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บทคัดย่อ 

ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอความงดงามของสวรรค์ในอุดมคติ  ที่มีเนื้อหาแสดงออกถึง

เอกลักษณ์ความเป็นไทย ผสมผสานกับรูปแบบที่เกิดจากจินตนาการ  เพื่อที่จะอธิบายความรู้สึกของ

ข้าพเจ้าที่มีต่อเร่ืองราวของสรวงสวรรค์ ซึ่งเป็นคติความเชื่อที่ฝังรากลึกในจิตใจของข้าพเจ้าและ

พุทธศาสนิกชนทุกคน  ถ่ายทอดความงดงามอันยิ่งใหญ่และอลังการของสรวงสวรรค์  ผ่านเทคนิค

การเขียนปากกาลูกลื่นบนกระดาษ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเชื่อที่กําลังจะเลือนหายไป

จากสังคม 
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                                                                           Abstract 

           I  would  like  to  present  the  wonderful  of  the  heaven  in  my  opinion.  The  

contents  are  Thai  traditional  that  balance  into  my  considering  to  explain  about  

my  felling  to  connect  the  wonderful  of  the  heaven. It’s  the  way  to  perform  in  

our  Thai  or  Thai  Buddhist.  The  most  wonderful  of  the  heaven  to  joy  of  my  

technique  painting  on  the  paper.  

The  feeling  of  the  wonderful  of  the  heaven . It’s  showing  Thai  

traditional  and  the  way  to  perform.  But ,  in  face  Thai belief  culture  was  lost  

by  society. 
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กิตติกรรมประกาศ 

                  ข้าพเจ้าขอน้อมรําลึกไว้ด้วยความเคารพถึงพระคุณของบิดา มารดา ผู้ให้กําเนิด ครูบา
อาจารย์ ศิลปินชั้นครูทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน สถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ข้าพเจ้าได้ศึกษา
มา ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้ารักและหลงใหลในศิลปะ 

                โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชัย ภิรมย์รักษ์  อาจารย์ผู้ให้คําปรึกษา และ
คอยชี้แนะในการทําศิลปนิพนธ์ในคร้ังนี้ ตลอดจนคณาจารย์ทุกๆท่านที่ประสิทธ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้   ข้าพเจ้าขอขอบคุณพรสวรรค์ที่พระเจ้าทรงมอบให้ และความงดงามในสถานที่ต่างๆ
รวมไปถึงธรรมชาติที่สวยงามที่ได้ให้อิทธิพลกับข้าพเจ้าในการทํางานศิลปะ และขอบคุณเพื่อนๆ
น้องๆผู้ที่มีส่วนช่วยให้ศิลปนิพนธ์คร้ังนี้ให้สําเร็จลุล่วงในทุกประการ 
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ค าน า 

               เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการศิลปนิพนธ์  สาขาวิชาศิลปไทย ภาควิชาศิลป

ไทย ปีการศึกษา 2554  ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  ใน

โครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้นําเสนอความงดงามของ สวรรค์ ที่เกิดจากจินตนาการของ

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นการให้ความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองราวคติความเชื่อไทยที่มีมาแต่คร้ังอดีตการ ถ่ายทอด

ออกมาด้วยเทคนิคปากกาลูกลื่นบนกระดาษ  เป็นการแสดงขั้นตอนการทํางานในช่วงก่อนศิลป

นิพนธ์และช่วงศิลปนิพนธ์ ตั้งแต่แรงบันดาลใจ และแนวความคิด ตลอดจนการดําเนินงาน  

จนกระทั่งเป็นผลงานที่สําเร็จตามจุดประสงค์ 

             ข้าพเจ้าหวังว่าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาและ

ค้นคว้าให้เกิดความรู้  และความเข้าใจในผลงานของข้าพเจ้าได้ง่ายขึ้น และเพื่อจะเป็นแนวทางใน

การพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
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บทท่ี 1 

บทน า 

                “  สวรรค์  ” ในความเชื่อทางพระพุทธศาสนา แปลว่า ภูมิหรือดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากทิพย์

เนรมิตหรือดินแดนที่เข้าถึงด้วยจิตภาวนา เป็นสถานที่สิงสถิตของเหล่าทวยเทพ เทวดาทั้งหลาย ซึ่งเป็น

โลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียดอันเป็นทิพย์ ที่มีรัศมีสว่างไสวรอบกายตลอดเวลา เหตุที่ทําให้มาเกิดเป็น

ทวยเทพ เทวดาได้นั้นเพราะว่า สร้างบุญกุศลไว้เมื่อคร้ังยังเป็นมนุษย์ เมื่ออุบัติขึ้นก็ตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาว

ทันที งดงามตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเวลาจุติ ไม่มีความแก่บังเกิดขึ้นเหมือนในโลกมนุษย์ วิมานปราสาท

คือที่อยู่อาศัยของเหล่าเทวดาทั้งหลาย ล้วนมีความวิจิตร งดงาม อลังการ มีขนาดแตกต่างกัน เทพ เทวดา

เหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย มีอาหารทิพย์บังเกิด ขึ้น มีบริวารคอยรับใช้ใกล้ชิด เสื้อผ้าเป็นทิพย์ 

วิจิตรงดงามตระการตา บังเกิดขึ้นให้สวมใส่ กิจกรรมแต่ละวันก็มีการเที่ยวเพลิดเพลินบันเทิงอยู่กับการชม

สวน การสังสรรค์กันระหว่างทวยเทพทั้งหลาย ส่วนจะอุบัติขึ้น ณ สวรรค์ชั้นไหน เป็น เทวดาประเภทใด 

และอยู่ในฐานะอะไรนั้น ก็ ขึ้นอยู่กับบุญที่ตัวเองสั่งสมมาเมื่อคร้ังยังเป็นมนุษย์ ตามความเชื่อของคนไทยที่

สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ จําแนกออกได้เป็น 6 ชั้น คือ จตุมหาราชิกา, ดาวดึงส์, ยามา, ดุสิต, 

นิมมานรดีและ ปรนิมมิตวสวัตดี ซึ่งความเชื่อในเร่ืองราวเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึง บาป บุญ คุณ โทษ และ

ช่วยยกระดับจิตใจของพุทธศาสนิกชน ในการดําเนินชีวิต ให้เกิดจิตสํานึกในการทําความดี จนกลายมาเป็น

แรงบันดาลใจให้ช่างไทยและศิลปินหลายยุคหลายสมยันําเอามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในรูปแบบ

ต่างๆ ผ่านรูปสัญลักษณ์ที่เป็นแบบอุดมคติ 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

             “ สรวงสวรรค์ ” สถานที่ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นที่อยู่ของเหล่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายนั้น เป็นสิ่งที่ถูก
เนรมิตขึ้นให้ฝังรากลึกอยู่ในความเชื่อของคนเกือบทั้งโลก รวมทั้งคนไทยเรา รูปแบบของ สรวงสวรรค์ มี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแล้วแต่จินตนาการตามคติความเชื่อของชนชาติน้ันๆ เช่น สวรรค์ของชาว
สแกนดิเนเวีย หรือพวกไวกิ้ง ( สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ ) เรียกสวรรค์ของพวกตนว่า       
“ แอสการ์ด ” หรือ ในคริสต์ศาสนาเรียกว่า “ อีเดน ” เป็นต้น  
 ในขณะที่เร่ืองราวสรวงสวรรค์ของคนไทย มักจะปรากฏอยู่ตามศาสนสถานไม่ว่าจะเป็น โบสถ์ 

วิหาร สิม  แต่นับวัน ความเชื่อเหล่านั้นกําลังจะเลือนหายไปจากความเชื่อของคนไทยในปัจจุบัน ทั้งๆที่สิ่ง

เหล่านี้ เป็น สิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนให้ทําแต่ความดีงาม แต่ผู้คนส่วนใหญ่ กลับหันมาบูชาสวรรค์
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ยุคใหม่ เช่น “ โลกียสวรรค์ ” หรือ พระเจ้าองค์ใหม่ที่ชื่อว่า “ เงิน ” เป็นต้น  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เกิดจากสภาพ

สังคมที่กําลังถูกครอบงําจากวัฒนธรรมตะวันตกที่นับวันจะลุกลามรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ 

             ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นที่มาของแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า ในการสร้างสรรค์ “  จินตนาการความ

งดงามในดินแดนแห่งสรวงสวรรค์” โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปไทยร่วมสมัย ที่มี

ลักษณะเป็นจิตรกรรม 2 มิติผสมผสานกับจินตนาการข้าพเจ้า เพื่อถ่ายทอดความงดงาม ยิ่งใหญ่ อลังการ 

ของสรวงสวรรค์ที่แตกต่างไปจากประเพณีโบราณรวมไปถึงเพื่อให้คนดูเกิดจินตนาการไปกับสรวงสวรรค์

ที่ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้น และให้ผู้คนหันกลับมาใส่ใจที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติเอาไว้สืบต่อไป 

รวมทั้ง เป็นการพัฒนารูปแบบของงานศิลปไทยให้มีความแปลกใหม่ และน่าสนใจยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. ต้องการนําเสนอความงดงามของ “สรวงสวรรค์” ในจินตนาการที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัว
ข้าพเจ้าและถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ อลังการของ “สรวงสวรรค์” ที่แตกต่างไปจากประเพณี
โบราณ 

2. เพื่อให้คนดูเกิดจินตนาการไปกับ “สรวงสวรรค์” ของข้าพเจ้าและหันกลับมาให้สนใจความเชื่อ
เหล่านี้อีกคร้ัง             

3. เพื่อพัฒนารูปแบบของงานศิลปไทยให้มีความเป็นร่วมสมัย โดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น        
               

  แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

                สําหรับ ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการแสดงเน้ือหาสาระทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับเร่ืองราวของ 

“สรวงสวรรค์” โดยการนําเอาความงามของสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “สรวงสวรรค์” ในแต่ละสถานที่แต่

ละความเชื่อมาผสมผสานกับจินตนาการของข้าพเจ้าเพื่อให้เกิด “สรวงสวรรค์”ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป

และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นําเสนอออกมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปไทยร่วมสมัยเป็นรูปแบบ

