
 

  

  

บนัทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต 
 

โดย 
นายวรวิทย ์แกว้ศรีนวม  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปีการศึกษา 2561 

ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 

 



 

  

บนัทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต 
 

โดย 
นายวรวิทย ์แกว้ศรีนวม  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปีการศึกษา 2561 

ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 

 



 

  

TRACES OF THE STATE OF MIND 
 

By 

MR. Worawit KAEWSRINOUM 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Fine Arts (VISUAL ARTS) 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2018 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 
 

 

 



 

 

หวัขอ้ บนัทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต 
โดย วรวิทย ์แกว้ศรีนวม 
สาขาวิชา ทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก  

  
 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดรั้บพิจารณาอนุมติัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต 

  
  

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
(รองศาสตราจารย ์ดร.จุไรรัตน์  นนัทานิช)  

  
พิจารณาเห็นชอบโดย 

  
  

 

ประธานกรรมการ 
(อาจารย ์ดร. วิชญ มุกดามณี )  
   อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
(ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก )  
   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
(อาจารย ์ทรงไชย บวัชุม )  
   ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
(ศาสตราจารย ์วิโชค มุกดามณี )  

 

  



  ง 

บทคดัย่อภาษาไทย 

59001203 : ทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : บนัทึกร่องรอย, สภาวะแห่งจิต, การเจริญสติ, จิตวิญญาณ 

นาย วรวิทย ์แกว้ศรีนวม: บนัทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก 

  
สภาวะสังคมโลกปัจจุบนัท่ีเต็มไปด้วยยุคสมยัแห่งวตัถุนิยม การส่ือสารท่ีรวดเร็ว 

ข่าวสารและปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสภาวะล่มสลายทางจิตวิญญาณและ 
การเส่ือมถอยดา้นจริยธรรมท่ีดีงามในสังคม สร้างความทุกขภ์ายในจิตใจและเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ในสังคมปัจจุบนัอย่างมาก ขา้พเจา้ตระหนกัถึงปัญหาและประสบสภาวะความทุกขท์างจิตใจจาก
ปัญหา การหยา่ร้างของครอบครัว หน้ีสิน การสูญเสียบิดา เป็นตน้ ส่งผลต่อสภาวะจิตใจของขา้พเจา้
เป็นอยา่งมาก อนัน าไปสู่ความทุกขแ์ละการล่มสลายทางจิตใจ 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  “บันทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต” ข้าพเจ้า 
น าหลกัการเจริญสติแบบอานาปานสติ อนัเป็นหลกัพระธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า มาใช้ในกระบวนการท างานสร้างสรรค์ เพื่อให้จิตต่ืนรู้กับความเป็นปัจจุบนัขณะ 
รู้เท่าทนัจิตท่ีฟุ้งซ่าน สับสน วุ่นวาย ให้เกิดสมาธิ สติ ปัญญา ในด ารงชีวิตกบัสภาวะสังคมปัจจุบนั 
โดยแสดงออกมาในรูปแบบผลงานจิตรกรรมเชิงนามธรรม  ผ่านการบนัทึกเป็นรูปทรงร่องรอย 
ต่าง ๆ ท่ีทบัซ้อนกนั เพื่อท่ีสะทอ้นถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึก ท่ีตอบโตก้นัระหว่างกระบวนการ 
ท างานสร้างสรรค์กับสภาวะจิต ตามทศันะความคิด ความรู้สึกนึกคิดและสภาวะความเป็นจริง 
เป็นการแสดงออกในการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีพัฒนาเป็นรูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล  
ผ่านกระบวนการท างานท่ีมีความหมายในเ ร่ือง  “ปัจจุบันขณะ” อันเป็นหัวใจส าคัญของ 
การสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ในชุดน้ี 

การเจริญสติแบบอานาปานสติ เป็นการต่ืนรู้เท่าทนัอารมณ์ความรู้สึกของสภาวะจิตใจ 
เพื่อเกิดเป็นสมาธิ สติ และปัญญา  นอกจากได้น าส่ิงน้ีมาเช่ือมโยงกับแนวคิดและผสานกับ
กระบวนการทางศิลปะ ยงัสามารถน ามาใชส้ าหรับการด ารงชีวิตกบัสภาวะปัจจุบนั อนัเป็นส่ิงส าคญั
อย่างมากในการรักษา บ าบดัจิตใจ ท่ีล่มสลายของจิตวิญญาณ ให้หวนกลบัมาเขม้แข็ง เป็นอยู่กบั
สภาวะความเป็นจริงอยา่งสงบสุข 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

59001203 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : TRACES, STATE OF MIND, MINDFULNESS, SOUL 

MR. WORAWIT KAEWSRINOUM : TRACES OF THE STATE OF MIND THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR ITHIPOL THANGCHALOK 

The current era we live in is full of materialism. According to news, media, and 
violence. This problem is spreading faster and wider causing a moral collapse that bringing about 
a metal suffering in society worldwide. I am aware of these problem such as divorce, family debt, 
and loss of fathers. It affects my mind deeply. 

This thesis “Traces of state of mind” introduces the principle of mindfulness called 
Anapanasati which is the teaching of the Lord of Buddha. I use Anapanasati as the inspiration to 
my creation for being mindful of the present moment and to be aware of all mental distractions. 
Anapanasati is an awakened state of consciousness to help people living in current societal 
conditions. My abstract paintings express this concept by recording the overlapping of various 
traces of the emotion state and also reflect the interaction between creative process of mind, feeling, 
thought, and reality. These paintings express my identity by using the “present moment” concept 
as the heart of this thesis which combines artistic processes. 

Being mindful and wise can also be advantageous for living in current societal 
conditions. It is very important to heal the spirit and soul to strengthen the mind in order to live 
peacefully in this reality. 
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ขา้พเจ้าขอน้อมกราบระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระธรรม                                   
ค าสั่งสอน และพระสงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้ ท่ีปฏิบติัดีแลว้ ขา้พเจา้ขอนอ้มระลึกถึงพระคุณ                                     
ของบิดา มารดา ท่ีใหก้ าเนิดขา้พเจา้บนโลกใบน้ี และคอยเป็นก าลงัใจท่ีดีตลอดมา 

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ เขม็รัตน์ กองสุข ท่ีเป็นเหมือนคุณครู
ใหญ่ทางดา้นศิลปะและอบรมสัง่สอนขา้พเจา้อยา่งเสมอมา ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก อาจารย ์ทรงไชย บวัชุม ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คอยช้ีแนะ
แนวทาง ความคิด ความรู้ ใหค้  าปรึกษาในการพฒันาสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้กราบ
ขอขอบพระคุณ อาจารย ์อ ามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ ท่ีมอบความรู้ต่าง ๆ ทั้งในดา้นศิลปะและดา้นอ่ืน ๆ และ
คอยแนะน าและให้ก าลงัใจทั้งเร่ืองชีวิตและศิลปะอยู่เสมอมา ตลอดจนโอกาสต่าง ๆ ท่ีมอบให้กบั
ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ 

ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณกลุ่มคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีใหค้  าสอนและค าปรึกษาในการศึกษาระดบั
ปริญญาโท และขอขอบพระคุณครูบาอาจารยทุ์กท่านท่ีเคยอบรมสั่งสอนขา้พเจา้ และขอขอบพระคุณ 
คุณน าทอง แซ่ตั้ง ท่ีสนบัสนุนและช่วยเหลือขา้พเจา้ และก าลงัใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

ขา้พเจา้ขอระลึกถึงในคุณงามความดีของทุกท่าน ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ญาติสนิท 
และมิตรสหายทุกท่าน ท่ีช่วยเหลือและให้ก าลงัใจให้ขา้พเจา้ ท าให้ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “บนัทึก
ร่องรอยสภาวะแห่งจิต” ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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1 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
ในยคุปัจจุบนัการเส่ือมสลายทางจิตใจของมนุษย ์เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเยอะมาก ในยคุท่ี 

เตม็ไปดว้ยส่ิงรบเร้าทางจิตใจ จนเกิดการกระท าท่ีขาดไร้จริยธรรมต่าง ๆ นา ๆ บนส่ือต่าง ๆ ทั้งส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือโทรทศัน์ ข่าวฆาตกรรม ข่มข่ืน ฆ่าตวัตาย ยาเสพติด เป็นตน้ ซ่ึงสะทอ้น
ถึงสภาวะจิตท่ีเส่ือมสลายของสังคมในยุคปัจจุบนัอย่างมาก จนการรับรู้ของสังคมกลายเป็นความ
เคยชิน ความคุน้เคย เกิดพฤติกรรมเลียนแบบเกิดข้ึนตามมาท่ีมากมาย เพราะขาดการยบัย ั้งชัง่ใจ  
ขาดสติ ปัญญา ท าให้เจอปัญหาต่าง ๆ สร้างความทุกข ์ความเจ็บปวดทางจิตใจ ซ่ึงเกิดข้ึนในสังคม
ปัจจุบนัมากมายทุกรูปแบบ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเจอ 
เป็นประจ าตามส่ือข่าวสารต่าง ๆ จนแทบจะเป็นเร่ืองปรกติท่ีเกิดข้ึนของมนุษยใ์นสงัคมปัจจุบนั 

“ความเจ็บปวดของการมีชีวิตอยู่ มีขอบเขตกวา้งขวา้งมาก ตั้งแต่ความเหงาและทอ้แท้
นิด ๆ มาเป็นความเครียด ความเจบ็ปวด และความโกรธระดบัปานกลาง ไปจนถึงความเจบ็ปวดรวด
ร้าว ความระทมตรอมตรมอยา่งแสนสาหสั ทั้งหมดน้ีคือส่ิงท่ีเรียกวา่ ความทุกข”์1 

การลม้สลายทางจิตวิญญาณ อนัขาดการพฒันาจิตใจ กลายเป็นปัญหาของสังคมอยา่งยิง่ 
การบ าบดัพฒันาจิตใจนั้นส าคญัอยา่งมาก คือหนทางท่ีจะรักษาจิตใจใหเ้ขม้แขง็ ไม่ใหจิ้ตเส่ือมสลาย 
และต่อสูก้บัปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์เพื่อใหม้นุษยมี์สติปัญญา ในการแกไ้ขปัญหา
ชีวิตต่าง ๆ ซ่ึงพบเจอในสภาวะปัจจุบันอย่างเข้าใจในส่ิงท่ีเป็นอยู่ “การมีสติหมายความถึง 
การสามารถควบคุมการเอาใจไปจดจ่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้ดีเท่านั้ นเอง นั้ นคือ คุณสามารถเอาใจ 
ไปจดจ่อส่ิงใดกไ็ดท่ี้คุณตอ้งการและใจของคุณกอ็ยูต่รงนั้น”2 

การมีสติ ปัญญา ในสังคมยคุปัจจุบนัท่ีเตม็ไปดว้ยสภาวะของความเส่ือมสลายทางดา้น
จิตใจ “การเจริญสติ” นั้นเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงคนยุคปัจจุบนัตอ้งเรียนรู้ในเชิงปฏิบติัให้เขา้ใจ 
เพื่อก่อเกิดสติปัญญา กบัการด ารงชีวิตในสภาวะปัจจุบนั อนัเต็มไปดว้ยส่ิงรบเร้าและปัญหาต่าง ๆ  
อยา่งมีสติ ปัญญา และมีความสุขกบัส่ิงท่ีเป็นอยูด่ว้ยความเขา้ใจ 

                                                            
1 ริค แฮนสนั และ ริชาร์ด เมนดิอสั, สมองแห่งพุทธะ, พิมพค์ร้ังท่ี 12, แปลจาก Buddha’s 

brain : The Practical neuroscience of happiness, love and wisdom, แปลโดย ณัชร สยามวาลา, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2561), 24. 

2 เร่ืองเดียวกนั, 196. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
สภาวะสังคมปัจจุบนัท่ีเตม็ไปดว้ยโลกของวตัถุนิยม การส่ือสารท่ีรวดเร็วในโลกปัจจุบนั  

รวมถึงข่าวสารและปัญหาความรุนแรง ทั้งดา้นยาเสพติดและปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ลว้นก่อใหเ้กิด
ความเส่ือมถอยทางจิตวิญญาณและการเส่ือมถอยดา้นจริยธรรมท่ีดีงาม ซ่ึงเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั 
อนัเป็นเหตุการลม้สลายโครงสร้างท่ีดีงามของสังคมในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็น
เหตุน าพาสู่การเส่ือมสลายทางจิตวิญญาณของคนในสังคมปัจจุบนั และเป็นท่ีมาของการขาดสติ  
ปัญญา อนัเป็นเหตุแห่งความทุกขท่ี์เกิดข้ึนของคนในสงัคม 

ขา้พเจา้ไดต้ระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนของสังคมปัจจุบนั ท่ีเป็นเหตุท าให้เกิดสภาวะ 
การลม้สลายทางจิตวิญญาณของสังคม ขา้พเจา้ก็ประสบปัญหาสภาวะความทุกขท์างจิตใจท่ีเกิดข้ึน
จากปัญหาภายในครอบครัว การหย่าร้าง หน้ีสิน ยาเสพติด การสูญเสียบิดา ท่ีเป็นเสาหลกัของ
ครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ ท าให้ขาดท่ีพึ่งพิงทางจิตใจ สร้างความลม้สลายต่อสภาพ
จิตใจของขา้พเจา้และครอบครัวเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หาท่ีพึ่งทางจิตใจในหนทางท่ีผิด 
เช่น ส่ิงมอมเมาต่าง ๆ ส่งผลการกระท าท่ีเกิดจากขาดสติ ปัญญา ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล  
ขาดการยบัย ั้งชัง่ใจในการด าเนินชีวิต เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เขา้มาในชีวิต ท าให้ขา้พเจา้ตอ้ง
ตกอยูใ่นสภาวะหว้งแห่งความทุกขแ์ละความเจบ็ปวดทางจิตใจอยา่งมาก เกิดสภาวะจิตใจท่ีโศกเศร้า  
หงอยเหงา สู่ความสบัสน วุน่วาย ฟุ้งซ่าน เป็นบ่อเกิดของการขาดสติ ปัญญา ในการด าเนินชีวิต  

จากเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ขา้พเจา้สนใจศึกษาธรรมะ เพื่อระงบัความทุกข์ทาง
จิตใจ และเร่ิมฝึกการเรียนรู้ธรรมะในเชิงปฏิบติั คือการเจริญสติแบบอานาปานสติ “อานาปานสติ 
แปลว่า สติก าหนดท่ีธรรมอย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก”3  เพื่อยกระดับจิตใจท่ี 
เ ส่ือมสลายให้กลับมาเข้มแข็ง ต่อสู้กับปัญหาชีวิต อย่างมีสติปัญญา ในทิศทางท่ีถูกต้อง  
ตามหลกัการเจริญสติของพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นหลกัธรรมในการปฏิบติัของพุทธศาสนา เพื่อให้เกิด 
ความสงบทางจิตใจและเกิดสติ ปัญญา ในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในชีวิตและหนา้ท่ีการงาน 

จากประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนัและเกิดข้ึนกบัตวัขา้พเจา้เอง เป็นท่ีมาของ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหัวขอ้วิทยานิพนธ์ “บนัทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต” เป็นไปเพื่อ 
การยกระดบัจิตใจใหเ้กิดความสงบและความงดงามทางจิตใจ เพื่อใหเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสภาวะ
สังคมปัจจุบนัและสภาวะจิตใจอยา่งมีสติปัญญา ตามหลกัแนวทางการเจริญสติของพุทธปรัชญา  

                                                            
3 พุทธทาสภิกขุ, อานาปานสติ สมบูรณ์แบบ, พิมพ์คร้ังท่ี 8 (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 

2548), 6. 
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“พุทธปรัชญาคืออะไร ค าตอบส าหรับค าถามน้ีก็คือ “พุทธปรัชญา ไดแ้ก่ หลกัค าสอน
เก่ียวกบัความจริง (สัจธรรม) และหลกัปฏิบติั (จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาท่ีน ามา
ศึกษาวิเคราะห์ดว้ยการใชเ้หตุผลตามวิธีการของปรัชญา” ตามค านิยามน้ีหมายความวา่ พุทธปรัชญา
จะจ ากดัวงอยูใ่นส่วนท่ีเป็นศาสนธรรมของพทุธศาสนาเท่านั้น”4 
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  มีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพื่อน า 
แนวความคิดของพุทธศาสนา มาเพิ่มเติมให้เน้ือหาความหมายของผลงานสร้างสรรค ์โดยน าการ
เจริญสติแบบอานาปานสติ ตามหลกัพุทธศาสนา “ก าหนดอยู่ท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงทุกลมหายใจเขา้ออก  
แล้วก็เ รียกว่าอานาปานสติได้ทั้ งนั้ น”5 อันเป็นหลักพุทธปรัชญามาใช้ในการปฏิบัติในวิถี
ชีวิตประจ าวนัและการท างานให้เกิดสมาธิ สติ ในกระบวนการท างานสร้างสรรค ์ให้เกิดรูปทรง
ร่องรอยอนัหลากหลายท่ีทบัซ้อนกนั เป็นรูปสัญญะความหมาย ท่ีส่ือถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึก 
ภายในจิตใจ แสดงออกมาเป็นร่องรอยบนัทึกสภาวะแห่งจิต เพื่อมีปัญญาต่ืนรู้กบัสภาวะปัจจุบนั
ขณะ และส่ือถึงความหมายของเทคนิควิธีการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ตามแนวความคิด 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์น าเอาหลักการเจริญสติแบบอานาปานสติมาประยุกต์ใช้ 
ในกระบวนการท างานสร้างสรรค ์เพื่อใหเ้กิดการต่ืนรู้ของสภาวะจิตใจใหอ้ยูก่บัปัจจุบนัในระหวา่ง
ท างาน และบ าบดัจิตใจ ผ่านกระบวนการท างานสร้างสรรค์ศิลปะ ตามหลกัการเจริญสติแบบ 
อานาปานสติ ของพุทธศาสนา 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ี มีความแตกต่างจากผลงานจิตรกรรมโดยทัว่ไป 
ในการใช้พู่กนัสร้างสรรคผ์ลงาน โดยการแสดงออกมุ่งเน้นจิตรกรรมเชิงกระบวนการ (Process 
Painting) และรูปแบบจิตรกรรมเชิงจดัวาง (Painting Installation) และน าเสนอออกมาในรูปแบบ
จิตรกรรมเชิงนามธรรม (Abstract) ท่ีใช้วิธีการเจริญสติแบบอานาปานสติผ่านกระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ตามแนวความคิดการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ “บนัทึกร่องรอย
สภาวะแห่งจิต” ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ 
 

                                                            
4 สุนทร รังสี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 10. 
5 พทุธทาสภิกข,ุ อานาปานสติ สมบูรณ์แบบ, 7. 



