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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในงานประติมากรรมธรรมศิลป์ของ ธงชัย
ศรีสปุ ระเสริฐ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพือ่ ศึกษาแนวคิดสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ แนวคิด
การสร้างสรรค์ผลงาน ลักษณะรูปแบบ และวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ ในผลงาน
ประติมากรรมธรรมศิลป์ เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกผลงานศิลปะชัน้ เอกของธงชัย
ศรีสขุ ประเสริฐ จ�ำนวนหนึง่ มาเป็นข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์
ธงชัย ศรีสขุ ประเสริฐ เป็นหนึง่ ในกลุม่ ศิลปินทีอ่ าสาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ
วัดพุทธประทีป ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ร่วมกับศิลปินชัน้ ครูหลายท่าน
ผลการวิจัยพบว่า สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ คือ ความงามในทัศนะทางพระพุทธ
ศาสนาทีก่ อ่ ให้เกิดรูปแบบ ศิลปะแฝงอยูใ่ นร่มเงาของพุทธศาสนา กล่าวถึง ความงามของคน
และวัตถุสงิ่ ของ รวมไปถึงความงามของธรรมชาติ
ขณะที่ งานประติมากรรมธรรมศิลป์ เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนความสูญเสียและ
ความสมปรารถนาทางโลกียธรรม บนพืน้ ฐานของความอยากได้อยากมีอยากเป็น จึงเป็นการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ดว้ ยจินตนาการจากรูปทรงสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ หนือความเป็นจริงในธรรมชาติ
จากการศึกษาค้นพบอีกว่า งานประติมากรรมของ ธงชัย ศรีสปุ ระเสริฐ เป็นศิลปะ
เพื่อศีลธรรม โดยองค์ประกอบการสร้างศิลปะของศิลปิน อยู่ในกรอบของศีลธรรม มิใช่เป็น
ศิลปะทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ความสวยงามเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการสร้างเพือ่ ความจรรโลงใจ มี
เรือ่ งราวเนือ้ หาทีแ่ ฝงไปด้วยธรรม จึงถือได้วา่ เป็นผลงานทีท่ รงคุณค่า เพราะเป็นศิลปะทีเ่ กือ้
หนุนสัมพันธ์กบั ศีลธรรม
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Abstract

The thesis entitled ‘A Study of Buddhist Aesthetics of Thongchai
Srisuprasert’s Sculptures’ consists of three objectives as to study the
conceptual ideal of Buddhist aesthetics, to explore the conceptual
ideal on art creation and style and to analyze the Buddhist
Aesthetics on Sculpture entitled ‘Dhammasilapa’. The research
methodology is a qualitative research using the Thongchai
Srisukprasert’s master price works as the main data for an analysis.
Thongchai Srisukprasert is one of the Great Thai Artists who
had volunteered their efforts for the Mural Painting at Wat Buddhapradeep,
London, UK. together with many top Thai artists.
The results revealed that the Buddhist aesthetic is dealing with a study
of beauty and art in Buddhism. It also expresses the beauty of human and nature.
Regarding the Dhammasilapa Sculpture, it expressed the telegraphic
agency of losing and fulfillment in the worldly life based on the craving and
desire. Therefore, it was the creation of visual art with the imaginative shapes
of creatures that called surrealism.
The study also found that sculpture is related to the morality or
the so-called art of virtue. It is not only the art of beauty, but it also the art of
morality.

