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ศิลปนิพนธ์ชุดดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ (Balance : Body and Mind) เป็นส่วน

หนึ่งของการศึกษาแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะผ่านการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  จากค าถาม
ของการศึกษาที่ว่า แนวทางการใช้วิปัสสนากรรมฐานในการสร้างสรรค์ศิลปะมีรูปแบบเป็นอย่างไร  
และจะสามารถใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในตัวตนกับพ้ืนที่ว่าง  (รูป - 
นาม) ตามความเป็นจริงได้อย่างไร 

วัตถุประสงค์ทางการศึกษา 1.แสดงออกทางทัศนศิลป์ด้วยการส ารวจความเคลื่อนไหว
ของตนเองกับพ้ืนที่ว่างแวดล้อมที่มีความหมาย ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ 2.ศึกษา
แนวทางการใช้สมาธิและวิปัสสนากรรมฐานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และ 3.เพ่ือให้บุคคลทั่วไป
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของร่างกายและลมหายใจเป็นวิปัสสนาธุระ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการมีชีวิตอยู่
ของมนุษย์ และน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป  โดยวิธีการ
ศึกษาแบ่ งออกเป็น  2 ด้านคือ  1.ด้านแนวความคิดจากปรัชญาแนวคิดพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนานิกายเซน 2. ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศึกษาจากแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของศิลปินอ้างอิง 

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากร่องรอยประทับในขณะ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยเทคนิควีดีโอศิลปะการแสดงสด (VDO Performing Arts) และศิลปะ
การจัดวาง (Installation Arts) จ านวน 4 ชุด และค้นพบว่างานศิลปะที่ใช้พลังสมาธิเป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปะเซนมี 3 ลักษณะคือ 1.การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการสร้างสรรค์ 
2. การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน  3. การใช้พลังสมาธิทั้งแบบฉับพลัน
และแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

โดยผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจเป็นผลงานที่ใช้ทั้ง
พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาและแบบฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงานที่น าเสนอสภาวะความสมดุล
ระหว่าง รูป (ร่างกาย) กับนาม (ลมหายใจ) ด้วยการประทับร่องรอยร่างกายในแต่ละขณะของลม

 



  จ 

หายใจผ่านช่วงจังหวะและระยะเวลาในแต่ละหนึ่งลมหายใจ ด้วยการแทนค่า รูป = ร่องรอยประทับ
ร่างกาย (เท้า/ ใบหน้า/ อวัยวะอ่ืนๆ) นาม = ลมหายใจ (พ้ืนที่ว่าง/ จังหวะ/ ระยะเวลา) 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58007803 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Body, Mind, Breath, Balance, Meditation processes 

MISS NOPHAKLAO SRIMATYAKUN : BALANCE : BODY AND  MIND  THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR EMERITUS PISHNU SUPARNIMIT 

The art thesis called “Balance : Body and Mind" is the reflection of the 
study, the exploring of balance between the body, breath and one's own mind while 
practicing meditation through the creation of arts. This thesis aimed to 1. Express in 
visual art by applying the reaction from exploring self-movements and meaningful free 
space surrounding then convey them in the forms of arts. 2. Study guidelines for using 
meditation in order to create works of arts and 3. Encourage the awareness of public 
about the importance of the body and breath as the burden of contemplation which 
are necessary for human living and employ the knowledge obtained from the study to 
apply to create further works of arts. 

By studying the philosophy of Buddhism, Zen Buddhism and the guidance 
for creating works of reference artists with the comparative analysis and the 
experimentation through art creation which are VDO performing arts and installation 
arts. 

According to the results of this study, the researcher was able to create 
totally 4 works of arts from the stamping (imprint) while practicing meditation. 
Furthermore, the findings represented that arts which used power of meditation as 
guidelines to create works of Zen artists can be divided into 3 major characteristics, 
namely 1.) The usage of the power of sudden meditation to create arts 2.) The usage 
of the power of time consuming meditation to create arts and 3) The usage of both 
the power of time consuming meditation and sudden meditation to create arts. 

The presentation of these works are related to the balance between forms 
(bodies) and  abstracts (breath) by stamping the body traces in each moment of breath 
through the rhythm and duration of each one of breath with representation of forms 

 



  ช 

= traces of body stamping (foot/ face / other organs), abstracts = breaths (free space / 
rhythm / duration) 
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ได้เสียสละเวลาเพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาตรวจปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอันมีค่าที่
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คุณประโยชน์ที่บังเกิดจากรายงานการวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่ทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น รวมถึงบิดา มารดา ผู้ให้การศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้
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บทที ่1 
บทน า 

 

ดุลยภาพ (balance or equilibrium) หรือความสมดุลเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษย์และทุกสรรพสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันบนโลก สภาวะความสมดุลของสรรพสิ่งจึงเป็นไปตามเหตุ

ปัจจัยและเก้ือหนุนซึ่งกันและกันอย่างได้ดุลและไม่หยุดนิ่ง การเคลื่อนขยับที่เกิดจากการถ่วงดุลถ่ายเท

และกลับมาสู่สภาวะสมดุล คือสัมพันธภาพที่เกื้อหนุน เชื่อมโยงและเกี่ยวพันธ์ทุกสรรพสิ่งให้ด าเนิน

ชีวิตไปได้อย่างเป็นปกติ ดุลยภาพจึงมีความส าคัญและน าไปสู่การเกิดระบบระเบียบต่อการอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข  

การสร้างดุลยภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์

จ าเป็นต้องสร้างดุลยภาพให้เกิดกับตนเองใน 3 ด้านอันประกอบไปด้วย 1. ดุลยภาพของร่างกาย การ

รักษาดุลยภาพให้เกิดกับร่างกายของตนเอง โดยการท าความเข้าใจว่าร่างกายมนุษย์เป็นองค์รวม เมื่อ

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย การเสียดุลของร่างกายย่อมกระทบทั้งระบบ 

การรักษาดุลยภาพในร่างกายจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในเบื้องต้น 2. การรักษาดุลยภาพทางจิตใจ อารมณ์ 

ความรู้สึก อารมณ์ของมนุษย์จะมีขึ้นลง สงบและเดือดพล่าน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการควบคุม

อารมณ์ของแต่ละบุคคล แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือพยายามสร้างสมดุลของอารมณ์ให้กลับคืนสู่อารมณ์ซึ่ ง

เป็นทางสายกลาง มีเหตุมีผล เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย และ 3. ดุลยภาพ

ระหว่างร่างกายและจิตใจ ที่นับว่ามีความส าคัญยิ่ง เพราะร่างกายกับจิตใจของมนุษย์นั้นมีการเกี่ยว

โยงซึ่งกันและกัน เมื่อร่างกายเสียดุลเกิดการเจ็บป่วย จิตใจก็ย่อมเกิดความห่อเหี่ยวตามไปด้วย ขณะที่

จิตใจห่อเหี่ยวเกิดความเครียดย่อมส่งผลต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บในทางกายได้เช่นกัน  

การฝึกจิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นแนวทางที่ท าให้จิตเกิดการพัฒนาและมี

ความเข้มแข็งขึ้น ส่วนการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และถูกสุขลักษณะย่อมช่วยให้ร่างกาย

เจริญเติบโตและแข็งแรงด้วยเช่นกัน การรักษาความบริสุทธิ์ของจิตบนร่างกายที่แข็งแรงจึงเป็นการ

สร้างสมดุลให้กับร่างกายและจิตที่เหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและน าไปสู่ความก้าวหน้าในการ

ด าเนินชีวิตในทุกๆ ด้านได้ดีกว่าร่างกายที่อ่อนแอ การสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างร่างกายและจิตใจ 

จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ลมหายใจเป็นพ้ืนฐานของชีวิตโดยทั่วไป สัตว์และมนุษย์ต่างก็อาศัยลมหายใจเป็นส่วนหนึ่ง

ของการมีชีวิตอยู่ การหายใจเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เราได้มาตามธรรมชาติ ท าได้เองเป็นอัตโนมัติ 

แต่การหายใจแบบมีสติหรือการก าหนดลมหายใจเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนซึ่งมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ท าได้ 

การหายใจอย่างเป็นจังหวะหรือการก าหนดสติเป็นส่วนหนึ่งของการท าสมาธิที่มีผลในเชิงสร้างสรรค์

หลายด้าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เป็นที่ทราบกันดีว่าการ

สร้างสรรค์งานศิลปะระดับเลิศต้องอาศัยพลังสมาธิขั้นสูง นอกเหนือจากการฝึกปรือในแบบทักษะ

อย่างหนักซึ่งก็ต้องมีสมาธิเป็นส่วนเสริมเช่นกันดังตัวอย่างของงานศิลปะชั้นสูงในทุกๆวัฒนธรรม แต่

ในอีกทางหนึ่งการท าสมาธิจนจิตนิ่งจากนั้นลงมือสร้างผลงานศิลปะอย่างฉับพลันดังตัวอย่างของ

ภาพวาดพู่กันแบบเซนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างสรรค์ ซึ่งอย่างไรก็ตามแม้ศิลปินจะสร้างสรรค์

ผลงานด้วยวิธีการการใช้สมาธิโดยตรง หรือใช้สมาธิโดยฉับพลันก็ตาม ต่างต้องอาศัยเวลาในการ

ฝึกปรือ และสั่งสมทักษะให้มีความช านาญจนสามารถถ่ายทอดพลังแห่งความตั้งมั่นและแน่วแน่นั้น

ออกมาให้ปรากฏในงานได้อย่างน่าชื่นชม 

ความมุ่งมั่นในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้เข้าใจถึงสภาวะอันแท้จริงตามความเป็นจริง คือ

การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน รวมถึงการเพียรเฝ้าสังเกตร่างกายและลมหายใจของตนเพ่ือให้เข้าใจ

สภาวะอันแท้จริงที่สัมพันธ์กันของกายและใจ และในทางพุทธศาสนาคือความเข้าใจถึงสภาวะอันไม่จี

รังของสรรพสิ่ง เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่า เป็นความไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกขัง) และไม่มี

ตัวตน (อนัตตา) ผลจากการฝึกวิปัสสนา บุคคลจะเริ่มปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง เมื่อจิต

มีความยึดมั่นน้อยลง เป็นอิสระ เบาสบาย และอาการผ่อนคลายก็จะบังเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ การ

เจริญวิปัสสนาจึงน ามาซึ่งความดับทุกข์ และความสงบสุขท่ีมิได้อาศัยปัจจัยภายนอก หากแต่เกิดขึ้นได้

จากตัวของเราเอง 

วิปัสสนากรรมฐานจึงไม่ใช่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่เป็นวิธีการฏิบัติที่คนทุกเพศ ทุกวัย ไม่

ว่าชายหรือหญิงก็สามารถน าไปปฏิบัติได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามวิถีชีวิตของแต่ละ

บุคคล วิปัสสนาหรือการเรียนรู้ อย่างจริงใจ เพียรพร้อมที่จะเข้าถึงและมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็น

จริง โดยเริ่มจากตนเอง เริ่มที่ร่างกายและลมหายใจ การวิปัสสนากรรมฐานจึงไม่ใช่สิ่งไกลตัว แต่

สามารถท าได้ง่าย ในทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จ ากัดกาล การเฝ้าพิจารณาให้เห็นถึงสภาวะความเป็นจริง
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ของร่างกายและจิตใจในทุกขณะจิตของปัจจุบันขณะ จึงสามารถปฏิบัติได้ทั้งในอิริยาบถใหญ่ คือ ยืน 

เดิน นั่ง นอน และในอิริยาบถย่อย ซึ่งเป็นอิริยาบถส าคัญที่จะต่อยอดให้พัฒนาการของการเจริญ

วิปัสสนากรรมฐานของแต่ละบุคคลพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปในทุกขณะจิตของการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็ น

การรับประทานอาหาร การเคี้ยว การกลืน การดื่ม การกิน การขยับร่างกาย ในทุกๆ อิริยาบถ ทั้งนี้ก็

เนื่องมาจาก มนุษย์เราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับหลายสิ่งหลายอย่างในแต่ละวัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น

อิริยาบถย่อยเป็นส่วนใหญ่ การฝึกสติให้เกิดในทุกขณะด้วยวิปัสสนาจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน ามาซึ่ง

ความสงบสุข ความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับผู้ที่รู้เท่าทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกายและจิตใจตน 

การปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของการท าวิปัสสนากรรมฐาน และ

ในขณะที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในอิริยาบถต่างๆ ก็อาจกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน

ศิลปะได้เช่นเดียวกัน เฉกเช่นเดียวกับ การยืน เดิน นั่ง และนอน ชีวิตกับการท างานและการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นสิ่งเดียวกัน 

  

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

การตระหนักรู้ถึงคุณค่าในสัมพันธภาพระหว่างร่างกายกับลมหายใจ เป็นสิ่ งส าคัญส าหรับ

ชีวิต การได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะที่สะท้อนแนวความคิดเกี่ยวกับสภาวะความสมดุล ระหว่าง

ร่างกายกับลมหายใจ จึงเป็นสิ่งดี ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง ผู้สร้างสรรค์ผลงานเอง และผู้ที่สนใจ

ศึกษาดูงานศิลปะที่มีแนวความคิดดังกล่าวในการสร้างสรรค์ผลงาน การศึกษาและการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด Balance: Body and Mind (ดุลยภาพ : ร่างกาย กับ ลมหายใจ) จึงเกิดข้ึนโดย

มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ  

1.  เพ่ือแสดงออกทางทัศนศิลป์ด้วยการใช้ปฏิกิริยาจากการส ารวจความเคลื่อนไหวของ

ตนเองกับพ้ืนที่ว่าง ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบศิลปะการแสดง (Performing Arts) ศิลปะการจัดวาง 

(Installation Arts) และ งานวีดีโออาร์ตส์ (VDO Arts) ด้วยความประณีต ละเอียดอ่อนช้อย และมี

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ (Visual Arts) เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพร่วมกันระหว่าง

ร่างกาย ลมหายใจ จิตสมาธิและความมีเอกภาพของศิลปะ 
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2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการน าวิปัสสนากรรมฐานไปใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะ และศึกษา

แนวทางการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการศึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนรู้เพ่ือท าความ

เข้าใจในตัวตนกับพ้ืนที่ว่าง (รูป – นาม) ตามความเป็นจริง ตามหลักปรัชญาในพระพุทธศาสนา และ

พุทธศาสนานิกายเซน เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่า ความส าคัญของดุลยภาพระหว่างร่างกายกับ

ลมหายใจ อันเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ดุลยภาพของชีวิตที่สมบูรณ์ 

3.  เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ฉุกคิดถึง ความส าคัญของร่างกาย และลมหายใจ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ

ในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ แต่ด้วยวิถีของการด ารงชีพมักต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ จึงท า

ให้คนส่วนใหญ่มักมองข้ามสิ่งส าคัญที่มนุษย์มีติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดดุลยภาพ : 

ร่างกาย กับ ลมหายใจ (Balance : Body and Mind) จึงถูกสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อให้เป็นอีกแนวทางที่จะ

ช่วยให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของดุลยภาพระหว่า ร่างกายกับ ลมหายใจ และช่วยเป็นแรง

บัลดาลให้กับผู้ที่สนใจศึกษา แลสร้างสรรค์งานที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันได้น าไปต่อยอดสร้างสรรค์

ผลงานของตนเองต่อไปได้ในอนาคต 

4. เพ่ือให้เห็นว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับปฏิบัติการทางศิลปะนั้นมีความเชื่อมโยง

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพียงแต่ผู้ศึกษาเริ่มต้นจากการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและต่อยอดไปสู่

การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 

 

ค าถามส าคัญของการศึกษา 
  

1.  การแสดงออกทางทัศนศิลป์ด้วยการใช้ปฏิกิริยาจากการส ารวจความเคลื่อนไหวของ

ตนเองกับพ้ืนที่ว่าง ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบศิลปะการแสดง (Performing Arts) ศิลปะการจัดวาง 

(Installation Arts) และ งานวีดีโออาร์ตส์ (VDO Arts) ด้วยความประณีต ละเอียดอ่อนช้อย และมี

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ (Visual Arts) เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพร่วมกันระหว่าง

ร่างกาย ลมหายใจ จิตสมาธิและความมีเอกภาพของศิลปะมีวิธีการอย่างไร 

2.  จากการศึกษาแนวทางการใช้วิปัสสนากรรมฐานในการสร้างสรรค์ศิลปะผลปรากฏ

อย่างไร และมีแนวทางใดที่จะสามารถใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการศึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์

ขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตัวตนกับพ้ืนที่ว่าง (รูป - นาม) ตาม
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ความเป็นจริง ตามหลักปรัชญาในพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนานิกายเซน และตระหนักรู้ถึงคุณค่า 

ความส าคัญของดุลยภาพระหว่างร่างกายกับลมหายใจ อันเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ดุลยภาพของชีวิตที่

สมบูรณ์ได้ผลอย่างไร 

3.  ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดดุลยภาพ : ร่างกาย กับ ลมหายใจ (Balance : Body and 

Mind) จะสามารถเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของดุลยภาพระ

หว่า ร่างกายกับ ลมหายใจ และช่วยเป็นแรงบัลดาลให้กับผู้ที่สนใจศึกษา แลสร้างสรรค์งานที่มีแนวคิด

ใกล้เคียงกันได้น าไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไปในอนาคตได้อย่างไร 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาศิลปนิพนธ์ชุดนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 2 ด้านดังนี้   

 

1. กรอบทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานิกายเซน อันประกอบไปด้วย  

1.1 สมาธิและวิปัสสนากับพุทธศาสนา ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเจริญกรรมฐานตาม

หลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 2 ประเภทคือ การเจริญสมถกรรมฐาน และการเจริญวิปัสสนา

กรรมฐาน 

1.2 สมาธิกับเซน ศึกษาค าสอนและการฝึกอบรมทัศนคติเพ่ือรวมจิตวิญญาณที่

น าไปสู่การรู้แจ้ งด้วยการปฏิบัติที่ ไม่มีแบบแผน หรือหลักค าสอนที่ เป็นรูปแบบตามต ารา 

พระพุทธศาสนานิกายเซนเป็นนิกายที่เกิดจากผลของการศึกษาเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียบเรียงเป็น

ตัวอักษร ค าสอน หรือหลักปรัชญาที่เคยบอกเล่าเพ่ือบรรเทาและขัดเกลาจิตใจให้กับผู้ใดมาก่อน 

พระพุทธศาสนานิกายเซนจึงไม่มีหลักค าสอน ต ารา หรือความเชื่อเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้า 

1.3 สมาธิกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ ศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินเซน ซึ่ งล้วน

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน อันได้แก่ การจัดคะเระซันซุย (Zen 
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garden) พิธีชงชาหรือชะโนะยุ (Chanoyu) การสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไม้ไผ่เบบปุ ปุ (Beppu 

Bamboo) จิตรกรรมเซน (Zen painting)  

1.4 เวลากับการสร้างสรรค์ศิลปะ ศึกษาด้านของสุนทรียภาพของเวลาในฐานะที่เป็น

ปัจจัยส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อคุณค่า ของวัตถุ งานศิลปะ และความเชื่อหรือวิถีปฏิบัติ มนุษย์สามารถ

เข้าใจบริบททางสังคม และรากเง้าความเป็นมาของตนเองได้ก็ด้วยวัตถุสิ่งของเก่าๆ ที่บอกเล่าเรื่องราว

ในอดีตผ่านร่องรอยของระยะเวลา อันเป็นส่วนส าคัญของสุนทรียภาพแบบ “มุโจ” หรือสุนทรียภาพที่

เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานปรัชญาแนวความคิดของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวพันธ์โดยตรงกับเรื่องของเวลา และ

ความชื่นชมยินดีต่อความงามแห่งร่องรอยที่ถูกเสื่อมสลายไปตามการเวลา 

 

2. การศึกษาทางด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยศึกษาจากกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปินอ้างอิง ที่มีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิดใกล้เคียงกันประกอบไปด้วย  

2.1 ศึกษาศิลปินที่ใช้เทคนิคการประทับร่องรอยในการสร้างสรรค์ผลงาน  

2.2 ศึกษาศิลปินที่ใช้พลังสมาธิเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน  

โดยศึกษาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งผู้ศึกษาสนใจกระบวนเทคนิควีดีโออาร์ต 

(VDO Art) ศิลปะการแสดง (Performance Art) และศิลปะการจัดวาง (Installation Art) เนื่องจาก

กระบวนการทางเทคนิคต่างๆ เหล่านี้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นแล้วว่าจะสามารถถ่ายทอดแนวความคิดด้าน

ปรัชญาพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนานิกายเซนด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะได้ โดยท าการศึกษาและ

สร้างสรรค์ผลงานจ านวน 4 ชุดดังนี้ 

 ผลงานชุดที่ 1 “The beginning of self- learning” เป็นผลงานการศึกษาวิถีแห่งความ

สมดุล ระหว่างร่างกายกับลมหายใจของตนเองในขณะกระท าอิริยาบถเดิน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่ มต้นของ

กระบวนการ การศึกษาสภาวะสมดุลระหว่างร่างกายกับลมหายใจและพ้ืนที่ว่าง ของกระบวนการ

การศึกษาสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุด ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ (Balance : Body and Mind) 

ด้วยการสะท้อนแนวความคิดความเป็น รูป-นาม (ร่างกายกับพ้ืนที่ว่างภายในและภายนอก) การมีอยู่ 

เกิดข้ึน และดับลง หมุนเวียนเป็นวัฏฏะ เป็นสภาวะ ตามหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา 

ผลงานชุดที่ 2 “The conversation between body and mind” เป็นผลงานการบันทึก

การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างร่างกายกับลมหายใจในขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการประทับ 
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และการบันทึก เพ่ือทบทวนและตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 

เรียนรู้และเข้าใจในคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย กับลมหายใจ อันเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตที่คนเรา

มักมองข้ามไป และเป็นการพัฒนาผลงานในระดับที่ 2 ของการคิดวิเคราะห์และทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิด

จากการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานชุดที่ 3 “The imprint of self- learning” เป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากการศึกษา

สภาวะความสมดุลส่วนตัว ระหว่างร่างกายกับลมหายใจและพ้ืนที่ว่างส่วนบุคคล ในขณะเคลื่อนไหว 

ภาพสะท้อนเหตุปัจจัย สัมพันธภาพแห่งการเคลื่อนไหว ของร่างกาย ลมหายใจ กับพ้ืนที่ว่างส่วนตัว 

เมื่อสิ่งหนึ่งเกิดข้ึน จึงส่งผลให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อมีผลย่อมมีเหตุที่ท าให้เกิดผล เช่นเดียวกับการเกิดขึ้น

ของรูปร่างกายที่เคลื่อนไหวจากแรงขับเคลื่อนของธาตุลมภายใน (พ้ืนที่ว่างภายใน) และปรากฏรูปบน

พ้ืนที่ว่างภายนอก ขับเคลื่อนตามเหตุปัจจัยของธาตุภายใน (ดิน น้ า ลม ไฟ) เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป 

เป็นสภาวะที่ส่งผลซึ่งกันและกัน บนความสมดุลในพื้นท่ีเฉพาะตน 

ผลงานชุดที่ 4 “The relationship of body and mind” เป็นผลงานการศึกษาสภาวะ

ความสมดุลส่วนตัว ตามหลักแนวคิดปรัชญาพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นให้ศึกษาตนเป็นหลักส าคัญเหนือ

สิ่งอ่ืนใด ดังค ากล่าวของค าสอนอันไม่ปรากฏชื่อที่ว่า "มองโลกภายนอกต้องมองให้กว้างมองให้ไกล 

มองโลกภายในต้องมองตน” ผลงานชุด The relationship of body and mind จึงเป็นผลงานแห่ง

ความหมาย และการจดจ าสิ่งส าคัญต่าง ๆ อันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ การท าความรู้จักกับตนเองของผู้

สร้างสรรค์งาน  

 

ขั้นตอนการศึกษา 
 

ขั้นตอนทางการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสร้างสรรค์ดล

วิทยานิพนธ์ชุดดุลยภาพ ร่างกายกับลมหายใจ (Balance : Body and Mind)  มีขั้นตอนการศึกษา 5 

ขั้นตอน คือ  

1.  สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการศึกษาข้อมูล 4 ด้านคือ จากเอกสารผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทาง 
ประวัติศาสตร์ และปรัชญาแนวความคิดในพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนานิกายเซน สัมภาษณ์
(Interview) สังเกตการณ์ (Observation) จากผู้รู้เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และศิลปินผู้
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สร้างสรรค์งานที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน และลงพื้นที่เพ่ือศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ปรากฏในเมืองไทย 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารที่มีการบันทึก และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่ได้

รวบรวมและศึกษาค้นคว้า กลั่นกรองเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

3.  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวจัดวาง (Installation Art) และการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ศิลปะการแสดงสด (VDO Performance Art) โดยมีขนาดผันแปรตามพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการ  

4.  จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม เพ่ือน าเสนอผลงานที่ได้สร้างสรรค์ ต่อคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิและน าเสนอผลงานออกสู่สาธารณชน 

5.  สรุปผล และ จัดท ารูปเล่มรายงานการวิจัย 
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาประมาณ 2 ปี 6 เดือน คิดว่าจะเริ่มงานวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2560 และเสนอวิทยานิพนธ์ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 
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วิธีการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 
 

1.  ศึกษา ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล   

1.1  ศึกษาและพิสูจน์ข้อมูลจากเอกสารหนังสือ ปรัชญาพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนานิกายเซน และเรื่องที่เก่ียวข้อง  

1.2  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการท างานศิลปะของศิลปินที่สร้างสรรค์งานด้วย

แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับเวลา และกระบวนเทคนิคการประทับร่องรอย 2 ท่านอันได้แก ่1.  แอน เทเลซ่า 

คีร์สเมคเกอร์ (Anne Teresa De Keersmaeker ค.ศ 1960 - ปัจจุบัน) 2.  เฟเดอรริโค พิเทรลลา 

(Federico Pietrellaค.ศ. 1973 - ปัจจุบัน) 

  1.3  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการท างานศิลปะของศิลปินที่ใช้พลังสมาธิในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 4 ท่านดังนี้   

1.  ศิลปินที่ใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานอัน

ได้แก่ วูฟกัง ไลบ์  (Wolfgang Laib ค.ศ. 1950 - ปัจจุบัน) และ โมโตอิ ยามาโมโต (Motoi 

Yamamoto ค.ศ. 1966 - ปัจจุบัน)  

2.  ศิลปินที่ใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงาน อันได้แก ่   

วัง ดงหลิง (Wang Dongling ค.ศ. 1945 - ปัจจุบัน) 

   3.  ศิลปินที่ใช้ทั้งพลังสมาธิแบบกินระยะเวลา และพลังสมาธิแบบฉับพลัน

ในการสร้างสรรค์ผลงาน อันได้แก ่ดักลาส ดิแอซ (Douglas Diaz ค.ศ. 1972 - ปัจจุบัน) 

   1.4  สัมภาษณ์ (Interview) และการสังเกต (Observation) จากผู้รู้เรื่องการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน และศิลปินผู้สร้างสรรค์งานที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน  

  1.5  ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏใน

เมืองไทย 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารที่มีการบันทึก และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่ได้

หรวบรวมและศึกษาค้นคว้า โดยน ามาใช้เป็นกรอบแนวความคิด แรงบัลดาลใจและเป็นแนวทางใน

การสร้างสรรค์ผลงาน 
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3.  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเชิงทดลอง ด้วยกระบวนเทคนิคการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

(VDO Performance Art) และศิลปะการแนวจัดวาง (Installation Art) โดยมีขนาดผันแปรตามพื้นที่

จดัแสดงนิทรรศการ  

 4.  น าเสนอต่อคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอผลงานต่อสาธารณะชน เพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพของผลงาน 

 5.  สรุปผลการประเมินแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน ปรับปรุงแก้ไข 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 
  

 1.  อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว   

2.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่ออินเตอร์เน็ต 

3.  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ส าหรับการน าเสนอผลงาน 

4.  อุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะส าหรับศิลปะการแสดงสด (Performance Art) และ 

ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) 

5.  อุปกรณ์ส าหรับจัดท า เอกสาร รูปเล่มศิลปะนิพนธ์ 
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน (โดยประมาณ) 350,000 บาท 

รายการ งบประมาณ (บาท) 

