช้ในการน าเสนอคือ
การฉายภาพโฮโลแกรม ในศาลพระภูมิร้าง สัตว์หิมพานต์ที่เป็นปัจจัยส าคัญในผลงานจึงมีลักษณะโปรง่ใส่ 
รับรู้ได้ถึงความลึกตื้นหนาบางของรูปทรง แต่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ 
 
 โทนสี และ บรรยากาศ (Mood and Tone)  
 ผลงานชิ้นถูกน าเสนอในบรรยากาศที่มีความมืด เพื่อไม่ให้มีแสงมารบกวนขณะฉายภาพฮโโลแก
รม ส่วนตัวงานที่เป็นศาลพระภูมิใช้ขาวและสีทอง ช่วยขัดให้ผลงานโดดออกจากบรรยากาศโดยรวมที่มืด
มิด  
 
 

 
ภาพที่64 ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
ชื่อ “สิ่งที่หลงเหลือ” 
ขนาด 120 x 30 x 20 cm 
เทคนิค  สื่อผสม 
ปีสร้าง 2563 
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ภาพที่ 65 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3) 

 
 

 
ภาพที่ 66 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน Hologram (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3) 
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ภาพที่ 67 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน Hologram (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3) 

 

 
ภาพที่ 68 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน ภาพฉาย (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3) 
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ภาพที่ 69 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน ในโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3) 

 

 
ภาพที่ 70 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน ในโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3) 
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ภาพที่ 71 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน ในโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3) 

 

 
ภาพที่ 72 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน ในโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3) 

 



71 

  

 
 ภาพที่ 73 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน ในโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3) 
 

 
ภาพที่ 74 ภาพขยายรายละเอียดผลงาน ในโปรแกรม Zbrush (ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3) 
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บทที่ 5  