Keywords: Buddhist Aesthetics; Thongchai Srisukprasert’s; Sculptures
บทนำ�

“โลกียธรรม” หากมองในมุมกว้างก็อาจตีความได้ถงึ ความสุขในทางโลกทีม่ นุษย์
แสวงหาเสพดาษดื่นสามัญ ต่างปรารถนาเพื่อสนองอายตนะแห่งตน ด้วยการดื่มกินลิ้มรส
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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สนองกิเลสตัณหาความปรารถนาและการยลยินมธุรสวาจาเฝ้ากอดรัดอัตตามุง่ หมายไปคว้า
ชัยชนะแห่งชีวติ ในทัศนะต่างๆ ความยึดมัน่ ถือมัน่ เหล่านีน้ บั เป็นวิถที างโลกทีเ่ พศฆราวาสทัง้
หลายต่างต้องเวียนว่ายพบเผชิญ ในอีกแง่มมุ หนึง่ “โลกียธรรม”อาจจะเป็นต้นเค้าให้ผคู้ นได้
ออกเดินทางแสวงหา โลกุตรธรรม เพื่อความหลุดพ้นไปสู่ความว่าง เพราะเมื่อชีวิตที่ด�ำเนิน
อยูล่ ว้ นเป็นไปด้วยความวุน่ วาย การหลบหลีกปลีกเร้นเพือ่ ความสงบว่างทางจิตใจก็อาจเป็น
สิ่งที่หลายคนปรารถนา เฉกเช่นเดียวกับความมืดอาจเป็นที่อยู่ของประกายแสง ไม่แตกต่าง
จากเสี ย งอึ ก ทึ ก ครึ ก โครมที่ โ น้ ม น� ำ ให้ เราโหยหาความสงบเย็ น ก็ เ ป็ น ได้ (Thongchai
Srisukprasert, 2012: 5)
สุนทรียศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยความสวยงาม (ปานทิพย์ ศุภนคร, 2540: 225)
ความไพเราะหรือพวกศิลป์ตา่ งๆ (ฟืน้ ดอกบัว, 2544: 12) ซึง่ ก็เป็นประเด็นทีท่ ำ� การถกเถียง
กันมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรือ่ งพุทธศิลป์ แต่กอ็ ยูใ่ นขอบเขตสุนทรียศาสตร์ ซึง่ เป็นสาขาวิชา
หนึง่ ของปรัชญา พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) ได้ให้ความหมายว่า คือ สาขาวิชา
ที่ว่าด้วยความงามทั้งในศิลปะและในธรรมชาติ (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),
2552: 18) สามารถรับรูไ้ ด้ดว้ ยประสาทสัมผัส เกิดความรูส้ กึ ยินดี อิม่ เอมใจ และมีนกั ปรัชญา
ตะวันตกเป็นจ�ำนวนมากให้ความหมายสุนทรียศาสตร์ แต่ก็ขัดแย้งกันในแต่ละแนวคิด
(พระมหารังสันต์ กิตฺติปญฺโ, 2553: 1) ปัจจุบันสุนทรียศาสตร์ถูกน�ำมาใช้ในวิชาอิสระที่ท�ำ
หน้าทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับผลงานทางศิลปะ การชืน่ ชมศิลปะ ตลอดถึงมุมมองต่างๆ ของศิลปะโดย
เฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่า “ความงาม” ความน่าเกลียดอันเกี่ยวกับรูปแบบ
เนื่องด้วยสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธมีพื้นฐานแนวคิดเดียวกันแบบตะวันออกคือ
อินเดีย เพื่อต้องการแยกเนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ จึงหมายถึง
สุนทรียศาสตร์ที่ก่อให้เกิดรูปแบบศิลปะแฝงอยู่ใน ร่มเงาของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นส่วนที่ถูก
น�ำมาพอกพูนเป็นเปลือกห่อหุม้ แก่นภายใน อันเป็นสาระของสุนทรียศาสตร์ และศิลปะของ
ความเป็นพุทธเอง (Buddhist Arts) หรือแม้จะหมายถึงสาระอันแท้จริงของพุทธ ก็ยงั ถูกแปร
เป็นทฤษฎีคำ� สอน (Dogma Precept) นิกายส�ำนักกลุม่ (Sects) สูร่ ปู แบบปฏิบตั บิ ชู า (Cults)
เป็นเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป หากจับเอาความหมายของพุทธด้วยมุมมองปกติธรรมดาก็
จะง่าย แต่ถ้าใครต้องการมองให้ลึกซึ้งมากกว่าก็ยากและลึกซึ้งตามสติปัญญาความสามารถ
ของบุคคลนั้น (เครือจิต ศรีบุญนาค, 2542: 14)
ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นับเป็นศิลปินมากความสามารถคนหนึ่งที่สร้างสรรค์ผล
งานศิลปะไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รูปแบบการสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักอย่าง