 4 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ี ข้าพเจ้าใช้วิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยผ่าน
กระบวนการท างานท่ีใชห้ลกัการเจริญสติแบบอานาปานสติ ของพุทธศาสนา มาใชใ้นกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเช่ือมโยงกันระหว่างแนวทางหลักการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา และ 
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ซ่ึงมีลกัษณะโตต้อบกนัระหวา่งภายในและภายนอก ระหวา่งกายกบัจิต
ในความเป็นปัจจุบนัขณะ เพื่อส่ือถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกต่อส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั   

ขา้พเจา้ใชก้ระบวนการท างานสร้างสรรค ์ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการกรวดน ้ าอุทิศ
ส่วนกุศล อนัเป็นพิธีกรรมอย่างหน่ึงของพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทย น ามาประยุกต์ใช้ในเชิง
เทคนิค โดยการใชน้ ้ าเปล่าเทใส่แกว้น ้ าท่ีใส่สีและผงสมุนไพรจากธรรมชาติ ใหน้ ้ าเปล่าเขา้ไปแทน
สีหรือผงสมุนไพรจากธรรมชาติท่ีอยู่ในแกว้ เพื่อให้สีหรือผงสมุนไพรจากธรรมชาติ ลน้ออกจาก
แก้วน ้ า ออกมาเป็นปรากฏการณ์ร่องรอยรูปทรงต่าง ๆ เกิดการทับซ้อนกันของรูปทรงต่าง ๆ  
และชั้นพื้นผิว ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการสร้างสรรคท์ างานศิลปะ ออกมาเป็นภาพ “บนัทึกร่องรอย
สภาวะแห่งจิต” โดยเนน้กระบวนการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม ในลกัษณะการสร้างสรรคผ์ลงาน
จิตรกรรมเชิงกระบวนการ น าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมเชิงนามธรรมและการแสดงออกในรูปแบบ
จิตรกรรมเชิงจดัวาง ซ่ึงสะทอ้นถึงแนวความคิดและทศันคติในการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาขอ้มูลจากธรรมะ บทความทางวิชาการ เสียงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ 
ท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ หลวงปู่ชา สุภัทโท  สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นตน้ จากหอ้งสมุดและส่ือต่าง ๆ เช่น แผน่บนัทึกเสียงซีดี 
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

2. ฝึกการเจริญสติภาวนาแบบอานาปานสติตามหลกัพุทธศาสนา จากสถานท่ีฝึกอบรม
การเจริญสติภาวนาจากผูรู้้ดา้นการเจริญสติ เช่น พระสงฆ ์จาก วดั ส านักสงฆ์ หรือศูนยฝึ์กอบรม
วิปัสสนากรรมฐานต่าง ๆ 

3. รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และพฒันาหาแนวทางรูปแบบการท างานอนัสอดคลอ้งกบั
แนวความคิด 

4. ศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินทั้ งในประเทศ และต่างประเทศท่ีส่งอิทธิพลต่อ 
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ 

5. ทดลองสร้างสรรค ์สังเกตและวิเคราะห์ถึงผลงานทั้งกระบวนการสร้างสรรคแ์ละ
ความงดงามท่ีเกิดข้ึนในผลงาน เพื่อเป็นการศึกษาและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนในผลงานต่อไป 
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6. ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อพฒันาผลงาน ทั้งเน้ือหา แนวความคิด 
เทคนิค วิธีการ เพื่อการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ใหดี้ยิง่ข้ึน 

7. วิเคราะห์สรุปประเดน็ในผลงานท่ีสร้างสรรค ์
8. สรุปผลงานสร้างสรรค ์
9. การน าเสนอผลงานและติดตั้งผลงาน พร้อมทั้งเอกสารการท าวิทยานิพนธ์ 

 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ดา้นเน้ือหา มุ่งไปท่ีกระบวนการท างาน ซ่ึงน าหลกัการเจริญสติแบบอานาปานสติ 
มาใช้ในกระบวนการท างาน เป็นหลกัส าคญับอกถึงความเป็นปัจจุบนัขณะ มากกว่าผลส าเร็จ 
ท่ีเป็นปลายทางของผลงาน เพื่อให้เกิดความสงบทางจิตใจ และก่อเกิด สติ ปัญญา ตามหลัก 
พทุธปรัชญา 

2. ด้านรูปแบบ  น าเสนอรูปแบบจิตรกรรมเชิงนามธรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นลักษณะ
ปรากฏการณ์จากกระบวนการท างานท่ีเกิดเป็นร่องรอยภาพบนัทึกปรากฏการณ์ของความจริง 
ท่ีเป็นปัจจุบนั จากกระบวนการท างาน และใชก้ารน าเสนอผลงานผา่นการจดัวางในรูปแบบต่าง ๆ  
เพื่อแสดงออกถึงแนวความคิดของวิทยานิพนธ์ 

3. ดา้นเทคนิค ใชเ้ทคนิคสีฝุ่ นและผงสมุนไพรจากธรรมชาติท่ีมีอยูท่อ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวความคิดน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
แหล่งข้อมูล 

1. ข้อมูลหนังสือศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ หนังสือปรัชญาความคิด ท่ีสอดคล้องกับ
แนวความคิดของวิทยานิพนธ์ จากหอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลหนงัสือพุทธศาสนา หนงัสือเก่ียวกบัหลกัการเจริญสติแบบอานาปานสติ จาก
หอ้งสมุด ร้านหนงัสือ วดั ส านกัสงฆ ์ศูนยอ์บรมวิปัสสนากรรมฐาน 

3. คลิปเสียงจากเวบ็ไซตใ์น อินเทอร์เน็ต เก่ียวกบัพระธรรมเทศนาหลกัการเจริญสติ 
จากพระปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ หลวงปู่ชา สุภทัโท สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นตน้ เพื่อเป็นแนวทางการฝึกเจริญสติในเชิงปฏิบติั 

4. สถานท่ีฝึกปฏิบติัธรรม เช่น วดั ส านกัสงฆ ์ศูนยอ์บรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นตน้ 
เพื่อฝึกการเจริญสติภาวนาแบบอานาปานสติตามหลกัพทุธปรัชญา 

5. ขอ้มูลวิทยานิพนธ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั แหล่งขอ้มูลจาก หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต 
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บทที่ 2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 

แรงบนัดาลใจและอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด “บนัทึกร่องรอย
สภาวะแห่งจิต” เกิดข้ึนจากหลายอย่าง ทั้งดา้นความคิด วิถีชีวิต ผลงานศิลปะ เป็นตน้ ทุกส่ิงอย่าง 
เกิดข้ึนจากส่ิงท่ีประสบพบเจอนั้นคือวิถีแห่งชีวิต ในส่ิงท่ีเป็นไปตามประสบการณ์ชีวิต ขา้พเจา้เอง
นั้นไดพ้บเจอเร่ืองราวต่าง ๆ ทั้งทางดา้นดีและไม่ดี ท าให้ส่ิงท่ีพบเจอนั้นไดส้ร้างแรงบนัดาลใจต่อ
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะเป็นอยา่งมาก ขา้พเจา้แบ่งประเภทแรงบนัดาลใจหลกั ๆ จาก 3 ประเภท 
ดงัน้ี 

1. แรงบนัดาลใจจากสุนทรียศาสตร์แบบ วะบิ-ซะบิ 
2. แรงบนัดาลใจวิถีชีวิตของพทุธสานิกชน 
3. แรงบนัดาลใจจากผลงานศิลปะ 

 
แรงบันดาลใจจากสุนทรียศาสตร์แบบ วะบิ-ซะบิ 

ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจสุนทรียศาสตร์แบบ วะบิ -ซะบิ ท่ีเป็นสุนทรียศาสตร์ 
ในความหมายท่ีว่า “วะบิ-ซะบิ คือความงามของสรรพส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์แบบ ไม่คงทนถาวรและ 
ไม่เสร็จสมบูรณ์ คือความงามของสรรพส่ิงท่ีสงบเสง่ียมและอ่อนนอ้ม คือความงามของสรรพส่ิง 
ท่ีไม่ยดึติดในรูปในคติแบบแผน”6 จากแนวคิดสุนทรียศาสตร์ท่ีกล่าวมา ไดส่้งผลต่อทศันะความคิด 
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะเป็นอยา่งมาก แรงบนัดาลใจปรัชญาความคิด วะบิ-ซะบิ ท าให้ขา้พเจา้
น าปรัชญาแนวคิดน้ีมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบศิลปะเชิงนามธรรม ท่ีมุ่งเขา้หา “แก่นแท”้  
ของศิลปะโดยตรงตามแนวความคิด เพื่อเป็นไปในการคน้หาอตัลกัษณ์ความเป็นตวัตนต่อการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์จากแรงบนัดาลใจสู่การสร้างสรรค ์ขา้พเจา้ไดม้องเห็นทศันะทาง
ความคิดว่า การสร้างสรรคท่ี์ไม่จ ากดัแบบแผนนั้นเป็นหลกัส าคญัส าหรับการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะ ท่ีจะคน้หาแนวทางในรูปแบบของตวัเอง สู่ความคิดท่ีลงลึกถึงสภาวะจิตอนัจริงแท ้เพื่อแสดง
ออกมาผ่านงานศิลปะท่ีเป็นภาษาสากล สะทอ้นถึงแนวความคิดในหลกัปรัชญาพุทธศาสนา และ

                                                            
6 เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซะบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวี & นักปรัชญา, แปลโดย 

กรินทร์ กล่ินขจร, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพส์วนเงินมีมา, 2550), 23. 
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สะทอ้นถึงความรู้สึกนึกคิดผ่านผลงานศิลปะ ในรูปแบบทางปรัชญาความคิดและสุนทรียศาสตร์
แบบสากล ท่ีเป็นความงดงามของหลกัสัจธรรมอนัจริงแท ้

หลกัการของวะบิ-ซะบิ นั้นมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน แสดงออกอยา่งเรียบง่าย ไม่ยึดติด
กบัแบบแผน แต่เป็นความงามท่ีอธิบายผา่นปรากฏการณ์อยา่งเป็นธรรมชาติ บ่งบอกถึงความเคารพ
ความเป็นธรรมชาติของสรรพส่ิง วะบิ-ซะบิ จึงเป็นปรัชญาสุนทรียศาสตร์ความคิดท่ีสร้างแรง
บนัดาลใจต่อขา้พเจา้ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ 
 
แรงบันดาลใจจากวถีิชีวติของพุทธศาสนิกชน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เกิดข้ึนจากเร่ืองราวของชีวิต ปัญหาต่าง ๆ ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิต
ขา้พเจา้ ท าให้พบเจอความทุกขเวทนาต่าง ๆ นา ๆ ขา้พเจา้ไดท้บทวนทางดา้นสภาวะจิตใจของ
ตัวเอง และพยายามแก้ไขในทางท่ีถูกต้องตามหนทางแห่งการดับทุกข์ของหลักพุทธศาสนา  
ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมศึกษาธรรมะในเชิงปฏิบติั เรียนรู้การเจริญสติแบบอานาปานสติ ขา้พเจา้มองเห็นถึง
ความงดงามในวิถีปฏิบติัของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยยคุปัจจุบนั แมจ้ะแปรเปล่ียนไปจากอดีต 
แต่ก็มีวิธีการท่ีปรับเปล่ียนไปตามยุคสมยั แต่ก็ยงัมีวิถีแนวทางอนังดงามตามรูปแบบพุทธศาสนา 
เถรวาทแบบไทยในยุคปัจจุบัน ท่ีส าคญัขนบธรรมเนียมประเพณีก็มีเน้ือหาสอดแทรกคติทาง
ความคิดในเชิงปฏิบติั เช่น การใส่บาตร การกรวดน ้ า ท่ีเป็นลกัษณะการปฏิบติัและเป็นการกระท า 
ท่ีขดัเกลาจิตใจเพื่อเรียนรู้จักการให้ เช่น การท าบุญ ท าทาน เป็นต้น ท่ีแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย ความงดงามท่ีอยูใ่นวิถีชีวิตในรูปแบบเชิงปฏิบติั ลว้นสร้างแรงบนัดาลใจ
ต่อขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะทางดา้นพิธีกรรมของพทุธศาสนาเถรวาทไทย “พิธีกรรม แปลวา่ 
การกระท าท่ีเป็นพิธี คือเป็นพิธีท่ีจะให้ส าเร็จผลท่ีตอ้งการ หรือ การกระท าท่ีเป็นวิ ธีการเพื่อให้
ส าเร็จผลท่ีตอ้งการ หรือ น าไปสู่ผลท่ีต้องการ”7 ท่ีขา้พเจ้าได้แรงบันดาลใจ น ามาสร้างสรรค ์
เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “บนัทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต” 
  

                                                            
7 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), พิธีกรรมใครว่าไม่ส าคัญ , พิมพ์คร้ังท่ี 7 

(กรุงเทพฯ: พิมพส์วย, 2551), 4. 
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พิธีกรรมในพุทธศาสนาแบบเถรวาทไทย เป็นพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนตามความเช่ือและ
ศรัทธา ของพุทธศาสนิกชน ท่ีอยู่คู่กบัสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
สังคมกับศาสนาผ่านประเพณี วฒันธรรม “พิธีกรรมเป็นส่วนเบ้ืองตน้ของวินัย โดยเป็นส่วนท่ี 
ส่ือกบัหมู่ชนส่วนใหญ่ให้เขาเขา้มามีส่วนร่วม และเป็นเคร่ืองน าเขาเขา้สู่วินยัท่ีจะน าต่อให้เขา้ถึง
เน้ือหาสาระท่ีเป็นธรรมะสูงข้ึนต่อไป”8 

ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากพิธีกรรมอย่างหน่ึงของพุทธศาสนาเถรวาทไทย คือ 
การกรวดน ้ าอุทิศส่วนกุศล ท่ีสามารถพบเจอไดท้ัว่ไปในวิถีปฏิบติัของพุทธศาสนิกชนชาวไทย  
ตามความเช่ือ ศรัทธา ท่ีอุทิศส่วนกุศลให้กบัผูท่ี้ล่วงลบัไป ทั้งญาติพี่น้อง และเจา้กรรมนายเวร  
จิตท่ีแผก่ศุลส่งออกไปนั้น เป็นจิตท่ีเกิดจากการตั้งใจกระท าดว้ยสมาธิ เป็นจิตท่ีเกิดข้ึนจากเจตนาท่ีดี 
เป็นกุศล ถูกส่งออกไป นั้ นคือจิตท่ีมีความเมตตาต่อผูไ้ด้รับ เพื่อให้ผูไ้ด้รับผลบุญกุศลนั้ น ๆ  
ตามความเช่ือและศรัทธาของพทุธศาสนิกชน 

ขา้พเจา้ไดน้ าการกรวดน ้ าอุทิศส่วนกุศล ในยคุปัจจุบนั น ามาใชใ้นกระบวนสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงาน ผา่นกระบวนการท างานสร้างสรรค ์ให้ปรากฏเป็น
รูปร่องรอยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะจิตท่ีผ่านการเจริญสติแบบอานาปานสติไปพร้อมกับการ
ท างานสร้างสรรค ์เพื่อให้จิตจดจ่ออยูก่บัการกระท าอยา่งมีสติ และใชส้ติดึงจิตท่ีฟุ้งซ่านให้กลบัมา
อยู่ในการกระท าและรู้อยู่กบัสภาวะปัจจุบนั อนัส่งผลท่ีท าให้ขา้พเจา้เกิดความสงบสุขทางจิตใจ  
ท่ีเกิดข้ึนจากการน าแรงบนัดาลใจ ประยุกตผ์่านเทคนิควิธีการ ในกระบวนการท างานสร้างสรรค ์
เพื่อใหต้รงกบัแนวความคิดวิทยานิพนธ์ชุด “บนัทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต” 
 

                                                            
8 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตุโต), พธีิกรรมใครว่าไม่ส าคญั, 48. 
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ภาพท่ี 1 ภาพพทุธศาสนิกชนในยคุปัจจุบนั ท าการกรวดน ้าอุทิศส่วนกศุล ท่ีริมถนน  
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แรงบันดาลใจจากแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะ 
แรงบนัดาลใจจากผลงานศิลปะ เกิดข้ึนจากการสั่งสมท่ีเกิดจากการดูผลงานศิลปะตาม