ค่าใช้สอย 

         1.   ค่าจ้างบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

         2.   ค่าจ้างตัดต่อ VDO  

         3.   ค่าติดตั้งผลงานและจัดนิทรรศการศิลปะ 

         4.   ค่าขนย้ายผลงานตลอดรายการ 

         5.   ค่าจัดพิมพ์รูปเล่มสูจิบัตรส าหรับเผยแพร่ผลงาน 

จ านวน 5000 เล่ม (5000 เล่ม X180 บาท) 

         6.   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการหาข้อมูลการศึกษา

ค้นคว้า และวิจัย  

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

1. ค่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
3. ค่าจัดท ารายงานความก้าวหน้าวิจัย ร่างรายงานวิจัย 

และรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

 

30,000.- บาท 

40,000.- บาท 

10,000.- บาท 

30,000.- บาท 

90,000.- บาท 

 

20,000.- บาท 

 

 

50,000.- บาท 

50,000.- บาท 

30,000.- บาท 

รวมงบประมาณ 350,000.- บาท 

ตารางที่ 2  แสดงงบประมาณในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 
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นิยามศัพท์ 
 

1. ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ศิลปะร่วมสมัยคือ ศิลปะท่ีถูกสร้างข้ึนในยุค 
สมัยปัจจุบัน ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 หรือในศตวรรษที่ 21 หรืออาจจะนับเริ่ม

ได้ตั้งแต่ปี 1970 ถึงปัจจุบันหากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในช่วงเวลาดังกล่ายังมีชีวิตอยู่ลจนถึง

ปัจจุบัน ดังนั้นศิลปินร่วมสมัยจึงสร้างสรรค์ผลงานในโลกที่ได้รับอิทธิพลจากความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า งานศิลปะร่วมสมัยจึงมีการผสมผสานระหว่างวัสดุ วิธีการ 

แนวคิด และทฤษฎี ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างหลากหลาย 

ศิลปะร่วมสมัยสามารถขับเคลื่อนด้วยขบวนการทางสังคมวัฒนธรรมและความก้าวหน้าทาง

วิทยาการและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกัน และมีความไม่ชัดเจนในความแตกต่างระหว่างศิลปะกับ

ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมประเภทอ่ืนเช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อความบันเทิงและเทคโนโลยี

ดิจิทัล ศิลปะร่วมสมัยจึงมีความหลากหลายและผสมผสาน โดยไม่มีรูปแบบของการจัดระเบียบ

หลักการทางอุดมการณ์หรือ "-ism" ศิลปะร่วมสมัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาทางวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับกรอบบริบทที่กว้างขึ้น เช่น อัตลักษณ์ส่วนบุคคล และวัฒนธรรมครอบครัว ชุมชน และ

เชื้อชาติ 

 

2. ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) หมายถึงงานศิลปะ ประเภทที่มีการ 
ติดตั้งเฉพาะจุด มีลักษณะเป็นงานสามมิติ ที่ออกแบบเพ่ือที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม 

(Perception of a Space) โดยทั่วไปแล้ว “ศิลปะจัดวาง” จะหมายถึงศิลปะที่จัดขึ้นภายในตัว

สิ่งก่อสร้าง ถ้าตั้งอยู่ภายนอกก็มักจะเรียกว่า “ศิลปะภูมิทัศน์” (Land Art) ประเภทของงานจึง

ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบโดยทั่วไป ที่มักจะเลือกสรรจากวัสดุที่ท าให้เกิดผลกระทบกับอารมณ์ 

รวมไปถึงวัตถุสมัยใหม่เช่นวิดีโอ เสียง การแสดง และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ศิลปะจัดวางหลายชิ้นเป็น

ศิลปะเฉพาะที่ (Site-Specific Art) ซึ่งหมายความว่าเป็นงานที่ออกแบบให้ติดตั้งตรงต าแหน่งหรือ

สถานที่ที่สร้างงานศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้น 

 



  14 

3. วีดีโอศิลปะการแสดงสด (VDO Performance Art)  เป็นผลงานการน าเสนอวิธีคิด 
ด้วยการใช้การแสดงมาสื่อความหมายทางศิลปะ ไม่ว่าจะใช้การจัดวางภาพ การใช้นักแสดงเล่นเป็นตัว

ละครสมมุติ บาครั้งน าเสนอออกมาในรูปของการแสดงสั้นๆ ที่สามารถกระทบความรู้สึกของผู้ชม โดย

ไม่จ าเป็นต้องเสนอเรื่องราวใดๆ แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ภาพที่เห็นท าให้เกิดการตั้ งค าถาม และให้ความ

ประทับใจกับผู้ชมได้ หรือบางทีก็ออกมาในรูปของภาพถ่าย คือมีการจัดฉากแล้วถ่ายเป็นภาพนิ่ง โดย

น าเสนอเนื้อหาที่สื่อความหมายบางอย่างทางศิลปะ ซึ่งมีหลากหลายวิธี และรูปแบบที่ศิลปินจะคิดค้น

ได้ อย่างไรก็ตามทุกอย่างจะสัมพันธ์กับการน าความรู้ด้านศิลปะการแสดงมาใช้ในผลงาน 

ค าว่าศิลปะการแสดงสด (Performance Art) จึงอาจเกิดได้ทุกที่และท าได้ทุกแห่ง ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพพ้ืนที่ การที่ศิลปินเข้าไปเปลี่ยนสภาพของพ้ืนที่ ถือว่านั่นคือการท างาน

ศิลปะแสดงสด ศิลปะแสดงสดไม่ใช่การแสดงละครเวที ศิลปินไม่ใช่นักแสดง เนื้อหาจึงไม่เป็นไปตาม

เค้าโครงเรื่อง ความแตกต่างทางกระบวนทัศน์ในการท างานเช่นนี้ คือศิลปะแสดงสด 

 

4. ศิลปะเซน (Zen Art) คือศิลปะท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนภายใต้แนวความคิด ปรัชญา 
พระพุทธศาสนา ที่แสดงออกให้เห็นถึงการใช้สมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานที่ใช้พลังสมาธิเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ 

 
5. การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน (The usage of the  

power of time consuming meditation to create the work of art)  เป็ นแนวทางการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบหนึ่งของศิลปินเซน โดยกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานมีลักษณะ

ของการใช้สมาธิที่กินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน  เวลาจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญ ซึ่งเห็นได้

ชัดเจน โดยสามารถสะท้อนผ่านผลงานสู่ผู้ชมได้ตั้งแต่ในวินาทีแรก 

 

 

6. การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงาน (The usage of the  
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power of sudden meditation to create the work of art) เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปินเซน ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องฝึกปรืออย่างช านาญ และมีสมาธิที่ตั้งมั่นก่อนจะแสดงความ

ฉับพลันนั้นออกมาในการสร้างสรรค์ศิลปะ 

 

7. กระบวนการการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน (Meditation Processes) ในที่นี้หมายถึง 
กระบวนการในการสร้างสรรค์ศิลปะที่ใช้สมาธิเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน หรืออาจ

กล่าวได้ว่า “ศิลปินได้ปฏิบัติวิปัสสนาด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะ และการสร้างสรรค์ศิลปะคือการ

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของศิลปิน”  

 

8. ความว่าง (Emptiness)  ความว่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่างเปล่าหรือไม่มีอะไรเลย แต่ 
คือความว่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ ความมีอยู่ที่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น ในทางศิลปะอาจหมายถึงความว่าง

ทางความหมาย ซึ่งบางครั้งอาจไปใช่เพียงเฉพาะพ้ืนที่ว่างภายนอก (External Space) แต่อาจอาจ

หมายถึงความว่างที่มีอยู่ใน (internal space) รูปทรงด้วยเช่นกัน 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.  งานทัศนศิลป์ถูกแสดงออกผ่านปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวของร่างกายบนพื้นที่ว่างส่วนตัว 

และได้รับการเผยแพร่สู่สังคม ผ่านรูปร่างกาย ด้วยการน าเสนอในรูปแบบศิลปะการแสดง 

(Performing Arts) ศิลปะการจัดวาง (Installation Arts) และงานวีดีโออาร์ตส์ (VDO Arts) ด้วย

ความประณีต ละเอียดอ่อนช้อย และมีสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ (Visual Arts) เพ่ือสะท้อนแนวคิด 

แห่งความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพร่วมกันระหว่างร่างกาย ลมหายใจ จิตสมาธิและความมีเอกภาพของ

ศิลปะ 

2.  ผู้สร้างสรรค์งานมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าร่างกายกับลมหายใจ โดยมีศิลปะ

เป็นสื่อกลางในการศึกษา เรียนรู้ อารมณ์ความรู้สึกขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จนสามารถเกิด
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ความรู้ความเข้าใจในรูปทรงกับพ้ืนที่ว่าง (รูป – นาม) ตามความเป็นจริง ตามหลักปรัชญาใน

พระพุทธศาสนา และเซน เข้าใจในความมีและไม่มีตัวตน การเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปของสรรพสิ่ง 

ตระหนักรู้ถึงคุณค่า ความส าคัญของดุลยภาพระหว่างร่างกายกับลมหายใจ อันเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่

ดุลยภาพของชีวิตที่สมบูรณ์ 

3.  บุคคลทั่วไปสามารถฉุกคิดได้ถึง ความส าคัญของร่างกาย และลมหายใจ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ

ที่มนุษย์มีติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดแต่กลับมองข้ามไป และสามารถตระหนักถึงคุณค่าของดุลยภาพ

ระหว่าง ร่างกายกับ ลมหายใจตนเองได้ และส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาและสร้างสรรค์งานที่มีแนวคิด

ใกล้เคียงกัน สามารถได้รับแรงบัลดาลใจ และสามารถน าแนวคิด เทคนิค ตลอดจนกระบวนการในการ

สร้างสรรค์งานไปต่อยอด ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไปได้  

4. เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบใหม่ เป็นตัวอย่างส าหรับบุคคลทั่วไปที่จะ 
ปฏิบัติงานศิลปะโดยผ่านการปฏิบัติการทางศาสนาได้ 

 

 



 

บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
   

เพ่ือท าความเข้าใจพ้ืนฐานเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ศึกษา

ได้ศึกษากรอบทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วย ปรัชญาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา

นิกายเซน  ศิลปินอ้างอิง และผลงานศิลปะที่มีแนวทางใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ งาน

ของผู้ศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบทางความคิดและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ (Balance : Body and Mind) โดยแบ่งหัวข้อ

ในการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 : กรอบทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (conceptual frameworks) 
กรอบทฤษฎีแนวคิดของงานสร้างสรรค์ชุด ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ (Balance : 

Body and Mind) ประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนานิกายเซน และทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของเวลากับการสร้างสรรค์งานศิ ลปะ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.1  สมาธิและวิปัสสนากับพุทธศาสนา 

 

การเจริญสมาธิเป็นการกระท าที่ถือปฏิบัติกันในประเทศอินเดียมาช้านาน แม้จะไม่มี
หลักฐานท าที่ให้เราเชื่อได้ว่า การเจริญสมาธิตามแบบวิธีในพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ได้มีการหยิบยืม
รูปแบบมาจากที่อ่ืนก็ตาม แต่พระพุทธศาสนาอันมีรากฐานมาจากประสบการณ์ของพุทธองค์ ซึ่งพระ
พุทธองค์ทรงใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ1 ดังนั้นสมาธิจึงเป็นหลักปฏิบัติ
ส าคัญและเป็นส่วนประกอบหลักแห่งค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าปฏิบั ติสืบต่อกันมาใน
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามาช้านาน 

                                                           
1
 พระ ดร. พ ีวชิรฌานมหาเถระ, สมาธิในพระพทุธศาสนา (กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั, 2534). 
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ประกาศิต ประกอบผล กล่าวในบทความเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพจิตตามแนววิปัสสนา

กรรมฐาน”2 ไว้ว่า ค าว่า “กรรมฐาน” ตามความหมายที่มาในพระบาลีตามนัยแห่งมูลฏีกาแสดงค า

วินิจฉัยไว้ว่า หมายถึง “การงานที่เป็นเหตุแห่งการบรรลุคุณวิเศษ” (กมฺมเมว วิเสสาธิคมนสฺส ฐานนฺติ 

กมฺมฎฺฐาน) ซึ่งเป็นค าเรียกการปฏิบัติธรรมประเภทหนึ่งในพุทธศาสนา การฝึกกรรมฐานจ าเป็นต้อง

ช าระตนให้สะอาดด้วยการรักษาศีลคือ การอบรมกายและวาจาของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วก่อน เพราะ

การฝึกกรรมฐานเป็นการกระท ากุศลกรรมชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะมโนกรรม ต่างจากกรรมทั่วไป ตรงที่

เป้าหมายสูงสุดเป็นการกระท าเพ่ือความสิ้นภพชาติ สิ้นทุกข์ไม่ต้องไปเกิดในแหล่งภพชาติก าเนิดใดอีก

ต่อไป กรรมฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท3 คือ 

1. สมถกรรมฐาน (Concentration Development) คือ กรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งความ 

สงบทางใจ การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ ที่ใช้ทั่วไปหมายถึงวิธีท าใจให้สงบ จนตั้งหมั่นเป็นสมาธิ

ถึงข้ันได้ฌานระดับต่างๆ ซึ่งหมายเอาสมาธิขั้นสูงที่ท าให้เกิดฌาน หลักการของสมถะ คือ ก าหนดใจไว้

กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แน่วแน่จนจิตน้อมดิ่งอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียว ความแน่วแน่หรือตั้งหมั่นของจิตนี้เรียกว่า 

สมาธิ เมื่อสมาธิแนบสนิทเต็มที่แล้ว ก็จะเกิดภาวะจิตที่เรียกว่า “ฌาน” (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ

โต), 2538) 

2. วิปัสสนากรรมฐาน (Insight development) คือ กรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญ 

ทางปัญญา การฝึกฝนปัญญาให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ หรือการรู้เท่าทัน

โลกแห่งชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องผูกมัดและหลุดพ้น จาก

ความทุกข์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553) หมายความว่า ข้อปฏิบัติต่างๆ ในการ ฝึกฝน

อบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้ง รู้ชัดสิ่งทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมัน คือให้เข้าใจตามความ เป็น

จริง หรือตามที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของมันเอง รู้แจ้งชัดเข้าใจจริง จนถอนความหลงผิด รู้ผิด และ  ยึด

ติดในสิ่งทั้งหลายได้ ถึงขั้นเปลี่ยนท่าทีต่อโลกและชีวิตใหม่ ทั้งท่าทีและการมอง การรับรู้ การวาง  

จิตใจและความรู้สึกทั้งหลาย ความรู้ความเข้าใจถูกต้องที่เกิดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในระหว่างการปฏิบัตินั้น  

เรียกว่า “ญาณ” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2538)  

                                                           
2 ประกาศิต ประกอบผล, (2560) “การพัฒนาคุณภาพจิตตามแนววิปัสสนากรรมฐาน” วารสารวไลย

อลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(3), น.88  
3 เรื่องเดียวกัน (น. 88 -89) 
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ดังนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานจึงเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้จิตสงบเกิดสมาธิ และเกิดฌาน ส่วน

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงของสิ่งทั้งปวงตามที่มัน เป็น

และเกิดญาณ โดยไม่หลงผิดยึดติดในสิ่งทั้งปวง 

 

1.2  สมาธิกับเซน 

 

พระพุทธศาสนานิกายเซน เป็นหนึ่งในนิกายของพระพุทธศาสนาที่มีค าสอนและการ
ฝึกอบรมทัศนคติเพื่อรวมจิตวิญญาณที่น าไปสู่การรู้แจ้งด้วยการปฏิบัติที่ไม่มีแบบแผน หรือหลัก
ค าสอนที่เป็นรูปแบบตามต ารา เซนมีพระภิกษุจีนชื่อพระโพธิธรรมเป็นผู้ก่อตั้ง พระพุทธศาสนา
นิกายเซนเป็นนิกายที่เกิดจากผลของการศึกษาเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียบเรียงเป็นตัวอักษร 
ค าสอน หรือหลักปรัชญาที ่เคยบอกเล่าเ พื ่อบรรเทาและ ขัดเกลาจิตใจให้กับผู ้ใดมาก่อน 
พระพุทธศาสนานิกายเซนจึงไม่มีหลักค าสอน ต ารา หรือความเชื่อเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าแต่อย่าง
ใด 

เซนเป็นค าในภาษาญี่ปุ่นซึ่งมาจากภาษาจีนว่า ฌาน หรือการท าสมาธิ ตรงกับค าใน
ภาษาสันสกฤตว่า ธยาน มีต านานเล่าไว้เกี่ยวกับการอุบัติของนิกายเซนว่า สมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้าประทับนั่งพร้อมกับบรรดาภิกษุอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ท้าวมหาพรหมได้มาเข้าเฝ้า
และถวายดอกไม้สีทองแด่พระองค์พร้อมกันนั้นได้กราบทูลอาราธนาพระองค์ให้ทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาด้วย พระผู้มีพระภาคทรงรับดอกบัวนั้นแล้วทรงชูขึ้นและทอดพระเนตรดอกบัวนั้น
ด้วยอาการนิ่งเงียบอย่างยิ่ง ในขณะนั้นท่านพระมหากัสสปะเถระก็ยิ้มออกมา พระศาสดาจึงตรัส
ว่า “กัสสปะตถาคตมีธรรมจักษุได้นิพพานจิต ตถาคตมอบหมายให้แก่เธอ ณ บัดนี้ ” และได้มอบ
บาตรและจีวรให้พระมหากัสสปะ เหตุการณ์นี้จึงได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นบ่อเกิดแห่ง พุทธ
ศาสนานิกายเซนที ่ถือเป็นการถ่ายทอดค าสอนพิเศษนอกคัมภีร ์เป็นครั ้งแรก โดยไม่อาศัย
ตัวอักษรใดๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนิกายเซนที่รับรู้กันโดยทั่วไป4 

ในศาสนาพุทธนิกายเซนสมาธิสามารถเกิดเองได้ทุกอิริยาบถ เป็นธรรมชาติเดิมแท้ 
เป็นอุปนิสัยเก่าของจิตซึ่งเคยเกิดขึ้นในจุติแรกบนโลก มนุษย์ล้วนมีลักษณะเป็นพรหมด้วยตนเอง
อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นสมาธิจึงไม่จ าเป็นต้องสอน เซนถือว่ายิ่งสอนยิ่งได้น้อย ยิ่งสอนยิ่งคับแคบ ยิ่ง
สอนยิ่งจ ากัด เช่น หากสอนว่าการท าสมาธิต้องก าหนดอย่างนั้นอย่างนี้ ก็จะจ ากัดอยู่กับเรื่องการ
ก าหนด อาจารย์บางท่านอาจจะสอนให้อยู่ที่ลมหายใจก็เป็นการจ ากัดอยู่แต่ลมหายใจ ทว่าสมาธิ

                                                           
4 ว.วัชรเมธี, (2561) ชาล้นถ้วย. นนทบุรี: สัปปายะ, น. 21-22. 
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ในมุมมองของเซนนั้นไม่มีประมาณ ไม่อาจจ ากัด ไม่มีก าหนด เกิดได้ทุกอิริยาบถนับไม่ถ้วน 
สมาธิแบบเซนจึงเป็นสมาธิที่ไม่มีรูปแบบ ไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ เป็นไปเองตามธรรมชาติเดิม
แท้ของแต่ละบุคคล5 

พุทธภาวะหรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะที่เซนเห็นว่ามีอยู่แล้วในคนทุกคนนั้นเป็น

ธรรมชาติดั้งเดิมของสรรพสัตว์ สิ่งที่บดบังพุทธภาวะคือความคิดปรุงแต่งซึ่งก่อให้เกิดตัวตน และ

ความยึดมั่นถือมั่น หมกมุ่นอยู่ในความคิดที่ก่อให้เกิดการจ าแนกสิ่งต่างๆ ออกเป็น 2 ฝ่ายเช่น ดี 

- ชั่ว ถูก - ผิด เมื่อมนุษย์สามารถขจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆ เหล่านี้ออกไป ก็จะไม่มีตัวตน และ

ไม่มีความยึดติดทั้งหลาย มองเห็นความเป็นเอกภาพของสรรพสิ่ง เห็นถึงความจริงตามความเป็น

จริงได้อย่างแจ่มแจ้ง 

เซนไม่ให้ความส าคัญแก่ตรรกะหรือเหตุผล แต่เน้นประสบการณ์ตรง คือเข้าถึงโดยไม่

ผ่านสื่อกลางใดๆ เซนไม่มีการแย้งกันในเรื ่องถูกหรือผิด ความสมบูรณ์หรือความไม่สมบูรณ์ 

ความมีหรือไม่มีเพราะถือเป็นเรื่องของการยึดมั่นถือมั่น ขณะเดียวกันเซนก็เป็นนิกายวิปัสสนา

โดยเฉพาะคือไม่เน้นหนังสือหรือปริยัติธรรมใดๆ แต่มุ่งที่จะขัดเกลาจิตใจด้ วยการปฏิบัติ เซน

อาจนิยามได้ด้วยโศลกอันมีชื่อเสียงของท่านโพธิธรรมที่มีเนื้อความว่า  

  "การถ่ายทอดพิเศษนอกคัมภีร์ 

  ไม่อาศัยถ้อยค าหรือตัวอักษร 

  ชี้ตรงไปยังจิตมนุษย์ 

  เพ่งมองให้ถึงธรรมชาติของตนเองและบรรลุพุทธภาวะ” 6 

 

1.3 สมาธิกับการสร้างสรรค์ศิลปะ 
 
ปัจจุบันเซนในความรับรู้ของคนทั่วไป มักสื่อถึงความเป็นพุทธที่น ามาใช้ได้จริงกับชีวิต

ฆราวาส การปฏิบัติตามหลักพุทธที่แฝงอยู่ในกิจวัตรประจ าวันของพุทธศาสนิกชนนิกายเซน อันจะ

                                                           
5 Suzuki, shunryu (2011) Zen Mind, Beginner’s Mind: Informal Talk on Zen Meditation 

and Practice. Boston: Shambhala, pp. 33-34. 
6 Stephen Batchelor (1994) The Awakening of the West. Berkeley, 1994. pp. 212. 
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เห็นได้ชัดเจนจากวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นซึ่งมีวัฒนธรรมที่รู้กันดีว่า ได้แฝงเอาพุทธปรัชญาแบบเซนไว้
อย่างแนบแน่น เช่น พิธีชงชา การจัดดอกไม้ อิเคะบะนะ การจัดสวนแบบนามธรรม วิถีซามุไร คิวโด 
(การยิงธนูแบบญี่ปุ่น) หรือแม้แต่แนวทางการเล่นโกะหรือหมากล้อมแบบญี่ปุ่น เป็นต้น วิถีเซนจึงถูก
สอดแทรกในชีวิตประจ าวันของพุทธศาสนิกชนนิกายเซนนับเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับไปในแต่ละ
วัน การฝึกสมาธิแบบเซนจึงสามารถฝึกปฏิบัติได้ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอิริยาบถ เซนเน้นเรื่อง
พ้ืนฐานของขณะจิตอันเป็นสมาธิแบบเซนที่ก่อให้เกิดการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  

การให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ว่างตามปรัชญาพระพุทธศาสนานิกายเซนจึงเป็นไปเพ่ือ การ
ตระหนักถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตเดิมแท้ คือความว่าง ความไม่มีตัวตน ไม่มีเรา ไม่มีเขา เซน
มองโลกแห่งปรากฏการณ์ภายนอกว่าเป็นสิ่งลวงตาตามที่เกิดขึ้นในจิต สิ่งหรือปรากฏการณ์ต่าง
เคลื่อนไหวตามจิตขยับ และสงบนิ่งตามจิตด้วยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ว่างในภาพเขียนเซน
จึงอาจเปรียบได้กับจิตที่สามารถรองรับได้ทุกสิ่ง 

จากหนังสือ หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น ได้กล่าวถึง ภาพเขียนหมึกด าแบบห้า
น้ าหนักความเข้มของจิตรกรรมจีนสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ซึ่งศิลปินได้ใช้พ้ืนที่ว่างเป็นส่วนส าคัญในการ
แสดงออก งานศิลปะเซนโดยเฉพาะภาพเขียนทิวทัศน์จีนโบราณจึงมีลักษณะมุ่งเน้นการแสดงออกด้วย
องค์ประกอบที่ให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ว่าง หรือบริเวณท่ีไม่ได้ตั้งใจให้มองเห็นในภาพเป็นส่วนประกอบ
ที่ส าคัญในงานจิตรกรรมจีนโบราณ7 

ศาสนานิกายเซนให้ความส าคัญกับ “ปัจจุบัน” ขณะและการปฏิบัติวิปัสสนาที่เป็นส่วนหนึ่ง

ในวิถีชีวิต พระเซนหรือผู้ฝึกปฏิบัติต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันเพ่ือท าความเข้าใจกฎของการ

เปลี่ยนแปลงว่าเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติ ผ่านกฎแห่ง “เวลา” เซนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการมี

และไม่มีตัวตน การเกิดขึ้น และเสื่อมสลายไป อันเป็นที่มาของสุนทรียภาพที่เรียกว่า “มุโจ” หรือ 

“อนิจจัง” ในวัฒนธรรมไทย8  มุโจ หรือการเห็นความงามในความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งผ่านกรอบ

ของช่วงระยะเวลา สรรพสิ่งบนโลกย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา  

 ความเป็นนามธรรมของหลักการฝึกปฏิบัติอย่างไม่มีแบบแผนที่แน่นอนตายตัว ของพุทธ

ศาสนานิกายเซน จึงมักสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านร่องรอยของวิถีชีวิต การท างาน การ

สร้างสรรค์ งานประดิษฐ์ และงานศิลปะ ต่างๆ ซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อย และยังคงได้รับการตกทอด

วิถีดังกล่าวมาให้ได้พบเห็นกันจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างภาพสะท้อนร่องรอยของการฝึก

                                                           
7 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์, (2557) หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ, น. 67. 
8
 เรื่องเดียวกัน, (น. 37). 
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ปฏิบัติที่สอดแทรกในวิถีชีวิตประจ าวันแบบพุทธศาสนานิกชนนิกายเซน ที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมที่

ชัดเจนได้ดังนี้ 

1.3.1 การจัดคะเระซันซุย (Zen garden) สวนคะเระซันซุยหรือสวนทิวทัศน์แห้ง 

เป็นหลักฐานชิ้นส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการน าหลักปรัชญาแนวคิดในพุทธศาสนานิกายเซนเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตได้อย่างชัดเจน พระเซนใช้การฝึกสมาธิด้วยการท ากิจวัตรประจ าวันไปพร้อมๆ กับ

การปฏิบัติวิปัสสนาในทุกขณะของการท ากิจวัตรประจ าวัน ตั้งแต่ตื่นนอน ล้างหน้า รับประทานอาหาร 

และท ากิจการงานต่างๆ ของแต่ละวัน ในขณะท าความสะอาดลานวัดและจัดวางสวน พระเซน

สามารถฝึกสติและตื่นรู้สภาวะต่างๆ ของจิตในปัจจุบันขณะในการจัดเรียงหินก้อนแล้วก้อนเล่าอย่าง

พิถีพิถันด้วยการกินระยะเวลา ร่องรอยของการตื่นรู้อันเป็นภาพสะท้อนแห่งบทเรียนนั้นสะท้ อน

ปรากฏเป็นผลงานศิลปะบนพื้นที่จริงขนาดใหญ่ บอกเล่าประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์งาน บ่งบอกถึง

ความไม่จีรังยังยืนของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

และไม่มีตัวตน) 

 

 
ภาพที่ 1 Rock Garden - Ryoanji Temple 

ภาพถ่ายโดย : ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ 
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 หากมองในแง่ของทัศนศิลป์แล้ว สวนเซนหรือสวนนามธรรมเป็นศิลปะที่แฝง
แนวความคิดพระพุทธศาสนานิกายเซนที่ใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานบน
พ้ืนที่ขนาดเท่าจริง สวนเซนนั้นถือเป็นศิลปะที่มีชีวิต เพราะต้นไม้และพืชต่างๆ ล้วนมีความ
เปลี่ยนแปลงให้เห็นในฤดูที่แตกต่างกันไป “วัตถุทรงรูปย่อมเสื่อมสลายอย่างแน่นอน”ประโยคนี้
นอกจากจะท าให้เข้าใจพ้ืนฐานของสวนว่าเป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแล้ว ยังท าให้เข้าใจถึง
สุนทรียภาพแบบหนึ่งที่เรียกว่า “มุโจ” เข้าใจว่าเฉพาะตัวแนวคิดไม่มีอยู่ในสังคมดั้งเดิมของญี่ปุ่น แต่
ปรากฏขึ้นหลังจากได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาแล้ว ค าในภาษาไทยที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ “อนิจจัง” 
ในวัฒนธรรมไทย แนวคิดของพุทธศาสนานี้ใช้ในบริบทของศาสนาและค าสอนต่อชีวิต ในขณะที่
วัฒนธรรมญี่ปุ่นขยายความไปยังความงามด้วย” 9 

