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วิป7สสนากรรมฐาน เปKนแนวทางปฏิบัติเพื่อหลุดพ'นจากความทุกข0 หรือเรียกวRาหนทางเข'าสูR
มรรคผลนิพพาน เพราะเหตุที่มนุษย0มีความทุกข0ในระหวRางการใช'ชีวิต และที่สุดก็ต'องพบกับความตาย
อันเปKนธรรมดาที่ ไมRม ีผู 'ใดหนี พ' น วิป7สสนากรรมฐานมาได'อยRางไร ศาสนาพุทธนั้นเปKนมาอยRางไร
ดินแดนสุวรรณภูมิที่พูดถึงกันอยูRตรงไหน ผู'อRานคงสงสัยวRาที่ไหนหรืออยRางไร รวมถึงพระพุทธศาสนา
ทำไมถึงเจริญรุRงเรืองในดินแดนแทบเอเชียตะวันออกแล'ว ป7จจุบันสถานที่เหลRานี้เปลี่ยนเปKนอยRางไร
การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับรRองรอยของวิป7สสนาวงศ0ผRานการถRายภาพโดยเดินทางเข'าสูR
ประเทศเมียนมาร0เพื่อค'นหาสถานที่ที่ได'กลRาวถึงในหนังสือวิป7สสนาวงศ0 ซึ่งอยูRในประเทศเมียนมาร0
เกือบทั้งสิ้นตั้งแตRสมัยพระเจ'าอโศกที่มีการสRงพระโสณะและพระอุตตระให'มาเผยแพรRศาสนาพุทธ
ที่ดินแดนสุวรรณภูมิหรือก็คือเมืองสะเทิม ในประเทศเมียนมาร0ในป7จจุบัน เมืองสะเทิมนี้เปKนจุดเริม่ ต'น
ของพุทธศาสนา กRอนที่จะไปเผยแผRไปยังเมืองตRาง ๆ ในประเทศเมียนมาร0รวมไปถึงประเทศใกล'เคียง
ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต' ซึ่งก็รวมทั้งประเทศไทยด'วย
ณ ป7จจุบัน การปฏิบัติวิป7สสนากรรมฐานในประเทศไทย ได'เจริญรุRงเรืองมากทั้งสถานปฏิบัติ
ธรรม วัดวาอาราม รวมถึงผู'สอนทั้งที่เปKนสมณะและเปKนฆราวาส เนื่องจากคนเราได'เข'าใจและเข'าถึง
ผลของการปฏิบัติธรรมเรื่อยมาสRงผลให'การปฏิบัติวิป7สสนากรรมฐานนั้นยังมีความตRอเนื่องถRายทอด
จากรุRนสูRรุRน เพื่อมุRงหาหนทางการหลุดพ'นจากสังสารวัฏคือการเกิดแล'วเกิดอีก หรือเรียกอีกอยRางวRา
บรรลุมรรคผลนิพพานได'มีดวงตาเห็นธรรมนั่นเอง การรู'ทมี่ าที่ไปของจุดเริ่มต'นของพุทธสนาจะชRวยให'
ผู'อRานเข'าใจได'เข'าใจลึกซึ้งขึ้นเรื่องวิป7สสนากรรมฐานในประเทศไทย

ง

Thesis Title
Name
Concentration
Academic Year

Pilgrimage Vipassana Wong
Mr. Chanin Rattanachatree
Visual Arts (Mixed Media)
2019
Abstract

Vippsana is a solution to free one’s self from suffering or is a way to have
attained nirvana, because humans will suffer as they live until death brings them apart,
which is unavoidable. How does Vippsana starts? What is the background of Buddhism?
Where is Suwannaphum? The reader might question where or how, including why
Buddhism is so prosperous in East Asia, and how these places have changed.
Photography is used to find traces of Vippsana Wong, by traveling into
Myanmar to search for the places that is written in the book of Vippsana Wong, which
all the places are mostly in Myanmar since the era when Ashoka the Great sent Phra
Sona and Phra Uthara to spread Buddhist teachings in Suwannaphum and Saterm area.
In Myanmar nowadays, Saterm is the starting point of Buddhism before spreading to
other areas in Myanmar and nearby countries in Southeast Asia, including Thailand.
At present, meditation practice in Thailand has prospered a lot, including
religious temples, including monks and People. Because people understand and have
access to the effects of Dharma practice. Continuously, People result in the practice
of Vipassana meditation continuously from generation to generation. In order to find a
way to liberate from samsara, which is to be born again. Also known as achieving the
Nirvana Knowing the origins of the beginning of Buddhism.It will help the reader to gain
a deeper understanding of Vipassana in Thailand.
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สุดท'ายนี้ขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่เอื้ออำนวยประโยชน0ตRอการสร'างสรรค0งานศิลปนิพนธ0
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เปKนอยRางยิ่งวRาหนังสือเลRมนี้ จะมีประโยชน0อยRางยิ่งตRอผู'ที่สนใจและเปKนแนวทางให'กับผู'ที่มีสนใจใน
การศึกษาศิลปะของตนเอง อันสามารถนำประยุกต0ใช'ในผลงงานตัวเองตRอไป
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35 ภาพผลงานชุดที่ 1 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
36 ภาพผลงานชุดที่ 1 รูปแบบการติดตั้งผลงาน
37 ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwe Sar Yan Pagoda
38 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kyeilk Sain Lan Pagoda
39 ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwe Sar Yan Pagoda
40 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kaw Gon Cave
41 ภาพผลงานชุดที่ 2 Win Sein Monastery
42 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kaw-Gun-Cave
43 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kaw-Gun-Cave
44 ภาพผลงานชุดที่ 2 Abhidhamma University Thaton City
45 ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwemawdaw Pagoda
46 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kay Thun Pagoda
47 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kyaik Pun Pagoda
48 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kyaiktiyo Pagoda
49 ภาพผลงานชุดที่ 2 Three Pagodas Mount
50 ภาพผลงานชุดที่ 2 Manuha Phaya
51 ภาพผลงานชุดที่ 2 Nyaung Lat Phet
52 ภาพผลงานชุดที่ 2 Nan Hpaya
53 ภาพผลงานชุดที่ 2 Myauk Guni
54 ภาพผลงานชุดที่ 2 Myauk Guni
55 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
56 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
57 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
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ภาพที่
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59
60
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สารบัญภาพ(ต'อ)
ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
ภาพผลงานชุดที่ 2 Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre
ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwedagon pagoda
ภาพผลงานชุดที่ 2 Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre
ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwedagon pagoda
ภาพผลงานชุดที่ 2 International Meditation Centre
ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwedagon pagoda
ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwedagon pagoda
ภาพผลงานชุดที่ 2 Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre
รูปแบบการนำเสนอที่ 2 ครั้งที่ 1
รูปแบบการนำเสนอที่ 2 ครั้งที่ 1
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 สเก็ต
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 กลุRมสะเทิม
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 กลุRมยRางกุ'ง
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 กลุRมพุกาม
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 กลุRมบาโก
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 กลุRมมัณฑะเลย0
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 ผลงานที่ติดตั้ง
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 โดยเปKนสRวนหนึ่งของวีดิโอ
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 โดยเปKนสRวนหนึ่งของวีดิโอ
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 โดยเปKนสRวนหนึ่งของวีดิโอ
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 โดยเปKนสRวนหนึ่งของวีดิโอ
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป/นมาและความสำคัญของป9ญหา
ข"าพเจ"าได"อ*านหนังสือเล*มหนึ่งซึง่ หนังสือเล*มนี้ได"กล*าวถึง พระวิป@สสนากรรมฐานที่ถ*ายทอด
ตั้งแต*สมัยพุทธกาลจนถึงป@จจุบัน โดยหนังสือเล*มนี้ได"เล*าที่มาที่ไปตั้งแต*เริ่มต"นแล"วผ*านเหตุการณL
มากมายจนกระทั้งเปMนการปฏิบัติธรรมวิป@สสนากรรมฐานในป@จจุบันโดยพระโสณะอรหันตL และพระ
อุตตระอรหันตL นั้นมีความสำคัญจนถึงป@จจุบันเพราะข"าพเจ"าได"ปฏิบัติมาหลากหลายที่แล" วล"วน
แล"วแต*มาจากสองพระอรหันตLทงั้ สิน้ ข"าพเจ"าได"รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเล*มนี้จงึ อยากไปเดินทาง
ตามเส"นทางในหนังสือวิป@สสนาวงศL เพื่อหาประสบการณLของการเดินทางที่เปรียบเสมือนการธุดงคL
ของพระสงฆLเพื่อที่บำเพ็ญและขัดเกลาทั้งภายนอกและภายในของการเดินทางตามวิป@สสนาวงศL
วัตถุประสงค?ของการสรAางสรรค?
1.เพื่อสร"างสรรคLผลงานผ*านภาพถ*ายเพื่อไปในสถานที่ในหนังสือวิปส@ สนาวงศL
2.เพื่อเดินทางตามเส"นทางในหนังสือ แล"วพบเจอสถานทีร่ ะหว*างเดินทาง
3.เพื่อผจญภัยผ*านเส"นทางที่พระโสณะอรหันตLพระอุตตระอรหันตLและผ*านวงศLของวิป@สสนา
4.เพื่อเพื่อหาประสบการณLของการเดินทางที่เปรียบเสมือนการธุดงคLของพระสงฆL
5.เพื่อการสานต*อความตั้งใจของ พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ. 9)ให"สำเร็จ
แนวความคิดในการสรAางสรรค?
ผู"เขียนหนังสือ พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ป.ธ.๙) ได"เขียนหนังสือชื่อวิป@สสนาวงศLซึ่ง
เนื้อหาในหนังสือเล*นได"พูดถึงที่มาของการเดินทางของวิป@สสนากรรมฐานตั้งแต*พระโสณะอรหันตL
และพระอุตตระอรหันตL จนถึงป@จจุบัน แต*ระหว*างที่ผู"เขียนไปพม*า เพื่อไปสืบค"นต"นตอที่เมืองสะเทิม
พระคุณเจ"า พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ป.ธ.๙)ได"มรณภาพเสียก*อนที่เมืองทะวาย ซึ่งอยู*ไม*ไกล
จากเมืองสะเทิม ข"าพเจ"าจึงต"องเดินทางไปตามความจริงที่มีจริงในหนังสือทั้งปรากฎและไม*ปรากฎ
ข"าพเจ"านั้นได"ปฏิบัติธรรมวิปส@ สนากรรมฐานทำให"ข"าพเจ"าอยากรู"ถึงเส"นทางของวิปส@ สนา
กรรมฐานที่ข"าพเจ"าปฏิบัติอยู*นั้น เพื่อหาประสบการณLเดินทางตลอดเส"นทาง ซึ่งทำให"ข"าพเจ"าต"อง
เดินทาง ค"นหา เพื่อให"ความกระจ*างกับข"าพเจ"าเกี่ยวกับเส"นทางของวิปส@ สนาวงศL

2
ทำให"ข"าพเจ"ารู"สึกมุ*งประเด็ดในการถ*ายรูปตลอดเส"นทาง ซึ่งสื่อภาพถ*ายฟeลLมนั้นเปMนสื่อที่
แตกต*างจากสื่ออื่นเพราะ ภาพถ*ายฟeลLมคือการจับช*วงเวลาความจริงในป@จจุบันขณะ โดยสื่ออื่ินไม*
สามารถทำได"ฉะนั้นภาพถ*ายฟeลLมเปMนสื่อที่มีความเก*าและด"วยการทำเปMนขาวดำทำให"ผ* านการเวลา
ทำให"รู"สึกถึงอดีตตั้ง แต*สมัยก*อน ฉะนั้นสื่อภาพถ*ายฟeลLม ขาวดำ ให"ความรู"สึกที่แตกต* างกั นจาก
ดิจิตอล
ขอบเขตของโครงการ
ขอบเขตด"านเนื้อหา มีเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับ การเดินทาง
ขอบเขตด"านรูปแบบลักษณะของผลงานในรูปแบบของภาพถ*ายฟeลLม วีดิโอ
ขอบเขตด"านรูปแบบ เปMนแบบภาพถ*ายดิจิตอล ภาพถ*ายฟeลมL วีดิโอ
วิธีการศึกษา
1. อ*านหนังสือวิปส@ สนาวงศL
2. วางแผนงาน
3. ศึกษาพื้นที่
4. ลงพื้นที่ภาคสนาม
5. ปฏิบัติงาน
6. วิเคราะหL
7. นำเสนอเปMนผลงาน
แหลJงขAอมูล
1. เว็บไซตLที่มีข"อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่
2. ห"องสมุด
3. สอบถามข"อมูลจากบุคคลผูม" ีประสบการณL
4. หนังสือ
5. คนในพื้นที่
6. สำรวจ
7. บทความ

3
อุปกรณ?ที่ใชAในการทำศิลปนิพนธ?
1. กล"องถ*ายรูปดิจิตอล Sony aiii3
2. กล"องถ*ายรูปฟeลLม Nikon FG , Rolleiflex SLR 3.5 และ Graflex crown 4x5
3. คอมพิวเตอรL
4. Tank ล"างฟeลLม
5. น้ำยา D72 D76 Fixer
6. กระดาษอัดรูป

บทที่ 2
ข(อมูลการสร(างสรรค3
เนื่อ งด*วยผลงานศิล ปนิพ นธ5ชุดนี้ม ีชื่อ ว;า “การเดินทางของวิป Aส สนาวงศ5 (Pilgrimage
Vipassana Wong)” ก;อนอื่นผู*เขียนขอชี้แจงความหมายของชื่อศิลปนิพนธ5 โดยเฉพาะคำว;า การ
เดินทาง คือ Journey แต;ข*าพเจ*าใช*คำว; า Pilgrimage ซึ่งแปลว;า แสวงบุญ ส;วนคำว;า วิปAสสนา
(Vipassana)” วิปAสสนากรรมฐาน หมายถึง การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางในมหาสติปA ฏฐาน
สูตร คือ การเจริญสติอันเปjนไปใน กาย เวทนา จิต และธรรม ส;วนของวงศ5 แปลว;าวงศ5ตระกูล แต;
ข*าพเจ*าใช*คำทับศัพท5ในการตั้งชื่อหัวข*อ
ข(อมูลที่เกี่ยวข(อง
วิป9สสนาวงศ3 (Vipassana Wong)
หนังสือวิปAสสนาวงศ51 เปjนหนังสือที่พูดถึงการเดินทางของเส*นทางสายวิปAสสนาที่สืบสายมา
จากอินเดียสู;แถบบริเวณดินแดนสุวรรณภูมิ โดยดินแดนใน สุวรรณภูมิ2นั้นจริงแล*วนั้น มีชื่อเก;าว;า
เมืองสุวรรณธรรมแต;ภายหลังผูค* นในพื้นที่นั้นได*เปลีย่ นชื่อของเมืองนี้ว;า สะเทิม ปAจจุบันเมืองนี้ได*อยูท; ี่
ประเทศเมียนมา
โดยปAจจุบันมีนักวิชาการ บทความที่พูดถึงดินแดนสุวรรณภูมิ ว;าดินแดนสุวรรณภูมินี้อยู;ตรง
บริเวณ องค5พระปฐมเจดีย5ที่จังหวัดนครปฐมในประเทศไทย หรือบริเวณเมืองสะเทิมในประเทศ
เมียนมา โดยในองค5พระปฐมได*พบหลักฐานที่ในอาณาจักรทวารวดีโดยมี ธรรมจักรและกวางหมอบ
หรือจะเปjนเจดีย5ทรงระฆังคว่ำแบบสมัยพระเจ*าอโศกเปjนต*น ซึ่งเปjนตัวบ;งบอกถึง ดินแดนสุวรรณภูมิ
แต;ก็ได*มีอีกหลักฐานหนึ่งซึ่งอยู; ในหนังสือมหาวงศ5 พงศาวดารลังกาทวีป ที่พูดถึงประเทศเมียนมาว;า
เมือ งสะเทิม เปjนจุดเริ่ม ต*นของศาสนาพุทธที่เข*ามาสู;ดินแดนสุวรรณภู ม ิโ ดยมี ศิลาจารึ ก ที ่ พูดถึง
พระโสณะ พระอุตตระ ที่ได*เดินทางมาสู;เมืองสุวรรณธรรมหรือในปAจจุบันชื่อ เมืองสะเทิม และใน
1

พระพรหมโมลี, วิป9สสนาวงศ3, พิมพ5ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ5เลี่ยงเซียงจงเจริญ, 2514) 1-110.
สุวรรณภูมิ เปjนชื่อเรียกดินแดนที่มีการกล;าวถึงในคัมภีร5โบราณหลายฉบับในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งคำ
ว;าสุวรรณภูมิมีความหมายว;า แผ;นดินทอง
2

4

5
หนังสือวิปAสสนาวงศ5ได*มีการกล;าวถึงเมืองสะเทิมเปjนเมืองที่พระโสนะ พระอุตระมาเผยแพร ศาสนา
พุทธในดินสุวรรณภูมิแห;งนี้
โดยในหนังสือวิปAสสนาวงศ5ได*กล;าวถึงจุดเริม่ ต*นของการเดินทางพระพุทธศาสนา แล*วเข*ามาสู;
ประเทศไทย โดยจุดเริ่มต*นในปy พ.ศ. 235 ท;านพระมหาโมคคัลลีบุตรได*รับสั่งให* พระโสณะและพระ
อุตตระ มาในดินแดนสุวรรณภูมิแห;งนี้ โดยเมืองสุธรรม เมืองเผาโอ;งติดกับมหาสมุทร หรือเมืองสะเทิม
ในปAจจุบัน มีกฎประเพณีสืบต;อกันมา ให*เขียนรูปมนุสีหะลงไปในใบตาลหรือใบเสม็ดมอบให*ทารกเกิด
ใหม; เพื่อเปjนการป|องกันพวกนางยักขิณีผีเสือ้ น้ำที่จะมาจับเด็กทารกแรกเกิดไปกินเปjนอาหาร จากนัน้
พระพระโสณะและพระอุตตระได*แสดงพระธรรมเทศนา พรหมชาลสูตร ได*มีการบรรพชาอุปสมบท
เปjนพระภิกษุสงฆ5จำนวน 60,000 ท;านได*นำอัปปมาทเปjนประธานตั้งสติมั่นมากมายให*เปjนมหาสติปฏA
ฐาน 4 ได*แก; กายานุปAสสนา เวทนานุปAสสนา จิตตานุปAสสนา และ ธัมมานุปAสสนา และสุธรรมบุรี
หรือเมืองสุธรรมเมื่อถึงอายุขัย พระโสณะและพระอุตตระก็ดับขันธ5เข*าสู;พระนิพพานไปแล*วกาลต;อมา
ศาสนาก็ได*เผยแผ;ศาสนาของการปฎิบัติธรรมสายวิปAสสนาสู;เมืองต;างได*แก; เมืองอริมัทนนคร และไชย
ปุระนคร เปjนต*น เหล;าพุทธบริษัทสี่ ได*ช;วยกันประกาศพระพุทธศาสนาโดยสืบวิปAสสนาวงศ5 สั่งสอน
ตามลำดับนับร*อยนับพันปy ตราบเท;าจนถึงยุคของพระธรรมทัสสีอรหันต5
พระพุท ธศาสนายุก าลล;วงได* 1,000 ปyเ ศษแล*ว เมือ งสุธรรมได*ม ีพ ระมหาเถระนามว; า
พระอโนมทัสีอรหันต5 เปjนอาจารย5สอนพระวิปAสสนากรรมฐานอยู;ท ี่ มหาวิหารสำนักปฏิบัติธรรม
วิปAสสนากรรมฐาน ที่เมืองสุธรรม หรือสะเทิม สืบเชื้อสายมาจากวิปAสสนาวงศ5โดยตรงเมื่อถึงอายุขันธ5
ของพระอโนมทัสีอรหันต5 ก็มีศิษย5ชั้นผู*ใหญ;ของท;านนามว;า พระอธิสีลอรหันต5มหาเถระ ดำรงตำแหน;ง
ที่คณะปาโมกข5และเปjนอาจารย5สอนพระวิปAสสนากรรมฐานในมหาวิหาร เมื่อถึงอายุขันธ5ของพระอธิ
สีลอรหันต5มหาเถระ ก็มีศิษย5ชั้นผู*ใหญ;ท;านหนึ่งนามว;า พระปุราณทัสสีอรหันต5มหาเถระดำรงตำแหน;ง
ที่คณะปาโมกข5และเปjนอาจารย5ส อนพระวิปAสสนากรรมฐาน โดยท;านมีความเชี่ยวชาญในณาณ
อภิญญาเปjนพิเศษและได*รับความเคารพเลื่อมใสจากพระมหากษัตริย5 ทุกเช*าท;านจะใช*อภิญญาตรงไป
ที่พระมหาศรีมหาโพธิ์พุทธมณฑล ณ ประเทศพุทธคยา ชมพูทวีป แล*วมีวันหนึ่งได*ใช*อภิญญาตรวจ
ความเปjนไปของพระพุทธศาสนาจะมีภัยในอนาคต พอรู*ดังนั้นแล*วได*ชวน มหากาฬเถระและ พระ
สีลพุทธิเถระพากันเหาะไปถึงดาวดึงสเทวโลกก็ตรงไปเฝ|าสมเด็จอมรรินทราธิราชเมื่อสมเด็จอมรรินท
ราธิราชได*ฟAงที่พระปุราณทัสสีอรหันต5มหาเถระจะมีการแสดงพระพุทธวจณะให*ผิดแปลกออกไป เปjน
อันตรายต;อพระพุทธสาสนาสมเด็จอมรรินทราธิราชได*หาเทพบุตรนามว;าพระธรรมทัสสีเทพบุตรซึ่ง
เทพบุตรก็ได*ไปเกิดที่มนุษยโลกที่เมืองสุธรรมบุรีแต;ว;าท;านพระปุราณทัสสีอรหันต5มหาเถระ อายุ
สังขารด;วนสิ้นไปจึงสั่งเสียให*พระมหากาฬอรหันต5 ให*พระสีลพุทธิอรหันต5มาบวชในพระพุทธศาสนา
และแล*วพระมหากาฬอรหันต5เปjนศิษย5ชั้นผู*ใหญ;ก็ได*รับการยกย;องให*ดำรงตำแหน;งที่คณะปาโมข5และ
เปjนพระวิปAสสนาจารย5สอนพระกรรมฐานต;อไป

