
ความกลัวและความเชื่อ
น าไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะ

ความตายและความเป็นอมตะ 
(Mortality and Immortality)



เราจะมีวิธีการใช้ชีวติบนโลกนี้อย่างไร

- เราก าลงัก้าวเขา้สู่ยคุการรบัผลทีต่ามมา.

น้ าท่วม, ภาวะโลกรอ้นอันเกดิจากน้ ามื

มนุษย.์......การใชร้ถ, อุตสาหกรรมใน

จีน....การสั่งสมทางการเมอืงทีไ่มด่ี......

- เราก าลงัจะกา้วสู่ยุคแหง่การเปลีย่นแปลง  

พฤตกิรรม

ในโลกนีม้ีปัจจัยอย่างพอเพยีงที่จะหล่อเลีย้งมนุษย์ 
แต่กเิลสของมนุษย์ท าให้ทุกอย่างไม่เคยเพยีงพอ



ขันธ์ 5  คือ รูป สัญญา เวทนา สังขาร วิญญาณ

- รูปขันธ์ สามารถจะเห็นได้

ด้วยตาเนื้อ เกิดขึ้นด้วย

อ านาจของธาตุ 4 มี

อาการครบ 32 

- เวทนาขนัธ ์คือความรู้สึก

เป็นสุขทางกาย ทุกข์ทาง

กาย โสมนัส(สุขทางใจ) 

- สัญญาขนัธ ์คือความจ าได้

หมายรู้ในสิ่งต่างๆ คือส่วนที่

ท าหน้าท่ีในการจ า 

สังขารขนัธ ์คือส่วนที่

ปรุงแต่งจิต คือสภาพท่ี

ปรากฏของจิตนั่นเอง 

เช่น ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง 

วิญญาณขนัธ ์หรือจิต 

คือผู้ท่ีรับรู้ส่ิงทั้งปวง คือ

รับรู้ความรู้สึกต่างๆ ร้อน

,เย็น,สบาย,เจ็บ ฯลฯ

อารยธรรม
Civilization ซึ่งหมายถึงสภาพที่พ้นจากความป่าเถื่อน

(to civilize) ผู้ท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง



มนษุย์                  * สตัว์

สญัชาตญิาณ

อ านาจการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ไม่ด าเนิน
คล้อยตามสภาพแวดล้อมเสมอไป เหมือน เช่นสัตว์ 
ที่ระบบทางชีววิทยาถูกก าหนดโดยธรรมชาติ 
หากแต่ มนุษย์ สามารถสร้าง ระบบ ของกฎเกณฑ์ใน
การด ารงชีพโดยตนเองได้ น่ีคือลกัษณะของความคิด
สร้างสรรค์ที่มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์



• วัฒนธรรม

• วัฒนะ = เจริญขึน้,ดีขึ้น
ธรรม = คุณ,ความดี

• "แบบอยา่งหรอืวถิกีาร
ด าเนินชวีติของชมุชนแต่
ละกลุม่ และเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมการอยูร่ว่มกนั
อย่างปกติสขุในสงัคม 

วัฒนธรรมแตล่ะสงัคมจะ

แตกต่างกนัขึน้อยูก่บั 

- ข้อจ ากดัทางภูมิศาสตร ์

- ทรัพยากร 

- วิธีการถา่ยทอดไปยงัผูค้น

รุ่นต่อๆไป

- ฯลฯ



ปรากฏการธรรมชาติ

มนุษย์       กลวั        ป้องกนัทางกาย + จิต         ความเช่ือ       ศาสนา

สร้างสรรค์ทางศิลปะ

• จิตรกรรม

• ประตมิากรรม

• สถาปัตยกรรม

• นาฏศิลป์ + ดนตรี
• วรรณกรรม



หลายวัฒนธรรมเชื่อว่า ชีวิตหลังความตามคล้ายกับชีวิตในโลกนี้

และความตายยังคงด าเนินต่อไปเหมือนมีชีวิตอยู่ในหลุมฝังศพหรือ

สถานทีท่ี่จ าเป็นต้องมีการประดับตกแต่งเหมือนว่าผู้คนที่ตายนั้น

เหมือนตอนมีชีวิต เช่น เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และสิ่งของส าคัญ





กายจรงิ

KA ( กายทิพย์ )