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กว้างขวาง ก็คืองานจิตรกรรมกึ่งนามธรรมที่งดงามด้วยรูปทรงและเส้นสีขรึมขลัง ก้าวหน้า
ไปทัง้ ในแนวทางกึง่ นามธรรมและต่อยอดไปถึงศิลปะรูปลักษณ์ (figurative) ทีเ่ ปรียบด้วยรูป
ทรงและเส้นลายจากลักษณะสูงและความละเอียดอ่อน (Thongchai Srisukprasert, 2012: 4)
ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินที่อาสาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดพุทธ
ประทีป ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ร่วมกับศิลปินชั้นครูหลายท่าน อาทิ เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์ ปัญญา วิจินธนสาร และสมภพ บุตราช ผลงานของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ มี
ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม ล้วนนับเนื่องเป็นมิติใหม่ที่ก้าวข้ามมาจากการพัฒนาความ
คิดและการแสดงออกที่เปลี่ยนผันรุดหน้าไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ ส่งผลต่อแนว
ความคิดและการสร้างสรรค์ทชี่ เี้ ฉพาะถึงอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างชัดแจ้งแม้ในท่ามกลาง
ความขัดแย้ง ความหมกมุ่นครุ่นคิดความปรารถนาก็ยังสามารถแสดงออกซึ่งความงามและ
สุนทรียภาพแห่งศาสตร์และศิลป์ไว้ได้ เฉกเช่นเดียวกันกับความเป็นไปในโลกสัพเพ ที่มีทั้ง
สิ่งพึงใจและไม่พอใจหลอมรวมอยู่ด้วยกันเสมอ (เครือจิต ศรีบุญนาค, 2542: 5)
ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาแนวคิ ด สุ น ทรี ย ศาสตร์ เชิ ง พุ ท ธในงาน
ประติมากรรมธรรมศิลป์ ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จะช่วย เพิ่ม
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณค่าของความงามให้เข้าใจเพิ่มขึ้น ในอีกแง่มุมหนึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นงานประติมากรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้ว ก็ยังเกี่ยวกับหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาในมุมมองต่างๆ ทีด่ งี ามอีกด้วย ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญ ทีผ่ วู้ จิ ยั จะมีโอกาสน�ำเสนอ
ในมุมที่เป็นงานทางสุนทรียศาสตร์ ที่จะสามารถส่งเสริมให้เห็นคุณค่า เพื่อหาข้อสรุปถึง
สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ ซึง่ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของผลงานศิลปะของศิลปินไทย
และหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะและปรัชญาแก่ผู้สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด การสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน และลั ก ษณะรู ป แบบผลงาน
ประติมากรรมธรรมศิลป์ของอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
2. เพื่อวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์ของ
อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
3. เพื่อศึกษาแนวคิดและความส�ำคัญของสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ขอบเขตการวิจัย

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ โดยการน�ำหลัก
ทฤษฎีต่างๆ ทางสุนทรียศาสตร์มาวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบและการแสดงออกของผลงาน
ประติมากรรมธรรมศิลป์
ขอบเขตในด้านข้อมูล ศึกษาสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในผลงานประติมากรรมธรรม
ศิลป์ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร ซึ่งมีขอบเขตเอกสารดังนี้
เอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ ผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์ ชุด “โลกียธรรม” มี
ผลงานประติมากรรมทัง้ หมด 7 ชิน้ คือ 1. กามา-ตัณหา, 2. อรหันต์, 3. งานนกเงือก, 4. หลง,
5. มนุษย์, 6. สามขุม, 7. ภาระ เพื่อเป็นหลักในการท�ำงานวิจัย
เอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก้ พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2535 เป็นหลัก เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น งานค้นคว้า
วิจัย และ วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดำ�เนินการวิจัย

มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร ทีเ่ กีย่ วกับ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยการสังเกตวิเคราะห์
บันทึกข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูลที่สามารถน�ำมาใช้ได้
2. ห้องสมุด และพระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร จากต�ำรา และ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งในภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์บทความ ข้อเขียนและเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับ
ชีวประวัตแิ ละผลงานของธงชัย ศรีสขุ ประเสริฐ และทฤษฎีตา่ งๆ ทางสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ
4. ปรัชญาแนวคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งลักษณะรูปแบบ
ทางสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์ ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
5. สรุปผลการวิจัยและน�ำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์
พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอดงานวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์สนุ ทรียศาสตร์เชิงพุทธในผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์
ของ ธงชัย ศรีสขุ ประเสริฐ ซึง่ ได้ศกึ ษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบทฤษฎีสนุ ทรียศาสตร์ทวั่ ไป
กับพุทธสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับคุณค่าทางศีลธรรมและคุณค่าของประติมากรรมธรรมศิลป์
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ที่ผ่านมานั้นพอสรุปประเด็นได้ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดและความส�ำคัญของสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ พบว่าพระพุทธ
ศาสนา มีอิทธิพลอย่างสูงต่อศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมไทย โดยมีการสั่งสมสืบทอด
ประสบการณ์ทางศิลปะที่ก่อให้เกิดทัศนะนิยม ค่านิยม ในความงาม ศิลปะในสังคมไทยจึง
เกีย่ วข้องสัความเชือ่ ถือศรัทธาตามแนวทางค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นส�ำคัญ ไม่ได้เน้น
ทีจ่ ะกล่าวถึงความงามเป็นการเฉพาะทัศนะเกีย่ วกับความงาม เป็นเพียงบางแง่มมุ ทีส่ มั พันธ์
ผสมผสานอยู่กับความจริง (Reality) และยังเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์อยู่กับความดี (Goodness)
ด้วยความงาม หรือสุนทรียภาพที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับความจริงนั้น กล่าวถึงธรรมะเป็น
เรื่องหลักธรรม มีความหมายกว้างแม้ในความเป็นธรรมชาติปกติธรรมดา ซึ่งคือความจริง
ที่เป็นจริงถูกต้องตามหลัก และกฎเกณฑ์ธรรมชาติ (Nature law) กล่าวคือ ส่งเสริมความ