6
เมื่อพระธรรทัสสีเทพบุตรได*มาจุติบนโลกมนุษย5ที่เมืองเมืองสุวรรณธรรมแล*วเมื่อ ถึงอายุเจ็ด
ขวบท;านก็บวชเปjนสามเณรธรรมทัสสีก็ได*ศึกษาเรียนพระบาลีป„ฎกอรรถถาฎีกาอย;างกวนขัน ต;อมา
สามเณรได*เรียนจนหมดแล*วเมื่อถึงอายุยี่สิบปyก็ได*อุปสมบทเปjนพระภิกษุแล*วก็ฝ…กบำเพ็ญวิปAสสนา
กรรมฐานด*วยเหตุนี้ทำให*ได*วิปAสสนาญาณตามลำดับแล*วบรรลุเปjนพระอรหันต5ซึ่งเปjนพระอรหันต5
อริยบุคคลที่สูงที่สุดเมื่ออกมาจากการบำเพ็ญก็มาช;วยงานทั้งทางด*านคันธุระและวิปAสสนา และแล*ว
วันหนึ่งท;านพระมหากาฬเถระอรหันต5ให*พระธรรมทัสสีไปเผยแผ;ศาสนาที่เมือง อริมัททนคร
พุทธศักราช 1551 ที่อริมัททนาบุรี เปjนอาณาจักรที่อยู;อย;างร;มเย็นเปjนสุข จนกระทั้งฝ†าย
พุทธจักรเกิดกลียุคสับสนวุ;นวายในคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยมีกลุ;มสมณกุตตกะหวังแต;จะได*
ลาดสัการะ ประชาชนทั้งหลายต;างเหลื่อใส ในกลุ;มสมณกุตตกะสามารถท;องคาถาบทนี้บาปก็จ ะ
หายไป เมื่อพระมหากษัตริย5ได*สดับฟAงก็เกิดความกลุ*มพระทัยว;าเปjนเรื่องจริงรึเปล;าตามที่กลุ;มสมณ
กุตตกะพูดไว*า เมื่อพระธรรมทัสสีได*มาถึงเมืองอริมัททนาบุรีได*แสดงพระเทศนาตามพระพุทธฎีกาเมือ่
พระมหากษัตริย5ได*ได*ฟAงจึงมีราชโอการให*เลิกพฤติกรรมเหลวไหลของกลุ;มสมณกุตตกะและชัดชวน
ให*พศกนิกรปฏิบัติตามพระพุทธฎีกา แล*วทำให*พระพุทธฟˆ‰นฟูพระธรรมแล*วได*ทำงานคันธุระและสอน
วิปAสสนา เมื่อถึงกาลอายุขัยท;านก็ล;วงลับดับขันธ5เข*าสู;พระนิพพาน เมื่อท;านดับขันธ5ท;าน พระอริยวัง
สมหาเถระ วงศ5พระอรหันตะได*ดำรงพระปาโมกข5มารับช;วงต;อจากพระธรรมทัสสี ตามลำดับ เมื่อพระ
อริยวังสมหาเถระนิพพานวิปAสสนาวงศ5ได*แพร;หลายขยายออกจากอริมัททนบุรีไปสู;เมืองวิชัยปุระเปjน
ต*น
พุทธศักราช 1855 มีกษัตริย5นามว;า สมเด็จพระเจ*าสีหสุระได*สร*างเมืองวิชัยปุระขึ้นมาใหม;ใน
รัฐสุวรรณภูมิท;านทรงโปรดพระจุบอรหันตเถระ และพระทิพพจักษุ ซึ่งเปjนพระวิปAสสนาจารย5ในเมือง
วิชัยปุระ พุทธศักราช 1883 โอรสองค5ใหญ;สมเด็จพระเจ*าสีหสุระ โปรดสร*างมหาวิหารโดยใช*77 หลัง
และมีมหาวิหารที่เปjนประธานนั้น จัมปามหาวิหารพศ 1883 สมเด็จพระเจ*าสีหสุระ สร*าง จัมปามหา
วิหาร ถวายแด; พระสุธรรมมหาสามีเถระพุทธศักราช1894 สมเด็จพระเจ*ากิตติกุมารบรมกษัตริย5
สร*างวิหารใหญ; พุทธศักราช 1947 สมเด็จพระเจ*าอธิกราชบรมกษัตริย5 กรุงรัตนปุระธานี สมเด็จพระ
เจ*าราชาธิราช รัฐรามัญ ยกทัพมาตี กรุงรัตนปุระธานีสมเด็จพระเจ*าอธิกราชบรมกษัตริย5 กรุงรัตนปุระ
ธานี ส;งพระจาคมมหาเถระ พุทธศักราช 2097 สมเด็จพระเจ*านรปติบรมกษัตริย5 ไชยปุระราชธานี
พระติสาสนธชมหาเถระเดินผ;านหงสาวดีไปยัง เมืองชัยปุระราชธาณีพบถ้ำอยู;ใกล*กับเชตะวัน แล*ว
ตอนหลังออกมาทำในด*านคันธุระ พุท ธศัก ราช 2183 สมเด็จ พระเจ*าสุธรรมราชามหาธิบดี หรือ
สมเด็จพระเจ*าอุกกังสิกะบรมกษัตริย5เจ*าเมือง รัตนะปุระธาณี พระชมพูทีปมหาเถระ เข*าถ้ำสุวรรณ
คูหา เขตนครกุขนะธานี พระติสาสนธชมหาเถระ พบพระชมพูทีปมหาเถระ
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ยุคพระเขมมหาเถรอภิญญา พระพุทธศาสนาอายุกาลผ;านมา พุทธศักราช 2000 ปyเศษแล*ว
พุทธศักราช 2190 เหล;าพระสงฆ5สำนักจตุภูมิกวิหารอยู;ริมฝA•งอิรวดีมหานทีแต;ไม;มีใครรู*ว;าปฏิติธรรม
พระเขมภิกขุ ฝA•งใฝ† วิปสสนา และ พระติรงคภิกขุ คัันธุระ พระเขมภิกขุได*วิธีปฏิบัติวิปสสนาให*กับพระ
ติรงค5ภิกขุ ในขณะที่ 70 พรรษา พระติรงคภิกขุวิปฏิบัติวิปAสสนากรรมฐาน ห*ามให*ใครเข*ามาในวิหาร
ถ*าไม;จำเปjน พระอาจารย5มโมอรหันต5 ออกเดินทางจาดเมืองใหญ;อมรปุระธาณี ไปยัง ปAจจันตนชนบท
พบถ้ำอยู;ใกล*กับวิหาร พระภิกษุเจ*าถิ่น พระมิงกุลโตญภิกขุ พระอาจารย5มโหอรหันต5ปฏิบัติธรรมอยุ;ใน
ถ้ำ 3 ปy แล*วยังไม;บรรลุ พระอาจารย5มโหอรหันต5เดินทางกลับไปที่ มหาวิหารในเมืองอมรปุระ พระ
อาจารย5มโหอรหันต5ได*เดินทางไปอาศัย วิหารจตุภูมิ กรุงรัตนาปุระ/กรุงปุระธานีแล*วก็ไม;มีใครรู*เรื่อง
วิปAสสนา เลยแล*วไปมหาวิหารในเมืองอมรปุระ แล*วเดินทางไปหาพระติรงคภิกขุที่ปฏิบัติธรรมอยู; พอ
ได*ความรู* แล*วก็กลับไป ปAจจันตนชนบทเพื่อไปปฏิบัติธรรมเข*าถ้ำไป 7 ปyและท;านก็ดับขันปริณพิ าน
พระมิงกุลโตญภิกขุ ได*เข*าถ้ำเพื่อปฏิบัติธรรม แล*วก็ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมวิปAสสนากรรมฐาน พระนา
รทภิกขุ ได*เดินทางสำนักปฏิบ ัติธรรมวิป Aสสนากรรมฐานที่พระมิงกุลโตญภิก ขุ พระนารทภิก ขุได*
เดินทางไปตั้งสำนักวิปAสสนากรรมฐานที่เมือง สะเทิม หรือ เมืองสุธรรมบุรี พระนารทภิกขุ ได*เปลี่ยน
ชื่อเปjน พระมิงกุลเชตะวัน สะยาด;อร5
พระอาจารย5โสภณมหาเถระ
เกิดปy พุทธศักราช 2446 เกิดตำบลเชตโข;นอยู;ทางทิศตะวันตกของเมืองสวยะโบ; ออกไป
ประมาณ 7 ไมล5 เมืองสวยะโบ;เคยเปjนราชธานีของพม;าครั้งหนึ่งในสมัยราชวงศ5 อลองพญา ซึ่งเปjน
ราชวงศ5สุดท*ายของพม;าจน พุทธศักราช 2466 อุปสมบท โสภณภิกขุ ออกเดินทางไป นครมัณฑเลย5
เรียนที่ วัดขิ่นมะกัน เดินทางไป เมืองมระแหม;ง วัดตองไวกาเล พุทธศักราช 2474 อายุได* 28 ปy 8
พรรษา เปjนอาจารย5สอนเมือง มระแหม;ง ออกเดินทางไปเจอ พระอาจารย5มิงกุลเชตวันสะยาด;อร5
เมืองสะเทิม หรือ เมืองสุธรรมบุรี เมื่อบรรลุอรหันต5 เดินทางออกจากสะเทิม ไปยังเมืองมระแหม;ง วัด
ตองไวกาเล พอหน*าที่สิ้นสุดแล*ว ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมวิปAสสนากรรมฐาน ที่วัดมหาสี ตำบลเชตโข;น
เมืองสวยะโบ; เมื่อปy พุทธศักราช 2484 พระอาจารย5โสภณมหาเถระ ได*เปลี่ยน ชื่อเปjน พระมหาสี สะ
ยาด;อร5 (มหาสีแปลว;ากลองใบใหญ;) พุทธศักราช 2492 นายกรัฐมนตรี แห;งประเทศพม;า พร*อมด*วย
ท;านเสอร5 อู สวิน ได*สร*างสำนักปฏิบัติสาสนยิตสา ที่ย;างกุ*ง แล*วอาราธนาให* พระอาจารย5โสภณมหา
เถระ หรือ พระมหาสี สะยาด;อร5 ปyพุทธศักราช 2499 รัฐบาลแห;งประเทศพม;า สังคายนาครั้งที่ 6 ณ
ย;างกุ*ง เสร็จในปy พุทธศักราช 2500
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พระอาจารย5อาสภเถระ ธัมมาจริยะ
เกิดเมื่อ ปyพ ุท ธศัก ราช 2454 เกิดตำบลจวนละเหยียน อำเภอเยสะโจ จัง หวัดปะคุก กู;
พุทธศักราช 2461 ไปเรียนหนังสือที่วัดจวนละเหยียนเหนือ ต;อมาย*ายวัดไปศึกษาที่วัดโชติการาม
อำเภอเยสะโจ จังหวัดปะคุกกู; พุทธศักราช 2469 บรรพชาเปjนสามเณร ได*เดินทางไป มหาวิสุตาราม
มหาวิทยาลัยให*ไปศึกษาเล;าเรียน ท;านพระภัทททันตะ ปAญญามหาเถระ อัครมหาบัณฑิต ปAญจนิกาย
ปารคู สะยาด;อร5 เมื่อ อายุครบ 20 ปy จึง เดินทางกลับไปบวชที่ วัดจวนสะเหยียน อำเภอเยสะโจ
จังหวัดประคุกกู; เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2474 แล*วกลับไปศึกษาเล;าเรียนมหาวิสุตาราม
มหาวิทยาลัย เดิม พุทธศักราช 2480 ได*สำเร็จการศึกษาเมื่ออายุ 27 ปy ต;อมาได*รับตำแหน;งวาจกะสะ
ยาด;อร5ใน พุทธศักราช ปy 2483 ในปyพุทธศักราช 2493 ได*พบกับ พระภัททันตะ คันธมามหาเถระ
อัครบัณฑิต หรือ พระมหาสี สะยาด;อร5 แล*วไปปฎิบัติธรรมที่วัดสวนลม จังหวัด เมียงฉั่น แล*วเดินทาง
ต;อไป วัดมหาสี ตำบลเชตโข;น เมืองสวยะโบ; แล*วได*เดินทางไปย;างกุ*งเพื่อไปพบ พระภัททันตะ คันธ
มามหาเถระ อัครบัณฑิต หรือ พระมหาสี สะยาด;อร5 อยู;ในสำนักปฏิบัติสาสนยิตสา แล*วตอนหลังแต;ง
ตัง พระอาจารย5อาสภเถระ ธัมมาจริยะ เปjนพระประจำที่สำนักสาสนยิตสา ประจำพระนคร ย;างกุ*ง
ในปy พุทธศักราช 2493
พระอาจารย5 ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ มาประเทศไทย
ในปy พุทธศักราช 2494 สมเด็จพระพุฒาจารย5 (พระพิมลธรรม) แห;งประเทศไทย วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎื์ กรุงเทพมหานคร มีศิษย5ท;านชื่อ พระมหาโชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.9 ให*ท;านไปปฏิบตั ิ
ธรรมที่สำนักสาสนยิตสา ณ เมืองพระนครย;างกุ*ง เมื่อบรรลุมุ;งมายที่มาในการปฎิบัติธรรม ก็เดินทาง
กลับไป ท;านเจ*าคุณพระพิมลธรรม ได*ขอให*พระเทศพม;าทจัดส;งพระวิปAสสนาจารย5ผู*มีความรู*ม าช;วย
สอนวิปAสสนากรรมฐานในประเทศไทย จึงส;ง พระอาจารย5อาสภเถระ ธัมมาจริยะ รับหน*าที่เปjนพระ
วิปAสสนาจารย5บอกกรรมฐานอยู;ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ในปy พุทธศักราช
2496 จนกระทั่งมี นาย ธรรมนูญ สิงคารวณิช สร*างสำนักวิปAสสนาวิเวกอาศรม ที่จังหวัดชลบุรี ในปy
พุทธศักราช 2505 ปAจจุบันเปjนมูลนิธิ วิเวกอาศรม
ปAจจุบันวิปAสสนาวงศ5ยังคงมีอยู;ในประเทศไทยได*รับการถ;ายทอดจากพระพุทธศาสนาโดย
ปฏิบัติสายวิปAสสนาวงศ5จากพระโสณะและพระอุตตระตั้งแต;ปy พุทธศักราช 235 จนถึงปAจจุบันจะเห็น
ว;าพม;ายังคงมีศาสนาพุทธที่มั่นคงประเทศหนึ่ง แล*วปAจจุบันมีการแบ;งการปฏิบัติอยู;หลากหลายแต;
ท*ายที่สุดวิปAสสนามาจากสุวรรณธรรมเปjนแห;งจุดเริ่มต*นในดินแดนสุวรรณภูมิแห;งนี้
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ภาพที่ 1 หนังสือวิปสA สนาวงศ5
ที่มา: พระพรหมโมลี, วิป9สสนาวงศ3, เข*าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 เข*าถึงได*จาก
http://www.kalyanamitra.org/book/index_dhammabook_detail.php?id=69
แรงบันดาลใจจากหนังสือการเดินทางอันตราย (Inspiration from dangerous journey
books)
หนังสือชื่อ “เถื่อนแปด3"
เปjนหนังสือที่ว;าด*วยเรื่องราวของการเดินทางไปใน 8 สถานที่ ที่น;าจะจัดอยู;ใน หมวดหมู;
ประเทศห*ามไปของใครหลาย ๆ คน เริ่มตั้งแต;ประเทศชื่อแปลกอย;าง นามิเบีย คิวบา เกาหลีเหนือ
อัฟกานิสถาน เซกิติ คิริมันจาโร มาไซมาร;า ญี่ปุ†น รายชื่อของประเทศเหล;านี้ น;าจะเปjนรายชื่อที่ใคร ก็
ไม;ต*องการ ซึ่งอาจจะรวมถึงไม;รู*จักเลยด*วยซ้ำไป แต;ทำไม วรรณสิงห5 ประเสริฐกุลถึงยังอยากไป
ประเทศเหล;านี้ สำหรับ "เถื่อนแปด" เปjนหนังสือที่บอกเล;าเรื่องราวชีวิต บอกเอาไว*ว;าเปjนการบอกเล;า
3

วรรณสิงห5 ประเสริฐกุล, เถื่อนแปด, พิมพ5ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:a book,2554) 1-632.

10
เรื่องราวชีวิต "วัยผู*ใหญ;อย;างเปjนทางการ" เพราะเรื่องราวต;าง ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากเลข 3 พุ;งเข*าชน
ชีวิตวรรณสิงห5 ประเสริฐกุล โดยแต;สถานที่เหล;านเปjนสถานที่ที่ใครต;างไม;อยากไปตัวอย;างสถาวะ
สงครามของอัฟกานิสถานที่มีระเบิดทุกๆหนึ่งสัปดาห5แต;คนยังคงใช*ชีวิตปกติ หรือสื่อที่รายงานว;า
สถานที่แห;งนี้ยากจน อันตรายตลอดเวลามีคนล*มตายตลอดเปjนต*นแต; "เถื่อนแปด" ทำหน*าที่มนการ
บอกเล;าเรื่องราวของความเปjน "ปรกติ" ของมนุษย5คนหนึ่ง ผ;านสถานที่และสถานการณ5แปลก ๆ ที่
เขาเผชิญ ถึงแม*ว;าในหนังสือพี่วันนะซิง จะคอยบอกเสมอว;า สถานที่ที่เขาไป "คนดี ๆ เขาไม;บ*าไปกัน"
แต;เอาเข*าจริงแล*วเราทุกคนก็ล*วนเปjนคนบ*าของกันและกันและเปjนคนปรกติของกันและกันเช;นกัน"
เถื่อนแปด" อาจจะไม;ใช;หนังสือที่บอกเล;าเรื่องราวของ "ความบ*า" "ความเถื่อน" และ "ความแปลก"
แต;สำหรับเรา "เถื่อนแปด" กับชี้ชวนให*เห็นแง;งามของการตั้งคำถาม และความกล*าที่จะแสวงหา
คำตอบของชีวิต ของคน "ธรรมดา" คนหนึ่ง

ภาพที่ 2 หนังสือ เถื่อนแปด
ที่มา: วรรณสิงห5 ประเสริฐกุล, เถื่อนแปด, เข*าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 เข*าถึงได*จาก
https://www.seed.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E
0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94.aspx?no=9786163271976
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ผู(เขียนได(รับแรงบันดาลจากศิลปaน
Sebastiao Salgado
“การถ;ายรูปคือชีวิตของผม ผมใช*ชีวิตทั้งหมดในการถ;ายรูป”เอกลักษณ5อ ย;างหนึ่งในงาน
ของ Salgado คือ เขาจะทำโปรเจกต5ขนาดใหญ; ระยะเวลาต;อเนื่องหลายปy บางโปรเจกต5เกือบ
สิบปy จุดเริ่มต*นนั้น ไม;ได*มีภาพถ;าย หรือการถ;ายภาพเปjนส;วนเสี้ยวเลย จนวันหนึ่ง ภรรยา ซึ่งร่ำ
เรียนด*านสถาปAตยกรรม ซื้อกล*องถ;ายภาพมา เขาเริ่มสัมผัส เรียนรู* ทดลอง ฝ…กฝน รู*ตัวอีกทีก็รัก
ไปแล*วไม;นาน เขาตัดสินใจทิ้งอาชีพทุ;มชีวิตทั้งหมดให*การถ;ายภาพในเรื่องพาเราเดินทางตามรอย
ภาพของ Salgado ผ; า นไปในโปรเจกต5 ต ; า ง ๆ ภาพชุ ด เหมื อ งทองอั น ลื อ เลื ่ อ ง โปร
เจกต5 Africa บันทึกชีวิตในทวีปที่เปjนดั่งบ*านอีกหลังของเขา โปรเจกต5 Other Americas สำรวจ
ทวี ป บ* า นเกิ ดของตั ว เขาเองอีก ครั้ ง หลั ง ลี้ ภั ย ไปหลายสิ บ ปyชุ ด ที่ ดัง มาก คื อ workers ที่ ส ดุดี
แรงงานของโลก เขาออกเดิ นทาง เพื่ อ บั นทึ กภาพคนงานในภาคการผลิ ตขนาดใหญ; ๆ ทั่ วทุ ก มุม
โลกออกมาอย;างตระการตาต;อ จากนั้น เขาบันทึก ผลพวงของโลกาภิวัตน5 ผ;านการเคลื่อ นย*าย
แรงงาน และอพยพถิ่ นฐานของผู* คน ในโปรเจกต5 Migrations / Exodus ณ จุ ดหนึ่ งในโปรเจกต5
นั้น นำพาเขาเข*าไปกลางสถานการณ5ฆ;าฟAนอันเหี้ยมโหดที่ Rwanda บางวันเขาเห็นคนถูกฆ;าตาย
เปjนพันคน“ผมสิ้นศรัทธาในมนุษยชาติ ”และ เขาก็ป†วยอย;างไม;รู*ส าเหตุห มอวินิจ ฉัยว;าเขาเห็น
ความตายมากเกินไป มันกระแทกจิตใจ และส;งผลถึงร;างกาย“ผมตัดสินใจ หยุดโครงการนั้น”เขา
หั ว เสี ยมาก ๆ กั บ การถ; ายภาพ และตั ดสิ นใจกลั บ ไปพัก ฟˆ‰น ที่ บ* านเกิ ดกลั บ ไปที่บ* าน ปA จ จุบัน
Sebastiao Salgado ได*ปลุกต*นไม*ในบ*านเกิดของเขาจนสำเร็จทั้ง ๆ ที่พื้นดินแถวนั้นเปjนพื้นดินที่แห*ง
แล*ง ตอนนี้ได*กลายเปjนเขตอุทยานในประเทศบราซิล Sebastiao Salgado ได*สร*างสรรค5มาหลายชุด
ส;วนใหญ;เปjนการเดินทางเพื่อถ;ายและสื่อโดย Sebastiao Salgadoจะถ;ายตามคอนเซป เช;น การ
อพยพ ก็จะถ;ายแต;คนอพยพแล*วSebastiao Salgadoได*ไปคลุกครีกับคนเหล;านั้นจริงๆจึงเปjนเซตงาน
ที่น;าสนใจมากในการนำมาเปjนตัวอย;างในงานสร*างสรรค5ของข*าพเจ*าในการเดินทางของวิปAสสนาวงศ5
ของประเทศพม;าไปสถานที่จริงเหตุการณ5จริงเปjนต*น และองค5ประกอบการถ;ายรูปต;าง ๆ
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ภาพที่ 3 ผลงานของ Sebastiao Salgado
ที่มา: เข*าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 เข*าถึงได*จาก https://www.bjp-online.com/tag/sebastiaosalgado/
James Nachtwey
เขาเริ่มทำงานเปjนช;างภาพหนังสือพิมพ5 วารสารอัลบูเคอร5คี ในปy 1980 เขาย*ายไปนิวยอร5ก
และเริ ่ ม ทำงานเปjน ช;า งภาพ อิ ส ระ ในปy 1981 เขาครอบคลุ ม งานมอบหมายครั ้ง แรกของเขา
ใน ไอร5แลนด5เหนือที่ แสดงให*เห็นถึงความขัดแย*งทางแพ;ง เขาได*บันทึกความหลากหลายของความ
ขัดแย*งทางอาวุธและปAญหาสังคมใช*เวลาใน แอฟริกาใต* ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง รัสเซีย ยุโรป
ตะวันออก อดีต สหภาพโซเวียต ถ;ายภาพสงครามความขัดแย*ง และภาพของปAญ หาทางสังคม การเมืองใน ยุโรปตะวันตก และ สหรัฐอเมริกา เขาไม;ได*แต;งงานและอาศัยอยู;ในนิวยอร5กซิตี้ ในปy
1994 Nachtwey ครอบคลุมการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในแอฟริกาใต*ซึ่งเปjนการเลือกตั้งครั้งแรก
ในรอบหลายทศวรรษ ในฐานะผู * ร ;ว มงานของ Bang-Bang Club เขาอยู ; ใ นที ่ เ กิ ด เหตุเ มื ่อ Ken
Oosterbroek ถูกสังหารและ Greg Marinovich ได*รับบาดเจ็บสาหัสก;อนหน*านี้เขาเคยได*รับบาดเจ็บ
จากการทำงาน แต;เปjนช;วงที่เขาได*รับข;าวการ บุกอิรักของสหรัฐอย;างกว*างขวางว;าเขาได*รับบาดเจ็บ
จากการต;อสู*ครั้งแรก เมื่อ Nachtwey พร*อมกับนักข;าว TimeMichael Michael Weisskopf ขี่ม*า
อยู;ด*านหลัง ของ Humvee กับ กองทัพ สหรัฐอเมริกา "Tomb Raiders" สำรวจหมวดทหารผู* ก; อ
ความไม;สงบ โยน ระเบิด ใส;รถยนต5 Weisskopf คว*าระเบิดเพื่อโยนมันออกมาจากฮัมวี: ทหารสองคน
ได*ร ับ บาดเจ็บจากการระเบิดพร*อ มกับ นัก ข;าว TimeNachtwey จั ดการถ; ายรู ปของแพทย5 Billie
Grimes หลายภาพที่รัก ษา Weisskopf ก;อ นที่จะผ;านไป นัก ข;าวทั้ง สองถูก ขนส;ง ทางอากาศ ไป
ยัง ประเทศเยอรมนีและไปยังโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา Nachtwey ฟˆ‰นตัวได*อย;างเพียงพอที่จะ
เดินทางกลับต;างประเทศเพื่อครอบคลุม สึนามิ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต*เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม
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2547Nachtwey ได*ทำงานกับ Time ในฐานะช;างภาพรับจ*างตั้งแต;ปy 1984 เขาทำงานให*กับ Black
Star ตั้งแต;ปy 1980 จนถึงปy 1985 และเปjนสมาชิกของ Magnum Photos จาก 1986 จนถึง 2001
ในปy 2001 เขาเปj น สมาชิ ก ผู * ก; อ ตั ้ ง VII Photo Agency Nachtwey อยู ; ร ะหว; า งการ โจมตี 11
กันยายน 2544 ที่ตึกเวิลด5เทรดเซ็นเตอร5และเปjนที่รู*จักกันดีในการทำงานของร;างกาย เขายังรวบรวม
ภาพถ;ายเรียงความเกี่ยวกับผลกระทบของ ความขัดแย*งซูดาน ต;อพลเรือน
ในปy 2001 สารคดี ช&างภาพสงคราม ได*รับการปล;อยตัวโดยมุ;งเน*นไปที่ Nachtwey และ
ผลงานของเขา กำกับโดย Christian Frei ภาพยนตร5เรื่องนี้ได*รับการเสนอชื่อชิง รางวัล Academy
Award สาขา ภาพยนตร5สารคดียอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ5 2014 Nachtwey ถูกกระสุนปˆน
กระแทกขณะถ;ายภาพการประท*วงทางการเมืองในประเทศไทย ศิลป„น ได*ไปทำข;าวในสถานที่จริงที่
เกิดเหตุการณ5ต;าง ๆ โดยเดินทางไปในสถานที่อันตราย ทำให*ได*ภาพที่น;าสนใจและผู*ชมเข*าถึงได*ง;าย