 
บทสรุป 

 
 การท างานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งคนที่เริ ่มลงมือท างานล่าช้า เนื่องจากเรื่องราวและ
ประเด็นที่เลือกมาท างานมีเนื้อหาแต่ต่างไปจากงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นการยากที่จะน าเสนอ
และยืนยันประเด็นในเรื่องราวที่สนใจให้กับที่ปรึกษาในช่วงแรกเนื่องจากต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ เมื่อผ่านพ้น
การยืนยันอย่างหนักแน่น ความหฤหรรษ์จึงได้บังเกิด ท าให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากการ
ท างาน จากบุคคลที่ให้ค าแนะน าและชี้แนะ เช่นการวางแผนในท างาน การก าหนดทิศทางงานให้ตรง
ประเด็น การจัดระเบียบขั้นตอนในการหาข้อมูล เนื้อหาทางวิชาการ และการแก้ปัญหาหรือวิกฤตการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน ท าให้การสร้างสรรค์ผลงานบรรลุมุ่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัด เจน ไม่
หลงประเด็นและน าเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาได้มากท่ีสุด  
 อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญนอกเหนือไปจากการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล นั่นคือสภาวะทางจิตใจ 
อารมณ์และความรู้สึก ที่ก่อเกิดขึ้นในตลอดทั้งปีการศึกษา มีทั้งอารมณ์ยินดีปรีดา ขุ่นหมองเคืองใจ และ
แรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาปะทะตรงกลางขั้วหัวใจ แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันแรงใจ
แรงกายในการที่จะมุ่งมั่นท างานให้ส าริดผล และมีประสิทธิภาพดีเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้รับการอบรมสั่ง
สอน ได้รับค าวิจารณ์ทั้งที่ดีต่อใจ และเผ็ดร้อน บาดลึกสุดจิต จากคณาจารย์ที่รักทุ กท่าน รวมถึงไมตรีที่
ได้รับจากเพ่ือนสนิทมิตรสหายทั้งบุคคลภายนอกที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ซึ่งค าแนะน าและค าวิจารณ์ที่
ได้รับจากบุคคลทั้งหลาย ข้าพเจ้าก็ได้เลือกสรรและคัดกรอง น้อมรับ น าสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป  
 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้สร้างขึ้นมาจากความรู้สึกเล็ก ๆ ภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่เห็นถึงความ
ผิดปกติของสภาพแวดล้อมรอบตัว ทีผู่้คนส่วนใหญ่มองข้าม นั่นคือการอยู่ผิดที่ผิดทางของเหล่าสัตว์ต่าง ๆ 
เป็นการจุดเริ ่มต้นในการตั้งค าถาม ถึงปัญหาทางสภาวะแวดล้อมและระบบนิเวศที่ถูกท าลาย ซึ้งเป็น
สาเหตุของการพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ จึงเป็นการจุดประกายไฟในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และหาค าตอบต่อเรื่องราวที่ฉงนใจนี้ 
 การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ“สัตว์หิมพานต์ในศตวรรษที่21”ชุดนี้ คือการน าโลกอุดม
คติ 2 โลกรวมเข้าด้วย ระหว่างโลกอุดมคติในจินตนาการตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ กับโลกอุดมคติใน
การนึกคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโลกที่แตกต่างกันทั้งกระบวนการคิดและแนวทางปฏิบัติ แต่กลับ
ตั้งอยู่ในกรอบคิดเดียวกันคือการใฝ่ฝันถึงโลกที่สวยงาม โดยการน าเสนอผ่านเรื่องราวโลกของศรัทธากับ
โลกวิทยาศาสตร์ ทีก่ าลังเกิดภาวะวิกฤตและความเสี่ยงที่ก าลังจะล่มสลาย เมื่อเราต้องกลับมาคิดถึงปัญหา
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สิ่งแวดล้อมที่ก าลังเผชิญอยู่ จึงเสนอว่าสถานที่ทั้งสองที่นั้นตั้งอยู่บนที่เดียวกัน ของความคิดเดียวกัน 
เหมือนเหรียญสองด้านบนชีวิตมนุษย์ ระหว่างโลกอุดมคติทางศาสนากับโลกอุดมคติความสมบูรณ์ที่ใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อต้องการให้เห็นว่าที่จริงแล้วโลกของเรามีความต้องการทั้งสองด้าน ทั้งโลก
อุดมคติทางจิตใจและโลกอุดมคติในการพัฒนา ซึ่งสองสิ่งนี้เหมือนเป็นโลกสองด้านที่อยู่ด้วยกัน 
 ข้าพเจ้าจึงน าเสนอเป็นผลงานประติมากรรม ด้วยมีรูปแบบของสัตว์หิมพานต์ในศตวรรษที่ 21 
โดยการตั้งสมมุติฐานว่าเมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ได้สร้างความเสียหายท าให้ก าแพงเขตแดนที่
กั้นกลางระหว่างโลกในจินตนาการและโลกความจริงถูกพังทลายลง ท าให้โลกในอุดมคติดินแดนของป่าหิม
พานต์ ถูกหลอมรวมเข้ากับโลกวิทยาศาสตร์ที่เราอยู่อาศัยในเวลานี้ เป็นเหตุให้สัตว์ป่าหิมพานต์ต้องมาใช้
ชีวิตในการด ารงชีพและต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน เพื่อที่จะสะท้อนถึงปัญหาทาง
ระบบนิเวศท่ีก าลังถูกท าลายเป็นอย่างมากในโลกยุคนี้ โดยการแสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของโลกที่ก าลังจะล่มสลาย เป็นภาพสะท้อนทางความคิดของสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผล
ต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้เป็นรูปประธรรม ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทาง
ประติมากรรม  
 ท้ายที่สุดแล้วศิลปะนิพนธ์ของข้าพเจ้าเพียงน าเสนอว่า โลกของเราต้องการทั้งโลกอุดมคติทางใจ
และโลกอุดมคติในการพัฒนา เพื่อใช้การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข และน าเสนอมุมมองแก่ผู้คนที่ได้ชม
ผลงาน ให้หวนกลับมาคิดค านึงถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่เราก าลังเผชิญอยู่นี้
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

ชิ้นที ่
 

ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 

1 “รัง” 230 x 250 x 190 cm สื่อผสม 2562 
 

2 “ตอกย ้า” 240 x 180 x 80 cm สื่อผสม 2563 
 

3 “สิ่งที่หลงเหลือ” 120 x 30 x 20 cm สื่อผสม 2563 
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