เชื่อทางด้านศาสนาชักจูงในเรื่องเว้นชั่ว-ท�ำดีตามหลักค�ำสอนทางพุทธศาสนา นอกจากเป้า
หมายหลักเหล่านี้แล้วประติมากรรมธรรมศิลป์นี้ยังมีลักษณะเป็น ปรโตโฆสะที่นับได้ว่า
เป็นกัลยาณมิตรที่ดียิ่ง ด้วยเรื่องราวที่สอดคล้องกับความจริงกลมกลืนกับความดีและความ
งาม มุ่งให้ความส�ำคัญกับความงามทางด้านจิตใจและความงามทางด้านปัญญา เพื่อพัฒนา
และยกระดับจิตสานึกของผู้รับรู้หรือผู้ชมให้เป็นอิสระจากทุกข์ และจูงใจให้ด�ำเนินไปสู่วิถี
ทางที่สงบสุขและสันติภาพแก่ตัวเองและสังคมส่วนรวม ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยการอิง
อาศัยเกื้อกูลเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันในธรรมชาติ ที่เป็นปรากฏการณ์อาการต่างๆ นั้น
มีความเป็นปกติธรรมดาของมันเอง และมีความงามอยู่ในตัวเองแล้ว เป็นความงามทางภว
วิสัยเป็นสุนทรียภาพในลักษณะหนึ่ง
สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธ คือ ความงามในทัศนะทางพระพุทธศาสนาทีก่ อ่ ให้เกิดรูป
แบบ ศิลปะแฝงอยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนา กล่าวถึง ความงามของคนและวัตถุสิ่งของ รวม
ไปถึงความงามของธรรมชาติ พุทธสุนทรียศาสตร์ มีลักษณะใกล้เคียงทางศีลธรรมนิยม คือ
เป็นศิลปะเพื่อศีลธรรม โดยนัยยะ คือ หากงาม ต้องดี หากดี ต้องมีประโยชน์ ซึ่งประกอบไป
ด้วยกันจะขัดแย้งไม่ได้ โดยสรุป งามคือดี ดีคอื มีประโยชน์ตอ่ ความงามสูงสุด คือ พระนิพพาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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สรุปได้ว่าสุนทรียศาสตร์มีความหมายที่แตกต่างกันไปตามแนวความคิดทาง
ปรัชญา และความเชือ่ ของศาสนาแต่ละแนวคิด มีหลักการมีเหตุผล และตัง้ กฎ ก�ำหนดเกณฑ์
เพื่อตัดสินคุณค่าสุนทรียศาสตร์ตามแนวความคิดทางปรัชญาของตน
2. ศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน และลักษณะรูปแบบผลงานประติมากรรม
ธรรมศิลป์ เป็นสัญลักษณ์ตวั แทนความสูญเสียและความสมปรารถนาทางโลกียธรรม บนพืน้
ฐานของความอยากได้อยากมีอยากเป็น จึงเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ดว้ ยจินตนาการ
จากรูปทรงสิ่งมีชีวิต ที่เหนือความเป็นจริงในธรรมชาติ
3. วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์ จากการ
ศึกษาผลงาน พบว่าเป็นศิลปะเพื่อศีลธรรม โดยองค์ประกอบการสร้างศิลปะของศิลปิน อยู่
ในกรอบของศีลธรรม มิใช่เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว หากแต่
เป็นการสร้างเพือ่ ความจรรโลงใจ มีเรือ่ งราวเนือ้ หาทีแ่ ฝงไปด้วยธรรม จึงถือได้วา่ เป็นผลงาน
ที่ทรงคุณค่า เพราะศิลปะเกื้อหนุนสัมพันธ์กับศีลธรรม
ประเด็นปัญหาทีม่ กี ารถกเถียงกันตลอดมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศีล
ธรรม ซึง่ ก็ถอื ว่า เป็นประเด็นปัญหาทีท่ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาโดยยึดทฤษฎีทงั้ 3 กลุม่ เปรียบ
เทียบกับพุทธสุนทรียศาสตร์ที่พอสรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มศีลธรรมนิยม มองว่าศิลปะมีคุณค่าที่แท้จริงจะต้องเป็นศิลปะที่รับใช้ศีล
ธรรมและสังคม ศิลปะไม่ได้เป็นสิง่ ทีม่ คี า่ ในตัวเอง หน้าทีข่ องศิลปะคือการรับใช้ศลี ธรรมไม่ใช่
การปลุกเร้าอารมณ์ทางความเพลิดเพลิน คุณค่าที่แท้จริงของศิลปะจะต้องถูกประเมินด้วย
คุณค่าทางศีลธรรมและจะต้องเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงคุณธรรม ลักษณะความดีงามเป็น
สิง่ ทีก่ ระตุน้ ความคิดหรือความรูส้ กึ ด้านคุณธรรม ศิลปะจะต้องเกิดจากเจตจ�ำนงทีด่ เี ป็นองค์