ภาพที่ 4 ผลงานของ James Nachtwey
ที่มา: เข*าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 เข*าถึงได*จาก https://www.mep-fr.org/event/memoria/
Yip Cheong Fun
Yip Cheong Funเปjนศิลป„นภาพถ;ายที่เผชิญกับความยากลำบากมากมายท;ามกลางปAญหา
คือ สภาพแวดล*อ มที่ไม;เห็นอกเห็นใจความขาดแคลน อุป กรณ5ไม;เ พียงพอและขาดแนวทางและ
ทิศทาง คำตอบของ Yip สำหรับปAญหาเหล;านี้คือการทดลองและข*อผิดพลาดซึ่งได*รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล ศิล ป„นกระตือ รือ ร*น พยายามถ; ายภาพที ่ อ ยู ; เ หนื อ พื ้ นผิ วของความน; า ดึ ง ดู ดอย; า ง
เบื้อ งต*น รู ป ถ; ายของเขามี ข* อความบอก องค5ป ระกอบที่สำคัญเช;นเนื้อ หาองค5ประกอบแสงและ
เวลา ในคำพูดของ Yip "ภาพที่ดีต*องมีความสมดุลและองค5ประกอบที่เหมาะสม"แม*ว;ามันจะเปjนไปได*
ที่จะปรับปรุงภาพถ;ายหลังจากพัฒนาแล*ว Yip เลือกที่จะครอบตัดและขยายเท;านั้น เขาไม;เคยใช*
เทคนิคห*องมืดที่ซับซ*อนและดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งล;อใจที่จะทำให*ภาพถ;ายผ;านกระบวนการของการ
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จัดการใด ๆ เขาพึ่งพาอาศัยประสบการณ5และสัญชาตญาณของตัวเอง“ แนวทางการถ;ายภาพของ
Yip ไม;ใช;ช;างภาพข;าวที่ต*องทำข;าวหรือช;างภาพแฟชั่นที่ต*องประจบสอพลอหรือช;างภาพอุตสาหกรรม
ผู*ท ี่ต*อ งอธิบ ายหรือ ช;างภาพประชาสัม พันธ5ท ี่ต*อ งเปjนผู*สร*างภาพ เขาเปjนแนวทางของศิลป„นที่
ปราศจากข*อ จำกัด ในการใช*ง านและยัง ต*อ งเอื้อ มมือออกไปทำอย;างอื่น ตัดสินใจที่จ ะแสดง
จินตนาการส;วนหนึ่งของเขา”องค5ประกอบต;าง ๆ ที่ประกอบไปด*วยชีวิตและจิตวิญญาณของมนุษย5
อันที่จริง วิธีการเห็นอกเห็นใจต;อการถ;ายภาพได*ถูกแสดงออกมาตลอดการถ;ายภาพทิวทัศน5การ
ถ;ายภาพขาวดำYip Cheong Fun นั้นเปjน“ สิ่งเตือนความทรงจำที่ทรงพลังเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่คงอยู;
ตลอดไป” Yip บันทึกกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเปjนส;วนใหญ;ของสิงคโปร5 ภูมิทัศน5วัฒนธรรมในยุคแรก
ที่จริงแล*วเราอาจเห็นประเทศสิงคโปร5อีกแห;งหนึ่งเมื่อเรามองไปที่นักบวชลัทธิเต³าที่กระโดดผ;าน
กำแพงเปลวไฟท;ามกลางความวุ;นวาย ความไวต;อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล*อมทางสังคมและ
กายภาพของเขาความเพียรในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและความหลงใหลในการถ;ายภาพของเขา
ยังทำให*เจี๊ยบสามารถจัดทำเอกสารในภาพถ;ายจำนวนมากที่ส;งผลกระทบทางกายภาพและสังคมของ
เมือ ง เขาไปเที่ยวที่กำปงอย;างสม่ำเสมอและถ;ายภาพชีวิตเขียนเกี่ยวกับความจำเปjนที่จะรื้อฟˆ‰น
รูปแบบศิลปะการถ;ายภาพสารคดีท ี่เสื่อมโทรมและแสดงความกัง วลว;า "สิงคโปร5กำลังลืม ศิล ป„น
ภาพถ;าย ที่ใช*ชีวิตของพวกเขาในการจับภาพภูมิทัศน5ทางวัฒนธรรมที่จะหายไปอย;างรวดเร็วในนาม
ของความก*าวหน*าทางเศรษฐกิจ Yip มหานครที่กำลังเติบโตซึ่งเปjนตัวอย;างของความแตกแยกทาง
อารมณ5ของการทำให*เปjนเมืองYip Cheong Fun นั้นเปjน“ สิ่งเตือนความทรงจำที่ทรงพลังเกีย่ วกับวิถี
ชีวิตที ่ คงอยู ; ตลอดไป” Yip บันทึก กิจ กรรมที่หลากหลายซึ่ง เปjนส;วนใหญ;ของสิง คโปร5 ภูม ิท ัศน5
วัฒนธรรมในยุคแรก ๆ ที่จริงแล*วเราอาจเห็นประเทศสิงคโปร5อีกแห;งหนึ่งที่ล*อมรอบด*วยความไวต;อ
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล* อ มทางสังคมและกายภาพของเขาความเพียรในการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและความหลงใหลในการถ;ายภาพของเขายังทำให*เจีย๊ บสามารถจัดทำเอกสารในภาพถ;าย
จำนวนมากที่ส;งผลกระทบทางกายภาพและสังคมของเมือง เขาไปเที่ยวที่กำปงอย;างสม่ำเสมอและ
ถ;ายภาพชีวิตทุกด*านในไชน;าทาวน5และบริเวณใกล*เคียง “ ไชน;าทาวน5คือความหลงใหลและชีวิตของ
เขา เขาจะท;องไปตามถนนโดยถือกล*องเหมือนผู*หญิงคนหนึ่งแบกกระเปµาถือ” ถ;ายภาพสารคดีของ
พ;อของเขา Yip Cheong Fun เคยยืนอยู;บนจุดเดียวกันที่ New Bridge Road (New Bridge Road
ข*างถนน Eu Tong Sen เปjนที่นัดพบของผู*อพยพชาวจีนในช;วงต*นทศวรรษ 1950) ในปy 1955 และ
อีกครั้งในปy 1978 เพื่อถ;ายภาพของไชน;าทาวน5 การเปลี่ยนแปลงใน 23 ปyนั้นชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบ
ภาพสองภาพภาพถ;ายสารคดีว;ามีจุดประสงค5เฉพาะในการบันทึกความเปjนจริงในปAจจุบันสำหรับ คน
รุ;นอนาคต “ ชาวสิงคโปร5จะต*องทำให*ตระหนักถึงภาพถ;ายที่ยอดเยี่ยมไม;ใช;สิ่งเดียวที่สงวนไว* สิ่งที่
สำคัญกว;านั้นคือพวกเขาบันทึกเรื่องราวในอดีตของเราไม;ใช;คนอื่น” เกี่ยวกับความจำเปjนที่จะรื้อฟˆ‰น
รูปแบบศิลปะการถ;ายภาพสารคดีท ี่เสื่ อมโทรมและแสดงความกัง วลว;า "สิงคโปร5กำลังลืม ศิล ป„น
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ภาพถ;าย ที่ใช*ชีวิตของพวกเขาในการจับภาพภูมิทัศน5ทางวัฒนธรรมที่จะหายไปอย;างรวดเร็วในนาม
ของความก*าวหน*าทางเศรษฐกิจ " ในมุมมองของเขายิปเปjนหนึ่งในช;างภาพไม;กี่คนที่ "ลงทะเบียน
ความเจ็บปวดแห;งการสร*างสรรค5สิ่งใหม; ๆ " ยังใช*ภาพถ;ายเก;าแก;ของที่เบื้องหน*าของมหานครที่กำลัง
เติบโตซึ่งเปjนตัวอย;างของความแตกแยกทางอารมณ5ของการทำให*เปjนเมือง โดย Yib ได*แสดงถึงงาน
ทางประวัติศาสตร5ของชาติสิงค5โปร5แต;ว;า Yib เปjนคนจริงที่อพยพเข*ามาในสิงค5โปร โดยงานของเค*า
เปjนตัวบ;งบองถึงบริบททางสังคมของสิงค5โปรในช;วงนั้นเปjนอย;างดี

รูปภาพที่ 5 ผลงานของ Yip Cheong Fun
ที่มา: เข*าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 เข*าถึงได*จาก https://alchetron.com/Yip-Cheong-Fun
ธัญนพ อัตภูมิสุวรรณ3
ธัญนพ อัตภูมิสุวรรณ5เปjนศิลป„นเพื่อที่จะเดินทางไปถ;ายที่ต;าง ๆ ตามเรื่องที่อยากจะทำแต;
ศิลป„นท;านนี้จะไม;เน*นคอนเซป แต;จะเน*นไปในทางกระบวนการของการอัดรูปแบบโบราณโดยของ
ศิลป„นไปส;งงานประกวดอยู;เปjนประจำชื่องานว;า“รักษ5เอกรงค5”เปjนงานประกวดการอัดรูปขาวดำและ
องค5ประกอบที่สวยงามเพื่อไม;ให*ฟ„ล5มขาวดําสูญหายไปตามกาลเวลา สมาคมถ;ายภาพแห;งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ5ได*จัดโครงการประกวดภาพถ;าย “รักษ5เอกรงค5” และศิลป„นเพิ่งไปพม;ามา
เลยนำงานของศิลป„นมาดูเปjนตัวอย;างประกอบ เพื่อเปjนแนวทำในการทำงานต;อไป
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รูปภาพที่ 6 ผลงานของ ธัญนพ อัตภูมิสุวรรณ5
ที่มา เข*าถึงเมือ่ 10 ตุลาคม 2562 เข*าถึงได*จาก
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2578121802200279&set=pb.1000000745
33085.-2207520000..&type=3&theater

บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสร5างสรรค8
ผลงานก*อนหน-านี้ผู-เขียนทำหน-าที่เป8นเพียงสือ่ กลางเท*านั้น และมิใช*เพื่อเชื่อมโยงผู-ดูกับความ
จริงแท- โดยตรง แต*เพื่อกระตุ-นให-ผู-ดูได-ทำการวิเคราะหMถึงที่มาของเรื่องวิปPสสนาแล-วมาถึงเป8นการ
บันทึกการเดินทางของผู-เขียนที่เดินทางตามในหนังสือวิปPสสนาวงศM โดยเป8นการเก็บเรื่องราวต*างๆ
ผ*อนสื่อคือกล-อง ซึ่งเป8นการบันทึกภาพต*าง ๆ ว*าในปPจจุบันยังคงมีการปฏิบัติธรรมสายวิปPสสนาวงศMใน
ปPจจุบันอยู* โดยมีขั้นต*อดังต*อไปนี้
1. การศึกษาประวัติศาสตรMการถ*ายภาพ
2. วางแผนการทำงาน รวมไปถึงหลักฐานและแหล*งอ-างอิงที่เกีย่ วข-อง
3. การลำดับการเดินทางของข-าพเจ-า
3.1.เมืองสะเทิม-พระธาตุอินแขวน-บาโก-ย*างกุ-ง
3.2.เมืองมัณฑะเลยM พุกาม อินเล
4. การถ*ายภาพและล-างฟbลMม
5. การคัดและเลือกรูป
6. การปรินทMรูปภาพและการอัดรูป
7. การนำเสนอผลงาน
1. การศึกษาประวัติศาสตร8ภาพถCาย
การถ*ายภาพ คือ การบันทึกเหตุการณM ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการเก็บสภาพแสง ณ
เวลานั้นไว-บนวัตถุไวแสง ผ*านอุปกรณMรับแสงที่เรียกว*ากล-องถ*ายรูป หลังจากนั้น จะสามารถเปลี่ยน
สภาพแสงเหล*านั้นกลับมาเป8นภาพได-อีกครั้งหนึ่ง ผ*านกระบวนการล-างอัดภาพ
ซึ่งการถ*ายภาพได-วิวัฒนาการมาจากการวาดภาพของจิตรกรในสมัยโบราณ เพื่อบันทึกภาพ
แห*งความทรงจำและภาพแห*งความประทับใจเอาไว- เพื่อใช-ในการสื่อสารและสื่อความหมาย ต*อมา
มนุษยMได-มีความคิดที่จะสร-างภาพให-ได-เหมือนจริงตามธรรมชาติ และใช-เวลาในการสร-างภาพใหน-อยลง จึงได-คิดวิธีการทำกระโจมให-เป8นห-องมืด และเจาะรูให-แสงลอดเข-ามา จากนั้นจะใช-เฟรมรับ
ภาพแล-ววาดภาพที่เกิดขึ้นฝPgงตรงข-ามกับช*องรับแสง
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ต*อมาได-วิวัฒนาการมีการประดิษฐMกล-องออบสคิวรา (Camera Obscura) ช*วยในการวาดภาพ ซึ่ง
ปu ค.ศ. 1490 ลีโอนาโด ดา วินซี (Leonardo Da Vinci) นักวิทยาศาสตรMและศิลปะชาวอิตาเลียน ไดบันทึกคำอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานของกล-องออบสคิวราไว-อย*างสมบูรณM ทำให-คนเริ่มเข-าใจเรือ่ ง
กล-องมากขึ้น โดยเฉพาะจิตรกรสนใจนำกล-องออบสคิวราไปช*วยในการวาดภาพลอกแบบ เพื่อให-ไดภาพในเวลาที่รวดเร็วขึ้น มีสัดส*วนเหมือนจริง และมีแสงเงาที่ถูกต-อง
ศตวรรษที่ 19 มนุษยMก ็ประสบผลสำเร็จในการคิดค-นกระบวนการสร-างภาพ จากผลการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตรMที่พัฒนาความรู-จากศาสตรM 2 สาขา คือ สาขาฟbสิกสM ได-แก*เรื่องของแสง
และกล-องถ*ายภาพ และสาขาเคมี ในส*วนที่เกี่ยวกับฟbลMม สารไวแสง และน้ำยาสร-างภาพ บุคคลแรกที่
สามารถใช-ก ล-อ งออบสคิวราบันทึก ภาพได- คือ โจเซฟ เนียฟฟอรM เนียฟซM (Joseph Nicephore
Niepce) ชาวฝรั่งเศส ด-วยการถ*ายภาพเมือง ชาลอง เซอรM ซอง (Chalon-Sur-Saone) จากหน-าต*าง
บ-านของเขา ใช-เวลาการเปbดรับแสงนาน 8 ชั่วโมง ด-วยสารไวแสงบิทูเมน (Bitumen) ฉาบบนแผ*น
โลหะที่ผสมระหว*างดีบุกกับตะกั่ว นำไปล-างด-วยสารละลายไลทMปbโตรเลี่ยม (Light Petroleum) ผสม
กับน้ำมันลาเวนเดอรM (Lavender) บริเวณที่ถูกแสงสารบิทูเมนจะแข็งตัว บริเวณที่ไม*ถูกแสงจะอ*อน
ตัว ทำให-ถูกล-างออกไปจนหมด เหลือแต*ผิวของแผ*นโลหะเป8นสีดำ นับว*าเป8นภาพถ*ายภาพแรกของ
โลก ในปu ค.ศ. 1826
ต*อมาปu ค.ศ. 1837 หลุยสM จาคเกอรM แมนเด ดาแกรM (Louis Jacques Mande Daguerre)
จิตรกรชาวฝรั่งเศส ได-ใช-แผ*นทองแดงฉาบผิวหน-าด-วยเงิน (Silver) แล-วนำไปอังไอโอดีน (Iodine)ทำ
ให-เ กิดเกลือ เงินไอโอได (Silver Iodide) เพื่อ ให-เ ป8นสารไวแสง แล-วนำไปถ*ายภาพโดยใช- เ วลา
ประมาณ 30 นาที จากนั้นนำแผ*นทองแดงที่ถูกแสงแล-วไปอังไอปรอท ซึ่งจะเกาะติดผิวเฉพาะบริเวณ
ที่ถูกแสงเท*านั้น จากนั้นนำไปแช*น้ำเย็น และทำให-คงสภาพ โดยแช*สารละลายของเกลือแกง หรือไฮ
โป ส*วนใดที่ไม*ถูกแสงจะละลายออกไป ภาพที่ได-จะมีความละเอียด คมชัด กว*าภาพของโจเซฟ เนียฟ
ฟอรM เนียฟซM ลัก ษณะของภาพจะกลับ ซ-ายเป8น ขวาเหมือ นภาพที ่ม องผ*า นกระจกเงา เรียกว* า
กระบวนการถ*ายภาพดาแกโรไทป• (Daguerrotype)
และในปu ค.ศ. 1840 วิ ล เลี ่ ย ม เฮนรี่ ฟอกซM ทั ล บอท (William Henry Fox Talbot)
นักวิทยาศาสตรMและนักคณิตศาสตรMชาวอังกฤษได-พัฒนากระบวนการถ*ายภาพ ด-วยการถ*ายภาพเน
กาทิฟ ลงบนกระดาษที่ฉาบผิวหน-าด-วยซิลเวอรMไอโอไดดM หลัง จากนำไปเข-ากล-องถ*ายภาพ และ
ถ*ายภาพแล-ว นำกระดาษมาล-างในน้ำยาสร-างภาพ ซึ่งใช-ส*วนผสมของเงินไนเตรทกับกรดแกลลิก เขา
เรียกน้ำยานี้ว*า แกลโลไนเตรท ออฟ ซิลเวอรM (Gallonitrate of Silver) เมื่อนำไปผ*านกระบวนการ
สร-างภาพและคงสภาพแล-ว จะได- ภาพพอซิ ท ิ ฟ ที ่ สมบู ร ณM กระบวนการถ*ายภาพเนกาทิฟ – พอ
ซิทิฟ ของทัลบอทนี้ เรียกชื่อว*า “แคโลไทป•” (Calotype) ซึ่งเป8นต-นแบบในการพัฒนาสร-างฟbลMมเน
กาทิฟในยุคต*อมา
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ทำให-ข-าพเจ-ารู-สึกมุ*งประเด็ดในการถ*ายรูปตลอดเส-นทาง ซึ่งสื่อภาพถ*ายนั้นเป8นสื่อที่แตกต*าง
จากสื่ออื่นเพราะ ภาพถ*ายคือการจับช*วงเวลาความจริงในปPจจุบันขณะ โดยสื่ออื่ินไม*สามารถทำไดฉะนั้นภาพถ*ายเป8นสื่อที่สะท-อนความจริงได-ดีที่สุด ผ*านการเดินทางของข-าพเจ-าที่ข-าพเจ-าจะถ*ายรูป
ผ*านที่ตาเห็นนั้นจึงเป8น สื่อภาพถ*าย
สาเหตุการถ*ายฟbลMม เพราะเป8นการถ*ายด-วยการใช-ความสามารถในการถ*ายรูปและใช-ทักษะ
ในการดูทิศทางของแสงระบบขาว เทา ดำ ในการถ*ายรูปรวมไปถึงมุมมองในการถ*ายทอดออกมาเป8น
ผลงานและการล-างฟbลMมที่ถูกต-องต-องใช-เวลาการกระบวนการอย*างละเอียดและมีการวางแผนการ
ทำงานว*าจะลำดับอะไรก*อนหลัง เป8นการฝœกฝนให-มีความชำนาญในการถ*ายรูปด-วยสื่อฟbลMม
2. วางแผน รวมไปถึงหลักฐานและแหลCงอ5างอิงที่เกี่ยวข5อง
ตารางที่ 1 หลักฐานและแหล*งอ-างอิงทีเ่ กี่ยวข-องในหนังสือวิปPสสนาวงศM
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ยุค

รายละเอียด

235

พระโสณะและพระ
อุตตระ

ได-รับคำสั่ง ท*านพระมหาโมคคัลลีบุตร

พระโสณะและพระ ให-เขียนรูปมนุสีหะลงไปในใบตาลหรือใบ
อุตตระ
เสม็ดมอบให-ทารกเกิดใหม*
พระโสณะและพระ
อุตตระ
1000 ปu
เศษ

ยุคพระธรรมทัสสี
อรหันตM
ยุคพระธรรมทัสสี
อรหันตM
ยุคพระธรรมทัสสี
อรหันตM

ศาสนาพุทธเจริญ

สถานที่
เมืองกัสมิรนคร
คันธารรัฐ
เมืองสุธรรม หรือ
เมืองเผาโอ*งติด
กับมหาสมุทร
ศาสนาพุทธเจริญ
ไปยังเมือง อริมัท
ทนนคร และไชย
ปุระนคร

พระอโนมทัสสีอรหันตM

เมืองสุวรรณธรรม

พระอธิสลี อรหันตMมหาเถระ

เมืองสุวรรณธรรม

พระปุราณทัสสีอรหันตMมหาเถระ

เมืองสุวรรณธรรม
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1551

1855

1883
1894
1947

1987

ยุค

รายละเอียด

ยุคพระธรรมทัสสี
พระสีลพุทธิเถระ
อรหันตM
ยุคพระธรรมทัสสี
พระมหากาฬเถระ
อรหันตM
ยุคพระธรรมทัสสี พระมหากาฬเถระ สั่งให-พระธรรมทัสสี
อรหันตM
อรหันตM ให-ไปเมืองอริมัททนนคร
ยุคพระธรรมทัสสี
พระธรรมทัสสีอรหันตM
อรหันตM
ยุคพระธรรมทัสสี พระธรรมทัสสีอรหันตMได-เทศนาพระราชา
อรหันตM
สมเด็จพระเจ-าอนุรุทธบรมกษัตริยM
ยุคพระธรรมทัสสี
พระอริยวังสมหาเถระ
อรหันตM
ยุคพระธรรมทัสสี
สมเด็จพระเจ-าสีหสุระ สร-างเมืองวิชัยปุระ
อรหันตM
ยุคพระธรรมทัสสี พระจุลอรหันตเถระ และ พระทิพพจักษุ
อรหันตM
เถระ
ยุคพระธรรมทัสสี สมเด็จพระเจ-าสีหสุระ สร-าง จัมปามหา
อรหันตM
วิหาร ถวายแด* พระสุธรรมมหาสามีเถระ
ยุคพระธรรมทัสสี
สมเด็จพระเจ-ากิตติกมุ ารบรมกษัตริยM
อรหันตM
สร-างวิหารใหญ*
ยุคพระธรรมทัสสี
สมเด็จพระเจ-าอธิกราชบรมกษัตริยM
อรหันตM
ยุคพระธรรมทัสสี สมเด็จพระเจ-าราชาธิราช รัฐรามัญ ยกทัพ
อรหันตM
มาตี
ยุคพระธรรมทัสสี สมเด็จพระเจ-าอธิกราชบรมกษัตริยM กรุง
อรหันตM
รัตนปุระธานี ส*งพระจาคมมหาเถระ
ยุคพระธรรมทัสสี พระเจ-าอโนรธาเข-าตีเมืองสะเทิม กวาด
อรหันตM
ต-อนผู-คนมาทีพ่ กุ าม