จิตรกรรม 2 มิติที่มีการประยุกต์มาจากงานไทยแบบประเพณี โดยการใช้เทคนิค ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ  
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าได้กําหนดขอบเขตของการสร้างสรรค์ในโครงการศิลปนิพนธ์ไว้ดังนี้ 

- เป็นผลงานวาดเส้น 2 มิต ิ

- ใช้เทคนิคปากกาลูกลื่นบนกระดาษ 

- แสดงสาระทางพุทธปรัชญา เกี่ยวกับคติความเชื่อไทย เร่ือง สรวงสวรรค์ 

 

เวลาที่ใช้ในการท าศิลปะนิพนธ์ 4-5 เดือน ระหว่าง พฤศจิกายน - มีนาคม 

ภาคการศึกษา           ปลาย        ประจ าปีการศึกษา   2554 

 

      7. ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า แบ่งขั้นตอนการทํางานออกมาเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะการศึกษาข้อมูล  : ทําการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น  หนังสือตํานานที่เกี่ยวข้องกับ 
“สรวงสวรรค์” รวมไปถึงศึกษาสถานที่จริง เช่น โบสถ์ วิหาร เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น 

2. ระยะการทดลอง  :เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงทําการ สเก็ตซ์ภาพ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่สุด 
3. ระยะลงมือปฏิบัติงาน : ลงมือปฏิบัติงานตามแบบที่สเก็ตซ์มา  

     

   8. แหล่งข้อมูล 

     1. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซด์ต่างๆ ที่มีรูปภาพเกี่ยวข้องกับ “สรวงสวรรค์” 

     2. โบสถ์ วิหาร ที่ปรากฏจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าถึงเร่ืองราวและรูปแบบของ “ สรวงสวรรค์” 

     3. หนังสือตํานานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตํานาน กรีก โรมัน อินเดีย ไทย ฯลฯ 
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     9. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

- อุปกรณ์ในการทํางานของข้าพเจ้า ได้แก่  ปากกาลูกลื่น  การะดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาดใหญ่   

สีอะคริลิคสีทอง 
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บทท่ี 2 

                              ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

        ความเชื่อและความศรัทธา คือ จุดเร่ิมต้นในการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ความรู้สึก ที่ได้รับจากสิ่งนั้น 

ซึ่งเร่ืองราว ของ “สรวงสวรรค์” เป็นเร่ืองราวที่ข้าพเจ้าได้รับรู้และสัมผัสมาตั้งแต่วัยเด็ก  ไม่ว่าจะเป็นจากคํา

บอกเล่าจากบรรพบุรุษ หนังสือนิทาน ตํานานต่างๆ รวมไปถึงงานจิตรกรรมภายในวัดที่บ่งบอกถึงเร่ืองราว

เหล่านี้ จนเกิดเป็นความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อความเชื่อเหล่านี้ และกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานชุดนี้ขึ้นมา เน่ืองจากเห็นว่าในปัจจุบันความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้กําลังจะเลือนหายไปจากใจของคนใน

สังคม ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างสัญลักษณ์หรือรูปแบบที่แทนความหมายของ ความงดงาม ศักดิ์สิทธิ์ ของ 

สรวงสวรรค์ ขึ้นมาในลักษณะงานศิลปไทยร่วมสมัย โดยได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากเร่ืองราว

เหล่านี้ แบ่งออกเป็น 

อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน 

         ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอด ความงดงาม ยิ่งใหญ่ อลังการ ของ 

“สรวงสวรรค์” ขึ้นมาโดยการพัฒนารูปแบบและแนวความคิดให้มีความเป็นร่วมสมัย โดยได้รับอิทธิพลจาก

เร่ืองราวหลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดความคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

สวรรค์ ในคติความเชื่อของคนไทย 

    คติความเชื่อเร่ือง“ สรวงสวรรค์ ” นั้น นับเป็นอิทธิพลหลักที่ข้าพเจ้านําเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์คร้ังนี้ ในทางพระพุทธศาสนานั้น จําแนกออกได้เป็น 6 ชั้นด้วยกัน คือ  จตุ

มหาราชิกา,  ดาวดึงส์, ยามา, ดุสิต, นิมมานรดีและ ปรนิมมิตวสวัตดี 

 
 

  สวรรค์ชั้นที่ 1 สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา 
      สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา สวรรค์ชั้นแรก ซึ่งตั้งอยู่ ณ เชิงเขาสุเมรุ อยู่เหนือโลกมนุษย์ไป 46,000 โยชน์ 

เป็นแดนสุขาวดี มีท้าวจาตุมหาราช ทรงเป็นใหญ่ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีเมืองใหญ่เป็นเทพนครอยู่ถึง 4 

เทพนคร แต่ละเทพนครมีปฺอมปราการ กําแพงทองทิพย์เหลืองอร่ามงดงาม อลังการ ประดับประดาไปด้วย
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สัตตรัตนะแก้ว 7 ประการภายในเทพนครอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้น มีปราสาทแก้ว ซึ่งเป็นวิมานที่อยู่ของ

เทวดาชาวฟฺาทั้งหลายตั้งเรียงรายอยู่มากมายนอกจากนี้ ยังมีสระโบกขรณี ซึ่งมีน้ําใสยิ่งกว่าแก้ว เต็มไปด้วย

ดอกบัวนานาชนิด ส่งกลิ่นทิพย์ หอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณ มีดอกไม้นานาพรรณ สีสันวิจิตรตระการตา 

และมีรกุชาติต้นไม้สวรรค์ซึ่งมีผลอันโอชายิ่ง แมกไม้ในสรวงสวรรค์ มีดอกมีผลเป็นทิพย์ ปรากฏให้เหล่า

ชาวสวรรค์ได้ชื่นชมตลอดกาลไม่มีวันร่วงโรยและหมดไปเลย 

     เทพนครใหญ่ทั้ง 4 ของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา 

   เทพนครใหญ่ทั้ง 4 นคร มีเทวดาผู้เป็นใหญ่ เป็นมหาราชอยู่ 4 องค์ ได้แก่ 

                           ท้าวธตรฐ อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสุเมร ุเป็นผู้ปกครองเทวดา 3 พวก 

               ได้แก่  คนธรรพ์ วิทยา ธร(พิทยาธร) กุมภัณฑ์  

ท้าววิรุฬหก อยู่ทางทิศใต้ของเขาสุเมรุ เป็นผู้ปกครองพวกครุฑ 

ท้าววิรูปักษ์ อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสุเมรุ เป็นผู้ปกครองพวกนาค 

ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวัณ อยู่ทางทิศเหนือของเขาสุเมรุ เป็นผู้ปกครองพวกยักษ์ 

มหาราชทั้ง 4 นี้ เป็นผู้รักษามนุษยโลก หรือ เรียกว่า ท้าวจตุโลกบาล 

      มีหน้าที่สอดส่องดูมนุษย์ที่ประกอบผลบุญแล้วรายงานต่อพระอินทร์ เพื่อให้ได้ไปเกิดในสรวงสวรรค์ มี

สถานที่ปกครองตั้งแต่กลางเขาสุเมรุ ลงมาจนถึงมนุษยโลก มีอาณาเขตแผ่ขยายออกไปจดขอบจักรวาล 

เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมินี้ทั้งหมด เป็นบริวารภายใต้อํานาจของมหาราชทั้ง 4  

     สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา จําแนกย่อยพื้นที่บริเวณของหมู่เทพละเอียดลงไปอีก ซึ่งมีอยู่ในสถานที่ต่างๆ 

อีกมากมาย เช่น เทวดาบางพวกมี วิมานอยู่บนยอดเขา บางพวกมีวิมานอยู่ที่แง่ภูเขาบรรพต บางพวกมีวิมาน

อยู่บนอากาศ บางพวกมีวิมานอยู่บนต้นไม้ ตามขั้นตอนการถือกําเนิดเอาไว้ดังนี้ 

      อุปัตติเทพ คือ การถือกําเนิดด้วยการอุบัติขึ้นมา โดยมีกายทิพย์ หรือ กายละเอียด เป็นวัยหนุ่มสาวขึ้นมา

ทันใด ถ้าเป็นเพศชาย เมื่อสร้างบุญไม่มากพอที่จะมีวิมานของตนเองก็จะไปถือกําเนิดเป็นบุตรของเทวดา

องค์ใดองค์หนึ่ง ถ้าเป็นเพศหญิง เมื่อสร้างบุญมาไม่มากพอที่จะมีวิมานของตนเอง ต้องไปถือกําเนิดเป็นบาท
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บริจาริกาของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่ง ถ้าหญิงหรือชายสร้างบุญไว้น้อยก็จะถือกําเนิดเป็นเทพผู้คอยดูแลใน

เร่ืองเคร่ืองทรงของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่ง 

ถ้าสร้างบุญกุศลไว้มากพอ ก็จะอุบัติขึ้นมาเป็นเจ้าของวิมาน พรั่งพร้อมด้วยบริวารและสิ่งของอันเป็นทิพย์

เสวยสุขสําราญอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้ 

บาดาล  คือ ดินแดนที่ใกล้มนุษย์มากที่สุด มีลักษณะเป็นงตู่าง ๆ 

ภูมะ    คือ ดินแดนที่อยู่ของภูมิเจ้าที่ต่าง ๆ 

รุกขภูมิ คือ ภูมิที่อยู่เหนือหัวเราขึ้นไปเพียงศอกเดียว มีวิมานอยู่บนต้นไม้ 

ฉิมพลีภูมิ คือ ดินแดนแห่งเทพผู้มีปีก กึ่งเทพ กึ่งสัตว์ มีฤทธิ์มาก 

คนธรรพ์ภูมิ คือ ดินแดนรอยต่อระหว่างมนุษย์โลกกับเทวโลก  

        หิมพานต์  คือ เขาหิมพานต์ หรือ หิมวันตบรรพต ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่ทอดตัวต่ําลงมาในดินแดนของ

โลกมนุษย์ เป็นสถานที่ที่เป็นรอยต่อมิติระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์ ที่มีการทับซ้อนมิติกัน ซึ่งมีอยู่ใน