ประกอบพื้นฐานของการกระท�ำที่มีค่าทางศีลธรรม เป็นอิสระปราศจากการค�ำนึงถึงผลของ
การกระท�ำหรือเป้าหมายใดๆ คุณค่าของการสร้างสรรค์ก่อก�ำเนิดมาจากเจตจ�ำนงดี ศิลปะ
จึงเป็นเครื่องมือส�ำหรับการสื่อสาร หรือแสดงออกซึ่งความรู้สึกเพื่อให้ผู้รับรู้เกิดความรู้สึก
ชนิดเดียวกันที่เกิดกับศิลปิน
2. กลุ่มสุนทรียนิยม มองว่าศิลปะเป็นสิ่งสูงส่งไม่ได้ต�่ำต้อย ศิลปะไม่เกี่ยวอะไร
กับศีลธรรมทั้งมิใช่สิ่งที่มีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรม วัตถุประสงค์ของศิลปะก็คือท�ำให้จิตใจ
คนมีความสนุกเพลิดเพลินไม่มวี ตั ถุประสงค์อนื่ นอกจากนี้ ศิลปะไม่มคี ณ
ุ ค่าในการส่งเสริมให้
คนเป็นคนดี ศิลปะต้องมีคุณค่าเพื่อศิลปะเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่น การมีอารมณ์ความเพลิดเพลิน
ทางสุนทรียะก็คือการน�ำมาซึ่งชีวิตที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดี ศิลปะจึงจะต้องให้ความสุขและตอบ
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สนองอารมณ์ทางด้านความเพลิดเพลินของมนุษย์ ด้วยจินตนาการที่เป็นอิสระสามารถ
ท�ำให้เราพบกับสิ่งที่เราไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนในโลกของความเป็นจริง ศิลปะที่ดีมีคุณค่า
มันจะต้องสามารถตอบสนองเราได้อย่างไร้ขอบเขตและเป็นสิ่งที่ดีเลิศพัฒนาความสมบูรณ์
ทางจิตใจของเรา
3. กลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยม มองว่าศิลปะและศีลธรรมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศีลธรรมไม่ได้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ศิลปะสัมพันธ์กบั
ศีลธรรมโดยอ้อมหรือโดยวิธีการทางจินตนาการ ศิลปะสามารถส่งผลกระทบทางสังคมได้
โดยศิลปะไม่จ�ำเป็นต้องบรรยายเรื่องราวทางศีลธรรม ศิลปะสามารถเปิดเผยความจริงออก
มาให้ใกล้เคียงกับมโนคติมากที่สุด จินตนาการเป็นเครื่องชักน�ำให้มนุษย์มีความรักหรือรู้จัก
เอาใจเขามาใส่ใจเราและน�ำไปสูก่ ารเป็นคนดี ศิลปะเป็นสิง่ ทีส่ ง่ เสริมจินตนาการของมนุษย์ให้
ขยายกว้างไกลออกไปและศิลปะเป็นวิถที างหนึง่ ของการแสดงออกซึง่ เจตจ�ำนงทีม่ อี ยูใ่ นทุกๆ
สิง่ และเป็นอิสระจากหลักการและเหตุผล ศิลปะจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมโนคติ
พุทธปรัชญา มองว่าศิลปะเป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการ ที่ผ่านกระบวนการ
ไตร่ตรองด้วยความคิดและเหตุผลที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นภาพและต้องได้รับการตรวจสอบ
เสียก่อน ศิลปะจึงเป็น ปรโตโฆสะ อย่างหนึ่งที่ท�ำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีแก่ผู้รับรู้ ศิลปะ
ที่ดีมีคุณค่าต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชนหรือผู้คนในแต่ละท้องถิ่น ศิลปะนอกจากจะเป็นสิ่ง
ปลุกเร้าอารมณ์ทางสุนทรียะแล้ว จะต้องเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นแบบอย่างในการ
เว้นชัว่ ท�ำดี ทัง้ ศิลปะและศีลธรรมต่างก็เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวติ ในระดับพืน้
ฐานและต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันตามเหตุปัจจัย
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นตั้งแต่ส�ำรวจแนวคิดสุนทรียศาสตร์ตะวันตก และสุนทรียศาสตร์
ตะวันออก โดยใช้หลักปรัชญาพุทธเข้ามาวิเคราะห์ในเรื่องความงาม ประเด็นการมีอยู่ของ
ความงาม และเกณฑ์การตัดสินเรื่องความงามในผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์ของธงชัย
