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ศิลปะจีน ปาฐกถาพระราชนิพนธใน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

พรชัย จันทโสก jantasok@yahoo.com  

ความรูดานจีนวิทยานั้นเปนอีกสาขาหนึ่งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระทัย
ยิ่ง ทรงเรียนรูศึกษาคนความาอยางตอเนื่องยาวนานเปนเวลาเกือบสามทศวรรษ ดงัเห็นไดจากพระราช
นิพนธหลายตอหลายเรื่องลวนทรงคุณคายิ่งตอวงวิชาการจีนวิทยา  

พระราชนิพนธทั้งสารคดีเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศจีน จํานวน 11 เรื่อง บทความวิชาการ เอกสาร
คําสอน รวมถึงพระราชนิพนธแปลนวนิยายและบทกวีจีน ไดแก ผีเส้ือ เมฆเหินน้ําไหล แสงโคมของไอร
เคอ และ สาวนอยเส่ียวหยูว รวมถึงพระราชนิพนธแปลบทกวีจีนจํานวนมากกวา 200 บท สวนใหญเปน
บทกวีสมัยราชวงศถังและราชวงศซง โดยมีผูขอพระราชทานพระราชานุญาตคัดสรรบทกวีจํานวนหนึ่งมา
จัดพิมพเผยแพร 2 เลม นั่นคือ เก็จแกวประกายกวี และ หยกใสรายคํา นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษา
หลายแหงยังไดใชหนังสือ 'หยกใสรายคํา' เปนตําราเรยีนในการสอนวิชาการแปลภาษาจีนและหัวขอบท
กวีจีนดวย  

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดทรงแสดงปาฐกถาเรื่อง ศิลปะจีน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ วิทยาเขตอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เน่ืองในงานวิชาการ 'วัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี' ครั้งที่ 19 โดยงาน
วิชาการน้ีทางมหาวิทยาลัยไดจัดตอเนื่องกันมาตั้งแตป 2529 เพื่อเฉลิม
พระเกียรติคุณและเปนที่ระลึกถึงศุภวาระมงคลที่ทรงสําเร็จการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ปาฐกถาที่ทรงบรรยายเรื่อง ศิลปะจีน มีความยาวประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ แมวาเวลาที่ทรงบรรยายจะไม
มากนัก แตเนื้อหาสาระนั้นเปยมดวยคุณคา ครอบคลุมศลิปะจีนแขนงตางๆ ครบถวน ทั้งดานทัศนศิลป 
ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป อีกทั้งยังไดฉายภาพงานศิลปะประเภทตางๆ ที่คัดสรรแลวอีกประมาณ 
130 ภาพ ประกอบการบรรยาย อันทําใหผูฟงเขาใจไดซาบซึ้ง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระปรีชาสามารถดานจีนวทิยาอยางถองแท ใน
ดานศิลปะจีนนั้น ทรงรอบรูอยางหาผูใดเทียบเทียมไดยาก ทั้งในฐานะผูเรียนและผูปฏิบัติ ในการเสด็จ
เยือนประเทศจีนแผนดินใหญแตละครั้ง ไดเสด็จทอดพระเนตรศิลปวตัถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑตาม

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจําวันที่  29 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2550  หนา  
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เมืองและมณฑลตางๆ ไดทรงชมการแสดงนาฏศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดงตางๆ นานา รวมทั้งมี
โอกาสทรงแลกเปลี่ยนความรูและความคดิเห็นกับศิลปน กวี นักเขียน และนักวิชาการจีนอยางสม่ําเสมอ  

นอกจากนั้นยังสนพระทัยใฝเรียนรูศิลปวทิยาการของจีนหลายแขนง ทรงเรียนศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน 
ศิลปะการวาดภาพ การเลนซอเออรหู ตลอดจนทรงศึกษาวรรณคดี กวีนิพนธจีน และวรรณกรรมสมัยใหม
อยางลึกซึ้งถึงขั้นแปลบทกวีจีนโบราณและนวนิยายรวมสมัยได ดังนั้นปาฐกถาที่ทรงแสดงจึงมิใชคํา
บรรยายของผูที่ศึกษาเนื้อหาความรูจากตาํรับตําราทั่วไป หรือจากการไดเห็นไดชมมามากอยางหนึ่ง
อยางใด หากแตเปนคําบรรยายของผูที่ทั้งไดศึกษา ไดเห็น และมีประสบการณความเขาใจศิลปะจีน
อยางแจมชัด  

