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54901306 : สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 
ค าส าคญั :  ความดี  ความชัว่  การต่อสู ้

ปัญญา   ค  าเคน : สองดา้นในตน.  อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศ.ปรีชา  เถาทอง  และ     
รศ.ศิริพงศ ์ พยอมแยม้  93  หนา้. 
 

 ความดี  คือ  “บุญ”  ส่วนบุญก็คือ ความดี  เพราะฉะนั้ นคนที่ท  าความดีก็จะได้บุญ  ได ้         
ความสบายใจ  ไดค้วามสุข  ซ่ึงการท าบุญจะช่วยช าระความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ในจิตใจของ
คนเราใหน้อ้ยลง 
 ความชัว่  รากเหงา้ของความชัว่ก็คือ  กิเลส  ซ่ึงกิเลสก็คือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  
กิเลสสามชนิดน้ีเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสทั้ งปวง  เพราะฉะนั้ น  คนที่ มีความชั่วก็จะมีความโลภ          
ความโกรธ ความหลง  อยูใ่นจิตใจ  ท  าใหจิ้ตใจขุ่นมวัประสพแต่ความทุกขท์นทรมาน 
 การต่อสู้  ขา้พเจา้มองเห็นความดีและความชั่วในตวัตนของมนุษย ์ เห็นการต่อสู้ระหว่าง
กิเลสกบับุญ  ความดีกบัความชัว่  ในจิตใจของคนรวมทั้งตวัขา้พเจา้เองก็ยงัมีสองดา้นในตวัตน  ท าให้
ขา้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกทศันคติของขา้พเจา้  ผ่านกระบวนการ
สร้างสรรคก์ารป้ันปูนในรูปแบบงานประติมากรรมภาพนูนต ่าตามรูปแบบเฉพาะของตวัขา้พเจา้เอง 
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54901306 : VISUAL ARTS 

KEYWORD : MERIT, DEMERIT, AND THE BATTLE 

PANYA KHUMKEN : TWO SIDES OF IDENTITY.  THESIS ADVISOR : PROF. 
PREECHA TAOTONG, ASSOCI. PROF. SIRIPONG PAYOMYAEM. 93 pp. 
  
Merit: Goodness is merit and vice versa; therefore, the one who makes merit will be happier and 
feel content. Making merit will clean or reduce greed, anger, and delusion in our mind. 
Demerit: The cause of demerit is defilement consisting of greed, anger, and delusion. These three 
types of defilement are the source of all type of impurities. Consequently, bad people will have 
greed, anger, and delusion in their mind, causing their mind to be gloomy that leads to suffering. 

The Battle: I can see merit and demerit inside the identity of individual and the battle of merit and 

defilement in the person’s mind including me having both sides in my mind. As a result, I have      

an inspiration to pass on my feeling and attitude through creation process of stucco work in the 

form of swell sculpture in my own style.  
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บทที ่1 
บทน า 

 
 มีความเช่ือวา่มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความบริสุทธ์ิ  ในแง่ความเช่ือของคนไทย  เด็กแรกเกิดจดั
ว่าเป็นช่วงวยัที่มีจิตใจบริสุทธ์ิไร้เดียงสา  มีศีลครบห้าข้อ  ตามหลักพุทธศาสนา  แต่เม่ือเติบโต        
การเรียนรู้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  การเล้ียงดูอบรมสัง่สอนหรือแมแ้ต่สภาพสังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  ทาํให้คน
เปล่ียนไปมีทั้งดา้นดีและไม่ดี  ตามเหตุปัจจยัแวดลอ้มดงักล่าวต่างๆ ได ้ ซึมซับเขา้มาผ่านทางอินทรีย ์ 
คือ  หู  ตา  จมูก  ปาก  กาย  ใจ  ทาํให้มนุษยมี์ทั้งดา้นดีไม่ดีอยูใ่นตวัตน  ส่งผลให้ในสังคมมีทั้งคนดี
และไม่ดี 
 