สถานที่
เมืองสุวรรณธรรม
เมืองสุวรรณธรรม
เมืองอริมทั ทน
นคร
เมืองอริมทั ทน
นคร
อริมัททนบุรี
อริมัททนบุรี
เมืองวิชัยปุระ
เมืองวิชัยปุระ
เมืองวิชัยปุระ
เมืองวิชัยปุระ
กรุงรัตนปุระธานี
กรุงรัตนปุระธานี
กรุงรัตนปุระธานี
อาณาจักรพุกาม
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ยุค
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สถานที่

2097

ยุคพระธรรมทัสสี
อรหันตM

สมเด็จพระเจ-านรปติบรมกษัตริยM

ไชยปุระราชธานี

ยุคพระธรรมทัสสี
อรหันตM
2183

2000 ปu
เศษแล-ว
2190

2466

ผ*านหงสาวดีไปยัง
พระติสาสนธชมหาเถระ
เมืองชัยปุระ
ราชธาณี
สมเด็จพระเจ-าสุธรรมราชามหาธิบดี หรือ เจ-าเมืองรัตนะปุ
สมเด็จพระเจ-าอุกกังสิกะบรมกษัตริยM
ระธาณี
เขตนครกุขนะ
พระชมพูทปี มหาเถระ เข-าถ้ำสุวรรณคูหา
ธานี

ยุคพระธรรมทัสสี
อรหันตM
ยุคพระธรรมทัสสี
อรหันตM
ยุคพระเขมมหาเถร
อภิญญา
ยุคพระเขมมหาเถร
พระติรงคภิกขุวิปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
อภิญญา
ยุคพระเขมมหาเถร
พระอาจารยMมโมอรหันตM
อมรปุระธาณี
อภิญญา
ยุคพระเขมมหาเถร
พระมิงกุลโตญภิกขุเรียนวิปสP สนา
อมรปุระธาณี
อภิญญา
กรรมฐานกัยพระอาจารยMมโมอรหันตM
ยุคพระเขมมหาเถร พระมิงกุลโตญภิกขุตั้งสำนักปฏิบัติธรรม
มัณฑะเลยM
อภิญญา
วิปPสสนากรรมฐาน
พระนารทภิกขุ ได-เดินทางสำนักปฏิบัติ
ยุคพระเขมมหาเถร
มัณฑะเลยM
ธรรมวิปสP สนากรรมฐานทีพ่ ระมิงกุลโตญ
อภิญญา
ภิกขุ
ยุคพระเขมมหาเถร พระนารทภิกขุได-เดินทางไปตัง้ สำนัก
เมืองสะเทิม หรือ
อภิญญา
วิปPสสนากรรมฐาน
เมืองสุธรรมบุรี
ยุคพระเขมมหาเถร พระนารทภิกขุ ได-เปลี่ยน ชื่อเป8น พระมิง
อภิญญา
กุลเชตะวัน สะยาด*อรM
ยุคพระอาจารยM
เมืองสะเทิม หรือ
อุปสมบท โสภณภิกขุ
โสภณมหาเถระ
เมืองสุธรรมบุรี
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2474

ยุค
ยุคพระอาจารยM
โสภณมหาเถระ
ยุคพระอาจารยM
โสภณมหาเถระ

2484

ยุคพระอาจารยM
โสภณมหาเถระ

2492

ยุคพระอาจารยM
โสภณมหาเถระ
ยุคพระอาจารยM
โสภณมหาเถระ

2493

พระอาจารยMอาสภ
เถระ ธัมมาจริยะ

2493

พระอาจารยMอาสภ
เถระ ธัมมาจริยะ

2494

พระอาจารยMอาสภ
เถระ ธัมมาจริยะ
พระอาจารยMอาสภ
เถระ ธัมมาจริยะ
พระอาจารยMอาสภ
เถระ ธัมมาจริยะ
พระอาจารยMอาสภ
เถระ ธัมมาจริยะ

รายละเอียด

สถานที่

โสภณภิกขุเป8นอาจารยMสอน

มระแหม*ง

โสภณภิกขุเจอพระอาจารยMมิงกุลเชตวัน
สะยาด*อรM แล-วบรรลุอรหันตM
พระอาจารยMโสภณมหาเถระ ได-เปลี่ยน ชื่อ
เป8น พระมหาสี สะยาด*อรM (มหาสีแปลว*า
กลองใบใหญ*)
นายกรัฐมนตรี แห*งประเทศพม*า พร-อม
ด-วย ท*านเสอรM อู สวิน ได-สร-างสำนัก
ปฏิบัติสาสนยิตสา
อาราธนาให- พระอาจารยMโสภณมหาเถระ
หรือ พระมหาสี สะยาด*อรM สอน สำนัก
ปฏิบัติสาสนยิตสา
ได-พบกับ พระภัททันตะ คันธมามหาเถระ
อัครบัณฑิต หรือ พระมหาสี สะยาด*อรM
พระอาจารยMอาสภเถระ ธัมมาจริยะ เป8น
พระประจำทีส่ ำนักสาสนยิตสา ประจำ
พระนคร ย*างกุ-ง
สมเด็จพระพุฒาจารยM (พระพิมลธรรม) วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎื์
พระมหาโชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.9 ให-ท*านไป
ปฏิบัติธรรมทีส่ ำนักสาสนยิตสา เมื่อบรรลุ
มุ*งมาย ก็เดินทางกลับไป
สมเด็จพระพุฒาจารยM (พระพิมลธรรม)
พระพม*าทจัดส*งพระวิปสP สนาจารยMผู-มี
ความรู-มาช*วยสอนวิปPสสนากรรมฐาน
ส*ง พระอาจารยMอาสภเถระ ธัมมาจริยะ
รับหน-าที่เป8นพระวิปPสสนาจารยMสอน
กรรมฐาน

เมืองสะเทิม หรือ
เมืองสุธรรมบุรี
มระแหม*ง

ย*างกุ-ง

ย*างกุ-ง
ย*างกุ-ง
ย*างกุ-ง
กรุงเทพมหานคร
ย*างกุ-ง

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
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สถานที่

พระอาจารยMอาสภ
เถระ ธัมมาจริยะ
พระอาจารยMอาสภ
เถระ ธัมมาจริยะ
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3. ลำดับการเดินทางของข5าพเจ5า
การเดินทาง สะเทิม-พระธาตุอินแขวน-บาโก-ย*างกุ-ง
การเดินทางวันที่ 1 วันเสารMที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เจดียM Shwe Sar Yan Pagoda ซึ่ง เป8นวัดที่เก*าแก*ที่สุดของเมืองและมีเ สาพระเจ-าอโศก
จำลองและมีแผ*นป£ายภาษาพม*า แต* ผ มได-เดาน* าจะมีความเกี่ยวข- องกั บการเผยแพร* ศาสนาพุทธ
จากอินเดียสู*ประเทศแทบดินแดนสุวรรณภูมิแห*งนี้
การเดินทางวันที่ 2 วันอาทิตยMที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
Bayin-Nayi-Cave ซึ่งวัดนี้อาจจะเป8นถ้ำที่พระติรงคMภิกขุ ที่ได-ปฏิบัติวิปPสสนากรรมฐานตาม
ในหนังสือวิปPสสนาวงศM ซึ่งวัดนี้รอบล-อมไปด-วยน้ำ ในถ้ำทั้งแคบและมีน้ำขังข-างใน มีสถานที่คล-ายที่
เหมาะสบกับการปฏิบัติธรรมจึงอาจจะอนุมานได-ว*าสถานที่นี้แต*ก*อนพระสงฆMได-มีใช-พื้นที่เหล*านี้ต*อมา
เมื่อมากันบ*อยขึ้นท*านทั้งหลายจึงสร-างวัดขึ้นมา ด-านในมีพระพุทธรูปสององคMระหว*างพระพุทธรูปก็มี
เจดียMขนาดเท*ากับพระพุทธประมาณหนึ่งเมตรได- แล-วจะมีชอ* งลึกเข-าไปด-านบนของพระพุท ธรูปข-าง
ซ-ายจากข-างคนที่มองไปพระพุทธรูปก็จะเห็นพระพุทธไม*แน*ใจว*าเป8นวัสดุอะไรแต*สะท-อนแสงแต*กลับ
ไม*เป8นสนิท ซึ่งพื้นที่ข-างในนั้นมีความชื่นสูงมากซึ่งระหว*างทางก็มีน้ำหยกมากจากหินงอกหินย-อน
ตลอดทางที่เข-าไปเมื่อเราออกมาจากถ้ำแล-วลงไปคนจ-างเราก็นำชมรอบภูเขาลูกนี้ ภูเขาซึ่งจะทั้งผา
และป¥าอยู*ด-วยกันแล-วเราก็ขับวนรอบหนึ่งแล-วก็มาส*งที่รถ
Kaw-Gun-Cave ซึ่งวัดนี้เป8นวัดที่มีปูนปP§นในศตวรรษที่เจ็ดอยู*ซึ่งเป8นถ้ำโบราณโดยลักษณะ
ปูนปP§นนั้นเป8นพระพุทธเรียงแน*นเป8นรูปแบบเกร็ดมังกรอยู*ด-านบนถ้ำแต*ถ้ำนี้ไม*ลึกมากแต*มีปูนปP§นอยู*
ข-างบนเป8นสิ่งที่น*าประหลาดใจเป8นอย*างยิ่งและวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปโบราณแต*มีการชำรุดเสียหาย
เยอะมากการักษาของที่นั้นคือการว*างรวม ๆ กันโดยมีเหมือนช*องเล็กและนำวัตถุโบราณนั้นโดยมีกรง
เหล็กที่เป8นสนิทกั้นไว-ไม*มีใครหยิบถึง
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Kawt-Ka-Taung-Cave วัดนี้ก็มีถ้ำเล็กไม*ใหญ*มากแต*มีพระพุทธรูปที่มีพระพุทธรูปติดกัน
แน*นเหมือนวัดก*อนแต*น-อยกว*า แต*ต*างกันตรงที่วัด Kaw-Gun-Cave ทำมาจากปูนปั้น แต่วัดKawtKa-Taung-Cave ได-สลักลงไปในตัวหิน และมีรูปเหมือนเป8นวิหารที่มีพระพุทธเจ-าอยู*ข-างใน เมื่อไดลองสำรวจเข-าไปก็พบว*าจะมีพระพุทธอยู*ในกรงขัง แต*ว*าด-านข-างมีพระพุทธรูปที่สลักด-วยหินอยู*
Lon-ma-Ni Gerden ซึ่งวัดนี้ได-สร-างพระพุทธรูป 1,000 องคMวัดนี้สามารถเดินขึ้นเขาไปถึง
ยอดเขา ลองเดินและก็ถึงยอดสุดซึ้งสวยมากด-านบนมีวัดและวัดนี้กำลังสร-างพระพุทธรูปขนาดใหญ*
และได-ชมบรรยายกาศโดยรอบ
Kyouk-Ka-Latt วัดนี้มีเจดียMอยู*ด-านบนภูเขาแต*ลักษณะของภูเขานั้นเหมือนคนได-กินแอปเปbล
จนเหลือแค*แกน แต*สามรถอยู*ในทรงแบบนี้ไม*ล-ม
การเดินทางวันที่ 3 วันจันทรMที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562
Mya Tha Bake Pagoda ซึ่งวัดนี้อยู*สูงที่สุดของเมืองสะเทิมแห*งนี้ โดยวัดนี้ได-มีการจารึก
เป8นภาษาอังกฤษว*า วัดนี้สอนศาสนาพุทธ
Abhidhamma University Thaton City โรงเรียนสอนวิปPสสนากรรมฐาน วัดหรือสำนัก
ปฏิบัติธรรมสายวิปPสสนาวงศM เมื่อเราได-สอบถามจากคนในพื้นที่ว*าที่มีการสอนวิปPสสนาก็มีข-าพเจ-า
ได-พ บพื้นที่ก ารสอนตามในหนัง สือ วิปPส สนาวงศMท ี่ ข-าพเจ-าอ* าน ซึ่ง ที่แห*ง นี้เ ป8นมหาวิท ยาลั ย ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมวิปPสสนา โดยมีป£ายโลโก-ที่เป8นภาษาอังกฤษที่บอกไว- ห-อ งปฏิบัติธรรมมี
ขนาดที่ใหญ*น*าจะจุคนได-ถึงสองร-อ ยถึงสามร-อยคน และมีพ ระพุท ธรูปอยู*ตรงกลางด-านหน-าซึ่ง
พระพุท ธรูปนี้มีความแตกต*างจากพระพุท ธรูป โดยทั่วไปของพม*า เป8นพระพุท ธรูปที่มีความงาม
คล-ายศิล ปะไทยในบ-านเราแต*มีความเป8 นพม*าผสมอยู*วัสดุมาจากสำริดชุบทอง มีความเงาอยู*ใน
พระพุทธรูป บริเวณข-าง ๆ ของพระพุทธรูปมีรูปพระอยู*ทั้งซ-ายแล-วขวา ซึ่งหนึ่งในนั้นเป8นพระ ซึ่ง
ไม*รู-ว*าท*านคือใคร ซึ่ ง พระรู ปนี้ได-เดินทางไปสอนวิปPสสนากรรมฐานตามเมืองต*าง ด- านหน-ามีการ
จำลองพุทธคยาด-วย
Kathapa-Anauk ซึ่งเราไปวัดที่มีแต*พระภิกษุณี Tie Ta Htong ซึ่งมีแต*พระภิกษุณีดูแลวัด
แห*งนี้โดยวัดนี้ฐานเจดียMมีอิฐโบราณแต*สว* นข-างบนกลับมีทองคำเปลวแปะอยู* โดยพื้นที่นี้กำลังก*อสร-าง
Mawlmyine City เมืองเมาะลำเลิงอยู*ใกล-กับมะตะมะซึ่งเมืองนี้เป8นเมืองท*าที่ใหญ*และมี
หลายชนชาติอยู*ในพื้นที่นี้ซึ่งเป8นเมืองที่แม*น้ำสาละวินบรรจบกับทะเล
Kyeilk Sain Lan Pagoda ซึ่งวัดนี้อยู*บนภูเขา ปราสาทเก*าที่ไม*ถูกการบูรณะใหม*ซึ่งแท-จริง
แล-ว ราชาได-สร-างวัดโดยการแกะสลักไม-เราได-เห็นบัลลังกMของกษัตริยMยุคกันและได-เห็นการแกะสลัก
งาช-างแบบละเอียนมากและมีห-องที่พระราชาปฏิบัติธรรมเพื่อเอาไว-น้ำสมาธิด-วย โดยพื้นที่แห*งนี้เป8น
พื้นที่ต่ำลงมาจากวัดข-างบนแต*มีความเก*าของสถานที่แห*งนี้อยู*
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Kyaikmaraw ซึ่งพวกเราได-ไปวัดของคนในพื้นที่ด-านนอกมีเทคนิคการดุลเหล็กให-เกิดฟอรMม
ต*างๆ และด-านในมีพระพุทธรูปที่ทำอิริยาบถต*าง ๆ ไม*เหมือนกัน แต*ละออกหน-าไม*ไม*เห็นกันอีกและ
ที่สำคัญที่วัดมีฆ-องขนาดใหญ*มากอยู*ระหว*างที่ทางเข-า

ภาพที่ 7 ส*วนหนึ่งของผลงานชุดศิลปนิพนธMการเดินทางวิปPสสนาวงศM
การเดินทางวันที่ 4 วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562
พระธาตุอินทรMแขวนซึ่งต-องเดินทางโดยรถขนหมู ซึ่งรถนี้ตามแถวต-องบรรจุคนแถวละหกคน
มี8ที่และมีของมากมายทั้งหน-าและด-านหลังของรถซึ่งรถช*างแออัดอยู*ระดับหนึ่งแต*จะมีคนบางกลุม* นัง่
ข-างหลังซึ่งก็คือ สภาพฟ£าอากาศก็เทให-ฝนตกลงมา มีเมฆตลอดเวลาก็เดินทางไปพระธาตุอินทรMแขวน
ตลอดทางที่เดินฝนตกตลอดเห็นแต*หมอกซึ่งในระยะสี่ถึงห-าเมตรก็จะไม*เห็นกันซึ่งหมอกหนามาก
พระธาตุอินทรMแขวน หรือ ไจที่โย* หมายถึง หินรูปหัว¬ษี เป8นก-อนหินสีทองขนาดใหญ*สูง 5.5 เมตร
ตั้งอยู*บนหน-าผาสูงชันอย*างหมิ่นเหม* คล-ายว*าจะหล*นลงมา แต*กลับไม*มีทีท*าว*าจะตกลงมาแต*อย*างใด
จึงเป8นความอัศจรรยMที่เชื่อกันว*า เป8นหินที่พระอินทรMนำมาแขวนเอาไว- และยังมีเจดียMที่สร-างไว-บน
ก-อนหิน ที่จำลองให-เป8นพระเกศแก-วจุฬามณี ซึ่งเป8นพระธาตุประจำปuจอ
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ภาพที่ 8 ส*วนหนึ่งของผลงานชุดศิลปนิพนธMการเดินทางวิปPสสนาวงศM
การเดินทางวันที่ 5 วันพุธ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
Buddha Statue ประติมากรรมพระพุทธรูปซึ่งมีขนาดที่ใหญ*ประมาณสิบกว*าชั้นได- โดยตั้ง
ในเนินเขาทำให-เห็นวิวที่สวยงามจากด-านบนต*อจากนั้นพวกเราก็เดินทางไป
Kyeilipawlaw Pagoda ซึ่งวัดนี้ได-มีพระพุทธรูปประจำวัดน*าจะเป8นพระพุทธรูปที่ชาวบ-าน
เลื่อ มใสมาก วัดแห*ง นี้ยังสร-างพุท ธคยาแบบจำลองในอินเดียแต*ข-างในมีพ ระพุท ธรูปทั้งสี่ทิศแต*
พระพุท ธรูป ต*างกันเช*น ด- านหน-า เป8นพระพุท ธที่อ ยู* ในพุท ธคยา มีท ั้ง แกรนิต หินอ*อ นและมี
พระพุทธรูปแบบไทย
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การเดินทางวันที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
เมืองบาโก หรือเมืองหงสาวดี
เจดียMชเวดามอดอวMซึ่งเป8นที่ถูกสร-างขึ้นใหม*เพราะบริเวณยอดเจดียMได-รับความเสียหายจาก
แผ*นดินวันในปu กรกฎาคม ปu ค.ศ. 1917 ทำให-เจดียMตกลงมาอยู*ตรงฐานด-านล*าง วัตถุโบราณโดยบาง
ชิ้นเป8นทองคำ หรือเงิน บางอันก็เป8นหิน และไม- สมกับเป8นของโบราณของเมืองเก*าอย*างหงสาวดี
พระราชวังบุเรงนองซึ่งสร-างอันใหม* เพราะเหลือแค*ฐานกับเสาโครงไม-อาจจะมีแต*ไม-บ างชิ้น
เท*านั้นที่มีการแกะสลักระหว*าง
Hinthagon Pagoda ซึ่งที่แห*งนี้มีพระพุทธสี่ทิศเล็กและมีรูปปP§นพระพุทธชี้ไปที่สัญลักษณM
ของเมือง นั้นก็คือ หงสMยืนซ-อนกัน
Sein Thar Lyang Pagoda ซึ่งวัดนี้มีสถานที่เจดียMโบราณที่ไม*ได-ถูกสร-างใหม*ยัง คงอยู *ใน
สภาพเดิม และมีพระพุทธไสยาสนMที่ใหญ*ที่หนึ่งเลย
พระพุทธไสยาสนMชเวดาลยองซึ่งเป8นพระพุทธรูป ปางไสยาสนMที่ใหญ*ที่สุดแห*งบาโก
Naungdawgyi Myathalyaung Reclining Buddha ซึ่งวัดนี้มีพระพุทธรูปปางไสยาสนM ที่ไม*
ค*อยใหญ*
Kyaik Pun Pagoda ซึ่งมีพระพุทธทั้งหมดสี่ทิศใหญ*และสง*าราศี แต*ละด-านนั้นมีลักษณะที่
แตกต*างกัน