หลายประเทศ และในดินแดนแถบสุวรรณภูมิทั้งหมด อาทิ เมืองลับแล ที่อยู่บนโลกมนุษย์ แต่อยู่ต่างมิติหรือ 

คลื่นความถี่ จึงทําให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือเดินทางเข้าไปได้ อยู่ติดถัดจากเขาสุทัสสนะ ดินแดนชมพู

ทวีป  มีสัตว์ที่มีรูปร่าง แปลกประหลาด ไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ อีกทั้งยังมีอิทธิฤทธิ์มากมาย ไม่ว่าพืชหรือ

สัตว์ ตลอดจนแร่ธาตุต่าง ๆ ล้วนมีพลังอํานาจมหัศจรรย์ เป็นที่อยู่ของบรรดานักสิทธิ์ วิทยาธร คนธรรพ์ 

ยักษ์ ฤษี ชีไพร  

       ผู้ทรงอภิญญาทางจิตกล้าแข็งทั้งหลาย อยู่กันอย่างสันติภาพไม่เบียดเบียนกันมีขนาด เนื้อที่ประมาณ 

3,000 โยชน์ วัดโดยรอบได้ 9,000 โยชน์ มีทั้งหมด 84,000 ยอด ( 1 โยชน์ เท่ากับ 16 กม.) มีสระน้ําศักดิ์สิทธิ์

ขนาดใหญ่อยู่ 7 สระ คือ  สระอโนดาต  สระกัณณมุณฑะ  สระรถการะ  สระฉัททันตะ สระกุณาละ 

สระมัณฑากิณี  สระสีหัปปาตะ  

 สระอโนดาต  
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    สระอโนดาต มีความหมายว่าไม่ถูกแสงส่องทําให้ร้อน ธารนํ้าจากภูเขาต่าง ๆ จะไหลลงสู่ที่สระแห่งนี้ 

และหลังจากนั้นน้ําก็จะไหลออกเป็น 4 สาย ๆ ละ ทิศ ไหลรอบ ๆ นอกของเขาหิมพานต์ ก่อนที่จะไหลลงสู่

มหาสมุทร คือ  

สายที่1 สีหมุข    ปากแม่น้ําแดนราชสีห์ (เป็นถิ่นที่ราชสีห์อาศัยอยู่มาก )  

สายที่ 2 หัตถีมุข ปากแม่น้ําแดนช้าง ( เป็นถิ่นที่ช้างอาศัยอยู่มาก )  

สายที่ 3 อัสสมุข ปากแม่น้ําแดนม้า ( เป็นถิ่นที่ม้าอาศัยอยู่มาก )  

สายที่ 4 อุสภมุข ปากแม่น้ําแดนโคอุสภะ ( เป็นถิ่นที่โคอาศัยอยู่มาก ) 

           นอกจากนี้ แม่น้ํา 4 สาย ของสระอโนดาตน้ี ก็จะไหลแยกไปตามทิศทางต่าง ๆ ทั้ง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ 

ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก หลังจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาอีก 3 เลี้ยว โดยจะไม่ไหลมาชนกันกับ 3 สาย

ที่เหลือ เนื่องจาก แม่น้ําทั้ง 4 สายจะ ไหลลอดอุโมงค์หิน หรือ ลอดภูเขา แล้วค่อยไหลค่อยไหลผ่านถิ่น

อมนุษย์ต่าง ๆ ที่อยู่ด้านรอบนอกเขาหิมพานต์ก่อนที่จะไหลจะลงสู่มหาสมุทรต่อไป ยกเว้นสายน้ําที่ไหลไป

ทางทิศใต้ ที่จะไหลไปเป็นทางยาวประมาณ 60 โยชน์ หลังจากนั้นก็จะไหลออกมาทางใต้แผ่นหินซึ่งมี

ลักษณะที่เป็นหน้าผาแล้วค่อยไหลลงมา ดังนั้นบริเวณนี้จึงกลายเป็นนํ้าตกที่มีความสูงขนาด 60 โยชน์เลย

ทีเดียว และเน่ืองจากแรงกระแทกของสายน้ําตกที่ไหลหล่นลงมากระทบยังแผ่นหินเบื้องล่าง จึงทําให้แผ่น

หินแตกกระจายออก กลายเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ ชื่อว่า " ติยัคคฬา " และต่อมาพอนํ้ามีมากขึ้นก็ได้ทําให้หิน

ด้านหน่ึงแตกออกไป สายน้ําก็ได้กัดเซาะหินที่ไม่ค่อยแข็งจนกระทั่งกลายเป็นอุโมงค์หิน และก็ได้เซาะใน

ส่วนที่เป็นดินจนกระทั่งเป็นอุโมงค์ดิน หลังจากนั้นน้ําก็ได้ไหลจนถึงภูเขาหินที่ชื่อ “ วิชฌะ”  ซึ่งตั้งขวางอยู่ 

“ ติรัจฉานบรรพต ” ( ภูเขาขวาง ) และเมื่อสายน้ําไปโดนหิน ก็เลยไม่สามารถผ่านไปได้ง่าย ๆ เหมือนที่ผ่าน

มา หลังจากนั้นแรงน้ําก็ได้ดันจุดที่อ่อนที่สุดได้ 5 จุด ไหลเป็นทางแยกต่าง ๆ กัน ซึ่งก็ได้กลายเป็นต้นน้ํา

สําคัญของมนุษย์ 5 สาย ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ แม่น้ําคงคา แม่น้ํายมนา, แม่น้ําอจิรวดี, แม่น้ําสรภู, แม่น้ํามหิ 

พื้นสระ เป็นแผ่นหินกายสิทธิ์ ชื่อ “ มโนศิลา ” พื้นดินกายสิทธิ์ชื่อ " หรดาล " ( สามารถใช้ถูตัวได้ ) มีน้ําใส

สะอาดมีท่าอาบน้ํามากมาย สําหรับพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย และผู้วิเศษที่มี

ฤทธิ์ต่าง ๆ อาทิ ฤๅษี วิทยาธร ยักษ์ นาค รอบสระอโนดาต มียอดเขารายรอบอยู่ 5 ยอด ได้แก่ 

1. ยอดเขาสุทัสสนะ ( สุทัสสนกูฏ ) 
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ยอดเขาสุทัสสนะ มีลักษณะเป็นทองคํา รูปทรงโค้งตามแนวสระอโนดาต ปลายยอดเขา มีลักษณะโค้งงุ้ม

เหมือนปากของกา ซึ่งจะทําหน้าที่โอบปิดด้านบน ไว้ไม่ให้โดนแสงอาทิตย์ และ แสงจันทร์โดยตรง  

2. ยอดเขาจิตตะ ( จิตรกูฎ )  

ยอดเขาจิตตะมีลักษณะเป็นรัตนะ ลักษณะคล้ายยอดเขาสุทัสสนะ  

3. ยอดเขากาฬะ ( กาฬกูฎ )  

ยอดเขากาฬะ มีลักกษณะเป็นแร่พลวง หินแห่งยอดเขาเป็นสีนีล รูปทรงคล้ายยอดเขาสุทัสสนะ  

4. ยอดเขาคันธมาทน์ ( คันธมาทนกูฏ )  

ยอดเขาคันธมาทน์ มีรูปทรงคล้ายยอดเขาสุทัสสนะ ด้านบนยอดเขา เป็นพื้นราบเรียบ ( เหมือนภูกระดึง ) มี

ไม้หอมมากมายหลากหลายพันธ์ เช่น ไม้รากหอม ไม้แก่นหอม ไม้กระพี้หอม ไม้เปลือกหอม ไม้ใบหอม ไม้

ดอกหอม  ไม้ผลหอม ฯลฯ อุดมไปด้วยไม้โอสถต่าง ๆ ในวันวันพระ ข้างแรม ยอดเขานี้จะเรืองแสงเหมือน

ถ่านไฟคุ ส่วนวันที่เป็นข้างขึ้น แสงยิ่งเปล่งรัศมีโชติช่วงกว่าเดิม มีถ้ํานันทมูล อยู่บนยอดเขาคันธมาทน์ เป็น

ที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้า ซึ่งมี 3 ถ้ํา อยู่ด้านใน คือ ถ้ําทอง ถ้ําแก้ว และ ถ้ําเงิน  

5. ยอดเขาไกรลาส ( ไกรลาสกูฏ )  

ยอดเขาไกรลาส เป็นภูเขาเงิน รูปทรงคล้ายยอดเขาสุทัสสนะ วิมานฉิมพลีแห่งพญาครุฑ ก็อยู่ที่เขาไกรลาสนี้ 

โดยแต่ละยอดมีความสูงและสัณฐาน 200 โยชน์ กว้างและยาวได้ 50 โยชน์ มีเทวดารวมถึงนาค เป็นผู้ดูแล

รักษา  
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สัตว์ป่าหิมพานต์ แบ่งออกเป็น 15 ประเภท ได้แก่  

1. สัตว์ประเภทกิเลน มี กิเลนจีน กิเลนไทย  และกิเลนปีก  

2. สัตว์ประเภทกวาง มี มารีศ พานรมฤค และอัปสรสีหะ  

3. สัตว์ประเภทสิงห์ มี บัณฑุราชสีห์ กาฬสีหะ ไกรสรราชสีห์  ติณสีหะ เกสรสิงห์ 

เหมราช คชสีห์ ไกรสรจําแลง ไกรสรคาวี ไกรสรนาคา ไกรสรปักษา โลโต พยัคฆ์ไกรสร สางแปรง  สกุณ

ไกรสร  สิงฆ์  สิงหคาวี สิงหคักคา สิงหพานร สิงโตจีน สีหรามังกร เทพนรสีห์ ฑิชากรจตุบท โต ทักทอ  

และโตเทพสิงฆนัต  

4. สัตว์ประเภทม้า มี ดุรงค์ไกรสร ดุรงค์ปักษิณ เหมราอัสดร  ม้า ม้าปีก งายไส สินธพกุญชร สินธกนธี โต