1สังคมไทยปัจจุบนั  เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวตัถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ  ยิง่พฒันาไป
เท่าใด  จะยิง่เกิดปัญหาจากการพฒันาเท่านั้น  ยิง่มีวตัถุสนองความตอ้งการมากเท่าใดยิง่ไม่รู้จกัอ่ิม  ไม่
รู้จกัพอ  คนไทยในยคุโลกาภิวฒัน์จึงมีปัญหาทางจิตเกิดขึ้นมากมาย  เช่น  มีพฤติกรรมการแสดงออก
ที่รุนแรงขาดเมตตา  ทั้งๆที่พระพุทธศาสนาสอนว่า  เมตตาธรรมเป็นเคร่ืองคํ้าจุนโลก  ทาํให้คนไทย
ยคุใหม่ตกเป็นทาสของประเทศทุนนิยมที่ผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาเป็นเหยือ่ล่อ  ทาํให้มนุษยเ์กิด
กิเลสอยากมีอยากได ้ สนบัสนุนใหเ้กิดค่านิยมบริโภคผา่นส่ือต่างๆ โดยปราศจากการควบคุม  เม่ือเกิด
ความอยากมีอยากได ้ แต่ไม่มีเงินซ้ือจะกระทาํการทุจริต  ลกัเล็กขโมยน้อย  ฉกชิงวิ่งราวดงัที่เป็นข่าว
อยูเ่สมอ  สังคมปัจจุบนัจึงไร้ความมีนํ้ าใจ  มนุษยช์อบหมกมุ่นในกามคุณ  เป้นที่รวมส่ิงย ัว่ยทุางเพศ  
ส่ือลามกต่างๆ มากมาย  มีส่ิงมอมเมาในรูปแบบการพนันต่างๆ อีกมาก  เสพส่ิงเสพติด  เช่น  บุหร่ี  
ยาบา้  ยาไอซ์  เม่ือสังคมไทยตกอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางสังคมเช่นน้ี  จึงหมกมุ่นจนถอนตวัไม่ขึ้น  
อีกทั้งคนส่วนใหญ่คิดว่า  การมีความพร้อมทางวตัถุจะทาํให้ชีวิตมีความสงบสุขจึงชอบวิ่งตามวตัถุ  
ไขวค่วา้หามาบาํรุงชีวติ  ส่ิงใดที่ยงัไม่มีเหมือนคนทัว่ไปจะพยายามด้ินรนหามา  ส่ิงที่มีอยูแ่ลว้ก็ให้มี
มากกว่าเดิม  ถึงกับกู้หน้ียมืสินมาซ้ือหา  ที่ถลาํลึกอาจถึงขั้นทุจริตคิดมิชอบต่อหน้าที่การงาน  คน
ประเภทน้ีจะหาความสงบสุขทางใจไม่ไดจ้นตลอดชีวติ 

 
______________________________ 

1กรมประชาสัมพนัธ์, ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน, เขา้ถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2556,  เขา้ถึงได้
จาก  http://www.hq.prd.go.th... lewt newphp.?nid=1619.  
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 จากสภาพสงัคมปัจจุบนัที่เกิดปัญหาครอบครัว  ปัญหายาเสพติด  การลกัขโมย  การฆาตกรรม  
รวมทั้งปัญหาทางสงัคมต่างๆ บุคคลที่กระทาํความผิดความชัว่เหล่าน้ี  ก็ยงัคงมีความดีในตวัตนหรือ
เคยทาํความดีมาบา้งไม่มากก็นอ้ย  แลว้คนที่เป็นคนดีกระทาํแต่กรรมดี  ก็อาจจะเคยกระทาํผิด  คิดชัว่  
อยูบ่า้งเช่นกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํสอนของหลวงพอ่พระพทุธทาสภิกขทุี่วา่ 
 

มองแต่แง่ดีเถิด........... 
เขามีส่วนเลวบา้งช่างหวัเขา 

จงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู ่
เป็นประโยชน์โลกบา้งยงัน่าดู 
ส่วนที่ชัว่อยา่ไปรู้ของเขาเลย 

จะหาคนมีดีส่วนเดียว 
 

อยา่มัว่เที่ยวคน้หาสหายเอ๋ย 
เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลย 
ฝึกใหเ้คยมองแต่ดีมีอยูจ่ริง2 
 

คาํสอนของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุไดแ้สดงให้เห็นว่ามนุษยเ์ราทุกคนนั้น  ทุกคนลว้นมีทั้ง
ดา้นดีและดา้นไม่ดีในตวัตน  สอดคลอ้งและตอกย ํ้ากบัความเช่ือของขา้พเจา้ที่มีความเช่ือเสมอมาว่า
มนุษยมี์สองดา้นในตน   

 

ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ีจึงเป็นการนําเสนอผลงานประติมากรรมภาพนูนตํ่า  ที่
แสดงเร่ืองราวเน้ือหาสะทอ้นสภาวะจิตใจของมนุษยท์ี่มีทั้งสองดา้น  คือ  ความดี  ความสุขที่เกิดจาก
การทาํความดีและความชัว่  ความทุกขท์ี่เกิดจากความชัว่ในตวัตนมนุษย ์ ดงัคาํพงัเพยที่วา่  “สวรรคใ์น
อก  นรกในใจ”  ความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  หมายถึง  ความสุขที่เกิดจากการ
ทาํความดีและความทุกขท์ี่เกิดจากการทาํความชัว่ยอ่มอยูใ่นใจของผูท้าํเอง  ดงันั้น  คนเราจึงสามารถที่
จะเลือกกระทาํความดีหรือความไม่ดี  ความชัว่  ไดด้ว้ยตนเองและดว้ยใจเราเอง  จะสุขจะทุกขจ์ะดีจะ
ชัว่ยูท่ี่ตวัเราเป็นคนเลือกคนกาํหนดมิใช่ใครอ่ืนใด  ซ่ึงก็คือตวัมนุษยท์ี่มีสองดา้นในตวัตนนั้นเอง 

 
______________________________ 

2พทุธทาสภิกข,ุ ค ากลอนสอนธรรม  (กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพเ์พชรประกาย, 2548), 126. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 โบราณมีการกล่าวถึงการต่อสูก้บัดา้นมืดในจิตใจมนุษย ์ เป็นการต่อสูร้ะหวา่งจิตที่มีทั้งดา้นดี
และดา้นไม่ดีอยูใ่นตวัตน  เช่น  ในทางพระพุทธศาสนามีในช่วงหน่ึงของพระพุทธเจา้ที่ทรงต่อสู้กบั
จิตใจตนเองที่เรียกวา่  กิเลสตณัหา  ก่อนที่จะตรัสรู้  คือ  ตอนมารผจญ  ที่แสดงให้เห็นถึงมารในจิตใจ
ตนเองและความดีในจิตใจตนเอง  ซ่ึงแมแ้ต่พระพทุธเจา้ก็ยงัมีความดีและความไม่ดีในจิตใจเช่นมนุษย์
ทัว่ไป  และ  ดา้นมืดที่เราเรียกกนัว่าความชัว่ดา้นสว่างที่เรากนัว่าความดีก็ยงัคงต่อสู้อยูภ่ายในจิตใจ
มนุษยต์ั้งแต่เกิดจนถึงวนัตายดงัที่  พศิน  อินทรวงศ ์ ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของจิตมนุษยท์ี่น่าสนใจ
ไวเ้ก่ียวกับภวงัค์แห่งจิตของมนุษยท์ี่ใกล้ตายไวมี้อยู่สามประการ  คือ3  กรรมอารมณ์  กรรมนิมิต
อารมณ์  และคตินิมิตอารมณ์  แต่ในส่วนที่น่าสนใจคือ  คตินิมิตอารมณ์  ซ่ึงหมายถึง  การเกิดนิมิต
แห่งผลกรรม  เช่นเห็นเป็นภาพภูมิตามผลกรรมที่ตนกระทาํไว ้ เห็นเป็นนรก  สวรรค์  เป็นวิมาน  เป็น
เทวดา  นางฟ้า  หรือ  เปรต  อสูรกาย  สตัวเ์ดรัจฉาน  เป็นผลแห่งกรรมจากการกระทาํนั้นๆ  เช่น  สมยั
พทุธกาลมีสตรีผูห้น่ึงกระทาํความดีมาตลอดชีวิต  อยูใ่นศีลธรรมตลอด  หากแต่วาระสุดทา้ยจิตพลิก
ไปคิดถึงความผดิอนันอ้ยนิดที่เคยทาํไวย้งับนัดาลใหน้างตอ้งไปชดใชก้รรมอยูใ่นนรกภูมิชัว่ระยะเวลา
หน่ึง  พลังจิตน้ีเองจะสามารถช่วยผูฝึ้กจิตในช่วงเวลาสําคญัเหล่าน้ีได้  เพราะผูฝึ้กจิตทุกคนจะมี
ความคุน้เคยกบัการเขา้ภวงัค ์ ยิง่มีพลงัจิตมากเท่าไหร่ก็ยิง่มีความสามารถควบคุมการทาํงานของจิตใน
ภวงัค์  ซ่ึงภวงัค์ในสมาธิก็มีความคล้ายคลึงกับภวงัค์ในจิตสุดทา้ยมาก  ผูพ้ฒันาจิตที่มีความรู้จะใช้
โอกาสทองน้ียกจิตขึ้นสู่พรหมโลก  หรือหากแมผู้ฝึ้กจิตมีความเช่ียวชาญ  ในการทาํวิปัสสนาอยูแ่ลว้ก็
อาจจะใชช่้วงเวลาดังกล่าวพิจารณาธาตุขนัธ์  จนเห็นความเกิดดบัตดัตรงเขา้สู่แดนนิพพานก็ยงัได ้ 
เรียกวา่เป็นการใชภ้วงัคแ์ห่งความตายใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  นั่นคือ  ใชเ้พื่อการบรรลุธรรมเป็นพระ
อรหนัตใ์นวนิาทีสุดทา้ยนัน่เอง  แต่อยา่งไรก็ดีน่ีก็เป็นส่วนหน่ึงของการต่อสู้ระหว่างจิตดีและจิตไม่ดี
ในอีกแง่มุมหน่ึง 
 