ดังนั้นสวนเซนจึงไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะที่เหมือนเดิมเสมอไปและไม่มีการสิ้นสุดหรือเสร็จ

สมบูรณ์ ส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของศิลปะเซนคือการดูแลรักษาสวนให้สวยงามในลักษณะเสมือน

ภาพวาดและจิตรกรรม สวนคะเระซันซุยสามารถจัดเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของพ้ืน

ภูมิที่เรียกได้ว่าเป็น “mind-scape” อันเป็นปรัชญาพุทธศาสนาซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความงามแห่ง

จักรวาลในสิ่งแวดล้อมที่เป็นหลักส าคัญในพุทธศาสนานิกายเซนของญี่ปุ่น 

สวนคะเระซันซุย 
(Zen garden) 

การใช้พลังสมาธิในการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบกิน

ระยะเวลา 

การใช้พลังสมาธิในการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบฉับพลัน 

 
ที่มา: https//jw-

webmagazine.com 

มี ไม่มี 

ตารางที่ 3  แสดงรูปแบบของการใช้พลังสมาธิในการจัดสวนเซน 
1.3.2 พิธีชงชาหรือชะโนะยุ (Chanoyu) ชะโนะยุเป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของ 

ประเทศญี่ปุ่นซึ่งพัฒนามาจากพุทธศาสนานิกายเซน หัวใจของพิธีชะโนะยุอันได้แก่ ความงามที่เรียบ
ง่าย ความกลมกลืนกับธรรมชาติและการเคลื่อนไหวอย่างส ารวมแช่มช้อย มีสติก ากับรู้ทุกอิริยาบถ 

                                                           
9 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์, (2557) หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: สารคดี. น. 37. 
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ล้วนสะท้อนถึงหลักปรัชญาของเซนที่มุ่งฝึกจิตให้สงบนิ่งและอยู่ในวิถีของธรรมชาติ นอกจากนี้ชะโนะยุ 
ยังเกี่ยวพันกับศิลปะของชาวญี่ปุ่นอย่างแนบแน่น เริ่มต้นด้วยการที่ผู้เข้าร่วมพิธีได้ชื่นชมสวน ชื่นชม
ห้องท่ีประกอบพิธีเครื่องใช้ในการชงน้ าชาเครื่องตกแต่งห้อง เช่นภาพวาดและดอกไม้ในแจกัน 

ชะโนะยุจึงมีจุดประสงค์ที่สามารถอธิบายได้อย่างเรียบง่ายคือการช าระจิตให้บริสุทธิ์โดย
การผสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หัวใจแท้จริงของพิธีชงชาได้มีการอธิบายด้วยถ้อยค าต่างๆ เช่น 
ความสงบ ความเรียบง่าย ความสง่างาม ความพอใจในความสันโดษอย่างเคร่งครัด และความสมถะ 
เมื่อมองอย่างผิวเผินครั้งแรกนั้น กฎเกณฑ์อันเข้มงวดของพิธีชะโนะยุอาจดูเหมือนจะยุ่งยากและ
พิถีพิถันเกินไป แต่แท้จริงแล้วพิธีการต่างๆ ได้รับการค านวณอย่างละเอียดรอบครอบเพ่ือให้บรรลุถึง
การเคลื่อนไหวที่บริบูรณ์ด้วยสติที่สุดเท่าที่จะท าได้ ยามเมื่อครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประกอบพิธีชงชา การ
ได้ชมจึงเป็นการกระตุ้นสัมผัสต่างๆ อย่างเงียบสงบและก่อเกิดสมาธิ 

 

ภาพท่ี 2   Tea master Sen Soshitsu XV in a Japanese teahouse. (ภาพซ้าย) 
ภาพที่ 3  Tea host Shozo Sato prepares tea during February.  (ภาพขวา) 

ที่มา:  https://education.asianart.org 
 
หากมองในแง่ของทัศนศิลป์แล้ว ชะโนยุเป็นศิลปะท่ีแฝงแนวความคิดพระพุทธศาสนานิกาย

เซนที่แสดงออกด้วยรูปแบบการใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในพ้ืนที่จ ากัดที่มีขนาดห้องแทบไม่ถึง
สิบตารางฟุตใต้หลังคาฟางแต่เปี่ยมไปด้วยการก่อสร้างและติดตั้งอย่างมีศิลปะ10 

                                                           
10 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (2559). เซนและวัฒนธรรมญี่ปุ่น. แปลจาก Zen and Japanese culture. โดย 

Daisetsu Zuzuki (2553). กรุงเทพฯ: บิ. น. 211. 

https://education.asianart.org/
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“วิถีแห่งชานั้นสัมพันธ์กันอย่างลึกซ้ึงกับวิถีแห่งเซน ไม่ใช่แค่พัฒนาการของวิธีปฏิบัติเท่านั้น 
แต่ในด้านของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นของพิธีเอง จิตวิญญาณนี้ในทางความรู้สึกประกอบไปด้วย ความ
ประสานกลมกลืน ความเคารพ ความสะอาดบริสุทธิ์ และความสงบหรือสันติ ซึ่งเป็นวิถีแห่งชาที่จะ
ส าเร็จสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบทั้งสี่ และเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของชีวิตแห่งความ
เป็นพี่น้องและมีระเบียบซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าชีวิตในวัดเซน...”  11 

 

สวนหิน การใช้พลังสมาธิในการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบกิน

ระยะเวลา 

การใช้พลังสมาธิในการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบ

ฉับพลัน 

 
ที่มา:  

https://education.asianart.org 

มี ไม่มี 

 
ตารางที่ 4  แสดงรูปแบบของการใช้พลังสมาธิในพิธีชงน้ าชา หรือชาโนยุ 

 
 การสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไม้ไผ่เบบปุ ปุ (Beppu Bamboo) งาน 
หัตถศิลป์ไม้ไผ่เบบปุอันเลื่องชื่อของชาวญี่ปุ่นเป็นอีกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้สมาธิของพุทธ
ศาสนานิกายเซนในชีวิตประจ าวันของคนญี่ปุ่น งานหัตถศิลป์ไม้ไผ่เบบปุ คืองานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติญี่ปุ่นอันแสดงถึงความอ่อนช้อยและสง่างาม วัตถุดิบที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นไม้ไผ่พันธุ์มะดะเกะคุณภาพดี ที่มีฐานการผลิตหลักอยู่ในเมืองเบบปุ สถานที่ต้นก าเนิดแห่ง
ความน่าหลงใหลของงานหัตถศิลป์ที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยวิธีการสานอันสลับซับซ้อนและแตกต่างกัน  
 งานหัตถศิลป์นี้มีที่มาเก่าแก่ ในต านาน “นิฮนโชก”ิ บันทึกเอาไว้ว่าครั้งท่ีจักรพรรดิเคะอิโคะ
เสด็จกลับจากการปราบกบฏคุมะโซะในคิวชูและแวะพักที่เบปปุ เหล่าข้าราชบริพารเห็นว่าที่นี่มีไผ่เนื้อ
ดีจ านวนมากจึงน าไปสานท าตะกร้าใส่ถ้วยชา งานหัตถศิลป์ไม้ไผ่นั้นมีขั้นตอนจ าเป็นมากมายก่อนจะ
น ามาสาน ตั้งแต่การโค่นไผ่ เตรียมเพ่ือแปรรูป ตัด ไสให้บางและเหลาเรียบ รวมทั้งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
                                                           

11 เรื่องเดียวกัน, (หน้า 214). 
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มีฝีมือสานไผ่ให้เป็นทรง และลวดลายที่มีความสลับซับซ้อนและหลากหลาย ฝีมือที่ฝึกฝนและสืบทอด
มาพร้อมกับประวัติศาสตร์ การพัฒนาการเครื่องกระเบื้องถ้วยชามจากยุคแรกในญี่ปุ่น ค่อยๆ เปลี่ยน
รูปโฉมเป็นงานไม้ไผ่ที่มีรายละเอียดฝีมือที่สลับซับซ้อน อันเป็นจิตวิญญาณ สมาธิและเวลาของผู้
สร้างสรรค1์2 
 

 

ภาพที่ 4 นาคาโตมิ ฮาจิเมะ (Nakatomi Hajime, 1974 - ปัจจุบัน) (ภาพขวา) 
“Dance Flower Basket (Hanakago)”, 1995  

Timber bamboo, rattan, and lacquer. 
ที่มา: www.thecultureconcept.com 

ภาพที่ 5 มิโนอุระ ชิคุ (Minoura Chikuh, 1934 - ปัจจุบัน) (ภาพซ้าย) 
“The Sound of the Moon”,  2005  

Bamboo (madake) and rattan. 
ที่มา: https://www.asianart.com 

 
“ต้นไผ่คือสิ่งมีชีวิตที่สวยงามส าหรับคนญี่ปุ่น ที่สามารถน ามาท าเป็นสิ่งของต่างๆ ได้สารพัด

ประโยชน์แถมยังคงสภาพความงดงามไว้ได้ คนญี่ปุ่นจะทะนุถนอมต้นไผ่เหมือนลูก ถึงแม้จะต้องตัดมา
ก็จะมีกระบวนการที่นุ่มนวลเพ่ือรักษาสภาพไม้ และมีผ้าห่อต้นไผ่ทั้งต้นในระหว่างการขนส่ง" 13 โซ
โนะ โทคุโซ (พ.ศ. 2485 - ปัจจุบัน) ช่างหัตถศิลป์ไม้ไผ่เมืองเบบปุ และทายาทศิลปินแห่งชาติสาขา
งานหัตถศิลป์ไม้ไผ่ประจ าปี พ.ศ. 2510 กล่าว  

                                                           
12 Rob Gilhooly, (2016) “The Old Bamboo : the spa resort of Beppu in Oita 

Prefecture is home to one of japan’s last remining bamboo waeaving communities” 
Highlighting japan. October, pp. 29. 

13 ยะ อาเบะ และ โซโนะ โทคุโซ, (2553) “เปิดต านานหัตถศิลปไ์มไ้ผ่จากเมืองเบปปุ” การบรรยายโดย 
ยะ อาเบะ และ โซโนะ โทคุโซ, 2553, ห้องออดิทอเรียม ศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 30 มกราคม 2553. 
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หากมองในแง่ของทัศนศิลป์แล้ว งานหัตถศิลป์ไม้ไผ่เบบปุ เป็นศิลปะที่แฝงแนวความคิด
พระพุทธศาสนานิกายเซนที่แสดงออกด้วยการใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะค่อยๆ ด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการสานลวดลายจากวัสดุไม่ไผ่ ไปเรื่อยๆ 
จนเกิดเป็นชิ้นงานที่มีลวดลายสลับซับซ้อนและประณีต บรรจงโดยไม่ค านึงถึงระยะที่ได้ใช้ไปอย่าง
ยาวนานส าหรับผลงานในแต่ละชิ้นที่ต้องการผลส าเร็จที่สมบูรณ์และความพึงพอใจของผู้สร้างสรรค์ 
 
 

งานหัตถศิลป์ไม้ไผ่เบปปุ การใช้พลังสมาธิในการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบกิน

ระยะเวลา 

การใช้พลังสมาธิในการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบ

ฉับพลัน 

 
ที่มา: 

http://www.city.beppu.oita.jp 

มี ไม่มี 

ตารางที่ 5 แสดงรูปแบบของการใช้พลังสมาธิในงานหัตถศิลป์ไม้ไผ่เบปปุ 
 

1.3.3 จิตรกรรมเซน (Zen painting) ในงานจิตรกรรมญี่ปุ่นและจีนโบราณศิลปิ 
นิยมใช้สมาธิเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ศิลปินเหลียง ไค (Liang k’ai 

ค.ศ.1140 - 1210) ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่สะท้อนพลังของสมาธิด้วยการบ าเพ็ญเพียรสมาธิอย่าง

แกร่งกล้าก่อนที่จะลงมือสร้างสรรค์ผลงานอย่างฉับพลันด้วยการตวัดฝีพู่กันลงบนกระดาษ และผืนผ้า  
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ภาพที่ 6  เหลียง ไค (ภาพซ้าย) 
ภาพฮุ่ยเหนิงฉีกพระสูตร, หมึกบนกระดาษ ขนาด 72.7 X 31.8 ซม. 

ภาพที่ 7 นาคาฮาระ นันเท็มโบ(Nakahara Nantenbo ค.ศ.1839 - 1925) (ภาพขวา) 
ภาพพระโพธิธรรม, หมึกบนกระดาษ ขนาด 103 X 30 ซม. 

ที่มา: Silpakorn University Journal of Fine Arts Vol.5 2017,157 

ภาพจิตรกรรมของ เหลียง ไค ได้สะท้อนภาพสภาวะความเป็นจริงทางความว่างด้วยการ

สร้างรูปทรงทางความหมายของพ้ืนที่ว่างลงในงาน การใช้ปลายพู่กันขนาดเล็กค่อยๆ บรรจงเรียงเส้น

เก็บรายละเอียดในบางจุดของภาพด้วยความประณีต และในขณะเดียวกันในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาพ

กลับใช้เทคนิคการตะหวัดพู่กันอย่างฉับพลันโดยไม่ใส่ใจในรายละเอียดใดๆ ภาพงานจึงสะท้อนให้เห็น

ได้ทั้งความประณีตบรรจงและความเด็ดเดี่ยว ฉับพลันได้ในขณะเดียวกัน 

หากมองในแง่ของทัศนศิลป์แล้ว งานจิตรกรรมญี่ปุ่นและจีนโบราณได้แฝงแนวความคิด

ปรัชญาพระพุทธศาสนานิกายเซนที่แสดงออกด้วยรูปแบบการใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการ

สร้างสรรค์ผลงาน โดยศิลปินเซนมักให้ความส าคัญกับ “ความว่าง” ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนัย

ยะทางความหมายที่ ความว่างอาจเป็นรูป รูปคือความว่างนั่นเอง พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ได้ อธิบาย
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เกี่ยวกับวิธีการแสดงออกในงานจิตรกรรมที่สัมพันธ์กับรากฐานทางปรัชญาไว้ดังนี้ “วิธีการแสดงออกที่

สัมพันธ์กับรากฐานทางปรัชญาในงานจิตรกรรมแบบเซนประกอบไปด้วยความเรียบง่าย (simplicity) 

การข่มใจ(Restraint) ความพึงพอใจในความเปลี่ยนแปลง (A liking for the Weathered) ความไม่

สมบูรณ์แบบ(Imperfect) และความสมถะ(Austere) ความสมมาตร(Asymmetry) ความชื่นชมยินดี

ในร่ องรอยแห่ งการ เวลา (Seeming celebration of the ravages of time) ความสงบเงี ยบ

(Tranquillity) ความเป็นธรรมชาติ (Naturalness) ความสงบนิ่ ง (Stillness) ความว่ าง เปล่ า

(Emptiness) วิธีการดังกล่าวเป็นลักษณะของเซนโดยเฉพาะเรื่องของ “ความว่าง”....”14   

 

งานหัตถศิลป์ไม้ไผ่เบปปุ การใช้พลังสมาธิในการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบกิน

ระยะเวลา 

การใช้พลังสมาธิในการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบ

ฉับพลัน 

 
ที่มา: https://worldzenart.org 

ไมมี มี 

 
ตารางที่ 6  แสดงรูปแบบของการใช้พลังสมาธิในงานงานจิตรกรรมจีน 

 

 สมาธิแบบเซนจึงเป็นสมาธิที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน เป็นชีวิตตามธรรมดา แต่ก็ไม่ใช่ธรรมดา

อย่างที่เราเข้าใจกัน เซนเปรียบเสมือนกับการตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟัน กินอาหาร อาบน้ า ล้างถ้วย 

ล้างชาม อันเป็นกิจวัตรสามัญประจ าวันของมนุษย์ ด าเนินไปตามครรลองอย่างที่ควรจะเป็นเท่านั้น 

และวิธีการที่เซนใช้ในการปลุกเร้ากายใจให้สดชื่นคือ ถึงเวลาหิวก็กิน ถึงเวลาอ่อนเพลียก็ให้พักผ่อน 

ซึ่งเป็นท่วงท านองของธรรมชาติที่ตัวตนจะด ารงอยู่ ณ ปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงอยู่เสมอ 

                                                           
14 พิเชษฐ์  เปียกลิ่น, (2560) “การศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะเหมือนจริงและนามธรรม

ภาพเขียนหมึกด า : กรณีศึกษาจากนิกายเซนจีนและญี่ปุ่น” วารสารศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1(5), น.112  
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แผนผังแสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์งานของศิลปินเซน 

   
 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 

1.4 เวลากับการสร้างสรรค์ศิลปะ 
 

ในด้านของสุนทรียภาพเวลาถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อคุณค่า 

ของวัตถุ งานศิลปะ และความเชื่อหรือวิถีปฏิบัติ มนุษย์สามารถเข้าใจบริบททางสังคม และรากเง้า

ความเป็นมาของตนเองได้ก็ด้วยวัตถุสิ่งของเก่าๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านร่องรอยของระยะเวลา 

“มุโจ” คือสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานปรัชญาแนวความคิดของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวพันธ์

โดยตรงกับเรื่องของเวลา “มุโจ” คือความชื่นชมยินดีต่อความงามแห่งร่องรอยที่ถูกเสื่อมสลายไปตาม

การเวลา “มุโจคือการเห็นความงามจากการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง ใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไปจน

หมดแล้ว กระตุ้นให้เห็นความงามตามธรรมชาติการยอมรับก่อให้เกิดความงามขึ้นในใจ จะเห็นได้ว่า 

มุโจมีความสัมพันธ์อย่างมากกับโมโนะโนะอะวะเระ หยดน้ าค้างมักจะระเหยไปได้ง่ายและไว ชีวิตก็

การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลา 
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการ
สร้างสรรค์ศิลปะ 

 

รูปแบบของ 

ผลงานศิลปะเซน 

 

    

ภาพที่ 8 แผนผังแสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์งานของศิลปินเซน 
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เป็นเช่นกับหยดน้ าค้าง ไม่จีรังยั่งยืน ความสุขและทุกข์ก็เช่นกัน เกิดขึ้นอยู่กับมนุษย์เพียงชั่วครั้ง

ชั่วคราว”15 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ กล่าว   

 “มุโจ” ในความคิดของผู้ศึกษาจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องของเวลาและความงามตาม
ธรรมชาติ การเสื่อมสลายและเปลี่ยนแปลงไป ส่วน “โมโนะโนะอะวะเระ” จึงเป็นการยอมรับได้ใน
ความขื่นขมและโศกเศร้าอยู่ลึกๆ ต่อการพบเห็นความไม่จีรัง ความเป็น”อนิจจัง” ของสรรพสิ่งซึ่งล้วน
เป็นสาระของชีวิตที่เป็นธรรมดา และธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นสุนทรียะท่ีงดงาม 

“นอกจากนี้กรอบของเวลาก็เป็นตัวการหรือต้นเหตุของมุโจ โดยปกติเรามักจะใช้กรอบเวลา
ของชีวิตเราเองเป็นตัวตั้งเพ่ือท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ แต่โลกและจักรวาลมีกรอบเวลาที่ยาวนานกว่า
นั้นมาก ในขณะที่กรอบของเวลาดอกไม้นั้นก็สั้นจนเราสามารถ “ชื่นชม” ทั้งตอนยังสะพรั่งและตอน
เหี่ยวเฉาได้หลายครั้งในหนึ่งช่วงชีวิตของเรา” 16 

 “สวนก็เช่นกัน ความไม่เที่ยงแท้ท าให้สุนทรียภาพแบบมุโจติดอยู่ ในใจผู้คนญี่ปุ่น 
องค์ประกอบสวนถูกพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแบบนี้อยู่เสมอ แม้การดูแลส่วนในแต่ละรุ่นจะพยายาม
รักษาให้สวนอยู่ในสภาพดังเดิมของการออกแบบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การตกแต่งเล็มต้นไม้
เกิดขึ้นเสมอๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนในระดับของการเล็มทีละกิ่ง พ้ืนดินส่วนต่างๆ ต้องดูแล มีคนท า
หน้าที่เก็บเศษมอสส์ และตะไคร่ที่ไม่ต้องการออกด้วยระดับละเอียดเป็นตารางนิ้ว แต่ธรรมชาติก็คือ
ธรรมชาติ สายน้ าอาจจะเปลี่ยนแปลงท าให้น้ าตกแห้งเหือดได้และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ต้นไม่ หญ้า มอสส์ 
ตะไคร่ ฯลฯ เป็นองค์ประกอบที่เจริญเติบโต เปลี่ยนแปลง ล้มตาย อยู่ตลอดเวลา กระทั่งหินก็เช่นกัน 
สภาพของสวนย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่แน่นอน สวนด ารงคงอยู่ผ่านผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ท าหน้าที่ตอบ
รับทั้งสุนทรียภาพและจิตใจ สะท้อนให้เห็นความเป็นอนิจจังของชีวิตและสรรพสิ่ง ตัวอย่างภาพถ่ าย
จากสวนวัดนิชิฮงกันจิสามยุคคือ ค.ศ 1934 ค.ศ. 1980 และ ค.ศ. 1990 น่าจะช่วยท าให้ความรู้สึก
เกี่ยวกับประเด็นนี้ชัดเจนขึ้น”17  

 
 
 
 

                                                           
15 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (2557) หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ

, น. 37-38. 

16 เรื่องเดียวกัน, (หน้า 38) 
17 เรื่องเดียวกัน, (หน้า 40) 



  32 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพถ่ายจากสวนวัดนิชิฮงกันจิ ค.ศ 1934 (ภาพบน) 
ภาพที่ 10  ภาพถ่ายจากสวนวัดนิชิฮงกันจิค.ศ. 1980 (ภาพกลาง) 

ภาพที่ 11 ภาพถ่ายจากสวนวัดนิชิฮงกันจิและค.ศ. 1990 (ภาพล่าง) 
ที่มา: จากหิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น18  

 
 
 

                                                           
18 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ (2557) หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: สารคดีภาพ, น. 39, 41. 
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ส่วนที่ 2 : กรอบการศึกษาด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน (practical frameworks) 
 

กรอบการศึกษาทางด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปนิพนธ์ชุด ดุลยภาพ : 

ร่างกายกับลมหายใจ (Balance : Body and Mind) เป็นกระบวนการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงาน

ของศิลปินอ้างอิง ที่มีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิดที่ใกล้เคียงกัน ประกอบไปด้วย 

1.การศึกษาศิลปินที่ใช้เทคนิคการประทับร่องรอยในการสร้างสรรค์ผลงาน และ 2. ศึกษาศิลปินที่ใช้

พลังสมาธิเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.1 การศึกษาศิลปินที่ใช้การประทับร่องรอยเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

การค้นพบร่องรอยทางประวัติศาสตร์ท าให้ทราบได้ว่า ช่วงระยะเวลาราว 40,000 ถึง 

14,000 ปี19 ก่อนคริสตกาล มนุษย์ได้รู้จักการเขียนภาพสี ขูดขีด และประทับร่องรอยต่างๆ มาเป็น

ระยะเวลายาวนาน ร่องรอยในยุคแรกเริ่มค้นพบครั้งแรกบนผนังถ้ าอัลตามิรา ประเทศสเปน และถ้ าลาส

โกซ์ ประเทศฝรั่งเศส ส่วนใหญ่ มักจะเป็นภาพประทับฝ่ามือ และฝ่าเท้า โดยภาพการประทับมือต่างๆ 

เหล่านั้นมีเทคนิควิธีการที่ไม่ซับซ้อนและสร้างขึ้นด้วยสีที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น สีจากถ่านไม้ และสี

จากเขม่าไฟ และดินที่ผสมกับไขมันสัตว์ โดยจุดมุ่งหมายของการประทับร่องรอยเหล่านั้นผู้ศึกษาเข้าใจ

ว่าอาจสร้างขึ้นเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวในวิถีชีวิตประจ าวัน การบันทึกความจ า การนับ และเพ่ือความ

สวยงามและเพลิดเพลินใจ   

 

 

                                                           

 19 Jean Clottes (2008) Cave art. Retrieved. Encyclopaed Britannica (online). Web site: 
https://www.britannica.com /art/cave-painting, January 7, 2018.  
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ภาพที่ 12  Mutilated fingers (negative handprint), 

 c. 25,000 BCE; in Gargas cave, south of France. (ภาพซ้าย) 
ที่มา: http://www.visual-arts-cork.com 

ภาพที่ 13  ภาพประทับฝ่ามือสีแดง ถ้ าฝ่ามือแดง จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย  
3,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์ เขตอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร(ภาพขวา) 

ที่มา: http://www.thailandtriptour.com 
 

ในปัจจุบันศิลปินร่วมสมัยได้น ากระบวนเทคนิคและวิธีการประทับรอยมาประยุกต์ใช้กับการ

สร้างสรรค์งานมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากผลงานของ เฟเดอรริโค พิเทรลล่า (Federico 

Pietrella)  ศิลปินชาวอิตาลี ที่ใช้ตราประทับวันที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน และแอน เทเรซ่า เดอ คีร์ส

เมคเกอร์ (Anne Teresa De Keersmaeker ค.ศ 1960 - ปัจจุบัน) นักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นชาว

เบลเยี่ยม ผู้ซึ้งใช้เท้าในการประทับร่องรอยเท้าในขณะท าการแสดงสดด้วยการประกอบท่าเต้นเข้า

จังหวะลงบนพ้ืนทราย 

เฟเดอรริโค พิเทรลลา (Federico Pietrella, ค.ศ. 1973 - ปัจจุบัน) ศิลปินชาวอิตาลี ผู้ที่ใช้

ตราประทับวันที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ศิลปินจะเปลี่ยนวันที่ของตราประทับในทุกๆ วันแล้ว

ประทับลงบนกระดาษเพ่ือสร้างบรรยากาศของทิวทัศน์ และรูปทรงต่างๆ ให้เกิดขึ้นเป็นชิ้นงาน ดังนั้น

ผลงานทุกชิ้น จึงมักปรากฏตัวเลขของวัน เดือน และปี ที่เขาผลิตงานชิ้นนั้นอยู่ในผลงานของเขาด้วย 

และแน่นอนว่าบางชิ้นงานจะปรากฏวันที่และเดือน มากกว่าหนึ่งเดือนและอาจจะหลายเดือนและ

อาจจะข้ามปีส าหรับงาน 1 ชิ้นที่มีขนาดใหญ่และรายละเอียดจ านวนมาก 

 

http://www.thailandtriptour.com/
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ภาพที่ 14 Federico Pietrella 

"Dall'11 Gennaio al 19 Febbraio 2011"  
Acrylic Stamped on Canvas, 180X280 cm. 