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชา
นุญาตใหบริษัท นานมีบุคส จํากัด จัดพิมพปาฐกถาพระราชนิพนธเรือ่ง ศิลปะจีน จึงไดจัดงานเปด
นิทรรศการและเสวนาปาฐกถาพระราชนิพนธใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง 
ศิลปะจีน : งานศิลปพิไล ใกลชิดธรรมชาติ วิทยากรโดย ผศ.พิษณุ ศุภนิมิตร, รศ.ปกรณ ลิมปนุสรณ 
ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุกัญญา บํารุงสุข นอกจากนี้ยังมีการสาธิตเขียนอักษรจีนจากอาจารยนิธิวุฒิ 
ศรีบุญชัยชูสกุล และขับรองเพลงจีนพรอมเครื่องดนตรจีีนโดยอาจารยดุษฎี พนมยงค โดยมี คุณหญิงไข
ศร ีศรีอรุณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานเปดนิทรรศการเมื่อวันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 
2550 ณ แกรนดฮอลล สยามดิสคัฟเวอรี ่ 

เนื้อหาในปาฐกถาพระราชนิพนธเรื่อง ศิลปะจีน นั้น สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงบรรยายถึงความหมายของคําวา 'ศิลปะ' วา เปนสิ่งที่สัมผัสรับรูไดดวยอินทรียทั้ง 6 ฟงดูศาสนา
หนอยคือ อายตนะทั้งหก ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ ฝรั่งเรียกวา sensory organs สุนทรภู ทาน
เรียกส่ิงที่รับรูวา เลหโลกา 5 ประการ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส...  

"เมื่อรับรูแลวก็จะกอใหเกิดความรูสึกตางๆ เชน ความรัก ความเกลียด ความรูสึกวาไพเราะ ความสวยงาม 
ความนากลัว ความขยะแขยง ความตลกขบขัน ความเงียบ เปนเรื่องของศิลปะทั้งหมด ศิลปะไมจําเปน
จะตองงดงามอยางเดียว ศิลปะกอใหเกิดความรูสึกนาเกลียดนากลัวอยางยิ่งก็เปนศิลปะ ศิลปะจะมีทั้งส่ิง
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น แตวาอยางไรก็เกี่ยวของกับมนุษยอยูดี เพราะวาถึงส่ิงที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาต ิถาเราจะเรียกวาเปนศิลปะตองเปนสิ่งที่มีธาตุรบัรูของมนุษยมาเกี่ยวของดวย 
เพราะฉะนั้นศิลปะจึงเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษยอยางมาก การศึกษาเชิงประวัติศาสตรคอืศึกษาประวัติความ
เปนมาที่อยูเบ้ืองหลังการสรางสรรคศิลปะนั้นก็จะชวยใหเขาใจศิลปะดีขึ้น"  

อีกท้ังทรงจําแนกศิลปะออกเปนแขนงตางๆ ดังน้ี...  

1. ทัศนศิลป (Visual Art) ไดแก จิตรกรรม การเขียนตัวอักษร ภาพถายประติมากรรม ส่ือผสม 
สถาปตยกรรม รวมไปถึงการจัดสวน การจดัผักผลไมใหเปนรูประเบียบที่มองแลวนาชื่นชม  

2. ศิลปะการแสดง (Performing Art) หมายถึง นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลปคอืรองเพลง ละคร หุน 
หนัง ภาพยนตร เปนงานที่แสดงออกมาเมื่อแสดงจบก็ถือวาจบกัน ตางจากทัศนศิลปที่คงอยู  

3. วรรณศิลป (Liturary Art) เปนกวีนิพนธ หรือความเรยีง รอยแกว บทละคร นวนิยาย เรื่องสั้น พวกนี้ก็
เปนวรรณศิลปทั้งนั้น  

วิธีแบงศิลปะอีกแบบหนึ่งคือ  

1. ศิลปะพื้นบาน หมายถึง ศิลปะที่ชาวบานใชในชีวิตประจําวัน เนนทั้งประโยชนใชสอยและความงาม
เปนระเบียบ จะมี pattern มรีูปแบบซึ่งอาจจะใกลธรรมชาติ เนนเรื่องความมีประโยชนและความสวยงาม
นาดู  

2. ศิลปะราชสํานัก เกิดจากวาสนาบารมีของฝายอาณาจักร อยางสมเด็จพระจักรพรรดิหรือวาขุนนาง
ตางๆ ที่ทําใหสามารถจะมีของที่ประณีตกวาบุคคลทั่วไปทั้งๆ ที่ของใชอาจจะใชอยางเดียวกันคือ ปจจัย
ส่ี แตสามารถทําใหปจจัยส่ีสวยกวาของคนธรรมดา เส้ือก็เปนเสื้อสวยกวา ปกประณีตกวา ก็เปนเรื่องที่ใช
ในสํานัก และยังมีความหมายที่แสดงถึงอํานาจ เปนสัญลักษณอีกอยางหนึ่ง  
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3. ศิลปะทางศาสนา เปนศิลปะที่เกิดขึ้นจากศรัทธาความเชื่อในศาสนาทั้งของผูที่บริจาคทรัพยและนาย
ชางผูสรางศิลปะ  

ทรงบรรยายถึงลักษณะภาพจิตรกรรมหรือภาพเขียนของจีนวา...  