จนปัจจุบนัแมส้ภาพสงัคมและเทคโนโลยจีะมีการพฒันาไปมากนอ้ยเพยีงใด  แต่สภาวะจิตใจ
ของมนุษยก์็ยงัคงไม่พฒันาไปมากกว่าน้ี  ยงัคงมีความดีและความไม่ดีในจิตใจมนุษยเ์ช่นเดิม  ซ่ึงใน
แต่ละวนัในชีวิตของมนุษย ์ ทุกคนคงตอ้งเคยเกิดสภาวะการต่อสู้ระหว่างจิตดีกบัจิตชัว่ภายในจิตใจ
ตนบา้งไม่มากก็นอ้ย  สอดคลอ้งกบัความเช่ือของขา้พเจา้ที่เช่ือวา่มนุษยมี์สองดา้น  คือ  ดา้นดีและดา้น 

 
______________________________ 

3พศิน  อิทรวงศ,์  อ านาจพลังจิต  (กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพอ์มัรินทร์ธรรมะ, 2554), 59. 
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ชัว่ในตวัตน  มนุษยท์ุกคนไม่ไดเ้ป็นคนดี  มีจิตใจดีอยา่งเดียว  และก็ไม่ไดเ้ป็นคนเลวมีจิตใจชัว่ชา้ไป
ทั้งหมด  มนุษยท์ุกคนมีจิตดีและชัว่ในตวัตน  และทุกคนคงเคยรับรู้  รู้สึก  และมีสมัผสักบัสภาวะจิตที่
ดีกบัจิตชัว่ตอ้งต่อสูก้นั  มนัเป็นคามรู้สึกที่ตอ้งเลือกขา้งเลือกฝ่าย  วา่จะเลือกทาํอยา่งไรดีระหว่างจิตดี  
ความดี  ความถูกตอ้ง  คิดดี  ทาํดี  ปฏิบติัดี  จิตชัว่  ความผิด  ไม่ถูกตอ้ง  คิดชัว่  ทาํชั่ว  ปฏิบติัชั่ว  
รวมถึงกิเลสตณัหาราคะ  แต่จะเลือกดีหรือชัว่ก็ขึ้นอยูก่บัความเขม้แข็งของจิตใจของแต่ละคน  บวก
กับสภาพแวดล้อมและเหตุผลนานัปการของคนคนนั้ นเอง  ข้าพเจ้าจึงนําความเช่ือ  ความรู้สึก  
เหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นสญัลกัษณ์  ปรุงแต่งดว้ยจินตนาการของขา้พเจา้เอง  และสร้างสรรคผ์ลงานที่
แสดงออกถึงจิตดีและจิตชัว่ในตวัตนของมนุษยท์ี่มีสองดา้นในตน  ในรูปแบบงานประติมากรรมภาพ
นูน  ด้วยกรรมวิธีแบบปูนตาํโบราณผสมผสานกับวสัดุใหม่คือ  ปูนสําเร็จรูป  เป็นเทคนิควิธีการ
เฉพาะตวัของขา้พเจา้เอง   
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพือ่ตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธใ์นเน้ือหาสาระที่แสดงใหเ้ห็นถึงการต่อสูร้ะหวา่งจิตดี 
    และจิตชัว่ในตวัตนของมนุษยท์ี่มีสองดา้น 
2. เพือ่ตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ ์ ที่ส่ือความหมายผา่นงานเทคนิคการป้ันปูนตาํแบบ 
    โบราณผสมผสานกบัวสัดุใหม่ปูนสาํเร็จรูป 
3. เพือ่ตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ ์ โดยอาศยัแรงบนัดาลใจจากความเช่ือ  ความรู้สึก 
    บวกกบัจินตนาการของขา้พเจา้เก่ียวกบัจิตดีจิตชัว่ในตวัตนมนุษย ์
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

