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๑.๑ ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
สุนทรี ยศาสตร์ เป็ นสาขาหนึ่งของคุณวิ ทยา(Axiology)หรื อทฤษฎี คณ
ุ ค่าซึ่งเป็ นสาขา
ย่อยของคุณวิทยาอีก ๒ สาขา คือตรรกศาสตร์ และจริ ยศาสตร์ (Logic and Ethecs)ศาสตร์ ทงั ้ ๓
นี ้ถื อได้ ว่าเป็ นศาสตร์ แห่งการหาคุณค่ าที่เป็ นคุณค่าพืน้ ฐานของมนุษย์ ๓ ประการด้ วยกัน ก็คือ
ความจริง ความดี ความงาม ตามลาดับ
ปราสาทหินพิมาย เป็ นหนึง่ ในอุทยานประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย ตังอยู
้ ท่ ี่
เมืองพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่เนื่องในพุทธศาสนา นิกาย
มหายานสร้ างปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ และได้ มีการสร้ างเรื่ อยจนถึงปลายศตวรรษที่ ๑๘ จัดได้ ว่า
เป็ นปราสาทหินที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ในงานเชิงช่างที่งดงามสอด
ประสานกับคติธรรมความเชื่อที่ถ่ายทอดออกมาเป็ นงานที่อ่อนช้ อยงดงามได้ อย่างลงตัว ถึงแม้ ว่า
ปราสาทหินพิมายจะเป็ นศาสนสถานที่ตายไปแล้ วในอดีต
แต่ปัจจุบนั กลับมีชีวิตชีวาขึ ้นมาพร้ อมทัง้ ยังมีความสาคัญกับสังคมในฐานะเป็ นที่ให้
ความรู้ ในศาสตร์ แขนงต่างๆ ๑ ซึ่งมักเป็ นที่สนใจแก่มนุษย์ที่พบเห็น ได้ ยินจากคาบอกเล่าในความ
งาม ก็มี ความประสงค์ ที่จะแวะมาเยี่ยมชม ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์ แล้ วจะเป็ นลักษณะที่ มี
ความสงสัย ใฝ่ รู้อยูต่ ลอดเวลา นัน่ คือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะไปกาหนดให้ เป็ นไปตามที่ต้องการได้
ธรรมชาติประกอบด้ วยสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตได้ แก่ ภูเขา ดวงอาทิตย์ ทะเล แม่นา้
เป็ นต้ น สิ่งมีชีวิตได้ แก่ มนุษย์และสัตว์ตา่ งๆ มนุษย์เป็ นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกับสัตว์โลกเวลาอื่นๆ
เนื่องจากมนุษย์มีความคิด อารมณ์ความรู้สึกมีเหตุผล มีสนุ ทรี ยศาสตร์ หรื อความงามที่เอกลักษณ์
เฉพาะที่มีอยูภ่ ายในตัวของมนุษย์ทกุ คน และเป็ นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจปฏิเสธได้ เลย เช่นมนุษย์ได้ รับรู้
เกี่ ยวกับปรากฏการณ์ ต่างๆทัง้ ในด้ านความงามตามธรรมชาติที่มี อยู่รอบๆตัวเรา ไม่ว่าจะเป็ น
ความงามของดอกไม้ พรรณไม้ ทิวทัศน์ภูเขา ตลอดทังความงามของหมู
้
่สตั ว์ทงที
ั ้ ่อาศัยอยู่บนบก
หรื อสัตว์ที่อยูใ่ นน ้าทะเล มีปลา หอย และปะการังเป็ นต้ น
๑

รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ เกิดผล, “ปรำสำทหินพิมำย เพชรนำ้ เอกแห่ งวิมำยะปุระ”,
กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔.