ศรีสขุ ประเสริฐ ตามแนวคิดตะวันตกและแนวคิดความงามเชิงพุทธ จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า
แนวคิดเรื่องพุทธสุนทรียศาสตร์ เป็นปรัชญาที่อาศัยการเกิดจากหลักธรรมค�ำ
สั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือเรียกว่า พระพุทธศาสนา ซึ่งก็ได้กล่าวเรื่องความงามไว้อย่าง
มากมายในพระไตรปิฎก เรื่องความงามหรือพุทธสุนทรียศาสตร์ ก็จัดเป็นแนวคิดที่มีความ
ลึกกว่าแนวคิดสุนทรียศาสตร์ตะวันตกเนือ่ งจากพุทธสุนทรียศาสตร์ ไม่ได้มสี ว่ นแยกจากหลัก
ธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดเลย แต่เป็นสิง่ ทีค่ วบคูก่ นั และมีแฝงอยูต่ ลอดในหลัก
ธรรม พุทธสุนทรียศาสตร์จึงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความงามเลยทีเดียว แต่ก็เน้นให้ปุถุชนทั่วไป
รู้จักเลือกเสพตามสมควรแก่สติปัญญาของตนแต่ก็พอให้เรารู้ได้ว่า ในพุทธสุนทรียศาสตร์
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นั้น ได้แบ่งเป็นความงามออกเป็น 2 ส่วน คือ ความงามภายนอกซึ่งเรียกว่า รูปธรรม ซึ่งก็จัด
เป็นความงามทีส่ ามารถสัมผัสได้ดว้ ย และความงามภายใน ซึง่ เรียกว่า นามธรรม ซึง่ เป็นส่วน
ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่อาศัยการรู้ได้ด้วยเฉพาะตน เช่น ความงามแห่งจิตความงามแห่ง
ปัญญา หรือความงามในเบือ้ งต้น งามในท่ามกลาง และงามในทีส่ ดุ ส่วนเกณฑ์การตัดสินความ
งามของพุทธสุนทรียศาสตร์นั้น ก็แบ่งเป็นคุณค่าภายนอกและคุณค่าภายในซึ่งก็อาศัยหลัก
ความงามของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นเกณฑ์การตัดสิน ดังนั้นความงาม
ในทัศนะทางพุทธสุนทรียศาสตร์จึงไม่ใช่สิ่งที่งามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่โน้มน้าวจิตใจ
ของผู้รับรู้ผลงานประติมากรรม ท�ำให้มองเห็นโทษของกามคุณและเกิดสัมมาทิฏฐิ อันเป็น
เป้าหมายของพุทธสุนทรียศาสตร์
ผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์ ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นั้น สามารถมีความ
งาม และความไม่งามได้ในทฤษฎีตะวันตก อันเนื่องจากเช่น
กลุม่ ทีห่ นึง่ มีความเชือ่ ว่าความงามอยูท่ เี่ นือ้ วัตถุ ก็แน่นอน การสร้างสรรค์ผลงาน
ให้วจิ ติ ร เช่น น�ำโลหะมาหล่อเป็นประติมากรรม เป็นรูปลักษณ์ตามต้องการ เพือ่ ให้เกิดความ
สวยงาม จึงท�ำให้ผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์ ถูกสร้างขึน้ ด้วยฝีมอื มนุษย์นนั้ เป็นผลงาน
ที่วิจิตรได้ ความงามตามกลุ่มนี้ก็คือ งามในเนื้อแท้ของวัตถุ ฉะนั้นคุณค่าของความงาม ตาม
เกณฑ์ของกลุ่มนี้ ก็คือ ผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์นั้นมีความงามอยู่แล้ว เพราะความ
งามไม่ได้เกิดจากจิตใจหรือการใช้ปัญญา แต่มีอยู่ในตัววัตถุจึงเป็นสิ่งที่งามได้ โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องอาศัยบุคคลไปรับรู้หรือพิจารณาเพราะอาศัยวัตถุอย่างเดียว
กลุม่ ทีส่ อง เชือ่ ว่า ความงามนัน้ จะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยความพอใจ หรือความเพลิดเพลิน
ถ้าตามกลุม่ นีแ้ ล้ว อาจจะงามหรือไม่งามก็ได้ เพราะอยูท่ คี่ วามพอใจของบุคคล ถ้าบุคคลพอใจ
ขึน้ มา ผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์กม็ คี วามงาม แต่ถา้ ไม่พอใจก็มคี วามไม่งามเกิดขึน้
กลุ่มที่สาม ความงามของกลุ่มนี้ เป็นความงามอันเกิดจากความสัมพันธ์กัน
ระหว่าง วัตถุ กับ บุคคล ถ้าหากพูดตามทฤษฎีของกลุ่มนี้ ก็สามารถเกิดเป็นความงามได้ ถ้า