ภาพที่ 9 ส*วนหนึ่งของผลงานชุดศิลปนิพนธMการเดินทางวิปPสสนาวงศM
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การเดินทางวันที่ 7 วันศุกรMที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
Pan Pyoe Orphanage Monastery ซึ่งเป8นมูลนิธิเล็กๆ ที่ให-ในตัวหมู*บ-านของบาโกเห็นนี้
ซึ่งที่มีทั้งโรงทาน ที่ใหญ*สามารถเลี้ยงได-ทั้งหมู*บ-าน และมีโรงเรียนสอนหนังสือให-เด็กชั้นประถมถึง
มัธยมต*อ จากจากนั้นก็พ าไปห-อ งสมุดที่เล็กๆไม*ได-ใหญ*มากนัก และมีง านช*างคือการแกะไม-เป8น
ประติมากรรมมากมายที่
Kay Thun Pagoda ตามปกติจะมีสิงหMอยู*ด-านหน-าแต*กลับมาช-างอยู*ด-านหน-าและมีตุ®กตา
ญี่ปุ¥นอยู*ด-านหน-าแทน โดยด-านในมีพระพุทธรูปขนาดใหญ* ด-านบนประกอบด-วยไม-อย*างดี Shuw
Gugyi Pagoda ซึ่งมีเจดียMที่มีแต*อิฐไม*ได-ถูกสร-างขึ้นมาใหม*
การเดินทางวันที่ 8 วันเสารMที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562
ย*างกุ-ง แปลว*าจุดจบของศัตรู พออังกฤษเข-ามาปกครองพม*า จึงยกระดับย*างกุ-งให-เป8นเมือง
หลวง และเมืองท*าเนื่องจากย*างกุ-งนั้นมีสภาพภูมิประเทศที่ดีต*อการขนส*งและค-าขาย อยู*ติดริมแม*น้ำ
ลึก ซึ่ง ต*อ ไปยัง ทะเลได-พ อพม*าได-เ อกราชจากอัง กฤษ ย*างกุ-ง ก็ยัง คงเป8นเมือ งหลวงยาวไปจนปu
พุทธศักราช 2548 หลังจากนั้นรัฐบาลพม*าได-ย-ายเมืองหลวงไปกรุงเนปuดอวMจนถึงปPจจุบัน ซึ่งย*างกุ-ง
เป8นเมือ งที่ม ีพ ื้นที่และประชากรอาศัยอยู*ม ากที่ส ุดของประเทศ มีก ารวางผัง เมือ ง การพัฒ นา
สิ่งก*อสร-างต*าง ๆ และพัฒนาความเจริญถึงปPจจุบัน
สถานที่ปฏิบัติธรรม Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre ซึ่งที่มีชื่อไทยว*า สำนัก
ปฏิบัติธรรมสาสนยิตสาซึ่งมีกล*าวในหนังสือวิปPสสนาวงศM ซึ่งที่แห*งนี้เป8นจุดเริ่มต-นของวิปPสสนาเข-าสู*
ประเทศไทยโดย สมเด็จพระพุฒาจารยM (พระพิมลธรรม) แห*งประเทศไทย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎื์
กรุงเทพมหานคร ได-ส*งพระมหาโชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.9 ให-ท*านไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสาสนยิตสา ณ
เมืองพระนครย*างกุ-ง แห*งนี้ และตอนหลังประเทศไทยต-องการพระพม*ามาสอนวิปPสสนาในประเทศ
ไทย ทางพระมหาสี สะยาด*อรM ได-เห็นถึงวิปPสสนากรรมฐานจะได-เผยแพร* จึงได-ส*งลูกศิษยMที่ใกล-ชิดคือ
พระอาจารยM ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ ให-มาสอนวิปPสสนา ที่ประเทศไทย
Swe Taw Myat Pagoda ซึ่งที่แห*งนี้คือวัดพระเขี้ยวแก-วที่จำลองซึ่งด-านในมีพระเขี้ยวแก-ว
อยู*ข-างใน ซึ่งที่จะมีพิธีนำทองขึ้นไปพาหงสMโดยคนบริจาคจะต-องชักให-ขึ้นไปสู*เจดียMด-านบน
Thiri Mingala Gaba Aye Pagoda ซึ ่ ง เจดี ย M แ ห* ง นี ้ เป8 น เจดี ย M ท รงกลมด- า นในบรรจุ
พระพุทธรูปหล*อด-วยแร*ธาตุเงินบริสุทธิ์ 500 กรัม
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การเดินทางวันที่ 9 วันอาทิตยMที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562
โบสถMคริสตM Holy Trinity Cathedral
Scott Market หรือ Bogyoke Aung San Market ซึ่งตลาดนี้เป8นตลาดที่คนไทยมายเอะมากเพื่อมา
ซื้ออัญมณีกลับไปซึ่งที่มีของทั้งภาพวาดทรายหรือสีน้ำมัน เครื่องประดับ หุ*นเชิดพม*า ทานาคา หรือ
อื่นๆ ซึ่งที่ส*วนมากขายของที่ระลึกเป8นส*วนใหญ*
MYANM/ART ซึ่งข-าพเจ-าก็พบกับคิวเรกเตอรMที่ชื่อว*า Chtip
Botahtaung Pagoda ซึ่งวัดนี้ได-บรรจุพระบรมสารีรกธาตุพระเกศา ไว-อยู*ในเจดียแM ห*งนี้ซึ่ง
ความหมายของชื่อวัดคือ ทหารพันนาย ด-านในข-าพเจ-าก็เห็นพระเกศาอยู*ตรงกลางแกนของเจดียซM งึ่ มี
กระจกปbดทุกด-านต*อจากนั้นโดยรอบของพระธาตุก็จะพบกับสมบัติที่ขุดค-นเจอมาใส*ไว-ร าวกับ ว*าเป8น
พิพิธภัณฑMซึ่งวัดนี้มีคนไทยมามากมายเพราะด-วยเหตุผลว*ามีเทพทันใจอยู*ซึ่ง ถ-าตัวเองมีความตั้งใจ
อยากจะได-แล-วเทพอยากจะให-คนนั้นก็จะประสบกับสิ่งที่ตัวเองขอไว-ทำให-มีผู-คนโดยเฉพาะประเทศ
ไทยมากันเยอะมากด-านขวาของเจดียMยังมีพระพุทธรูปปางศรีวิชัยเก*าแก*ซึ่งแต*เดิมประดิษฐานอยู*ที่
พระราชวังมัณฑเลยM แล-วด-านนอกจากมีเทพกระซิบ ซึ่ง เทพทั้งสอง คือ ผีนัต หมายถึงวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์ของคนพม*า ซึ่งมีทั้งหมด 36 ตน พม*ายังคงมีความเชื่อภูตผีวิญญาณซึ่ง ผีนัต จะช*วยปกป£อง
พระพุทธศาสนาด-วยจึงมีความศรัทธาอย*างแรกกล-า
Mahar Bandula Park ซึ่งที่คือสวนสาธรณะของดาวนMทาวนMแห*งนี้โดยด-านข-างส*วนจะมีศาล
ในสมัยที่ตกเป8นอาณานิคมอยู*ซึ่งปPจจุบันยังคงปล*อยเป8นที่ทิ้งร-างอยู*
การเดินทางวันที่ 10 วันจันทรMที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
Thein Gyi Zay ซึ่งที่เป8นตลาดอินเดีย ที่มีลูกผสมอินเดียกับพม*า ซึ่งตลาดนี้มีผู-คนเดินกัน
อย*างมากมาย โดยด-านนอกนั้นขายของเสื้อผ-ารองเท-า เครื่องเทศ วัตถุต*างๆส*วนผู-คนที่นั้นยังคงยึด
ตามขนบธรรมเนียมแบบอินเดียทั้งลักษณะผิวพรรณ อาหารและ สิ่งต*างๆ
Yangon Chinatown ซึ่ง ที่เป8น Chinatown แบบเล็ก ไม*ใช-ม ากเหมือ นประเทศอื่นๆ ที่ก็
ยังคงมีการผสมระหว*างจีนและพม*าอาหารออกในลักษณะรวมกับอาหารพื้นบ-าน
เจดียMชเวดากอง ชเวหมายถึงทอง ส*วนดากองแปลว*าเมืองเก*าของย*างกุ-งในตัวเจดียMจะเห็น
ทองเป8นแผ*น เรียงห*อหุ-มเจดียMไว-ทั้งองคMคิดเป8นน้ำหนักถึงหนึ่งพันหนึ่งร-อยกิโลกรัมมีการสันนิษฐานว*า
สถาปPตยกรรมองคMเจดียMแรกเริ่มไม*ได-เป8นแบบนี้แต*เพราะมีการต*อเติมหลายครั้งมีการผสมศิลปะแบบ
พม*าแต*อย*างไรก็ตามการก*อสร-างไปทางศิลปะมอญ
Maha Gandha Bell ซึ่ง เป8นระฆังที่จบสู*กันทะเลในตอนที่อังกฤษพยายามขนไปไว-ที่อื่น
อังกฤษพยายามกู-แต*กู-ไม*ขึ้น แต*พอมาเป8นพม*ากลับทำสำเร็จ
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Naungdawgyi Pagoda ซึ่งที่เคยเป8นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ-าชั่วคราว
ก*อนที่จะย-ายไปที่ด-านบนของเจดียM

ภาพที่ 10 ส*วนหนึ่งของผลงานชุดศิลปนิพนธMการเดินทางวิปPสสนาวงศM
การเดินทางวันที่ 11 วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
Chaunk Htan Gyi Paagoda หรือที่คนไทยรู-จักกันในนามพระตาหวาน ซึ่งเป8นพระพุทธปาง
ไสยาสนM มีความสูงประมาณตึก 6 ชั้นส*วนที่เรียกกันว*าพระตาหวานนั้นก็เพราะว*าดวงตาของท*านทำ
มาจากกระจกใส ซึ่งเป8นเอกลักษณM พระองคMนี้เป8นองคMใหม*ที่สร-างแทนที่องคMเดิมที่ได-รับความเสียหาย
Nga Hitat Gyi Pagoda ซึ่งพระพุทธมีความสูงทั้งหมด 5 ชั้น และทรงเครื่องกษัตริยM
การเดินทางวันที่ 12 วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
พิพิธภัณฑMสถานแห*งชาติในย*างกุ-ง ซึ่งที่เป8นอาคารทั้งหมด 4 ชั้น โดยแต*ละชั้นก็จัดว*าวางของ
แต*ละอย*าง แต*ภายในนั้นมีการตรวจอย*างเข-มงวดว*าห-ามนำกล-องหรือกล-องวีดิโอเข-าไปเลย เมื่อไปถึง
ห-อ งแรกซึ่งห-อ งนี้ได-มีงานจิตรกรรมอยู*แล-วมีวิดีทัศนMที่เกี่ยวกับการโบราณคดีที่ค-นพบในพุกาม
ต*อจากนั้นก็เป8นการกล*าวถึงตัวอักษรทั้งปPจจุบันและแบบโบราณต*อจากนั้นห-องต*อไปมีการกล*าวถึง
ใบลานมีทั้งตัวอักษร ศิลาจารึกของที่นั้นจะเป8นแท*นทรงกระบอกมีประโยคทั้งหมดห-าชั้น มีจิตรกรรม
สีน้ำมันชเวดามอนที่บาโกอยู*และมีเสาไม-ซึ่งแต*เดิมเคยเป8นฐานอยู*ที่บาโก เมื่อเราเดินมาอีกห-องหนึ่งก็
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จะพบกับใบลานที่มีงานจิตรกรรมแบบพม*าอยู*ต*อจากนั้นก็จะพบก็เครื่อ งยศต*าง ๆ ในตู-ไม-สีดำ
ต*อจากนั้นก็จะมีคฐาอันใหญ*ที่ประดับด-วยเพชรนิลจินดาที่สวยงามสองชิ้น ต*อจากนั้นเราก็ไปห-องบัง
ลังกMสิงโตซึ่งที่นี้ได-จำลองบรรลังกMของพระราชได-สวยงามเหมือนกับเอกลักษณMของที่ไปโดยปริยายซึ่งมี
ความสวยงามประดับด-วยทองและวัสดุมาจากไม-ที่แกะสลักตามขนมธรรมเนียมของพม*า ด-านข-าง
จำลองบังลังกMแบบจำลองเล็ก ทั้งแปดบังลัง ต*อจากนั้นก็ไปห-องที่มีโมเดลบ-านและปราสาทในรูป
หลากหลายรูป ที่ประทับในการบรรทมของพระมหากษัตริยMและมีภาพถ*ายของแต*ละสถานที่รวมไปถึง
เสื้อผ-าในรูปถ*ายและของจริง ซึ่งเหมือนกับกษัตริยMแบบในอุดมคติในงานจิตรกรรมพม*า ซึ่งชุดไม*น*าจะ
เหมาะกับสภาพอากาศแบบนี้แต*ว*าชุดนี้มาจากมัณฑเลยMและมีข-าวของของกษัตริยM และอื่นๆ
สวนสัตวMซึ่งมีทั้ง ช-าง เสือโคร*ง ฮิปโป กวาง และอื่นๆ เป8นต-นซึ่งที่มีสัตวMที่อ-วนกว*าเมืองไทย
แต*ทั้งมีลักษณะเขาดินแต*วันที่ไปฝนตกทั้งวันทำให-สัตวMบางประเภทต-องไปหลบอยู*ที่ร*ม
Karaweik Palace ซึ่งเป8นวังที่ต-อนรับแขกบ-านแขกเมืองซึ่งปPจจุบันเป8นที่ให-ละครหุ*นโขน
และเป8นที่ให-ทัวรMมาลงซึ่งที่นี้มีเอกลักษณMคือนกกาละเวกอยู*ด-านข-างของเรืองซึ่งเราจะเห็นเบียรMของ
พม*าเป8นรูปเรือลำนี้ในการเป8นโลโก-ของเบียรM
การเดินทางวันที่ 13 วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
Sule Pagoda ซึ่งวัดนี้เรียกกันว*า Sula Praya เป8นเจดียMทรงแปดเหลี่ยมสีทองอร*ามตั้งอยู*ใจ
กลางเมือง ถนนสายหลักพุ*งเข-าหาเจดียMแห*งนี้ นั้นเพราะว*าในสมัยอังกฤษครองพม*าได-วางแผนผังเมือง
โดยยึดเจดียMสุเลเป8นศูนยMกลาง ถ-าดูในแผนที่ในโทรศัพทMจะให-บล็อคสี่เหลี่ยมที่ตรงไปที่วัดสุเลแห*งนี้
แต*ที่นี้ไม*ได-เป8นแค*ศูนยMกลางหรือวงเวียนให-รถวิ่งวนไปวนมาแต*เป8นเจดียMเก*าแก*ที่ชาวพม*านับถือ ว*า
กันว*ามีอายุเป8นพัน ๆ ปuซึ่งเก*ากว*าเจดียMชเวดอกอง ด-วยความที่เจดียMเหมือนเป8นวงเวียนอยู*กลางถนน
วิธีการเดินเข-าเจดียMนั้นทำได-ทั้งข-ามสะพานลอยหรือเดินทางเท-า
การเดินทางวันที่ 14 วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
สนามบินย*างกุ-ง เป8นท*าอากาศยานที่ตั้งอยู*ในตำบลมีนกะลาโดน ทางเหนือ 15 กิโลเมตรจาก
ตัวเมืองย*างกุ-ง ดำเนินงานโดยรัฐบาล เป8นท*าอากาศยานนานาชาติแห*งหลักของพม*า
การเดินทางมัณฑเลยM-พุกาม- อินเล-มินกุน-สกาย-อังวะ-อมระปุระ
การเดินทางวันที่ 1 วันอาทิตยMที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562
Maha Myat Muni ซึ่งเป8น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม*าซึ่งมีพระมหามัยมุนีแท-จริงเป8น
สมบัติของชาวยะไข* บางตำนานบอกว*าสร-างขึ้นตั้งแต*สมัยพุทธกาลในครั้งที่พระพุทธเจ-ามาแสดงธรรม
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แต*บางตำนานก็บอกว*าพระพุทธเจ-ามาเข-าฝPนพระเจ-าจันทสุริยะกษัตริยMยะไข*ให-สร-างขึ้น ซึ่งกษัตริยM
พม*าได-ยินกิตติศัพ ทMความศัก ดิ์สิทธิ์และงดงามขององคMพ ระมหามัยมุนี ทำให- ก ษัตริยMพม*าหลาย
พระองคMยกทัพมาชิงให-ได-แต*ก็ไม*สำเร็จ จนถึงสมัยของพระเจ-าปดุงได-ชิงมาสำเร็จแล-วได-รับสั่งให-สร-าง
วัดขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนีซึ่งห*างจากเมื่องสิบกิโลซึ่งเป8นเมืองเก*าคือเมืองอมรปุระจน
ตอนหลังมีการย-ายเมืองมาที่มัณฑเลยMแห*งนี้ ซึ่งพระมหามัยมุนีมีความสูงประมาณ สี่เมตรหุ-มทองคำ
ทั้งองคMทางเครื่องกษัตริยMประดับของมีค*าเป8นพระคู*บ-านคู*เมืองของพม*า ผู-ชายสามารถที่จะสามารถ
เข-าใกล-ตัวองคMได-มากกาว*าสตรี ในช*วงเช-าทางวัดจะมีการทำพิธีล-างพระพักตรMตอนตีสามเพราะมี
ความเช-าว*าพระมหามัยมุนีมีลมหายใจจึงต-องล-างหน-าแปรงฟPนทุกเช-าโดยเริม่ ตั้งแต* โต®ะบูชาดอกไม-ธูป
เทียนและเตรียมเครื่องที่จะล-างพระพักตรMหลังจากนั้นจะมีพระผู-ใหญ*มาทำการล-างและฉีดพรมน้ำอบ
ผสมแป£งทานาคาเข-าไปใช-แปรงทอแปรกที่ปาก แล-วใช-ผ-าเช็ดจนแห-งเมื่อเช็ดเสร็จก็จะสามารถปbดทอง
ซึ่งมีการปbดทองขนหน-าเป8นนิ้วๆเมื่อสัมผัสตัวจะรู-สึกถึงความนิ่มเมื่อเข-าไปก็มีชาวบ-านพระสงฆMมาสวด
มนตรMกันอย*างมากมายผู-คนหลั่งไหลกันเข-ามาเยอะมาก รอบจะมีคนสวดมนตรM ปPดลูกปPด นั่งสมาธิ