๒
ดังนันการที
้
่ปรากฏการความงามเกิดขึ ้นกับมนุษย์ ส่วนหนึ่งมาจากธรรมชาติ และอีกส่วนหนึ่งมา
จากสิ่งที่มนุษย์ได้ สร้ างขึ ้นโดยมีเหตุผลบางอย่าง แต่การที่มนุษย์จะสร้ างงานที่มีคุณค่าทางศิลปะก็
ล้ วนต้ องอาศัยวัตถุต่างๆในธรรมชาติ หรื ออาศัยรู ปแบบลักษณ์ ต่างๆในธรรมชาติเช่นเดียวกัน
ฉะนันศิ
้ ลปะจึงเป็ นเรื่ องของธรรมชาติเพราะทังสองอย่
้
างมีความสัมพันธ์กนั ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาตินนั ้ ถ้ าหากว่าเรา เป็ นผู้เข้ าใจมอง ไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เ ป็ นสุนทรี ยะ อันนีพ้ ูดไปตาม
ภาษาของนักศิลปะที่มองทุกอย่างเป็ นศิลป์ เหมือนกับธรรมะก็เหมือนกัน ผู้ที่เป็ นนักธรรมะก็จะ
ย่อมมองเห็นความเป็ นไปต่าง ๆ ในโลกทุกแง่ทกุ มุม เป็ นคติธรรมได้ ๒
ในธรรมชาติหรื องานศิลปะต่างๆที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ก็คือสุนทรี ยศาสตร์ ที่แฝงอยู่กับสิ่งๆ
นัน้ อุทยานปราสาทหินพิมาย เป็ นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย ซึ่งถื อได้ ว่า มี
ความสาคัญและมีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ ในทางพุทธศาสนาเองก็เห็นว่าศิลปวัตถุสามารถทาหน้ าที่นี ้ได้
ถ้ านาพาให้ คนตระหนักถึงศีลธรรมอันดี เพราะว่าศิลปะเป็ นสื่อที่อธิบาย ถ่ายทอดอุดมคติต่าง ๆ
รวมถึงจริยธรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่ ดีที่สดุ ทางหนึ่ง เช่นเดียวกับข้ อเสนอของ เซนต์ ออกัสติน
นักปรัชญาในยุคกลางซึ่งเห็นว่า “ ความหลอกลวงของศิลปะ” สามารถเป็ นเครื่ องมืออันสาคัญที่จะ
ช่วยให้ คนเรารู้และเข้ าใจถึงความจริ งได้ ง่าย เช่นเดียวกับความเห็นของ อิมมานุเอล ค้ านท์เห็นว่า
การสร้ างสรรค์งานศิลปะเป็ นอัจฉริ ยภาพ หรื อความสามารถส่วนตัวของศิลปิ นที่ไม่สามารถสอน
กัน ได้ แ ละไม่ เหมื อ นวิ ท ยาศาสตร์ งานศิ ล ปะสามารถรั บ ใช้ ศี ล ธรรมได้ ในแง่ ข องสัญ ลัก ษณ์
(Symbol)แต่เนื่องในสังคมปั จจุบันเป็ นสังคมที่เน้ นเรื่ องการศึกษา การรอบรู้ในทางวิชาการ๓สร้ าง
สัญ ลักษณ์ ให้ เห็ น เป็ นรู ป ร่ างนัน้ ถูกสร้ างขึน้ ด้ วยความเข้ าใจ อิ่ม เอมใจ และรู้ คุณ ค่าด้ วย มิ ใช่
สัญลักษณ์ที่มีความหมายคลุมเครื อ
งานที่ศิลปิ นสร้ างสรรค์ขึ ้นไม่เพียงใช้ ฝีมือเท่านันแต่
้ ยงั อาศัยความคิดและจิตวิญญาณ
สร้ างด้ วยรู ปแบบศิลปะภายใต้ ร่มเงา ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็ นส่วนที่ถูกนามาพอกพูน
เป็ นเปลื อกนอกห่อ หุ้ม แก่น ภายในอัน เป็ นสาระที่ เป็ นความงาม ในพุท ธศาสนาจึง มี ศิล ปวัต ถุ
มากมายที่เป็ นสัญลักษณ์ที่สะท้ อนเรื่ องราวต่างๆในพุทธศาสนาเพื่อเป็ นตัวกระตุ้นให้ มนุษย์เข้ าถึง
ความจริ งด้ วยสติปัญ ญาอันเป็ นหลักการส าคัญ ของพุท ธปรัช ญาที่ มี การปรับ ความหมายจาก
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๓
มุมมองทางศาสนาแบบเดิมมาสู่ความคิดให้ เป็ นโลกปั จจุบนั เชิงปรัชญาอันมีเหตุผลรองรับการใช้
ศิลปะเป็ นตัวกระตุ้นเป็ นการสนับสนุนอย่างหนึ่งที่ชกั จูงใจให้ ศาสนิกชนเชื่อถือและมีความศรัทธา
ในศาสนายิ่งขึ ้น เช่น งานจิตรกรรม สถาปั ตยกรรม และประติมากรรมมีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
ดารงวิถีชีวิตนับตังแต่
้ เกิดจนตายของมนุษย์ภายในสังคมและวัฒนธรรมที่มีการพึ่งพาอาศัย ความ
เชื่อความศรัทธาร่วมกันระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์และสิ่งต่าง ๆ เป็ นสื่อสัญลักษณ์ของผู้คนในแต่ละ
ชุมชนที่แสดงถึงเชื ้อชาติเผ่าพันธุ์ และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละแห่งนันด้
้ วย
ภายใต้ สงั คมที่มีวฒ
ั นธรรมความเชื่ออันถือเป็ นที่พงึ่ ทางจิตใจของผู้คน เช่น ความเชื่อเรื่ อง ของนรก
สวรรค์ การเกิดและชีวิตหลังความตาย ความเชื่อเหล่านีแ้ สดงถึงแนวคิดทางอภิปรัชญาในพุทธ
ศาสนาแบบชาวบ้ านอีกด้ วย (Popular Buddhism) คือมีการผสมผสานความเชื่อแบบดังเดิ
้ มและ
คติทางศาสนาพราหมณ์ มาใช้ ดังปรากฏในสถานที่ต่างๆจากความสงสัย อยากที่จะเข้ าใจในสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในคติความเชื่อของฮินดู๔
ดั ง นั น้ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด สุ น ทรี ยศาสตร์ ใ น
ประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย ซึง่ ผู้วิจยั มีแนวคิดที่อยากจะทราบว่า ประติมากรรมในปราสาท
หินพิมายนัน้ จะได้ มีคณ
ุ ค่าของความงาม ของความดี และความจริ งได้ อย่างไร การศึกษาวิจยั ใน
เรื่ องนี ้ ก็จะช่วยเพิ่มความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ เกี่ยวกับคุณค่าของความงามประติมากรรมใน
ปราสาทหินพิมายให้ เข้ าใจเพิ่มขึ ้น ในอีกแง่มุมหนึ่ง เพราะผู้วิจยั เห็นว่าอุทยานประสาทหินพิมาย
นั น้ เป็ นสถานที่ ใ ห้ ความรู้ และเป็ นสถานที่ ค วรที่ จ ะรั ก ษาไว้ เนื่ อ งจากจะเป็ นงานที่ เป็ น
สถาปั ตยกรรมและงานประติมากรรมที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์แล้ ว ก็ยงั เป็ นสถานที่เกี่ยวกับความ
เชื่ อกับ ทางพุท ธศาสนาในมุม มองต่า งๆ ที่ ดี ง ามอี ก ด้ วย ซึ่ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ ผ้ ูวิจัย จะมี โอกาส
นาเสนองานที่ เป็ นประติม ากรรมในปราสาทหิ น พิ ม าย ในทางสร้ างสรรค์ ในมุม ที่ เป็ นงานทาง
สุนทรี ยศาสตร์ ที่จะสามารถส่งเสริมให้ ได้ เห็นคุณค่าของผลงานประติมากรรมมากขึ ้นด้ วย
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นาวิน ปั ญญาหาญ, “ สุนทรี ยศาสตร์ เชิงพุทธในผ้ าทอเมืองน่าน ”,วิทยำนิพนธ์ ศิลปศำสตร
มหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๑: หน้ า ๒.