หอศิลป์ จากหนังสือศิลปะ บทความวิจารณ์งานศิลปะต่าง ๆ และการแลกเปล่ียนสนทนาทาง
ความคิดกบัศิลปิน รวมถึงวิถีชีวิตการท างานศิลปะ ลว้นแลว้คือการส่งอิทธิพลต่อการท างานศิลปะ
ของศิลปินเสมอมา การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะขา้พเจา้นั้น ก็ไดรั้บอิทธิพลจากผลงานศิลปะท่ีส่ง
อิทธิพลเป็นอย่างมากต่อขา้พเจา้ ทั้งจากศิลปิน ทั้งรูปแบบ และแนวความคิด ท่ีส่งอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรคเ์ป็นอย่างมาก และเป็นศิลปินท่ีขา้พเจา้ทั้งไดรั้บแรงบนัดาลใจและอิทธิพล ทั้งรูปแบบ 
ความคิด ต่อขา้พเจา้เป็นอยา่งมากในการสร้างสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ดงัน้ี 

1. แนวทางการสร้างสรรค์ของ อาจารย์มณเฑียร บุญมา 
อาจารยม์ณเฑียร บุญมา ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทยและนานาชาติ และมี

บทบาทดา้นศิลปะร่วมสมยัท่ีโดดเด่นอยา่งมากของประเทศไทย อาจารยม์ณเฑียร บุญมา ไดน้ าเน้ือหา 
ความคิดในพุทธศาสนามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน ขณะเดียวกนัก็น าความคิดท่ีสอดคลอ้งกบั
เร่ืองราวของชีวิต ขอ้เทจ็จริงของสังคม เช่น ชาวไร่ชาวนา กรรมกร ชีวิตผูค้น เป็นตน้ ท่ีเป็นมุมมอง
ของคนชั้นล่าง ผ่านผลงานศิลปะ ทั้งสองมิติและสามมิติ โดยเฉพาะการน าเอาวตัถุดิบต่าง ๆ เช่น  
ผงสมุนไพร ดิน เป็นตน้ บอกผา่นเล่าเร่ืองทางทศันศิลป์ ทั้งเทคนิคการท างาน มาสร้างสรรคผ์ลงาน  
ท่ีผ่านการกลัน่กรองอย่างลึกซ้ึง ผสมผสานระหว่างผลงานแนวจดัวางและเชิงความคิดเขา้ดว้ยกนั 
สะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของสัจธรรมชีวิตท่ีอาจารยม์ณเฑียร บุญมา ไดเ้ผชิญความทุกขด์า้นสุขภาพ 
และมีรากวฒันธรรมความเป็นไทยท่ีสามารถส่ือออกมาเป็นภาษาสากล ในรูปแบบศิลปะร่วมสมยั 

“ขา้พเจา้จึงมีความคิดเห็นส่วนตวัว่า สีต่าง ๆ ท่ีศิลปินใช้ในการสร้างผลงานนั้น  
มีความสามารถเพียงเป็น “ส่ือแทน” บางส่ิงบางอย่างเท่านั้น ไม่สามารถท่ีจะ “แสดง” ความหมาย 
หรือปรากฏการณ์ของความรู้สึกและความจริงท่ีขา้พเจา้จะแสดงออกไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา”9 

ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงาน อาจารยม์ณเฑียร บุญมา ในแง่สัจจะความ
เป็นจริงของวสัดุ ท่ีน าเน้ือหาของวสัดุบอกเล่าผา่นแนวความคิดสู่ผลงาน ผา่นการตีความส่ือออกมา
เป็นภาษาทศันศิลป์ และมีอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนในรูปแบบของอาจารยม์ณเฑียร  บุญมา อนัแสดงถึง 
ทศันะความคิดท่ีเคารพความเป็นธรรมชาติ ความเป็นจริง สัจธรรมชีวิต สะทอ้นความจริงท่ีเกิดข้ึน
จากผลงานของ อาจารยม์ณเฑียร บุญมา ส่งผลทางความรู้สึกนึกคิดในความหมายของผลงาน 
เป็นการแสดงออกมาผา่นรูปสัญญะของพุทธศาสนา เช่น สถูป เจดีย ์ระฆงั เป็นตน้ เพื่อใหรู้ปทรงท่ี

                                                            
9 ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, ตายก่อนดับ การกลับมาของ มณเฑียร บุญมา, 

(กรุงเทพฯ : ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม, 2548), 47. 
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สร้างสรรคข้ึ์นมาจากสัญญะในพุทธศาสนา ไดส้ร้างทศันคติความคิดต่อสังคม ตลอดจนอารมณ์
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากผลงาน ทีสร้างสรรคม์าจากวตัถุดิบธรรมชาติ เช่น ผงสมุนไพร ดิน เป็นตน้ 
แสดงถึงปัญญาความคิดการสร้างสรรคท่ี์มีกระบวนการความคิดท่ีกลัน่กรองอยา่งดีเยีย่มในผลงาน
ของ อาจารย ์มณเฑียร บุญมา ส่งผลต่อจิตวิญญาณใหสู้งส่งข้ึน 
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ภาพท่ี 2 ภาพผลงานอาจารยม์ณเฑียร บุญมา ช่ือผลงาน เจดียดิ์นแดง  
เทคนิค : ดินแดง ถ่าน ผงซกัฟอก คราม ขนาด : 320 x 180 ซม. ปี พ.ศ. 2533 
ท่ีมา : ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, ตายก่อนดับ การกลับมาของ มณเฑียร บุญมา (กรุงเทพฯ : 
ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม, 2548), 46. 
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ภาพท่ี 3 ภาพผลงานของอาจารยม์ณเฑียร บุญมา ช่ือผลงาน Temple of mind : Nature’s Breath 
เทคนิค : เหลก็ สมุนไพร กาว ขนาด : 354 x 245 x 241 ซม. ปี พ.ศ. 2539 
ท่ีมา : ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, ตายก่อนดับ การกลับมาของ มณเฑียร บุญมา (กรุงเทพฯ : 
ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม, 2548), 87. 
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2. แนวทางการสร้างสรรค์ของ ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ อทิธิพล ตั้งโฉลก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้ งโฉลก ศิลปินท่ีมีผลงานโดดเด่นอย่างมาก 

ในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย โดยเฉพาะศิลปะรูปแบบเชิงนามธรรม (Abstract)  
ท่ีมีระบบกระบวนการทางความคิด ความรู้ วิธีการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบนามธรรม
อยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเทคนิคการสร้างสรรคท่ี์มีแนวความคิด เป็นผลงานนามธรรมท่ีสร้าง
จิตนาการทางความคิดต่อขา้พเจา้อย่างมาก และส่งอิทธิพลต่อขา้พเจา้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ในรูปแบบเชิงนามธรรม โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ท่ีน าหลกัพุทธปรัชญามาเป็นแนวความคิด 
ในการสร้างสรรคผ์ลงาน แสดงออกมาในรูปแบบจิตรกรรมเชิงนามธรรม 

“จุดมุ่งหมายหลกัของการให้ก าเนิดศิลปะนามธรรมก็คือ การเพิ่มคุณภาพทาง “จิต” 
ใหก้บัทศันศิลป์ ในผลงานศิลปะนามธรรม ศิลปินตดั “รูป” ท่ีเป็นการพรรณนาบอกเล่าเร่ืองราวของ
โลกภายนอกตามท่ีตามองเห็นออกไป ก็เพื่อมุ่งเขา้สู่โลกภายในแห่ง “นาม” อนัเป็น “แก่นแท”้ ของ
ศิลปะ ซ่ึงก็คือการแสดงออกแห่งความคิด และอารมณ์ ความรู้สึกแห่งจิตใจของศิลปิน โดยการใช้
ภาษาทศันศิลป์”10 

ตามนิยามศิลปะนามธรรมดงักล่าว รูปแบบการแสดงออกทางดา้นสภาวะจิต ศิลปะ
นามธรรมเป็นศิลปะรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถน าเสนอสภาวะภายในจิตใจแสดงออกมาไดโ้ดยตรง 
ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากผลงานของ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก ในดา้น
รูปแบบการน าเสนอท่ีแสดงถึงสภาวะจิตไดโ้ดยตรงและชดัเจนนั้นคือ รูปแบบจิตรกรรมนามธรรม 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ 

ผลงานของ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก ไดส้ร้างแรงบนัดาลใจต่อ
ขา้พเจา้ในเร่ืองกระบวนการความคิดการสร้างสรรค์ผลงานต่อขา้พเจา้เป็นอย่างมาก ท าให้เห็น
ความหมายของเทคนิคต่าง ๆ ในผลงาน สร้างความคิด จินตนาการผ่านรูปทรง เส้น สี ทศันธาตุ 
ทางศิลปะท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงาน เกิดจากการตีความในความหมายทางความคิด ส่งผลต่อ 
การจินตนาการท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์สร้างสรรค์ อันเป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น มากกว่า  
เร่ืองอารมณ์ความรู้สึกในผลงานจิตรกรรมเชิงนามธรรมเพียงอยา่งเดียว 
  

                                                            
10 อิทธิพล ตั้งโฉลก, ปัญญาญาณและปรีชาญาณ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์

พบัลิชช่ิง, 2550), 11. 
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ภาพท่ี 4 ภาพผลงานของ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก ช่ือผลงาน Cross 
เทคนิค : Acrylic on Canvas ขนาด 90 x 120 ซม. ปี พ.ศ. 2548 
ท่ีมา : อิทธิพล ตั้งโฉลก, ปัญญาญาณและปรีชาญาณ (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 
2551), 42. 
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ภาพท่ี 5 ภาพผลงานของ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก ช่ือผลงาน Sing of Passion 
เทคนิค : Acrylic on Canvas ขนาด 135 x 195 ซม. ปี พ.ศ. 2548 
ท่ีมา : อิทธิพล ตั้งโฉลก, ปัญญาญาณและปรีชาญาณ (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 
2551), 43. 
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3. แนวทางการสร้างสรรค์ของ JACKSON POLLOCK 
JACKSON POLLOCK (ค.ศ. 1912 - 1956) ศิลปินชาวอเมริกนั ศิลปินคนส าคญัของ

ลทัธิศิลปะแนวส าแดงพลงัอารมณ์เชิงนามธรรม (Abstract Expressionism) ซ่ึงมีบทบาทส าคัญ 
อยา่งมากต่อโลกศิลปะเป็นอยา่งมาก Jackson Pollock คน้พบเทคนิคการท างาน ในขณะท่ีกระป๋องสี
ลม้ลงใส่ผลงานของเขา ต่อมาเรียกเทคนิคการท างานแบบน้ีว่า Action Painting เป็นกระบวนการ
ท างานศิลปะดว้ยเทคนิคการหยด สาด เทสี ลงไปบนผา้ใบท่ีเตรียมไวอ้ยูบ่นพื้น “ผมรู้สึกไดใ้กลเ้ขา้
ไป ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของจิตรกรรมมากข้ึน เพราะดว้ยวิธีน้ี ผมสามารถเดินไปรอบ ๆ มนั ท างานได้
ทั้งส่ีดา้นและกลายมาเป็นอยูใ่นจิตรกรรมช้ินนั้น”11 

Jackson Pollock มีกระบวนการสร้างสรรคท่ี์แหวกแนวอยา่งมากในยคุสมยันั้น และ
ผลงานของเขาเตม็ไปดว้ยอารมณ์ความรุนแรง ความเดด็ขาด และพลงัอารมณ์ภายในท่ีระเบิดออกมา 
อยา่งมีอิสระเสรี ท่ีไม่ยดึติดหลกัองคป์ระกอบศิลป์ และแบบแผนการท างานใด ๆ 

“เม่ือขา้พเจา้ลงมือท างาน ขา้พเจา้ไม่มีความรู้ใด ๆ ในส่ิงท่ีขา้พเจา้ก าลงัท า เพียงเส้ียว
เวลาหน่ึงท่ี กลบัเขา้สู่จิตส านึก จึงท าให้เกิดความส านึกถึงส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดท้  ามาแลว้ หลงัจากนั้น
ขา้พเจา้จะไม่แต่งแกห้รือท าลายจินตนาการนั้น เพราะวา่จิตรกรรมมีชีวิตอยูใ่นตวัของมนัเอง ภารกิจ
ของขา้พเจา้ คือ การน าชีวิตน้ีออกมา”12 

กระบวนการการสร้างสรรคผ์ลงานของ Jackson Pollock ไดส่้งอิทธิพลต่อแนวความคิด 
การสร้างสรรคผ์ลงานเป็นอยา่งมาก ท าใหข้า้พเจา้ไดน้ าแนวความคิดท่ีใหค้วามส าคญักบักระบวนการ 
สร้างสรรค์มากกว่าให้ความส าคญักบัผลส าเร็จท่ีเป็นเร่ืองปลายทาง เปรียบเทียบเหมือนการให้
ความส าคญักับกระบวนการท างานอนัเป็นเร่ือง “ปัจจุบนั” ส่วนผลท่ีจะออกปลายทางคือเร่ือง 
“อนาคต” 
  

                                                            
11 จิระพฒัน์ พิตรปรีชา, โลกศิลปะศตวรรษที่ 20, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์

เมืองโบราณ, 2552), 281. 
12 ก าจร สุนพงษ์ศรี, ศิลปะสมัยใหม่ , พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ  : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558), 424. 
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ภาพท่ี 6 ศิลปิน Jackson Pollock ช่ือผลงาน Blue Poles ปี 1952 
ท่ีมา : Jackson Pollock, Blue Poles 1952 by Jackson Pollock, accessed December 2, 2018, available 
from https://www.jackson-pollock.org/blue-poles.jsp 
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ภาพท่ี 7 ศิลปิน Jackson Pollock ช่ือผลงาน Number One ปี 1950 
ท่ีมา : Jackson Pollock, Number 1950 (Lavender Mist) by Jackson Pollock, accessed December 2, 
2018, available from https://www.jackson-pollock.org/lavender-mist.jsp 
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ภาพท่ี 8 Jackson Pollock ก าลงัสร้างสรรคผ์ลงาน 
ท่ีมา  : Jackson Pollock, Jackson Pollock and his paintings, accessed December 2, 2018, available 
from https://www.jackson-pollock.org/#prettyPhoto  
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สรุปข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
แรงบนัดาลใจต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมา เกิดแรงบนัดาลใจส่ิงอิทธิทางความคิด ท่ีจะสร้างสรรค์

ให้เป็นไปในทศันคติ ซ่ึงจะเป็นส่ิงสะทอ้นความเป็นจริงถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกคิด ขา้พเจา้
ไดรั้บแรงบนัดาลใจและอิทธิพลทั้ง 3 อยา่งประกอบดว้ย 

1. แรงบนัดาลใจจากสุนทรียศาสตร์แบบ “วะบิ-ซะบิ” 
2. แรงบนัดาลใจจากวิถีชีวิตของพทุธศาสนิกชน 
3. แรงบนัดาลใจจากแนวทางการสร้างสรรคศิ์ลปะ 
จากแรงบนัดาลใจทั้ง 3 อยา่งดงัท่ีกล่าวมา ขา้พเจา้ไดน้ าแรงบนัดาลใจทั้งหมด มาใชใ้น

การท างานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ โดยผ่านกระบวนการความคิด วิเคราะห์คน้หารูปแบบ
การสร้างสรรค์จากแรงบนัดาลใจในสุนทรียศาสตร์แบบ “วะบิ-ซะบิ” สู่กระบวนการท างานท่ี
ประยกุตจ์ากการกรวดน ้ าอุทิศส่วนกุศลในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน ตามแนวทางการสร้างสรรค์
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากผลงานสร้างสรรคศิ์ลปะ ซ่ึงส่งอิทธิพลต่อขา้พเจา้ทั้งรูปแบบ
และแนวทางการท างานสร้างสรรค์ เพื่อพฒันาผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามแนวความคิด  
เพื่อมุ่งคน้หารูปแบบอตัลกัษณ์เฉพาะตวัตนต่อไป 

จากขั้นตอนดา้นขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในวิทยานิพนธ์
ชุดน้ี การสร้างสรรคน์ั้นถา้ท าดว้ยล าดบัขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้ยอ่มจะท าใหผ้ลงานสร้างสรรคเ์ป็นไป
ตามแนวความคิด และพฒันาให้ผลงานสอดคลอ้งกบัแนวความคิด ท่ีสะทอ้นสัจจะความเป็นจริง
ออกมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 
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บทที่ 3 

วธีิการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 

จากการคน้หาแรงบนัดาลใจต่อการท างานต่าง ๆ และทดลองกระบวนการท างานต่าง ๆ  
ในช่วงท่ีผา่นมา ขา้พเจา้ไดร้วบรวมความคิด วิเคราะห์ เรียบเรียง หาขอ้สรุปใหต้รงกบัแนวความคิด
การท างานท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เพื่อน าไปสู่รูปแบบการท างานสร้างสรรค์
ผลงานและให้เป็นไปตามขั้นตอนตามแนวความคิด ขา้พเจา้ไดแ้บ่งเป็นล าดบัขั้นตอนการคน้หา
เพื่อใหเ้กิดเป็นแนวทางการสร้างสรรคใ์หม่ดงัน้ี 