ที่มา : www.federicopietrella.com 
     

Davide Ferri (2014) ได้กล่าวเกี่ยวกับผลงานของพิเทรลลา ในบทความ “For as long as 
I have known him” ไว้ว่า “บางทีอาจจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษหากจะบอกว่า จิตรกรชอบ
วาดภาพ แฟนของตัวเอง ห้องต่างๆ ในบ้าน และภาพทิวทัศน์ แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วตลอด
ระยะเวลาของการวาดภาพต่างๆ เหล่านั้น พิเทรลลา ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดนั้น  ด้วยการใช้ตรา
ประทับวันที่แทนการใช้ฝีแปรงของพู่กัน (หรืออาจจะเรียกได้ว่า "ตรายางประทับวันที่เขาใช้นั้นเปรียบ
ได้กับ แปรง หรือพู่กัน" ของจิตรกรท่านอ่ืนๆ นั่นเอง) และนั่นก็เป็นสิ่งที่ท าให้ผลงานของ พิเทรลลา มี
ความน่าสนใจ”20 

 

                                                           
20 Davide Ferri (2014). For as long as I have known him. Federico Pietrella (online). Web 

site: https://www.Federico Pietrella.com/texts, January 8, 2018. 

http://www.federicopietrella.com/
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ภาพที่ 15 ภาพขยายขั้นตอนการท างานของ เฟเดอรริโค พิเทรลลา (Federico Pietrella) 
ภาพจาก : http://urbanpeek.com 

 
ทักษะในการกดประทับซ้ าๆ อย่างเป็นอิสระของ ฝีแปรง (ตราประทับวันที่) พิเทรลลาใช้

อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว อุปกรณ์ตราประทับวันที่และเทคนิคการประทับร่องรอย นับเป็นสิ่งส าคัญและ
ข้อบังคับต่อแนวทางในการสร้างงานของศิลปิน ศิลปินค่อยๆ พิจารณาสร้างงานจากบริเวณเล็กๆ จาก
พ้ืนที่ทั้งหมดของชิ้นงานไปเรื่อยๆ จนสมบูรณ์ทั้งภาพ ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์อันมีความพิเศษส าหรับงาน
จิตรกรรม การใช้ตราประทับวันที่จึงเป็นสิ่งที่ท าให้พิเทรลลาแตกต่างจากศิลปินอื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากบุคคลที่อยู่ในช่วงยุค 1990s ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ที่มีแนวคิดความคิดว่า จินตนาการ 
เปรียบเสมือนภาพความทรงจ าที่เป็นการเลียนแบบการถ่ายภาพรูปแบบหนึ่ง แกร์ฮาร์ด ริกเตอร์ 
(Gerhard Richter, 1932- ปัจจุบัน) สร้างภาพอันเกิดจากแนวคิด แบบสัจนิยมแบบภาพถ่าย
(photorealism) จากจินตนาการของเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานของพิเทรลลา ด้วยแนวความคิด ความรู้สึกบางอย่างต่างๆ เหล่านี้ท าให้ พิเทรลลา มีแนวโน้มที่
จะถูกเชื่อมโยงได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับศิลปินเช่น อง คะวะระ (On Kawara, 1932 -2014) และ
โรมัน โอปาลคา (Roman Opalka, 1931 - 2011) ผู้ซึ่งกล่าวถึงช่วงเวลาที่คืบหน้าอย่างไม่อาจควบคุม
ได้ 21 
  

                                                           
21 Davide Ferri (2014). For as long as I have known him. Federico Pietrella (online). Web 

site: https://www.Federico Pietrella.com/texts, January 8, 2018. 

http://urbanpeek.com/
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ภาพที่ 16  On Kawara (ภาพซ้าย) 

“MAY 20, 1981 "Wednesday", 1966. Acrylic on canvas, 45.7 × 61 cm. 

ที่มา: https://www.guggenheim.org 

ภาพที่ 17 Roman Opalka (ภาพขวา) 

“OPALKA 1965 / 1 — ∞,” 1965. acrylic on canvas, 196 x 135 cm 
ที่มา: https://thesmartset.com 

 

แอน เทเรซ่า เดอ คีร์สเมคเกอร์ (Anne Teresa De Keersmaeker ค.ศ 1960 - ปัจจุบัน) 
นักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นชาวเบลเยี่ยม ผู้ซึ้งมีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับ จังหวะ และเวลา เป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คีร์สเมคเกอร์ เริ่มต้นการสร้างผลงาน
ศิลปะการแสดงสด (Performance Art) ด้วยการตั้งค าถามง่ายๆ ที่ว่า “การเต้นร า” จะสามารถ
เป็นไปในรูปแบบของศิลปะที่ที่ถูกจัดแสดงในพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์ได้หรือไม่  

ศิลปินเปลี่ยนความคิดค่านิยมของผู้คน ที่แต่เดิมมองว่า ดนตรี กับการเต้นคือการแสดงที่ควร
จะอยู่ในโรงละครส าหรับการแสดงโดยเฉพาะที่ไม่ใช่พ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์ การแสดงเต้นร าควรจะ
น าเสนอแบบดั้งเดิมบนเวที ที่มีก าหนดการของระยะเวลาในการแสดงที่แน่นอน แต่ไม่ใช่ส าหรับแอน 
เทเลซ่า คีร์สเมคเกอร์ การแสดงของเธอถูกด าเนินไปต่อหน้าผู้ชมที่อยู่ในนิทรรศการเฉกเช่นเดียวกัน
กับงานจิตรกรรมที่แขวนบนผนังของพิพิธภัณฑ์  และถูกติดตั้งในพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลา
ท าการปกติ ของแกลเลอรี่ หรือพิพิธภัณฑ์ ซึ่งผู้ชมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้อย่างอิสระ 

https://www.guggenheim.org/
https://thesmartset.com/
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“Work / Travail / Arbeid, 2011”   
Performance, Variable Anne Teresa De, Variable size. 

ที่มา: www.moma.org  
 

ท้วงท านอง จังหวะและเวลา มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ไม่
เพียงช่วยสร้างรูปแบบทางแนวความคิดและการเคลื่อนไหว ที่ด าเนินวนซ้ าแบบกินระยะเวลาบนพ้ืนที่
ที่ถูกจัดเตรียมไว้ประหนึ่งเป็นเวทีของการแสดง แต่ดนตรีและช่องว่างของจังหวะยังเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของนิทรรศการ และเป็นองค์ประกอบหลักในการกล่าวถึง ประเด็นที่เกี่ยวกับ “เวลา” ใน 3 
รูปแบบอันได้แก่ “เวลาของมนุษย์” (เกี่ยวข้องกับการหายใจและการเต้นของหัวใจ) "เวลาของ
ปลาวาฬ" (ความรู้สึกของการขยายตัวเวลา) และ "เวลาของแมลง" (ความรู้สึกของการหดตัวเวลา)22  

ความน่าสนใจในรูปแบบของ “เวลา” เหล่านั้นปรากฏชัดจากดนตรี และการแสดง ท่วงท่า 
การเคลื่อนไหวที่เป็นไปตามจังหวะของการแสดง มีการขยายบรรทัดและรวมตัวของจังหวะดนตรี และ
มีการเล่นด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างจากผลงานชุด Work / Travail / Arbeid ซึ่งศิลปิน
ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะสั้นยาว ปะติดปะต่อกันด้วยระยะเวลาและช่องไฟของดนตรี เพ่ือ
                                                           

22
 Anne Teresa De Keersmaeker, (2011) “Performance 13: On Line/Anne Teresa De 

Keersmaeker, Jan 12–16, 2011,” MoMA video, 3:28, https://www.youtube. 

ภาพที่ 18 แอน เทเรซ่า เดอ คีร์สเมคเกอร์ 

http://www.moma.org/
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วาดวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางบนลานทรายด้วยเท้าของตัวเธอเอง “เมื่อคุณท างานด้วยรูปทรง
เรขาคณิต และรูปแบบทางเรขาคณิต สิ่งที่คุณท าอันที่จริงแล้วก็เปรียบได้กับการวัดโลก ซึ่งอาจเป็น
ความน่าสนใจในรูปแบบของ “เวลา” เหล่านั้นปรากฏชัดจากจังหวะและการเคลื่อนไหวในขณะท า
การแสดงสด ท่วงท่าที่เป็นไปตามท านองและเสียงดนตรี  

ผลงานชุด “Work / Travail / Arbeid” ศิลปินใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะสั้นยาว 
ปะติดปะต่อกันด้วยระยะเวลาและช่องไฟของดนตรี เพ่ือวาดวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางบนลานทราย
ด้วยเท้าของศิลปินเอง ซึ่งร่องงรอยดังกล่าวผู้ศึกษาคิดว่าเป็นลักษณะของการบันทึกช่วงขณะ ของ
เวลา และพ้ืนที่ที่ศิลปินได้ครอบรองขณะท าการแสดง ด้วยการสร้างสัญลักษณ์เฉพาะตนเพ่ือบอก
อาณาเขตของการครอบครองที่เชื่อมโยงกับขนาดของร่างกาย“เมื่อคุณท างานด้วยรูปทรงเรขาคณิต 
และรูปแบบทางเรขาคณิต สิ่งที่คุณท าอันที่จริงแล้วก็เปรียบได้กับการวัดโลก ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจ านวนพ้ืนที่ที่คุณก าลังครอบครองในช่วงระยะเวลานั้น”23 คีร์สเมคเกอร์ 
กล่าว 
 

             
 
 
 
 

ภาพจาก : http://www.koreaherald.com 
 

  จากการศึกษาเทคนิคการประทับร่องรอยในงานศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงอาจสรุป

ได้ว่า เทคนิคการประทับร่องรอยเป็นเทคนิคดั่งเดิมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และศิลปิน

                                                           
23

 Anne Teresa De Keersmaeker, "“Performance 13: On Line/Anne Teresa De Keersmaeker,," https://www.youtube. 

ภาพท่ี 19  ภาพขยายขั้นตอนการท างานของ แอน เทเลซ่า เดอ เมคเกอร์ (Anne 
Teresa De Keersmaeker) 

 

http://www.koreaherald.com/
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ยังคงใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะมาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคร่วมสมัยปัจจุบัน ด้วยนัยทางเทคนิคที่

สามารถสื่อถึงการบันทึก การจดจ า การกดประทับร่องรอยเพ่ือตอกย้ า ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ

ต่อสิ่งที่ได้ค้นพบ หรือด้วยนัยแห่งกาลเวลา และอ่ืนๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณประโยชน์ต่อวงการศิลปะ

ในวงกว้าง ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ ความหมายของการประทับ

ร่องรอยในงานศิลปะจึงอาจสามารถสรุปความหมายเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

 

 

 

 

 

2.2 การศึกษาศิลปินที่ใช้สมาธิเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ความหมายของการประทับรอยของ 

งานศิลปะ 

 

การบันทึก 

การนับ 

จ านวน 

ปริมาณ 

 

เวลา 

สถิติ 

การจดจ า  

การพยากรณ์ 

 

 

 

การให้คุณค่า 

การท าเครื่องหมาย 

สร้างสัญลักษณ์ 

สร้างเอกลักษณ์ 

 
ภาพที่ 20  แผนผังที่แสดงวิวัฒนาการของภาพพิมพ์ 
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ศิลปะเซนมีวิวัฒนาการและการสืบทอดรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้พลัง
สมาธิในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การเข้าถึงความว่างผ่านทางรูปทรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีการ
ค้นคว้าทางจิตของพระเซนหรือศิลปินเซน การวาดภาพที่เน้น “พ้ืนที่ว่าง” เทียบเท่ากับการปั้นถ้วยชา
กับการก่อสร้างที่ว่างทางความหมาย เป็นการแสดงออกถึงความพยายามแสวงหาสุนทรียภาพจาก
พ้ืนที่ว่างมากกว่ารูปทรง โดยปล่อยให้ผู้ชมเติมเต็มความหมายจากพ้ืนที่ว่างนั้นด้วยตนเอง 

การสร้างสรรค์ศิลปะที่มีพ้ืนฐานแนวคิดแบบเซน จึงมีทั้งการใช้สมาธิที่กินระยะเวลาอย่าง
ยาวนานในการสร้างสรรค์ผลงานและการฝึกปฏิบัติสมาธิให้แกร่งกล้าก่อนที่จะถ่ายทอดพลังของสมาธิ
นั้นออกมาในงานอย่างฉับพลัน  ซึ่งวิถีในการสร้างสรรค์งานดังกล่าวถูกสืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า  
จนถึงยุคร่วมสมัยปัจจุบัน โดยศิลปินต่างมีกระบวนการในการสร้างสรรค์งานที่แตกต่างกันไปตาม
พ้ืนฐานความคิดและความถนัดของแต่ละบุคคล แต่สองสิ่งที่ศิลปินเซนต่างได้รับตกทอดมาจนถึง
ปัจจุบันคือ การใช้สมาธิในการสร้างงานแบบกินระยะเวลาและความฉับพลันในการถ่ายทอดพลังของ
สมาธิลงในผลงาน ผู้เขียนจึงขอแบ่งรูปกลุ่มของศิลปินที่มีความชัดเจนในการใช้สมาธิในการสร้างงาน
แตล่ะรูปแบบ ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้   
 

1.  ศิลปินที่ใช้สมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ศิลปินในกลุ่ม 
ที่ใช้สมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์งาน มักจะให้ความส าคัญกับกระบวนการในการสร้าง

สรรค์งานเป็นหลักส าคัญ โดยผลที่ออกมาในด้านของรูปแบบศิลปะ (Art form) จะส่งผลอย่างมาก

และมีแรงปะทะ เมื่อผู้ชมเข้าใจในกระบวนการของการสร้างสรรค์งาน หรือรู้ที่มาที่ไปของภาพที่

ปรากฏอยู่ตรงหน้า ตัวอย่างของศิลปินในกลุ่มนี้อันได้แก่  วูฟกัง ไลบ์ (Wolfgang Laib) และ โมโตอิ 

ยามาโมโต (Motoi Yamamoto) 

  1.1  วูฟกัง ไลบ์  (Wolfgang Laib ค.ศ. 1950- ปัจจุบัน) ศิลปินชาว
เยอรมัน ที่สร้างสรรค์งานด้วยการใช้เวลายาวนานในการเก็บสะสมเกสรดอกไม้ เพ่ือน ามาเป็นวัสดุใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ไลบ์น าเสนอความธรรมดาและเรียบง่าย โดยรายละเอียดส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
การผสมผสาน และการเสาะแสวงหาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามารวมกัน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพัน
กันของธรรมชาติกับมนุษย์ การแสดงออกที่ตรงไปตรงมาและปัจจุบันขณะในการสร้างสรรค์งานเป็น
แรงขับเคลื่อน ให้งานของ ไลบ์มีพลังปะทะ ที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดค าถาม และความอยากรู้อยาก
เห็น 
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ภาพที่ 21  ตัวอย่างผลงานและกระบวนการการท างานของ วูฟกัง ไลบ์ 
ที่มา: จากหนังสือ Wolfgang Laib : Durchgang, Ubergang 24 

ไลบ์จัดวางผลงานที่แสดงออกถึงความศรัทธา และความพยายามอย่างกินระยะเวลา เป็น

ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในงานแทบทุกชิ้น ผลงานชุด “Legacy” ผลงานที่นับได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุด 

เป็นการกล่าวถึงมรดกจากประสบการณ์ชีวิตของศิลปิน ซึ่งศิลปินได้รับแรงบัลดาลใจจากค าสอนของ

อาจารย์ในลัทธิเต๋า ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุเกสรดอกไม้ซึ่งเสื่อมสลายง่าย และใช้

กระบวนการของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยเริ่มจากการสะสมเกสรดอกไม้ในแต่ละช่วงของฤดู

ใบไม้ผลิมามาหลายช่วงฤดู เพ่ือน ามาสร้างเป็นผลงานศิลปะ 

ศิลปินโรยผงเกสรดอกลงบนพื้นเพ่ือสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองอร่ามขนาดใหญ่และ
มีกลิ่นหอมอบอวลอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่า การสร้างสรรค์งานด้วยกระบวนการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน และมีกลิ่นหอมจากวัสดุเกศรของดอกไม้ซึ่งศิลปินคัดสรร มีส่วนช่วยให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกผ่อนคลาย และรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ศิลปินต้องการส่งผ่านจากผลงาน โดยภาพที่ปรากฏเมื่อ
ศิลปินค่อยๆ โรยเกสรดอกไม้อย่างกินระยะเวลาพลังแห่งสมาธิย่อมส่งผลกระทบต่อความรู้สึกได้อย่าง
ล้นหลาม ในขณะเดียวกันกลิ่นหอมของเกสรก็ส าแดงภาพแห่งความเป็นจริงจากประสบการณ์ และ
การสั่งสมที่ยาวนาน 
 

                                                           
24 Wolfgang Laib : Durchgang, Ubergang (pp.67, 59) by Wolfgang Laib, 2000, 

Stuttgart: Institut fur Auslandsbeziehungen. 
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ภาพที่ 22 กระบวนการท างานของของ วูฟกัง ไลบ์ 
ภาพจาก : https://art21.org 

 
การจัดวางผลงานส่วนใหญ่ มีความตั้งใจให้ผู้ชมมองผลงานจากมุมสูงลงมาในลักษณะตานก 

(Bird’s eyes view) เป็นการแสดงออกถึงความไม่โอ้อวด การสงบเสงี่ยมเจียมตัวตามแบบฉบับของ
แนวคิดพระพุทธศาสนานิกายเซน เรื่องการให้เกียรติต่อสรรพสิ่ง ในถานะที่มนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติ และในอีกมุม การมองในลักษณะนี้เปรียบเสมือนการก้มลงมองข้างในตน การคิด
ทบทวนอยู่กับสิ่งที่มีข้างในตัวของตัวเอง เพ่ือข้าใจในคุณค่าความหมายของตนก็เป็นได้ 

 
 

 
ภาพที่ 23 แสดงมุมมองในการชมผลงานของวูฟกัง ไลบ์ 

ภาพจาก : จากหนังสือ Wolfgang Laib : Durchgang, Ubergang 
 

  1.2  โมโตอิ ยามาโมโต (Motoi Yamamoto ค.ศ. 1966 - ปัจจุบัน) ศิลปิน

ชาวญี่ปุ่น ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุด “Return to the Sea” โดยใช้เกลือเป็นวัสดุในการสร้างงานศิลปะ

แนวจัดวาง ยามาโมโตวาดเส้นด้วยเกลือจากจุดเริ่มต้นที่ละเส้นเล็กๆ ค่อยๆ ลากเป็นเส้นปะติดปะต่อ 

VP.1 VP.2 
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และประกอบกันขึ้นเป็นเสมือนแผนผังขนาดใหญ่ และเต็มพ้ืนที่ของการจัดแสดงผลงานในแต่ละครั้ง 

ยามาโมโตสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พลังสมาธิที่จดจ่อและกินระยะเวลาอย่างยาวนาน ด้วยโครงสร้าง

โดยรวมบางครั้งดูคล้ายกับเส้นเรขาคณิต และบางครั้งเส้นดูมีความอิสระและพริ้วไหวแบบธรรมชาติ 

ด้วยขนาดของพ้ืนที่ที่มีขนาดขนาดใหญ่ และผันแปรไปตามสภาพของแต่ละสถานที่ในการจัดแสดงผล

งาน จึงส่งผลต่อแรงปะทะและการตั้งค าถามกับผู้ชม 

 

 
 

ภาพที่ 24โมโตอิ ยามาโมโต 
 “Labyrinth, 2010” Salt. Diameter 12 m. 

ที่มา : https://www.yatzer.com 
ยามาโมโตสร้างแผนที่แห่งจิตที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ด้วยเกลือซึ่งเป็นวัสดุที่มีมวลขนาดเล็ก แต่

การเลือกใช้วัสดุเกลือของ ยามาโมโตอาจไม่ได้เป็นไปเพียงเพ่ือความแปลกใหม่หรือความคิดริเริ่ม เป็น

ที่ทราบกันดีว่า ผลงานของยามาโมโต ถูกสร้างขึ้นจากเกลือ มีขนาดใหญ่และซับซ้อน เกลือซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ดั้งเดิมของการท าให้บริสุทธิ์ การช าระล้าง และการไว้ทุกข์ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นใช้

เกลือในการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับศพก่อนที่จะมีการเผา ชาวญี่ปุ่นโบราณมักจะวางเกลือกองเล็กๆ 

ไว้ที่ทางเข้าร้านอาหารและธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย25 

โดยในประเด็นเกี่ยวกับวัสดุผู้ศึกษาเข้าใจว่า ศิลปินตระหนักดีว่าเกลือเป็นส่วนส าคัญของ

สิ่งมีชีวิตมากมาย และอาจเป็นแร่ธาตุที่เคยถูกหมุนเวียนเข้าและออกจากสิ่งมีชีวิตหลายชีวิตและหลาย

                                                           
25 Tristan Manco, (2014) Big Art Sma.ll Art. United Kingdom : Thames & Hudson, pp. 112. 

https://www.yatzer.com/
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แห่งทั่วโลก เกลือแต่ละเม็ดจึงมีประวัติและวิถีของตนเอง บางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนธรรมดาจึงอาจ

เป็นอุปมาของการจางหายไปและไม่ยั่งยืนของชีวิตมนุษย์ การที่ผลงานได้ถูกก าหนดไว้ให้ถูกท าลายไป

เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของการแสดงนั้น จึงสิ่งที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดการหวนกลับไปแหล่งที่มา การ

หวนคืนสู่วัฏจักร เฉกเช่นเดียวกับทุกชีวิตที่ล้วนมีวัฏจักรที่ต้องหวนกลับเสมอ 

 

   

 
ภาพที่ 25 ภาพร่างและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ของโมโตอิ ยามาโมโต 

ภาพจาก: https://mymodernmet.com 
 

2. ศิลปินที่ใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ส าหรับศิลปิน 
ในกลุ่มท่ีใช้พลังของความฉับพลังในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินมักสร้างสรรค์งาน ด้วยการแสดงออก
ร่องรอยแห่งความเด็ดขาดของความฉับพลัน สมาธิอันแน่วแน่และความเด็ดเดี่ยวในการสร้างสรรค์งาน 
ซึ่งมักจะพบได้บ่อยในงานจิตรกรรมที่มักท้ิงร่องรอยของการตวัดพู่กันอย่างฉับพลัน หรืองานวาดเส้นที่
มีการขีดด้วยดินสอ หรือหมึกลงบนชิ้นงาน ตัวอย่างศิลปินที่มักสร้างสรรค์งานในรูปแบบนี้เช่นศิลปิน 
หว่าง โด่งหลิง (Wang Dongling) 

2.1.  หวาง โดงหลิง (Wang Dongling ค.ศ. 1945- ปัจจุบัน) ศิลปินชาว 

จีน ที่ใช้สมาธิแบบฉับพลันในการถ่ายทอดพลังของความแม่นย า ด้วยการตวัดพู่กันจุ่มหมึกเป็นภาพ

ตัวอักษรจีนขนาดใหญ่ลงบนผืนผ้าใบ งานของดงหลิง มีลักษณะเป็นนามธรรม (Abstract)  ด้วยขนาด

ของชิ้นที่มีขนาดใหญ่จึงส่งแรงประทะอย่างรุนแรงต่อการประจันหน้าของผู้ชมในในครั้งแรก การ

แสดงออกด้วยพลังแห่งการเคลื่อนไหวระหว่างรูปทรงในชิ้นงานซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวอักษรจีน จาก

รูปทรงหนึ่งไปสู่อีกรูปทรง ลื่นไหลต่อเนื่องกันไป งานจึงสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความเคลื่อนไหว 

https://mymodernmet.com/
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และสมาธิที่ฉับพลันในการสร้างงานอย่างเด็ดขาด และแม่นย า ในขณะเดียวกันกลับซ่อนความ

กลมกลืนและความประณีตทางความรู้สึกที่แอบแฝงไว้ในงาน การปล่อยให้รูปทรงแสดงออกทางความ

ว่างและความว่างของพ้ืนที่บางครั้งกลับกลายเป็นรูปทรง ซึ่งเป็นลักษณะปรัชญาแนวคิดของ

พระพุทธศาสนา ที่ศิลปินเซนมักให้ความส าคัญ การตวัดพู่กันอย่างฉับพลันไร้ร่องรอยของการ

ระแวดระวังในความพลาดพลั้งเป็นลักษณะส าคัญที่บงบอกถึงความช่ าชองของศิลปิน ที่ดูเหมือนว่า

การสร้างสรรค์ผลงานเป็นเรื่องง่ายและและฉับพลันแต่ความฉับพลันนั้นกลับแฝงเร้นไว้ด้วยการ

ฝึกปรือที่ใช้ระยะเวลายาวนานจนเกิดความแม่นย า ภาพที่ปรากฏบนผลงานจึงมักสะท้อนรูปแบบที่ไร้

กฎเกณฑ์แต่แฝงซ้อนเร้นไว้ซึ่งความมีระเบียบในตัวของตัวเอง 

 

  
 

ภาพที่ 26 หว่าง ดงหลิง 
Calligraphy Performance, 2015 (ภาพซ้าย)  

ภาพที่ 25 “Without Form, 2013” Ink on xuan paper, 181 x 97 cm. (ภาพขวา) 
ที่มา: www.inkstudio.com.cn 

งานศิลปะของดงหลิง มีลักษณะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างความทันสมัยกับการเขียน

ตัวหนังสือจีนโบราณ และถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงท่าทางในการสื่อความหมาย ความสงสัยในภาษา

ของสังคมยุคหลังสมัยใหม่และพลังแห่งการฝึกปรืออย่างหนักเป็นส่วนประกอบส าคัญต่อการ

สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินดงหลิง ซึ่ งดงหลิงสามารถถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงสด 

http://www.inkstudio.com.cn/
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(Performance) ที่เป็นแบบฉบับของตนเองหรือในฐานะที่เป็นบุคคลซึ่งมีวิถีในการสร้างสรรค์ผลงาน

แบบดั้งเดิม ที่นับเป็นนวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 

 

        

 
 

ภาพที่ 27 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของ หว่าง ดงหลิง 
ที่มา: https://asiasociety.org 

 

3. ศิลปินที่ใช้ทั้งแบบกินระยะเวลาและความฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ศิลปินร่วมสมัยในปัจจุบันหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาความเชื่อ และจิตวิญญาณ
ตะวันออกโดยนิยมสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะแฝงเร้นด้านจิตวิญญาณมากกว่าที่จะให้ความส าคัญ
กับรูปแบบของชิ้นงาน โดยศิลปินเซนที่นิยมใช้ทั้งพลังสมาธิทั้งแบบกินระยะเวลาและแบบฉับพลันใน
การสร้างสรรค์ผลงานนั้นมีอยู่หลายท่านแต่จะขอยกตัวอย่างท่านที่มีความชัดเจนในการใช้พลังสมาธิ
ทั้ง 2 รูปแบบมาเป็นตัวอย่างดังนี้ 

3.1  ดักลาส ดิแอซ (Douglas Diaz ค.ศ. 1972 - ปัจจุบัน)  ศิลปินชาว
อเมริกัน ที่ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการท าสมาธิให้เกิดพลัง ก่อนที่จะระเบิดพลังของสมาธินั้นออกมาด้วย
การขีดเส้นทีละเส้นอย่างฉับพลันและซ้อนทับกันไปมาด้วยปากกา ดินสอไข และดินสอด า และใน
ขณะเดียวกันก็ปล่อยให้พลังของสมาธิแบบกินระยะเวลาค่อยๆ ด าเนินไปพร้อมกับการทับถมกันชั้น
แล้วชั้นเล่าของน้ าหนักดินสอ และหมึกด า ลงบนกระดาษ และผืนผ้าใบขนาดใหญ่ โดยไม่ได้กะเกณฑ์
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โครงสร้าง หรือการร่างแบบของชิ้นงานไว้ล่วงหน้า การแสดงออกด้วยพลังสมาธิอย่างฉับพลันในขณะ
สร้างสรรค์ผลงานของดิแอซ เปรียบเสมือนการปลดปล่อยให้จิตวิญญาณหรือจิตใต้ส านึกได้แสดงออก
ด้วยพลังที่ถูกซ้อนเร้นภายใต้ขอบเขตของร่างกาย ภาพผลงานที่ปรากฏจึงอาจเรียกได้ว่า จิตวิญญาณ
เป็นน าพาให้เกิดรูปแบบและความหมายของผลงานที่อยู่บนพ้ืนที่แห่งความว่างและช่วงระยะเวลา  
 

 

ภาพที่ 28 ดักลาส ดิแอซ 
 “Surrender”  2016. 