๔
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย
๑.๒.๓ วิเคราะห์แนวคิดสุนทรี ยศาสตร์ ประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย
๑.๓ ขอบเขตของกำรวิจัย
๑.๓.๑ ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีขอบเขต
ในการศึกษาแนวคิดสุนทรี ยศาสตร์ ประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย โดยการนาภาพถ่ายของ
ประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย มาใช้ ประกอบ และได้ นาหลักทฤษฎีตา่ งๆ ทางสุนทรี ยศาสตร์
มาวิเคราะห์เพื่อให้ เห็นความมีอยู่ของความงาม คุณค่า ความจริ ง ความดี ความเชื่อ ของผลงาน
ทางประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย
๑.๓.๒ ขอบเขตวิจัยด้ ำนเอกสำร
๑.๓.๒.๑ เอกสารข้ อมูลขันปฐมภู
้
มิ ผู้วิจยั ใช้ คมั ภีร์พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ฉบับ
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔, พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๓.๒.๒ เอกสารข้ อมูลทุติยภูมิ ได้ แก่ การศึกษาจากวิทยานิพนธ์ งานวิจยั ตารา
วิชาการ บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานประติมากรรม
๑.๔ ปั ญหำที่ต้องกำรทรำบ
๑.๔.๑ เพื่อทราบหลักทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์ เป็ นอย่างไร
๑.๔.๒ เพื่อทราบประติมากรรมในปราสาทหินพิมายเป็ นอย่างไร
๑.๔.๓ เพื่อทราบแนวคิดสุนทรี ยศาสตร์ ประติมากรรมในปราสาทหินพิมายเป็ นอย่างไร

๕
๑.๕ คำจำกัดควำมของศัพท์ ท่ ใี ช้ ในกำรวิจัย
ตัวอย่ ำงประติมำกรรม

ประติ ม ำกรรมในปรำสำทหิ น พิ ม ำย (Sculpture Prasat hin phimai) หมายถึ ง
สถานที่ที่มนุษย์ได้ สร้ างสรรค์ขึ ้นมาด้ วยวัสดุที่เป็ นหิน อิฐ ทราย และศิลาแลง ที่แฝงแนวคิด ความ
เชื่อไว้ ในลักษณะเป็ นรู ปที่เกี่ยวกับคน สัตว์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ซึ่งได้ ตงอยู
ั ้ ่ที่เมืองพิ
มาย
สุนทรี ยศำสตร์ (Aesthetics) หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ ้นจากการรับรู้
ของมนุษย์แล้ ว ทาให้ เกิดความเบิกบานใจ สุขใจ และยินดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่เป็ นคุณค่า

๖
๑.๖ ทบทวนเอกสำรและงำนที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อให้ งานวิจยั ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ที่กล่าวมาแล้ วนัน้ ผู้วิจยั จึง ใช้
วิธี น าภาพถ่ายจากสถานที่ จ ริ ง ที่ ได้ ในขณะท าการวิจัย ประติม ากรรมในปราสาทหิ นพิ ม ายมา
วิเคราะห์และศึกษาค้ นคว้ า ทบทวนจากเอกสาร บทความ และงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
๑.๖.๑ พระมหาคชินท์ สุมงฺคโล ศึกษาพุทธสุนทรี ยศาสตร์ บนจิตรกรรมฝาผนัง ใน
วัด สุทัศ นเทพวราราม ซึ่ง ได้ ข้ อสรุ ป เป็ นจิ ต รกรรมแบบประเพณี ที่ มี ลัก ษณะเป็ นแบบอุด มคติ
มากกว่าแบบเหมือนจริ งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีจดุ มุ่งหมายนอกจากประดับประดาฝาผนัง ที่
ให้ เกิ ดความสวยงามแล้ วยังมีคุณ ค่าทางเรื่ องราวและหลักธรรม ตลอดทัง้ ยัง ส่งเสริ มความเชื่ อ
ทางด้ านศาสนาชักจูงในเรื่ องเว้ นชัว่ -ทาดีตามหลักคาสอนทางพุทธศาสนา๕
๑.๖.๒ พระวิรัตน์ จนฺทโก ได้ ศกึ ษาวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางสุนทรี ยะในศิลปะลายสัก ในแง่
สุนทรี ยศาสตร์ ที่มีมุมมองไม่ตรงกัน ขัดแย้ งในการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าของความงาม ซึ่งอัตนัย
นิยมมองว่า ความงามเกิดจากจิตใจ เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ คุณค่าทางสุนทรี ยะ คือ ความซาบซึ ้ง
ความเพลิดเพลินใจ ความชอบใจ ความพึงพอใจ ที่เป็ นเหตุในความรู้สึกของเราที่เป็ นความสุขที่
แท้ จริ ง แต่ปรนัยนิยมมีความเห็นแย้ งไปคือ ความงามไม่น่าเป็ นต้ นเหตุจากความรู้สึกภายในจิตใจ
ที่สนใจต่อศิลปะลายสักแต่ประการใด ความงามอยูท่ ี่ตวั ของศิลปะลายสักนัน่ เอง๖
๑.๖.๓ มล.นิพ าดา เทวกุล เขียนบทความเกี่ ยวกับธรรมชาติหรื อลักษณะทั่วไปของ
สุนทรี ยศาสตร์ โดยอธิบายว่า สุนทรี ยศาสตร์ คือทฤษฎี คุณค่า ที่เป็ นทฤษฎี เกี่ ยวกับการรับรู้ ด้วย
ผัสสะหรื อความรู้สกึ เกี่ยวกับความงาม ความประทับใจทางสุนทรี ยะเป็ นสิ่งที่ปราศจากเหตุผลและ
ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ คุณค่าทางสุนทรี ยะที่แท้ จริ งจะต้ องเน้ นเรื่ อง
อารมณ์และความพึงพอใจ ไม่ใช่เรื่ องข้ อเท็จจริ งหรื อความจริง ดังนันความงามจึ
้
งเป็ นคุณค่าไม่ใช่
ข้ อเท็จจริ ง ประสบการณ์สนุ ทรี ยะโดยตรงที่ไม่เกี่ยวกับเหตุผลแต่เป็ นเรื่ องของ อัชฌัตติกญาณ คือ
มีการรู้ โดยตรงอย่างสมบูรณ์ และต้ องมีการแสดงออกมา เราไม่สามารถที่จะแยกการแสดงออก
จากอัชฌัตติกญาณได้ เลย ศิลปะก็คือ อัชฌัตติกญาณเนื่องจากศิลปะคือจินตภาพไม่ใช่ข้อเท็จจริ ง
๕

พระมหาคชินท์ สุมงฺคโล, ”เรื่ องพุทธสุนทรี ยศาสตร์ บนจิตรกรรมฝาผนัง ในวัดสุทศั นเทพวราราม”
วิทยำนิพนธ์ พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),
๒๕๕๓.
๖

พระวิรัตน์ จนฺทโก (ศรี คามนตรี ),” การศึกษาวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางสุนทรี ยะในศิลปะลายสัก”,
วิทยำนิพนธ์ พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),
๒๕๕๐.