 
ฝึกการเจริญสติแบบอานาปานสติของพุทธศาสนา 

ขา้พเจา้เร่ิมตน้การท างานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ในเบ้ืองตน้ ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมศึกษาโดยการ 
ไปเรียนรู้การเจริญสติแบบอานาปานสติ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงจาก ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน  
“สิริจนัโท” วดับรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จากพระเถราจารยด์า้นวิปัสสนาธุระ เป็นผู ้
อบรมดา้นการเจริญสติแบบอานาปานสติตามหลกัพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจท่ีถูกตอ้งในการน า
หลกัการเจริญสติแบบอานาปานสติมาใชใ้นกระบวนการท างานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด  
“บนัทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต” ขา้พเจา้เรียนรู้ทั้งการฝึกเดินจงกรม การยืนสมาธิ การนั่งสมาธิ 
รวมถึงการนอนสมาธิ การอบรมในคร้ังน้ี ท าใหข้า้พเจา้ความเขา้ใจหลกัการเจริญสติอยา่งถูกตอ้งใน
เชิงการปฏิบติั และสามารถน าหลกัการเจริญมาใชเ้พื่อการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีเนน้เร่ือง “กระบวนการ”  
ซ่ึงมีความหมายอนัแสดงถึงความเป็น “ปัจจุบนัขณะ” ตามหลกัพระธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 
อนัเป็นหวัใจส าคญัของการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี เพื่อเป็นไปตามแนวความคิด 
 
เทคนิคที่ใช้ในกระบวนการท างานสร้างสรรค์ 

การกรวดน ้าอุทิศส่วนกศุล คือ แรงบนัดาลใจท่ีขา้พเจา้ไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการ 
ท างานสร้างสรรค์ โดยน ามาประยุกต์ใช้การเทน ้ าลงใส่ในแก้วน ้ าใส่สีและผงสมุนไพรต่าง ๆ  
ท่ีเตรียมไวส้ าหรับท าเทคนิคสร้างสรรคจิ์ตรกรรม ซ่ึงมีความหมายในตวัของเทคนิคสร้างสรรคน์ั้น 
คือ ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงความหมายในเชิงนยัยะความหมายของกระบวนการท างาน อนัไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากการกรวดน ้ าอุทิศส่วนกุศล โดยน ามาประยุกตใ์ห้เหมาะสมกบักระบวนการท างาน
สร้างสรรค ์โดยใชว้ิธีการเทน ้ าจากเหยอืกน ้ า ลงไปในแกว้น ้าท่ีมีสีและผงสมุนไพร เพื่อใหน้ ้ าเขา้ไป
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แทนค่าสีในแกว้น ้ า ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการเปรียบเทียบในเชิงความหมาย ให้เหมือนกบัการเจริญสติ  
ท่ีมีความหมายในแง่การบ าบดัช าระจิตใจท่ีขุ่นมวั เศร้าหมอง ซ่ึงเตม็ไปดว้ยความทุกข ์ใหใ้สสะอาด 
โดยแทนค่าวามหมายเชิงสัญญะดว้ยสีหรือผงสมุนไพรต่าง ๆ อนัน ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
เพื่อเป็นไปตามแนวความคิด 

ร่องรอยท่ีเกิดข้ึนจากเทคนิคในการสร้างสรรค์ ได้แสดงออกมาเป็นรูปทรงต่าง ๆ  
ท่ีทบัซอ้นกนั มีทั้งความบางท่ีเกิดข้ึนจากการเจือจางของน ้ าและสีฝุ่ นและผงสมุนไพร ความหนาแน่น 
ของมวลสีฝุ่ นและผงสมุนไพรท่ีทบัซ้อนกันจนแตกระแหง เกิดพื้นผิวท่ีแสดงค่าผลคุณสมบัติ 
ของวตัถุดิบนั้น ๆ ออกมาเป็นธรรมชาติของสีฝุ่ นและผงสมุนไพรในตวัเอง แสดงถึงความหมาย 
ในเชิงนัยยะ แสดงถึงเร่ืองของเวลา ของการทับซ้อนกันของชั้ นพื้นผิว อันแสดงตัวออกมา 
ผา่นพื้นผวิหรือลกัษณะผวิ อนัเป็นทศันธาตุอยา่งหน่ึงของศิลปะ  

“ลกัษณะผิวโดยทัว่ไปถือว่าเป็นทศันธาตุท่ีมิไดเ้ป็นหลกัในการสร้างรูปทรง เพราะ 
ตวัมนัเองมีขอ้จ ากดั ไม่มีลกัษณะทัว่ไปสมบูรณ์เหมือนธาตุอ่ืน ๆ แต่ก็มีศิลปินร่วมสมยัหลายคน 
ใชล้กัษณะผิวเป็นทศันธาตุท่ีส าคญัในการสร้างงาน ดว้ยการใชพ้ื้นผิวของวสัดุต่าง ๆ มาประกอบ
เป็นรูปทรงท่ีสมบูรณ์ได”้13  

ในขั้นตอนการสร้างผลงานผลงานปรากฏคราบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากส่วนผสมท่ีเป็นส่วน
ของน ้าท่ีซึมออกมาปรากฏข้ึนบนผา้ ทั้งหมดแสดงถึงความงดงามของสัจจะธรรมชาติ ความเป็นจริง 
ท่ีเกิดข้ึน เป็นความหมายของแนวความคิดวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 

 
รูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ 

รูปแบบในผลงานวิทยานิพนธ์ ขา้พเจา้ใชว้ิธีการผลงานท่ีไดส้ร้างสรรคม์าจดัเรียงกนั
ของเฟรมผา้ใบหลายช้ินต่อประกอบกนัเป็นช้ินงานเดียวกนั เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพเกิดข้ึน 
ในผลงาน และส่งผลทางดา้นความรู้สึกนึกคิดต่อผูช้มผลงาน 

“เอกภาพของงานน่าจะเป็นลกัษณะส าคญัท่ีสุดของการสร้างสรรค ์เพราะเป็นเร่ืองของ
การปฏิบติั เป็นการสร้างรูปทรงท่ีเป็นตวัศิลปะโดยตรง ดงันั้น ถึงจะมีทศันคติท่ีถูกตอ้ง มีจินตนาการ 
มีความบริสุทธ์ิใจครบถว้น แต่ถา้ไม่สามารถจะสร้างงานใหมี้เอกภาพ งานนั้นก็ขาดรูปทรง ส่ือสาร 
ทศันคติ จินตนาการหรือความบริสุทธ์ิใจแก่ผูใ้ดไม่ได”้14 

                                                            
13 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง

แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2557), 82. 
14 เร่ืองเดียวกนั, 344. 
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การจดัเรียงกนัของผลงานขา้พเจา้นั้น สามารถต่อประกอบจดัตั้งให้เป็นไปตามสภาพ
ของพื้นท่ีติดตั้ง ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีนั้น ๆ โดยไม่ไดก้ าหนดกฎเกณฑต์ายตวัว่าตอ้งเป็น 
ในแบบเดียวกนัเสมอไป เพื่อให้ผลงานเป็นลกัษณะท่ีผูติ้ดตั้งสามารถต่อประกอบเองไดต้ามพื้นท่ี
นั้น ๆ ความคิดท่ีกล่าวมาน้ี ขา้พเจา้มีเจตนาเพื่อแสดงนยัยะความหมายของศิลปะ ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งมี
กฎเกณฑ์ตายตวั และสามารถกลมกลืนปรับเปล่ียนเขา้กบัสภาวะแวดลอ้มของพื้นท่ีนั้น ๆ อนัมี 
นยัยะความหมายของสัจจะธรรมชาติ อนัแปรเปล่ียนไป เพื่อความอยูร่อด เช่น ตน้ไมท่ี้อยูใ่นพื้นท่ี
ลมแรง ตน้ไมก้็สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างบางอย่าง เพื่อรองรับแรงเสียดทานของลมท่ีพดัใน
พื้นท่ี ใหเ้ป็นไปเพื่อความอยูร่อดของตน้ไม ้หรือ สตัวบ์างชนิด กส็ามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
กายภาพเพื่อความอยู่รอดของชีวิต และจัดวางออกมาตามรูปแบบของ จิตรกรรมติดตั้ งจัดวาง 
(Painting Installation) เป็นไปตามหลักการสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมเชิงกระบวนการ 
(Process Painting) และจดัเรียงประกอบกนัออกมาเป็นรูปแบบจิตรกรรมเชิงนามธรรม (Abstract) 
ตามหลกันิยามการสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีตรงกบัทศันะทางความคิดดงัน้ี 

“การสร้างสรรคศิ์ลปะนั้นหาใช่การวาดภาพหรือการป้ันรูปตามอารมณ์ ตามจินตนาการ 
ตามใจท่ีฟุ้งเฟ้อ เพอ้ฝันไร้ซ่ึงเหตุผล ไร้ซ่ึงหลกัการ ไร้ซ่ึงปัญญา ความคิด แต่การสร้างสรรคเ์ป็นการ
ท างานท่ีมีระบบ มีขั้นตอน มีกระบวนการ หรืออาจจะกล่าวไดว้า่มีระเบียบวิธีท่ีอาจจะเทียบเคียงได ้
กบัการวิจยั การคน้หาความรู้ใหม่ในศาสตร์อ่ืน ๆ ”15 

ผลงานการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ตอ้งการเนน้เร่ืองกระบวนการท่ีมีขั้นตอน 
การสร้างสรรค ์อนัเป็นหวัใจส าคญัของการท างานสร้างสรรค ์ท าใหม้องเห็นว่า หลกัการและแนวทาง 
ท่ีเนน้กระบวนการสร้างสรรคน์ั้น ตอ้งประกอบดว้ย กระบวนทางความคิด ระบบการท างาน และ 
ขั้นตอนการท างาน 
 
กระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 
1. ผา้ซลัฟอร์ไรท ์(Sanforized) เป็นผา้ท่ีศาสนิกชนใชส้ าหรับถวายวดั เพื่อใหพ้ระสงฆ์

น าไปยอ้มจีวร และมีคุณสมบติัท่ีซึมซบัและรองรับเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน 
2. สีชนิดต่าง ๆ สีท่ีใชใ้นงานจิตรกรรม สีจากการสกดัจากธรรมชาติและผงสมุนไพร

จากธรรมชาติ เช่น สีฝุ่ น ผงฟ้าทลายโจร ผงถ่านเปลือกมะรุม ผงขม้ินชนั ผงจนัทร์แดง และน ้าคราม 

                                                            
15 อิทธิพล ตั้ งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 113. 
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3. กาวกระถินกาวน ้า 
4. แกว้น ้า เหยอืกน ้า 

 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. ข้าพเจ้าเร่ิมต้นด าเนินการสร้างสรรค์ขั้นตอนแรก ข้าพเจ้าประกอบสร้างเฟรม 
ตามจ านวนช้ิน ต่อ 1 ชุดงาน เพราะ 1 ชุด มีหลายช้ิน แลว้แต่เน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอในชุดผลงาน 
นั้น ๆ ตามจ านวนและขนาดของช้ินงาน ใหพ้ร้อมส าหรับการด าเนินการในกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ผา้ซัลฟอร์ไรท์มีคุณสมบัติท่ีรองรับการซึมซับท าให้การยึดติดของสีได้ดี  
และเป็นผา้ส าหรับถวายวดั เพื่อใหพ้ระสงฆน์ าไปยอ้มเป็นผา้จีวร และเป็นผา้ท่ีตรงกบัแนวความคิด 

2. จดัเตรียมพื้นท่ีส าหรับด าเนินการสร้างสรรค์ ขา้พเจา้เลือกใช้พื้นท่ีโล่งกลางแจง้
ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะตอ้งการให้ธรรมชาติ เช่น ลม แดด ฝน หมอก เขา้มาเป็น 
ส่วนหน่ึงในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานดว้ย และพื้นท่ีส าหรับด าเนินการสร้างสรรค์มีระดบั 
ท่ีไม่เท่ากนั เป็นไปตามลกัษณะของธรรมชาติ 

3. ข้าพเจ้าจัดวางแผ่นเฟรมท่ีเตรียมไว้ส าหรับสร้างสรรค์ผลงาน วางแผ่นเฟรม 
ตามพื้นท่ีโล่งแจ้ง โดยวางแผ่นเฟรมให้มีระยะห่างกัน เพื่อให้มีพื้นท่ีเดินรอบแผ่นเฟรม  
เพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน 

4. ขา้พเจ้าจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับสร้างสรรค์ ประกอบด้วย แก้วน ้ า กาวกระถิน  
กาวน ้า เคร่ืองตม้น ้าร้อน เหยอืกน ้า สีฝุ่ น และ ผงสมุนไพรต่าง ๆ ส าหรับสร้างสรรคผ์ลงาน 

5. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค ์ขา้พเจา้เร่ิมตน้กระบวนการท างานสร้างสรรคก์าร
น าสีฝุ่ นหรือผงสมุนไพรธรรมชาติ ผสมกาวกระถินลงในแกว้น ้ า น าแกว้น ้ าท่ีใส่สีไปวางบนแผ่น
เฟรมผา้ท่ีวางเตรียมไว ้ตามดว้ยการตม้น ้ าอุ่นจากเคร่ืองท าน ้ าอุ่น เพื่อใชเ้ป็นน ้ าส าหรับเทลงในแกว้ 
แลว้น าน ้ าอุ่นใส่เหยือกน ้ า ผสมกาวน ้ าลงไปพอประมาณ ไม่ตอ้งเยอะมาก เพื่อให้น ้ าเปล่ามีความ
เหนียว และสามารถท าให้สีฝุ่ นและผงสมุนไพรยดึเกาะผา้ไดดี้มากข้ึน แลว้น าไปเทใส่แกว้น ้ าท่ีมีสี 
ให้สีลน้ออกจากแกว้น ้ า โดยให้น ้ าเปล่าเขา้ไปแทนค่าในแกว้น ้ าจนสีลน้จากแกว้น ้ าจนหมด แลว้
วางตากไวใ้ห้แห้ง และท าต่อไปเร่ือย ๆ จนขา้พเจา้เกิดความพึ่งพอใจในผลงานท่ีสร้างสรรคค่์อย
หยดุการด าเนินการสร้างสรรค ์แลว้น าไปประกอบต่อแผน่เฟรมผลงานเพื่อใหเ้ป็นชุดเดียวกนั 
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ข้อสรุปของวธีิการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
จากการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ข้าพเจ้าได้แง่คิดจากการ

ด าเนินการสร้างสรรคท์ างาน ในเร่ืองระบบการวางแผนท างาน ท่ีมีการเรียนรู้ฝึกฝนและการท างาน
ท่ีมีล าดบัขั้นตอนการด าเนินการทั้งหมด  อยา่งมีระบบแบบแผนการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ท่ีชดัเจน 
ขา้พเจา้ไดแ้ง่คิดในเร่ืองระบบและหลกัการการท างานสร้างสรรค ์เป็นเร่ืองส าคญัมากอย่างหน่ึง 
ของการท างานสร้างสรรค์ อนัน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีหลกัการท างาน เป็นไปตาม
แนวความคิดของวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 

ระบบและหลกัการในการด าเนินการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการ
สร้างสรรคเ์ป็นไปตามแผนการท่ีวางไว ้ตั้งแต่การเรียนรู้ในหลกัการเจริญสติ ทั้งในแง่ศึกษาจาก
ต าราหนงัสือ และการฝึกฝนในภาคปฏิบติัจริง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจจริง ๆ จากผูรู้้และช านาญการ
ด้านการเจริญสติ การวางแผนท างานในแต่ละขั้นตอนอย่างมีระบบแบบแผน สร้างสรรค์ตาม
แผนการท างาน ตามความรู้ความเขา้ใจ อนัเป็นไปเพื่อแสดงออกถึงแนวความคิด ส่งผลให้เกิดข้ึน 
ทั้งในแง่มุมของหลกัการและเหตุผลของแต่ละชุดผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 

การด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นไปเพื่อพฒันาผลงานสร้างสรรค์
ท่ีแสดงออกถึงแนวความคิด โดยน าหลกัการมาพฒันาในเร่ืองหลกัวิชาการและหลกัการท างาน
สร้างสรรคใ์นเชิงปฏิบติั แกไ้ขปรับปรุง คน้หาความหมายในสัญญะต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองวตัถุดิบท่ี
น ามาสร้างสรรค ์เทคนิควิธีการในกระบวนการท างานสร้างสรรค ์ซ่ึงมีความหมายนยัยะ และพฒันา
ปรับปรุงเป็นไปดว้ยเหตุและผลของกระบวนการสร้างสรรค ์ขา้พเจา้เช่ือว่าการคน้หาความหมาย 
ความคิด จากกระบวนการสร้างสรรคใ์นแต่ชุด ท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งขั้นตอนเบ้ืองตน้และขั้นตอน
ท่ีละเอียดอ่อน ทั้ งหมดน้ีส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากกระบวนการ ด าเนินการด้วยหลักการและเหตุผล 
อยา่งมีสติ ยอ่มท าใหเ้กิดความคิดท่ีละเอียดมากข้ึน อนัเป็นความคิด ความรู้ ท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์
ความเป็นจริง 
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ภาพอุปกรณ์และกระบวนการท างานสร้างสรรค์ 
 
 

 