"ภาพเขียนมักจะสะทอนความเปนอยูในสังคมและสภาพธรรมชาติของจีน แตกอนตอนที่ไมเคยไปเมือง
จีนเห็นเขาสูงๆ อยางในภาพ ก็ไมทราบวาเขาอะไรรูปรางแบบนั้น แตถาไปเมืองจีนไปดู หวงซาน 
(Huangshan) ไปดู กุยหลิน ก็จะเขาใจวามีภูเขาลักษณะแบบนี้จริงๆ ศิลปนนิยมเขียนภาพภูเขาสูง
ตระหงาน คนตัวเล็ก รวมภาพใหเห็นความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติวา มนุษยจะตัวเล็กนิดเดียว 
เมื่อเปรียบเทียบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ ชมภาพจีนแลวจะไดแนวคิดทางปรัชญาเสมอ เชน ดอกเหมย 
หรือ ดอกบวย ที่บานไดแมแตฤดูหนาวที่มีหิมะตก คือ ความอดทน ความคงทน สวนไผจะลูไปตามลมไม
หักโคน แมลมแรงเพียงใด ถึงไผเล็กๆ ไมตานลม จรงิๆ แลวจะแข็งมาก ใชประโยชนแทนคอนกรีตเสริม
เหล็กก็ยังได"  

ภาพเขียนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโปรดมากเปนภาพเขียนมาของ สีวเปยหง 
(Xu Beihong) ทรงบรรยายวา "ขาพเจาชอบรูปนี้มาก เปนแรงบันดาลใหวาดรูปมาปมะเมีย ใหรานภูฟา 
แตขาพเจาวาดออกมากลายเปนมาอวนๆ อางไดวาเปนความอุดมสมบูรณ เขียนทีไรอวนทุกที มาอวน 
แพะอวน ไกอวน ปนี้ก็เขียนหมาอวน ทุกคนอวนหมด สีวเปยหงเขียนมาเปนมา จะใหเห็นกําลัง พลังที่
เหมือนมาจริง ตัวจริง"  

ทรงบรรยายถึงการเขียนตัวอักษรจีน ศิลปะที่คนจีนชื่นชมมากและเปนศิลปะชั้นสูงวา...  

"การเขียนพูกันที่จีนเรียกวา ซูฝา นั้น ฝรั่งเรียกวา calligraphy ที่จริงแลว calligraphy หรือ การเขียน
ตัวอักษรก็มีอยูในทุกประเทศ แตของจีนเปนเรื่องที่สังคมใหความสําคัญมาก อาจเปนเพราะจีนเขียน
ตัวหนังสือแบบที่ไมไดเปนระบบอักขรวิธี ไมไดมีตัวสระ พยัญชนะ เหมือนภาษาไทย ภาษาอังกฤษมา
ประสมกัน แตจะเขียนเปนรูปแทนสิ่งที่กลาวถึง เสร็จแลวก็จะมีการผสมของเสนตางๆ เขามา ในรูปการ
เขียนภาษาจีนยากตรงที่ไมสามารถสะกดคําได แตวาตองจําเปนตัวๆ การที่ภาษาจีนเขียนตัวอักษรเชนนี้
อยูหลายพันป พูกันซึ่งเปนเครื่องมอืในการเขียนก็ไมเหมือนเครื่องมืออยางอื่น เขียนแลวไมแข็ง จะมี
ความออนนุม จะสัมพันธกับมือของเราที่วาจะกดหนักกดเบา มีความรูสึกจากจิตใจ จากสมอง จนถึงที่มือ 
เพราะฉะนั้นก็จะเปนเรื่องของศิลปะมากกวาการที่เราจะเขียนหนังสืออื่นๆ ทั่วไป"  