๗
ทางกายภาพ ศิลปะมีจดุ มุ่งหมายอยูท่ ี่ความเป็ นอิสระในตัวเองซึ่งเปรี ยบเทียบได้ กบั ความฝั น ส่วน
ปรัชญาเปรี ยบเทียบได้ กบั การตื่น และสาหรับศิลปะนันเปรี
้ ยบเทียบได้ กบั ความฝั นหรื อความจริ งก็
มีคณ
ุ ค่าเท่าเทียมกันในทางสุนทรี ยศาสตร์ ๗
๑.๖.๔ จรู ญ โกมุทรัตนานนท์ ได้ ศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่างศิลปะกับศีลธรรมโดย
วิเคราะห์ทฤษฎีที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศีลธรรมที่แบ่งเป็ น ๒ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
ศีลธรรมนิยมตามแนวคิดของเพลโต และตอลสตอยซึ่งเห็นว่าศิลปะต้ องสัมพันธ์ กบั ศีลธรรม และ
ทฤษฎี สุน ทรี ยนิ ย มซึ่ งเป็ นแนวคิด แบบศิล ปะบริ สุท ธิ์ โดยเห็ นว่าสุน ทรี ย ศาสตร์ อ ยู่สูง กว่าจริ ย
ศาสตร์ ออสการ์ ไวลด์ ส่วนเบเนเด็ตโต โครเช เห็นว่า ศิลปะเป็ นอัชฌัตติกญาณ ไม่ใช่การทาดี-ชัว่
ส่วนแนวคิดเรื่ องสุนทรี ยศาสตร์ ของไคล์ ฟ เบลล์ ที่ อยู่บนฐานของความรู้ สึกหรื อประสบการณ์
สุนทรี ยะซึง่ เป็ นอัตวิสยั เท่านัน้ ดังนัน้ การตัดสินจึงเป็ นเรื่ องของรสนิยม ส่วนจรูญ โกมุทรัตนานนท์
ได้ เห็นข้ อบกพร่ องของทัง้ สองทฤษฎี แล้ วจึงได้ ข้อสรุ ปว่า ศิลปะแบ่งออกเป็ น ๒ ส่วน คือ รู ปทรง
และเนื อ้ หารู ปทรงซึ่ง เป็ นองค์ป ระกอบศิลป์ ศิลปะเป็ นสิ่งสิ น้ สุด ในตัวเอง ส่วนเนื อ้ หาเป็ นสิ่ง ที่
ชี ้ให้ เห็นว่าศิลปะมีความสัมพันธ์กบั คุณค่าอื่นๆ ของชีวิต ดังนัน้ ในการสร้ างสรรค์ศลิ ปะและการชม
งานศิลปะจึงจาเป็ นต้ องใช้ ความรู้ทงสองด้
ั้
าน๘
๑.๖.๕ ดร. บุญ นิลเกษ ได้ ทาการรวบรวมและแปลเรื่ องสุนทรี ยศาสตร์ โดยมีประเด็น
สาคัญ ซึ่งได้ กล่าวถึงคุณ สมบัติของความงาม และลักษณะของสุนทรี ยภาพตามแนวคิดของนัก
ปรัชญาต่างๆ ตังแต่
้ เพลโตมาจนถึงค้ านท์ และเฮเกล ในทัศนะที่ตา่ งๆกัน โดยเห็นว่า ความงามเป็ น
สิ่งที่ขึน้ อยู่กับจิตวิสยั หรื อวัตถุวิสัย รวมทังประเด็
้
นที่ว่าศิลปะคืออะไร และมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
ซึง่ ตามทัศนะของโช เบ็นฮาวเวอร์ ได้ มีทศั นะว่า ศิลปะเป็ นสภาวะนิรันดร์ ที่ปรากฏในศิลปะวัตถุหรื อ
ศิล ปกรรม ที่ ส ามารถสร้ างวิญ ญาณและความงามให้ ปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมได้ ถือว่าเป็ น
อัจฉริ ยบุคคล เนื่องจากเป็ นสิ่งที่ให้ คณ
ุ ค่าทางจิตใจ ส่วนตอลสตอยเห็นว่า ศิลปะเป็ นสื่อระหว่าง
ศิลปิ นกับผู้ดู ซานตายานากล่าวถึงการมีประสบการณ์ กับสิ่งที่มีความงามนันได้
้ แบ่งออกเป็ นจิต
วิสยั และวัตถุวิสยั ความงามคือความเพลิดเพลินที่มีตวั ตน และการสัมผัสกับรูปแบบของความงาม
ได้ ขึน้ อยู่กับ อารมณ์ ดัง นัน้ แหล่ ง ก าเนิ ด ความงามจึง อยู่ที่ ใจรั บ รู้ และรสนิ ย มของแต่ล ะคนที่
๗

นิพาดา เทวกุล, “ธรรมชำติหรือลักษณะทั่วไปของสุนทรียศำสตร์ ”, ศิลปกรรมศาสตร์ ,
ปี ที๒่ ( มิถนุ ายน-กันยายน๒๕๓๗ ), หน้ า ๑๘-๒๑.
๘

จรูญ โกมุทรัตนานนท์, “ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศีลธรรม”, วิทยำนิพนธ์ ปริญญำ
อักษรศำสตรมหำบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ), ๒๕๓๑.