ภาพท่ี 9 อุปกรณ์ส าหรับการสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย ผา้ซลัฟอร์ไรท ์กาวน ้า กาวกระถิน 
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ภาพท่ี 10 อุปกรณ์ส าหรับการสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย เหยอืกน ้า แกว้น ้า 
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ภาพท่ี 11 อุปกรณ์ส าหรับการสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย ผงสีฝุ่ น ผงสมุนไพร และน ้าคราม 
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ภาพท่ี 12 ภาพขั้นตอนการตม้น ้ ากาวกระถิน เตรียมบรรจุใหข้วดน ้ า ส าหรับน าไปผสมกบัสีฝุ่ นและ
ผงสมุนไพร 
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ภาพท่ี 13 ภาพผงสมุนไพร (ผงจนัทร์แดง) และกาวกระถิน ใส่ในแกว้ 
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ภาพท่ี 14 ผสมผงสมุนไพร (ผงจนัทร์แดง) กบักาวกระถินท่ีให้เขา้กนั แลว้น ามาวางบนผา้ท่ีวาง
เตรียมไว ้
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ภาพท่ี 15 เทน ้ าเปล่าท่ีผสมกาวน ้ าลงไปในแกว้ เพื่อใหผ้งสมุนไพร (ผงจนัทร์แดง) ลน้ออกจากแกว้ 
และน ้าเปล่าเขา้ไปแทนค่าผงจนัทร์แดงในแกว้ จนในแกว้เหลือแต่น ้าเปล่า 
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ภาพท่ี 16 ภาพวางแกว้น ้าบนเฟรมท่ีวางเตรียมไว ้ก่อนท่ีจะเทน ้าเปล่า 
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ภาพท่ี 17 ภาพหลงัจากน ้ าเปล่าใส่แกว้น ้ า ผงจนัทร์แดงท่ีผสมกบักาวกระถินลน้ออกจากแกว้ ไหล
ไปตามระดบัความสูงต ่าของพื้นท่ี แลว้ตากท้ิงไวใ้หแ้หง้ 
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ภาพท่ี 18 ภาพผลงานหลงัจากท่ีตากไวใ้หแ้หง้เรียบร้อย 
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ภาพท่ี 19 ภาพขั้นตอนกระบวนการท างานสร้างสรรค์ การวางเฟรมในพื้นท่ีท่ีเตรียมไวส้ าหรับ
กระบวนการท างานสร้างสรรค ์

 

 

ภาพท่ี 20 ภาพขั้นตอนกระบวนการท างานสร้างสรรค์ การวางเฟรมในพื้นท่ีท่ีเตรียมไวส้ าหรับ
กระบวนการท างานสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 21 ภาพกระบวนการท างานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์
 



 
 

39 

 
บทที่ 4 

การวิเคราะห์และการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “บันทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต” ขา้พเจ้าได้ทดลองเทคนิค
กระบวนการสร้างสรรคต่์าง ๆ เพื่อคน้หาอตัลกัษณ์เฉพาะตวัในการสร้างสรรคผ์ลงาน การคน้ควา้
การสร้างสรรคน์ั้น ไดท้  าการทดลองและคน้หาเทคนิคกระบวนการและความหมายในเชิงนัยยะ 
ของกระบวนการสร้างสรรคแ์ต่ละอยา่ง ทั้งเชิงความคิดและการแสดงออกในผลงาน สู่รูปแบบการ
น าเสนอท่ีแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตวัท่ีสะท้อนถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ขา้พเจา้ไดแ้บ่งระยะเวลาการคน้หาทดลองออกเป็นสองช่วงการคน้หา ดงัน้ี 

1. ผลงานสร้างสรรคช่์วงก่อนวิทยานิพนธ์ 
2. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ขา้พเจา้ไดท้ดลองการสร้างสรรคใ์นช่วงน้ีไวห้ลายรูปแบบ
แนวทางการสร้างสรรค ์ทั้งเทคนิค วิธีการ การทดลองสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงระยะน้ี มีผลงานท่ี
หลากหลายรูปแบบ เพื่อค้นหาความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวในผลงานสร้างสรรค์ข้าพเจ้า ท่ี
แสดงออกถึงความหมายและรูปแบบให้ชัดเจนท่ีสุด เพื่อพฒันาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ใน
รูปแบบของตวัเอง ซ่ึงสะทอ้นแนวความคิดใหเ้ป็นไปในรูปแบบอตัลกัษณ์เฉพาะตวัใหช้ดัเจนท่ีสุด 
ขา้พเจา้แบ่งรูปแบบการทดลองการสร้างสรรคใ์นช่วงระยะน้ีไวด้งัน้ี 

1. ระยะท่ี 1 กระบวนการสร้างสรรคด์ว้ยเส้นสี 
2. ระยะท่ี 2 การทดลองคน้หาแนวทางกระบวนการสร้างสรรคใ์หม่ 
3. ระยะท่ี 3 รูปแบบการสร้างสรรคท่ี์เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวั 

 
1. ระยะที่ 1 กระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเส้นสี 

ในระยะท่ี 1 ขา้พเจา้ใชเ้ส้นสีในการสร้างสรรค ์โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากทอผา้
ของแม่ แม่เป็นช่างทอผา้ยอ้มครามทอมือ ซ่ึงมีกรรมวิธีกระบวนการการทอผา้แบบดัง่เดิม ซ่ึงใชก้าร
ทอเส้นฝ้ายไปทีละเส้น จนเสร็จเป็นผืนผา้ยอ้มครามทอมือ กระบวนการทอผา้ยอ้มครามนั้นตอ้งใช้
ระยะเวลาในทอผา้ท่ีนานพอสมควร แรงบนัดาลใจจากตรงน้ี ท าใหข้า้พเจา้เร่ิมมองเห็นความส าคญั
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ของกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน และส่งแรงบนัดาลใจต่อการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นอย่างมาก  
ท าใหข้า้พเจา้เร่ิมทดลองการสร้างผลงาน ซ่ึงหนัมาเนน้ท่ีกระบวนการสร้างสรรคเ์ป็นหลกัส าคญั 

การสร้างสรรคด์ว้ยเส้นสีนั้น ขา้พเจา้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใชเ้ป็นการฝึกสมาธิ และเป็น
จุดรวมของการตั้งสมาธิ โดยใชว้ิธีการลากเสน้สีไปเร่ือย ๆ ฝึกใหจิ้ตจดจ่อไวท่ี้ปลายพูก่นั จนกระทัง่
สีเร่ิมหมดจากปลายพู่กนัแลว้ก็หยดุ แลว้วาดเส้นสีต่อมาโดยก าหนดให้มีช่องว่างของพื้นท่ีระหว่าง
เส้น เพื่อใหเ้สน้สีจดัเรียงกนัเป็นระเบียบ 

ในช่วงเร่ิมตน้การคน้หาแนวทางการสร้างสรรค ์ขา้พเจา้เลือกใชพู้ก่นัในการลากเส้น 
และใชสี้ฝุ่ นเป็นส่ือในการน าแสดงออกสู่การน าเสนอผลงาน ขา้พเจา้ใชว้ิธีการวาดเส้นสีจากปลาย
พู่กนั อนัเปรียบเหมือนกบัการทอผา้ไปทีละเส้นของช่างทอผา้ เพื่อสร้างเส้นสีโดยการลากเส้นไป
เร่ือย ๆ จนส้ินสุดท่ีปลายเสน้ แลว้กก็ลบัมาลากเสน้สีเรียงกนั โดยใหมี้ช่องวา่งของพื้นท่ีระหวา่งเสน้ 
แลว้ก็สร้างเส้นเรียงกนัไปเร่ือย ๆ จนเส้นสีรวมกนัเกิดเป็นรูปทรงต่าง ๆ แลว้น ามาประกอบต่อกนั
ให้เป็นชุดผลงานเดียวกนั ตามแนวความคิดการสร้างสรรคผ์ลงาน และเป็นการทดลอง หาความลง
ตวั ความสมดุล ระหว่างเฉดสีต่าง ๆ ซ่ึงสะทอ้นสภาวะความรู้สึกของขา้พเจา้ออกมา ท าให้ผลงาน
ในช่วงน้ี จะมีการใชเ้ฉดสีท่ีหลากหลายข้ึน เพราะเป็นการคน้หาทดลองการตอบโตข้องเฉดสีกบั
อารมณ์ความรู้สึกภายใน เพื่อคน้หารูปแบบการสร้างสรรคท่ี์จะพฒันาต่อไปสู่อตัลกัษณ์เฉพาะตวั
ของผลงานขา้พเจา้ต่อไป 

ในระยะเวลาต่อมา ขา้พเจา้ไดน้ าแรงบนัดาลใจจากชุดสีของผา้ยอ้มคราม มาสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยวิธีการลากเส้น การวาดเส้นดว้ยชุดสีผา้ยอ้มครามในผลงานนั้น เป็นไปเพื่อการทดลอง
ชุดเฉดสี ซ่ึงมีท่ีมาท่ีไปของแรงบนัดาลใจชดัเจนมากข้ึน ท าใหข้า้พเจา้เร่ิมคน้พบอตัลกัษณ์บางอยา่ง
ท่ีสะทอ้นถึงรากเหงา้ ในผลงานสร้างสรรคใ์หช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน และท าใหม้องเห็นถึงการแสดงออก
ถึงจิตวิญญาณแห่งตวัตนไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

2. ระยะที่ 2 การทดลองค้นหาแนวทางกระบวนการสร้างสรรค์ใหม่ 
ผลงานในช่วงระยะท่ี 2 ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมทดลองการสร้างสรรคท่ี์ไม่ยึดติดแบบแผน 

การสร้างสรรค์ผลงานแบบเดิม ซ่ึงมีกระบวนการการสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนั และมีการพฒันา 
ทั้งทางความคิดและรูปแบบการน าเสนอในชุดผลงานซ่ึงไม่เหมือนกนั ขา้พเจา้ไดแ้บ่งออกมาเป็น  
3 ช่วงระยะเวลารูปแบบการสร้างสรรคด์งัน้ี 

ในช่วงเร่ิมตน้การทดลองคน้หารูปแบบการสร้างสรรคใ์หม่ ขา้พเจา้ไดท้ดลองวิธีการ
ท างานโดยใช้แปรงระบายสีฝุ่ นลงบนผา้ใบ เพื่อคน้หาการตอบโตร้ะหว่างกายกบัจิต และความ
แตกต่างของสภาวะอารมณ์ทางจิต ขา้พเจา้ทดลองการสร้างสรรคผ์ลงานโดยน าสภาวะจิตหลงัจาก
ฟังพระธรรมเทศนาของพระปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ เช่น หลวงปู่ชา สุภทัโท หลวงปู่หลา้ เขมปัตโต 
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เป็นตน้ มาระบายสีฝุ่ นลงบนผา้ใบท่ีจดัเตรียมไวส้ าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเปรียบเทียบ
สภาวะจิตหลงัจากการฟังพระธรรมเทศนา ทั้งปฏิกิริยาต่าง ๆ ความเบาบางทางจิตใจท่ีเกิดข้ึน  
ความโล่ง รวมถึงความคิด และความพอดี ลว้นแลว้แต่เป็นสภาพของจิตใจ ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งการบนัทึก
ผ่านแปรงพู่กัน เพื่อบนัทึกสภาวะจิต ท่ีเกิดข้ึนจากการฟังพระธรรมเทศนา ผลจากการทดลอง  
ท าให้ขา้พเจา้สังเกตเห็นถึงรูปการแสดงออกผ่านทีแปรง และสภาวะของจิตท่ีเกิดข้ึน หลงัจาก
ทดลองฟังพระธรรมเทศนา มีการแสดงออกมาไดแ้ต่ต่างกนั ตามสภาวะจิตท่ีเกิดข้ึนและแตกต่างกนั
ไปตามจริตและเน้ือหาของพระธรรมเทศนา เช่น ฟังเร่ืองปล่อยวางของหลวงปู่ชา สุภทัโท ก็จะเกิด
สภาวะอารมณ์คือ ความเบาทางจิตใจ การปล่อยวาง รูปท่ีเกิดข้ึนในงานศิลปะจะแสดงออกมาถึง
สภาวะของความอิสระ ความสบาย ซ่ึงเกิดข้ึนในผลงาน (ภาพท่ี 30) ส่วนการฟังพระธรรมเทศนา
เก่ียวกบัเร่ืองพระวินยั ของหลวงปู่หลา้ เขมปัตโต ก็จะเกิดสภาวะอารมณ์ท่ีแสดงออกถึงความมัน่คง 
เขม้แขง็ แน่วแน่ อนัเกิดข้ึนในผลงาน (ภาพท่ี 31) เป็นตน้ 

การพฒันาในล าดบัต่อมาในระยะท่ี 2 ขา้พเจา้ไดน้ าหลกัความคิดเร่ืองของ “เหตุและ
ผล” น ามาทดลองการสร้างสรรค ์เพื่อเป็นเร่ืองในการส่ือสารในผลงาน โดยไดท้ดลองผา่นกระบวนการ 
สร้างสรรคซ่ึ์งมีวิธีการ ติดเฟรมบนผนงัเพื่อท่ีจะระบายบนัทึกสภาวะอารมณ์จากการฟังพระธรรม
เทศนา และมีอีกเฟรมอยู่ดา้นล่างเพื่อรองรับการหยดลงของสีจากดา้นบนลงมาสู่ดา้นล่าง เกิดเป็น
ทศันะทางความคิดท่ีว่า ส่ิงท่ีเจตนาสร้างท าเป็นการมุ่งหมายอนัแสดงถึงเร่ือง “เหตุ” กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จากเจตนาสร้างท าคือเร่ืองของ “ผล” ซ่ึงสะทอ้นถึงหลกัแนวคิดพระธรรมค าสอนขององคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เร่ือง อิทปัปัจจยตา “กฎอิทปัปัจจยตา มีง่าย ๆ ว่า อิติ อิมสฺมึ สติ อิท  โหติ  
อยา่งน้ีเป็นตน้ ซ่ึงแปลวา่ เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีกมี็, เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน, เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีก็
ไม่มี, เม่ือส่ิงน้ีดบัไป ส่ิงน้ีก็ดบัไป”16 ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งการแสดงออกทางความคิด และน ามาจดัเรียง
ติดตั้งผลงานโดยแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง ซ่ึงตอ้งการให้แสดงสภาวะตอบโตท้างความรู้สึกถึงความ
สมดุลภายในจิตใจเกิดข้ึนจากการจดัเรียงกันของเฟรมผลงาน โดยมีเจตนาให้ฝ่ังซ้ายมือมีสีค่า
น ้ าหนักท่ีเขม้และมีช่องว่างเกิดข้ึนในผลงาน ส่วนฝ่ังขวาเป็นค่าน ้ าหนักอ่อน เพื่อให้รู้สึกโล่งเบา 
สบาย ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการติดตั้งเพื่อแสดงออกถึงความคิดของผลงานดว้ย (ภาพท่ี 32) การทดลอง 
ในล าดบัขั้นตอนน้ี ท าให้ขา้พเจา้เหมือนเร่ิมตน้สู่การสร้างสรรคท่ี์ไม่ยึดติดแบบแผนการท างาน
สร้างสรรคจิ์ตรกรรมแบบเดิม ซ่ึงใชเ้พียงแปรงหรือพู่กนัสร้างสรรคผ์ลงาน และเป็นการเปิดทาง
กวา้งสู่การสร้างสรรคแ์บบใหม่ จากการไดท้ดลองท างานสร้างสรรคใ์นขั้นตอนน้ี 

                                                            
16พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปัจจยตาในฐานะส่ิงสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ :  

การพิมพพ์ระนคร, 2526), 17. 
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ในระยะต่อมาของการทดลองคน้หารูปแบบการสร้างสรรค์ ขา้พเจ้าได้ทดลอง
รูปแบบการสร้างสรรคด์ว้ยการเจริญสติโดยใชว้ิธีการเดิน ขา้พเจ้าไดแ้รงบนัดาลใจจากการเดิน
จงกรมซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงในการฝึกการเจริญสติของพุทธศาสนา โดยน ามาประยุกต์ทดลองใน
กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ในขั้นตอนการทดลองนั้น ขา้พเจา้ไดน้ าผา้มาปูวางเป็นทาง
เป็นทางยาวประมาณ 6 - 7 เมตร ให้คลา้ยกนักบัทางเดินจงกรมซ่ึงผูฝึ้กปฏิบติัธรรมใชใ้นการเจริญ
สติแบบการเดินจงกรม โดยใช้บันทึกผ่านดินท่ีเตรียมไว้ ข้าพเจ้าใช้วิธีการใช้เท้าจุ่มลงในดิน 
ท่ีเตรียมไว ้แลว้ท าการเดินบนผา้ซ่ึงปูกบัพื้นไวเ้ป็นทาง เพื่อบนัทึกร่องรอยการเดิน ขา้พเจา้ใชก้าร
เดินประมาณเดินอยูป่ระมาณ 1 – 1.30 ชัว่โมงต่อคร้ัง ใชเ้วลาในการเดินประมาณ 3 วนั เพื่อบนัทึก
ร่องรอย ผลท่ีปรากฏออกมาดงัน้ี  

วนัท่ี 1 ผลการบนัทึกร่องรอยการเดิน ปรากฏผลออกมาคือ เกิดรอยเทา้บนผา้เป็นรูป
ทางยาวไขวก้นัไปมา และเป็นรูปจงัหวะการเดินเป็นทางท่ีชดัเจน 

วนัท่ี 2 ผลการบนัทึกร่องรอยการเดิน ปรากฏผลออกมาคือ ผา้ท่ีปูไวเ้ร่ิมยบั บิดตวั 
ตามความเหนียวหนึบของดิน ทางเดินเร่ิมเตม็ไปดว้ยดิน และสร้างความล่ืนบนทางเดิน ท าให้การ
เดินตอ้งระมดัระวงัพอสมควร 

วนัท่ี 3 ผลการบนัทึกร่องรอยการเดิน ปรากฏผลออกมาคือ ผา้ท่ีปูไวไ้ดบิ้ดตวัจน
กลายเป็นรูปทรงต่าง ๆ ทางเดินเต็มไปดว้ยดินและน ้ า และสร้างความล่ืนเป็นอย่างมาก ท าให้การ
เดินตอ้งระมดัระวงัเป็นอยา่งสูง 