Installation, Variable size. 
ที่มา: http://douglasdiaz.com 

 

การสร้างสรรค์ผลงาน การท าเครื่องหมายลงบนผืนผ้าใบ ด้วยดินสอด า และดินสอไข อย่าง

ฉับพลัน และรุนแรง ซ้ าไปซ้ ามา ด้วยวิธีการที่ลดทอนและรูปแบบที่เรียบง่าย ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่าเป็นสิ่งที่

เชื้อเชิญให้ระลึกถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง เพ่ือพิจารณา

และยอมรับ การสร้างสรรค์งานและกระบวนการสร้างสรรค์งานของดิแอซ จึงเป็นเสมือนการกระตุ้น

ให้เกิดค าถามเกี่ยวกับความมีตัวตน และความคิดที่ท้าทายการยอมรับความกลัว กับความมืดที่อยู่ลึก

ลงไปในจิตไร้ส านึก และความพยายามที่จะสร้างความสงบทางจิตวิญญาณ การส ารวจตนจึงเกิดขึ้นใน

รูปแบบของการวาดเส้นหลังจากการท าสมาธิแบบสั้นๆ ของศิลปิน 

 

http://douglasdiaz.com/
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ภาพที่ 29 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของ ดักลาส ดิแอซ 
ภาพจาก: https://vimeo.com/douglasdiaz 

 
การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลัน การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลา 

  
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันและการใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลา 

ในผลงานชุด 
Surrender, 2016 โดย ดักลาส ดิแอซ  

ที่มา: http://douglasdiaz.com 
 

จากการค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเซน ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน จึงอาจจะสรุปได้ว่า ศิลปินเซนอาจมีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันไป ตาม

ค่านิยมในแต่ละยุคสมัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสบการณ์ส่วนตนของศิลปินเอง สิ่งเหล่านี้ล้วน

เป็นแรงขับเคลื่อน มีส่วนในการผลักดันให้วิถีในการสร้างสรรค์ ของศิลปินเซนในแต่ละท่านมีแนวทาง

https://vimeo.com/douglasdiaz
http://douglasdiaz.com/


  50 

ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันไป โดยยังมีเรื่องของการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานที่

ยังแฝงเร้น แนวทางในการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเซนจากผลทางการศึกษาใน

ครั้งนี้ อาจพอสรุปได้ว่า ผลงานของศิลปินเซนมี แนวทางการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานที่

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบคือ 1.) การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

2.) การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงาน และ 3.) การใช้พลังสมาธิ ทั้งแบบกิน

ระยะเวลาและแบบฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้  

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

สรุปผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

กรอบทฤษฎีของการศึกษาศิลปนิพนธ์ชุดนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน  

 

1.กรอบทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานิกายเซน ประกอบไปด้วย  

รูปแบบการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์

งานของศิลปินเซนร่วมสมัย 

การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

การใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์
งานศิลปะแบบฉับพลัน 

 

การใช้ทั้งพลังสมาธิแบบกินระยะเวลาและแบบฉับพลัน 
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 
ภาพที่ 30 แผนผังที่แสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน

ของศิลปินเซนในปัจจุบัน 
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1.1 สมาธิและวิปัสสนากับพุทธศาสนา การปฏิบัติสมาธิหรือกรรมฐานใน

พระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 2 ระบบคือ สมาถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน  

ระบบที่ 1 การเจริญสมาธิแบบสมถะกรรมฐานช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความคิดที่เป็นหนึ่งเดียว ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และยกระดับความเข้าใจเรื่องนั้น ไปสู่ภาวะที่เป็น
นามธรรม ในการเจริญสมาธิแบบนี้วิญญาณคือความรู้แจ้งจะถูกยกระดับจากระดับต่ าไปสู่ระดับสูง 
และในขณะเดียวกันจิตจะสามารถขจัดความโน้มเอียงที่ต่ าทรามออกไป และสมาธิจะได้รับการพัฒนา
ไปสู่ระดับที่สูงสุด คือฌาน ซึ่งจิตจะค่อยๆ ปรับตัวเข้าใจในวัตถุต่างๆ ว่ามีสภาพเป็นนามธรรม การ
เจริญวิปัสสนาแบบนี้เรียกว่า “สมถะกรรมฐาน” ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยให้จิตมีพลังที่เข้มแข็งและ
สามารถควบคุมพลังจิตตลอดจนสามารถน าไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ได้ และหากต้องการหลุดพ้น
คือเข้าสู่ทางนิพพานผู้ฝึกต้องยกระดับจิตเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐาน 

ระบบที่ 2 การเจริญสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการพัฒนาความรู้แจ้ง หรือความ
รู้ทันสาระของสิ่งต่างๆ ที่ได้สังเกตเห็น วิปัสสนาภาวนาเป็นหนทางแห่งการฝึกสติให้เกิดสัมปชัญญะ ผู้
ฝึกต้องตั้งสติไว้กับปัจจุบัน สิ่งใดเกิดก็ให้รู้ตามว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นที่กายและจิต ณ ขณะนี้ เดี๋ยวนี้
เท่านั้น ไม่คิดถึงอดีตหรืออนาคต การฝึกวิปัสสนาภาวนาจะช่วยให้ผู้ฝึกเกิดความรู้แจ้งตามความเป็น
จริง เห็นสรรพสิ่งเป็นรูป-นาม เป็นธาตุ ขันธ์ เกิด-ดับ หมุนเวียนกันไปจนสามารถปล่อยวางและ
ยกระดับจิตขึ้นสู่ระดับสูงได้ต่อไป อย่างไรก็ดีการเจริญวิปัสสนาจะสามารถพัฒนาขึ้นได้จนถึงขั้นรู้
ปัจจุบันในทุกขณะจิตได้อย่างตั้งมั่น ย่อมต้องอาศัยสมาธิอันแน่วแน่ด้วยเช่นกัน  

1.2 สมาธิกับเซนและความว่าง ในศาสนาพุทธนิกายเซนสมาธิสามารถเกิดเองได้
ทุกอิริยาบถ เป็นธรรมชาติเดิมแท้ เป็นอุปนิสัยเก่าของจิตซึ่งเคยเกิดขึ้นในจุติแรกบนโลก มนุษย์
ล้วนมีลักษณะเป็นพรหมด้วยตนเองอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นสมาธิจึงไม่จ าเป็นต้องสอน เซนถือว่ายิ่ง
สอนยิ่งได้น้อย ยิ่งสอนยิ่งคับแคบ ยิ่งสอนยิ่งจ ากัด เช่น หากสอนว่าการท าสมาธิต้อง ก าหนด
อย่างนั้นอย่างนี้ ก็จะจ ากัดอยู่กับเรื่องการก าหนด อาจารย์บางท่านอาจจะสอนให้อยู่ที่ลมหายใจ
ก็เป็นการจ ากัดอยู่แต่ลมหายใจ ทว่าสมาธิในมุมมองของเซนนั้นไม่มีประมาณ ไม่อาจจ ากัด ไม่มี
ก าหนด เกิดได้ทุกอิริยาบถนับไม่ถ้วน สมาธิแบบเซนจึงเป็นสมาธิที่ไม่มีรูปแบบ ไม่มี การก าหนด
กฎเกณฑ์ เป็นไปเองตามธรรมชาติเดิมแท้ของแต่ละบุคคล  

เซนไม่ให้ความส าคัญแก่ตรรกะหรือเหตุผล แต่เน้นประสบการณ์ตรง คือเข้าถึงโดยไม่

ผ่านสื่อกลางใดๆ เซนไม่มีการแย้งกันในเรื ่องถูกหรือผิด ความสมบูรณ์หรือความไม่สมบูรณ์ 

ความมีหรือไม่มีเพราะถือเป็นเรื่องของการยึดมั่นถือมั่น ขณะเดียวกันเซนก็เป็นนิกายวิปัสสนา

โดยเฉพาะคือไม่เน้นหนังสือหรือปริยัติธรรมใดๆ แต่มุ่งที่จะขัดเกลาจิตใจด้วยการปฏิบัติ  
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1.3 สมาธิกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยผลจากการศึกษาการใช้สมาธิ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งมักจะเป็นสมาธิที่อยู่ในวิถีประจ าวัน เป็นชีวิตตามธรรมดา 

เปรียบเสมือนกับการตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟัน กินอาหาร อาบน้ า ล้างถ้วย ล้างชาม และการ

สร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นกิจวัตรสามัญประจ าวันของมนุษย์ ด าเนินไปตามครรลองอย่างที่ควรจะเป็น 

จึงอาจสามารถสรุปพลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดังนี ้

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  

1.4 เวลากับการสร้างสรรค์ศิลปะ เวลาเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลโดยตรงต่อคุณค่า ของวัตถุ 
งานศิลปะ มนุษย์สามารถเข้าใจบริบททางสังคม และรากเง้าความเป็นมาของตนเองได้ก็ด้วยวัตถุ
สิ่งของเก่าๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านร่องรอยของระยะเวลา “มุโจ” คือสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานปรัชญาแนวความคิดของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวพันธ์โดยตรงกับเรื่องของเวลา “มุโจ” คือ
ความชื่นชมยินดีต่อความงามแห่งร่องรอยที่ถูกเสื่อมสลายไปตามการเวลา ในความคิดของผู้ศึกษาจึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องของเวลาและความงามตามธรรมชาติ การเสื่อมสลายและเปลี่ยนแปลง
ไป ส่วน “โมโนะโนะอะวะเระ” จึงเป็นการยอมรับได้ในความข่ืนขมและโศกเศร้าอยู่ลึกๆ ต่อการพบ

การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลา 
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการ
สร้างสรรค์ศิลปะ 

 

รูปแบบของ 

ผลงานศิลปะเซน 

    

แผนผังที่ 1 แสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์งานของศิลปินเซน 
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เห็นความไม่จีรัง ความเป็น”อนิจจัง” ของสรรพสิ่งซึ่งล้วนเป็นสาระของชีวิตที่เป็นธรรมดา และ
ธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นสุนทรียะที่งดงาม 
 

2. กรอบการศึกษาทางด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยศึกษาจากกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินอ้างอิง ที่มีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิดใกล้เคียงกัน

ประกอบไปด้วย  

2.1 การศึกษาศิลปินที่ใช้เทคนิคการประทับร่องรอยในการสร้างสรรค์ผลงานโดยผล

จากการศึกษาการประทับร่องรอยในงานศิลปะได้ว่า เทคนิคการประทับร่องรอยเป็นเทคนิคดั่งเดิมที่มี

การใช้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และศิลปินยังคงใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะมาอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน ด้วยนัยทางเทคนิคที่สามารถสื่อถึงการบันทึก การจดจ า การกดประทับร่องรอยเพ่ือตอกย้ า 

ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญต่อสิ่งที่ได้ค้นพบ หรือด้วยนัยแห่งกาลเวลา และอ่ืนๆ ในส่วนที่

เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ ความหมายของการประทับร่องรอยในงานศิลปะจึง

อาจสามารถสรุปความหมายเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

 

ความหมายของการประทับรอยของ 

งานศิลปะ 

 

การบันทึก 

การนับ 

จ านวน 

ปริมาณ 

 

เวลา 

สถิติ 

การจดจ า  

การพยากรณ์ 

 

 

 

การให้คุณค่า 

การท าเครื่องหมาย 

สร้างสัญลักษณ์ 

สร้างเอกลักษณ์ 

 
ภาพที่ 31 แผนผังแสดงวิวัฒนาการของภาพพิมพ์ 
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2.2 ศึกษาศิลปินที่ใช้พลังสมาธิเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลจาก

การศึกษาแนวทางการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบคือ 

1.) การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 2.) การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันใน

การสร้างสรรค์ผลงาน และ 3.) การใช้พลังสมาธิทั้งแบบกินระยะเวลาและแบบฉับพลันในการ

สร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

  

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

 
 
 

 

 

 

รูปแบบการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์

งานของศิลปินเซนร่วมสมัย 

การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

การใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์
งานศิลปะแบบฉับพลัน 

 

การใช้ทั้งพลังสมาธิแบบกินระยะเวลาและแบบฉับพลัน 
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

ภาพที่ 32 แผนผังแสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของศิลปินเซนในปัจจุบัน 
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บทที ่3 

แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

การศึกษาวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ เป็นการวิจัย

สร้างสรรค์ศิลปะเชิงทดลอง โดยผู้ศึกษาได้พัฒนาผลงานศิลปะจากการศึกษาหลักปรัชญาแนวคิด

พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานิกายเซน ร่วมกับการศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน

อ้างอิงที่ เป็นแรงบัลดาลใจ ด้วยวิธีการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนเทคนิควีดีโอ

ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการจัดวาง โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้ 

 

1.  ที่มาทางแนวความคิด 
 

ผลงานชุด ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ เป็นภาพสะท้อนของการศึกษาและการค้นหา

ความสมดุลระหว่างร่างกายกับลมหายใจของตนเอง การศึกษาเพ่ือค้นหาคุณค่า ความหมาย และ

ความส าคัญในสัมพันธภาพระหว่าง กายกับจิต ผ่านอิริยาบถต่างๆ ของร่างกาย ทั้งอิริยาบถหลัก (การ

ยืน เดิน นั่ง นอน) และอิริยาบถย่อย (กินข้าว หายใจ พักผ่อน ท างาน ฯลฯ) และเพ่ือท าความเข้าใจใน

สภาวะการเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งจนไม่อาจแยกออกจากกันได้ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป การมี

ตัวตนและไม่มีตัวตน สิ่งที่เป็นรูปและสิ่งที่เป็นนาม ด้วยการศึกษาผ่านสภาวะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่

ว่างภายใน พื้นที่ว่างทางความหมายในรูปร่างกาย กับพ้ืนที่ว่างภายนอกของร่างกายกับลมหายใจ

ตนเอง   

ผลงานชุด ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ จึงเป็นเสมือนภาพการบันทึกผลจากการศึกษา

ตน เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว และการค้นพบทฤษฎีแห่งการท าความรู้จักตนเอง ซึ่งผู้สร้างงานใช้

เทคนิคการประทับร่องรอยในการแสดงออก เพ่ือบันทึกถึงร่อยรอยแห่งวินาทีที่มีความหมายส าคัญใน
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ชีวิต ร่องรอยแห่งการตระหนักรู้ การท าเครื่องหมาย กดประทับ เพ่ือย้ าเตือนให้ตระหนักถึง

ความส าคัญต่อสิ่งที่ได้ค้นพบ 

กระบวนการทางการศึกษาเริ่มต้นจากการตั้งค าถามเกี่ยวกับการศึกษาที่ว่า การปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานจะสามารถเป็นศิลปะได้อย่างไร ผู้ศึกษาท าการค้นคว้าอย่างหนักตลอดระยะเวลา 2 

ปีแรกของการศึกษาเพ่ือค้นให้พบแนวทางที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับการ

สร้างสรรค์ศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน และเพ่ือหาแนวทางผู้ศึกษาได้สมัครเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ใน

หลายๆ ส านักท่ีเปิดท าการอบรมในประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวกับวิปัสสนา

กรรมฐานและสมถะกรรมฐาน ตลอดจนเพื่อน าหลักแนวคิดและวิธีการฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ   

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในสถานที่ปฏิบัติธรรม ส่งผลต่อแรงบัลดาลใจจากจากการเดิน

จงกรม และรูปแบบของช่องทางที่ใช้ส าหรับเดินจงกรมในสถานปฏิบัติธรรม และช่องทางที่ใช้เดิน

จงกรมของครูบาอาจารย์ ที่มีร่องรอยประทับจากการเดินวิปัสสนากรรมฐานด้วยความเพียร สั่งสมจน

เกิดเป็นความหมายใหม่ท่ีมีคุณค่า และพลังแห่งความศรัทธา 

 

 

 
ภาพที่ 33 ทางเดินจงกรมหลวงปู่มั่นที่ข้างกุฏิหลวงปู่ (ภาพซ้าย) 

 ที่มา: http://luangpumun.org 

ภาพที่ 34 ทางเดินจงกรมของหลวงปู่มั่น (ภาพขวา) 
ที่มา: https://www.faiththaistory.com 

 

https://www.faiththaistory.com/
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ในด้านของกระบวนเทคนิคผู้ศึกษาสนใจเทคนิคการประทับร่องรอย จากการศึกษาเทคนิค

ร่องรอยประทับจากอดีต(ยุคก่อนประวัติศาสตร์) จนถึงร่วมสมัยปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง การประทับ

ร่องรอยยังคงถูกศิลปินน ากระบวนการมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยนัยทางความหมาย

ที่สามารถแสดงออกถึงการบันทึก เวลา และการสร้างสัญลักษณ์ได้ นอกจากนี้ผู้ศึกษายังสนใจ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้สมาธิเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเซน 

จึงได้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมจากผลงานศิลปะและการสร้างสรรค์ของศิลปินเซน ไปพร้อมๆ กับ

การศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่ใช้เทคนิคการประทับร่องรอยในการสร้างสรรค์

ผลงาน  
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ที่มา: ผู้ศึกษา 

 

 

แผนผังที่ 2 แสดงที่มาทางแนวความคิดและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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2. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

หลังจากศึกษาทั้งทางแนวความคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ศึกษาได้น า

กระบวนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาประยุกต์เพ่ือสร้างผลงาน โดยยึดหลัก “กรรมฐานคืองาน 

งานคือกรรมฐาน” โดยทดลองโดยใช้เทคนิคการประทับร่องรอยขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วย

อิริยาบถต่างๆ เริ่มจากอิริยาบถเดิน นั่ง และ อิริยาบถย่อย โดยได้ทดลองวัสดุ และคิดค้นวิธีการที่จะ

สามารถท าให้เกิดร่องรอยเมื่อกดประทับกิริยาต่างๆ ในขณะฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

2.1 การทดลองแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ด้วยอิริยาบถเดิน เพ่ือค้นหารูปนาม และการประทับร่องรอยแห่งความทรงจ าต่อสิ่งที่ได้ค้นพบ โดย

ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นทางเดินจงกรมจากสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระ (ครู อาจารย์) สาย

วิปัสสนากรรมฐานจึงได้ทดลองสร้างทางส าหรับเดินจงกรม เพ่ือหาแนวทางในการสร้างผลงานศิลปะที่

ผสมผสานศิลปะกับวิปัสสนากรรมฐานเข้าไว้ด้วยกัน 

 

 

 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

 

การค้นหาแนวทางและสร้างสรรค์ผลงานโดยค านึงถึงความหมายที่แท้จริงของวิปัสสนา ที่ว่า 
วิปัสสนาสามารถน าไปปฏิบัติในอิริยาบถใดก็ได้จากสี่อิริยาบถใหญ่ (ยืน เดิน นั่ง นอน) และในขณะ

ภาพที่ 35 ทางเดินจงกรมที่ผู้ศึกษาได้ทดลองใช้เป็นส่วนหนึ่งส าหรับ 
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เคลื่อนไหว (อิริยาบถย่อย) เช่นการสร้างสรรค์ศิลปะก็สามารถปฏิบัติได้เช่นกัน และค านึงถึงการสร้าง
สัญลักษณ์เพ่ือแสดงออกด้านทัศนศิลป์ที่สื่อถึง รูป – นาม (ร่างกายกับลมหายใจ) บนพ้ืนฐานแห่ง
ความสมดุลของสัมพันธภาพในขณะท าการศึกษาตน 

 

 

    

 

 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36การทดลองกดประทับรอยเท้าขณะเดินจงกรมบนปูนเพ่ือให้เกิดร่องรอยแห่งความทรงจ า 
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ที่มา: ผู้ศึกษา 

2.2 ท าการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวหลังจากทดลองเทคนิคที่เหมาะสม   
ผู้ศึกษาได้ใช้เทคนิคการบันทึกภาพเคลื่อนไหวศิลปะการแสดงสดเข้ามาประกอบเพ่ือให้ผลงาน

สามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานได้มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 การทดลองกดประทับรอยเท้าขณะเดินจงกรมลงบนผ้าและดอกค าฝอย 
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ชุด ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ 
 
2.3 ขั้นตอนของการตัดต่อวีดีโอให้เกิดเป็นชิ้นงาน หลังจากบันทึกภาพขณะท าการ 

แสดงสด ผู้ศึกษาได้น าวีดีโอภาพเคลื่อนไหวมาคัดสรรและเรียบเรียงเพ่ือท าการตัดต่อภาพให้สามารถ

สื่อความหมายของรูป – นาม และการเกิดดับของรูปนามตามความเป็นจริงในหลักของพระพุทธ

ศาสนา ในรูปแบบของวีดีโอศิลปะการแสดงสด เพ่ือเตรียมการน าเสนอผลงานในรูปแบบของการจัด

วางต่อไป 

 

 
 
 

ที่มา: เอกวิทย์ ฤทธิ์ช่วยรอด 

 

ภาพที่ 38 การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งของผลงานศิลปะนิพนธ์ 

ภาพที่ 39การตัดต่อผลงาน 



  63 

3. เตรียมการน าเสนอผลงานจากการพัฒนาในระยะที่ 1  
 
- ภาพร่าง (Sketch) ทิศทางการเดินจงกรม 

  

    

    
 

 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

- โมเดลการจัดแสดงนิทรรศการ 

 
 

ภาพที่ 41โมเดลการจัดแสดงนิทรรศการ 
ที่มา: ผู้ศึกษา 

ภาพที่ 40 ภาพร่างทิศทางการเดินจงกรม 
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4. ผลงานส าเร็จของการพัฒนาผลงานในระยะที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 42 “The Beginning of Self- Learning No.1” 2017 
VDO Performance Art and Installation. 

ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

 

ภาพที่ 43 “The Beginning of Self- Learning No.1” 2017 
VDO Performance Art and Installation. 

ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 
ที่มา: ผู้ศึกษา 
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5. การน าเสนอผลการพัฒนาผลงานในระยะที่ 1 
  

ในการบน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของผลงานชุด “The Beginning 

of Self - Learning  เป็นการน าเสนอผลงานเพ่ือตรียมการสอบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้ศึกษา

โดยได้รับเสียงตอบรับในทางที่ดี ตลอดจนมีค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิหลายประการ 

 

   
 

ภาพที่ 44 การน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประการที่ 1 ภาพที่ปรากฏมีลักษณะเป็นลวดลายของการดีไซน์มากไป 
- ประการที่ 2 จ านวนที่เยอะไปท าให้ผลงานดูไม่สงบ 
- ประการที่ 3 เสียงประกอบบางชิ้นไม่มีว่างเปล่า ควรใช้เสียงประกอบให้เสริมงาน 
- ประการที่ 4 สีที่ใช้ควรเน้นให้สะอาดสว่าง และสงบ มากกว่าทึมและขมุกขมัว 
- ประการที่ 5 ประเด็นทางความคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานยังไม่ 

                       สอดคล้องกันเท่าที่ควร 
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6. บทสรุปจากการพัฒนาผลงานในระยะที่ 1 
 

จากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 1 ท าให้ค้นพบแนวทาง จุดเริ่มตนที่จะสามารถต่อยอด

ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือค้นหาดุลยภาพระหว่าง ร่างกาย ลมหายใจ และจิต (รูป – นาม) 

ของตนเองในขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงสด และได้คนพบ

ความหมายของการประทับร่องรอยที่ปรากฏในผลงานที่หลากหลาย โดยผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มความหมาย

ของรอยประทับที่แสดงออกในผลงานไว้ 3 ประเด็นอันได้แก่ 1. ร่อรอยแสดงสัญลักษณ์ 2.ร่องรอย

แสดงการบันทึก และ 3. ร่องรอยแสดงเวลา  โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

 

แผนผังที่ 3  แสดงความหมายของการประทับรอยของผลงานชุด 
 “The Beginning of Self Learning” 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ผลทางทัศนศิลป์และความหมายของรอยประทับท่ีปรากฏในผลงาน 

 

การเดินประทับร่องรอยของฝีเท้าอย่างฉับพลันในแต่ละย่างก้าวที่ปรากฏในงาน แสดงออก

ถึงความเด็ดขาดและความแม่นย าในวิถีแห่งการเดินที่ซ่อนระเบียบและความสงบอยู่ภายในเมื่อ

เปรียบเทียบกับงานศิลปะที่ใช้สมาธิในการสร้างสรรค์งานแบบฉับพลันโดยมิได้ก าหนดกฎเกณฑ์ใน

ความประณีตบรรจง หากแต่มีความแม่นย า  

การเดินอย่างกินระยะเวลาปรากฏจากร่องรอยการประทับของรูปทรงเท้าที่เรียงเป็นจังหวะ

อยู่ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ จังหวะในแต่ละย่างก้าวของรูปทรงเท้าเป็นภาพสะท้องของกาลเวลาที่ผู้ศึกษา

ต้องการสื่อถึงการสั่งสมจากการเรียนรู้เพ่ือเข้าถึงความจริงของรูป –นาม การสั่งสมวิถีการเดินเพ่ือ

ค้นพบความจริงในความว่าง ของทุกขณะจิตแห่งการก้าวย่าง ซึ่งได้ถูกบันทึก จดจ าและตระหนักถึง

ความส าคัญด้วยการประทับรอยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวแห่งกาลเวลา     

รูปทรงเท้าที่ปรากฏบนพ้ืนที่ว่างขนาดใหญ่ จึงเป็นภาพสะท้อนความว่างทางความหมายใน

รูปทรง ที่ปรากฏอยู่ในงาน เพ่ือให้เกิดการตั้งค าถาม เพ่ือให้เกิดการฉุกคิดถึงการเกิดขึ้น มีอยู่ และสูญ

สลายไป ค าถามถึงการมีตัวตนและไม่มีตัวตน จากร่องรอยหมึกที่ประทับจากหมึกที่เข้มและค่อยๆ 

จากลงในปลายทาง การเกิดขึ้น ด าเนินไปพล่าเลือน และจางหาย จากพ้ืนที่ว่างถูกประทับ และจาก

รอยการประทับกลับเป็นพ้ืนที่ว่างทางความหมาย ทุกอย่างเกิดขึ้นหมุดเวียนเลื่อนไหล เป็นวัฏฏะ เป็น

ธรรมะ เป็นธรรมชาติ และเป็นธรรมดา 

 

 

7. การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในระยะที่ 2 
สืบเนื่องจากผลงานจากชุดที่ 1 ผลงานของการเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจ 

ในสรรพสิ่งผ่านการเข้าใจตนเอง และค าแนะน าจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลงานชุดนี้จึงเป็น

ผลงานแห่งการทบทวนในสิ่งที่ค้นพบ การค้นหาความหมายในงานจากการศึกษาวิถีทาง หลักการ

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและท าการบันทึกเรื่องราวผ่านการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างผลงาน

ระยะที่ 2 โดยเลือกวัสดุส าหรับใช้ในการประทับร่องรอยใหม่ เพ่ือให้เกิดความสงบ สว่าง และสะอาด

มากขึ้น  
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7.1 ปฏิบัติการค้นหา รูป – นาม ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะ 

 

ภาพที่ 45 การค้นหา รูป- นาม 
โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 7 วัน 

 

ผลที่เกิดหลังจากทดลอง  

- ความหมายของ รูป – นาม ที่ปรากฏทางทัศนธาตุ 
 
      รูป       =     ร่างกาย     =    รอยประทับ 
     นาม      =     ลมหายใจ   =    พ้ืนที่ว่าง/ จังหวะ /ระยะเวลา 
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7.2 การทดลองเปลี่ยนวัสดุในการประทับร่องรอย จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่

แนะน าว่าผลงานควรมีสีสะอาด สว่าง และแสดงออกถึงความสงบ ผู้ศึกษาจึงท าการทดลองวัสดุ โดย

เริ่มจากการใช้ผงแป้งมาเป็นวัสดุในการรองรับร่องรอยประทับ ขณะเดินจงกรม 

 

ภาพที่ 46 การทดลองใช้ผงแป้งสีขาวแทนการใช้หมึกสีด าในการประทับร่องรอย 
 

ผลที่เกิดหลังจากทดลอง 

- อารมณ์ของสีที่ออกไปทางสว่าง และสะอาดมากข้ึน 
- ร่องรอยประทับไม่ปรากฏความเข้มจางเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้หมึกประทับ 

ร่องรอยบนผ้า แต่มีลักษณะเบลอและฟุ้งกระจายเข้ามาแทนที่ กล่าวคือบางรอยประทับมีความชัดเจน

ของรูปร่างรอยเท้า บางรอยประทับฟุ้งกระจายจนรูปร่าง และรูปทรงเกิดความไม่ชัดเจน 

- อารมณ์ของสีที่ออกไปในทางสว่าง และสะอาดมากข้ึน 
7.3 ทดลองใช้กระจกเป็นภาพสะท้อน 
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ภาพที่ 47 การทดลองใช้กระจกเงาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ผลที่เกิดหลังจากทดลอง 

- มิติ/ ความลึก ในทางทัศนธาตุเห็นความลึกและมิติของรูปทรงที่ซับซ้อนจากภาพ 
สะท้อนในเงา ที่ตอบสนองทางแนวความคิด ภาพสะท้อนท าหน้าที่แสดงมิติของเวลา และภาพสะท้อน

ของการค้นพบ รูปและนาม 

7.4 ทดลองใช้พาราฟินเป็นวัสดุในการประทับร่องรอย 

 

 

 

 

ผลที่เกิดหลังจากทดลอง 

- สีของวัสดุพาราฟินออกไปทางสว่าง และมีความน่าสนใจในความยืดหยุ่นของ 
พ้ืนผิวและการหลอมละลาย 