ภาพที่ 11 ส*วนหนึ่งของผลงานชุดศิลปนิพนธMการเดินทางวิปPสสนาวงศM
การเดินทางวันที่ 2 วันจันทรM ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562
เจดียMชเวสันดอวM Shwesandaw Pagoda ซึ่งแต*ก*อนสามารถรับชมทะเลในพุก ามได-แต*ตอน
หลังทางรัฐบาลให-งดที่จะให-คนขึ้นไปเลยได-แต*เดินรอบๆ
Dhammayan Gyi Temple ซึ่งที่นี้สร-างโดยกษัตรฺยMพระเจ-านรธูซึ่งได-บรรลังกMโดยการฆ*าพ*อ
และพี่ชาย และโกหกพระสังฆราชในตอนนั้นจึงกลัวการผิดบาปจึงสร-างเจดียMที่ใหญ*และสวยที่สุด อิฐ
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แต*ละก-อนต-องลงให-สนิทพอดีและมีการเกณฑMคนมากมายให-ทำให-เสร็จแต*ในเวลาสี่ปuพระเจ-านรธูก็
เสียชีวิต
การเดินทางวันที่ 3 วันอังคาร ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562
Shwezigon Pagoda ซึ่งเป8น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม*า ซึ่งได-บรรจุพระทันตธาตุของ
พระพุทธเจ-า มีตำนานกล*าวว*า พระเจ-าอโนรธาเสี่ยงทายช-างเผือกของพระองคMแล-วเดินหยุดที่ตรงนี้
เลยสร-างเจดียMขึ้น สร-างนานถึงสามรัชกาลจึงแล-วเสร็จ ตัวเจดียMเป8นทรงระฆังคว่ำ ได-รับอิทธิพลจาก
มอญ
Shew Leik Too Temple เป8นเจดียMเ ล็กไม*ใหญ*มากสร-างในศตวรรษที่สิบ เก-าแต*ว*าที่มี
จิตรกรรมฝาผนักอยู*แต*ที่ห-ามถ*ายรูปและวีดิโอจึงได-แต*กราบสัการะ
U-sauk-Pan Hpaya ซึ่งเป8นวัดไม-ที่มีความเก*าและคลัง
Bu-payaเป8นวัดที่อยู*ตรงมุมพุกามซึง่ เป8นทางโค*งของแม*น้ำอิวรวดีซึ่งแม*น้ำมีขนาดที่ใหญ*มาก
ที่จะมีลักษณะเหมือนพระธาตุอินแขวนแต*รูปทรงเหมือนน้ำเต-าพูดคนที่นั้นเลยเรียกว*าพระน้ำเต-า
Mahabodhi Temple สร-างในสมัยพระเจ-าติโลมินโล ซึ่งที่เป8นเจดียMที่คล-ายกับพุทธคยา ที่
ตรัสรู-ของพระพุทธเจ-า ซึ่งจุดเด*งของที่คือผนังวิหารด-านนอกเจาะเป8นช*อง ทำซุ-มเล็ก ๆ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปไว-ซึ่งมีอยู* 465 องคM ซึ่งวัดนี้มีทั้งหมดสองชั้นแต*ปbดตูถูกปbดตายไม*ให-ใครเปbดแล-วบริเวณ
ข-างก็มีซาก Ratanaghara แปลไทยคือรัตนะบังลังกM เป8นเรือนแก-ว
Thatbyinnyu Temple ซึ่งชื่อไทยก็คือสัพพัญ³ู หมายถึงผู-รู-ผู-ตื่นผู-เบิกบาน สร-างในสมัย
ศตวรรษที่สิบเจ็ด ซึ่งเป8นวัดที่มีความสูงที่สุดในเมื่องพุกามแห*งนี้ซึ่งมีควาสูงถึง 62 เมตร ชั้นที่สอง
ประดิษฐานพระประธานไว-แล-วชั้นที่สามประดิษฐานพระไตรปbฎก
เจดียM Dhammayazika Pagoda ซึ่งอยู*ทางทิศตะวันออกสุดของอาณาจักรพุกาม ซึ่งที่เป8น
เจดียMทรงระฆังคว่ำสร-างในสมัย พระเจ-านรปติสิทธู เพื่อที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมา
จากลังกา
การเดินทางวันที่ 4 วันพุธ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา
Anamda Temple เป8นเจดียMที่งดงามที่สุดของสถาปPตยกรรมในพุกามสร-างในสมัยพระเจ-า
กยันสิทธา ประมาณพุทธศตวรรษที่17 โดยจุดเริ่มต-นสร-างมาจากพระสงฆMที่อินเดียพรรณนาถึงความ
งดงามของถ้ำนันทมูล ที่อ ินเดียให-พ ระองคMฟ Pง พระองคMจ ึง เกิดแรงบรรดาลใจในการสร-างเจดียM
เลียนแบบ ส*วนชื่อตั้งมาจากชื่อพระสาวก พระอานนทMซึ่งหมายถึงไม*มีที่สิ้นสุด ตัววิหารสูงใหญ*เป8น
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช*องของพระพุทธรูปอีกหลายช*องแล-วมีพระพุทธรูปขนาดใหญ*ปางยืนในอิริยาบทต*าง
แล-วยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรอยพระพุทธบาท แผ*นกระเบื้องเคลือบเป8นต-น
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Ananda Okkyaung Monastery สมั ย ก* อ นเคยเป8 น ที ่ ก ิ จ ของสงฆM ท ี ่ ก ็ ห - า มถ* า ยรู ป แต*มี
จิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอยู*ด-านใน
Mingalar Zedi Pagoda ซึ่งเป8นเป8นเจดียMที่ต-องคำสาปเพราะเมือ่ เจดียMนี้สร-างเสร็จก็โดยมอง
โกลตีเยินปbดฉากพุกามเลยที่เดียว แต*ว*า ชื่อของวัดนี้แปลว*า เจดียMแห*งความมงคล แต*ว*าเจดียMนี้คือ
เจดียMสุดท-ายของอาณาจักรพุกาม
Manuha Temple ซึ่งพระเจ-าอโนรธาไปตีเมืองสะเทิมของมอญจนได-รับชัยชนะ พระองคMไดกวานต-อนเอาผู-คนรวมไปถึงกษัตริยMมอญกลับมาที่พุกามโดยให-มาอยู*ที่หมู*บ-าน เมียงกาบา Myinkaba
Village ตรงบริเวณนี้จึงมีแหล*งศิลปหัตถกรรมเกิดขึ้น พระเจ-ามนูหะและมเหสีก็ถูกจองจำไว-ที่วัดแห*ง
นี้แม-ว*าจะไม*ได-ถูกจองจำประเภทจำคุกเพราะต-องการให-เกียรติกษัตริยM พระองคMมีความคับแค-นในจริง
พระเจ-ามนูหะก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เลยสร-างวัดสไตลMมอญเพือ่ เป8นที่ทำบุญให-กับตัวเอง
แล-วระบายของอัดอัดใจด-วยการสร-างพระประชดโดยการสร-างพระพุทธรูปให-ใหญ*โตคับวิหาร คนแถว
นั้นจึงเรียกว*าพระอึดอัด วิหารนี้มีทั้งหมดสี่คูหาแบ*งเป8นด-านหน-ามีสามคูหามีพระพุทธรูปนั่งสมาธิแล-ว
มีพระประธานตรงกลาง ส*วนด-านหลังเป8นพระนอนขนาดคับวิหารเช*นกัน โดยพระเจ-ามนูหะต-องการ
จะสื่อคือ ความตายเท*านั้นที่จะทำให-พระองคMมีอิสรภาพ
Maung Aung Myin Art gallery โดยหัตถกรรมนี้ขึ้นชื่อของพุกาม อยู*ในหมู*บ-าน เมียงกาบา
โดยทำเครื่องเขินมานานกว*า 100 ปuจะมีโชวMรูมขายของด-วย โดยเครื่องเขินนั้นคนพม*าเรียกว*า โยนเถ*
เทคนิคคือน้ำโครงไม-ไผ*ทำเป8นโครงแล-วน้ำยางรักที่มีสีดำมาทา ทาไปหลายหลายชั้น แล-วนำไปอบใน
อุณหภูมิเย็น ไม*ให-เจอแสงทำแบบนี้ไปเรื่องนะหนาพอก็ทำการขูดเพื่อให-เกิดร*องโดยเครื่องเขินมี
ทั้งหมดสามสีคือ สีแดง สีเขียน และสีเหลืองจากนั้นก็เมื่องลงสีเสร็จก็ล-างออกตามสีนั้น แล-วสุดท-ายก็
ทำการเคลือบเงาเป8นลำดับสุดท-าย ต*อจากนั้นข-าพเจ-าก็รับประทานอาหารกลางวันที่ร-านใกล-ๆแล-ว
Dhammayan-gyi Temple อีกครั้งเพื่อมาดูด-านในวัดซึ่งที่ตามที่เคยเขียนไปว*าอิฐที่จะแนบ
สนิทจะไม*มีช*องว*างเลยแต*จะมีอิฐใหม*ที่เป£นทางขึ้นข-างบนแบบปbดตายที่จะแยกออกอย*างชัดเจน
Sulamani Temple เป8นเจดียMที่สวยเจดียMหนึ่งในพุกามสร-างในสมัยนรปติสิทธูและถือเป8น
วัดประจำราชกาลวิหารจะสูงโปร*งมีสองชั้นแต*ถูกปbดไม*ให-ขึ้นและสร-างอิฐแบบเรียบสนิทแบบวิหาร
ธรรมยางจี วิหารที่แล-วข-างในนั้นยังคงมีจิตรกรรมฝาผนังหลงเหลืือพอสมควรแต*จริงๆไม*ได-เป8นของ
เก*าที่เดียวมีการวาดทับไปในสมัยคองบอง
ชมพระอาทิตยMตกที่ Sulamuni Manmade Sunset Hill ซึ่งเป8นที่เดียวที่นักท*องเที่ยวมาดู
ทะเลหมอกหรือมาดูพระอาทิตยMตกที่สวยงามของพุกาม
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การเดินทางวันที่ 5 วันพฤหัสบดีหัส ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562
Iza Gawna Pagoda ซึ่งที่มีพระพุทธรูปที่ถูกสร-างใหม*และตัววัดรอบนอกเป8นโครงสร-างอิฐ
แบบเก*า มีกำแพงล-อมรอบ และมีชาวบ-านอาศัยอยู*ที่นั้นด-วย เมื่อมีโบสถM ที่ก็มีวิหารของพระสงฆMที่มี
ความสำคัญต*อวัดนี้อีกวิหารหนึ่งซึ่งที่มีทั้งภาพถ*ายรูปปP§น และอื่นๆ ซึ่งเป8นการระบุเจาะจงว*าพระมา
ความสำคัญรวมไปถึงศาลาไม*ขนาดใหญ*อีกด-วย
Nanda Pyinnyar Cave ซึ่งวัดนี้มีมีวิหารที่บรรจุพระพุทธรูปไว-และมีจิตรกรรมฝาผนังแต*มี
การห-ามถ*ายรูปเพราะกลัวคนจะเดินทางไปก®อบปu§รูปไปทำธุรกิจเป8นต-น
Paya Thone Zu ซึ่งวัดนี้มีความแตกต*างจากวัดอื่นตรงที่มีเจดียMสามยอดเพราะปกติเจดียM
ของพุกามจะมีแค*ยอดเดียวและด-านในมีพระพุทธรูปทั้งหมดสี่ทิศแต*ที่กลับมีพระพุท ธรูปประจำยอด
ประจำเจดียMทั้งสามองคMและด-านในยังคงมีงานจิตรกรรมฝาผนังอยู*บ-างส*วน
Narathihapatae Hpaya ซึ่งวัดมีวิหารเป8นเจดียMยอดเดียวด-านในมีงานจิตรกรรมอยู*บางส*วน
บางส*วนก็ถูกทำลาย และมีพระพุทธรูปทั้งหมดสี่ทิศ อยู*ด-านในแต*วัดนี้มีกำแพงล-อมรอบวัดแห*งนี้
Lemyethna ซึ่งที่เป8นวัดที่ได-รับการบูรณะใหม*ทาสีขาวในตัวเจดียMหลักและกำแพง แต*ด-าน
ในยังคงมีภาพจิตรกรรมนั้นอยู*ที่แต*มีการทาสีทับไปไหม-และเป8นสีแบบชาวบ-านทางซึ่งมีความพาเทล
สูงและรู-สึกดูไม*เหมาะกับวิหารนี้เลย
Hsin Phyu Shin Monastic Complex ซึ่งที่มีทั้งวิหาร โรงไม- สระน้ำและ อื่นๆ ซึ่งที่น*าจะมี
ความสำคัญเพราะทางสถาทูตเกาหลีให-เงินมาสนับสนุนวัดนี้ซึ่งพื้นที่นั้นมีความกว-างระดับหนึ่ง และมี
กำแพงสองชั้นด-วย เป8นวิหารที่มีพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศอยู*ด-านใน
วิว East O-htein Taung Viewing Mounds ซึ่งที่ไม*มีรั่วกันและไม*ค*อยใหญ*ม ากนักแต*เป8น
เนินเล็กๆ
Myauk Guni Temple ซึ่งที่เป8นวัดร-างไม*มีคนเฝ£ารวมไปถึงมีเจดียMด-านบนหล*นลงมาแต*ก็มี
วัชพืชขึ้นเต็มไปหมดและปbดทางขึ้นไม*ให-ขึ้นไปด-วย
Nyaung Lat Phet Viewing Mound ซึ่งที่สวยงามทั้งวิวและสภาพอากาศของวันด-วยทำใหเห็นความสวยงามในบนสูงต*อจากนั้นก็ชมพระอาทิตยMตกดินร*วมไปถึงนักท*องเที่ยวซึ่งขึ้นมาชมกัน
เยอะมากมาย
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ภาพที่ 12 ส*วนหนึ่งของผลงานชุดศิลปนิพนธMการเดินทางวิปPสสนาวงศM
การเดินทางวันที่ 6 วันศุกรM ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
Thanakha Museum ซึ่งที่คือพิพิธภัณฑM ที่เกี่ยวกับไม-ทนาคา ซึ่งคนพม*าเกือบทั้งหมดจะทา
แป£ง ทนาคาซึ่งที่มีทั้งไม- เครื่องบด ดินและ อื่นๆรวมไปถึง สมัยก*อนพระมหากษัตริยMท*านก็ใช- มีทั้ง
ที่มาและความสำคัญตลอดไปถึงแหล*งกำเนิดของต-นไม-ทานาคา มี ต-นทนาคาร-อยกว*าปuด-วย
Shwe Leik Too เมื่อเข-าไปถึงวัดนี้ก็เหมือนกับทุกวัดที่ไปที่มีพระสี่ทิศ และรอบนอกเป8นอิฐ
เก*าเช*นเคย
Shwegu Gyi Phaya ซึ่งที่นี้ เป8นวัดที่ที่มีพื้นที่สูงมากแล-วมีทางเข-าที่แปลกว*าเจดียMอื่นๆคือ มี
บันไดเดินขึ้นไปเพื่อนที่จะไปให-ถึงเจดียMย*านความสูงน*าจะชั้นเดียว เมื่อดูด-านในเจดียMก็พบว*ามีทางขึ้น
ไปข-างบน
Bagan Golden Palaceก*อนเข-าไปก็เสียเงิน ซึ่งที่จำลองสร-างพระราชวังซึ่งที่นั้นไม*ได-สร-าง
จากที่จริงไปสร-างฝPgงตรงข-ามถนน ซึ่งที่มีความใหญ*และอลังการมาก มีเครื่องเขิลขนาดใหญ*สิบคนโอบ
ได-เลยที่เดียวมีพระราชวังและบังลังกMที่ใหญ*โตคล-ายๆกับพระราชวังบุเรงนองแต*ที่จำลองได-น-อยกว*า
พระราชวังบุเรงนอง
Lakananda Pagoda ซึ่ง ที่เ ป8นวัดที่ติดกับ แม*น้ำอิรวดีซึ่ง ที่คนพม*าส*วนใหญ*เ ดินทางมา
พักผ*อนย*อนใจซึ่งเมื่อไปถึงเจดียMร-อนระอุมากไม*สามารถเดินบนหินได-เลยชมแม*น้ำแทนรวมไปถึงคนที่
พักผ*อน
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การเดินทางวันที่ 7 วันเสารM ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562
Nyaung Ohakซึ่งที่นี้มีเจดียMนับพันองคMแต*องคMเล็กๆไม*ใหญ*มาก และมีที่สร-างใหม*ด-วยเช*นกัน
สถานที่ทำผ-าใยบัวซึ่งที่นำใยบัวมาทำเป8นผ-าแต*ราคาใยบัวมีราคาที่สูงมาก แต*คุณภาพก็มาพร-อมกับ
ความสูงเช*นกันเพราะ ผ-าใยบัว ในอากาศหนาว ผ-าจะอุ*น แต*ถ-าอากาศร-อน ผ-าก็จะเย็นซึ่งปPจจุบันไม*
ค*อยมีใครนำใยบัวมาทำเป8นผ-า
Phaung Draw Pagoda ซึ่งวัดนี้ศูนยMรวมจิตใจของชาวบ-านเป8นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ศักดิ์ห-าองคM มีชื่อคนไทยว*า พระบัวเข็ม ซึ่งที่มามีหลากหลายแต*ด-านในมีพระพุทธรูปไม-ถูกปbดทองไป
ปbดทองมาจนมีลักษณะเป8นก-อนกลม ห-าก-อน เชื่อกันว*าที่ขอให-ร่ำรวมและเอาชนะศัตรูได-และที่ช*วงนี้
จะมีกิจกรรมในช*วงกันยาและตุลาจะมีการแห*พระทั้งหมด 4องคM เพราะในสมัยปu 1965 เกิดมีพายุทีใหเรือล*มแล-วงบพระขึ้นมาได-แค*สี่แล-วชาวบ-านเสียใจมากแล-วพอกลับมาที่วัดองคMที่หายกลับมาที่เดิม ใน
วัด
Nga Phe Chaung Monastery ซึ่งวัดนี้ถูกเรียกว*าวัดแมวกระโดดแต*เทศการนี้ได-ก็ยกเลิกใน
ปu 2556 ด-านในมีพระพุทธรูปไม-สามสิบกว*าองคMได-แล-วมีเสาไม-สักอีกร-อยกว*าเสา
การเดินทางวันที่ 8 วันอาทิตยM ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562
Nyaune Shwe ซึ่งเป8นเมืองเล็กที่จะต-องผ*านเป8นเหมือนประตูทางเข-าที่ไปทะเลสาปอินเล
Yandana Man Aung Pagoda โดยวัดนี้เป8นวัดที่เก*าที่สุดของเมืองยองชเว ดูเหมือนจะเป8น
วัดที่ให-ความสำคัญ กับนักท*องเที่ ยว วัดนี้ถูกทำนุบ ำรุงโดยเจ-าฟ£าไทใหญ*มาโดยตลอด ตัวเจดียMมี
ลัก ษณะ แปลกตรงที่ส *วนยอดทำเป8นชั้น ทั้ง หมดเจ็ดชั้นไม*ได-เ รียบเหมือ นเจดียMท ั่วไป ด-านใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปองคMใหญ* นอกจากนี้ยังมีของสะสมที่วัดนี้อีกด-วย
Shwe Yan Pyay Monastery ซึ่งที่ห*างจากตัวเมืองประมาณ สองกิโล โดยวัดนี้สร-างมาร-อย
กว*าปuแสดงถึงเอกลักษณMของขาวไทใหญ*ได-เต็มตา ก็คือศาลาไม-สีแดงเลือดหมู แบบเก*าๆ ยกพื้นสูง
ด-วยเสาไม-ต-นใหญ*ฉลุไม-เป8นลวดลายสวยงามและมีเณรและพระสงฆM มาสอนเรื่องต*าง ในเรื่องเกี่ยวกับ
ศาสนาพุทธแล-วหน-าตามีทั้ง กลมรีไข* สี่เหลี่ยม ซึ่งแปลกตา
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ภาพที่ 13 ส*วนหนึ่งของผลงานชุดศิลปนิพนธMการเดินทางวิปPสสนาวงศM
การเดินทางวันที่ 9 วันจันทรM ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
วัดมหามัยมุณี อีกครั้งเพื่อที่จะชมพิธีล-างพระพักตรMตอนเช-าตรู* นั่นเพราะเชื่อว*าพระมหามัย
มุณีมีชีวิตมีลมหายใจจะต-องล-างหน-าและแปรงฟPน โดยมีพระผู-ใหญ*ทำพิธีโดยเริ่มตั้งแต*ตีสี่ใช-ทั้งผ-า ทั้ง
พัดและอื่นๆอีกมาก ในช*วงที่ข-าพเจ-าถึงก็มีญาติโยม มากมายมารอเพราะชมพิธีล-างหน-าพระพักตรM
รวมไปถึงกลุ*มทัวรMจากประเทศไทยมาด-วยซึ่งผู-ชายสามารถปbดทองส*วนผู-หญิงก-จะได-แค*เอาผ-ามารอง
กับพื้นแล-วให-พระผู-ใหญ*ที่ทำพิธีเหรียญเท*านั้น
พระราชวัง มัณฑะเลยM ซึ่ง สร-างในสมัยพระเจ-ามินดง แต*ในสมัยสงครามโลกครั้ง ที่สอง
สถาปPตยกรรมทรงคุณค*าโดนระเบิดจะเหลือแค*กำแพงกับป£อมและคูน้ำโดยเรื่อง “พม*าเสียเมือง”
ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช คือในบรรดามเหสีกว*า 50 คน ของ พระเจ-ามินดง มเหสีอยู*คนหนึ่งที่มี
ความมักใหญ*ใฝสู*ง ชื่อว*า พระนางอเลนันดอ ปาดหน-ามเหสีเอก จนกลายเป8นคนโปรดของพระเจ-ามิ
นดง มีอำนาจในราชสำนักมาก ช*วงปลายๆ รัชกาล พระเจ-ามินดงไม*ใส*ใจบริหารบ-านเมือง เอาแต*นั่ง
สมาธิเข-าทางศาสนา สุดท-ายก็ป¥วยจนสิ้นพระชนมM ส*วนหนึ่งเป8นเพราะทรงเบือ่ หน*ายการชิงอำนาจกัน
ในวังพอสิ้นพระเจ-ามินดงแล-ว ปPญหาก็เกิด พระเจ-ามินดงนั้นมีมเหสีตั้งเยอะ ลูกก็ต-องเยอะด-วย คราว
นี้ใครจะเป8นคนครองบัลลังกMต*อ ไม*ใช*ว*าพระองคMไม*ได-ตั้งรัชทายาทไว- แต*พอตั้งแล-วคนคนนั้นก็จะถูก
ฆ*า พระนางอเลนันดอซึ่งควบคุมทุกอย*างไว-อยู* ก็เลยผลักดัน เจ-าชายธีบอ ขึ้นครองบัลลังกMแล-วไม*ควร
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จะได-เพราะคุณสมบัติไม*ถึงแถมเป8นลูกที่เกิดจากมเหสีชาวไทใหญ* แต*นางสนับสนุนก็เพราะเจ-าชายธี
บอเป8นคนหัวอ*อน แล-วนางก็ให-ลูกสาว 2 คนของนางอภิเษกเป8นมเหสีเอกและมเหสีรองไปเลยมเหสี
เอก แต* ม เหสี รอง คือ นางร-ายตัวแม* พระนางชื่อ ศุภยาลัต ผู-ซ ึ่ง ได-ฉายาว*า “ซูส ีไทเฮาแห*งอิระ
วดี” เริ่มต-น นางฆ*ามเหสีเอกซึ่งเป8นพี่สาวตนเองให-พ-นทาง เรื่องนี้ทำให-พระนางอเลนันดอเสียใจมาก
ส*วนใครที่ได-ยินเรื่องนี้ก็จะพูดว*ามันเป8นกรรม เพราะพระนางอเลนันดอก็ทำอะไรๆ พระนางศุภยาลัต
นั้นได-กุมอำนาจทั้งหมด พระเจ-าธีบอมีก็แต*ชื่อว*าเป8นกษัตริยM และด-วยความที่ในสมองของนางมีแต*
เรื่องอยากเป8นใหญ* ก็เลยคิดแผนกำจัดพวกในราชวงศMที่มีโอกาสจะแย*งชิงอำนาจนั้น วิธีการแสนจะ
เหี้ยมโหด นางให-คนขุดหลุมใหญ*มากๆ เอาไว-ในพระราชวังนั่นล*ะ แล-วนางก็จัดให-มีการเล*นละครข-าม
วันข-ามคืนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของพระเจ-าธีบอและคนอื่น โดยให-ประโคมดนตรีดังๆ เพื่อกลบ
เสียงร-องโหยหวนของคนที่กำลังถูกฆ*าพวกที่ถูกฆ*านั้นถูกทุบด-วยท*อนจันทนMแล-วโยนลงหลุมไป ลูกเล็ก
เด็กแดงโดนหมด ว*ากันว*าฆ*ากัน 3 วัน 3 คืน กว*าจะครบ ศพเป8นร-อย เรื่องนี้แพร*ออกไปมีแต*คน
สาปแช*ง ในเวลานั้นบ-านเมืองวุ*นวาย ข-าวยากหมากแพงเพราะผู-นำไม*คิดถึงอะไรนอกจากความสุข
ของตัวเองและแล-วอังกฤษก็คืบคลานเข-ามาพระนางศุภยาลัตยังหยิ่งผยองคิดว*าอังกฤษทำอะไรตน
ไม*ได- สุดท-ายนางถึงกับตีอกชกหัวร-องไห-คร่ำครวญเมื่อขึ้นไปบนหอคอยแล-วเห็นกองทัพอังกฤษยกมา
ประชิดแล-ว ทั้งพระเจ-าธีบอและพระนางถูกเนรเทศออกไปทางประตูผี แบบเสียเกียรติสุดๆ งานนี้ใหผู-อ*านคิดกันเอาเองค*ะว*าที่เป8นแบบนี้ เพราะใคร?พระเจ-าธีบอ, พระนางศุภยาลัต และพระนางอ
เลนันดอ ถูกเนรเทศไปอยู*อินเดียทั้งหมด ต*อมาพระนางอเลนันดอทะเลาะรุนแรงกับพระนางศุภยาลัต
จึงขออังกฤษกลับมาพม*า ส*วนพระเจ-าธีบออยู*ที่นั่นจนสิ้นพระชนมM หลังจากสิ้นพระเจ-าธีบอแล-วพระ
นางศุภยาลัตถูกส*งตัวกลับมาอยู*ที่ย*างกุ-งและสิ้นพระชนมMในอีก 10 ปuต*อมา
การเดินทางวันที่ 10 วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2562
Maha Gandayon Monastery ซึ่งเป8นวัดใหญ*ที่สุดของพม*าที่เมืองอมรปุระ เป8นวิทยาลัย
สงฆMท ี่ใหญ*ท ี่ส ุด ของพม*า เป8นสถานที่ท ี่พ ระสงฆM และสามเณรมาศึก ษาเล* าเรี ยนธรรมะ และ
พระไตรปbฎกมากที่สุด ด-วยวัตรปฏิบัติอันงดงามทำให-ชาวพม*าส*วนมากนิยมส*งบุตรหลานมาศึกษา
พุทธศาสนากันที่นี่ ในช*วงเพล เวลา 10.30 น. จะมีภิกษุสงฆM สามเณร ตั้งขบวนเดินเรียงแถวกันเพื่อ
รับบิณฑบาตอาหารด-วยอาการสำรวม ในทุก ๆ วันจะมีพุทธศาสนิกชน และนักท*องเที่ยวจำนวนมาก
มาร*วมชื่นชม และจัดเตรียมอาหารไว-ให-ใส*บาตรแด*พระภิกษุสงฆM สามเณร จำนวน 1,200 รูป
เมืองมิงกุนซึ่งสถานที่แรกที่ไปคือMya Thein Tan Pagoda ซึ่งคือ“ทัชมาฮาลแห*งลุ*มน้ำอิร
วดี” เจดียMแห*ง นี้ สร-างขึ้นโดยพระเจ-าพะคยีดอวM หรือ พระเจ-าบาจีดอวM (หรือ พระเจ-าจัก กาย
แมง) พระราชนัดดาของพระเจ-าปดุง ที่เรียกว*าทัชมาฮาลแห*งลุ*มน้ำอิรวดีก็เพราะว*า เจดียMแห*งนี้สร-าง
ขึ้นเพื่อเป8นอนุสรณMแห*งความรัก ที่มีต*อพระชายาชินพิวมิน พระชายาองคMแรกที่เสียชีวิตลงในขณะที่
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คลอดบุตร เมื่อปu พ.ศ. 2355 พระเจ-าพะคยีดอวM ทรงเสียพระทัยมาก จึงสร-างเจดียMแห*งนี้ขึ้นมาในปu
พ.ศ. 2359 แล-วตั้งชื่อตามพระนามของพระชายา เจดียMองคMนี้เป8นพุทธศิลป•ที่สร-างขึ้นด-วยหลักภูมิ
จักรวาล คือมีองคMเจดียMสถิตอยู*ตรงกลาง ณ ยอดเขาเมรุ อันเชื่อกันว*า เป8นศูนยMกลางของโลกและ
จักรวาล ล-อมรอบด-วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ ส*วนที่เป8นเอกลักษณMของเจดียMแห*งนี้คือ
เกลียวคลื่นสีขาว 7 ชั้น ที่ล-อมรอบองคMพระเจดียM เจดียMองคMนี้ได-รับความเสียหายจากแผ*นดินไหว
เช*นเดียวกับเจดียMองคMใหญ*มิงกุน แต*รัฐบาลเขตมัณฑะเลยMได-บูรณะขึ้นใหม*
Mingun Bell เป8นระฆังยักษMที่พระเจ-าปดุงทรงสั่งให-สร-างขึ้นมาในปu พ.ศ. 2351 เพื่อนำไปไวในเจดียMมิงกุน ซึ่งระฆังสร-างนั้นสร-างเสร็จก*อนเจดียM มีเรื่องเล*ากันว*า พระเจ-าปดุงทรงสั่งให-ประหาร
ชีวิตช*างทันทีที่สร-างเสร็จ เนื่องจากพระองคMกลัวว*าช*างจะไปสร-างระฆังแบบนี้ให-กบั คนอื่น ระฆังมินกุง
เป8นระฆังที่มีขนาดใหญ*เป8นอันดับ 2 ของโลก อันดับหนึ่งอยู*ที่พระราชวังเครมลิน ประเทศรัสเซีย แต*
ถ-านับเป8นชนิดแขวนแล-วสามารถตีดัง คนเมียนมารMบอกว*า ระฆังมินกุนเป8นระฆังที่ใหญ*ที่สุดในโลก
เพราะอันที่อยู*ทีเครมลินจะตีไม*ได- เพราะยกไม*ขึ้น ระฆังมินกุนมีความสูง 12 ฟุต และวัดปากขอบยาว
16 ฟุต 3 นิ้ว หนัก 90 ตัน
Mingun Pahtodawgyi หรือเจดียMจักรพรรดิ์ เป8นเจดียMที่ถูกสร-างขึ้นจากพระราชดำริของ
พระเจ-าปดุง ว*ากันว*าถ-าเจดียMนี้สร-างเสร็จจะเป8นเจดียMที่มีขนาดใหญ*ที่สุดและสูงที่สุดในสุวรรณภูมิ
พระองคMต-องการสร-างเจดียMนี้ขึ้นเพื่อใช-ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได-มาจากพระเจ-ากรุงจีน แค*ส*วน
ฐานของเจดียMก็มีความใหญ*โตมากราวกับเป8นภูเขาอิฐขนาดย*อมๆ ถ-าหากเจดียMนี้สร-างเสร็จตามแผน
จะเป8นเจดียMที่มีความสูงที่สุดในโลกคือ สูงถึง 152 เมตร แต*สุดท-ายการสร-างเจดียMมิงกุนนี้ต-อ งใชงบประมาณและแรงงานคนมาก ทำให-พระเจ-าปดุงเสด็จสวรรคตไปก*อนที่เจดียMจะสร-างเสร็จ หลังจาก
นั้นเกิดสงคราม เจดียMจึงถูกทิ้งร-างตั้งแต*บัดนั้นเป8นต-นมา และต*อมาธรรมชาติก็ยังสร-างรอยตำหนิไวเป8นรอยร-าวที่เจดียMอีกจากเหตุการณMด-วยจึงเป8นสภาพแบบปPจจุบัน
เมืองสกาย Saga hill ซึ่งมีวัดด-านบนที่สวยงามอยู*พร-อมกับธรรมชาติวิวทิวทัศนMที่สวยงาม
เมืองอังวะ เป8นเมืองเกาะกลางน้ำที่เกิดจากการขุดคลองรอบเมือง เป8นจุดตัดกันของแม*น้ำอิร
วดีกับแม*น้ำมยิแง ในอดีตเป8นราชธานีอันยาวนานและมีความเชื่อมต*อกับประวัติศาสตรMไทย เมื่อครั้ง
เสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อราวๆ 250 ปuมาแล-ว เชลยชาวไทยถูกกวาดต-อน เดินทางด-วยเท-ามาที่นี่ โดยใชเวลาในการเดินทางนานถึงหนึ่งปu เนื่องจากคนไทยนั้นได-ชื่อในเรื่องช*างฝuมือ จึงอยากได-ฝuมือของช*าง
ไทยมาสร-างบ-านสร-างเมือ ง เชลยไทยที่ท ี่ถูก กวาดต-อ นมาในครั้ง นั้น ถูก จัดให-พ ัก อยู*ร อบนอก
ของมัณฑะเลยM ซึ่งก็คืออยู*เมืองอมรปุระนั่นเอง คนพม*าเรียกคนไทยว*า “โยเดีย” มาจากคำว*า "โยเธีย-ยะ" หรือ อโยธยา โดยมีการตัด "อ" ทิ้งไป เพราะอโยธยานั้นหมายถึงเมืองผู-ไม*แพ- ชาวอังวะเชื่อ
ว*าต-นตระกูลของพวกเขาเป8นชาวสยาม
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Bakaya Monastery สร-างขึ้นเมื่อ ปu พ.ศ. 2377 ในสมัยพระเจ-าาพะคยีดอวM คนไทยเรา
เรียกว*าพระเจ-าจักกายแมง เป8นวัดไม-สักเก*าแก* ภายในวัดมีเสาไม-รองรับน้ำหนักอยู*ถึง 267 ต-น เสาที่
สูงที่สุดมีขนาด 9 ฟุตโอบ สูง 60 ฟุต ทั้งตัวอาคารแกะสลักด-วยไม-สักทั้งหลัง เป8นศิลปะสมัยต-นๆ ของ
เมืองอังวะ มีงานไม-จำหลัก ลวดลายละเอียด ปราณีต ฝuมืองดงามมาก ไม*ว*าจะเป8น ซุ-มประตู หน-าต*าง
และผนัง ซึ่งถ-าสังเกตุดี จะเห็นลวดลายต*าง เป8นศิลปะแบบอโยธยาที่คนไทยคุ-นตา มี “ครุฑยุดนาค”
ซึ่งเป8นสัญลักษณMพญาครุฆของอโยธยาด-วย เนื่องจากช*างชาวสยามเป8นผู-สร-างอาคารแห*งนี้
Yadana Hsemee Pagoda Complex เป8นวัดเก*าที่เหลือ แต*ซ าก ศิล ปะงดงามอ*อนช-อย
คล-ายกับวัดในสมัยอยุธยา ตรงกลางลานวัดมีเจดียMรูประฆังคว่ำ ชื่อยาดานาคล-ายกับชื่อสะพานอันเก*า
ที่คู*ขนานไปกับสะพานอังวะ มาวัดแห*งนี้แล-วได-ก ลิ่นไอของอยุธยา มองไปรอบจะเห็นแต*ทุ*งนา
ต*อจากนั้นก็เข-าพระราชวังคือ Nan Myin สร-างขึ้นในปu 1822 มีความสูงเกือบ 30 เมตร เคยเป8นส*วน
หนึ่งของพระราชวัง แม-ว*าจะไปหลงเหลือราชวังแล-ว แต*หอคอยนี้ยังคงหลงเหลืออยู*ในสภาพที่สุด
โทรมและเอนเอียงจาดแผ*นดินไหว เมื่อปu2012 โดยอัวะได-รับผลกระทบนักที่สุดเมื่อชมเสร็จก็ออก
จากเกาะอังวะ
U Bein Bridge เป8นสะพานไม-สักทอดข-ามทะเลสาบตองตะมาน มุ*งตรงไปยังเจดียMเจ®าตอวMก
ยี ซึ่งอยู*อีกฟากของทะเลสาบ ตั้งอยู*ที่อมรปุระ ก*อนจะเข-าถึงตั วเมืองมั ณฑเลยM มีความยาว 1.2
กิโลเมตรสร-างขึ้นเมื่อราวปu ค.ศ. 1850 และเชื่อว*าเป8นสะพานไม-สักที ่เก*าแก* และยาวที่สุ ดในโลก
สะพานสร-างจากไม-สักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก*ากรุงอังวะ เมื่อครั้งย-ายเมืองหลวงจากอังวะ
มายังอมรปุระ จำนวน 1,086 ต-น ชื่ออูเบ็งนั้นเป8นชื่อของขุนนางที่มีนามว*า “อูเบียน” ซึ่งพระเจ-าปดุง
โปรดฯให-มาทำหน-าที่เป8นแม*กองงานสร-าง สะพานถูกใช-เป8นทางผ*านสำคัญสำหรับคนในท-องถิ่น ซึ่ง
เมื่อถึงคนจีนมากมายได-ครองที่สะพาน
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ภาพที่ 14 ส*วนหนึ่งของผลงานชุดศิลปนิพนธMการเดินทางวิปPสสนาวงศM
การเดินทางวันที่ 11 วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ.2562
Dhamma Mandala Vipassana Meditation Centre ซึ่งที่เป8นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามใน
หนัง สือที่บอกโดยที่มีทั้ง ภาษาพม*าและภาษาอัง กฤษ Dhamma Hall จากนั้นก็ลองไปสำรวจที่
ห-องพักก็ยังคงเหมือนสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไปแต*มีที่หนึ่งที่น*าสนใจคือเจดียMแต*เจดียMที่เมื่อเข-าไปก็
พบว*าเป8นเขาวงกตมีความงงงวยมากเพราะมีหลายชั้นมีเลขแล-วมีห-องอยู*จำนวนมากซึ่งด-านในมีแค*
ห-องเล็กแล-วก็พื้นขึ้นมานิดหน*อยเหมือนห-องปฏิบัติแบบเล็ก
Shwenandaw Monastery หรือ พระอารามชเวนันดอวM สร-างจากไม-สักทองแล-วปbดทองทั้ง
หลังปPจจุบันทองได-หลุดลอกไปเกือบหมดแล-วโดยเฉพาะด-านนอกที่เป8นเนื้อไม-จริงส*วนด-านในยังพอ
เห็นบ-างหลังคาเป8นทรงปราสาทห-าชั้น แต*เดิมอารามหลังนี้อยู*ในวังเป8นที่นั่งสมาธิเจริญภาวนาของ
พระเจ-ามิงดงซึ่งในตอนที่พระองคMประชวรก็มานั่งสมาธิที่และสิ้นพระชนมMที่เมื่อหมดรัชกาลพระเจ-ามิ
นดงแล-ว พระเจ-าธีบอก็ได-ย-ายอารามมาไว-จุดนี้ซึ่งอยู*นอกกำแพงวัง ซึ่งที่มีการสลักด-วยไม-สักทองทั้ง
หลังมีความสวยงาม
Atumashi Monastery ซึ่งเป8นอาคารใหญ*และดูใหม*มากสถาปPตยกรรมอยู*บนหลังคาแบบ
ซ-อนลดหลั่นกันลงมาเหมือนมีหลายชั้นเมื่อเดินขึ้นบันไดสูงๆ ก็พบว*าเป8นโถงชั้นเดียวซุ-มประตูแบบ
ยุโรป โดยอารามหลังนี้พระเจ-ามินดงให-สร-างขึ้นเพื่อเก็บพระไตยปbฎกหลวงเมื่อก*อนมีพระประธาน
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และมีการประดับเพชรให-กับพระประธานสุดท-ายก็หายไปในช*วงชุลมุนตอนอังกฤษยึดเมืองร*วมทั้งวัด
ได-เกิดไฟไหม- แล-วตอนหลังก็สร-างขึ้นมาใหม*
Mandalay Hill ซึ่งมีคนได-สันนิฐานว*า ทำไมพระเจ-ามินดงจึงย-ายเมืองหลวงจากอมรปุระมา
ที่มัณฑเลยMแห*งนี้โดยมีความเชื่อว*าพระพุทธองคMเคยเสด็จมาโปรดสัตวMที่ภูเขาลูกนี้และมีการทำนายว*า
ที่นี้จะมีความรุ*งเรืองเป8นศูนยMกลางของพระพุทธศาสนา
Shweyattaw Buddha เป8นด-านบนสุดของภูเขาเป8นที่ตั้งของวิหารที่สร-างประดับกระจก
และมีพระพุทธรูปสี่ทิศประดิษฐานอยู*ด-านบน เมื่อข-าพเจ-าไปถึงก็พบกับวิวทิวทัศนMที่สวยงามรอบทิศ
Pa-Auk Tawya Meditation Centre ซึ่งที่มีการปฏิบัติธรรมอยู*จริงแต*คนที่มาปฏิบัตินั้นเป8น
คนพม*า ซึ่งจะมีอาคารปฏิบัติรวมอยู*ด-านบนให-พระสงฆMและฆราวารชายด-วยส*วนด-านล*างจะมีแม*ชี
และฆราวารหญิงปฏิบัติธรรมอยู*
Kyauktawgyi Pagoda เป8นอารามหลวงประจำรัชกาลของพระเจ-ามินดงประดิษฐานพระหิน
อ*อนขาวองคMใหญ*โดยใช-หินก-อนใหญ*ก-อนเดียวขนมาจากเมืองสกายทางแม*น้ำอิระวดีใช-คนเป8นหมืน่ ใน
การขนโดยใช-เวลา สิบสามวันนอกจากนี้พระเจ-ามินดงยังโปรดให-แกะเป£นพระสาวกอีกแปดสิบรูปด-วย
ตัววัดสร-างตามแบบวิหารอนันดาเมืองพุกาม
Kuthodaw Pagoda โดยวัดนี้สร-างเพื่อเป8นอนุสรณMในการสังคายนาพระไตยปbฎกครั้งที่หา- ใน
สมัยพระเจ-ามินดง ทรงให-จารึกพระไตรปbฎก 84,000 พระธรรมขันธMลงบนหินอ*อน729 แผ*นแล-วสร-าง
มณฑปครอบไว-จึง ถือว*าเป8นพระไตยปbฎกเล*ม ใหญ*ที่สุดในโลก ด-านในมีเ จดียMชื่อ Maha Lawka
Marazein โดยสร-างเลียนแบบเจดียMชเวสิกองในพุกาม
การเดินทางวันที่ 12 วันพฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม พ.ศ.2562
Kyauktawgyi Pagoda โดยสร-างเลียนแบบเจดียMวิหารอนันดาที่พุกาม โดยวัดนี้ยังคงเหลือ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยมีภาพชาวตะวันตก แสดงถึงว*าคงเป8นเวลาที่ชาติตะวันตกเข-ามาสู*พ ม*าแล-ว
ภาพจิตรกรรมนี้ยังมีข-อสันนิษฐานว*าเป8นช*างไทยที่ถูกจับไปเป8นเชลยตั้งแต*เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งทีส่ อง
โดยมีการผสมศิลปะไทยเข-าไปด-วย
U Bein Bridge อีกครั้งเพื่อไปชมพระอาทิตยMตกที่สวยงามของเมืองนี้โดยวันนี้อากาศและฟ£า
เป8นใจสวยงามเป8นวนิลาสกายMที่สวยงามแต*ก็มีฝนตกเล็กน-อย
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ภาพที่ 15 ส*วนหนึ่งของผลงานชุดศิลปนิพนธMการเดินทางวิปPสสนาวงศM
การเดินทางวันที่ 13 วันศุกรM ที่ 04 ตุลาคม พ.ศ.2562
jade pagoda เจดียMหยกซึ่งเป8นการน้ำหินหยกหลากหลายเกรดมาประดับ
4. การถCายรูปและล5าง
การถCายฟXล8ม
1. เริ่มจากการไปถึงหน-างานถึงสถานที่และตัวบุคคล
2. การเตรียมอุปกรณM กล-องที่ใช- คือ กล-อง Large format ขนาด 4x5 นิ้ว เป8นฟbลMมขาวดำ,
ขาตั้ง,โฮเดอรM,ฟbลMม iso 100,ฟbลMม iso 125,ฟbลMม iso 400 สายลัดชัดเตอรM
3. ทดลองถ*ายหามุมมองกว*าจะได-แสงและมุมมองจนเป£นที่พอใจ
4. เริ่มถ*ายจริง รอจังหวะเวลาดูแสงพระอาทิตยMมุมมองหาคน สถานที่หรือวัสดุที่ถ*าย
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ภาพที่ 16 ภาพกล-องที่ใช-ในการถ*ายภาพ