BA AKH

อิสระ ศิลธรรม จริยธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณคนอียิปต์







ภาพเขียนฝาผนังในปิรามิด

บันทึกเร่ืองราวประวัติชีวิตขณะ

ฟาโรห์ยังมีพระชนชีพ



หลุมฝังศพของฟาโรหต์ุตันคาเมน



ตูตังคาเมน แต่งกายในแบบจอมเทพโอสิริส (Osiris) เทพ

แห่งอารยธรรม ความดีงาม ความสงบสุข สติปัญญา ถือ

ตะขอและแส้ อันเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นกษัตริย์ 



มัมมีฟาโรห์รามเสสที่ 2



จิตรกรรมฝาผนงัรูปการล่านกทีค่น้พบจากหลุมฝังศพ Nebamun. 1400–1350 BCE



วิหารหลุมฝังศพท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของ
ฟาโรห์หญิง

Mortuary Temple of 
Hatshepsut, Deir el-Bahri, 

Egypt,c. 1490–1460 BCE



พระเยชูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้า แล้วมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทางหญิงพรมจารีโดยฤทธิ์อ านาจ

ของพระจิต เพื่อไถ่บาปให้มนุษย์พ้นจากบาปโดยการสิ้นพระชนม์ท่ีไม้กางเขนและทรงฟื้นขึ้นมา

จากความตายในสามวันหลังจากนั้น และเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา 

และได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์แผ่นดินสวรรค์ 





• ระดับต้น เรียกว่า “เชน”( Shen ) มี
การนับถือวิญญาณสูงสุดที่เรียกว่า
เทียนคือสวรรค์หรือเซี่ยงตี่คือเทพ
เจ้าสูงสุด และต่อมาจักรพรรดิที่
ปกครองก็คือโอรสของสวรรค์
เช่นกัน

• ระดับสองเรยีกวา่ “จี่”( Ch’i) การ
นับถือวิญญาณเบื้องล่างเช่น 
ภาคพื้นดิน คือพืชพันธ์ แม่น้ า 
ภูเขา

• ระดับสามเรียกว่า“กูเอ”( Kuea ) 
การนับถือวิญญาณบรรพบุรุษของ
มนุษย์

• ระดับสี่เรียกว่า“กูไอ”( Kuai ) คือ
การนับถือวิญญาณของสัตว์เช่น 
สิงห์โต งู มังกร หงส์กิเลน ฯลฯ



พระราชวังต้องหา้ม



ผังพระราชวงัตอ้งห้ามจ าลองความสมดลุระหวา่งโลกและสวรรค์





ลานพระราชวังต้องห้ามทีก่วา้งขวางสุดสสายตาสรา้งความตกตะลึงแก่ผู้มาเย่ียมเยือน



บันไดขึ้นสู่ท้องพระโรงสะท้อนถึงอ านาจของโอรสสวรรค์





แท่นบูชาฟ้าดินเป็นแท่นบวงสรวงที่มีลักษณะเป็นเนินรูปวงกลม 

ประกอบด้วยฐาน 3 ชั้น (แทน มนุษย์ โลกและสวรรค์) 



ภาพจ าลอง 3 มิติสสุานจ๋ินซี เมืองซีอาน 246 ปี -208 ปีกอ่นครสิตกาล 

China.org.cn



จิ๋นซฮี่องเต้ จักรพรรดิจีนคนแรกที่สามารถรวบรวมแผ่นดินจีนไว้ด้วยกัน



กษัตริย์จีนโบราณมีความเชื่อถึงการแสวงหาความเป็นนิรันดร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ 

การค้นหายาอายุวัฒนะและพบสารปรอทเป็นจ านวนมากบริเวณสุสานจิ๋นซี



ตุ๊กตาดินเผาเขียนสีรูปทหารในหลุมขุดที่ 1 อยู่ใกล้กับสุสานจิ๋นซี



รูปปั้นนักรบขนาดเท่าคนจริงใน

สุสาน



หุ่นทหารประมาณ 6,000 ตัว .ในพื้นที่ 14,260 ตารางเมตร 



ตึกอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงท่านประธานเหมาเจ๋อตุงนักท่องเที่ยวที่