เทพอัสดร อัสดรเหรา  อัสดรวิหค  

5. สัตว์ประเภทแรด  

6. สัตว์ประเภทช้าง ได้แก่ ช้างเอราวัณ  กรินทร์ปักษา วารีกุญชร  ช้างเผือก  

7. สัตว์ประเภทวัวควาย ได้แก่ มังกรวิหค ทรพี ทรพา  

8. สัตว์ประเภทลิง ได้แก่กบิลปักษา มัจฉานุ  

9. สัตว์ประเภทสุนัข  

10. สัตว์ประเภทนก ได้แก่ อสูรปักษา อสุรวายุพักตร์ ไก่ นกการเวก ครุฑ หงส์ หงส์จีน  

คชปักษา มยุระคนธรรพ์ มยุระเวนไตย มังกรสกุณี นาคปักษี นาคปักษิณ นกหัสดี  

นกอินทรี นกเทศ  พยัคฆ์เวนไตย  นกสดายุ  เสือปีก สกุณเหรา  สินธุปักษี สีหสุบรรณ 

 สุบรรณเหรา นกสัมพาที เทพกินนร เทพกินรี  เทพปักษี  นกทัณฑิมา  

11. สัตว์ประเภทปลา ได้แก่  เหมวาริน  กุญชรวารี  มัจฉนาคา มัจฉวาฬ นางเงือก  ปลาควาย ปลาเสือ 

ศฤงคมัสยา 

12. สัตว์ประเภทจระเข้ ได้แก่ กุมภีร์นิมิต  เหรา  
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  13. สัตว์ประเภทปู 

14. สัตว์ประเภทนาค 

15. สัตว์ประเภทมนุษย์ ได้แก่ คนธรรพ์ มักกะลีผล 

  บรรพภูมิ คือ ดินแดน แห่งฤาษีผู้บําเพ็ญพรต ที่หลบลี้จากโลกมนุษย์ 

อโยธยาภูมิ คือภูมิของผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดิน เช่น พ่อหลักเมือง 

ลับแลภูมิ คือ ภูมิของหญิงสาวที่บําเพ็ญเพียร ถือสัจจะเป็นหลัก 

ภุมมา คือ ที่สถิตของเทพบุตร เทพธิดาต่างๆ ที่ยังมีกิเลศ เป็นภูมิที่อยู่ต่อจากมนุษย์ภูมิขึ้นไป 

              

2.สวรรค์ชั้นที่ 2 สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  

          สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าตัดของเขาพระสุเมรุ อยู่เหนือจาตุมหาราชิกาขึ้นไป 46,000 โยชน์ 

ดาวดึงส์ หรือ ดาวดึงสา คือ ภูมิอันเป็นที่เกิดของบุคคล 33 คน ที่ได้สร้างกุศลไว้ในอดีต มีมาฆมานพเป็น

หัวหน้า เมื่อตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ พร้อมบริวารอีก 32 รวมเป็น 33 เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ในชั้น

ดาวดึงส์ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ เป็นผืนแผ่นดินผืนแรก ที่เกิดขึ้นในโลกหลังจากโลกนี้ถูกทําลายด้วยน้ํา เมื่อ

น้ําลดระดับลง แผ่นดินผืนแรกที่โผล่ขึ้นก่อนแผ่นดินอ่ืน ๆ ก็คือ ยอดเขาสุเมรุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์นี้เองลักษณะของดาวดึงส์ภูมิ เป็นมหานครใหญ่ อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล เหนือเขาสิเนรุราช

บรรพต พระปรางค์ ปราสาททั้งหลายล้วนถูกเนรมิตขึ้นเต็มไปด้วยเพชรนิลจินดาอันเป็นทิพย์ แวดล้อมรอบ

เทวนครด้วยปราการกําแพงแก้วทิพย์ อีกเช่นกัน มีประตูกําแพงแก้วถึง 1,000 ประต ูสูงหลายหมื่นโยชน์ เมื่อ

ประตูเหล่านั้นเปิดออกแต่ละคร้ัง จะปรากฏเสียงดังไพเราะยิ่งนัก ในท่ามกลางพระนครนั้น มีปราสาทพิมาน

อันมีชื่อเสียงปรากฏเลื่องลืออยู่วิมานหนึ่ง คือ ไพชยนต์ปราสารทพิมาน มีรูปทรงสูงตระหง่านเสียดฟฺา 

ประดับประดาไปด้วยแก้ว 7 ประการ งดงามสุดจะพรรณนา เป็นที่ประทับแห่งสมเด็จพระอมรินทราธิราช 

หรือ พระอินทร์ นั้นเอง เทวดาที่อยู่ชั้นดาวดึงส์ มีอยู่ 2 จําพวก คือ 
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- ภุมมัฏฐเทวดา 

      คือ เทวดา ที่อยู่บนพื้นดิน ได้แก่ พระอินทร์ และ เทวดาชั้นผู้ใหญ่ 32 องค์ พร้อมทั้งบริวาร และเทวอสุรา 

5 จําพวก ที่อยู่ใต้เขาสุเมรุ 

- อากาสัฏฐเทวดา 

     คือ เทวดา ที่อยู่ในอากาศ ได้แก่ เทวดาที่มีวิมานลอยไปในกลางอากาศ ตั้งแต่เหนือพื้นดินยอดเขาสุเมรุไป

จดขอบจักรวาล บางวิมานก็มีเทวดาอยู่ บางวิมานก็ไม่มีเทวดาอยู่ 

   ความเป็นอยู่ของเทวดาในชั้นดาวดึงส์นี้ ล้วนแต่เป็นผู้เสวยทิพย์สมบัติจากผลบุญที่ได้กระทําไว้ ในชาติ

ปางก่อนและได้รับในชั้นดาวดึงส์นี้ พวกเทพบุตรจะมีวัย 20 ปี ส่วนเทพธิดามีวัย 16 ปี เหมือนกันทุก ๆ องค์ 

ไม่มีการแก่ เจ็บ ตาย ให้เห็น มีแต่ความสวยงาม เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไป เทพบุตรองค์หนึ่ง อาจจะมี

นางฟฺาเป็นบาทบริจาริกา(ภรรยา) 500-1,000 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่ได้ทําไว้ เทวดาในโลกนี้ มี

การไปมาหาสู่ เบียดเบียนกันเช่นเดียวกับมนุษยโลก มีนักดนตรี นักร้อง เทพบุตร เทพธิดา มีความรักใคร่

ปรารถนาเป็นคู่ครองกัน หากขาดคู่ครอง ก็ย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของตน ไม่เบิกบานรื่น

เริงเหมือนเทวดาที่มีคู่ครอง เทวดาในชั้นดาวดึงส์ทั้งหลาย ต่างก็ไปหาความสุขสําราญในสวนทั้ง 4 แห่ง

พร้อมด้วยบริวารของตนอย่างสําเริงสําราญ 

สถานที่สําคัญในดาวดึงส์ภูมิ 

   สวรรค์ชั้นที่ 2 มีเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากมาย ทําให้เกิดเป็นพุทธศาสนสถาน ที่สําคัญ

ของเทวโลกหลายแห่ง ดังนี้ 

ศาลาสุธรรมาเทวสภา 

    สถานที่ฟังธรรมในเทวโลก บรรดาเทวดาทั้งหลายจะมาประชุมกันเพื่อฟังธรรม โดยมีท้าวสักกะเทวราช 

องค์อมรินทร์เป็นประธาน  ศาลาแห่งนี้ ประกอบด้วยรัตนะ 7 ประการ สูง 500 โยชน์ วัดโดยรอบได้ 1,200 

โยชน์พื้นที่ประกอบด้วยแก้วผลึก เสาเป็นทองสุกเปล่งปลั่งเหลืองอร่ามไปทั่วบริเวณ เคร่ืองบน คือ ขื่อ คาน 

ระแนง ทําด้วยรัตนะทั้ง 7 หลังคามุงด้วยอินทนิลเพดาน เสา ประกอบด้วยแก้วประพาฬ ลวดลายต่าง ๆ ช่อ

ฟฺา ใบระกา ทําด้วยเงิน ตรงกลางศาลา เป็นที่ต้ังธรรมาสน์ สูง 1 โยชน์ ทําด้วยรัตนะทั้ง 7 ปกกั้นด้วย 
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เศวตฉัตรสูง 3โยชน์ข้างธรรมาสน์ เป็นที่ประทับของท้าวโกสีย์เทวราช ถัดไปเป็นที่ประทับของเทวดาผู้ใหญ่ 

32 องค์ และเทวดาองอ่ืน ๆ 

ต้นปาริชาต (กัลปพฤกษ์) 

             อยู่ในอุทยานทิพย์ปุณฑริกวัน มีบริเวณกว้างขวาง มีกําแพงล้อมรอบ 4 ด้าน กลางสวนน้ันมีต้นไม้

ทองหลางใหญ่แผ่สาขาอยู่ต้นหน่ึง ซึ่งชื่อว่า ต้นปาริชาต หรือ กัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ทิพย์ ต้นกัลปพฤกษ์ 

นี้ 100 ปี ถึงจะออกดอกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงคราวนั้น ดอกไม้ในสวรรค์นี้ก็จะบานสะพรั่ง เหล่าเทพบุตร เทพธิดา 

ก็จะพากันมาร่ืนเริง ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาเฝฺาจนกว่าดอกไม้จะบาน เมื่อดอกไม้สวรรค์บานแล้ว จะปรากฏ

แสงรุ่งเรืองงดงามยิ่งนัก รัศมีดอกปาริชาติจะส่องรัศมีรุ่งเรืองไปไกลหลายหมื่นวา เมื่อลมรําเพยพัดพาไปใน

ทิศใดย่อมส่งกลิ่นหอมไปในทิศนั้น เป็นระยะไกลแสนไกล ดอกไม้นี้จะบานสะพร่ังไปทุกกิ่งก้านทั่วทั้งต้น 

ถ้าเทพบุตรเทพธิดาองค์ใด ปรารถนาจะได้ดอกปาริชาตก็จะตกลงมาในมือดั่งรู้ใจ ถ้ายังไม่ได้รับในมือ ดอกก็