ดานประติมากรรมนั้นโปรดเกี่ยวกับมาเปนพิเศษ ทรงบรรยายวา "งานประติมากรรมที่ชอบมากเปน
ประติมากรรมรูปมาเหยียบอยูบนนกนางแอน ซึ่งจะแสดงมาสวรรค เทียนหมา เปรียบเสมือนมาสวรรค 
เพราะวิ่งไดเรว็มากขนาดเหยียบอยูบนนกนางแอน เปนศิลปะที่พบที่มณฑลกานซู สมัยราชวงศถัง ที่เขา
เรียก เสนทางสายแพรไหม กําลังอยูในความเจริญรุงเรืองสูงสุด สินคาที่มาจากตะวันตกเปนที่นิยมชื่น
ชอบของพระราชสํานักในสวนกลาง (เมืองหลวงคือฉางอานหรือซีอานในปจจุบัน) ก็คือมา มีมาหลาย
อยาง มาอาหรับ มาของซินเกียง ที่มีชื่อเสียงมากคือ มาเหงื่อเลือด เปนมาที่วิ่งไดเร็วสูงสุดจนเหงื่อ
ออกมาเปนเลือด ใครนึกวามาเจ็บ เรื่องมังกรหยกกลาวถึงมาชนิดนี้เอาไว (มาของกวยเจง) และมีรูปสลัก
มาที่พบในสุสานก็มีมาชนิดนี้"  

ศิลปะดานวรรณคดีจีนนั้น ทรงบรรยายเกี่ยวกับบทกวีและนักเขียนจีนวา "ยุคสมัยใหมชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีคนที่นาสนใจคนหนึ่งคือ หลูซุน เขาเขียนบทความลงวารสาร เชน ซินชิง
เหนียน หรือ New Youth Magazine เดิมหลูซุนเรียนแพทยที่ญ่ีปุน ในสมัยสงครามไดเห็นคนญี่ปุนดูถูกดู
แคลนคนจีน ดูหนังมีการประหารคนจีน คนญ่ีปุนก็รองบันไซๆ คนจีนก็พลอยรองไปดวย เขาก็รูสึกเศราใจ
วาคนจีนไมรูจกัรักชาติบานเมือง เขาเปนหมอรักษาไดแตรางกายเทานั้น เขาตองการมาเปนนักเขียน
เพื่อที่จะรักษาจิตใจ และเพื่อใหความรูแกคน จึงกลับมาเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียง...  

นักเขียนจีนยุคใหมที่นาสนใจอีกคนหนึ่งคือ ปาจิน ชอบเขียนบทความที่เรียกวา สานเหวิน เปนบทความ
เรียงรอยแกว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคม นวนิยายที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเรื่อง เจีย แปลวา ครอบครัว 
ตําหนิลักษณะของวัฒนธรรมโบราณในชวงหนึ่งที่หัวหนาครอบครัวเอาแตทําตามอําเภอใจของตน บังคับ
ใหลูกหลานแตงงานโดยไมคิดถึงเรื่องความรักหรือใครอยากทําอะไรตามที่ตนเองถนัดก็ไมยอม ไม
สงเสริมการศึกษาอยางจริงจังพอรวยขึ้นมาแลวก็ไมคํานึงถึงเรื่องการศึกษา กินแตสมบัติเกา เขาไดรับ
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อิทธิพลความคิดจากการปฏิวัติวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919 ปาจินเพิ่งเสียชีวิตเมื่ออายุ 101 ป (ตุลาคม 
ค.ศ.2005) ปาจิน มีผลงานมาก เขียนนวนิยาย และใหความรูเกี่ยวกบัประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรมใหม
ที่ควรยึดถือ"  

ปาฐกถาพระราชนิพนธเลมนี้ยังกลาวถึงศิลปะดานตางๆ ที่มีชื่อเสียงของจีน เชน เครื่องกระเบื้อง เครื่อง
หยก สถาปตยกรรม สวนจีนและเครื่องเรือน ดนตรี นาฏศิลปและศิลปะการแสดง ศิลปะพื้นบาน และการ
อนุรักษและเผยแพรศิลปะจีนไวอยางครบถวน  

นับเปนพระพิริยะใฝรูรักการอานผสานกับพรสวรรคในดานการประพันธที่เกื้อใหทรงสรางสรรคพระราช
นิพนธอันทรงคุณคาตอวงวิชาการจีนวิทยาและวรรณกรรมอยางหาที่สุดมิได 0  