หากได้มีความสัมพันธ์ของบุคคลเกิดขึ้น นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างผลงานประติมากรรม
ธรรมศิลป์กับบุคคลผู้ไปยืนดู แต่ถ้าไม่มีคนไปยืนดู ก็ไม่สามารถเกิดเป็นความงามขึ้นมาได้
เนื่องจากไม่มีการเกิดความสัมพันธ์กันของวัตถุกับบุคคล ซึ่งก็คือ วัตถุไม่ถูกคนมารับรู้หรือ
มาพบเห็น
กลุม่ ทีส่ ี่ ความงามเป็นอุบตั กิ ารณ์ใหม่ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่จากความสัมพันธ์ระหว่าง
จิตของบุคคล กับวัตถุคอื เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาใหม่ จากการวิเคราะห์และก็ตอ้ งจากผูม้ คี วามรูใ้ น
เรือ่ งนีด้ ว้ ย ฉะนัน้ ผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์ จึงสามารถมีความงามได้ในตามทฤษฎีนี้
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แม้ว่าสุนทรียศาสตร์เชิงพุทธมีพื้นฐานแนวคิดเดียวกันแบบตะวันออกและ เพื่อ
ต้องการแยกเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันในมิติและมุมมอง ทั้งนี้เพราะเมื่อกล่าวถึงสิ่งใดที่
เป็นชาวพุทธ มักจะหมายถึง พุทธสุนทรียศาสตร์ที่ก่อให้เกิดรูปแบบศิลปะแฝงอยู่ในร่มเงา
ของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกน�ำมาพอกพูนเป็นเปลือกห่อหุ้มแก่นภายในอันเป็นสาระ
ของความเป็นพุทธศิลป์ (Buddhist Arts) หรือแม้จะหมายถึงสาระอันแท้จริงของพุทธ ก็ยัง
ถูกแปรเป็นทฤษฎีค�ำสอน (Dogma Precept) นิกาย ส�ำนักกลุ่ม สู่รูปแบบปฏิบัติบูชา เป็น
เฉพาะทีแ่ ตกต่างกันออกไป จึงสรุปได้วา่ หากได้จบั เอาความหมายของพุทธด้วยมุมมองปกติ
ธรรมดาก็จะง่าย แต่ถา้ ใครต้องการมองให้ลกึ ซึง้ มากกว่าก็ยากและลึกซึง้ ตามสติปญ
ั ญาความ
สามารถของผูน้ น้ั และนอกจากความเป็นศิลปะทีไ่ ด้แสดงออกมาในรูปแบบทัว่ ไปแล้ว ความ
งามหรือศิลปะอีกประการหนึง่ เช่น ความงามของธรรมทีง่ ามในเบือ้ งต้น ท่ามกลาง และทีส่ ดุ
ความงามของกิรยิ ามารยาทอันเกิดจากการปฏิบตั ธิ รรม ความงามของอารมณ์อนั เกิดจากการ
ปฏิบตั ิ หรือแม้แต่ความงามอันเป็นเงือ่ นไข หรือมูลเหตุนำ� ไปสูก่ ารละกิเลสเครือ่ งเศร้าหมอง
ความงามในลักษณะนี้ จัดเป็นความงามในมิติทางธรรม

ข้อเสนอแนะและการวิจัย

งานวิจยั นีม้ งุ่ เน้นศึกษาปัญหาเกีย่ วกับความความงามและเกณฑ์การตัดสินเรือ่ ง
ความงามในผลงานประติมากรรมธรรมศิลป์ของ ธงชัย ศรีสขุ ประเสริฐ โดยศึกษาจากแนวคิด
หรือทฤษฎีในพุทธสุนทรียศาสตร์ กับแนวคิดตะวันตก แล้วน�ำมาวิเคราะห์ความงาม เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดประโยชน์ต่อการวิจัยด้านสุนทรียศาสตร์ แก่ผู้ศึกษาในสาขา
วิชาปรัชญาต่อไป จึงขอเสนอหัวข้อการวิจัยซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี้
ในการศึกษาเพื่อการท�ำวิจัยในโอกาสต่อไปนั้น เห็นว่าควรศึกษางานด้านพุทธ
ศิลป์ หรือความงามตามแนวทางของพุทธสุนทรียศาสตร์ ในความเป็นพุทธศิลป์โดยอาศัย
หลักของพุทธธรรมในการสร้างสรรค์ หรือแม้แต่ศิลปกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานปั้น หรือ
สถาปัตยกรรมที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นพุทธศิลป์อย่างชัดเจนยิ่งๆขึ้นไป
1. คุณค่าทางพุทธสุนทรียศาสตร์ในปรัชญาศิลปะของศิลปิน
2. เปรียบเทียบการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินในมุมมองของพุทธปรัชญา
เถรวาท
3. ศึกษาคุณค่าทางพุทธจริยศาสตร์ในผลงานศิลปะของศิลปิน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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