๘
แตกต่างกัน ความงามมีสภาวะเป็ นตัวตนที่มาจากสภาวะของรู ปแบบวัตถุและความเด่นชัดของ
ศิลปะมากกว่าความเป็ นตัวตนของตัวเอง ส่วนดิวอี ้ได้ กล่าวว่า ศิลปะเป็ นทังสากลภาพ
้
และปั จเจก
ภาพ ปรากฏการณ์ ทางศิลปะ ไม่ใช่ลกั ษณะทางจิตวิสยั และวัตถุวิสยั หรื อลักษณะเฉพาะอย่างที่
เป็ นสากลอย่างใดอย่างหนึ่ง ศิลปะเป็ นสิ่งเสริ มสร้ างสติปัญญา ประสบการณ์ ที่ลึกซึ ้งของเราจะ
เป็ นสื่อให้ เข้ าถึงศิลปะ เพราะทังศิ
้ ลปะและปรัชญามาจากพลังของจิต ดังนันการเข้
้
าถึงสภาวะทาง
ศิล ปะจึงต้ องมี ทัง้ ประสบการณ์ ภูมิ หลังทางสติปั ญ ญาและสิ่งแวดล้ อม ศิลปะทาให้ ทราบถึ ง
สภาวะของชีวิตและอารยธรรม เป็ นสิ่งที่ประสานความกลมเกลียวของสังคม ศิลปะทาให้ ร้ ูถึงห้ วง
ลึกของจิตใจหรื อสภาวะที่แท้ จริงที่สื่อไปถึงสภาพสูงสุดของชีวิต๙
๑.๖.๖ นางสาวเดือนรุ่ งฟ้า เพ็ญไพสิฐ การศึกษาวิเคราะห์สุนทรี ยศาสตร์ ในผลงาน
จิตรกรรมของอาจารย์ทวี นันทขว้ าง พบว่า รูปแบบการสร้ างสรรค์และการแสดงออกเกิดจาก การ
ผสมผสานระหว่างแนวคิดแบบพุทธปรัชญากับรูปแบบของศิลปะตะวันตกหลากหลายรูปแบบแล้ ว
จึงได้ สงั เคราะห์สร้ างสรรค์รูปแบบเฉพาะของตัวเองขึ ้นมาใหม่ ที่เกิดจากธรรมชาติ และเลือกสรร
เฉพาะสิ่งที่ประทับใจมาถ่ายทอดด้ วยสีสนั บรรยากาศที่ไม่มีอยูจ่ ริงในโลกที่ทาให้ เกิดความรู้สึกหรื อ
จินตนาการถึงโลกฝั นอันลึกลับ เงียบสงบและมีความสุขซึง่ เป็ นความรู้สึกที่ผ้ ชู มสามารถสัมผัสรับรู้
ได้ เช่นเดียวกัน โดยมีความสอดคล้ องกับปรัชญาศิลปะในทฤษฎี การเลียนแบบ ตามทัศนะของ
อริสโตเติ ้ล และทฤษฎีการแสดงออก ตามทัศนะของดิวอี ้ ซึ่งเชื่อว่า การแสดงออกเป็ นการกระตุ้น
ให้ ผ้ ชู มเกิดอารมณ์ความรู้สึกออกมา ซึง่ ได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของตอลสตอย ที่เชื่อว่า การแสดง
ออกเป็ นการติดต่อสื่อสารระหว่างศิลปิ นกับผู้ช มโดยมี ผลงานศิลปะเป็ นสื่ อกลาง ซึ่งการแสดง
ออกเป็ นคุณสมบัติที่มีอยูใ่ นตัวงานศิลปะ ส่วนเรื่ องคุณค่าทางสุนทรี ยศาสตร์ นนั ้ ต้ องมีคณ
ุ ค่าทาง
สุนทรี ยะอย่างแท้ จริง และสามารถสร้ างประสบการณ์สนุ ทรี ยะให้ แก่ผ้ ชู มได้ โดยมีความสอดคล้ อง
กับทังทฤษฎี
้
อตั นัยนิยม และ ทฤษฎีสัมพัทธนิยม ซึ่งผลงานจิตรกรรมชุดดอกบัวของอาจารย์ทวี
นันทขว้ าง มีความสอดคล้ องกับเหตุผลของทฤษฎีสมั พัทธนิยมมากกว่าทฤษฎีอตั นัยนิยม๑๐

๙

บุญ นิลเกษ, สุนทรี ยศาสตร์ เบื ้องต้ น, “ อ้ างใน นางสาวเดือนรุ่งฟ้ า เพ็ญไพสิฐ ”, การศึกษา

วิเคราะห์สนุ ทรี ยศาสตร์ ในผลงานจิตรกรรมของอาจารย์ทวี นันทขว้ าง, วิทยำนิพนธ์ พุทธศำสตรมหำบัณฑิต,
๒๕๕๓หน้ า ๗.
๑๐

นางสาวเดือนรุ่งฟ้ า เพ็ญไพสิฐ, “การศึกษาวิเคราะห์สนุ ทรี ยศาสตร์ ในผลงานจิตรกรรมของ
อาจารย์ทวี นันทขว้ าง ”,วิทยำนิพนธ์ พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓.