ยังไม่ทันตกลงดิน โดยมีลมชนิดหนึ่ง จะพัดชูดอกไว้ในอากาศ จนกว่าเทวดาผู้ใดประสงค์ก็จะมารับเอาไป 

บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ 

   แท่นศิลาแก้ว สีแดงดังดอกชบา อ่อนนุ่มดังฟูก เมื่อพระอินทราธิราชประทับพักผ่อนอิริยาบถอยู่เหนือแท่น

ศิลาอาสน์แล้ว แท่นทิพย์นี้ก็จะอ่อนยุบลงไปและเมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้น แท่นศิลาก็จะฟูขึ้นเต็มตามเดิม เป็น

แท่นศิลาที่ประหลาดมหัศจรรย์ยุบและฟูเองโดยธรรมชาติ 

 

สวนสวรรค์ 

  อุทยาทิพย์ที่มีความรื่นรมย์ สนุกสนาน หาที่เปรียบไม่ได้ในมนุษยโลก เต็มไปด้วยบุพผาชาตินานาพรรณ มี

สระโบกขรณีอันทิพย์ มีน้ําใสดั่งแก้ว มีก้อนศิลาที่เป็นทิพย์ รัศมีรุ่งเรือง มีแท่นที่นั่งอันอ่อนนุ่มสีใสสะอาด 

เหล่าเทพบุตรเทพธิดา ก็จะมาในสวนสําราญเหล่านี้อย่างไม่ขาดสาย 

อุทยานทิพย์ มีชื่อเสียง 4 อุทยาน ได้แก่ 

- นันทวันอุทยาน ตั้งอยู่ทิศตะวันออก 

- จิตรลดาวันอุทยาทิพย์ ตั้งอยู่ทิศตะวันตก 
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- มิสกวันอุทยาทิพย์ ตั้งอยู่ทิศเหนือ 

- ปารุสกวันอุทยานทิพย์ ตั้งอยู่ทิศใต ้

 

 พระเกศจุฬามณีเจดีย์ 

 สร้างด้วยแก้วอินทนิลอันเป็นทิพย์ มีความสวยงามรุ่งเรืองยิ่งนัก ยอดพระเจดีย์เป็นทองคําบริสุทธิ์ ประดับ

ด้วยรัตนะ 7 ประการ สูง 80,000 วา มีกําแพงทองคําล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ มีความยาว 160,000 วา ประดับด้วย

ธงนานาชนิด พระเจดีย์นี้เป็นที่บรรจุสิ่งที่มีค่ายิ่ง 2 อย่างคือ  

- พระเกศโมลี ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า  

   คือ มวยผมที่ตัดออก ขณะที่เสด็จออกบรรพชา และได้อธิษฐานว่า "ถ้าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แล้ว ขอให้มวยพระเกศโมลีจงลอยขึ้นไปบนนภากาศเถิด อย่าได้ตกลงสู้พื้นปฐพีเลย" ครานั้นสมเด็จพระ

มหาอมรินทราธิราช ผู้เป็นใหญ่ในชั้นดาวดึงส์นี้ จึงนําเอาพระผอบทองมารองรับพระเกศโมลีไว้ แล้วนําขึ้น

ไปบนดาวดึงส์สวรรค์ สร้างเจดีย์สําหรับบรรจุพระโมลี 

- พระบรมธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องขวา ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

   ในสมัยที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โทณพราหมณ์ซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุได้นําเอาพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ที่ผ้าโพกศีรษะ แล้วจึงได้จัดพระบรม

สารีริกธาตุที่เหลือออกเป็น 8 ส่วนเพื่อถวายแก่กษัตริย์ต่างๆ ในครั้งนั้น 

ท้าวสักกะเทวราชจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วจากผ้าโพกศีรษะของโทณพราหมณ์นั้น ลงสู่

ผอบทองคําทิพย์อีกทอดหนึ่งด้วยกิริยาอันเลื่อมใส แล้วรีบเสด็จมาประดิษฐานบรรจุไว้ในพระเกศจุฬามณี

เจดีย์นี้ 

ช้างเอราวัณ พาหนะของพระอินทร์  

    ความเชื่อของศาสนาฮินดู กล่าวถึงพระอินทร์มีร่างสีเขียว มีพาหนะเป็นช้าง ๓ เชือก เชือกหนึ่งพระศิวะ

เป็นผู้ประทานให้ชื่อว่า เอราวัณ เชือกหนึ่งพระพรหมเป็นผู้ประทานให้ชื่อว่า คีรีเมขล์ไตรดายุค และอีกเชือก

หนึ่งพระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เป็นผู้ประทานให้ชื่อว่า เอกทันต์ ช้างเอราวัณเป็นช้างที่มีพละกําลังมาก
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ที่สุดในหมู่ ช้างทั้ง ๓ เชือก และเป็นที่โปรดปรานมากที่สุด ของพระอินทร์ เชื่อกันว่าช้างเชือกนี้เป็น

เทพบุตรองค์หนึ่ง เมื่อพระอินทร์ต้องการจะเสด็จ ไปไหนเอราวัณเทพบุตร ก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือก 

ขนาดสูงกว่าภูเขาเอเวอร์เรสต์ มี ๓๓ เศียร แต่ละเศียรมีงา ๗ งา งาแต่ละงายาวถึง ๔ ล้านวา งาแต่ละงามีสระ

บัว ๗ สระ แต่ละสระมีดอกบัว ๗ ดอก แต่ละดอกมีกลีบ ๗ กลีบ มี ๗ เกสร แต่ละเกสรมีปราสาทอยู่ ๗ หลัง 

ปราสาทแต่ละหลังมี ๗ ชั้น แต่ละชั้นมี ๗ ห้อง แต่ละห้องมี ๗ บัลลังค์ แต่ละบัลลังค์มีเทพธิดาสถิต ๗ องค์ 

เทพธิดาแต่ละองค์มีบริวาร องค์ละ ๗ นาง เทพธิดาบริวารแต่ ละนางมีนางทาสีนางละ ๗ ทาสี รวมทั้งนาง

เทพอปัสรทั้งหมดประมาณ ๑๙๐,๒๔๘,๔๓๓ นาง เทพธิดา บริวารรวมกันทั้งหมดประมาณ 

๑๓,๓๓๑,๖๖๙,๐๓๑ นาง เศียรทั้ง ๓๓ ของช้างเอราวัณมีอุเปนทเทพยดา สถิตเศียรละ ๑ องค์  

         

 3.สวรรค์ชั้นที่ 3 สวรรค์ชั้นยามา  

        ยามาภูมิ ตั้งอยู่เหนือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปเบื้องบนไกลแลนไกล เป็นสวรรค์ที่อยู่ในอากาศ สูงกว่ายอด

เขาสุเมรุ 42,000 โยชน์ เป็นภูมิที่สวยงามประณีตและอลังการกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีกําแพงแก้วล้อมรอบ

วิมาน มีสวนอุทยานและสระโบกขรณีอันเป็นทิพย์ปราศจากความยากลําบากใดๆ ซึง่ความสุขอันเป็นทิพย์

วิมานและทิพย์สมบัติก็มีความประณีตงดงามมาก พระสยามเทวธิราช หรือเรียกว่า พระสุยามะ หรือ ท้าวสุยา

มะเทวราช ผู้มีอายุยืนถึง 2,000 ปีทิพย์ เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามา เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นน้ี เรียกว่า ยา

มา หรือ ยามะ มีอายุยืนนานถึง ๒,๐๐๐ ปีทิพย์ นับได้สิบสี่โกฏิสี่ล้านปี ด้วยการนับตามจํานวนปีแห่งมนุษย์

โลกเรานี้ เป็นจําพวกอากาสัฏฐเทวดาจําพวกเดียว เพราะมีวิมานลอยอยู่ในอากาศเป็นที่อยู่ เทวดาที่อยู่ในภูมิ

สูงขึ้นไปกว่าชั้นนี้ก็ล้วนแต่เป็นอากาสัฏฐเทวดาทั้งสิ้น เทวดาในชั้นยามาภูมิ ล้วนเป็นผู้มีบุญมาก หน้าตา

งดงามรุ่งเรืองนัก มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุก เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ตามสมควรแก่อัตภาพ ทิพย์วิมาน

เป็นปราสาทเงิน ปราสาททอง ในสวรรค์เมืองฟฺาชั้นนี้ปราศจากแสงพระอาทิตย์และพระจันทร์ เพราะว่าอยู่

สูงกว่าพระอาทิตย์ และ พระจันทร์ มากมายนัก มีความสว่างอันเกิดจากรัศมีแห่งแก้ว และรัศมีจากกายของ

เหล่าเทวดาทั้งหลาย ถ้าดอกไม้บานก็จะเป็นกลางวันดอกไม้หุบจะเป็นกลางคืน 
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4.สวรรค์ชั้นที่ 4  สวรรค์ชั้น ดุสิต 

       อยู่ห่างไกลจากสวรรค์ชั้นยามาภูมิ ขึ้นไปเบื้องบนประมาณ 42,000 โยชน์ เป็นแดนสุขาวดีเป็นที่สถิตอยู่

แห่งปวงเทวดาชาวฟฺาทั้งหลาย ผู้ไม่มีความทุกข์ ปราศจากความร้อนใจ แต่กลับมีแต่ความยินดีและ ความ

แช่มชื่นอยู่เป็นนิตย์ อีกทั้งยังเป็นภูมิที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก่อนที่จะไปบังเกิดในมนุษยโลก และ 

บําเพ็ญเพียรจนสําเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นที่เกิดของผู้ที่

จะเป็นอัครสาวก ก่อนที่จะไปบังเกิดในมนุษยโลกอีกด้วย 

ดังนั้นเทวดาที่อยู่ในชั้นดุสิตาภูมินี้ จึงนับว่าเป็นเทวดาที่ประเสริฐกว่าเทวดาในภูมิอ่ืน ๆ โดยมี สมเด็จพระ

สันดุสิตเทวาธิราช ทรงดํารงตําแหน่งเป็นเทวาธิบดีดุสิตาภูมิ เป็นเทพนครที่ตั้งกลางนภากาศ มีปราสาท

วิมานอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน มี 1.รัตนวิมาน คือ วิมานแก้ว  2.สุวรรณวิมาน คือ วิมานทอง  และ 3.รชตวิมาน คือ 

วิมานเงิน ปราสาทวิมานเหล่านี้ ต้ังอยู่เรียงรายเป็นระเบียบสวยงาม แต่ละวิมานเป็นปราสาททิพย์ มีความ

งดงามวิจิตรตระการตาเหลือที่จะพรรณนา มีรัตนปราการกําแพงแก้วล้อมรอบทุก ๆ วิมาน มีรัศมีรุ่งเรือง

เลื่อมพรรณราย สวยงามยิ่งกว่าปราสาทวิมานแห่งเทวดาทั้งหลาย ในสรวงสวรรค์ชั้นยามาภูมิ เทวสถานชั้น

นี้ มีสระโบกขรณี และ สวนขวัญอุทยานทิพย์อีกมากมาย สําหรับเป็นที่เที่ยวพักผ่อนให้ได้รับความชื่นบาน

เริงสราญแห่งเทวดาชาวฟฺาทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย ณโลกสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมินี้ แต่ละองค์มีความสง่างาม

กว่าเหล่าเทวดาชั้นตํ่า ๆ มีจิตใจรู้บุญรู้ธรรมเป็นอย่างดี มีจิตยินดีต่อการที่จะได้สดับตรับฟังพระสัทธรรม

เทศนาเป็นยิ่งนัก ทุกวันธรรมสวนะ เทวดาเหล่าดุสิตาภูมินี้ ย่อมจะมีเทวสันติบาตประชุมฟังธรรมกันอยู่

เสมอมิได้ขาดโดยมีสมเด็จพระสันดุสิตเทวาธิราช ทรงดํารงตําแหน่งเป็นเทพยสภาบดีนิมมานรดีทั้งหลาย  

 

             

    5.สวรรค์ชั้นที่ 5 สวรรค์ชั้น นิมมานรดี  

          ซึ่งตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไป เทวภูมินี้เป็นที่สถิตของปวงเทพเจ้า ผู้มีความเพลิดเพลินในกาม

คุณารมณ์ ที่เนรมิตขึ้นตามความพอใจของตนเอง โดยมีเทพเจ้ามเหศักดิ์ ทรงนามว่า สมเด็จท่านท้าวสุนิมมิต

เทวาธิราชทรงเป็นอธิบดีผู้ปกครอง จึงได้ชื่อว่า นิมมานรดีภูมิ คือ ภูมิเป็นที่อยู่แห่งทวยเทพ อันมีสมเด็จพระ

นิมมิตเทวาธิราช ทรงเป็นอธิบดี ภายในเทพนคร มีปราสาทเงิน ปราสาททอง และปราสาทแก้ว ทั้งมีปราการ

กําแพงแก้ว กําแพงทอง อันเป็นของทิพย์เป็นวิมานที่อยู่ของเหล่าเทวดา 
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      นอกจากนั้น พื้นภูมิภาคยังมีสภาวะเป็นทองราบเรียบเสมอกันสว่างเจิดจ้าไปทั่วบริเวณ มีสระโบกขรณี 

และ สวนอุทยานอันเป็นทิพย์ สําหรับเป็นที่เที่ยวเล่นสําราญแห่งเหล่าชาวสวรรค์นิมมานรดีทั้งหลาย 

เช่นเดียวกับสมบัติทิพย์ในสวรรค์ชั้นดุสิต ต่างกันแต่ว่าทุกอย่างที่นี่มีสภาวะสวยสดงดงามกว่าและประณีต

กว่าทิพยสมบัติในดุสิตภูมิ 

      เทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนี้ มีรูปทรงสวยงามน่าดูชม ยิ่งกว่าชาวสวรรค์ชั้นที่ต่ํากว่าทั้งหลายและมีกาย

ทิพย์ ซึ่งมีรัศมีรุ่งเรืองเป็นยิ่งนัก หากเขาเกิดความปรารถนาจะเสวยสุขด้วยกามคุณารมณ์สิ่งใด เขาย่อม

เนรมิตเอาได้ตามความพอใจชอบใจแห่งตนทุกสิ่งทุกประการ ไม่มีความขัดข้องและเดือดเนื้อร้อนใจในกรณี

ใด ๆ เลย ปรองดอง รักใคร่ และได้รับความสุขสําราญชื่นบานกันถ้วนหน้า 

6.สวรรค์ชั้นที่ 6 สวรรค์ชั้น ปรนิมมิตวสวัตดี 

       สวรรค์ชั้นสูงสุดของแดนสุขาวดี ต้ังอยู่ในอากาศ ห่างจากนิมมานรดี 42,000 โยชน์ เทวดาในชั้นปรนิม

มิตวสวัตตีภูมินี้ ทั้งที่เป็นเทพบุตรและเทพธิดา เวลาใดที่ปรารถนาจะเสวยในกามคุณก็มีเทวดาที่รู้ใจเนรมิต

ให้ เมื่อได้เสวยกามคุณสมความปรารถนาแล้ว สิ่งที่เนรมิตมาก็จะสิ้นไปเทวดาชั้นปรนิตมิตวสวัตตีจึงไม่มี

คู่ครองประจําเหมือนเทวดาในสวรรค์ชั้นอ่ืน ๆปราสาทวิมาน ทิพยสมบัติ และร่างกาย ของเทวภูมิชั้นนี้มี

ความสวยงามประณีต มากกว่าเทวดาในชั้นนิมมานรดีหลายเท่านักและมีอายุยาวกว่าประมาณ 4 เท่า ถือว่า

เป็นยอดภูมิ คือ ภูมิที่สูงสุดของเทวดาในเทวภูมิ 6 

 เทวภูมิชั้นน้ี เป็นที่สถิตอยู่ของเหล่าเทวดาจําพวกมารทั้งหลาย โดยมีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช และ

สมเด็จพระปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช ทรงเป็นอธิบดี จึงได้ชื่อว่า ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ คือ ภูมิที่อยู่แห่งทวย

เทพ อํานาจปกครองมิได้อยู่แต่เฉพาะเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีภูมิเท่านั้น แต่ยังมีอํานาจ

ปกครองทั่วไปถึงสวรรค์ชั้นต่ําลงอีก 5 ชั้นด้วย คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และมีการ

ปกครองที่แตกต่างจากเทวภูมิอื่น คือแบ่งเป็น 2 แดน อยู่กันฝูายละแดนมีเขตแดนกั้นในระหว่างกลาง ต่าง

ฝูายต่างอยู่ หากมีกิจจําเป็นจึงจะไปมาหาสู่แก่กัน 

 ดินแดนของเหล่าเทวดา มีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราช ทรงเป็นพระเทวาธิราชปกครองในขณะที่ดินแดน

ของเหล่ามาร มีท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช ปกครอง 
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                           ภาพที่ 1 รูปแบบของ สรวงสวรรค์ ในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

              สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ “สรวงสวรรค์” 

สถาปัตยกรรม หรือสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นให้เกี่ยวข้องกับศาสนา ล้วนแล้วแต่มีความ

งดงามแฝงด้วยความหมายในการสร้างและมีเอกลักษณ์ แล้วแต่จินตนาการและความเชื่อของผู้สร้าง

แต่ละถิ่น ไม่ว่าจะเป็น วัดไทย โบสถ์ฝร่ัง มัสยิดอิสลาม สถูปอินเดียและวิหารของชนเผ่าในอเมริกา

กลาง ฯลฯ ซึ่งสถาปัตยกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธา ข้าพเจ้าจึงได้นําเอาอิทธิพล

ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้ามีความสนใจในความงดงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ มาผสมผสานและ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีความเป็นเฉพาะตัวและสื่อให้เห็นถึงความงดงามของสรวงสวรรค์ใน

บรรยากาศใหม่ 

            

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพสถาปัตยกรรมที่ให้อิทธิพลในผลงาน 
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 นคร แอตแลนติส ( Atlantis)    

         “ แอตแลนติส” อาณาจักรโบราณที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และมีตํานานมากมายเกิดขึ้น

เกี่ยวกับ นครแห่งนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นถูกบัญญัติขึ้นโดย เพลโต้ นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงชาวกรีก ที่มี

อิทธิพลต่อแนวคิดและอารยะธรรมของชาวตะวันตกเป็นอย่างมาก  

         

 

 

                                                                   ภาพที่ 3 นครแอตแลนติส 

“แอตแลนติส” ถูกสันนิษฐานว่า เป็นทวีปหนึ่งในมหาสมุทร แอตแลนติก ( ซึ่งชื่อนี้น่าจะมาจากคํา

ว่า แอตแลนติส )แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน เป็นสถานที่อาศัยของมนุษย์ที่มีอารยะธรรมและมี

เทคโนโลยีที่ก้าวล้ํานําสมัย มีการวางผังเมืองเป็นรูปวงกลม กําแพงเมืองถูกสร้างขึ้นด้วยทองคํา 

วิหารเทพเจ้า และสิ่งก่อสร้างในเมืองถูกสร้างขึ้นจากแร่เงินประดับด้วยแร่ “ออร์เออค็อซ” ( เป็นแร่

สีแดงมีคุณสมบัติแข็งแรงมากยากต่อการทําลาย) มีอุทยานพักผ่อนหย่อนใจที่เต็มไปด้วย พฤกษา

นานาพันธุ์และฝูงสัตว์นานาชนิด ไม่ต่างอะไรจาก “สรวงสวรรค์” ราวกับว่านครแห่งนี้ถูกเนรมิต

ขึ้นมาด้วยฝีมือของเทพเจ้า ซึ่งตามตํานานกล่าวเอาไว้ว่านครแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดย เทพเจ้า “โปเซ

ดอน” ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรทั่งปวง ตามตํานานของชาวกรีกคําว่า “แอตแลนติส” มาจากคํา

ว่า “แอตลาส” ซึ่งเป็นหนึ่งในบุตรของเทพเจ้าโปเซดอนนั้นเอง แต่แล้ววันหนึ่ง อณาจักรที่เคย

เจริญรุ่งเรืองและงดงามอลังการแห่งนี้ก็มี อันต้องพังพินาศลงไปจากความพิโรธของเทพเจ้าโปเซ