     ขอบเขตดา้นเน้ือหาที่แสดงเก่ียวกบัการต่อสูร้ะหวา่งจิตดีกบัจิตชัว่ในตวัตนของมนุษยท์ี่มีสองดา้น     
     ขอบเขตดา้นรูปแบบ  ขา้พเจา้เลือกการสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบประติมากรรมภาพนูน  โดยใช้
สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมที่ได้จากการศึกษาค้นควา้มาปรุงแต่งด้วยจินตนาการของข้าพเจ้าเอง  
ถ่ายทอดส่ือสารความหมายความรู้สึกและอารมณ์  ดว้ยกระบวนการและรูปธรรมทางศิลปะ 
     ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ  ขา้พเจา้ใชก้ารสร้างสรรคผ์ลงานด้วยกรรมวิธีแบบ  ปูนป้ัน  ปูนตาํ
โบราณ  ผสมผสานกบัเทคนิควสัดุใหม่  คือ  ปูนสาํเร็จรูป 
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ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
 

 การเร่ิมตน้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมภาพนูนชุด “สองด้านในตน”  น้ี  ขา้พเจา้ได้มี    
การวางแผนขั้นตอนต่างๆ เพือ่ง่ายต่อการปฏิบติังาน  โดยมีวธีิการดงัต่อไปน้ี.- 
 

1. รวบรวมขอ้มูลทั้งจากเอกสารปูนตาํ  ปูนป้ัน  และเร่ืองเก่ียวกบัสภาวะจิตใจของมนุษย ์  
   บทสมัภาษณ์  และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบังานศิลปะนิพนธข์องขา้พเจา้  เพือ่ทาํความเขา้ใจ   
   เป็นขอ้มูลและแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
2. กาํหนดกรอบความหมายและวางขอบเขตทั้งเร่ืองเน้ือหา  รูปแบบและเทคนิควธีิการสร้างสรรค ์  
    ผลงาน  และการนาํเสนอผลงาน 
3. ออกแบบภาพร่างแนวคิดจากขอ้มูลที่รวบรวมมา เพือ่ความลงตวั  เหมาะสมกบัเร่ืองศิลปะนิพนธ ์  
    พร้อมปรับแบบแกไ้ข 
4. ศึกษาคน้หาเทคนิคและวธีิการสร้างสรรค ์ ที่จะส่งเสริมผลงานใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น 
5. สร้างสรรคผ์ลงานจริงโดยใชเ้ทคนิค  วธีิการที่ไดศ้ึกษาคน้ควา้ 
6. วเิคราะห์ผลงานที่สร้างสรรคเ์พือ่หาขอ้ดีและขอ้เสีย  โดยอาจารยท์ี่ปรึกษาเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ 
7. แกไ้ขขอ้บกพร่องที่เกิดและพฒันาผลงานการสร้างสรรคใ์หอ้อกมาสมบูรณ์ที่สุด 
8. นาํเสนอผลงานและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
9. นาํเสนอ  จดัแสดงผลงานนิทรรศการเพือ่เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์และศึกษา 
 

ขอ้มูลที่ไดจ้ากการรวบรวมเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
 หนงัสือที่เก่ียวขอ้งกบัสภาวะจิตใจ  ความดี  ความชัว่  ตวัตน 

   วารสาร  บทความที่เก่ียวขอ้งกบัสภาวะจิตใจ  ความดี  ความชัว่  ตวัตน 
    สูจิบตัรแสดงผลงานศิลปกรรมต่างๆ 
    วทิยานิพนธ ์ ศิลปะนิพนธ ์ ที่เกี่ยวขอ้งและใกลเ้คียง 
    จากแรงบนัดาลใจ  จินตนาการ  ความคิดในอุดมคติของขา้พเจา้เอง 
 

วสัดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการศึกษา 
1. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล 

  สมุดบนัทึก  สมุดสเก็ต 
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  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ 
  กลอ้งถ่ายภาพ 
  คอมพวิเตอร์ 
  แผน่ซีดี 

2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
  แผน่ไมอ้ดั 
  ปูนสาํเร็จรูป 
  ตะปู ลวด 
  ตาข่ายลวด 
  เคร่ืองมือป้ัน- ถุงมือ นํ้ า ถงันํ้ า 
 
นิยามค าศัพท์ 
 

ปูนสาํเร็จรูป  : ปูนสาํเร็จรูปที่กล่าวมาหมายถึง  ปูนซีเมนตท์ี่ผลิตขึ้นมาใชส้าํหรับป้ันใหไ้ดใ้กลเ้คียง 
                      กบัปูนตาํโบราณ  ใชส้าํหรับสร้างสรรคป้ั์นผลงานประติมากรรมที่ตอ้งใชค้วามละเอียด 
จินตนาการ  :  การสร้างภาพในจิตใจหรือพลงัของจิตที่สร้างภาพขึ้นใหม่ภายในใจ  ใหน่้าพอใจกวา่   
                     สวยกวา่  เป็นระเบียบกวา่  เป็นการผสมผสานประสบการณ์ต่างๆ  ถ่ายทอดออกมาเป็น 
                     ผลงานศิลปะ 
สภาวะจิตใจ  :  ห่วงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในช่วงเวลาหน่ึงที่คิด  รับรู้  และรู้สึกกบัส่ิงที่ไดส้มัผสั   
                      ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 
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บทที ่2 
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
ที่มาของความคดิและแรงบันดาลใจ 
 