- ร่องรอยประทับไม่ปรากฏความเข้มจางเมื่อเทียบกับการประทับร่องรอยด้วยหมึก 
บนผืนผ้า แต่กลับมีมวล น้ าหนัก แสงและเงาเข้ามาแทนที่ จากรูปร่างจึงกลับกลายเป็นรูปทรง 

- อารมณ์ของสีที่ออกไปในทางสว่าง และสะอาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้หมึกพิมพ์ 

ภาพที่ 48 การทดลองใช้พาราฟินในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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- ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาเก่ียวกับวัสดุในการประกอบอ่ืนๆ เช่น อิฐ และแผ่นปูนมี
การ 

แสดงตัว และความหมายของวัสดุที่ยังไม่ส่งเสริมและไม่สอดคล้องกับแนวความคิด 

 

8. กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในระยะที่ 3 
 

การพัฒนาผลงานในระยะที่ 3 เป็นการน าสิ่งที่ได้จากการสั่งสมจากผลงานชุดก่อนๆ มา

ประกอบเป็นชิ้นงานเพ่ือสร้างความหมายใหม่แห่งการค้นพบ โดยผู้สร้างสรรค์น าดิน ผงแป้ง และ

ทรายจากแหล่งที่ใช้เป็นที่เดินจงกรมมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ส าหรับการพัฒนาผลงานในระยะนี้ 

 

 

 

 

 

- การทดลองเปลี่ยนรูปของรอยประทับจากเท้ามาเป็นใบหน้า จากกระบวนการคิด 
ที่ว่า   รูป      =     รอยประทับ    =    ร่างกาย (เท้า/ใบหน้า และอวัยวะอ่ืนๆ) 

          นาม    =     พ้ืนที่ว่าง/ จังหวะ /ระยะเวลา    =    ลมหายใจ    

 

 

 

ภาพที่ 49 วัสดุที่น ามาประกอบสร้างผลงานในระยะที่ 3 
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ที่มา: ผู้ศึกษา 
 

- น าวัสดุที่มีความสะอาดอย่างผงแป้งจากการทดลองกดประทับร่องรอยใบหน้า 

 
ภาพที่ 51 การทดลองใช้ผงแป้งเป็นวัสดุรองรับการกดประทับร่องรอย 

      

ภาพที่ 50  กระบวนการหล่อใบหน้าขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยอิริยาบถนั่ง 
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ผลที่เกิดจากการทดลอง 

- ผลทางด้านทัศนธาตุออกมาเป็นที่น่าพอใจ แต่ความสอดคล้องกับแนวความคิดยัง 
ไม่ชัดเจน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จึงให้ค าแนะน าว่าควรใช้วัสดุที่มีความหมายมากกว่าการมอง

เฉพาะด้านองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ( visual elements) 

- ท าการขุดดินจากจุดที่ใช้เดินจงกรมเพ่ือน าดินมาสร้างงาน 
 

 

 

 
- น าวัสดุดินจากแหล่งที่เดินจงกรมมาประกอบสร้างเป็นชิ้นงาน 

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 52 การทดลองใช้วัสดุดินร่อนในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ภาพที่ 53 การทดลองใช้วัสดุดินร่อนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ผลที่เกิดจากการทดลอง 
- ผลทางแนวความคิดสอดคล้องกับกระบวนการทางการสร้างสรรค์ แต่ร่องรอย 

ประทับหรือผลทางทัศนศิลป์ยังออกมาไม่สมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีค าแนะน าเพ่ิมเติม

ว่า การเลือกใช้วัสดุดินร่อนมีการจงใจเกินไปที่จะน าดินจากบริเวณแหล่งที่ใช้เดินจงกรมมาเป็นวัสดุ

ประกอบสร้างผลงาน ผลงานควรเกิดจากการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติในวิถีชีวิต ในชีวิตประจ าวัน

มากกว่าที่จะจงใจ น ามาเพ่ือสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน 

 
 -  ผลงานชุด “The Conversation between Body and Mind” จึงเกิดขึ้นบนพ้ืนฐาน

ของการด าเนินชีวิตแบบปกติธรรมดาในชีวิตประจ าวัน การได้ออกไปพบปะธรรมชาติในช่วงวัดหยุด
การได้หยุดนิ่งเพ่ือรับฟังเสียงของคลื่นลมทะเลที่กระทบฝั่ง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปครั้งแล้ว ครั้งเล่า  
ท าให้หวนคิดถึงช่วงจังหวะของลมหายใจ เข้า – ออก ในแต่ละครั้งของตนเอง ธรรมชาติของร่างกาย
มนุษย์อันประกอบไปด้วย ดิน น้ า ลม และไฟ จึงเป็นเสมือนส่วนจ าลองขนาดเล็กเพียงเศษเสี้ยวเดียว
ของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ของโลกและจักรวาล  

การปฏิบัติที่อยู่ในวิถี และปัจจุบันขณะในทุกๆ ขณะของการด าเนินชีวิต การมีความสุข
เล็กๆ กับสิ่งที่ได้ค้นพบ รู้อยู่กับปัจจุบันแบบไม่ยึดติด ไม่เคร่งและไม่หย่อนเกินไป ภาพของทางสาย
กลาง หรือ “มัชฌิมาปฏิปทา” จึงปรากฏอยู่เบื้องหน้า 

 

 
ภาพที่ 54 ภาพกระบวนการประทับร่องรอยใบหน้าในระยะเวลาสั้น 

เพ่ือศึกษาลักษณะของลมหายใจ 
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ผลที่เกิดจากการทดลอง 
- ภาพร่องรอยร่างกายส่วนใบหน้าที่ปรากฏในแต่ละช่วงจังหวะของลมหายใจที่กด 

ประทับลงบนพ้ืนทราย มีความผันแปรของรูปร่างและรูปทรงไปตามช่วงขณะและระยะเวลา ที่

แตกต่างกัน อันเป็นปรากฏการณ์ของความไม่เที่ยงและสุนทรียะแบบหนึ่งของเซน ที่เรียกว่า “มุโจ” 

หรือ “อนิจจัง” 
9. เตรียมการน าเสนอผลงานจากการพัฒนาในระยะที่ 3 

- ภาพร่างการจัดนิทรรศการ 
 

 

 

ภาพที ่55 ภาพร่างการจัดนิทรรศการ 
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- โมเดลการจัดแสดงนิทรรศการ 
 

 
 

ภาพที่ 56 โมเดลแนวทางในการติดตั้งผลงาน 
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

10. การติดตั้งผลงานจากการพัฒนาในระยะที่ 3 
 
การติดตั้งผลงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานแบบ VDO Installation ขั้นตอนของการติดตั้งอาจเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกับผลงานชุด The Conversation between body and 
mind ซึ่งผู้สร้างสรรค์ต้องท าการติดตั้งงานอย่างมีสติ และถือโอกาส ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปด้วย 
ท าให้ภาพของการบันทึก วีดีโอ ขณะท าการติดตั้งผลงานเกิดเป็นผลงานที่จะใช้น าเสนอส าหรับ
นิทรรศการได้อีกด้วย 
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ที่มา: ผู้ศึกษา 

 
 

   
 
 
 

เพ่ือศึกษาลักษณะของลมหายใจ 
 
 
 

  
 
 

ภาพที่ 57 ภาพขยายขั้นตอนการท างานของ ผู้ศึกษา 

ภาพที่ 58 กระบวนการประทับร่องรอยร่างกายในส่วนของใบหน้าในช่วงเวลาสั้น 
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11. ภาพผลงานส าเร็จของการพัฒนาผลงานในระยะที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 59 “The Imprint of Self- Learning : Sand the Series #2” 2018 
VDO Performance Art and Installation. 

ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 60 “The Imprint of Self- Learning : Sand the Series #2” 2018 
VDO Performance Art and Installation. 

ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 
ที่มา: ผู้ศึกษา 
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12.  การน าเสนอความคืบหน้าของผลงานในระยะที่ 3 ต่อคณะกรรมการ 
 

   

 

 

 
 

ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประการที่ 1 มุมมองมีความน่าสนใจควรน าไปเป็นประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ชิ้นต่อไปเกี่ยวกับการมองย้อนเข้าดูตัวเอง 

-  ประการที่ 2 การจัดวางร่องรอยใบหน้าส าหรับการแสดงที่หอศิลป์  
กรุงเทพมหานคร ด้วยการวางที่พื้น ท าให้คุณค่าของงานลดลง ควรมีการน าเสนอให้ส่งเสริมงาน 

ในแบบที่แสดงที่หอศิลป์พระราชวังสนามจะเหมาะสมกว่า 

- ประการที่ 3 ภาพขณะร่อนทรายในวีดีโอ ควรอยู่ในรูปแบบของการท าสมาธิ 
มากกว่าร่อนแบบธรรมดา ควรแก้ไข 

ภาพที่ 61 การน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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- ประการที่ 4 ในด้านกระบวนการทางความคิดให้ตั้งค าถามของการศึกษา 
- ประการที่ 5 ข้อค าถามจากคณะกรรมการที่สร้างสรรค์มาท้ังหมดเพ่ืออะไร 
- ประการที่ 6 การน าเสนอ Power Point ควรมีภาพเคลื่อนไหวน าเสนอด้วย 

 

 

13.  บทสรุปจากการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 3  
 

จากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 3 ท าให้ค้นพบแนวทาง ในการศึกษา รูป – นาม จาก

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงออกด้านทัศนศิลป์ด้วยการแทนค่า รูป = ร่างกายส่วนใบหน้า /

รอยประทับ และนาม = ลมหายใจ/ เวลา / ช่วงจังหวะในการกดประทับร่องรอย และได้คนพบ

แนวทางในการใช้สมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มแนวทางการใช้สมาธิในการ

สร้างสรรค์ผลงานไว้ 2 แนวทางอันได้แก่ 1. การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์

ผลงาน 2. การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

แผนผังแสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเซนในปัจจุบัน  

 

ภาพที่ 62 แผนผังแสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ผลทางทัศนศิลป์ 

 

 
 

ภาพที่ 63 ผลส าเร็จของผลงานในระยะที่ 3 
 

ภาพส าเร็จของชิ้นงานในส่วนที่เกิดจากความตั้งใจคือมุมมองที่ผู้สร้างตั้งใจให้ผู้ชมมองต่ า
แบบตานก เพ่ือแสดงออกถึงความเสงี่ยมเจียมตัว  และเพ่ือสะท้อการมองเข้าหาตัวเองเป็นการส ารวจ
ตรวจสอบตน เพ่ือหาความสมดุลของร่างกายกับจิตใจ 

ผลที่เกิดจากความไม่ตั้งใจคือร่องรอยของริ้วคลื่นอันเกิดจากทรายที่ยังไม่แห้งเมื่อถูกร่อนลง
บนพื้นที่เป็นกระดาษจึงท าให้เกิดลูกคลื่น ที่เป็นความงามตามธรรมชาติแบบไม่ได้เจตนาให้เกิดข้ึนและ
อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งตอบสนองด้านแนวความคิดแบบพุทธศาสนา ในเรื่องของ “อนิจจัง” สรรพสิ่ง
ล้วนไม่เที่ยง ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้ แม้รู้ร่างกาย และจิตตน
ก็ตาม 
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ที่มา: ผู้ศึกษา 
 

บทสรุปแนวความคิดและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ผลงานชุด ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ มีกระบวนการในการสร้างสรรค์โดยเกิดจาก

การตั้งค าถามเกี่ยวกับการศึกษาที่ว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะสามารถเป็นศิลปะได้อย่างไร 

และจะสามารถใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในตัวตนกับพ้ืนที่ว่าง (รูป - 

นาม) ตามความเป็นจริงได้อย่างไร โดยศึกษาด้านแนวความคิดจากหลักปรัชญาพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนานิกายเซน และด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินอ้างอิง  

ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ศึกษาได้ทดลองทั้งทางด้านเทคนิควิธีการและคัดสรรค์

วัสดุอุปกรณ์ที่จะสามารถตอบสนองด้านแนวความคิด เกี่ยวกับดุลยภาพระหว่างร่างกายกับลมหายใจ 

และการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างชัดเจนเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจากผลการศึกษาท าให้สมา

รถสรุปแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดังนี้ 

ภาพท่ี 64 ภาพขยายร่องรอยประทบัร่างกายส่วนใบหนา้ท่ีมีการแปรผนัไป ตามแต่ละขณะของลม
หายใจที่ผู้สร้างกดประทับรอย  
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จากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 1 ท าให้ค้นพบแนวทาง จุดเริ่มตนที่จะสามารถต่อยอด

ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือค้นหาดุลยภาพระหว่าง ร่างกาย ลมหายใจ และจิต (รูป – นาม) 

ของตนเองในขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงสด และได้คนพบ

ความหมายของการประทับร่องรอยที่ปรากฏในผลงานที่หลากหลาย โดยผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มความหมาย

ของรอยประทับที่แสดงออกในผลงานไว้ 3 ประเด็นอันได้แก่ 1. ร่องรอยแสดงสัญลักษณ์ 2.ร่องรอย

แสดงการบันทึก และ 3. ร่องรอยแสดงเวลา   

ผลทางทัศนศิลป์และความหมายของรอยประทับที่ปรากฏในผลงานการเดินประทับร่องรอย

ของฝีเท้าอย่างฉับพลันในแต่ละย่างก้าวที่ปรากฏในงาน แสดงออกถึงความเด็ดขาดและความแม่นย า

ในวิถีแห่งการเดินที่ซ่อนระเบียบและความสงบอยู่ภายในเมื่อเปรียบเทียบกับงานศิลปะเซนที่ใช้สมาธิ

ในการสร้างสรรค์งานแบบฉับพลันโดยมิได้ก าหนดกฎเกณฑ์ในความประณีตบรรจง หากแต่มีความ

แม่นย า  

การเดินอย่างกินระยะเวลาปรากฏจากร่องรอยการประทับของรูปทรงเท้าที่เรียงเป็นจังหวะ

อยู่ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ จังหวะในแต่ละย่างก้าวของรูปทรงเท้าเป็นภาพสะท้องของกาลเวลาที่ผู้ศึกษา

ต้องการสื่อถึงการสั่งสมจากการเรียนรู้เพ่ือเข้าถึงความจริงของรูป –นาม การสั่งสมวิถีการเดินเพ่ือ

ค้นพบความจริงในความว่าง ของทุกขณะจิตแห่งการก้าวย่าง ซึ่งได้ถูกบันทึก จดจ าและตระหนักถึง

ความส าคัญด้วยการประทับรอยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวแห่งกาลเวลา     

รูปทรงเท้าที่ปรากฏบนพ้ืนที่ว่างขนาดใหญ่ จึงเป็นภาพสะท้อนความว่างทางความหมายใน

รูปทรง ที่ปรากฏอยู่ในงาน เพ่ือให้เกิดการตั้งค าถาม เพ่ือให้เกิดการฉุกคิดถึงการเกิดขึ้น มีอยู่ และสูญ

สลายไป ค าถามถึงการมีตัวตนและไม่มีตัวตน จากร่องรอยหมึกที่ประทับจากหมึกที่เข้มและค่อยๆ 

จากลงในปลายทาง การเกิดขึ้น ด าเนินไปพร่าเลือน และจางหาย จากพ้ืนที่ว่างถูกประทับ และจาก

รอยการประทับกลับเป็นพ้ืนที่ว่างทางความหมาย ทุกอย่างเกิดขึ้นหมุดเวียนเลื่อนไหล เป็นวัฏฏะ เป็น

ธรรมะ เป็นธรรมชาติ และ เป็นธรรมดา 

ส าหรับการพัฒนาผลงานในระยะที่ 3 ท าให้ค้นพบแนวทาง ในการศึกษา รูป – นาม จาก

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงออกด้านทัศนศิลป์ด้วยการแทนค่า รูป = ร่างกายส่วนใบหน้า/

รอยประทับ และนาม  = ลมหายใจ/ เวลา/ ช่วงจังหวะในการกดประทับร่องรอย และได้คนพบ

แนวทางในการใช้สมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มแนวทางการใช้สมาธิในการ
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สร้างสรรค์ผลงานไว้ 2 แนวทางอันได้แก่ 1. การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์

ผลงาน 2. การใช้พลงัสมาธิแบบฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลด้านทัศนศิลป์ในส่วนที่เกิดจากความตั้งใจคือ มุมมองที่ให้ผู้ชมมองต่ าแบบตานกเป็น
ความตั้งใจแสดงออกถึงความเสงี่ยมเจียมตัว  และเพ่ือสะท้อการมองเข้าหาตัวเองเป็นการส ารวจ
ตรวจสอบตน เพ่ือหาความสมดุลของร่างกายกับจิตใจ และผลที่เกิดจากความไม่ตั้งใจคือร่องรอยของ
ริ้วคลื่นอันเกิดจากทรายที่ยังไม่แห้งเมื่อถูกร่อนลงบนพ้ืนที่เป็นกระดาษจึงท าให้เกิดลูกคลื่น ที่เป็น
ความงามตามธรรมชาติแบบไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้นและอยู่เหนือการควบคุม ซึ่งตอบสนองด้าน
แนวความคิดแบบพุทธศาสนา ในเรื่องของ “อนิจจัง” และสุนทรียภาพแบบหนึ่งของเซนที่เรียกว่า 
“มุโจ”  

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจจึงเป็นการ 
บูรณาการระหว่างการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยสามารถสรุป
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบแผนผังได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 65 แผนผังแสดงบทสรุปกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด  
“ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ” 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 

การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ ในครั้งนี้ได้น าเสนอผล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานในช่วงของการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์จ านวน 4 ชุด โดยแต่ละชุดได้แบ่ง

การวิเคราะห์ผลงานออกเป็น 3 ประเด็นอันประกอบไปด้วย 1. การวิเคราะห์ดุลยภาพที่ปรากฏใน

ผลงาน  2. การวิเคราะห์ความหมายของรูปร่างกายและรอยประทับ 3. การวิเคราะห์ความหมายของ

ลมหายใจและการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลงาน แบ่ง

ออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 1 “The Beginning of Self Learning” 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 2 “The Conversation between Body and Mind” 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 2 “The Imprint of Self – Learning” 

ตอนที ่4  การวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 3 “The Relationship between Body and Mind” 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 1 “The Beginning of Self - Learning” 
 

 

 

ภาพที่ 66 “The Beginning of Self - Learning No.1” 2017 
 VDO Performance Art and Installation. 

ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ผลงานชุด “The beginning of self - learning” เป็นผลงานที่สะท้อนภาพของการเดิน

เพ่ือการศึกษาและค้นพบ การเดินเพ่ือการค้นหาและเรียนรู้ การเดินเพ่ือท าความเข้าใจในสัมพันธภาพ

ระหว่างร่างกาย ลมหายใจ และจิต การเดินเพ่ือเข้าถึงสภาวะแห่งความว่างจากสัมพันธภาพของ

รูปทรงกับพ้ืนที่ว่าง และความว่างทางความหมายของรูปทรงร่างกาย เดินเพื่อศึกษาการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ 

และดับลง การเดินในงานชุดนี้ จึงเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเรื่องรามทางการศึกษา และการ

ค้นพบทฤษฎีใหม่แห่งการเรียนรู้ ซึ่งผู้สร้างงานใช้เทคนิคการประทับรอยในการแสดงออก เพ่ือบันทึก

ถึงร่อยรอยในการค้นพบ ร่องรอยแห่งวินาทีที่มีความส าคัญ ร่องรอยแห่งการตระหนักรู้ ร่องรอยแห่ง

การย้ าเตือน  การกดประทับร่องรอยเพ่ือท าเครื่องหมาย และเป็นการตระหนักถึงความส าคัญต่อสิ่งที่

ค้นพบ 

 

 

 

ภาพที่ 67 แสดงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเพ่ือน าเสนอผลงาน 
ชุด “The beginning of self- learning” 
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ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 

ภาพที่ 68 “The Beginning of Self- Learning No.1” 2017 
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VDO Performance Art and Installation. 

ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 69 “The Beginning of Self- Learning No.2” 2017 
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ผลงานชุดนี้ใช้กระบวนเทคนิคการประทับร่องรอยเท้าในขณะท าการแสดงสดการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานด้วยกิริยาการเดิน และบันทึกกระบวนการแสดงสดนั้นด้วยการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวอีกครั้งเพ่ือน าไปจัดนิทรรศการศิลปกรรมด้วยศิลปะการจัดวาง กระบวนเทคนิคจึง มี

ลักษณะของการบันทึกเรื่องราวที่ตอบสนองทางแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการ

น าเสนอเรื่องราวของการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดกับตนเองในขณะเรียนรู้ ร่างกาย ลมหายใจ 

และจิตตน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

การวิเคราะห์ผลงานได้แบ่งการวิเคราะห์ผลงานออกเป็น 3 ด้านประกอบไปด้วย 1. การ

วิเคราะห์ดุลยภาพที่ปรากฏในผลงาน 2. การวิเคราะห์ความหมายของรูปร่างกายและการประทับ

ร่องรอยของผลงาน  และ 3. การวิเคราะห์ความหมายของลมหายใจและการใช้พลังสมาธิในการ

สร้างสรรค์ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.1 การวิเคราะห์ดุลยภาพที่ปรากฏในผลงานชุด “The Beginning of Self- Learning” 
 

ความสมดุลเป็นลักษณะเด่นของผลงานชุดนี้ ซึ่งเป็นผลงานที่ต้องการน าเสนอการเรียนรู้เพ่ือ

ท าความเข้าใจในสภาวะสมดุลของสรรพสิ่งผ่านการเรียนรู้ตน การประกอบร่างของร่องรอยประทับ

เท้าตั้งแต่เริ่มต้น ขณะท าการแสดงสดด้วยย่างก้าวแห่งสติและสมาธิ การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีดุล

ภาพระหว่างกายกับลมหายใจและจิต ภาพร่องรอยประทับย่างก้าวที่ปรากฏจึงเป็นภาพของร่องรอย

แห่งความสมดุลทั้งในแบบที่ไม่เท่ากันทั้งสองข้าง (Asymmetrical Balance) เมื่ออยู่ในช่วงขณะ

ระยะเวลาของการแสดงที่ยังไม่แล้วเสร็จ และในขณะเดียวกันก็ปรากฏภาพของความสมดุลแบบ

เท่ากันทั้งสอง (Symmetrical Balance) เมื่อกระบวนการของการแสดงนั้นเสร็จสมบูรณ์ลง 
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ภาพแสดงความสมดุลแบบไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ภาพแสดงความสมดุลแบบเท่ากัน 

  

 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความสมดุลแบบเท่ากันทั้งสองข้างและไม่เท่ากันทั้งสองข้างที่ปรากฏใน

ผลงาน 
 

สภาวะความสมดุลอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนที่ปรากฏในชิ้นงานจากร่องรอยประทับ

เท้า แสดงให้เห็นถึงดุลยภาพทางการเคลื่อนไหวของรูปร่างกายในขณะท าการแสดงสดอย่างมีสติและ

สมาธิ เป็นภาพสะท้อนทางแนวความคิดที่ต้องการสื่อให้เห็นความสมดุลของร่างกายกับลมหายใจและ

จิต ถ่ายทอดผ่านรูป (ร่างกาย) ของผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยการแสดงสด  ส่วนภาพร่องรอยซึ่งยังคง

ปรากฏอยู่บนพ้ืนที่ในงาน แม้การแสดงสดนั้นจะได้จบลงไปแล้วก็ตาม ภาพร่องรอยเท้าที่ถูกจัดเรียง

คล้ายรูปทรงเรขาคณิตแต่แฝงเร้นไว้ด้วยความอิสระของรูปทรงธรรมชาติจากการกดประทับก้าวย่างที่

ฉับพลันเฉกเช่นเดียวกับการตวัดพู่กันอย่างฉับพลันที่ปรากฏในภาพเขียนของจิตรกรรมจีนโบราณ อัน

แสดงออกถึงความสมดุลที่เท่ากันทั้งสองข้างแต่แฝงเร้นความอิสระของรูปทรงภายในที่ท าหน้าที่เป็น

ภาพจ าลองสภาวะความสมดุลของรูปร่างกายมนุษย์ที่มีความสวมดุลแบบเท่ากันทั้งสองข้าง แต่ใน

ความเท่ากันของอวัยวะทั้งซ้ายและขวาในแต่ละชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์กลับมีความเป็นเอกลักษณ์

ที่ไม่ซ้ าแบบกันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบธรรมชาติ 
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1.2 การวิเคราะห์ความหมายของรูปร่างกายและการประทับร่องรอยของผลงานชุด “The 
Beginning of Self- Learning” 

 

ภาพการประทับร่องรอยในแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความหมายของรูปร่างกาย 

 

รูป = ร่องรอยประทับร่างกาย/ ร่องรอยที่แสดงสัญลักษณ์ 

 

 

รูป = ร่างกายที่เคลื่อนไหวในขณะท าการแสดงสด การ

ก้าวย่างด้วยสติ สมาธิ การควบคุมร่างกายให้สมดุลกับลม

หายใจและจิตในขณะเคลื่อนไหว /ระยะเวลาในการก้าว

ย่างแต่ละก้าว/ร่องรอยที่แสดงเวลา 

 

รูป = ร่องรอยที่หลงเหลือ ปรากฏ เม่ือการแสดงสดนั้นจบ

ลง /ร่องรอยที่แสดงการบันทึก 

 

 
ตารางที่ 9  แสดงความหมายของรูปร่างกายและร่องรอยประทับในผลงาน 

 

จากตารางสามารถสรุปได้ว่า “รูป” ที่ปรากฏในผลงานมีความหมายถึง ร่างกาย และรูป 

ร่องรอยประทับเท้า ท าหน้าที่แสดงความเป็นรูป - นาม ตามหลักปรัชญาของพระพุทธศาสนา  

    รอยประทับ = ตัวแทนรูป ร่างกาย ความฉับพลัน 

    การเคลื่อนไหว = ความสมดุล การกินระยะเวลา 

    ภาพความมีระเบียบ = สติ สมาธิ 
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1.3 การวิเคราะห์ความหมายของลมหายใจและการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน

ชุด “The Beginning of Self- Learning” 
 

 

ภาพที่ 70 แสดงการใช้พลังสมาธิทั้งแบบกินระยะเวลาและฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
การประทับร่องรอยก้าวย่างแบบฉับพลันในแต่ละก้าวโดยไม่ก าหนดกฎเกณฑ์ แต่แฝงเร้น

ด้วยความเด็ดขาดของสมาธิที่ตั้งมั่น เป็นภาพสะท้อนของการบันทึกสิ่งที่เกิดข้ึนขณะที่ผู้สร้างสรรค์งาน
ถ่ายทอดผลงานผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยอิริยาบถเดิน มีลักษณะสื่อให้เห็นถึงการใช้พลัง
สมาธิแบบกินระยะเวลา จากการประทับรอยการเดินประทับทีละย่างก้าวอย่างฉับพลัน และค่อยๆ 
ประกอบกันจนเต็มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ของชิ้นงาน จากจ านวนและจังหวะของรอยประทับท าให้เห็นถึง
ช่วงระยะเวลาของการบันทึกเรื่องราว การนับ ปริมาณ และการกินระยะเวลา  และความฉับพลันใน
การประทับสร้างสัญลักษณ์รูปรอยเท้า ที่เป็นอัตลักษณ์ส่วนตนในการสร้างสรรค์ผลงาน และเพ่ือย้ า
เตือนตนให้เกิดความจดจ าได้หมายรู้  

พ้ืนที่ว่าง ในงานเป็นพื้นที่ของช่องว่างในแต่ละช่วงขณะของการก้าวย่างกดประทับ และเป็น
พ้ืนที่แสดงความหมายของรูปร่างกาย ขณะเคลื่อนไหวและรูปร่องรอยประทับเท้า จึงเปรียบเสมือน
การแทนค่าของลมหายใจ และสภาวะจิตที่มีลักษณะเป็นนาม ไม่มีตัวตนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่
พ้ืนที่ว่างในงานจึงแสดงออกใน 2 ความหมาย 

1. ช่องว่างระหว่าการประทับร่องรอยในแต่ละย่างก้าว = ลมหายใจ  
2. พ้ืนที่ว่างภายใน และภายนอก รูปร่างกาย และรูปร่องรอยประทับ = จิต / ลมหายใจ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 2 “The Conversation between Body and Mind” 
 

 
 

ภาพที่ 71 The Conversation between Body and Mind, 2018 
VDO Performance Art and Installation. 

ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 
 
 

ผลงานชุด “The Imprint of Self – Learning” เป็นผลงานที่สะท้อนการบันทึกช่วงขณะ

แห่งการค้นพบ การบันทึก การจดจ าสิ่งส าคัญที่เกิดขึ้น การตระหนักถึงสิ่งที่มีความหมายส าคัญในชีวิต 

ที่เป็นความประทับใจผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลงานศิลป

นิพนธ์ในระยะที่ 2 เป็นผลงานแห่งการสร้างสิ่งย้ าเตือน การจดจ าได้ในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อช่วงขณะ

แห่งการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับลมหายใจของตนเอง การนับ การสั่งสมสิ่งต่างๆ ที่ผ่าน
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ช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยการกดประทับร่องรอยและท าเครื่องหมายเพ่ือย้ าเตือนให้จดจ าคุณค่าของ

สิ่งส าคัญท่ีเกิดข้ึนกับชีวิต 

โดยผลงานชุดนี้ผู้ศึกษาได้ทดลองวัสดุที่หลากหลายเพ่ือค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานและตอบสนองด้านแนวความคิดที่เกี่ยวกับการบันทึกร่องรอยในขณะศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างร่างกายกับลมหายใจและจิตตนด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จากการทดลองดังกล่าวท า

ให้เกิดผลงานที่มีความหลากหลายทางด้านวัสดุที่ได้น ามาทดลองใช้เป็นสื่อกลางในการกดประทับร่อง

รอยเท้า ผลงานชุดนี้จึงประกอบไปด้วยผลงาน 4 ชุดย่อย ดังนี้ 

 

 

 
             ภาพที่ 72 “The Conversation between Body and Mind”, 2017 

    VDO Performance Art and Installation. ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 73 “The Conversation between Body and Mind no.2”, 2017 

    เทคนิค VDO Performance Art and Installation. ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 



  98 

 

 

 

 

 

VDO Performance Art and Installation ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 

ภาพที่ 74“The Conversation between Body and Mind : Imprint the series 
# 1”, 2018. 
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ภาพที่ 75“The Conversation between Body and Mind : Imprint the series # 2”, 2018. 
VDO Performance Art and Installation 

ขนาด ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 76“The Conversation between Body and Mind : Imprint the series # 2”, 2018. 

VDO Performance Art and Installation 

ขนาด ผันแปรตามพ้ืนที่ 
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2.1 การวิเคราะห์ดุลยภาพที่ปรากฏในผลงานชุด “The Conversation between Body and 
Mind” 

ภาพผลงานแต่ละชุด ลักษณะของความสมดุลที่ปรากฏในผลงาน 

 

ผลงานชุด “The Conversation 

between Body and Mind” 

          ความสมดุลในการก้าวย่างร่องรอยประทับเท้าใน

แต่ละก้าว การควบคุมอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย

เพ่ือให้เกิดความสมดุลอย่างมีสติและสมาธิให้มากที่สุด

เท่าที่จะสามารถควบคุมได้ เป็นการสะท้อนแนวความคิด

ที่เก่ียวกับสภาวะความสมดุลระหว่างร่างกายกับลมหายใจ

และจิต ผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายตนในขณะท าการ

แสดงสด 

 

ผลงานชุด“The Conversation between 

Body and Mind no.2” 

          ความสมดุลในแบบเท่ากันทั้งสองข้างเป็นการ

น าเสนอความหมายของรูปร่างกายที่มีความสมดุลในแบบ

ซ้ายขวาเท่ากันและยังเป็นการสะท้อนแนวความคิดที่

เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างร่างกายกับลมหายใจและจิต 

 

ผลงานชดุ “The Conversation between 

Body and Mind : Imprint the series #1” 

          การควบคุมร่างกายขณะท าการแสดงสดเพื่อให้เกิด

ความสมดุลระหว่างร่างกายกับลมหายใจและจิต ได้ถูก

ถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึง 

สติ สมาธิ และการเคลื่อนขยับอย่างมีดุลยภาพ 

 

ผลงานชดุ “The Conversation between 

Body and Mind : Imprint the series #2” 

          ร่องรอยประทับเท้าที่ปรากฏในผลงานเป็น รูปร่อ

รอย เป็นภาพบันทึกของรูปที่ผ่านช่วงระยะเวลาแห่งการ

เรียนรู้ตน เป็นภาพสะท้อนของรูปทรงที่อยู่บนพื้นที่ว่าง เป็น

สภาวะของรูป – นาม การมีตัวตนและไม่มีตัวตน การเกิดและ

การดับ ของสรรพสิ่งที่เป็นธรรมดาและธรรมชาติ 

ตารางที่ 10 แสดงความสมดุลในงานชุด“The Conversation between Body and Mind” 
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จากตารางข้างต้นสามารถสรุปความสมดุลที่ปรากฏในงานชุดนี้ ซึ่งมี 4 ผลงานย่อย ได้ว่า

การน าเสนอความสมดุลได้แสดงออกใน 2 รูปแบบดังนี้ 

1. ความสมดุลอันเกิดจากร่างกายที่เคลื่อนไหวในขณะท าการแสดงสด เป็นการ 
เคลื่อนไหวที่เกิดจากการควบคุมร่างกายด้วยสติและสมาธิที่บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถควบคุมได้

เพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะความสมดุลของร่างกายกับลมหายใจ และจิตที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง

กันและกัน 

2. ความสมดุลของรูปร่องรอยประทับท่ีถูกจัดวางในแบบเท่ากันทั้งสองข้างเป็นการ 
จ าลองรูปแบบของรูปร่างกายตนที่มีลักษณะในแบบเท่ากันทั้งสองข้าง 

 

2.2 การวิเคราะห์ความหมายของรูปร่างกายและการประทับร่องรอยของผลงานชุด 

“The Conversation between Body and Mind” 

 

 
 
 

 
 

 ภาพที่ 77 ภาพขยายขั้นตอนการท างานของ ผู้ศึกษา 
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ผลงานชุดนี้ใช้กระบวนเทคนิคการประทับร่องรอยเท้าตนขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใน

อิริยาบถเดิน และท าการบันทึกกระบวนการแสดงประทับร่องรอยนั้นด้วยการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

อีกครั้งเพ่ือน าไปจัดนิทรรศการด้วยศิลปะการจัดวาง กระบวนเทคนิคที่มีลักษณะของการบันทึก

เรื่องราวจึงเป็นกระบวนเทคนิคที่สามารถตอบสนองทางแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่

ต้องการน าเสนอเรื่องราวของการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดกับตนเองในขณะเรียนรู้ ร่างกาย ลม

หายใจ และจิตตน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน แสดงออกด้วยการสร้างสัญลักษณ์เพ่ือย้ าเตือนตนให้จดจ าได้ในสิ่งที่ค้นพบ แสดงสัญลักษณ์

และการบันทึกช่วงระยะเวลาแห่งการเรียนรู้ ร่างกาย ลมหายใจและจิตตน  

โดยรูปร่างกายในผลงานชุดนี้แสดงออกทางความหมายใน 2 ลักษณะ คือรูปร่างกายที่

เคลื่อนไหว ขณะท าการแสดงสด ด้วยสภาวะความความสมดุลของร่างกายกับลมหายใจ และจิตสมาธิ 

กับรูปร่องรอยประทับที่แสดงภาพจ าลองดุลยภาพของร่างกายตน ซึ่งเป็นแบบ ซ้าย – ขวา เท่ากันทั้ง

สองข้าง โดยสามารถแสดงออกเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปร่างกายเคลื่อนไหว ขณะแสดงสด ด้วย

ความสมดุล สติ และสมาธิ 

 

รูปร่องรอยประทับที่แสดงภาพจ าลองของ

รูปร่างกาย 

 

ผังแสดงความหมายของรูปร่างกายที่ปรากฏ 

ในผลงาน 

ภาพที่ 78 แผนผังแสดงความหมายของรูปร่างกายที่ปรากฏในผลงาน 
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2.3 การวิเคราะห์ความหมายของลมหายใจและการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานชุด 

“The Conversation between Body and Mind” 

 

 

ภาพที่ 79 “The Conversation between Body and Mind : Imprint the series # 1”, 2018 
VDO Performance Art and Installation 

ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 

 

 

ลมหายใจ = =ช่องว่างระหว่างกานเดินประทับร่องรอยเท้าในแต่ละย่างก้าวของหนึ่งลม

หายใจ  

ลมหายใจ/ จิต = พ้ืนที่ว่างภายนอกของรูปร่างกายและร่องรอยประทับร่างกาย และพ้ืนที่

ว่างภายใน ที่อาจเป็นรูป และรูปอาจกลับกลายเป็นพ้ืนที่ว่าง จิต/ ที่ว่าง/ นาม จึงเป็นนามธรรมที่มี
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ตัวตนในความหมายของการไม่มีตัวตน นาม ลมหายใจ และพ้ืนที่ว่างในงานจึงสามารถแสดงออกในรูป

ของแผนผังได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวะกดประทับ = ลมหายใจ 

 

พ้ืนที่ว่าง = นาม / จิตใจ 

 

ผังแสดงความหมายของลมหายใจและพ้ืนที่ว่าง 

ที่ปรากฏ 

นผลงาน 

 

ภาพที่ 80 แผนผังแสดงความหมายของพื้นที่ว่างที่ปรากฏในผลงาน 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 3 “The Imprint of Self- Learning” 
 

 
 

ภาพที่ 81 “The Imprint of Self Learning : Sand The Series #2”, 2018 
VDO Performance Art and Installation. 

ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 
 

ผลงานชุด “The Imprint of Self – Learning” เป็นภาพผลงานที่สะท้อนการบันทึกช่วง

ขณะแห่งการค้นพบ การบันทึกการจดจ าสิ่งส าคัญที่เกิดขึ้น การตระหนักถึงสิ่งที่มีความหมายส าคัญใน

ชีวิตที่เป็นความประทับใจ ผ่านผลงานชุดThe Imprint of Self – Learning ผลงานที่เกิดขึ้นในช่วง

พัฒนาการระยะที่ 3 จะเป็นผลงานแห่งการสร้างสิ่งย้ าเตือน การจดจ าได้ในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อช่วง

ขณะแห่งการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับลมหายใจของตนเอง การนับ การสั่งสมสิ่งต่างๆ 

ที่ผ่านช่วงระยะเวลาถูกประทับ และท าเครื่องหมายเพ่ือย้ าเตือนให้จดจ าในคุณค่าของสิ่งส าคัญที่เกิด

ขึ้นกับชีวิต โดยผลงานชุดนี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงของการพัฒนาผลงานในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะ
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ที่มีการทดลองทั้งด้านเทคนิคและวัสดุที่จะใช้รองรับการกดประทับร่องรอยที่เกิดขึ้นในขณะเรียนรู้ตน 

จึงประกอบไปด้วยผลงาน 3 ชุดย่อยท่ีใช้วัสดุในการรองรับร่องรอยประทับที่แตกต่างกันดังนี้ 

 

 

 

 

 
VDO Performance Art and Installation. 

ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 
 

 

ภาพที่ 82 “The Imprint of Self Learning : Flour The Series”, 2018 
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ภาพที่ 83“The Imprint of Self Learning : Soil The Series”, 2018 

VDO Performance Art and Installation. 
ขนาดผันแปรตามพ้ืนที่ 
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เทคนิค VDO art performance Installation 

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

ภาพที่ 84ภาพที่ 75 “The Imprint of Self Learning : Sand The Series #1”, 2018 
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เทคนิค VDO art performance Installation 

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

 

3.1 การวิเคราะห์ดุลยภาพที่ปรากฏในผลงานชุด “The Imprint of Self-  
Learning” 

ผลงานชุด “The Imprint of Self – Learning” เป็นผลงานใช้กระบวนเทคนิคการประทับ

ร่องรอยจากแม่พิมพ์ใบหน้า ที่ถอดพิมพ์จากใบหน้าตนเองในขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใน

อิริยาบถนั่ง แล้วน าแม่พิมพ์ใบหน้าตนเองมากดประทับลงบนทรายร่อนที่ได้มาจากพ้ืนทรายที่ใช้

ประทับร่องรอยเท้าขณะเดินจงกรม และท าการบันทึกกระบวนการแสดงประทับร่องรอยนั้นด้วยการ

ภาพที่ 85 “The Imprint of Self Learning : Sand The Series # 2”, 2018 
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บันทึกภาพเคลื่อนไหว อีกครั้งเพ่ือน าไปจัดนิทรรศการด้วยศิลปะการจัดวาง กระบวนเทคนิคที่มี

ลักษณะของการบันทึกเรื่องราวจึงเป็นกระบวนเทคนิคที่สามารถตอบสนองทางแนวความคิดของผู้

สร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการน าเสนอเรื่องราวของการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดกับตนเองในขณะ

เรียนรู้ ร่างกาย ลมหายใจ และจิตตน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปพร้อมๆ กับการ

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
 

ลักษณะทางกายภาพโดยรวมของผลงานมีความสมดุลและกลมกลื่นด้วยบรรยากาศของ
น้ าหนักและสีที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติเดิมแท้ที่ผู้ศึกษาเลือกใช้ การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของวัตถุและ
ชิ้นงานแต่ละชิ้นจึงมีความสมดุลและกลมกลืน เฉกเช่นกับร่างกายกับลมหายใจ และจิต ที่อาจเป็นคน
ละสิ่งแต่มิอาจแยกออกจากกันได้ย่อมต้องอาศัยซึ่งกันและกันอย่างสมดุลและกลมกลืน  

ภาพที่ 86 ภาพขยายรายละเอียดของผลงานชุด “The Imprint of Self Learning 
: Sand The Series #2” 
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การเปรียบเทียบดุลยภาพของผลงานแต่ละชิ้นในงานสร้างสรรค์ชุด  

”The Imprint of Self Learning” 
 

ภาพผลงานแต่ละชิ้น การวิเคราะห์ด้านดุลยภาพในผลงาน 

 
ผลงานชุด “The Imprint of Self Learning 

: Flour The Series” 

          ดุลยภาพของรูปร่างกายที่เคลื่อนไหวอย่าง
สมดุลระหว่างร่างกายกับลมหายใจและจิตขณะท า
การแสดงสด และการประทับร่องรอยรูปร่างกายที่
เป็นการจ าลองความสมดุลแบบเท่ากันทั้งสองข้างของ
ร่างกายตน 

 
ผลงานชุด “The Imprint of Self Learning 

: Soil The Series” 

          ดุลยภาพแบบเท่ากันทั้ งสองข้างเป็นการ
น าเสนอเรื่องราวความสมดุลระหว่างร่างกาย ลม
หายใจ และจิต และเป็นการจ าลองความสมดุลของรูป
ร่างกายมนุษย์ที่มีลักษณะซ้าย – ขวาเท่ากัน ผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

 
ผลงานชุด “The Imprint of Self Learning 

: Sand The Series #2” 

        ดุลยภาพในงานได้ถูกน าเสนอใน 2 ลักษณะคือ  
1.การแสดงความสมดุลของร่างกายกับลมหายใจอย่าง
สมดุลด้วยสติ สมาธิ ผ่านทางรูปร่างกายเคลื่อนขยับ
ขณะท าการแสดงสด และ 2. รูปร่องรอยประทับ
ร่างกายส่วนใบหน้าและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์
ที่สมดุลเป็นการจ าลองความสมดุลแบบรูร่างกาย
ตนเองที่มีลักษณะซ้าย – ขวาเท่ากันแบบรูปร่างกาย
มนุษย ์
 

ตารางที่ 11  การเปรียบเทียบด้านดุลยภาพของงานแต่ละชิ้น 
 
 



  113 

 
 

จากตารางจึงสามารถสรุปได้ว่า ดุลยภาพในงานมีการน าเสนอเรื่องราวใน 2 ลักษณะคือ  
1.  ดุลยภาพจากรูปร่างกายขณะท าการแสดงสด เป็นการสะท้อนแนวความคิดเรื่องความ

สมดุลระหว่าร่างกายกับลมหายใจและจิต ที่เคลื่อนไหวผ่านรูปร่างกายอย่างสมดุล และ เชื่อมโยงกัน
ด้วยสติและสมาธิที่บริบูรณ์เท่าที่ผู้สร้างสรรค์จะสามารถควบคุมได้ 

2.  ดุลยภาพจากร่องรอยประทับของรูปร่างกายส่วนใบหน้า เป็นภาพจ าลองสภาวะความ
สมดุลของรูปร่างกายตนเองในขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การเท่ากันทั้งสองข้างที่เลียนแบบการ
เท่ากันของรูปร่างกายมนุษย์เป็นการน าเสนอความเป็น รูป – นาม และรูปทรงกับพ้ืนที่ว่าง และ
ความหมายของพ้ืนที่ว่างทางรูปทรงภายใน 
 

การวิเคราะห์ความหมายของรูปร่างกายและการประทับร่องรอยของผลงาน 
ชุด “The Imprint of Self- Learning” 

 

รูปร่างกายขณะท าการแสดงสด รูปร่องรอยประทับร่างกายส่วนใบหน้า 

  

รูปร่างกายตนขณะท าการแสดงสด/ 

ภาพสะท้อนความสมดุลของร่างกาย ลม

หายใจ จิต สมาธิ 

รูปรอยประทับร่างกายส่วนใบหน้า แทนค่าความ

สมดุลของรูปร่างกายมนุษย์/ การบันทึก/ การสร้าง

สัญลักษณ์/ เวลา 

 
ตารางที่ 12การวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายของรูปร่างกาย 

 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  

1.  รูป = ร่างกายขณะท าการแสดงสด = การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการ

สร้างสรรค์ผลงาน /การสร้างสมดุลระหว่า ร่างกาย ลมหายใจ และจิต ด้วยสติ สมาธิ   
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2.  รูป = ร่องรอยประทับร่างกายส่วนใบหน้า (แขน ขา เท้า และอวัยวะอ่ืนๆ ของร่างกาย) 

= การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการประทับร่องรอยในแต่ละหนึ่งลมหายใจ เฉกเช่นการตวัดพู่กัน

ของศิลปินเซนลงบนพ้ืนผ้าใบ / การจ าลองภาพความสมดุลแบบเท่ากันทั้งสองข้างของรูปร่างกาย

มนุษย์ การน าเสนอความเป็น รูป – นาม และการผันแปรไปตามกาลเวลาของรูปทรงกับพ้ืนที่ว่า การ

เกิดข้ึนตั้งอยู่และดับไปของสรรพสิ่ง 

3.2  การวิเคราะห์ความหมายของลมหายใจและการใช้พลังสมาธิในการ 
สร้างสรรค์ผลงานชุด “The Imprint of Self- Learning” 

ช่องว่างระหว่างการกดประทับร่องรอย

ในแต่ละครั้ง 

พ้ืนที่ว่างในงาน 

  

ความว่าง หรือพื้นที่วา่งในช่วงจงัหวะ

จังหวะของรอยประทับในแตล่ะหนึ่งลม

หายใจ 

พื้นที่ว่างภายใน และพืน้ที่วา่งภายนอก รูปร่างกายและ

รูปรอยประทับร่างกายส่วนใบหน้า 

 

 
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นที่ว่างที่ปรากฏในงาน 

 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  

1.  พ้ืนที่ว่าง = ช่องว่างระหว่างร่องรอยประทับในแต่ละหนึ่งลมหายใจ = การใช้พลังสมาธิ

แบบฉับพลัน/ จังหวะของรอยประทับ = จังหวะของลมหายใจ 
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2.  พ้ืนที่ว่าง = พ้ืนที่ว่างภายในและพ้ืนที่ว่างภายนอกร่างกาย = การใช้พลังสมาธิแบบกิน

ระยะเวลา / นาม/ จิต/ ลมหายใจ  

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 4 “The Relationship Between Body and Mind” 
 

ผลงานผลงานชุด “The Relationship Between Body and Mind”เป็นการสร้างสรรค์ที่

เกิดจากบททบทวนผลงานตลอดช่วงระยะเวลาในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต โดยผู้สร้างสรรค์ได้ยึด

หลักปรัชญาแนวคิดพระพุทธศาสนา ในการสร้างสรรค์งาน ภายใต้การศึกษาสภาวะความสัมพันธ์

ระหว่างร่างกายกับลมหายใจตน ดังแนวคิดที่ว่า "มองโลกภายนอกต้องมองให้กว้างมองให้ไกล มอง

โลกภายในต้องมองตน” ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจึงเป็นผลงานแห่งความหมายและการจดจ าสิ่ง

ส าคัญต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ การท าความรู้จักกับตนเองของผู้สร้างสรรค์งาน การสั่งสมที่

เกิดขึ้นจึงเป็นการสั่งสมเพ่ือท าความเข้าใจและปล่อยวางโดยมิได้ยึดถือครอบครอง การประทับ การ

นับ และจ านวน ตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นการสั่ งสมที่ไม่ได้ยึดติด แต่เป็นการสั่งสม

เพ่ือปลดปล่อยและหวนคืนสู่ ธรรมะ ธรรมดา และธรรมชาติ  

   

    

 

เทคนิค VDO art performance Installation,ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
ภาพที่ 87 “The Relationship Between Body and Mind : Cycle the Series # 2”, 2018 
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VDO Performance Art and Installation, ขนาดแปรผันตามพ้ืนที่ 

ภาพที่ 88 “The Relationship Between Body and Mind : Cycle the Series # 1”, 2018 
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VDO Performance Art and Installation. 

ภาพที่ 89 “The Relationship Between Body and Mind : Cycle the Series # 2”, 2018 
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ภาพที่ 90“The Relationship Between Body and Mind : Cycle the Series # 3”, 2018 
เทคนิค VDO art performance Installation 

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 
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เทคนิค VDO art performance Installation 

ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่ 

 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผลงานชุดที่ 4  มีลักษณะของการใช้กระบวนเทคนิคการ

ประทับร่องรอยใบหน้าบนวัสดุที่ได้สั่งสมมาตลอดช่วงระยะเวลาของการเรียนรู้ตนผ่านการสร้างสรรค์

ศิลปะด้วยการแสดงสด และท าการบันทึกกระบวนการแสดงสดด้วยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง

เพ่ือน าเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการศิลปกรรมด้วยศิลปะการจัดวาง กระบวนเทคนิคที่มี

ลักษณะของการบันทึกเรื่องราวจึงเป็นกระบวนเทคนิคที่สามารถตอบสนองทางแนวความคิดของผู้

ภาพที่ 91“The Relationship Between Body and Mind : Cycle the Series # 4”, 2018 
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สร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการน าเสนอเรื่องราวของการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดกับตนเองในขณะ

เรียนรู้ ร่างกาย ลมหายใจ และจิตตน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปพร้อมๆ กับการ

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

การวิ เคราะห์ผลงานชุด  “The Relationship between Body and Mind” ได้แบ่งการ

วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ด้าน ประกอบไปด้วย 1. การวิเคราะห์ด้านดุลยภาพของผลงาน 2. การ

วิเคราะห์ความหมายของรูปร่างกายและร่องรอยประทับที่ปรากฏในผลงาน และ 3. การวิเคราะห์

ความหมายของลมหายใจและการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.1 การวิเคราะห์ดุลยภาพของผลงานชุด “The Relationship between Body and  
Mind” 

        

 
 
 
 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
 
 
 
 

ภาพที่ 92  ภาพขยายรายละเอียดของผลงานชุด “The Relationship Between Body and Mind 
: Cycle the Series # 2” 
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  ภาพแสดงความสมดุลของงานแต่ละชิ้นของผลงานชุด  “The Relationship between 

Body and Mind” 

ภาพผลงานแต่ละชิ้น การวิเคราะห์ดุลยภาพ 

 
ผลงานชุด “The Relationship Between Body 

and Mind : Cycle the Series # 1” 

          ความสมดุล ของร่างกายกับลมหายใจ 
และจิต สมาธิ ในขณะท าการแสดงสด เป็นภาพ
สะท้อนของการควบคุมร่างกายให้มีสภาวะสมดุล 
ด้วยสติที่บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถควบคุมได้ 

 
ผลงานชุด “The Relationship Between Body 

and Mind : Cycle the Series # 2” 

          ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันของรูป
ร่องรอยประทับร่างกายส่วนใบหน้า แสดงการ
จ าลองลักษณะความสมดุลแบบเท่ากันทั้งสองข้าง 
ซ้าย – ขวา ของร่างกายตน 

 
ผลงานชุด “The Relationship Between Body 

and Mind : Cycle the Series # 3” 

          ดุลยภาพในความผนัแปรของสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติ สะท้อนผา่นผลงาน ที่ต้องการน าเสนอ
ความงานที่แปลเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การเกิดข้ึน 
ตั้งอยู่และดับไป การหวนคืนสู่ธรรมชาติ การหยิบยืม 
การเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน การเสื่อมสลาย 
แตกดับ กลายสภาพ และการเกิดใหม่ หมุนเวียน
เปลี่ยนผนัเปน็วัฏจักรของสรรพสิ่ง 

 
ผลงานชุด “The Relationship Between Body 

and Mind : Cycle the Series # 4” 

          ดุลยภาพของร่องรอยประทับร่างกายส่วน
ใบหน้า และการจัดวางผลงานแบบเท่ากนัทั้งสองขา้ง
เป็นการจ าลองแบบความเท่ากนัของร่างกายตน ที่มี
ลักษณะซ้าย – ขวา เท่ากันทั้งสองข้างของร่างกาย
มนุษย์ และสะท้อนความสมดุลระหว่าร่างกายกับลม
หายใจและจิตในขณะปฏิบัตวิิปสัสนากรรมฐาน ด้วย
สติ สมาธ ิ

 
ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบดุลยภาพของผลงานแต่ละชิ้น 



  122 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าดุลยภาพในผลงานชุดนี้แสดงออก 2 รูปแบบคือ 
1. ความสมดุลจากร่องรอยประทับร่างกายและการจัดองค์ประกอบของชิ้นงานในแบบ 

สองข้างเท่ากันเป็นการจ าลองรูปร่างกายของมนุษย์ที่เท่ากันทั้งสองข้าง 
2. ความสมดุลที่สะท้อนด้านแนวความคิดเรื่องดุลยภาพ ร่างกายกับลมหายใจและจิต  

 
4.2 การวิเคราะห์ความหมายของรูปร่างกายและการประทับร่องรอยของผลงานชุด 

“The Relationship between Body and Mind” 
 

ภาพตัวอย่าง การวิเคราะห์ดุลยภาพ 

 

รูป = ร่างกายขณะกดประทับร่องรอย แสดง

สภาวะสมดุลระหว่างร่างกายกับลมหายใจ 

และจิตที่เป็นสมาธิ 

แสดงการบันทึก 

 

รูป = ร่องรอยประทับร่างกายแต่ละช่วงขณะ 

แสดงร่องรอยของเวลา การแปรเปลี่ยน ความ

ผันแปรของรูปร่างกาย 

แสดงเวลา 

 

รูป = ร่องรอยประทับร่างกายส่วนใบหน้า

แสดงความฉับพลัน  

แสดงสัญลักษณ์/ อัตลักษณ์ 

 
ตารางที่ 15การเปรียบเทียบความหมายของรูปร่างกายท่ีปรากฏในงาน 
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รูปร่างกาย = ร่องรอยประทับ แสดงออกความสมดุล ร่างกายสองข้างเท่ากัน = แสดงการ
บันทึกและสัญลักษณ์  

รูปขณะท าการแสดงสด = แสดงความสมดุลของร่างกายกับลมหายใจ ตามแนวความคิด = 
แสดงเวลา  

ส่วนความหมายของร่องรอยประทับแสดงออกใน 3 ความหมายคือ 1. รูปร่องรอยแสดงการ
บันทึก 2. รูปร่องรอยแสดงเวลา และ 3. รูปร่องรอยแสดงสัญลักษณ์ 
 

4.3 การวิเคราะห์ความหมายของลมหายใจและการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์
ผลงานชุด “The Relationship between Body and Mind” 

 

ช่องว่างระหว่างการกดประทับร่องรอย 

ในแต่ละครั้ง 

พ้ืนที่ว่างในงาน 

  
ลมหายใจ /จังหวะระหว่าการประทับแต่ละครั้ง /

ช่องไฟ/การประทับร่องรอยแบบฉับพลัน 
 

พ้ืนที่ว่างภายนอกและภายใน / การกิน
ระยะเวลา 

 
 

ตารางที่ 16การเปรียบเทียบความหมายของพ้ืนที่ว่างที่ปรากฏในงาน 
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จากตารางสามารถสรุปความหมายของพ้ืนที่ว่างได้ 2 ลักษณะคือ 

1.  พ้ืนที่ว่าง = ช่องว่างระหว่างร่องรอยประทับในแต่ละหนึ่งลมหายใจ = การใช้พลังสมาธิ