ดอน ซึ่งพระองค์ได้อุบัติให้เกิดแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์ และน้ําท่วมครั้งใหญ่กลืนกินธรณีพสุธาของ

นครแห่งนี้สู่ก้นทะเลชั่วนิรันดร์ ซึ่งทําให้ทุกวันนี้ดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาและรอคอยการ

คลี่คลายมาจนถึงทุกวันน้ี กลา่วกันว่า อารยะธรรมโบราณหลายแห่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นกรีก  อียิปต์ 

เมโสโปเตเมีย ไปจนถึง อารยะธรรม ในแถบอเมริกากลางนั้น ล้วนได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพล

ซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่ชาว แอตแลนติสทิ้งเอาไว้ให้แทบทั้งสิ้น หรือจะเป็นสถาปัตยกรรมในยุค

ปัจจุบัน อย่าง โรงแรม แอตแลนติส ใน ดูไบ ก็ได้นําเอาเร่ืองราวของ แอตแลนติส มาเป็นแรง

บันดาลใจในการสร้าง เช่นกัน 
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       สวนสวรรค์ อีเดน 

              

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของสวนอีเดน 

 “อีเดน” สวนสวรรค์ที่เป็นที่มาของเร่ืองราวความเชื่อของชาวคริสต์เกี่ยวกับการกําเนิดของมนุษย์คู่แรกของ

โลก คือ อาดัม กับ อีฟ ตามความเชื่อของคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับปฐมกาล สวนอีเดนได้ถูกจินตการสร้างสรรค์

โดยศิลปินและนักประพันธ์มาหลายยุคหลายสมัยกล่าวเอาไว้ว่า สวนสวรรค์แห่งนี้สุขสงบ สวยงาม อุดม

สมบูรณ์ไปด้วยน้ําและอาหาร อาดัมและอีฟมีสัตว์ทุกตัวในท้องทุ่งและนกทุกตัวในอากาศเป็นเพื่อน มีต้นไม้

และดอกไม้ที่สวยงามคอยให้ความร่มเย็น มีสายน้ําที่เป็นประกายระยิบระยับไหล่ผ่านอุทยานสวนสวรรค์

แห่งนี้เพื่อคอยให้ความชุ่มชื่น ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั่งหลายต่างใช้ชีวิตร่วมกันในสวนแห่งนี้อย่างมีความสุขแต่แล้ว

วันหน่ึงเร่ืองเลวร้ายก็ขึ้น เมื่อ อาดัม กับ อีฟ ถูกมารร้ายหลอกให้กินผลไม้แห่งความรู้ จนทั้งคู่ต้องถูกขับไล่

ออกจากสวนสวรรค์แห่งนี้ 
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                                    ภาพที่ 5 ต้นไม้“อิกดราซิล” สถานที่ตั้งของแอสการ์ด 

           แอสการ์ด 

          แอสการ์ด สวรรค์ของชาวนอร์สตั้งอยู่บนต้นไม้ “อิกดราซิล”  (ต้นไม้แห่งโชคชะตา) เป็น

สถานที่ของเหล่าทวยเทพของชาวสแกนดิเนเวีย หรือ พวก “ไวกิ้ง” ( ดินแดน ประเทศ สวีเดน 

เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ในปัจจุบัน) แอสการ์ดเป็นสรวงสวรรค์ที่เต็มไปด้วย

น้ําแข็ง เนื่องจากภูมิประเทศในแถบนี้เต็มไปด้วยน้ําแข็งทําให้ความเชื่อของชาวนอร์ส ถูกสร้างขึ้น

ให้มีเร่ืองราวเกี่ยวกับน้ําแข็ง แอสการ์ด มี โอดิน เป็นเทพสูงสุด คอยปกครองเทพ ยักษ์ คนแคระ 

ทั้งหลาย สิ่งที่แตกต่างจากตํานานเทพของชนชาติอ่ืนก็คือ เทพแห่งสแกนดิเนเวียเป็นพวกลูกครึ่ง 

คร่ึงยักษ์คร่ึงเทพ สามารถตายได้ ชาว สแกนดิเนเวีย เชื่อว่า การตายในสนามรบขณะที่ยังเป็นหนุ่ม

อยู่นั้น จะได้รับคัดเลือกให้ไปอยู่ ที่ “ วัลฮัลลา” สวรรค์แห่งนักรบ (ฝึกดาบ ฝึกการต่อสู้ ถ้าพลาด

ตายไปก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ออกไปฝึกใหม่ได้อีก ) ฝึกอยู่แบบนี้จนกว่าจะถึงเวลา Ragnarok เวลา 

Ragnarok คือ เวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลจะถูกทําลายอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งเทพเจ้าต่าง ๆ ด้วย

จากความเชื่อนี้ทําให้เข้าใจว่า การที่ชาว “ไวกิ้ง” ชื่นชอบการรบและการทําสงครามก็น่าจะมาจาก

ความเชื่อนี้ นอกจากนี้ตํานานของสวรรค์แห่งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ “เจ อาร์ อาร์ โทลคีน” 

นักประพันธ์และนักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษได้ให้กําเนิดบทประพันธ์ชื่อก้องโลกอย่าง The lord of 
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the ring ซึ่งต่อมาถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์ โดยการกํากับ ของ ปีเตอร์ แจ็คสัน ยอดผู้กํากับชาว

นิวซีแลนด์ จนสร้างรายได้ถล่มทลายและได้รางวัลอีกมากมาย 

 

โลกใต้ทะเล 

             ท้องทะเล อีกมุมหนึ่งของโลกใบนี้ที่รอคอยการค้นหาปริศนาแห่งความงดงาม โลกสีคราม

อันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ เต็มไปด้วยความงดงามราว กับ เป็นดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ที่เต็มไป

ด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่สีสันสดใสแหวกว่ายไปมา ดอกไม้ ปะการังและเหล่ากอกัลปังหารูปร่างแปลก

ตาพัดโบกไปมาตามกระแสน้ําช่วยเพิ่มเติมความมหัศจรรย์และมนต์เสน่ห์ให้โลกใต้ทะเล  

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงโลกใต้ทะเล 

             4.ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี 

      ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี นั้น มีความพิเศษตรงที่ความแปลกพิสดาร เร่ืองราวเนื้อหา ฉาก รวม

ไปถึงการออกแบบตัวละครที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ให้อิทธิพลกับ

ผลงานของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก 
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                                                                                    บทท่ี 3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

                  ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า เป็นการแสดงออกทางรูปแบบที่เป็นอุดมคติ เกี่ยวกับ 

สรวงสวรรค์ซึ่งได้รับจากประสบการณ์ตรงแสดงถึงความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีความศรัทธาต่อเร่ืองราว

เหล่านี้ โดยนําเอาจินตนาการส่วนตัวผสมผสานกับข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าและศึกษามาถ่ายทอด

เป็นผลงานศิลปะ 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

สําหรับขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้มีการกําหนดเป็น3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล 

การศึกษาหาข้อมูลของข้าพเจ้าเกิดจากความบันดาลใจ และความรู้สึกในการรับรู้และ

สัมผัสจากประสบการณ์ส่วนตัวจากการที่ข้าพเจ้ามีความผูกพันกับเร่ืองราวเหล่านี้มาตั้งแต่วัยเด็ก 

ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน โดยที่มาของข้อมูลมาจาก การได้สอบถามจากผู้รู้ หนังสือ

ตํานานเร่ืองเล่าต่างๆ ภาพของสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ สรวงสวรรค์ จาก อินเตอร์เน็ต  

2.ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

เมื่อข้าพเจ้าได้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาแล้ว จึงนํามาศึกษา รูปแบบ ลักษณะเด่น หา

ความหมายและวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ของสิ่งนั้น และใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว

จินตนาการความคิดของข้าพเจ้าที่ต้องการนําเสนอ โดยการสร้างภาพร่างขึ้นมาตามที่ได้จินตนาการ

เอาไว้ ให้เข้ากับเทคนิคส่วนตัว หลังจากนั้นจึงทําการสรุปภาพร่างและแก้ปัญหาในการจัด

องค์ประกอบภาพเพื่อให้ได้ภาพร่างที่ชัดเจนตรงกับจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ 

3.ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง 

          ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจ จนเกิดภาพร่างที่สมบูรณ์แล้ว จึงลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อถ่ายทอด

ความรู้สึกนั้นออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดตรงตามจินตนาการที่ได้วางเอาไว้ ผ่านกระบวนการ 
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สร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยใช้เทคนิค วาดเส้นปากกาและเขียนสี แสดงออกถึงรูปแบบและความรู้สึกที่

ต้องการถ่ายทอด 

 

ทัศนธาตุท่ีปรากฏในการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ทัศนธาตุที่เข้ามาประกอบในผลงานและสามารถให้

อารมณ์ความรู้สึกปรากฏให้เห็นได้มี ดังนี้ 

1.เส้น 

           ผลงานของข้าพเจ้าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เทคนิค วาดเส้น ดังนั้น เส้น จึงเข้ามามีบทบาทใน

การแสดงออกอย่างชัดเจน โดยข้าพเจ้าต้องการให้ เส้น ถ่ายทอดความละเอียดอ่อนของรายละเอียด

ปลีกย่อย ต่างๆภายในตัวงานให้ออกมามีความสมบูรณ์ที่สุด 

2.ส ี

       ข้าพเจ้าได้มีการกําหนดรูปแบบของสีในงานให้เป็นสีโทนเดียว เช่น ขาว ดํา อาจจะมีสีทองเพิ่ม

บ้างเล็กน้อย ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการควบคุมและต้องการถ่ายทอดลักษณะเด่นของสีโทนเดียวซึ่งมีเสน่ห์

ในตัวของมันและให้ความรู้สึกลึกลับสอดคล้องกับเร่ืองราวและแนวความคิดของข้าพเจ้าที่ต้องการ

นําเสนอ ดังนั้นผลงานที่ปรากฏออกมา จึงเป็นสีขาว ดํา ซะเป็นส่วนใหญ่ 
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บทท่ี 4 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ 

                ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ ความงดงามในดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ” นี้ 

เป็นการนําเสนอเน้ือหาสาระของ สรวงสวรรค์ ที่เกิดจากความเชื่อความศรัทธาของตัวข้าพเจ้าที่

ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก โดยการหยิบยกเอาเร่ืองราวเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงาน โดยการใช้เทคนิควาดเส้นปากกาบนกระดาษ ถ่ายทอดความงดงาม ยิ่งใหญ่ 

อลังการ ของ สรวงสวรรค์ที่เกิดจากจินตนาการและแสดงออกมาเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติในรูปแบบ

ศิลปะไทยร่วมสมัยเพื่อให้คนดูได้ซึมซับและสัมผัสได้ถึงความงดงามของ สรวงสวรรค์ รูปแบบที่

เป็นเฉพาะตัวของ ข้าพเจ้า ซึ่งมีขั้นตอนแต่ละช่วงดังนี้ 

การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ผลงานในช่วงระยะนี้ ข้าพเจ้ายังอยู่ระหว่างหาความเป็นไปได้ใน

การแสดงออกที่เป็นลักษณะเฉพาะตน โดยการค้นหารูปแบบของ สรวงสวรรค์ ที่แตกต่างออกไป

จากแบบประเพณีโบราณซึ่งผลงานในช่วงนี้ แสดงเน้ือหาเร่ืองราวที่เกิดจากจินตนาการของข้าพเจ้า 

ถ่ายทอดผ่านเทคนิคปากกาลูกลื่นบนการะดาษ  ลักษณะการเขียนนั้นเต็มไปด้วยรายละเอียด จน

แทบไม่มีพื้นที่ว่าง 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 สําหรับผลงานในระยะที่ 2 ข้าพเจ้าเร่ิมกระชับเนื้อหาและ

แนวความคิดให้เหลือแต่เร่ืองราว ของสรวงสวรรค์ในคติความเชื่องทางพุทธศาสนา โดยการนําเอา

รูปแบบของ สรวงสวรรค์ในรูปแบบประเพณีมาพัฒนารูปแบบให้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของข้าพเจ้า 

ถ่ายทอดผ่านเทคนิคปากกาบนกระดาษเหมือนเดิม แต่ลักษณะการเขียนเร่ิมมีการปรับเปลี่ยนโดยมี

การให้ความสําคัญกับพื้นที่ว่างมากขึ้น  

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 1 สําหรับผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าได้หยิบยกเอารูปแบบของเขาพระสุเมรุ มา

เป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงาน ลักษณะการวางองค์ประกอบคล้ายคลึงกับแบบประเพณี

โบราณ แต่มีความแตกต่างตรงที่รูปแบบที่ข้าพเจ้าได้พัฒนาให้มีความแตกต่างไปจากไทยแบบ 
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ประเพณี โดยนําเอาความงดงามที่เป็นรูปธรรม หลายอย่าง เช่น รูปแบบของสถาปัตยกรรม ยอดเขา 

มหาสมุทร ฯลฯ มาผสมผสานเข้ากับจินตนาการของตนเอง ถ่ายทอดผ่านเทคนิคปากกาบนกระดาษ 

ที่เต็มไปด้วยรายละเอียด 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 2 ผลงานชิ้นที่ 2 ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก สระอโนดาต ซึ่งเป็น

สระน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งหน่ึงในสรวงสวรรค์ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยผลงานชิ้นน้ียังคง

นําเสนอผ่านเทคนิคปากกาบนกระดาษเหมือนเดิม นําเสนอรูปแบบของสระอโนดาตที่ให้ความรู้สึก

เคลื่อนไหวบวกกับจังหวะลีลาที่สอดคล้องกันและนําเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไปจากผลงานชิ้น

ที่ 1 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากงานจิตรกรรมบนเพดานของยุโรป ในผลงานชิ้นนี้พื้นที่ว่างได้

เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ซึ่งทําให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

สรุปปัญหาท่ีพบ 

        การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าในคร้ังนี้ เป็นการพัฒนาและสร้างสรรค์ไป

พร้อมๆกัน เมื่อเกิดการสร้างสรรค์ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น และจะต้องแก้ปัญหานั้นให้ได้เพื่อที่จะให้

ผลงานบรรลุตามจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ต้ังใจเอาไว้ สําหรับปัญหาที่พบจากผลงานทั้ง 2 ชิ้นพบว่า

ลักษณะของผลงานมีความคล้ายคลึงกัน คือ ข้าพเจ้านําเสนอในเร่ืองราวแบบเดิม และเทคนิคเดิมซึ่ง

เป็นความชอบส่วนตัวของข้าพเจ้า ทําให้ผลงานออกมามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน รูปแบบ 

องค์ประกอบและจุดเด่นของตัวผลงานยังแสดงพลังความรู้สึกออกมาได้ไม่เต็มที่ ผลงานยังมี

ลักษณะแบน เพราะข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับทุกรายละเอียดมากเกินไป ทําให้ผลงานลดความ

น่าสนใจลง 

การแก้ไขปัญหา  

      ในการทําโครงการศิลปนิพนธ์ชุด “ ความงดงามในดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ” นี้ ข้าพเจ้าได้
รวบรวมประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อความเชื่อความศรัทธานี้  บวกกับข้อมูลที่ได้ทําการค้นคว้าจาก
ที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือ หนังสือตําราต่างๆ ทําให้เกิดจินตนาการใหม่ๆ 
บวกกับการสร้างสรรค์ ที่ข้าพเจ้าเร่ิมให้ความสําคัญอารมณ์ ความรู้สึกมากขึ้น รวมไปถึงกับ
องค์ประกอบภาพให้มีความน่าสนใจมากขึ้นน่าจะแก้ไขปัญหาน้ีได้ไม่ยาก           
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ภาพท่ี 7 ภาพผลงานสร้างสรรค์ในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นท่ี 1 

ชื่อผลงาน  “ จินตนาการจากดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ 1 ”  ( ช้างเอราวัณ ) 

ขนาด 60 X 80 ซ.ม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพผลงานสร้างสรรค์ในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นท่ี 2 

ชื่อผลงาน  “ จินตนาการจากดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ 2 ”  ( พระราชวังใต้สมุทร ) 

ขนาด 60 X 80 ซ.ม 
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 ภาพท่ี 9 ภาพผลงานสร้างสรรค์ในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นท่ี 3 

ชื่อผลงาน  “ จินตนาการจากดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ 3 ”  ( วิหารแห่งฟากฟ้า ) 

ขนาด 60 X 80 ซ.ม 
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ภาพท่ี 10 ภาพผลงานสร้างสรรค์ในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นท่ี 1 

ชื่อผลงาน  “ ดาวดึงส์หมายเลข 1 ” 

ขนาด 60 X 80 ซ.ม 
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ภาพท่ี 11 ภาพผลงานสร้างสรรค์ในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นท่ี 2 

ชื่อผลงาน  “ ดาวดึงส์หมายเลข 2 ” 

ขนาด 60 X 80 ซ.ม 
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ภาพท่ี 12 ภาพผลงานสร้างสรรค์ในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นท่ี 3 

ชื่อผลงาน  “ จักรวาล ” 

ขนาด 60 X 80 ซ.ม 
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ภาพท่ี 13 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 1 

ชื่อผลงาน  “ความงดงามในดินแดนแห่งสรวงสวรรค์” ( เขาพระสุเมรุ )  

                                                       ขนาด  115 x 150 ซ.ม 
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ภาพท่ี 14 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นท่ี 2 

ชื่อผลงาน  “สระอโนดาต”  

ขนาด 135 X 110 ซ.ม 
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                                                                                  บทท่ี5 

บทสรุป 

               ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชื่อ  “จินตนาการความงดงามในดินแดนแห่งสรวงสวรรค์”  

ของข้าพเจ้าชุดนี้ สามารถสรุปได้ถึงรูปแบบที่มีการพัฒนาแตกต่างไปจากไทยแบบประเพณีโบราณ โดยมี

การสร้างสรรค์ให้มีความเป็นร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงแฝงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อันเป็น

บ่อเกิดของจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อความเชื่อ

เหล่านี้ที่นับวันจะเลือนหายไปจากใจของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหน สังเกตได้จาก การทําสงคราม 

การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในสังคมปัจจุบันที่เกิดความวุ่นวายขึ้นทั่วทุกมุมโลก    

             ในด้านความคิดและรูปแบบที่ข้าพเจ้าได้นําเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าในระยะเวลาอันสั้น 

อาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ก็สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลงานศิลปไทยร่วมสมัยที่ข้าพเจ้ากําลังศึกษา

อยู่ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจขึ้นมาได้ และ ให้คุณค่าในด้านจิตใจกับคนในสภาพสังคมปัจจุบัน    

หวังว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อไปทั้งในด้านความคิดและประสบการณ์ในการ

สร้างสรรค์ต่อไป ทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ที่สนใจจะศึกษา เพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและคงคุณค่าในด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยยิ่งๆขึ้นไป 
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ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ     นายเมษา โยนาแว่น 

เกิด 9 เมษายน พ.ศ.2530 

โทรศัพท์ 084-7123763 

ท่ีอยู่  11 หมู่ 7 บ้านท่าต้นเกี๋ยง ต. สันติสุข อ.พาน จ. เชียงราย 57120 

 ประวัติการศึกษา  

-โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 

-วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย 

-มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาศิลปไทย 

ประวัติการแสดงงาน 

ร่วมแสดงงานนิทรรศการ Reflection of voice ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เกียรติประวัติ 

     -รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 1 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด   

    -รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวด “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 2 บริษัท ชิน คอร์
ปอเรชั่น จํากัด   

   -รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ “คําสอนของพ่อ” ธนาคาร UOB 

  -ผลงาน หนังสือลายเส้นชุด “ศิลปะการคลี่คลายลวดลายเส้น” สํานักพิมพ์ เศรษฐศิลป์ 

 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวด “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 5 บริษัท อินทัช 
จํากัด   

 -รางวัลชมเชยการประกวดศิลปกรรม “พระพิฆคเนศ ” 
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