ภาพที่ 17 ภาพโฮเดอรMที่ใส*ฟลb Mม
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ภาพที่ 18 ภาพฟbลMมที่ใช-ถ*ายภาพ

ภาพที่ 19 ภาพการถ*ายภาพ
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ภาพที่ 20 ภาพการถ*ายภาพ

ภาพที่ 21 ภาพการถ*ายภาพ
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ล5างฟXล8ม
ส*วนผสมของการล-างฟbลMมประกอบด-วย น้ำยาสร-างภาพ (Devoloper) D76,น้ำยา หยุดภาพ
(Stopbath), น้ำยาคงภาพ(Fixer), โฟโต-โฟล(Foto Flo), กระบอกล-างฟbลMม เริ่มจากนำฟbลMมออกจาก
ซองที่เก็บและนำมาใส*กระบอกฟbลมM แล-วใส*น้ำเย็นเพื่อปรับอุณหภูมิแล-วเทน้ำออก ต*อจากนั้นใส*น้ำยา
ล-างฟbลMมออกไปใน กระบอกใส*ฟbลMมซึ่งอุณหภูมิต-อง 20 องศาเซลเซียล ทิ้งไว-เป8นระยะเวลา 7-8นาที
จากนั้นเทน้ำยาออกแกะใส*น้ำเปล*าลงไปล-าง 1 รอบจากนั้นใส* น้ำยาคงสภาพลงไป 5 นาที จากนั้นนำ
ฟbลMมไปตากให-แห-ง แล-วรอสู*ขั้นต*อไป

ภาพที่ 22 ภาพอุปกรณMที่ใช-ล-างฟbลMม
5. การคัดและเลือกรูป
โดยขั้นตอนนี้ข-าพเจ-าจะต-องนำรวมมาคัดแล-วมาประมวลผลอยู*พักหนึ่งแล-วจึงนำรวมที่มสี *วน
เกี่ยวหรือ การว*าอยู*ในหมวดเดียวกันหรือ เรื่อ งเดียวกันเช*น วิป Pส สนาวงศMซ ึ่ง เป8นเรื่อ งหลักของ
วิทยานิพนธMเรื่องนี้แล-วก-จะมีบริบทสภาพแวดล-อมโดยรอบของพื้นที่ในประเทศพม*าอีกว*าที่มีอะไร
น*าสนใจก็นำกลับมารวมไว-ด-วยซึ่งเป£นเรื่องของการเดินทางของข-าพเจ-าด-วยเช*นกัน โดยแต*ละรวมมี
ความน*าสนใจแต*บอกรูปอาจจะมีองคMประกอบไม*ดีมากนักแต*สามารถทำให-น*าสนใจได-ด-วยการ
ครอปแต*งให-ดูชัดขั้นและจะได-สื่อได-ถึง เป8นต-น
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ภาพที่ 23 ภาพการคัดเลือกรูป
6. การปรินท8รูปภาพและการอัดรูป
เมื่อขั้นตอนคัดรูปและเลือกรูปเสร็จแล-วก็นำไปปรินทMที่ร-านซึ่งศิลปbนได-เลือกเครื่องปรินทMใน
การทำงานเพราะต-องใช-คุณภาพสูงเพื่อที่จะได-ดูสีหรืองานอย*างชัดเจนไม*มีของติดขัดทำให-ผู-ชมงาน
เข-าใจถึงงานและบริบทโดยรอบของประเทศพม*าให-นี้โดยใช-เครื่องปรินทMสิบสีในการปรินทMทำงานตาม
จำนวนที่ต-องการแล-วนำไปใส*อกรอบตามความเหมาะสมของงานแต*ละในการวางคู*การตามหมวดที่
กำหนด
7. การนำเสนอผลงาน
เมื่อถึงขั้นตอน ผมก็ได-เลือกที่จะนำเสนอให-ผ ู- ชมเข- าใจรู ปผลงานเพื่ อจะไปประกอบเป8น
ผลงานโดยมีวีดิทัศนMสรุปของผลงานตั้งแต*เริ่มการเดินทางประกอบไปกับแผนที่ที่เดินทางตลอดจน
ผลงานตามสถานที่มากมายที่ได-เดินทางมา

บทที่ 4
การสร+างสรรค.และพัฒนาผลงาน
หากพูดถึงศิลปนิพนธ3นี้“การเดินทางวิป;สสนาวงศ3”ต?องกลAาวถึงเหตุการณ3ที่เกิดขึ้นเมื่อ 7-8ปK
ที่แล?วที่ข?าพเจ?าได?ฟ;งเรื่องเส?นทางนี้จากคุณลุงที่ข?าพเจ?าบวชเรียน ข?าพเจ?าสนใจในเรื่องนี้ เมื่อมีโอกาศ
ได?ทำศิลปนิพนธ3ข?าพเจ?าจึงเริ่มที่ศึกษาเรื่องเส?นทางวิป;สสนาวงศ3 โดยจำกัดขอบเขตของเส?นทางที่
ประเทศเมียมาสาหตุเพราะเส?นทางนี้ผู?แตAง พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ป.ธ.๙) ซึ่งผู?เขียนได?เขียน
หนังสือเรื่องวิป;สสนาวงศ3เปaนเลAมสุดท?าย กAอนที่ทAานจะมรณะภาพ แตAวAาในขณะที่ทAานกำลังจะไป
เมืองสุวรรณภูมิหรือที่ตAางๆ ที่มีสAวนเกี่ยวข?องกับหนังสือ ทAานได?มรณะเสียกAอนที่เมืองทวายเปaนเมือง
ทAาของมอญ ทางข?าพเจ?าสนใจที่เปaนเส?นทางที่ พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ป.ธ.๙)ได?เขียนขึ้น ซึ่ง
เปรียบเสมือนลายแทงแผนที่ที่ข?าพเจ?าไปพบและเจอ ดัง นั้นข?าพเจ?าจึงใช?สื่อภาพถAายและวีดิโอ
นำเสนอสิ่งตAางที่เกี่ยวข?องให?ผู?ชมได?เข?าใจผAานสื่อเชิงสารคดีและศิลปะไปพร?อมกัน
การวิเคราะห.เส+นทางในหนังสือวิป?สสนาวงศ.และสิ่งที่ข+าพเจ+าพบในการเดินทาง
จากบทข?างต?นที่มีการกลAาวถึงเส?นทางวิป;สสนาวงศ3และเส?นทางของข?าพเจ?าที่ได?เดินทางมา
ซึ่งสิ่งที่มีในหนังสือไมAอยAางในป;จจุบันได?สูญหายไปเชAน เมืองไชยปุระ หรือ เมืองอริมัทนคร เปaนต?น
ดังนั้นข?าพเจ?าสรุปการเดินทางจากเข?าโดยอ?างอิงจากหนังสือถึงสถานที่ที่อยูAในป;จจุบัน ซึ่งมีลำดับตาม
เมืองได?ดังนี้
1.เมืองสะเทิม
1.1Shwe Sar Yan Pagoda
1.2Abhidhamma University Thaton City
1.3Mya Tha Bake Pagoda
2.เมืองพะอาน
2.1Shwe Sar Yan Pagoda
2.2Kaw-Gun-Cave
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3.เมืองเมาะลำเลิง
3.1 Kyeilk Sain Lan Pagoda
3.2 Kathapa-Anauk
4.เมืองบาโก
4.1Shwemawdaw Pagoda
4.2 Kyaik Pun Pagoda
5.เมืองพุกาม
5.1 Shwezigon Pagoda
5.2 Dhammayan Gyi Temple
5.3 Manuha Temple
6.เมืองมัณฑะเลย3
6.1 Mahamuni Buddha Image
6.2 Dhamma Mandala Vipassana Meditation Centre
6.3 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
7.เมืองยAางกุง?
7.1 Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre
7.2 Shwedagon pagoda
7.3 International Meditation Centre
และมีที่อื่น ที่มีสAวนเกี่ยวข?องกับศาสนาพุทธที่ทำให?พระศาสนาได?เจริญรุAงเรือง รวมไปถึง
ประวัติศาสตร3เมียนมาซึ่งพระอาจารย3โชดก ญาณสิทฺธิ ได?เรียนรู?วิป;สสนาวงศ3 และได?เรียนเชิญพระ
อาจารย3ใหญA ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระมาเปaนอาจารย3สอนในประเทศไทย
การสร?างสรรค3ผลงานศิลปนิพนธ3 ชุด “การเดินทางวิป;สสนาวงศ3” เปaนการนำเสนองาน
สร?างสรรค3ในลักษณะเฉพาะตน ผลงานชุดนี้จะเน?นไปทางด?านขั้นตอน การเดินทางไปทำงาน และ
นำเสนอผลงาน สามารถแบAงเปaนสองสAวนยAอย ได?แกA การสร?างสรรค3และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ3,
วิธีการและเทคนิค, รูปแบบการนำเสนอผลงาน และ การวิเคราะห3ผลงาน รวมไปถึงสAวนยAอย ได?แกA
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กายภาพ เนื้อหา ความหมาย ซึ่งได?ประสบกับป;ญหาที่ต?องหากระบวนการแก?ไข ปรับปรุงและพัฒนา
สร?างสรรค3ผลงานในแตAละชิ้น และรูปแบบผลงาน
การสร+างสรรค.และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ.ระยะที่ 1
จากการสร?างสรรค3ผลงานในระยะแรกข?าพเจ?าต?องวางแผนการเดินทางเพราะสถานที่แตAละมี
ความไกลกันมากโดยได?แบAง เส?นทางไปสองครั้ง ได?แกA สะเทิม -บาโก-ยAางกุ?ง และ พุก าม-อินเลมัณฑะเลย3 ในชAวงแรกนี้เปaนการสำรวจพื้นที่ คือเริ่มเดินทางไปสำรวจสถานที่ที่อยูAในหนังสือวิป;สสนา
วงศ3 ซึ่งได?สำรวจตั้งแตAเจดีย3 ผู?คน และสถานที่ เปaนต?น ดังนั้นนักศึกษาได?ใช?กล?องดิจิตอลในการ
ถAายรูปเปaนในเชิงเก็บข?อมูลเชิงภาพถAายรวมไปถึงวีดิโอภาพเคลื่อนไหวที่ทำให?ผู?ชมได?เห็นการเดินทาง
ของข?าพเจ?า
วิธีการและเทคนิคระยะที่ 1
สื่อที่ใช?มีทั้ง ภาพถAายและวีดิโอ โดยภาพถAายเปaนในรูปแบบดิจิตอล โดยเปaนการประมวลที่
รวดเร็วและเห็นชัดในการเก็บข?อมูลทำให?ข?าพเจ?าเห็นรูปภาพในองค3ประกอบตAางๆในกรอบสี่เหลี่ยม
ของกล?องและถAายด?วยสีเพื่อให?เห็นสภาพจริงของสถานที่ และอีกสื่อหนึ่งคือวีดิโอโดยเป“นการถAาย
กล?องแอคชั่นแคมคือโกโปร3ด?วยตัวกล?องประเภทนี้เหมาะกับการเดินทางและเลนเปaนเลนวายซึ่งเปaน
มุมกวAาเปรียบเสมือนผู?ชมได?เดินทางตามข?าพเจ?า
.
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานชุดที่ 1 Abhidhamma University Thaton City