 การสร้างสรรคง์านศิลปะนิพนธข์องขา้พเจา้ในคร้ังน้ีนั้น   เกิดจากการมองเขา้ไปภายในจิตใจ
ตนเองสงัเกตจิตใจตนเอง   ทาํใหข้า้พเจา้เกิดความรู้สึกว่าภายในจิตใจของตวัเราเองไม่ไดเ้ป็นคนดีไป
ทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเลว  มีทั้งสองพฤติกรรมของตนเองที่ปรากฎให้เห็นในช่วงการใช้ชีวิตอยู ่ 
เคยทั้งทาํความดี  คิดดี  ทาํดี  และเคยทั้งทาํความชัว่  คือ  คิดชัว่  คิดไม่ดี  ทาํให้ขา้พเจา้คิดต่อไปและ
มองไปที่บุคคลอ่ืนๆ ในสงัคมที่อยูร่อบตวัเรา  เร่ิมจากบุคคลใกลเ้คียงจนถึงบุคคลที่ไม่รู้จกัต่างๆ และ
จากการสงัเกตขา้พเจา้ไดพ้บวา่  บุคคลหรือมนุษยเ์หล่านั้นก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้ไม่ดี  มีทั้งเคยทาํดี  คิดดี  
และเคยทั้งทาํชั่ว  คิดชั่ว  เช่นกัน  แต่อาจจะมากหรือน้อยนั้นแตกต่างกันไปตามปัจเจกของแต่ละ
บุคคล  ซ่ึงอีกดา้นหน่ึงของมนุษยน์ั้น  อาจเรียกว่า  กิเลสตณัหา  ความดาํมืด  ดา้นลบ  หรือส่ิงชัว่ร้าย
ตามแต่จะเรียก  เช่นดงัพระมหาสมปอง  ตาลปุตโต  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัดา้นลบไวว้า่4  คาํวา่ “สนิมในใจ” 
หมายถึง ส่ิงที่ชัว่ร้ายคอยทาํใหจิ้ตใจมวัหมอง  ส่ิงเหล่าน้ีถา้เกิดขึ้นในใจของใครแลว้  จะทาํให้คนนั้น
แคลว้คลาดจากความสุข  มีแต่ความทุกขติ์ดตามตนเสมือนเงาติดตามตวัเอง  หากใครสามารถแกห้รือ
ทาํลายสนิมในใจได ้ เสมือนว่าคนนั้นเอาชนะตนเอง  ซ่ึงก็หมายถึงการต่อสู้ระหว่างจิตดีและจิตชั่ว
นั้นเอง 
 

 จากความคิดและแรงบนัดาลใจดงัที่ขา้พเจา้ไดก้ล่าวมา  จึงไดมี้การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร
ต่างๆ นําไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะประติมากรรมภาพนูนกึ่ งนามธรรมประกอบกับรูปทรง
สญัลกัษณ์ทางทศันศิลป์  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ดงัต่อไปน้ี.-  
 
อิทธิพลที่ได้รับจากทัศนคติความเช่ือและประสบการณ์ 
 

 ขา้พเจา้มีถ่ินกาํเนิดอยูท่ี่จงัหวดัอุบลราชธานี  ซ่ึงถูกขนานนามว่าเป็นถ่ินนักปราชญ ์ เพราะมี
พระอรหันตห์ลายรูปที่อยู่ที่นั่น  และขา้พเจา้เองได้เติบโตมากบัสังคมชนบทที่นับถือศาสนาพุทธ     
พอ่แม่พาเขา้วดัทาํบุญตั้งแต่เด็ก   ทาํใหชี้วติผกูพนัธอ์ยูก่บัวดักบัศาสนาพทุธ       ซ่ึงแน่นอนยอ่มไดรั้บ 
______________________________ 