เป็นคนจีนส่วนใหญ่ต่างมุ่งหน้ามาเคารพศพท่านประธานเหมาที่นอน

ทอดร่างอย่างสงบอยู่ในโลงแก้ว 



http://www.gmw.cn)

http://www.gmw.cn/




จักรวาลตามแนวคดิพุทธศาสนา มีฐานกลมประกอบด้วยเขาพระูสุเมรเุปน็

แกนกลางล้อมรอบทวิเขารูปวงแหวน สูงลดหลั่นกันไป 7 ชั้น เขาสัตตบริ

ภัณฑ์ ภายนอกวงล้อมของ เขาสัตตบริภัณฑ์เปน็มหาสมุทรจรดขอบจักรวาล

ซึ่งประกอบด้วยทิวเขาก าแพงจักรวาล ภายในมหาสมุทรประกอบด้วยทวปีทั้ง 

4 ชายขอบของชมพูทวปีเปน็ทีต่ั้งของป่าหิมพานต์ ซึ่งมีสระอโนดาดเป็น

ศูนย์กลาง



ภาพเขาพระสุเมรุ 

จากไตรภูมิพระ

ร่วงฉบับอยุธยา 



http://iamfree.warpall.com/upload/files/1468988914_2.JPG
จิตรกรรมไตรภมูิ จิตรกรสามารถเขียนได้เพียง 2 มิติ และจะเลือกแสดงภาพหนา้ตัดตาม

ระนาบดิ่งของจักรวาล ประกอบด้วยเขาพระสุเมรเุปน็แกนกลาง ขนาบด้วยเขาพระสุเมรุ

ลดหลั่นกันมา





สัตตภัณฑ์เชิงเทียนมีที่มาจากเขาสัตตบริภัณฑ์ในไตรภูมิ



ภาพแกะสลักบานประตูเขาพระสุเมรุที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ



พระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช

คติความเช่ือจากไตรภูมิมาใช้ในการประกอบพธีิถวายพระเพลงิเพือ่ให้ได้ถึงภพ
แห่งความดีงาม อนัมีแดนอยู่ทีเ่ขาพระเมรุ เป็นรูปทรงเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด





https://www.facebook.com/permalink.php?stor
y_fbid=1937840726459619&id=100007011315345

ประติมากรรมรูปพระ

นารายณ์

ประดับพระเมรุมาศ



https://www.matichon.co.th/news/415598



สวนป่าหิมพานต์ส่วนประกอบหน่ึงในพระเมรุมาศ



ศิลปินท าให้หน้าที่วัตถุและโครงสร้างมีความงามมากขึ้นหรือเพิ่ม

ความหมายให้แก่ผลงานจากประสบการณ์ส่วนตัว

Kane Kwei

Coffin in the shape of a cocoa pod



"Crystal Coffin" by Lily & Honglei, in the Piazza San Marco, Venice. June 2, 2011.

ผลงานศิลปะเทคโนโลยี AR ใช้โทรศัพทม์ือถอืดูภาพโลงแก้ว 3 มิติโลกผ่านจอมือถือที่

ได้รับแรงบนัดาลใจจากโลงแก้วของเหมาเจอ๋ตุงโดยศิลปนิจนีเปน็ส่วนหนึง่ใน

นิทรรศการเวนิซเบยีลนาเล ่2011



Tribute in Light Captures Grief and Joy of 9/11 งานศิลปะติด

ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ 9/11 โดยการยิงล าแสงคู่บริเวณ 

Ground Zero อดีตตึก World Trade



https://static01.nyt.com/images/2015/09/10/multimedia/911-lights/911-lights-
facebookJumbo.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/aa/ee/14/aaee14c5586d52a172e6ca8f7839e0de--
ny-ny-september-.jpg



http://www.wtcsitememorial.org/sig_view_winner.html

Reflecting Absence

อนุสรณ์สถานที่สะท้อนถึงความรู้สึการ

สูญเสียและการขาดหายไปในเหตุการณ์ 

9/11 มีแนวคิดไม่ควรที่จะสร้างตึกสูงลงไป

บนที่เดิมอีก ควรจะเปิดโล่งปล่อยไว้เป็น

อนุสรณ์สถานแล้วสร้างตึกต่างๆ ล้อมรอบ

แทน



https://navyseals.com/wp-content/uploads/2016/09/For_LiveImageMemorial-2.jpg

รายชื่อ 2979 คน ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกสลักไว้รอบกลางหลุมน้ าพุ