ภาพที่ 25 ภาพผลงานชุดที่ 1 Abhidhamma University Thaton City

54

ภาพที่ 26 ภาพผลงานชุดที่ 1 Manuha Temple

ภาพที่ 27 ภาพผลงานชุดที่ 1 Shwe Sar Yan Pagoda
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานชุดที่ 1 Shwe Sar Yan Pagoda
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานชุดที่ 1 Shwe Sar Yan Pagoda
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานชุดที่ 1 Pa-Auk Tawya Meditation Centre

ภาพที่ 31 ภาพผลงานชุดที่ 1 Dhamma Mandala Vipassana Meditation Centre
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานชุดที่ 1 Manuha Temple
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานชุดที่ 1 Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre

ภาพที่ 34 ภาพผลงานชุดที่ 1 Dhamma Mandala Vipassana Meditation Centre
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานชุดที่ 1 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 1
ในรูปแบบใช?ชAวงแรกจัดตามหมวดหมูAโดยมีอันหลักคือ ทามไลน3และประตูสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม โดยสาเหตุหลักที่ต?องใช?ทามไลน3ในการนำเสนอนั้นจะให?ผู?ชมเดินเข?าใจจุดประสงค3ของงานที่ได?
รู?เรื่องการเดินทางที่เริ่มจากเมืองสะเทิมมีเรื่องราวอีกหลายอยAางรวมถึงป;จจัยทางประวัติศาสตร3พมAา
ทำให?เกิดเส?นทางนี้ขึ้น ข?าพเจ?าทำให?ภาพให?ใหญAกวAาสAวนยAอยซึ่งสAวนยAอยแบAงประเภทที่ใกล?เ คียงกัน
เชAน พระสงฆ3 สถานที่วัด เปaนต?น โดยทั้งหมดติดตั้งโดยใช?เส?นเอ็นและนำคลิปหนีบกระดาษมาหนีบ

ภาพที่ 36 ภาพผลงานชุดที่ 1 รูปแบบการติดตั้ง
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การวิเคราะห.ผลงานในระยะที่ 1
ผลงานในระยะที่1มีข?อผิดพลาดตั้งแตAการถAายทอดผลงาน รวมไปถึงรูปแบบการติดตั้งผลงาน
ที่ทำให?ผู?ชมไมAเข?าใจวAาข?าพเจ?าสื่อสารอะไร โดยภาพถAายเหมือนภาพทAองเที่ยวด?วยสาเหตุท่ขี ?าพเจ?า
เดินทางไปนั้นเปaนแคAชAวงเวลาหนึ่งทำให?ยังคงไมAคุ?นชินและคุ?นเคยถึงสถานที่ ทำให?ได?มุมมองที่ไมA
นAาสนใจ และไมAได?พบบ?างทีที่อยูAในหนังสือเพราะไมAสามารถคาดการเรื่องวันเป—ดวันป—ดของแตAละ
สถานที่ ซึ่งข?าพเจ?าไปถึงแล?วได?แตAถAายสถานที่วAางเปลAาทำให?การถAายรูปในชAวงแรกเปaนถAายเชิง ข?อมูล
ทำให?ไมAตรงจุดประสงค3ที่ต?องการสื่อสารให?ผู?ชม
สรุปการสร?างสรรค3และการพัฒนาศิลปนิพนธ3ระยะที่ 1 โดยรวมเปaนเรื่องของการสำรวจพืน้ ที่
และข?อมูลเชิงปฏิบัติ โดยมีป;ญหาที่กลAาวมาข?างต?น ในด?านมุมมององค3ประกอบและแก?ไขด?วยการไป
เพิ่มเติม เพื่อให?เกิดความชำนาญในพื้นที่ และเปaนการถAายรูปด?วยดิจิตอลทำให?ได?ภาพที่ตรงขนาดกับ
พื้นและสามารถปรับโทนสีขาวเทาดำได?สวยงาม และมีการดำเนินเรื่องในการถAายทอดผลงาน ในระยะ
ที่สองจึงปรับปรุงอุปกรณ3เครื่องมือเพื่อให?ข?าพเจ?าได?เรียนรู?การใช?กล?องฟ—ล3มมากขึ้นซึ่งต?องปราณีมาก
ขึ้น
การสร+างสรรค.และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ.ระยะที่ 2
ผลงานในระยะที่ 2 ข?าพเจ?าได?กลับมาจากการเดินทางวิป;สสนาวงศ3ในระยะที่ 1 โดยได?ไป
ศึกษาสถานที่เพิ่มเติมและวางแผนอยAางรอบคอบที่สุดเรื่องการเดินทางเพราะชAวงแรกติดขัดและไมAชิน
กับเส?นทาง รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช?ในครั้งนี้มีความละเอียดและปราณีกวAาครั้งแรก ซึ่งระยะที่สองได?ใช?
กล?องฟ—ล3มในการถAายโดยสาเหตุที่ใช?ฟ—ล3มเพื่อให?เห?นความละเอียดและการชำนาญในการถAายมากวAาที่
ใช?ดิจิตอล และตลอดการเดินทางทำให?รู?จักสถานที่และมุมมองที่นAาสนใจเพื่อที่ถAายทอดผลงานอยAาง
ตรงไปตรงมา
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwe Sar Yan Pagoda
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kyeilk Sain Lan Pagoda

ภาพที่ 39 ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwe Sar Yan Pagoda
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kaw Gon Cave

ภาพที่ 41 ภาพผลงานชุดที่ 2 Win Sein Monastery
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kaw-Gun-Cave

ภาพที่ 43 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kaw-Gun-Cave
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ภาพที่ 44 ภาพผลงานชุดที่ 2 Abhidhamma University Thaton City

ภาพที่ 45 ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwemawdaw Pagoda
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kay Thun Pagoda

ภาพที่ 47 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kyaik Pun Pagoda
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ภาพที่ 48 ภาพผลงานชุดที่ 2 Kyaiktiyo Pagoda
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ภาพที่ 49 ภาพผลงานชุดที่ 2 Three Pagodas Mount

ภาพที่ 50 ภาพผลงานชุดที่ 2 Manuha Phaya
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ภาพที่ 51 ภาพผลงานชุดที่ 2 Nyaung Lat Phet

ภาพที่ 52 ภาพผลงานชุดที่ 2 Nan Hpaya
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ภาพที่ 53 ภาพผลงานชุดที่ 2 Myauk Guni
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ภาพที่ 54 ภาพผลงานชุดที่ 2 Myauk Guni
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ภาพที่ 55 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre

ภาพที่ 56 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre

74

ภาพที่ 57 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre

ภาพที่ 58 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
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ภาพที่ 59 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre

ภาพที่ 60 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
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ภาพที่ 61 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
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ภาพที่ 62 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre
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ภาพที่ 63 ภาพผลงานชุดที่ 2 Pa-Auk Tawya Meditation Centre

ภาพที่ 64 ภาพผลงานชุดที่ 2 Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre
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ภาพที่ 65 ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwedagon pagoda

ภาพที่ 66 ภาพผลงานชุดที่ 2 Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre
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ภาพที่ 67 ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwedagon pagoda

ภาพที่ 68 ภาพผลงานชุดที่ 2 International Meditation Centre
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ภาพที่ 69 ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwedagon pagoda
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ภาพที่ 70 ภาพผลงานชุดที่ 2 Shwedagon pagoda
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ภาพที่ 71 ภาพผลงานชุดที่ 2 Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Centre
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วิธีการและเทคนิคระยะที่ 2
เมื่อ ถึงผลงานในระยะที่สอง ข?าพเจ?าได?ใช?ก ล?องฟ—ล3มเปaนหลักในการทำงานและมีกล?อง
ดิจิตอลวัดคAาแสงในขณะนั้นมาเพื่อปรับให?เข?ากับกล?องฟ—ลม3 โดยบางครั้งมีการผิดพลาดในการถAายเชAน
คำนวนแสงผิด ระยะโฟกัสไมAได? ควบคุมแสงไมAดีพอเปaนต?น และกระบวนการล?างฟ—ล3มที่ต?องพิถีพิถัน
ในกระบวนการทำงาน แตAก็ยังไมAความผิดพลาดในการโรลฟ—ล3มเพื่อไปล?างโดยตัวริลโดนด?านน้ำยา
ฟ—ล3มทำให?มีรอยที่รูปบางสAวนและบางครั้งใช?น้ำยาเกินไปกวAาการล?างทำให?รูปบางรูปมีผลให?ไมAดำจัด
ขาวจัดจึงมีความผิดพลาดในครั้งนี้ รวมไปถึงการวางไว?ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงทำให?บ?างรูปมีความเสียหาย
เปaนต?น ซึ่งในครั้งนี้ มีรูปที่สามารถใช?ได? และทำให?ผมรู?จึกข?อผิดพลาดเพื่อที่นำไปพัฒนาในอนาคต
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1
เมื่อข?าพเจ?าได?ล?างรูปแล?วนำมาลองจัดรูปแบบผลงาน ในชAวงแรกเมื่อนำผลงานมาทั้งหมด
แล?วนำมาจัดตามกายภาพที่เห็นซึ่งการเซตในรูปแบบนี้ไมAมีการกลAาวถึงเนื้อหาที่ข?าพเจ?าต?องการสื่อ
และด?วยภาพถAายนั้นมีความคล?ายคลึงกับประเทศไทยทำให?ผลงานไมAมีพลังในตัว และด?วยกรอบรูปที่
ไมAเข?ากับงานและการติดการดาษในตัวผลงานทำให?ลดคุณคAาของการอัดรูปด?วยที่ การอัดรูปนั้นควรที่
เปaนแบบดังเดิมและด?วยที่จะต?องทำให?เห็นเนื้อกระดาษ แตAกลับติดกระดาษไว?ข?างหลัง แตAถ?าไมAติด
กระดาษจะงอด?วยวAากระดาษที่ใช?นั้ นเปaนกระดาษไฟเบอร3ซึ่งมี ความตAางจากกระดาษเรซิลที่เ ปaน
พลาสติกทำให?กระดาษนั้นเรียบ สาเหตุที่ใช?กระดาษไฟเบอร3เพราะการใช?กระดาษประเภทนี้เปaนแบบ
ดังเดิม ดังนั้นข?าพเจ?าจึงเลือกกระดาษไฟเบอร3 โดยดำเนินการอัดรูปซึ่งยังคงมีความไมAคอนทราสของ
ผลงานและมีฝุœนทำให?มรี AอยผลงานจึงไมAสมบูรณ3เทAาที่ควร จึงต?องปรับปรุงและพัฒนาตอนในระยะที่ 2
ครั้งที่ 2

ภาพที่ 72 รูปแบบการนำเสนอที่ 2 ครั้งที่ 1
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ภาพที่ 73 รูปแบบการนำเสนอที่ 2 ครั้งที่ 1
การวิเคราห.ในระยะที่ 2 ครั้งที่ 1
จากผลงานชุดนี้โดยทางกายภาพ ไมAสามารถพาผู?ชมเข?าใจในเส?นทางนี้เพราะมีแตAเปaนคน
และวัสดุของการเดินทางเลยทำให?การจัดรูปแบบนี้ไมAใชAวัตถุประสงค3ของผลงานและการจัดรูปแบบนี้
ไมAมีความหมายที่สื่อสาร รวมไปถึงกรอบรูปที่ไมAสนับสนุนงานและกระบวนการของผลงานที่ได?ทำลาย
ขนมทำเนียมของการอัดรูปดังนั้นข?าพเจ?าต?องจัดรูปแบบใหมAรวมไปถึงวีดิโอเพื่อให?เห็นตามเมืองและ
ลำดับเวลาในหนังสือ ซึ่งที่ขาดไมAได?คือแผนที่ที่บอกตำแหนAงของเมืองวAามีการขนย?ายหรือการเจริญ
ของศาสนาพุทธ ดังนั้นทุกอยAางต?องสอดคล?องรวมไปผลงานและวีดิโอประกอบกับผลงานเพื่อให?ผู?ชม
เข?าใจถึงเส?นทางของวิป;สสสนาวงศ3

86
รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2
ผลงานในชุดนี้มีการพัฒนาจากรูปแบบที่หนึ่งที่ถึงการจัดวางและรูปแบบการนำเสนอรวมไป
ถึงภาพเคลื่อนไหว โดยเปaนการจัดวางตามเมืองเปaนกลุAมใหญAและได?เลือกภาพที่เอ็กโซติกรวมไปถึง
เรื่องเนื้อหาที่มีการกลAาวถึง การเดินทางวิป;สสนาวงศ3 ในสAวนตัวผลงานมีการปรับรูปแบบการเซตคือ
การใช?แผAนอะเคลิกแบบหมุดลอยทำให?ตัวผลงานมีความโดAดเดAน โดยอัดรูปภาพขนาดเล็กลงกวAาระยะ
ที่หนึ่งแล?วเพิ่มปริมาณจนได? 35 รูปและยังคงเปaนแบบขนบที่ไมAมีการใช?กระดาษแข็งยึดข?างหลัง วีดิโอ
ที่อธิบายการเดินทางข?าพเจ?าซึ่งมีแผนที่เพื่อให?ผู?ชมเห็นภาพของการเดินทาง

ภาพที่ 74 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2

ภาพที่ 75 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2
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ภาพที่ 76 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 สเก็ต

ภาพที่ 77 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 กลุAมสะเทิม

ภาพที่ 78 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 กลุAมยAางกุ?ง
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ภาพที่ 79 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 กลุAมพุกาม

ภาพที่ 80 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 กลุAมบาโก
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ภาพที่ 81 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 กลุAมมัณฑะเลย3

ภาพที่ 82 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 ผลงานทีต่ ิดตั้ง

90

ภาพที่ 83 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 โดยเปaนสAวนหนึ่งของวีดิโอ

ภาพที่ 84 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 โดยเปaนสAวนหนึ่งของวีดิโอ
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ภาพที่ 85 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 โดยเปaนสAวนหนึ่งของวีดิโอ

ภาพที่ 86 รูปแบบการนำเสนอ ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 โดยเปaนสAวนหนึ่งของวีดิโอ
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การวิเคราะห.ในระยะที่ 2 ครั้งที่ 2
จากผลงานระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยทางการภาพนั้นทำให?เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการ
จัดวางที่มีการเรียงตามเวลาในหนังสือการจัดขนาดถึงความสำคัญของสถานที่ และรูปแบบของการ
วางที่ไมAนAาสนใจโดยการมีขึ้นมีลงมีกว?างและแคบเปaนต?น การใช?แผAนอะเคลิกในการเซตงานเพื่อนำ
ผลงานมาจัดเปaนกลุAมเพราะงานในรูปแบบนี้เปaนกลุAมผู?ชมดูผลงานโดยรวมกAอนที่จะมาดูร ายละเอียด
ดังนั้นจึงจำเปaนที่ต?องเซตในรูปแบบนี้และด?วยที่เปaนหมุดลอยทำให?มีการออกจากกำแพงให?มีความ
นAาสนใจ และผลงานมีความยาวเปรียบเสมือนการเดินทางเพราะมีทั้งขึ้นและลงเสมอ ทุกสิ่งล?วน
แล?วแตAมีการเกิดขึ้น ตั้งอยูAดับไป เหมือนกับคำสอนหลักของคำวAาวิป;สสนาคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ซึ่งเปaนสิ่งหลักในการเดินทางโดยมีการกลAาวถึงในวีดิโอที่ข?าพเจ?าได?ไปพบกับแมAชี สAวนด?านเนื้อหานั้น
เปaนการเดินทางที่ตามเมืองตAางๆโดยเห็นเปaนภาพถAายที่มีความนAาสนใจ ด?วยที่ผู?แตAงหนังสือวิป;สสนา
ยังไมAเคยมาที่ตAางๆในหนังสือซึ่งเปรียบเสมือนลายแทงผAานหนังสือโดยข?าพเจ?าต?องตามหาสถานที่ทอี่ ยูA
ในหนังสือเพื่อมานำเสนอผAานผลงานโดยสิ่งที่ทAานเหลือไว? และข?าพเจ?ามีสานตAอสิ่งที่ทAานต?องการ
เพราะในการเขียนหนังสือเลAมนี้ทAานได?เขียนเรื่องวิป;สสนาวงศ3เปaนเลAมสุดท?ายแล?วทAานก็ได?เดินทาง
ตามรอยในหนังสือที่ทAานแตAงแตAวAาทAานไปมรณะภาพเสียกAอนที่เมืองทวายซึ่งเปaนเมืองทAาของรัฐมอญ
มากAอน ดังนั้นผลงานที่ผAานภาพถAายนั้นจึงมีความสำคัญตามกาลเวลาเพื่อเปaนการบAงบอกถึงความจริง
ในขณะนั้น สAวนงานวีดิโอนั้นเปaนการพูดถึงการเดินทางของข?าพเจ?าที่ข?าพเจ?าเดินทางตามรอยที่ทAาน
ได?เขียนไว?และมีแผนที่เพื่อให?ผู?ชมได?เห็นภาพของการเดินทางเพราะบางทีถูกลดความสำคัญของเมือง
จึงต?องมีการกำกับแผนที่ และมีวัดที่ทำให?ศาสนาพุทธเจริญรุAงเรืองตั้งแตAอดีตจนถึงป;จจุบัน ดังนั้นการ
ทำในรูปแบบนี้ทำให?ผู?ชมเข?าใจถึงกระบวนการและรูปการทำงานเพื่อที่เลAาถึงการเดินทางของข?าพเจ?า
ที่มีตAอพระพรหม โมลี ซึ่งเหมือนกับสมบัติสุดท?ายที่ได?คลี่คลายความสงสัยของข?าพเจ?าไปในตัว

บทที่ 5
สรุปการสร-างสรรค0ผลงานศิลปนิพนธ0
จากการสร)างสรรค,ผลงานสร)างสรรค,ผลงานศิลปนิพนธ,ในชุด “การเดินทางวิป=สสนาวงศ,”
ตั้งแตCที่ข)าพเจ)าได)ฟ=งเรื่องนี้ผาC นการเลCาจนกระทั้งได)ศึกษาและการค)นหาจนทำให)แรงบันดาลใจนำไปสูC
ความหมายของการสร)างสรรค,ผลงานศิลปะ กระบวนการดังกลCาวแสดงให)เห็นถึงความสนใจ ในเรื่อง
การเดินทางสูCเส)นทางเส)นวิป=สสนาวงศ, ซึ่งข)าพเจ)าได)เห็น และได)ไปถึงสถานที่ที่มีการกลCาวในหนังสือ
เชCน สถานที่ปฏิบัติธรรม ประวัติศาสตร, สถานที่ รวมไปถึงสิงCนCาสนใจตลอดการเดินทาง ทำให)ข)าพเจ)า
ได)เรียงเวลา สถานที่ และเมืองตามลำดับตามที่หนังสือได)กลCาวไว) โดยนักศึกษาได)เรียนรู)สภาวะจิตใจ
ไมCวCาสภาวะโกรธ โลภ หลง ซึ่งเปZนกิเลส ทำให)นักศึกษามีสติในการเดินทาง รวมถึงการฝ\กใช)ภาษาใน
การสื่อสาร การดำรงชีวิตที่ไมCใชCประเทศบ)านเกิด ได)เปZนนักเดินทาง โดยมีการถCายทอดความคิดผCาน
กระบวนการสร)างงสรรค,ผลงานศิลปะข)าพเจ)า โดยการถCายรูปที่ถCายทอดสิ่งที่พระพรหมโมลี (วิลาศ
ญาณวโร ป.ธ. 9)ที ่ ส ื ่ อ สารในสิ ่ ง ที่ พ ระพรหมโมลี ท ี ่ ท C า นได) แ ตC ง หนั ง สื อ วิ ป = ส สนาวงศ, ข ึ ้ น โดย
เปรียบเสมือนสิ่งมีคCาที่ยังไมCได)ถูกค)นพบ โดยเปZนการสานตCอเจตนารมณ,ของทCานที่มีตCอพระสาย
วิป=สสนาวงศ,ในทำงานในครั้งนี้
การสร)างสรรค,ผลงานของข)าพเจ)าจะมีกระบวนการหลายขึ้นตอนตั้ง แตCก ารอCานหนังสือ
วิป=สสนาวงศ, การวางแผน การสำรวจพื้นที่ การเดินทาง การถCายรูป การล)างฟbล,มและรวมไปถึงการ
จัดรูปแบบในการนำเสนอเพื่อให)เหมาะสม กับผลงานซึ่งทำให)ต)องมีการวางแผนอยCางละเอียดและ
เรียนรู)สิ่งใหมCอยูCตลอดเวลา ทำให)มีป=จจัยตCางๆที่นอกเหนือการควบคุมของข)าพเจ)า เชCน สภาพอากาศ
น้ำทCวม และคุยงานกับชCาง ต)องมีการแก)ไขป=ญหาตลอดระหวCางการทำงาน ดังนั้นข)าพเจ)าจึงหวังเปZน
อยCางยิ่งวCา กระบวนการตCางๆ ที่ข)าพเจ)าสร)างสรรค,ขึ้นตั้งแตCเริ่ม ต)นสูCก ารพัฒ นาผลงานจนเสร็จ
สมบูรณ, แสดงออกมาให)เห็นถึงการเดินทาง ที่นCาหลงใหล และเปZนตำนานที่สมบูรณ,ที่ออกมาจาก
ภาพถCายและวีดิโอ
ผลงานชุดนี้เปZนรูปแบบการสร)างสรรค,ผลงานที่ตCอเนื่อง มาตลอดระยะเวลาที่ข)าพเจ)าได)
ศึกษาอยูCในสถานบันแหCงนี้ได)รับคำวิจารณ,และคำแนะนำจากผู)สอน ชCวยให)ข)าพเจ)าได)พัฒนาแก)ไข
ป=ญหาที่เกิดขึ้นในผลงานสร)างสรรค,ได)อยCางสมบูรณ, ตามรูปแบบเทคนิควิธีการแนวความคิดที่ต)องการ
นำเสนอ ทั้งนี้การสร)างสรรค,ผลงานชุด “การเดินทางวิป=สสนาวงศ,” จะเปZนแนวทางในการศึกษา
ค)นคว)าและพัฒนาผลงานสร)างสรรค,ชุดตCอไป
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เทคนิค
ดิจิตอลปรินท,
ซิลเวอร,ปรินท,
ซิลเวอร,ปรินท,

ขนาด
24 x 32 นิ้ว
24 x 36 นิ้ว
12 x 16 นิ้ว

จำนวน
13 ชิ้น
11 ชิ้น
36 ชิ้น
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ชื่อ-นามสกุล นายชานิน รัตนาชาตรี
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ที่อยูc
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กรุงเทพฯ 10320
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0866267070
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2542-2544
พ.ศ. 2545-2557
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-โรงเรียนอนุบาลเทียร,ประสิทธิ์ศาสตร,
-โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
-สาขาวิชาทัศนศิลป› กลุCมวิชาเอกสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน
2020 -รCวมแสดง“N72” มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย
-รCวมแสดง“E-A Art” มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย
-รCวมแสดง“Stayin’ Alive Photo Exhibition”, ดัมโบบาร,,กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2019 -รC วมแสดง“Welcome Unknown Zone and Area” มหาวิท ยาลัยศิล ปากร, นครปฐม,
ประเทศไทย
-รCวมแสดง“SCB Life Tranformation School” Community Art, SCB Life, กรุง เทพฯ,
ประเทศไทย
-รCวมแสดง“จักรีวงศ,”, สำนักงานใหญCธนาคารไทยพานิชย,, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
-แสดงเดี ยว“In Remerance of King Rama IX”ดินสออาร,ตแอนด,แกลเลอรี่, กรุงเทพฯ,
ประเทศไทย
ศิลปfนในพำนัก
2018 -“Mite Urgo”กวางจู, เกาหลีใต)