4พระมหาสมปอง ตาลปุตโต,  ธรรมะ To Go  (กรุงเทพฯ : เดอะบุ๊คเลิฟเวอร์ จาํกดั, 2552), 
153.  
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อิทธิพลในการสร้างสรรคผ์ลงานจากความเช่ือทางศาสนาพุทธและศาสนาทุกศาสนายอ่มสอนให้คน
เป็นคนดี  มุ่งหวงัใหค้นทาํความดีละเวน้ความชัว่  ขา้พเจา้จึงมาคิดถึงคาํสอนของบรรพบุรุษโบราณว่า
5“สวรรคอ์ยูใ่นอก  นรกอยูใ่นใจ”  ดงัน้ี  จะมีความจริงเพยีงได  จึงไดพ้จิารณาใหแ้ยบคาย  เพราะถา้ไม่
มีเหตุผลที่ดีอยูจ่ริงแลว้  ท่านคงไม่สอนกนัต่อมาจนถึงทุกวนัน้ี 
 สวรรค์ในอก  ขา้พเจา้มาพิจารณาถึง คาํว่าสวรรค ์ สวรรคก์็คืออารมณ์ที่ดี  ความสบายหรือ
ความสุข  ซ่ึงก็คือดา้นดี  นรกก็คืออารมณ์ที่ร้าย  ความเดือดร้อนหรือความทุกข ์ ซ่ึงก็คือดา้นชัว่  คาํว่า
อกก็หมายถึงใจ  ส่วนนิพพานก็คือความดีบกิเลสโดยส้ินเชิงโดยเฉพาะ  ไดแ้ก่  ความดับตณัหาคือ   
ความอยาก  อันเป็นเคร่ืองร้อย , รัด , เยบ็ หัวใจสัตวใ์ห้ติดอยู่  เวลาใดที่เราทาํความดี  ไดล้าภ , ยศ , 
ความสรรเสริญจากมหาชน  เราก็มีความปล้ืมอกปล้ืมใจ  เป็นความสุข  หรือเวลาที่อารมณ์อนัดีคือรูป
ที่งาม  เสียงที่ไพเราะอ่อนหวาน  กล่ินที่หอมหวลชวนด่ืม  รสที่กลมกล่อมซาบซ่านเสียว  กระสันต์
สมัผสัการถูกตอ้งส่ิงที่นุ่มนวลละมุนละไม  เป็นที่ถูกความประสงคข์องเรามากระทบเขา้  ก็ทาํให้ใจ
เราเบิกบาน  เป็นความสุขสาํราญจดัวา่สวรรคเ์กิดขึ้นในใจของเราแลว้  หรือว่าใจของเราไดข้ึ้นสวรรค์
แลว้  แมส้ตัวท์ี่มีวมิานสวยสดงดงามตระการตาเพยีบพร้อมไปดว้ยเทพบุตรเทพธิดาเป็นบริวาร มี รูป , 
เสียง , กล่ิน , รส , สมัผสั  อนัเป็นทิพยน์านาประการ  เม่ือเราไดป้ระสบแลว้มนัก็เป็นเพียงทาํใจให้สด
ช่ืนร่ืนเริงเบิกบานเช่นเดียวกนั  แต่ถา้เราอยูใ่นวิมานเช่นนั้นแลว้  จิตใจไม่เป็นสุข  กระสับกระส่าย  
ด้ินรน  กินไม่ไดน้อนไม่หลับ  เราจะเอาหรือไม่? ก็คงไม่เอาอีกเหมือนกัน  ฉะนั้น  ความสุขใจใน
ปัจจุบนัน้ี  จึงเป็นของควรปรารถนาหรือทาํให้เกิดมีขึ้นก่อนเป็นอยา่งยิง่  ดีกว่าจะมวัพะวงถึงสวรรค์
วมิาน  อนัจะไดจ้ะถึงต่อเม่ือตายไปแลว้เป็นไหนๆ 
 

 นรกในใจ  ก็คือ  ส่วนเวลาใดที่เราไดท้าํความชัว่แลว้  แมย้งัไม่มีใครรู้หรือเขาจบัยงัไม่ได ้ ใจ
ของเราก็เดือดร้อนกระสับกระส่ายกลัวคนอ่ืน  จะรู้หรือกลัวเจา้หน้าที่เขาจะจบัได ้ ไม่เป็นอันกิน  
หรือจะนัง่นอนก็ไม่ปกติ  คร้ันผลของความชัว่เกิดขึ้นอีก  ยอ่มเป็นเหตุให้เส่ือมจากลาภกลบัถึงความ
วบิติั  ถูกถอดจากยศ  ปลดจากตาํแหน่งหน้าที่  ซ่ึงเคยทาํอยู ่ ใจของเราเป็นอยา่งไร? มนัจะด้ินทุรนทุ
รายยิง่กวา่เอาปลามาเผาทั้งเป็นเสียอีก  หรือเวลาที่อารมณ์ร้าย  คือ  รูปที่น่าเกลียด  เช่น  เป็นโรคเร้ือน
เน่าเฟะ , เสียงที่ดุร้าย  นินทาด่าแช่ง , กล่ินศพหรือกล่ินอุจจาระที่เหม็นเน่าน่าสะอิดสะเอียน , รสที่
พร่าปร่าไม่กลมกล่อม เผด็อยา่งโลด เปร้ียวอยา่งแจค็ ชวนใหเ้บื่อและอาเจียน , สัมผสัที่แข็งกระดา้ง ที่
สกปรกที่ร้อนจดัหรือเยน็จดัซ่ึงไม่ถูกความประสงคข์องเรามากระทบเขา้ยอ่มทาํใหใ้จเดือดร้อนด้ินรน 
 