หลงัจากเสร็จส้ินการเดิน ขา้พเจา้น าผา้ท่ีบิดเป็นรูปทรงต่าง ๆ น ามาขึงบนเฟรมท่ี
จดัเตรียมไว ้ท าให้เกิดเป็นภาพเชิงนามธรรม แลว้น ามาประกอบกนัเป็นผลงานสร้างสรรค ์ผลท่ี
เกิดข้ึนจากการสร้างสรรคใ์นกระบวนการการเดิน ท าให้ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์ถึงเน้ือหาถึงเน้ือหา
เก่ียวกบัเร่ืองราวของปรากฏการณ์ เจตนา และความบงัเอิญ ขา้พเจา้ขออธิบายหลกัการดงักล่าวว่า 
ส่ิงอนัเป็นเจตนา เจตนาเกิดข้ึนเพื่อให้ไดม้าถึงผล ขา้พเจา้ขอเทียบเร่ืองผลคือปรากฏการณ์ เพราะ
ขา้พเจา้มีทศันะทางความคิดวา่ เจตนา ไปสู่ ผล ผลท่ีเกิดข้ึนคือปรากฏการณ์ ไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ ความ
บงัเอิญสามารถเกิดข้ึนไดใ้นงานไดจ้ากกรณีอุบติัเหตุโดยไม่ไดต้ั้งใจ เช่น การกระเด็นของน ้ าดิน 
หรือ น ้ าหกใส่งาน เป็นตน้ เป็นร่องรอยอนัเกิดจากส่ิงซ่ึงไม่คาดคิดและไม่ไดเ้จตนา ผลงานในระยะ
น้ีท าให้ขา้พเจา้ไดส้ังเกตวิเคราะห์พิจารณาในส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ซ่ึงเกิดทศันะทางความคิดจาก
กระบวนการท างานสร้างสรรค ์เป็นสัจธรรมซ่ึงเกิดข้ึนในตวัผลงาน ทั้งจากเจตนาและไม่เจตนา 

3. ระยะที่ 3 รูปแบบการสร้างสรรค์ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตัว 
ในระยะท่ี 3 รูปแบบการสร้างสรรคท่ี์เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวั ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรค์

ผลงานจากแรงบนัดาลใจจากการกรวดน ้า ซ่ึงมีความหมายในวิธีการท างาน คือการเทน ้าใส่แกว้น ้าท่ี 
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มีสีหรือผงสมุนไพรใหล้น้ออกจากแกว้ เกิดเป็นคราบร่องรอยรูปทรงต่าง ๆ ซ่ึงทบัซอ้นกนั อนับ่งบอก 
ความหมายในเร่ืองความเป็น “ปัจจุบนัขณะ” นั้นคือการจดจ่อของจิตอยูท่ี่การเทน ้าใส่แกว้อยา่งมีสติ
ตลอดระยะเวลา การน้อมน าจิตให้มาอยู่กบัปัจจุบนับ่อย ๆ ท าให้จิตเกิดสมาธิท่ีสะสมไว ้สมาธิท่ี 
สะสมไวม้าก ๆ ท าให้จิตเกิดสติ ปัญญา เกิดข้ึน ท าให้จิตใจอนัล่มสลายกลบัมาเขม้แขง็ เพราะจิตท่ี
ฟุ้งซ่านถูกดึงกลบัมาอยูก่บัส่ิงท่ีจิตจดจ่ออยู ่คือการเทน ้ าดว้ยสติ ท่ีรู้ว่าก าลงัเทน ้ าอยู ่เป็นไปเพื่อฝึก 
เจริญสติแบบอานาปานสติ เพื่อไม่ใหจิ้ตฟุ้งซ่านอนัสร้างความทุกขท์างจิตใจ 

การสร้างสรรค์ท างานในขั้นตอนน้ี ท าให้ข้าพเจ้าพบทางออกและอัตลักษณ์ 
การสร้างสรรค์ในรูปแบบของตวัเอง ซ่ึงสะทอ้นความคิดซ่ึงเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจนมากข้ึน  
ทั้งทางเทคนิค และรูปแบบท่ีผา่นการคน้ควา้และการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของแนวทางการสร้างสรรค ์ 
แสดงออกถึงดา้นความคิดในความหมายเชิงสัญญะของกระบวนการไดช้ัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยมี
ความหมายทางความคิดท่ีแสดงออกถึง พระธรรม คือ เคร่ืองบ าบดัความทุกข์ การบ าบดัจิตใจ  
การขดัเกลาจิตใจ จากกระบวนการสร้างสรรคด์ว้ยน ้ าเปล่าเขา้ไปแทนค่าสีหรือผงสมุนไพรต่าง ๆ  
ปรากฏเป็นรูปร่องรอยสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ซ่ึงแสดงออกมาในตัวรูปทรงต่าง ๆ  
ซ่ึงปรากฏข้ึน และแสดงออกมาจากผลทางความรู้สึกของสีท่ีมีต่อสภาวะจิตใจ อนัน าไปสู่การ
สร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงมีอตัลกัษณ์ทั้งความคิดและรูปแบบศิลปะ อนัสะทอ้นถึงโครงการสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ชุด “บนัทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต” ต่อไป 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ 
ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี  1 กระบวนการสร้างสรรคด์ว้ยเส้นสี 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 22 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
ช่ือผลงาน  “แรงบนัดาลใจจากผา้ทอมืออีสาน หมายเลข 1” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  125 x 480 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 23 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
ช่ือผลงาน  “แรงบนัดาลใจจากผา้ทอมืออีสาน หมายเลข 2” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  240 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 24 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 3 
ช่ือผลงาน  “แรงบนัดาลใจจากคราม หมายเลข 1” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  240 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 25 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 4 
ช่ือผลงาน  “แรงบนัดาลใจจากคราม หมายเลข 2” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  60 x 120 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 26 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 5 
ช่ือผลงาน  “แรงบนัดาลใจจากคราม หมายเลข 3” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  120 x 120 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 27 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 6 
ช่ือผลงาน  “แรงบนัดาลใจจากคราม หมายเลข 4” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  120 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 28 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 7 
ช่ือผลงาน  “แรงบนัดาลใจจากคราม หมายเลข 5” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  120 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 2 การทดลองค้นหาแนวทาง
กระบวนการสร้างสรรคใ์หม่ 
 

 

ภาพท่ี 29 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 8 
ช่ือผลงาน  “บนัทึกร่องรอยแห่งสภาวะจิต หมายเลข 1” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  60 x 60 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 30 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 9 
ช่ือผลงาน  “บนัทึกร่องรอยแห่งสภาวะจิต หมายเลข 2” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  60 x 180 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
 
 

 

ภาพท่ี 31 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 10 
ช่ือผลงาน  “บนัทึกร่องรอยแห่งสภาวะจิต หมายเลข 3” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  60 x 60 เซนติเมตร ต่อ 1 ช้ินผลงาน ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 32 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 11 
ช่ือผลงาน  “อิทปัปัจจยตา” 
เทคนิค  สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  120 x 160 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 33 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 12 
ช่ือผลงาน  “อายตนะ 6” 
เทคนิค  ดินบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด 240 x 160 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 34 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 13 
ช่ือผลงาน  “มรรค 8” 
เทคนิค  ดินบนผา้ดิบ 
ขนาด  200 x 400 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 3 รูปแบบการสร้างสรรค์ท่ีเป็น 
อตัลกัษณ์เฉพาะตวั 
 
 

 

ภาพท่ี 35 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 14 
ช่ือผลงาน  “Three Planes” 
เทคนิค  สีฝุ่ นบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด  80 x 80 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 36 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 15 
ช่ือผลงาน  “สติปัฏฐาน 4” 
เทคนิค  สีฝุ่ นบนกระดาษสาปูบนผา้ดิบ 
ขนาด  120 x 150 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 37 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 16 
ช่ือผลงาน  “The spiritual world” 
เทคนิค  สีฝุ่ นบนกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด  120 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ขา้พเจา้สร้างผลงานต่อเน่ืองจากผลงานช่วงก่อน

วิทยานิพนธ์ โดยใชเ้ทคนิคการสร้างสรรคด์ว้ยการเทน ้ าใส่แกว้ท่ีมีสี เพื่อแสดงออกถึงอตัลกัษณ์
เฉพาะตวัให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยมีหัวใจส าคญัหลกัในการสร้างสรรคท่ี์ “กระบวนการท างาน” 
เป็นส าคญั เพื่อตอ้งการแสดงถึงนยัยะความหมายความเป็น “ปัจจุบนัขณะ”  ท่ีขา้พเจา้มีเจตนาจะส่ือ
ความหมายของกระบวนการสร้างสรรค ์

การสร้างสรรคใ์นช่วงวิทยานิพนธ์ เกิดการสร้างสรรคท่ี์พฒันาของแต่ละชุด ทั้งในแง่มุม
ความคิด อารมณ์ความรู้สึก แสดงความหมายท่ีเกิดข้ึนของแต่ละชุดมีความแตกต่างกนัในรายละเอียด
ต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นการพฒันาของแต่ชุดผลงาน ทั้งความคิด อารมณ์ความรู้สึก และวิเคราะห์ผลงาน
เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งข้ึน ตามแนวความคิด โดยมีหลักการวิเคราะห์และการ
ด าเนินการสร้างสรรคด์งัน้ี 

1. ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ชุดที ่1 
ขา้พเจา้ทดลองน าผงขม้ินกบัผงฟ้าทะลายโจร มาทดลองสร้างสรรค ์ในช่วงน้ีการ

สร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมตน้ทดลองดว้ยเทคนิคผงสมุนไพรเป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติและ
จะเป็นส่ือท่ีแสดงออกของสภาวะภายใน และใช้น ้ าเปล่าเป็นน ้ าท่ีใช้เทลงแก้วในกระบวนการ
สร้างสรรค์ เพื่อคน้หาส่ิงท่ีแตกต่างจากผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้เทคนิคสีฝุ่ น 
เป็นส่ือแสดงออกสะทอ้นสภาวะภายใน โดยการทดลองน าผงขม้ินและผงฟ้าทะลายโจรมาใช ้
ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการใช้พื้นท่ีเป็นลานปูนซีเมนต์ เป็นพื้นรองรับเฟรมท่ีจะใช้
สร้างสรรคผ์ลงาน 

การสร้างสรรคใ์นชุดน้ี ในแง่ผลการแสดงออกของผงสมุนไพร ท่ีน ามาใชท้ดลอง
สร้างสรรค์ ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดในผลงานชุดน้ีคือ ขา้พเจา้พยายามจะหาความเป็นเอกภาพ  
ความสมดุล ท่ีเกิดข้ึนในผลงาน โดยใชก้ารสร้างสรรคจ์ากผงสมุนไพร 2 อย่าง มาสร้างสรรคโ์ดย 
ตอ้งการให้สีธรรมชาติจากผงขม้ินและผงฟ้าทะลายโจร สร้างคุณสมบติัของวตัถุดิบและสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสีทั้งสองชนิด ให้เกิดข้ึนในผลงาน เพื่อส่งผลทางอารมณ์ความรู้สึก ผลงานช้ิน
ต่าง ๆ หลงัจากผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ก็น ามาจดัวางเรียงและหาองค์ประกอบให้ลงตวัท่ี 
ตอบโตก้บัสภาวะภายในจิตใจ ซ่ึงแสดงออกถึงสภาวะในปัจจุบนัให้มากท่ีสุด เป็นการคน้หาความ
เป็นจริงของความเป็นเอกภาพจากสภาวะภายในจิตใจ ในการแสดงออกมาในผลงานสร้างสรรค ์

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในผลงานชุดน้ีคือ เกิดการหลุดร่อนของผงสมุนไพรท่ีเกิดข้ึนพอสมควร 
ขา้พเจา้วิเคราะห์ผลจากการหลุดร่อนของผงสมุนไพร คือ เร่ืองการสะทอ้นสภาวะอารมณ์ความรู้สึก 
ภายใน ความเปราะบางกบัสภาวะภายนอก ท่ีสะทอ้นสภาวะภายในความเป็นมนุษยต์ามสภาวะ
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ความเป็นจริง และเป็นลกัษณะท่ีสมัพนัธ์ต่อความรู้สึกภายในจิตใจ แต่กส็ร้างทศันะความคิดถึงเร่ือง
ความไม่สมบูรณ์แบบ ความไม่จีรังย ัง่ยืนของมนุษย ์สัจธรรมความเป็นจริง และรอยคราบต่าง ๆ  
ซ่ึงเกิดข้ึนในผลงานจากเทคนิคสร้างสรรค ์ต่างก็ลว้นแสดงออกมาในรูปของ “เส้น” โดยเป็น “เส้น”  
ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติของวตัถุดิบเอง และสร้างสรรคเ์ป็นทศันธาตุอยา่งหน่ึงในหลกัองคป์ระกอบ
ศิลป์ ทั้งการหลุดร่อนของสีธรรมชาติหรือผงสมุนไพรท่ีน ามาสร้างสรรคแ์ละรอยคราบ ซ่ึงเป็น
ลกัษณะปรากฏการณ์เกิดข้ึนในผลงาน สะทอ้นทางดา้นเน้ือหาความหมายแบบ “วะบิ-ซะบิ” ซ่ึงเป็น
สุนทรียศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยความงามอนัเกิดข้ึนจากความเป็นจริงดงัค ากล่าวน้ี  

“วสัดุทั้งหลายท่ีถูกน ามารังสรรคเ์ป็นสรรพส่ิงวะบิ-ซะบินั้นเผยออกมาซ่ึงความรู้สึก
ขา้มภพเหล่าน้ีเม่ือมนัแหง้ อาการท่ีกระดาษฟางขา้วกระจายแสงสวา่งออกมาเป็นความพร่าสลวัเรือง
เร่ือ อากัปกริยาท่ีดินเหนียวแตกระแหงเม่ือมันแห้งตัว สีสันและพื้นผิวของโลหะท่ีเปล่ียน
รูปลกัษณะไปจากเดิมเม่ือมนัมวัลงและข้ึนสนิม ทั้งมวลน้ีแสดงให้เห็นถึงบรรดาแรงผลกัดนัทาง
กายภาพและโครงสร้างอนัลึกซ้ึงซ่ึงเป็นรากฐานแห่งความเป็นจริงของโลกทุกวนัน้ีของเรา”17 

2. ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ชุดที ่2  
ขา้พเจา้กลบัมาทดลองการใชเ้ทคนิคกบัสีฝุ่ นอีกคร้ัง เพื่อตอ้งการทดลองค่าของสี 

ให้ชุดสีสร้างอารมณ์ความรู้สึกต่อสภาวะจิตใจ และสะทอ้นสภาวะความเป็นจริงของสภาวะจิต 
ดว้ยเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค ์ออกมาเป็นรูปทรงต่าง ๆ โดยใชพ้ื้นท่ีสนามหญา้เป็นพื้นท่ี
รองรับเฟรมในสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี ซ่ึงมีระดบัความไม่สม ่าเสมอกนัของพื้นท่ี และแตกต่างจาก
ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 ขา้พเจา้ใชพ้ื้นลานปูนซีเมนต์เป็นพื้นท่ีรองรับและมีความ
สม ่าเสมอกันของพื้นท่ี ผลปรากฏร่องรอยของสีออกมาเป็นรูปทรงต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนในผลงาน  
มีความแตกต่างกันและรูปทรงหลากหลายมากข้ึน ชุดสีฝุ่ นก็แสดงค่าผลทางสีท่ีแสดงสัจจะ
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนของพื้นท่ี แสดงออกถึงทศันะความคิดเร่ืองอิสระเสรีผ่านรูปทรงและอารมณ์
ความรู้สึกซ่ึงสะทอ้นจากชุดสีฝุ่ น เป็นร่องรอยจากสภาวะภายในจิตใจ ตามความเป็นจริง 

รูปทรงท่ีเกิดข้ึนในผลงาน มีความแตกต่างและหลากหลายรูปทรง ขา้พเจา้ไดน้ ามา
จดัต่อประกอบกนัของเฟรมโดยใชก้ารจินตนาการจากรูปทรงท่ีเกิดข้ึน น ามาจดัเรียงกนัโดยเน้น
ความลงตวัและความรู้สึกพอดีของสภาวะจิตท่ีตอบโตก้นัระหวา่งผลงานและขา้พเจา้ ซ่ึงสอดรับกนั
โดยประมาณจากความรู้สึกพอดีลงตวัของรูปทรงท่ีรวมกนัและจงัหวะทิศทางของสี ท่ีประกอบรูป
ข้ึนจากสภาวะในจิตใจจากความเป็นจริง อนัสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึก 

                                                            
17 เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซะบิ ส าหรับศิลปิน นักออกแบบ กวี & นักปรัชญา, แปลโดย 

กรินทร์ กล่ินขจร, 73. 
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3. ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ชุดที ่3  
ผลงานชุดน้ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคต่์อเน่ืองกนักบัชุดท่ี 2 โดยทดลองเพิ่มชุดสีให้มาก

ข้ึนกว่าเดิม เพื่อทดลองดา้นอารมณ์ความรู้สึกท่ีตอบโตก้บัชุดสีเกิดข้ึนในงาน โดยมีสีเพิ่มข้ึนจากชุด
ท่ี 2 คือ สีเขียว ท าใหผ้ลงานชุดน้ีมี 4 สี แลว้น ามาสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อจดัเรียงค่าน ้ าหนกัของสีให้
มีมิติมากข้ึนในผลงาน ให้เกิดเป็นชั้นของค่าน ้ าหนักของสี ตดัทอนความหลากหลายของรูปทรง
ออก และเน้นสร้างปฏิสัมพนัธ์ของชุดคู่สี เพื่อแสดงออกทางความคิดเร่ืองความลงตวั ความพอดี  
ซ่ึงมีผลต่อทศันะความคิดและอารมณ์ความรู้สึกทางดา้น “จงัหวะ” จากการจดัเรียงชุดสีให้เกิด 
จงัหวะ ความสมดุล อนัแสดงออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ  