รศ.ปกรณ ลิมปนุสรณ  

"ในฐานะเปนผูอยูในวงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจีน พระองคทานไดจุดเทียนใหแกวงการศึกษาเรื่องจีนและ
สองสะทอนใหเห็นอะไรบางอยางหรือคดิอะไรบางอยางได อยางที่ทราบกันวาจีนกําลัง 'ตื่นโลก' 
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็กําลังอยูในอาการที่เรียกวา 'ตื่นจีน' การตืน่จีนนั้นทําใหสังคมไทยรูจัก
ขวนขวายและศึกษาเรื่องจีนมากขึ้น กลายเปนกระแสรุนแรงพอสมควร คนไปเรียนภาษาจีนกันยกใหญ 
เทียบเวลานี้กับเมื่อสิบปกอนสถาบันสอนภาษาจีนตามทองถนนตางๆ ผุดขึ้นจํานวนมาก สะทอนใหเห็น
ถึงเรื่องความกระตือรือรนในการเขาไปเรียนรูหรือสัมผัสกับประเทศจีน อันเปนประเทศที่คาดกันวาจะเปน
ประเทศมหาอํานาจในอนาคต  

ปญหาควรพิจารณาในปจจุบันของสังคมไทยที่เรียนรูภาษาจีนคือเรียนกันแบบฉาบฉวย เรียนชนิดวา
ตองการใหเปนเร็ว นอกจากเรียนฉาบฉวยแลวยังเรียนแตภาษาและวิธีการเรียนภาษาก็ดูเหมือนจะไม
เขาใจวาภาษาเปนเครื่องมือในการพาไปสูอะไรบางอยาง คนทั่วไปมักจะเห็นภาษาเปนปลายทางคือคิด
วาเรียนภาษาจบแลวก็จบ ไมตองเอาไปทําอะไรตอ ตรงนี้เขาใจวาเปนความคลาดเคลื่อน ทําให
จุดมุงหมายของคนที่เรียนภาษาจีนในปจจุบันไมมี ตางจากคุณคาในการศึกษาของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีที่ทรงพระราชพนธเกี่ยวกับเรื่องจีนออกมาอยางตอเนื่อง  

พระราชนิพนธเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนมีจาํนวนไมนอยที่ทุกคนควรจะไดอาน เพราะจริงๆ แลวสังคมไทยมี
ประเด็นอะไรที่รวมกันกับจีนอยูมาก ฉะนั้นวรรณกรรมจนีก็มีคุณคากับสังคมไทยดานความคิดจติใจ 
พระองคทานทรงพยายามจะแสดงในมุมที่มีคุณคาเหลานี้ รวมทั้งคุณคาทางศิลปะจีนเลมนี้ดวย"  

ผศ.พิษณุ ศุภนิมิตร  

"ปาฐกถาพระราชนิพนธเลมนี้เหมือนกับพระองคทานทรงเด็ดส่ิงที่เปนยอดๆ มาเปนเลมบางกระจิ๋วเทานี้ 
เรื่องศิลปะจีนเปนเรื่องใหญโตมาก ทานทรงบรรยายแบบถอดเอาความสําคัญของศิลปะจีนออกมาได
ทั้งหมด ทรงจําแนกศิลปะจีนออกมาไดอยางชัดเจนทุกๆ ประเภท ส่ิงที่พระองคทรงจําแนกออกมาเขาใจ
วาไมมีพระประสงคจะใหศิลปะหลายๆ อยางแยกออกจากกัน เพราะวาศิลปะจีนไมสามารถแยกออกจาก
กันไดเลย ไมวาจะเปนภาพเขียน การเขียนตัวอักษร บทกวี อะไรตางๆ อยูเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ตรงนี้
เปนความพระประสงครวบรวมสิ่งตางๆ มาไว  

ทานทรงคนควาครบถวนกระบวนความ ดังนั้นปาฐกถาพระราชนิพนธเลมนี้เปนพื้นฐานสําหรับคนที่เรียน
ศิลปะโดยทั่วไป เพราะไมไดเนนถึงประวัติศาสตร แตทรงเนนเรื่องความซาบซึ้งในความงามของศิลปะซึ่ง
อยูในเลมนี้ทั้งหมด ทรงใชสูตรแบบสากลในการเรียบเรียง ทานทรงบรรยายไววา ศิลปะทุกๆ แขนงสื่อ
ภาษาเดียวกัน อยูรวมกัน และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมแบงแยกกัน ไมวาจะเปนวรรณกรรม ดนตรี 
จิตรกรรม สัมผัสดวยอายตนะทั้งหกเหมือนกัน ทรงยกตัวอยางภาพเขียนตั้งแตภาพเขียนโบราณ
จนกระทั่งภาพเขียนสมัยใหม แสดงวาสนพระทัยในเรื่องของศิลปะรวมสมัยจริงๆ" 

 