๙
๑.๖.๗ บุญ ส่ง ชัยสิงห์ กานานนท์ ได้ เขียนบทความเกี่ ยวกับ ความสัม พันธ์ ระหว่าง
ศิลปิ นผู้สร้ างงาน ตัวงานศิลปะและผู้เสพงานศิลปะ โดยได้ ประเมินจากทฤษฎีการสร้ างสรรค์ทาง
ศิลปะ ซึง่ นิกแซงวิล ได้ เสนอไว้ และพบว่าความเข้ าใจในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิ นผู้สร้ างงานกับ
ตัวงานเป็ นการสร้ างคุณสมบัติทางสุนทรี ยะจากสิ่งที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติทางสุนทรี ยะให้ ออกมาเป็ นผล
งาศิลปะการพิจารณาคุณค่าของผลงานศิลปะจะดูจากความสาเร็ จทางสุนทรี ยะว่าเป็ นไปตามที่
ผู้ส ร้ างตัง้ ใจไว้ หรื อไม่ ความสัม พันธ์ ระหว่ างตัวงานศิลปะและผู้เสพงานศิลปะนัน้ จะต้ องมี ตัว
ผลงานที่สามารถแสดงคุณ สมบัติทางสุนทรี ยะในระดั บหนึ่งที่ ทาให้ ผ้ ูเสพงานเกิดความคิดทาง
สุนทรี ยะจากการหยัง่ เห็น โดยขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของผู้เสพงานที่จะส่งผลต่อการเสพงานนันๆ
้
ด้ วย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิ นผู้สร้ างงานศิลปะกับผู้เสพงานนันเป็
้ นความสัมพันธ์โดยผ่าน
ผลงานศิลปะซึง่ ทาให้ เห็นความสาคัญของผลงานศิ ลปะยิ่งขึ ้น ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวนี ้
จะช่วยให้ เข้ าใจศิลปะและสามารถประเมินคุณค่าทางสุนทรี ยะได้ ชดั เจนขึ ้น๑๑
๑.๖.๘ รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ เกิดผล กล่าวไว้ ในหนังสือเรื่ องปราสาทหิน
พิมาย เพชรน ้าเอกแห่งวิมายปุระได้ อธิบายถึงประวัติความเป็ นมาและได้ วิเคราะห์ในเชิงลึกด้ าน
สถาปั ตยกรรม ศิล ปกรรม ประติม ากรรมและประติม านวิทยาที่ ศิลปิ นในอดีตได้ บรรจงสร้ างไว้
ถ่ายทอดมาเป็ นงานศิลปะที่ออ่ นช้ อยงดงาม๑๒
๑.๖.๙ วนิดา เปรมวุฒิ ได้ ทาวิทยานิพนธ์เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาในศิลปะของ
ไมเคิล แองเจลโล ซึ่งได้ พบว่า ศิลปิ นเป็ นส่วนหนึ่งของผู้คนในสังคมและย่อมสามารถที่ สะท้ อน
แนวคิดทางปรัชญาให้ ใกล้ เคียงกับคนทัว่ ไปที่อยู่ในสังคมเดียวกัน ได้ ผลวิจยั จากการวิเคราะห์ทงั ้
เรื่ องของแนวคิดที่มีอิทธิพลในการสร้ างสรรค์ผลงาน สภาพแวดล้ อมและแนวคิดทางปรัชญาใน
สมัยนัน้ รวมทังลั
้ กษณะของผลงานศิลปกรรมชิ ้นที่สาคัญๆ ของไมเคิล แองเจลโลแล้ วได้ ข้อสรุปว่า
ไมเคิล แองเจลโล ได้ รับอิทธิพลในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะจากแนวความคิดตามหลักปรัชญา
สมัยเรนาซองซึง่ เป็ นแบบมนุษย์นิยมหรื อเพลโตใหม่และอิทธิพลของคริสต์ศาสนา๑๓

๑๑

บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์, “ข้ อสังเกตต่อทฤษฎีเชิงสร้ างสรรค์ทางศิลปะ”, อักษรศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร, ปี ที่ ๒๑ ( มิถนุ ายน- พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ),หน้ า ๕-๓๗.
๑๒

รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ เกิดผล, “ ปรำสำทหินพิมำย เพชรนำ้ เอกแห่ งวิมำยะปุระ”,
กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔.
๑๓

วนิดา เปรมวุฒ,ิ “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาในศิลปะของไมเคิล แองเจลโล”, วิทยำนิพนธ์
ปริญญำอักษรศำสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ), ๒๕๒๒.

๑๐
๑.๖.๑๐ วี รยุท ธ เกิ ด ในมงคล ได้ ท าวิท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง การสื่ อ ความหมายของงาน
ทัศนศิลป์โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงความหมายและขอบเขตของสุนทรี ยศาสตร์ และปรัชญาศิลปะว่า
ทาไมงานศิลปะจึงมีความสาคัญกับเรา จึงได้ เหตุผลก็เพราะว่า งานศิลปะทาให้ เกิดประสบการณ์
สุนทรี ยะ จอห์น ดิวอี ้ มีทศั นะว่าศิลปะและประสบการณ์ที่เกิดเป็ นสิ่งที่มีอยูร่ ่วมกันภายในวิถีทางที่
สาคัญของชีวิตมนุษย์ เป็ นสิ่งที่มีลกั ษณะเฉพาะของมันเอง ดิวอี ้ได้ แบ่งลักษณะของประสบการณ์
ออกเป็ น ประสบการณ์ทวั่ ไปที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องกับประสบการณ์ที่หลอมรวมเป็ นหนึ่งเดียว กัน
ส่วน มอนโร เคอร์ ติส เบียร์ สเลย์ ให้ ความสาคัญประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพมากกว่า ที่จะให้ คา
นิยามในรูปของเงื่อนไขแบบดิวอี ้ แนวคิดของ เนลสันกู๊ดแมนนันได้
้ เสนอให้ พิจารณาผลงานศิลปะ
ในฐานะเป็ นสัญลักษณ์ที่ทาหน้ าที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในรูปแบบต่างๆ ของการเป็ น
สัญ ลักษณ์ ทาให้ ผลงานทัศนศิลป์เต็มไปด้ วยความหมาย ผลงานทัศนศิลป์ในฐานะที่เป็ นระบบ
ภาษาหรื อระบบสัญลักษณ์ สามารถสร้ างความเข้ าใจความหมายของงานทัศนศิลป์ได้ ทัศนศิลป์
สามารถให้ คณ
ุ ค่าทางความคิดความเข้ าใจ กู๊ดแมนแสดงทัศนะว่า การเข้ าใจผลงานหรื อการเข้ าใจ
ความหมายไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการชื่นชมงานศิลปะ วิทยานิพนธ์ ของท่านวีรยุทธนี ้จึงต้ องการ
พิสจู น์ให้ เห็นว่า การเข้ าใจความหมายของผลงานทัศนศิลป์จะช่วยให้ เข้ าถึงคุณค่าทางสุนทรี ยะได้
ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น และผลการศึกษาจึงได้ พบว่า การเข้ าใจความหมายของผลงานทัศนศิลป์ที่สอดคล้ อง
กับแง่มุม ดังกล่าวนี จ้ ะช่วยให้ เข้ าถึงคุณ ค่าทางสุนทรี ยภาพของผลงานได้ จากบทบาทของการ
ตีความ๑๔
ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึง สนใจที่ จ ะศึก ษาวิ เคราะห์ แ นวคิ ด สุน ทรี ย ศาสตร์ ป ระติ ม ากรรมใน
ปราสาทหินพิมายนัน้ ที่ให้ เห็นถึงคุณค่าของความงาม ความดี และความจริ งอย่างไร ตลอดทังยั
้ ง
เป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ วู ิจยั จะได้ มีโอกาสที่จะศึกษาผลงานประติมากรรมอันมีคณ
ุ ค่านี ้ และในอีกด้ าน
หนึง่ ก็จะได้ ให้ ที่เป็ นองค์ความรู้ใหม่ในการเข้ าใจสุนทรี ยศาสตร์ เพิ่มมากขึ ้นด้ วย