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 3 ข้าพเจ้ามุ่นเน้นความลงตัวและมุ่งสู่ความเรียบง่าย  
โดยผา่นกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน แสดงออกถึงทศันะความคิด อารมณ์ความรู้สึกในรูปแบบ
จิตรกรรมเชิงนามธรรม โดยมุ่งเนน้ไปท่ีเร่ืองของคู่ชุดสีในผลงาน และมีสีมากข้ึนแต่ตดัทอนรูปทรง
ลงไป เพื่อแสดงออกถึงความละเอียดอ่อนทางมิติอารมณ์ความรู้สึกของจิตใจมากข้ึน น าพาสู่ความ
งดงาม อนัส่งผลต่อจิตวิญญาณท่ีดีงาม ในรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเชิงนามธรรม  
ท่ีแสดงออกมาเป็นรูปแบบอตัลกัษณ์ส่วนตวั 

4. ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ชุดที ่4  
ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานชุดท่ี 4 โดยมีเจตนาสร้างเร่ืองกิเลสตณัหา โดยใชสี้ด าแทน

ค่าความหมายในเชิงสัญญะความรู้สึกทางสี ขา้พเจา้เทียบเคียงสีด ากบัเร่ืองกิเลสตณัหา โดยมีเจตนา
ใชเ้พียงสีเดียวในการสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีโดยเป็นไปเพื่อการบ าบดัรักษา 
ทางจิตใจ ในรูปแบบบ าบดัจิตใจ ซ่ึงเนน้ไปท่ีขนาดของงาน เพื่อสร้างพื้นท่ีการแสดงออกของสีให้
มากข้ึนกวา่ชุดผลงานท่ีผา่นมาทั้งหมด ตดัเน้ือหาทางดา้นรูปทรง การทบัซอ้น แสดงออกมาโดยตรง
จากสภาวะภายใน เนน้กระบวนการอนัมีความหมายจริง ๆ โดยการท างาน (เทน ้าใส่แกว้) ไปเร่ือย ๆ  
จนกว่าจิตจะรู้สึกพอใจเกิดความสงบทางจิตใจก็หยดุท า โดยไม่สนใจเร่ืองความงามหรือองคป์ระกอบ 
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน แต่สนใจเร่ืองสภาวะจิตซ่ึงถูกบ าบดัจากกระบวนการสร้างสรรค์เป็นหลกัส าคญั  
ท าใหผ้ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก 

วิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจ้าแสดงออกทางความหมายของกิเลสตณัหา อนัเป็นส่ิง
เลวร้ายของมนุษย ์โดยแสดงผา่นลกัษณะคุณสมบติัของสีด า เป็นส่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกผา่นค่า
น ้ าหนกัของสีด าท่ีผา่นกระบวนการสร้างสรรคป์รากฏผา่นร่องรอยซ่ึงทบัซอ้นกนัเกิดข้ึนในผลงาน 
แล้วน ามาต่อประกอบผลงานให้มีขนาดใหญ่ เพื่อสะท้อนแนวความคิดของเน้ือหาในผลงาน
สร้างสรรค ์และตามความรู้สึกนึกคิด อนัแสดงออกมาผ่านรูปแบบผลงานจิตรกรรมเชิงนามธรรม 
สะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกจากสภาวะภายในจิตใจ 
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5. ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ชุดที ่5  
ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้ ขา้พเจา้น าผงถ่านมะรุมมาใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงสัจจะความเป็นจริงของวตัถุดิบและสมุนไพรท่ีน ามา
ทดลองสร้างสรรค ์โดยไดพ้ฒันาเทคนิควิธีการแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคการท างานให้ดีข้ึน โดยใช้
กาวน ้ ามาผสมกบัน ้ าเปล่า เพื่อให้ผงสีหรือสมุนไพรเกิดการยึดเกาะไดดี้ข้ึน ท าให้ผลงานในชุดน้ีมี
ทศันะทางความคิด ท่ีแสดงตวัออกมาจากการแกไ้ขปัญหาผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดท่ีผา่นมา 

ผลงานในชุดน้ีขา้พเจา้มีทศันะทางความคิดเร่ือง ความมัน่คง โดยมีกระบวนการ
ท างานท่ีแตกต่างออกไปจากชุด 4 คือ การวางแกว้น ้ าโดยไม่ยกแกว้น ้ าออกจากจุดท่ีวาง จนเสร็จส้ิน
กระบวนการสร้างสรรคข์องแต่ละแผ่นผลงาน เพื่อพฒันาการคน้หาความหมายในกระบวนการ 
ท างานสร้างสรรค ์และคน้หาการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกท่ีผ่านเทคนิควิธีการซ่ึงแตกต่าง
ออกไป ผลท่ีปรากฏออกมาของผงถ่านมะรุม คือ เกิดรูปทรงท่ีสร้างความรู้สึก อนัมีความเป็น
เอกภาพของรูปทรง แสดงถึงความมัน่คงหนกัแน่นข้ึน และแสดงผลต่อความคิดในเชิงจินตนาการ 
ผ่านสีของวตัถุดิบ คือ ผงถ่านมะรุม และรูปทรงซ่ึงเกิดข้ึนจากกระบวนการสร้างสรรค์ สะทอ้น 
สภาวะจิตใจ 

รูปทรงและสีจากผงถ่านมะรุม สร้างผลทางอารมณ์ความรู้สึกในดา้นความมัน่คง  
ตั้งมัน่ ทั้งจากเน้ือหาความหมายในกระบวนการสร้างสรรค ์และรูปทรงท่ีแสดงออกถึงความเป็น
เอกภาพ หนักแน่น และมีเป้าหมาย อนัเต็มไปดว้ยความเช่ือมัน่ ความเช่ือมัน่ในท่ีน้ีมากจากความ
เช่ือมัน่ท่ีเกิดข้ึนจากพลงัแห่งความศรัทธาต่อพระธรรมค าสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ 
ท่ีแสดงออกมาทั้งในรูปปรากฏเป็นร่องรอย และเทคนิคกระบวนการ ซ่ึงมีความหมายในผลงาน
วิทยานิพนธ์ชุดน้ี 

6. ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ชุดที ่6 
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ใชผ้งจนัทร์แดงใชใ้นการสร้างสรรค ์ผงจนัทร์แดง

เป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาโรค ขา้พเจา้ไดน้ ามาทดลองสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 6 
ข้าพเจ้าต้องการให้ผงจันทร์แดงแสดงออกมาสร้างผลกระทบต่อความคิด อารมณ์ความรู้สึก  
จากผงจนัทร์แดง โดยไดพ้ฒันาเทคนิคการท างานจากชุดก่อนข้ึนมาจากชุดท่ี 5 เป็นการพฒันาใน
กระบวนการสร้างสรรค ์โดยใชแ้กว้น ้ าสร้างสรรคไ์ปทีละแกว้ และน าแกว้น ้ าออกเม่ือจะท าการ
สร้างสรรคใ์นชั้นต่อไป โดยไม่ไดว้างแกว้ไวท่ี้เดิม แบบผลงานวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 5 ขา้พเจา้ใหค้วาม
อิสระกบักระบวนการท างานมากข้ึน เกิดการทบัซอ้นกนัของรูปทรง ซ่ึงเป็นไปตามอิสระเสรีเกิดข้ึน 
จากความเป็นจริง รูปทรงทบัซ้อนกนัหลายรูปทรง สร้างรูปทรงใหม่ต่าง ๆ เกิดพลงัทางอารมณ์
ความรู้สึกท่ีสะทอ้นออกมาตามความเป็นจริง 
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การแสดงออกทางความคิดของผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้มีความคิดในการ
แสดงออกเร่ืองความรุ่มร้อน ความรุ่มร้อนท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะภายในของมนุษย ์เปรียบไดด้ัง่ไฟท่ี
สุ่มทรวงมนุษย ์ก่อเกิดความทุกขเวทนาต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนในจิตใจมนุษย ์ท าใหม้นุษยต์กอยูใ่นวงัวน
แห่งความทุกขเวทนา แสดงออกมาผา่นคุณสมบติัของวตัถุดิบทางธรรมชาติ อนัแสดงตวัออกมาใน
การสร้างสรรคศิ์ลปะ ดว้ยผงจนัทร์แดงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการน ามาเป็นส่ือแสดงออกถึงแนวความคิด
และอารมณ์ความรู้สึก แลว้น ามาประกอบต่อเป็นรูปทรงต่าง ๆ ในผลงาน ให้เกิดแง่มุมมองการ
จินตนาการท่ีเกิดข้ึนจากผลงานสร้างสรรคจิ์ตรกรรมเชิงนามธรรมท่ีผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
งานศิลปะ 

ความคิดท่ีเกิดข้ึนในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ตามท่ีกล่าวมา ขา้พเจา้ตอ้งการแสดง
ความคิดถึงเร่ืองความรุ่มร้อน ท่ีเป็นสภาวะแห่งความทุกขจ์ากทุกขเวทนาต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในชีวิต  
อนัแสดงถึงความเจบ็ปวดร้าวรานของจิตใจ ขา้พเจา้มีความประสงคน์ าเสนอผา่นการแสดงออกของ 
ผงจนัทร์แดงดว้ยกระบวนการท างานสร้างสรรค ์ท่ีแสดงผลสีแดงเหมือนเลือดมนุษย ์เพื่อให้เกิด
เป็นรูปทรงต่าง ๆ แสดงความหมายทางนัยยะท่ีสอดคลอ้งถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีเจ็บปวด ร้อนรุ่ม 
ต่าง ๆ และแสดงความหมายทางความคิด ถึงความทุกขเวทนาของชีวิตมนุษย ์

7. ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ชุดที ่7 
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดท่ี 7 ขา้พเจา้น าผงขม้ินชนัมาใช้ในการท างาน เพื่อ 

แสดงออกถึงความคิดเร่ืองความอบอุ่น ทางความรู้สึกส่งผลจากผงขม้ินชนั ท่ีขา้พเจา้น ามาสร้างสรรค ์
ในผลงานชุดน้ี เพื่อน าพาสู่ความรู้สึกนึกคิดจากจินตนาการ อนัเกิดข้ึนจากผลงานสร้างสรรค ์
จิตรกรรมเชิงนามธรรม แสดงออกมามาแบบเรียบง่าย ไม่ยึดติดรูปแบบการท างาน พฒันาการ
สร้างสรรคเ์พื่อคน้หาความคิด ปัญญา 

ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงออกถึงความอบอุ่นท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างสรรคผ์า่นผงขม้ินชนั 
ท่ีมีคุณสมบติัเป็นสมุนไพร ซ่ึงใชก้นัในครัวเรือน ใชใ้นการผสมอาหาร เกิดผลทางดา้นสุขภาพของ
มนุษย ์แสดงออกถึงภูมิปัญญาของสังคมไทยในการด ารงชีพ แสดงความหมายเชิงนยัยะสู่ความรู้สึก
อบอุ่นของครอบครัว อนัเป็นสถาบนัเบ้ืองตน้ชีวิตของมนุษย ์ท่ีสะทอ้นสภาวะความรู้สึกภายใน 
ออกมาเป็นรูปทรง น ้ าหนัก ทั้งเบาบางและหนักแน่น ผสมผสานกนัอยู่ผลงาน จากร่องรอยและ
พื้นผวิท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขา้พเจา้ไดแ้สดงออกมาผา่นผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี 

พื้นผิวท่ีปรากฏบนผลงาน มีทั้ งแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึกถึง ความ
ละมุนละไม กบั ความหยาบกร้าน มีอ่อนย่อมมีแข็ง มีเบาย่อมมีหนัก มีด าย่อมมีขาว เป็นลกัษณะ
เป็นคู่ตรงข้าม ความขัดแยง้กัน แต่ก็แสดงถึงทัศนะความคิดในเร่ืองหลักสัจธรรมความเป็น
ธรรมชาติของชีวิต ท่ีมีทั้งส่ิงดีและส่ิงไม่ดีปะปนกนัอยู่ทั้งในสังคมและตวัตนของมนุษย ์แสดงถึง
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ความจริงท่ีเป็นอยูใ่นสภาพความเป็นจริง สะทอ้นถึงจิตวิญญาณของมนุษย ์ซ่ึงมีทั้งความเลวร้ายท่ี
น่ากลวัและความดีงามอนัสูงส่ง เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกคุณค่าจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย ์

8. ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ชุดที ่8 
ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 8 ขา้พเจา้น าครามมาใชใ้นกระบวนการสร้างสรรค ์

ผลงาน โดยน าแนวคิดเร่ืองความเป็นจิตวิญญาณ มาแสดงออกผ่านคุณสมบติัและสีของน ้ าคราม  
ให้เป็นส่ือแสดงผ่านถ่ายทอดสะทอ้นความคิดและอารมณ์ความรู้สึกท่ีแสดงถึงเร่ืองจิตวิญญาณ  
เพราะครามนั้นเป็นสัญญะความหมายทางดา้นสี ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุ คือ 
ชาวผูไ้ท (หรือ ภูไท) อนัเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงในประเทศไทย มกันิยมใชค้รามในการด ารงชีวิต 
โดยเป็นสีท่ีใช้ส าหรับยอ้มผา้เพื่อน ามาใช้สอยในวิถีชีวิต อันบ่งบอกถึงเร่ืองของวฒันธรรม  
ภูมิปัญญาความคิด อันเกิดข้ึนจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน และแสดงออกถึงคุณสมบัติของการ
แสดงออกทางดา้นจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย ์

ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีออกมา จากความคิดถึงเร่ืองวิถีชีวิตท่ีแสดงถึงจิต
วิญญาณของชาวชาวผูไ้ท (หรือ ภูไท) ผ่านสัญญะทางสีของคราม ครามคือสัญญะความหมายของ
วิถีชีวิต อนัเต็มไปดว้ยเร่ืองของภูมิปัญญา แสดงถึงเร่ืองวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ สะทอ้นความงดงาม  
ในชีวิต ขณะเดียวกนัก็แสดงออกถึงชีวิตท่ีต่อสู้ การด้ินรนเพื่อการด ารงอยู ่ซ่ึงใชส้ติปัญญา ในการ
ด าเนินชีวิต ปรากฏผา่นร่องรอยท่ีเกิดข้ึนเป็นรูปทรงต่าง ๆ อนัแสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งตวัตน 

ข้าพเจ้าสะท้อนผลงานจากสภาวะอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากความเป็นจิต
วิญญาณของชาติพนัธ์ุชาวผูไ้ท (หรือ ภูไท) ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน แสดงถึงอตัลกัษณ์ความเป็น
ตวัตนในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเชิงนามธรรม ซ่ึงปรากฏเร่ืองของจิตวิญญาณท่ีบ่งบอก 
ได้ถึง ภูมิปัญญา ประเพณี วฒันธรรม ท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ให้ปรากฏออกมาเป็น
วิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ “ร่องรอยบนัทึกสภาวะจิต” 
 
สรุปเร่ืองการวเิคราะห์และการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

จากการวิเคราะห์และการด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี มีการพฒันาการ 
หลายอยา่งท่ีเกิดข้ึนในแต่ละชุดผลงาน เป็นการพฒันาท่ีสมัพนัธ์ระหวา่งกนัชุดต่อชุด ทั้งดา้นเน้ือหา 
รูปแบบ อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน สู่การพฒันาแนวความคิดในวิทยานิพนธ์ พฒันาการวิเคราะห์
การด าเนินการสร้างสรรคใ์นการแสดงออกเชิงปฏิบติั เกิดการเดินทางของเวลา สร้างชุดความรู้กบั 
สภาวะปัจจุบนั เขา้ใจกบัส่ิงท่ีเป็นจริง อนัเป็นชุดความรู้ ความคิด ท่ีจะพฒันาสร้างสรรคต่์อไป 
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ความแตกต่างของแต่ละชุดจากการวิเคราะห์งาน น าพาไปสู่การพฒันาการด าเนินการ
สร้างสรรคแ์ละระบบกระบวนการสร้างสรรค ์เช่ือมโยงถึงทศันะความคิด อารมณ์ความรู้สึกของ  
แต่ละชุด ท าให้เกิดการวิเคราะห์พิจารณาท่ีละเอียดข้ึน ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ สู่การ
ด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์  

ขา้พเจา้วิเคราะห์จากผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีไดว้่า การเดินทางของช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึน
จากระบบแบบแผน ท่ีมาจากความเป็นจริง ผ่านการบนัทึกร่องรอยด้วยหลกัการกระบวนการ 
สร้างสรรค ์ก่อเกิดความคิด ความรู้จากสภาวะความจริง อนัเป็นความคิดท่ีสะทอ้นจากสภาวะความ
เป็นจริงในสงัคมปัจจุบนัและสะทอ้นถึงความเป็นจริง จากสภาวะปัจจุบนัของสงัคม ท าใหเ้กิดแง่มุม 
ทางความคิดท่ีกระตุน้เตือนสงัคมใหเ้ห็นถึงสภาวะความจริงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
 

 