แบบฉับพลัน/ จังหวะของรอยประทับ = จังหวะของลมหายใจ 

2.  พ้ืนที่ว่าง = พ้ืนที่ว่างภายในและพ้ืนที่ว่างภายนอกร่างกาย = การใช้พลังสมาธิแบบกิน

ระยะเวลา/ นาม =ลมหายใจ และจิต 

 
 
บทสรุปการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 4 ชุดมีประเด็นร่วมกันอยู่ 3 ประเด็นคือ  
1. ดุลยภาพ  
2. ร่างกาย  
3. ลมหายใจ 
 

โดยสามารถแสดงประเด็นที่ปรากฏในผลงานร่วมกันเป็นรูปแผนผังได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 93แผนผังแสดงประเด็นที่ปรากฏในผลงานร่วมกันเป็นรูปแผนผัง 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ เป็นการสร้างสรรค์

ผลงานเพ่ือค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน งาน

จึงเป็นดังภาพสะท้อนทางการศึกษาและการค้นหาความสมดุลระหว่างร่างกายกับลมหายใจของ

ตนเอง การศึกษาสภาวะความสมดุลของร่างกายและจิตผ่านทางการสร้างสรรค์งานศิลปะนี้มีความมุ่ง

หมายเพ่ือค้นหาคุณค่า ความหมาย และความส าคัญในสัมพันธภาพระหว่างกายกับจิต ผ่านอิริยาบถ

ต่างๆ ของร่างกาย ทั้งอิริยาบถหลัก (การยืน เดิน นั่ง นอน) และอิริยาบถย่อย (กินข้าว หายใจ 

พักผ่อน ท างาน ฯลฯ) เพ่ือท าความเข้าใจในสภาวะการเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งจนไม่อาจแยกออก

จากกันได้ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป การมีตัวตนและไม่มีตัวตน สิ่งที่เป็นรูปและสิ่งที่เป็นนาม ด้วย

การศึกษาผ่านสภาวะความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ว่างภายใน พ้ืนที่ว่างทางความหมายในรูปร่างกาย กับ

พ้ืนที่ว่างภายนอกของร่างกายกับลมหายใจตนเอง  

 

กรอบทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  

การศึกษาศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 2 ด้าน โดยด้าน

แรกการศึกษาทางด้านแนวความคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนานิกายเซน และวิถีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเซน ด้านที่สองศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากศิลปินอ้างอิงที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 

1.กรอบทฤษฎีทางแนวความคิดตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ประกอบไป 1. แนวคิดทฤษฎีเรื่องสมาธิกับพระพุทธศาสนา 2. แนวคิด

ทฤษฎีเรื่องสมาธิกับเซน และ 3. สมาธิกับการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 สมาธิและวิปัสสนากับพุทธศาสนา การปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 

2 ระบบคือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เมือได้พิจารณาถึงหลักพ้ืนฐานของสมาธิจะพบว่า

สมาธิคือขบวนการพัฒนาวิญญาณให้มีรูปแบบที่สูงขึ้น อันจะเป็นหนทางสายเดียวที่จะได้บรรลุพระ

นิพพาน ทฤษฎีการเจริญสมาธิในพระพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการฝึ กสมาธิที่ถูกต้อง 

(สัมมาสมาธิ) ซึ่งการฝึกกรรมฐานจ าเป็นต้องช าระตนให้สะอาดด้วยการรักษาศีลคือ การอบรมกาย

และวาจาของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วก่อน เพราะการฝึกกรรมฐานเป็นการกระท ากุศลกรรมชนิดหนึ่ง 

และมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือสิ้นภพชาติ สิ้นทุกข์ไม่ต้องไปเกิดในแหล่งภพชาติก าเนิดใดอีกต่อไป 

“มัชฌิมาปฏิปทา” คือทางสายกลาง ซึ่งเป็นทางสายกลางที่มีแนวโน้มไปในทางแห่งความพอดี 

หลีกเลี่ยงที่สุด 2 อย่างคือ การปล่อยตนให้หลงไปกับความสุขบนทางโลก และการประกอบการที่ท า

ตนให้ล าบากบังคับข่มเหงจิตใจและร่างกายตน ดังนั้นสัมมาสมาธิจึงได้รับการสนับสนุนอย่าดีจากหลัก 

2 ประการคือ ความพยายามชอบ(สัมมาวายามะ) และการตั้งสติไว้ชอบ(สัมมาสติ) ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้

ฝึกปฏิบัติสมาธิเกิดความสามารถในการควบคุมจิตไม่ให้หมกมุ่นและปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงอยู่ใน

ความสุขบนทางโลกได้ตั้งสติไว้บนความไม่ประมาท และใช้เป็นกลักคุ้มกันไม่ให้ตกอยู่ในการประพฤติ

พรตที่เคร่งครัดจนท าให้ตนเองล าบากเกินไป 

1.2 สมาธิกับเซน ในศาสนาพุทธนิกายเซนสมาธิสามารถเกิดเองได้ทุกอิริยาบถ 
เป็นธรรมชาติเดิมแท้ เป็นอุปนิสัยเก่าของจิตซึ ่งเคยเกิดขึ ้นในจุติแรกบนโลก มนุษย์ล้วนมี
ลักษณะเป็นพรหมด้วยตนเองอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นสมาธิจึงไม่จ าเป็นต้องสอน เซนถือว่ายิ่งสอนยิ่ง
ได้น้อย ยิ่งสอนยิ่งคับแคบ ยิ่งสอนยิ่งจ ากัด เช่น หากสอนว่าการท าสมาธิต้องก าหนดอย่างนั้น
อย่างนี้ ก็จะจ ากัดอยู่กับเรื่องการก าหนด อาจารย์บางท่านอาจจะสอนให้อยู่ที่ลมหายใจก็เป็น
การจ ากัดอยู ่แต่ลมหายใจ ทว่าสมาธิในมุมมองของเซนนั ้นไม่มีประมาณ ไม่อาจจ ากัด ไม่มี
ก าหนด เกิดได้ทุกอิริยาบถนับไม่ถ้วน สมาธิแบบเซนจึงเป็นสมาธิที่ไม่มีรูปแบบ ไม่มีการก าหนด
กฎเกณฑ์ เป็นไปเองตามธรรมชาติเดิมแท้ของแต่ละบุคคล  

เซนไม่ให้ความส าคัญแก่ตรรกะหรือเหตุผล แต่เน้นประสบการณ์ตรง คือเข้าถึงโดยไม่

ผ่านสื่อกลางใดๆ เซนไม่มีการแย้งกันในเรื ่องถูกหรือผิด ความสมบูรณ์หรือความไม่สมบูรณ์ 

ความมีหรือไม่มีเพราะถือเป็นเรื่องของการยึดมั่นถือมั่น ขณะเดียวกันเซนก็เป็นนิกายวิปัสสนา

โดยเฉพาะคือไม่เน้นหนังสือหรือปริยัติธรรมใดๆ แต่มุ่งที่จะขัดเกลาจิตใจด้วยการปฏิบัติที่อยู่ ใน

วิถีชีวิตประจ าวันจึงสามารถพบเห็นรูปแบบในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนจากกวัฒนธรรมของชาว

ญี่ปุ่นที่มักแฝงปรัชญาแนวความคิดพระพุทธศาสนานิกายเซนไว้ในวิถีการด าเนินชีวิต  
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1.3 สมาธิกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยผลจากการศึกษาการใช้สมาธิ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งมักจะเป็นสมาธิที่อยู่ในวิถีประจ าวัน เป็นชีวิตตามธรรมดา 

เปรียบเสมือนกับการตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟัน ทานอาหาร อาบน้ า ล้างถ้วย ล้างชาม และการ

สร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นกิจวัตรสามัญประจ าวันของมนุษย์ ด าเนินไปตามครรลองอย่างที่ควรจะเป็น 

จึงอาจสามารถสรุปพลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดังนี้ 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

2. กรอบการศึกษาทางด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยศึกษาจากกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินอ้างอิง ที่มีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิดใกล้เคียงกัน

ประกอบไปด้วย  

2.1 การศึกษาศิลปินที่ใช้เทคนิคการประทับร่องรอยในการสร้างสรรค์ผลงานโดยผล

จากการศึกษาการประทับร่องรอยในงานศิลปะได้ว่า เทคนิคการประทับร่องรอยเป็นเทคนิคดั่งเดิมที่มี

การใช้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และศิลปินยังคงใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะมาอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน ด้วยนัยทางเทคนิคที่สามารถสื่อถึงการบันทึก การจดจ า การกดประทับร่องรอยเพ่ือตอกย้ า 

ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญต่อสิ่งที่ได้ค้นพบ โดยได้ศึกษาจากแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของ

ศิลปิน 2 ท่านดังนี ้

การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลา 
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการ
สร้างสรรค์ศิลปะ 

 

รูปแบบของ 

ผลงานศิลปะเซน 

 

ภาพที่ 94แผนผังแสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์งานของศิลปินเซน 
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1. เฟเดอรริโค พิเทรลลา (Federico Pietrella, ค.ศ. 1973 - ปัจจุบัน) ศิลปิน

ชาวอิตาลี ผู้ที่ใช้ตราประทับวันที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ศิลปินจะเปลี่ยนวันที่ของตราประทับใน

ทุกๆ วันแล้วประทับลงบนกระดาษเพ่ือสร้างบรรยากาศของทิวทัศน์ และรูปทรงต่างๆ ให้เกิดขึ้นเป็น

ชิ้นงาน ดังนั้นผลงานทุกชิ้น จึงมักปรากฏตัวเลขของวัน เดือน และปี ที่เขาผลิตงานชิ้นนั้นอยู่ในผลงาน

ของเขาด้วย และแน่นอนว่าบางชิ้นงานจะปรากฏวันที่และเดือน มากกว่าหนึ่งเดือนและอาจจะหลาย

เดือนและอาจจะข้ามปีส าหรับงาน 1 ชิ้นที่มีขนาดใหญ่และรายละเอียดจ านวนมาก 

2. แอน เทเรซ่า เดอ คีร์สเมคเกอร์ (Anne Teresa De Keersmaeker ค.ศ 

1960 - ปัจจุบัน) นักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นชาวเบลเยี่ยม ผู้ซึ้งสร้างผลงานชุด “Work / Travail 

/ Arbeid” โดยการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะสั้นยาว ปะติดปะต่อกันด้วยระยะเวลาและ

ช่องไฟของดนตรี เพ่ือวาดวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางบนลานทรายด้วยเท้าของศิลปินเอง ผลงานของ 

มีคีร์สเมคเกอร์ มีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับ จังหวะ และเวลาที่เป็นส่วนประกอบส าคัญในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยศิลปินเริ่มต้นการสร้างผลงานศิลปะการแสดงสด (Performance Art) 

ด้วยการตั้งค าถามง่ายๆ ที่ว่า “การเต้นร า” จะสามารถเป็นไปในรูปแบบของศิลปะที่ที่ถูกจัดแสดงใน

พ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์ได้หรือไม่ 

ความหมายของการประทับร่องรอยในงานศิลปะจึงอาจสามารถสรุปความหมายเป็นแผนผัง

ได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

ความหมายของการประทับรอยของ 

งานศิลปะ 

 

การบันทึก 

การนับ 

จ านวน 

ปริมาณ 

 

เวลา 

สถิติ 

การจดจ า  

การพยากรณ์ 

 

 

 

การให้คุณค่า 

การท าเครื่องหมาย 

สร้างสัญลักษณ์ 

สร้างเอกลักษณ์ 

 ภาพที่ 95แผนผังที่แสดงวิวัฒนาการของภาพพิมพ์ 
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2.2 ศึกษาศิลปินที่ใช้พลังสมาธิเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลจาก

การศึกษาแนวทางการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินอ้างอิง 4 ท่านดังนี้ 

1. วูฟกัง ไลบ์ (Wolfgang Laib ค.ศ. 1950- ปัจจุบัน) ศิลปินชาวเยอรมัน ที่
สร้างสรรค์งานด้วยการใช้เวลายาวนานในการเก็บสะสมเกสรดอกไม้ เพ่ือน ามาเป็นวัสดุในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ไลบ์น าเสนอความธรรมดาและเรียบง่าย โดยรายละเอียดส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการ
ผสมผสาน และการเสาะแสวงหาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามารวมกัน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันกัน
ของธรรมชาติกับมนุษย์ การแสดงออกที่ตรงไปตรงมาและปัจจุบันขณะในการสร้างสรรค์งานเป็นแรง
ขับเคลื่อน ให้งานของ ไลบ์มีพลังปะทะ ที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดค าถาม และความอยากรู้อยากเห็น 

2. โมโตอิ ยามาโมโต (Motoi Yamamoto ค.ศ. 1966 - ปัจจุบัน) ศิลปินชาว

ญี่ปุ่น ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุด “Return to the Sea” โดยใช้เกลือเป็นวัสดุในการสร้างงานศิลปะแนว

จัดวาง ยามาโมโตวาดเส้นด้วยเกลือจากจุดเริ่มต้นที่ละเส้นเล็กๆ ค่อยๆ ลากเป็นเส้นปะติดปะต่อ และ

ประกอบกันขึ้นเป็นเสมือนแผนผังขนาดใหญ่ และเต็มพ้ืนที่ของการจัดแสดงผลงานในแต่ละครั้ง ยามา

โมโตสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พลังสมาธิที่จดจ่อและกินระยะเวลาอย่างยาวนาน ด้วยโครงสร้างโดยรวม

บางครั้งดูคล้ายกับเส้นเรขาคณิต และบางครั้งเส้นดูมีความอิสระและพริ้วไหวแบบธรรมชาติ ด้วย

ขนาดของพ้ืนที่ที่มีขนาดขนาดใหญ่ และผันแปรไปตามสภาพของแต่ละสถานที่ในการจัดแสดงผลงาน 

จึงส่งผลต่อแรงปะทะและการตั้งค าถามกับผู้ชม 

3. หวาง โดงหลิง (Wang Dongling ค.ศ. 1945- ปัจจุบัน) ศิลปินชาว 

จีน ที่ใช้สมาธิแบบฉับพลันในการถ่ายทอดพลังของความแม่นย า ด้วยการตวัดพู่กันจุ่มหมึกเป็นภาพ

ตัวอักษรจีนขนาดใหญ่ลงบนผืนผ้าใบ งานของดงหลิง มีลักษณะเป็นนามธรรม (Abstract)  ด้วยขนาด

ของชิ้นที่มีขนาดใหญ่จึงส่งแรงประทะอย่างรุนแรงต่อการประจันหน้าของผู้ชมในในครั้งแรก การ

แสดงออกด้วยพลังแห่งการเคลื่อนไหวระหว่างรูปทรงในชิ้นงานซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวอักษรจีน จาก

รูปทรงหนึ่งไปสู่อีกรูปทรง ลื่นไหลต่อเนื่องกันไป งานจึงสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความเคลื่อนไหว 

และสมาธิที่ฉับพลันในการสร้างงานอย่างเด็ดขาด และแม่นย า ในขณะเดียวกันกลับซ่อนความ

กลมกลืนและความประณีตทางความรู้สึกที่แอบแฝงไว้ในงาน 

4. ดักลาส ดิแอซ (Douglas Diaz ค.ศ. 1972 - ปัจจุบัน)  ศิลปินชาวอเมริกัน 

ที่ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการท าสมาธิให้เกิดพลัง ก่อนที่จะระเบิดพลังของสมาธินั้นออกมาด้วยการขีดเส้น

ทีละเส้นอย่างฉับพลันและซ้อนทับกันไปมาด้วยปากกา ดินสอไข และดินสอด า และในขณะเดียวกันก็
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ปล่อยให้พลังของสมาธิแบบกินระยะเวลาค่อยๆ ด าเนินไปพร้อมกับการทับถมกันชั้นแล้วชั้นเล่าของ

น้ าหนักดินสอ และหมึกด า ลงบนกระดาษ และผืนผ้าใบขนาดใหญ่ โดยไม่ได้กะเกณฑ์โครงสร้าง หรือ

การร่างแบบของชิ้นงานไว้ล่วงหน้า การแสดงออกด้วยพลังสมาธิอย่างฉับพลันในขณะสร้างสรรค์

ผลงานของดิแอซ เปรียบเสมือนการปลดปล่อยให้จิตวิญญาณหรือจิตใต้ส านึกได้แสดงออกด้วยพลังที่

ถูกซ้อนเร้นภายใต้ขอบเขตของร่างกาย ภาพผลงานที่ปรากฏจึงอาจเรียกได้ว่า จิตวิญญาณเป็นน าพา

ให้เกิดรูปแบบและความหมายของผลงานที่อยู่บนพ้ืนที่แห่งความว่างและช่วงระยะเวลา 

แนวทางในการใช้พลังสมาธิของศิลปินเซนร่วมสมัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

รูปแบบคือ 1.) การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 2.) การใช้พลังสมาธิแบบ

ฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงาน และ 3.) การใช้พลังสมาธิทั้งแบบกินระยะเวลาและแบบฉับพลันใน

การสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

รูปแบบการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์

งานของศิลปินเซนร่วมสมัย 

การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลาใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

การใช้ทั้งพลังสมาธิแบบกินระยะเวลาและแบบฉับพลัน 
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

ภาพที่ 96 แผนผังแสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของศิลปินเซนในปัจจุบัน 
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วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ผลงานชุด ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ มีกระบวนการในการสร้างสรรค์โดยเกิดจาก

การตั้งค าถามเกี่ยวกับการศึกษาที่ว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะสามารถเป็นศิลปะได้อย่างไร 

และจะสามารถใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในตัวตนกับพ้ืนที่ว่าง (รูป - 

นาม) ตามความเป็นจริงได้อย่างไร โดยศึกษาด้านแนวความคิดจากหลักปรัชญาพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนานิกายเซน และด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินอ้างอิง  

ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ศึกษาได้ทดลองทั้งทางด้านเทคนิควิธีการและคัดสรร

วัสดุที่อุปกรณ์ที่จะสามารถตอบสนองด้านแนวความคิด เกี่ยวกับดุลยภาพระหว่างร่างกายกับลมหาย

ใจ และการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างชัดเจนเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจากผลการศึกษาท าให้

สมารถสรุปแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดังนี้ 

จากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 1 ท าให้ค้นพบแนวทาง จุดเริ่มตนที่จะสามารถต่อยอด

ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือค้นหาดุลยภาพระหว่าง ร่างกาย ลมหายใจ และจิต (รูป – นาม) 

ของตนเองในขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงสด และได้คนพบ

ความหมายของการประทับร่องรอยที่ปรากฏในผลงานที่หลากหลาย โดยผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มความหมาย

ของรอยประทับที่แสดงออกในผลงานไว้ 3 ประเด็นอันได้แก่ 1. ร่อรอยแสดงสัญลักษณ์ 2.ร่องรอย

แสดงการบันทึก และ 3. ร่องรอยแสดงเวลา  โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้ 
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ที่มา: ผู้ศึกษา 

 

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะท่ี 2 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อทบทวนในสิ่งที่ค้นพบ และ

ค้นหาความหมายในงานจากการศึกษาวิถีทาง หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และท าการบันทึก

เรื่องราวผ่านการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างผลงาน โดยมีการทดลองวัสดุส าหรับใช้ในการประทับ

ร่องรอยที่หลากหลายขึ้น เพ่ือหาแนวทางท่ีสามารถแสดงออกถึงความสงบ สว่าง และสะอาดให้ได้มาก

ความหมายของการประทับรอยของผลงาน 

 

การให้คุณค่า 

การท าเครื่องหมาย 

สร้างสัญลักษณ์ 

สร้างเอกลักษณ์ 

การบันทึก 

การนับ 

จ านวน 

ปริมาณ 

 

เวลา 

สถิติ 

การจดจ า  

การพยากรณ์ 

 

   

ร่างกาย/ 

การประทับรอย 

สมาธิแบบฉับพลัน สมาธิแบบกินระยะเวลา 

 

ภาพที่ 97แผนผังแสดงความหมายของการประทับรอยของผลงาน 
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ที่สุด ท าให้ค้นพบความหมายของ รูป – นาม ที่ปรากฏทางทัศนธาตุ โดยสามารถแทนค่าความหมาย

ของ รูป – นาม ตามหลักคิดปรัชญาพระพุทธศาสนาให้ออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะได้ดังนี้ 

 
 
 
      รูป       =     ร่างกาย     =    รอยประทับ 
     นาม      =     ลมหายใจ   =    พ้ืนที่ว่าง/ จังหวะ /ระยะเวลา 

 

 

 

จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 3 ท าให้ค้นพบแนวทาง ในการศึกษา  

รูป – นาม จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงออกด้านทัศนศิลป์ด้วยการแทนค่า รูป = รอย

ประทับ/ ร่างกายส่วนใบหน้า และนาม  = เวลา/ ช่วงจังหวะในการกดประทับร่องรอยตามจังหวะของ

ลมหายใจในแต่ละครั้ง และได้คนพบแนวทางในการใช้สมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้ศึกษาได้

จัดกลุ่มแนวทางการใช้สมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานไว้ 2 แนวทางอันได้แก่ 1. การใช้พลังสมาธิแบบ

กินระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 2. การใช้พลังสมาธิแบบฉับพลันในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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แผนผังแสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด  

ดุลยภาพร่างกายกับลมหายใจ  
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
ที่มา: ผู้ศึกษา 

 

ส าหรับผลทางทัศนศิลป์ของการพัฒนาผลงานในระยะที่3 ภาพส าเร็จของชิ้นงานในส่วนที่
เกิดจากความตั้งใจคือมุมมองที่ให้ผู้ชมมองต่ าแบบตานกเป็นความตั้งใจแสดงออกถึงความเสงี่ยมเจียม
ตัว  และเพ่ือสะท้อการมองเข้าหาตัวเองเป็นการส ารวจตรวจสอบตน เพ่ือหาความสมดุลของร่างกาย
กับจิตใจ 

ผลที่เกิดจากความไม่ตั้งใจคือร่องรอยของริ้วคลื่นอันเกิดจากทรายที่ยังไม่แห้งเมื่อถูกร่อนลง
บนพื้นที่เป็นกระดาษจึงท าให้เกิดลูกคลื่น ที่เป็นความงามตามธรรมชาติแบบไม่ได้เจตนาให้เกิดข้ึนและ
อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งตอบสนองด้านแนวความคิดแบบพุทธศาสนา ในเรื่องของ “อนิจจัง” สรรพสิ่ง
ล้วนไม่เที่ยง ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไป มีเกิด มีคงอยู่ และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจจึงเป็นการ 

รูปแบบการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์งาน 

การใช้พลังสมาธิแบบกินระยะเวลา
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

การใช้พลังสมาธิฉับพลันในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ 

 

  

ภาพที่ 98 แผนผังแสดงการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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บูรณาการระหว่างการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยสามารถสรุป

กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบแผนผังได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 99 แผนผังแสดงบทสรุปกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุด 
“ดุลยภาพ : ร่างกายกับลมหายใจ” 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 

ในการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้านอันประกอบไปด้วย 

1. การวิเคราะห์ดุลยภาพที่ปรากฏในผลงาน  2. การวิเคราะห์ความหมายของรูปร่างกายและรอย

ประทับ 3. การวิเคราะห์ความหมายของลมหายใจและการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย

รายละเอียดของการวิเคราะห์มีดังนี้ 

 

1. การวิเคราะห์ดุลยภาพที่ปรากฏในผลงาน 

 

 

 

ภาพที่ 100 แสดงความสมดุลที่เป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ดุลยภาพในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ปรากฏใน 2 ลักษณะคือ 

- สภาวะการถ่วงดุล ซ้าย – ขวา เท่ากันเป็นการจ ารองแบบการเท่ากันทั้งสองข้างจากรูป 
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ร่างกายมนุษย์ ร่องรอยประทับ ความสมดุลระหว่างร่างกายกับลมหายใจในผลงานเป็นการถ่ายทอด

ประสบการณ์จากการเรียนรู้ร่างกายตน การน าเสนอผลงานจึงเป็นลักษณะการจ าลอง ร่างกายและลม

หายใจที่มีความสมดุลทั้งทางกายภาพ และแนวความคิดแสดงออกผ่านผลงานที่มีการน าเสนอความ

สมดุลที่เท่ากัน ประหนึ่งเป็นร่างกายที่มีอวัยวะซ้ายและขวาสองข้างเท่ากัน 

- การจ าลองความสมดุลของร่างกายกับลมหายใจและจิต เป็นการน าเสนอทาง 
แนวความคิดของสภาวะสมดุลระหว่าร่างกายกับลมหายใจ ภาพผลงานจึงสะท้อนผ่านการจัด

องค์ประกอบที่มีความสมดุลเป็นลักษณะเด่น เพ่ือสื่อความหมายทางแนวความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 

“ดุลยภาพ ร่างกาย กับลมหายใจ” 

14. การวิเคราะห์ความหมายของรูปร่างกายและการประทับร่องรอยของผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 101 แสดงรูปร่างกายที่ปรากฏในผลงาน 
 

ภาพที่ 102แสดงรูปร่างกายท่ีปรากฏในผลงาน 
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ร่างกาย = รูปร่างกายที่ปรากฏในผลงานมี 2 ลักษณะอันประกอบไปด้วย 

1.  รูป = รอยประทับร่างกาย ส่วนเท้า และใบหน้า ซึ่งเป็นอวัยวะของร่างกายที่มีความ

พิเศษ ในความเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว การไม่ซ้ า การเป็นลักษณะเฉพาะที่บงบอกความเป็นตัวตน

เฉพาะบุคคล ซึ่งมีนัยที่แสดงความหมายถึง DNA ของแต่ละบุคคล ใบหน้าและลายนิ้วมือ ลายนิ้วเท้า 

เป็นอวัยวะเพียงไม่กี่ส่วนของร่างกายที่สามารถใช้ในการแสดงตัวตน และบ่งบอกอัตลักษณ์ส่วนบุคคล

ได ้

2.  รูป = ร่างกายที่เคลื่อนขยับขณะท าการแสดงสด เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการ

ควบคุมสภาวะความสมดุลระหว่างร่างกาย ลมหายใจ และจิต อย่างมีสติและสมาธิให้ได้มากที่สุดเท่าที่

จะท าได้ 

3. การวิเคราะห์ความหมายของลมหายใจและการใช้พลังสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

 
ภาพที่ 103 แสดงพื้นที่ว่างที่ปรากฏในผลงาน 

 

- พ้ืนที่ว่าง = ลมหายใจ ช่องจังหวะของการกดประทับร่องรอยในแต่ละขณะของลม
หายใจ/ เวลาระยะสั้น/ ความฉับพลัน 
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- พ้ืนที่ว่าง = พ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่ภายนอกของรูปร่างกาย และรูปร่องรอยประทับ
ร่างกาย/ จิต สมาธิ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้คือการค้นหาวิธีการในการผสมผสานศิลปะให้เข้ากับ

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นศาสตร์คนละศาสตร์ที่มีวิถีในการกระท าที่ค่อนข้างสวนทางกัน 

แต่มีจุดเชื่อมโยงตรงจุดตัดตรงกลางระหว่างกัน และการน าเสนอเรื่องราวในลักษณะที่เป็นนามธรรม 

(การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน) ให้ออกมาเป็นรูปธรรม (ศิลปะ) ค่อนข้างมีความซับซ้อนและ

ละเอียดอ่อน ปัญหาของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเนื่องจากวิถี

ชีวิตของชาว “เซน” ซึ่งมีลักษณะของการน าหลักปรัชญาพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันและ

บางครั้งคาบเกี่ยวกับเรื่องของสุนทรียะและการสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งเป็นแนวทางท่ีมีให้ได้ศึกษาค้นคว้า

และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี การศึกษาค้นความหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวท าให้ค้นพบว่า แท้จริงแล้วศิลปะกับวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่ งเดียวกัน การได้ตื่น

นอนในตอนเช้า ล้างหน้า แปรงฟัน รับประทานอาหาร และปฏิบัติการงาน ตลอดจนปฏิบัติการ

สร้างสรรค์ศิลปะ ล้วนสามารถฝึกกรรมฐานไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติอิริยาบถต่างๆ ในการด าเนินชีวิต

ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นข้อเสนอแนะต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะหรือแนวทางในการใช้พลังสมาธิและ

วิปัสสนากรรมฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ จึงไม่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางด้าน

เทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานในแบบเดียวกัน หากแต่ส าคัญที่หลักแนวความคิดและวิถี

การด าเนินชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหลักปฏิบัติทาง

ศาสนา 
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