๑๔

วีรยุทธ เกิดในมงคล, “ การสือ่ ความหมายของงานทัศนศิลป์ ”, วิทยำนิพนธ์ ปริญญำ
อักษรศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ), ๒๕๔๔.

๑๑

๑.๗ วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจัยนี ้ เป็ นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เป็ นภาพถ่ายมา
ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและมีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
๑.๗.๑ ศึกษาจากภาพถ่ายประติมากรรมในปราสาทหินพิมายและรวบรวมข้ อมูลจาก
เอกสาร ต่างๆ ได้ แก่ หนังสือ บทความ ข้ อเขียนและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสุนทรี ยศาสตร์
๑.๗.๒ ศึก ษาและค้ น คว้ าและรวบรวมข้ อมูล จากวิท ยานิ พ นธ์ ต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องกับ
สุนทรี ยศาสตร์ ทงปรั
ั ้ ชญาตะวันตกและตะวันออก
๑.๗.๓. วิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดและอิทธิพลในการสร้ างสรรค์ผลงาน รวมทังลั
้ กษณะ
รูปแบบผลงานประติมากรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปราสาทหินพิมาย
๑.๗.๔. สรุ ป ผลการวิจัย และน าเสนอองค์ ค วามรู้ ใหม่ที่ ได้ จ ากการศึก ษาวิเคราะห์
แนวคิดสุนทรี ยศาสตร์ ประติมากรรมในปราสาทหิน พร้ อมข้ อเสนอแนะเพื่อต่อยอดงานวิจยั ต่อไป

๑.๘ ประโยชน์ ท่ คี ำดจะได้ รับ
๑.๘.๑ ทาให้ ได้ ทราบและเข้ าใจแนวคิดทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์
๑.๘.๒ ทาให้ ได้ ทราบและเข้ าใจประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย
๑.๘.๓ ทาให้ ได้ ทราบแนวคิดสุนทรี ยศาสตร์ ประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย

๑๒

สำรบัญ ( ชั่วครำว )
บทคัดย่ อภำษำไทย
บทคัดย่ อภำษำอังกฤษ
กิตติกรรมประกำศ
สำรบัญ

ที่ ๑ บทนำ
๑.๑ ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจยั
๑.๓ ขอบเขตของปั ญหา
๑.๔ ปั ญหาที่ต้องการทราบ
๑.๕ คาจากัดความของศัพท์ที่ใช้ ในการวิจยั
๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานที่เกี่ยวข้ อง
๑.๗ วิธีดาเนินการวิจยั
๑.๘ ประโยชน์ที่คาดจะได้ รับ

บทที่ ๒ ศึกษำแนวคิดทฤษฎีสุนทรี ยศำสตร์
๒.๑ ความหมายแนวคิดทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์
๒.๑.๑ ความเป็ นมาแนวคิดทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์
ก. ทฤษฎีการเลียนแบบ
ข. ทฤษฎีรูปทรงนิยม
๒.๑.๒ ประเภทของแนวคิดทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์
๒.๒.๑ ลักษณะของแนวคิดทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์
๒.๒ ขอบเขตของทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์
๒.๓.๑ ทฤษฎีสนุ ทรี ยศาสตร์ คืออะไร
๒.๓.๒ ความมีอยูข่ องความงามและเกณฑ์ในการตัดสินความงาม
ก. ทฤษฎีอตั นัยนิยม (Subjective Theory)
ข. ทฤษฎีปรนัยนิยม (Objective Theory)

๑๓
ค. ทฤษฎีสมั พัทธนิยม (Relative Theory)
๒.๓ บทวิพากษ์

บทที่ ๓ ศึกษำประติมำกรรมในปรำสำทหินพิมำย
๓.๑ ความหมายของประติมากรรม
๓.๑.๑ ความเป็ นมาประติมากรรม
๓.๑.๒ ประเภทของประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย
ก. ประติมากรรมนูนต่า
ข. ประติมากรรมนูนสูง
ค. ประติมากรรมลอยตัว
๓.๒.๑ ลักษณะของประติมากรรม
๓.๒ แนวคิดในการสร้ างสรรค์ประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย
๓.๓.๑ วิวฒ
ั นาการของประติมากรรม
๓.๓.๒ วิวฒ
ั นาการของประติมากรรมในอดีต
๓.๓.๓ วิวฒ
ั นาการของประติมากรรมในปั จจุบนั
๓.๓ บทวิพากษ์

บทที่ ๔ วิเครำะห์ แนวคิดสุนทรี ยศำสตร์ ประติมำกรรมในปรำสำทหินพิมำย
๔.๑ วิเคราะห์ความมีอยูข่ องความงามจากภาพถ่ายประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย
๔.๒ วิเคราะห์เกณฑ์การตัดสินคุณค่าความงามประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย
๔.๒.๑ คุณค่าความงามมีอยูจ่ ริงแบบอัตตวิสยั
๔.๒.๒ คุณค่าความงามมีอยูจ่ ริงแบบวัตถุวิสยั
๔.๒.๒ คุณค่าความงามมีอยูจ่ ริงแบบสัมพัทธวิสยั
๔.๓ วิเคราะห์เรื่ องความจริง ความดี ความงามในประติมากรรม
๔.๓.๑ ประติมากรรมที่ให้ ความจริงทางอภิปรัชญา
๔.๓.๒ ประติมากรรมที่ให้ ความดีทางจริยศาสตร์
๔.๓.๓ ประติมากรรมที่ให้ ความงามทางสุนทรี ยศาสตร์
๔.๔ บทวิพากษ์