ภาพท่ี 38 ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
ช่ือผลงาน  “The rhythm of life from consciousness” 
เทคนิค  สีฝุ่ นบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด  240 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 39 ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
ช่ือผลงาน  “The Balance of Mind number 1” 
เทคนิค  สีฝุ่ นบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด  160 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 40 ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 3 
ช่ือผลงาน  “The Balance of Mind number 2” 
เทคนิค  สีฝุ่ นบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด  160 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 41 ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 4 
ช่ือผลงาน  “The passion” 
เทคนิค  สีฝุ่ นบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด  128 x 144 น้ิว ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 42 ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 5 
ช่ือผลงาน  “The Spirit of Faith” 
เทคนิค  ผงถ่านมะรุมบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด  96 x 144 น้ิว ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 43 ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 6 
ช่ือผลงาน  “The Pain of Mind” 
เทคนิค  ผงจนัทร์แดงบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด  96 x 144 น้ิว ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 44 ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 7 
ช่ือผลงาน  “The Warmth of mental state” 
เทคนิค  ผงขม้ินชนับนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด  96 x 144 น้ิว ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 45 ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 8 
ช่ือผลงาน  “The Spirit of indigo” 
เทคนิค  ครามบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด  96 x 144 น้ิว ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
วิทยานิพนธ์ชุด “บนัทึกร่องรอยสภาวะแห่งจิต” ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาจากทศันคติ 

ท่ีว่า ศิลปะ คือ การบ าบดัและยกระดบัจิตวิญญาณมนุษย ์ขา้พเจา้จึงมีความเห็นว่ากระบวนการ 
การท างานสร้างสรรค ์เป็นหัวใจส าคญัส าหรับการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี ท่ีมีความหมายใน
เชิงปรัชญาความคิดของความเป็นปัจจุบนัขณะ อนัเป็นหลกัพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงมีความหมายตามแนวความคิดวิทยานิพนธ์ชุดน้ีของขา้พเจา้ ท าใหใ้นช่วง
ปฏิบติังานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ เหมือนเป็นการฝึกสมาธิอย่างหน่ึงของหลกัการเจริญสติแบบ 
อานาปานสติ ท่ีส่งผลใหข้า้พเจา้เกิดสติ ปัญญา อนัรู้เท่าทนัสภาวะจิตท่ีเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นปัจจุบนั  

ในขณะท่ีท างานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี ส่งผลต่อสภาวะจิตของขา้พเจา้ท่ีฟุ้งซ่าน 
สับสน วุ่นวาย ท าใหก้ารท างานศิลปะก็สามารถยกระดบัจิตวิญญาณของขา้พเจา้ใหสู้งข้ึน เกิดความ
สงบทางจิตใจ ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นอยู ่โดยเนน้หลกัการเจริญสติเขา้มาใชใ้นกระบวนการท างาน
สร้างสรรค ์เกิดการต่ืนรู้ของจิต การมองเห็นจิตท่ีส่งออกไปขา้งนอกอยา่งรู้เท่าทนั การท างานศิลปะ
ของขา้พเจา้จึงเป็นเหมือนกบัการฝึกปฏิบติัธรรมอยา่งหน่ึงไปดว้ย 

ผลจากการสร้างสรรค์งานศิลปะซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของข้าพเจ้า เ กิดผล 
ทางความหมาย ความคิด อารมณ์ความรู้สึก ท่ีแสดงออกมาโดยตรง ผ่านรูปทรงร่องรอยต่าง ๆ  
ท่ีทับซ้อนกันของระยะเวลาในการท างานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ได้ว่า  
การรู้เท่าทนัสภาวะจิตจากการเจริญสตินั้น สามารถน ามาปรับใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ 
ในการด าเนินชีวิตใหรู้้เท่าทนัสภาวะอารมณ์ อนัเกิดข้ึนในปัจจุบนัอยา่งมี สติและปัญญา น าพาไปสู่
ความสงบสุขภายในจิตใจอยา่งแทจ้ริง ขา้พเจา้จึงสรุปไดว้่า การท างานศิลปะก็สามารถบ าบดัรักษา
จิตวิญญาณท่ีล่มสลายใหห้วนคืนกลบัมาเขม้แขง็ไดอี้กคร้ัง เพื่อด ารงชีวิตในปัจจุบนัดว้ยสติ ปัญญา 
ในทางท่ีถูกตอ้ง 
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รายละเอยีดของผลงานการสร้างสรรค์ 
 
ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ 

1. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
ช่ือผลงาน “แรงบนัดาลใจจากผา้ทอมืออีสาน หมายเลข 1” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 125 x 480 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 

2. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
ช่ือผลงาน “แรงบนัดาลใจจากผา้ทอมืออีสาน หมายเลข 2” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 240 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 

3. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 3 
ช่ือผลงาน “แรงบนัดาลใจจากคราม หมายเลข 1” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 240 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 

4. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 4 
ช่ือผลงาน “แรงบนัดาลใจจากคราม หมายเลข 2” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 60 x 120 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 

5. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 5 
ช่ือผลงาน “แรงบนัดาลใจจากคราม หมายเลข 3” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 

6. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 6 
ช่ือผลงาน “แรงบนัดาลใจจากคราม หมายเลข 4” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560  
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7. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 7 
ช่ือผลงาน “แรงบนัดาลใจจากคราม หมายเลข 5” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 

8. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 8 
ช่ือผลงาน “บนัทึกร่องรอยแห่งสภาวะจิต หมายเลข 1” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 

9. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 9 
ช่ือผลงาน “บนัทึกร่องรอยแห่งสภาวะจิต หมายเลข 2” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 

10. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 10 
ช่ือผลงาน “บนัทึกร่องรอยแห่งสภาวะจิต หมายเลข 3” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร ต่อ 1 ช้ินผลงาน ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 

11. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 11 
ช่ือผลงาน “อิทปัปัจจยตา” 
เทคนิค สีฝุ่ นกระดาษสาปูบนไมอ้ดั  
ขนาด 120 x 160 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 

12. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 12 
ช่ือผลงาน “อายตนะ 6” 
เทคนิค ดินบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด 240 x 160 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 

13. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 13 
ช่ือผลงาน “มรรค 8” 
เทคนิค ดินบนผา้ดิบ 
ขนาด 200 x 400 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560  
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14. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 14 
ช่ือผลงาน “Three Planes” 
เทคนิค สีฝุ่ นบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด 80 x 80 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 

15. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 15 
ช่ือผลงาน “สติปัฏฐาน 4” 
เทคนิค สีฝุ่ นบนกระดาษสาปูบนผา้ดิบ 
ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 

16. ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ชุดท่ี 16 
ช่ือผลงาน “The spiritual world” 
เทคนิค สีฝุ่ นบนกระดาษสาปูบนไมอ้ดั 
ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 

 
ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

1. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 1 
ช่ือผลงาน “The rhythm of life from consciousness” 
เทคนิค สีฝุ่ นบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด 240 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 

2. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 2 
ช่ือผลงาน “The Balance of Mind number 1” 
เทคนิค สีฝุ่ นบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด 160 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 

3. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 3 
ช่ือผลงาน “The Balance of Mind number 2” 
เทคนิค สีฝุ่ นบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์  
ขนาด 160 x 240 เซนติเมตร ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 

4. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 4 
ช่ือผลงาน “The passion” 
เทคนิค สีฝุ่ นบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด 128 x 144 น้ิว ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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5. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 5 
ช่ือผลงาน “The Spirit of Faith” 
เทคนิค ผงถ่านมะรุมบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด 96 x 144 น้ิว ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 

6. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 6 
ช่ือผลงาน “The Pain of Mind” 
เทคนิค ผงจนัทร์แดงบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด 96 x 144 น้ิว ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561  

7. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 7 
ช่ือผลงาน “The Warmth of mental state” 
เทคนิค ผงขม้ินชนับนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด 96 x 144 น้ิว ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 

8. ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดท่ี 8 
ช่ือผลงาน “The Spirit of indigo” 
เทคนิค ครามบนผา้ซลัฟอร์ไรท ์
ขนาด 96 x 144 น้ิว ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2561 
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ประวัตผิ ู้เขยีน 
 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ นายวรวิทย ์แกว้ศรีนวม 
วนั เดือน ปี เกดิ 8 กรกฎาคม 2520 
สถานที่เกดิ จงัหวดั มุกดาหาร 
วุฒิการศึกษา - ศิลปมหาบณัฑิต ภาควิชาจิตรกรรม  

  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
- ปริญญาศิลปบณัฑิต ภาควิชาจิตรกรรม  
  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
- วิทยาลยัช่างศิลป ลาดกระบงั กรมศิลปากร  
- โรงเรียนบางกะปิ  
- โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร  
 
ประวติัการแสดงผลงานศิลปะ  
นิทรรศการเด่ียว  
พ.ศ. 2558  
      - แสดงเด่ียวนิทรรศการศิลปกรรม “เฮือน” “My Home” ณ ร้าน Bar 
bali bistro ถนน พระอาทิตย ์ท่าพระอาทิตย ์กรุงเทพมหานคร  
 
พ.ศ. 2557  
      - แสดงเด่ียวนิทรรศการศิลปกรรม “ความจริง” ณ หอศิลป์จามจุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 
ประวติัการแสดงผลงาน  
พ.ศ. 2561  
      - นิทรรศการวาดเสน้ สงขลาเมืองเก่า ณ สวนประวติัศาสตร์   
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์จงัหวดั สงขลา  
      - นิทรรศการ Exhibition of students’ Artworks under the project of 
Visiting International ARTISTS PROFESSORS   
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงั  
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สนามจนัทร์ จงัหวดั นครปฐม  
      - นิทรรศการ สาระ (ภาพ) ภาควิชาจิตรกรรม  
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร   
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงั  
สนามจนัทร์ จงัหวดั นครปฐม  
      - นิทรรศการ “โครงการรายงานอีสานร่วมสมยั และ นิทรรศการ  
อีสานสามญั” ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC Bangkok 
Art and Culture Centre กรุงเทพมหานคร  
 
พ.ศ. 2560  
      - นิทรรศการ “ราชธานีแห่งศิลปะ” ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา   
จงัหวดั อุบลราชธานี  
      - นิทรรศการ “ตามรอย เฟ้ือ หริพิทกัษ”์ โดย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ  
นาคะประทีป ณ RCB Galleria River City Bangkok  
      - นิทรรศการศิลปกรรม “ดิน น ้า ป่า ฟ้า แรงบนัดาลใจจากพอ่”   
โดยมูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ณ หอศิลปวฒันธรรม  
แห่งกรุงเทพมหานคร BACC Bangkok Art and Culture Centre 
กรุงเทพมหานคร  
      - นิทรรศการ "ค าสอนของพอ่" การศึกษาโครงการพระราชด าริ  
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการสร้างสรรค ์ 
ทางทศันศิลป์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยภาควิชาจิตรกรรม   
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร   
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้วฒันธรรมอนัดามนั จงัหวดั กระบ่ี  
      - นิทรรศการศิลปะของสมาคมศิลปินอีสาน ณ อ าเภอโขงเจียม  
จงัหวดั อุบลราชธานี  
      - นิทรรศการ "ค าสอนของพอ่" การศึกษาโครงการพระราชด าริ  
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการสร้างสรรค ์ 
ทางทศันศิลป์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยภาควิชาจิตรกรรม   
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร   
ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน  
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พ.ศ. 2559  
      - นิทรรศการภาพวาดพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ แปซิฟิก คลบั ตึกแปซิฟิกเพลส   
สุขมุวิท กรุงเทพมหานคร  
      - นิทรรศการภาพวาดพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของนกัศึกษาภาควิชาจิตรกรรม   
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร   
ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์กรุงเทพมหานคร  
      - ร่วมศิลปินจิตอาสาวาดภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
แจกประชาชนทัว่ไป ณ ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร  
      - ร่วมวาดภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และจดัแสดง ณ ลานอาจารย ์ศิลป์ พีระศรี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ  
      - ร่วมปฏิบติัการทางทศันศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ PSU 
International Art Workshop 2016 ณ สถาบนัวฒันธรรมศึกษา  
กลัยาณิวฒันา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 
พ.ศ. 2558  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการ ศิลปะเพื่อพอ่ของแผนดิน “กษตัริย ์เกษตร 
ศิลปะ” ณ พิพธิภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ณ จงัหวดั ปทุมธานี  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม และ สัมมนาเชิงปฏิบติัการ   
ของสมาคมศิลปินอีสาน ณ วิทยาลยัอาชีวะอุบลราชธานี   
จงัหวดั อุบลราชธานี  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “นบัเทา้ นบัทาง” ณ หอศิลป์  
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร  
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พ.ศ. 2557  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม และ สัมมนาเชิงปฏิบติัการ   
“วาดเสน้” ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
จงัหวดั ขอนแก่น  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ของคลบัหนา้พระลานรักในหลวง   
ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร  
 
พ.ศ. 2556  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ของคลบัหนา้พระลานรักในหลวง   
ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร  
 
พ.ศ. 2555  
      - ร่วมแสดงแสดงนิทรรศการศิลปกรรม กลุ่ม “Day. Night. Mind. 
Emotion” ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ภาพกว-ีอีสาน” อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน
แผน่ดินอีสาน ณ หอศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
จงัหวดั ขอนแก่น  
 
พ.ศ. 2554  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “สินไซ สองฝ่ังโขง”   
ณ หอศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดั ขอนแก่น  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการแห่งการแบ่งปัน วาดน ้าใจ ช่วยน ้าท่วม รายได้
น าเขา้มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม   
ณ โรงแรม s15  
 
พ.ศ. 2553  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “กินดว้ย-ไดเ้ปล่า” โดย พีรนนัท ์   
จนัทมาศ และ วรวิทย ์แกว้ศรีนวม  ณ ธีโอลี ดิ วอลค์ ออฟ อาร์ต สเปซ  
กรุงเทพมหานคร  
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พ.ศ. 2552  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “Lives on earth” ณ ค าดารา  
แกลเลอร่ี  จงัหวดั เชียงใหม่  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “วาดเสน้เพื่อในหลวง” ณ 333   
แกลเลอร่ี อาคารสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพมหานคร  
      - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมของ “สมาคมศิลปินอีสาน” คร้ังท่ี 2   
ณ จงัหวดั บุรีรัมย ์ 
     - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมของ “สมาคมศิลปินอีสาน” คร้ังท่ี 1   
ณ จงัหวดั อุบลราชธานี  
     - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มอนุรักษแ์ก่งกระจาน   
ณ จงัหวดั เพชรบุรี  
     - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม “Color image” ณ จามจุรี  
แกลเลอร่ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 
ช่วงระหวา่งเรียนระดบัปริญญาตรี  
      - นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ ของนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย   
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร   
ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเน่ืองในวนัอาจารยศิ์ลป์ พีระศรี   
ณ ตึกศิลป์ พีระศรี 1 มหาวิทยาลยัศิลปากร  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “Bangkok Art Exposition”   
ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพมหานคร  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนกัศึกษาคณะจิตรกรรม   
ประติมากรรมและภาพิมพ ์สญัจร ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
จงัหวดั ขอนแก่น  
      - ร่วมแสดงผลงานนกัศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ  
ภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
      - ร่วมแสดงผลงงานวาดเสน้นกัศึกษาคณะจิตรกรรม   
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “Land and House” กรุงเทพมหานคร  
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      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “การไฟฟ้านครหลวง” 
กรุงเทพมหานคร  
 
เกียรติประวติั  
พ.ศ. 2561  
      - ไดรั้บทุนสร้างสรรค ์ศิลป์ พีระศรี คร้ังท่ี 18 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร มหาวิทยาลยัศิลปากร  
      - วิทยากรบรรยายและสาธิต การวาดภาพสีน ้ามนั ใหก้บันกัศึกษา  
คณะมนุษยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ จงัหวดั สุรินทร์  
      - วิทยากรบรรยายและสาธิต การวาดภาพสีน ้ามนั ใหก้บันกัศึกษา  
คณะมนุษยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม ณ ภูผาเทิบ   
จงัหวดั มุกดาหาร  
 
พ.ศ. 2558   
      - วิทยากรบรรยายหวัขอ้ “ชีวิตและผลงาน” ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดั มหาสารคาม  
 
พ.ศ. 2557  
      - วิทยากรบรรยายเชิงสมัมนาและปฏิบติัการหวัขอ้ “วาดเสน้”   
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 
พ.ศ. 2546  
      - วิทยากรอบรมสีน ้า, สีน ้ ามนั ส าหรับบุคคลภายนอก มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  
 
พ.ศ. 2540  
      - ไดรั้บทุน “สนบัสนุนนกัศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ  
ภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2539  
      - ไดรั้บทุน “บุญรอดพฒันานิสิต” มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี  7 หมู่ 8  ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง  
จงัหวดั มุกดาหาร 49160   
โทรศพัท:์ 0628165189   
Email: ballbarbu@gmail.com   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
	สมมติฐานของการศึกษา
	ขั้นตอนของการศึกษา
	ขอบเขตการศึกษา
	แหล่งข้อมูล

	บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
	แรงบันดาลใจจากสุนทรียศาสตร์แบบ วะบิ-ซะบิ
	แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน
	แรงบันดาลใจจากแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะ
	สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

	บทที่ 3 วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
	ฝึกการเจริญสติแบบอานาปานสติของพุทธศาสนา
	เทคนิคที่ใช้ในกระบวนการทำงานสร้างสรรค์
	รูปแบบของผลงานสร้างสรรค์
	กระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์
	ขั้นตอนการสร้างสรรค์
	ข้อสรุปของวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

	บทที่ 4 การวิเคราะห์และการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
	ผลงานสร้างสรรค์ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์
	ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์

	บทที่ 5 บทสรุป
	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