๑๔

ที่ ๕ สรุ ปผลของกำรวิจยั และข้ อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลของการวิจยั
๕.๒ ข้ อเสนอแนะ

บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
ประวัตผิ ้ ูวิจัย

๑๕

บรรณำนุกรม (ชั่วครำว)

๑. ภำษำไทย-บำลี
ก. ข้ อมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย. พระไตรปิ ฎกภำษำบำลี ฉบับมหำจุฬำเตปิ ฏก ๒๕๐๐.
กรุเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย, ๒๕๓๕.
__________พระไตรปิ ฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรรำชวิทยำลัย. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
(๑) หนังสือ :
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์. ข้ อสังเกตต่ อทฤษฎีเชิงสร้ ำงสรรค์ ทำงศิลปะ. อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปี ที่ ๒๑ ( มิถนุ ายน-พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ) : ๕-๓๗.
ผาสุก อินทราวุธ. รู ปเคำรพในศำสนำฮินดู. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๓๐.
โชติ กัลยานมิตร. พจนำนุกรมสถำปั ตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพมหานคร :
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต, กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ศริ ิมิตร, ๒๕๑๘.
รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิ ด. ปรำสำทหิน พิม ำย:เพชรน ำ้ เอกแห่ งวิ ม ำยะปุ ระ.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔.
นิพาดา เทวกุล. ธรรมชำติหรือลักษณะทั่วไปของสุนทรียศำสตร์ . ศิลปกรรมศาสตร์ , ปี ที่๒
( มิถนุ ายน-กันยายน๒๕๓๗ ) : ๑๘-๒๑.
สุริยวุฒิ สุขสวัส ดิ์,ม.ร.ว. กำรศึกษำทับ หลั งแบบเขมรในหน่ วยงำนศิลปำกรที่ ๖(พิม ำย).
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๓.

๑๖

(๒) วิทยำนิพนธ์ :
.
จรู ญ โกมุ ท รั ต นานนท์ , “ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งศิ ล ปะกับ ศี ล ธรรม”, วิ ท ยำนิ พ นธ์ ปริ ญ ญำ
อักษรศำสตรมหำบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑.
นางสาวเดือนรุ่งฟ้า เพ็ญไพสิฐ. การศึกษาวิเคราะห์สนุ ทรี ยศาสตร์ ในผลงานจิตรกรของ
อาจารย์ ท วี นั น ทขว้ าง”,วิ ท ยำนิ พ นธ์ พุ ท ธศำสตรมหำบั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๓
นาวิน ปั ญญาหาญ, “ สุนทรี ยศาสตร์ เชิงพุทธในผ้ าทอเมืองน่าน ”,วิทยำนิพนธ์ ศิลปศำสตร
มหำบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑.
ผกา เบณจกาญจน์. “ การศึกษารูปแบบ และคติความเชื่อของประติ มากรรมเทพราทปราสาทหิน
มาย”. วิทยำนิพนธ์ ศิลปศำสตร์ มหำบัณฑิต. มหาบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๐.
พระมหาคชินท์ สุมงฺคโล,” เรื่ องพุทธสุนทรี ยศาสตร์ บนจิตรกรรมฝาผนัง ในวัดสุทศั นเทพวราราม”
วิทยำนิพนธ์ พุทธศำสตรมหำบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
พระมหาอุดม ปญฺ ญาโภ (อรรถศาสตร์ ศรี ).” ศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์เชิงสุนทรี ยศาสตร์ ศึกษา
กรณี เฉพาะพุทธรู ปสมัยอยุธยา”,วิทยำนิ พนธ์ พุทธศำสตรมหำบัณ ฑิต . บัณ ฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
พระวิรัตน์ จนฺ ทโก (ศรี คามนตรี ). “ การศึกษาวิเคราะห์ คุณ ค่าทางสุนทรี ยะในศิลปะลายสัก ”,
วิทยำนิพนธ์ พุทธศำสตรมหำบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
วนิดา เปรมวุฒิ, “ การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาในศิลปะของไมเคิล แองเจลโล”, วิทยำนิพนธ์
ปริ ญญำอักษรศำสตร มหำบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ,
๒๕๒๒.
วีรยุทธ เกิดในมงคล, “ การสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์ ”, วิทยำนิพนธ์ ปริญญำ
อักษรศำสตรมหำบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๔๔.

๑๗

ประวัตผิ ้ ูวจิ ัย
พระมหาสมัย ธมฺมสาโร ( กองหอม )

ชื่อ / ฉำยำ /นำมสกุล

:

วัน / เดือน / ปี เกิด

: วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ( ปี ขาล )

ภูมิลำเนำเดิม

: บ้ านคลองยาง ๓๔๒ / ๒ หมูท่ ี่ ๒ ตาวังท่าดี
อาหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๔๒

กำรศึกษำทำงธรรม

: นักธรรมชันเอก
้
เปรี ยญธรรม ๔ ประโยค
วัดพายัพ ( พระอารามหลวง )

กำรศึกษำทำงโลก

: ระดับปริญญาตรี พทุ ธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา รุ่นที่ ๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประวัตกิ ำรทำงำน

: ครูสอนพระปริ ยตั ธิ รรมแผนกบาลี ศาสนศึกษาวัดพายัพ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่อยู่ปัจจุบัน

: วัดพายัพ ( พระอารามหลวง ) ๓๐๘ ถนนชุมพล
ตาบลในเมือง อาเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐
: ๐๘- ๑๑๘๖- ๖๒๘๓

เบอร์ โทรศัพท์