______________________________ 
5พระสุธรรมเมธี,  หน้าที่ของคน  (กรุงเทพฯ : สถาบนับนัลือธรรมและศูนยห์นงัสือ

พระพทุธศาสนา, 2555), 17.   
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ไม่พอใจกระสบักระส่าย  เกิดความทุกขห์นกั  ก็จดัวา่นรกไดเ้กิดขึ้นในใจของเราแลว้   หรือว่าใจของ
เราไดต้กนรกแลว้  แมน้รกที่เป็นขมุใหญ่ๆ อนัประกอบดว้ยเหล็กหนาทึบทั้งส่ีดา้น  มีกระทะทองแดง
ใหญ่เตม็ไปดว้ยนํ้ ากาํลงัเดือดพล่านเพราะแรงไฟที่ลุกโชนท่วมกระทะนั้น  มีนายนิรยบาลคอยทิ่มแทง
ไล่ตอ้นเหล่าสตัวน์รกแลว้จบัโยนลงไปในกระทะทองแดงนั้น  หรือหมาดุร้ายไล่กดั  นายนิรยบาลก็
เอาหอกไล่แทงใหข้ึ้นตน้ง้ิว  ซ่ึงมีหนามเหล็กยาวถึง 16 องคุลี  คร้ันขึ้นไปแลว้ก็ถูกแร้งกาปากเหล็กรุม
กนัจิกตาและไสพ้งุอีก  เม่ือเราประสบแลว้มนัก็เพยีงทาํใจของเราใหห้วาดกลวั  ไม่มีความสุข  ตอ้งด้ิน
รนทุรนทุราย  กระสับกระส่าย  ใจตอ้งเดือดร้อนอยูต่ลอดเวลาเช่นเดียวกนั  ฉะนั้น  ความทุกขใ์จใน
ปัจจุบนัน้ีจึงเป็นของที่เราควรกลวั  ควรจะหลีกเล่ียง  ไม่ทาํใหเ้กิดความทุกขเ์ดือดร้อนใจ  อนัเป็นเหตุ
ใหต้อ้งไปเกิดเดือดร้อนในนรกภายหนา้อีกเป็นอยา่งยิง่ 
   

ทาํให้ข้าพเจ้ามีทัศนคติความเช่ืออยู่เสมอว่า  คนเรามีด้านดีและไม่ดีอยู่ในตัวตนตลอด  
ระหว่างความดีความชั่วในตวัตนตอ้งต่อสู้กันตลอดเวลาซ่ึงภายในจิตใจเรารับรู้มาตลอด  ในช่วง
ขณะที่เราใชชี้วิตอยูไ่ม่ว่าจะกระทาํส่ิงใดในใจก็ตอ้งคิดทบทวน  ใจหน่ึงอยากทาํเพราะเป็นส่ิงดี  ใจ
หน่ึงสั่งไม่ตอ้งทาํเพราะไม่ไดเ้กิดประโยชน์กบัตนเอง  ซ่ึงความคิดดา้นน้ีเกิดขึ้นอยูบ่่อยๆ ในตวัตน
ของขา้พเจา้  ซ่ึงยงัมีกิเลสอยูแ่ละก็ยงัมีสติความคิดดีอยูซ่ึ่งก็คือความดีและความชัว่  ตนเองเป็นผูรั้บรู้
เหมือนรับรู้วา่สวรรคอ์ยูใ่นอกนรกอยูใ่นใจนัน่เอง 
 
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะปูนป้ัน 
 

 เน่ืองจากขา้พเจา้มีถ่ินฐานอยูท่ี่จงัหวดัอุบลราชธานี  มีประเพณีวฒันธรรมที่มีช่ือเสียงของ
จงัหวดั  คือ  งานแกะสลกัตน้เทียนอนัวจิิตร  ทาํให้ขา้พเจา้มีความสนใจในงานแกะสลกัตน้เทียน  ซ่ึง
การแกะสลกันั้นไม่ไดห้มายถึงการแกะหรือสลกัอยา่งเดียว  ยงัรวมถึงการป้ันเขา้ไปดว้ย  จึงทาํให้ช่าง
ที่แกะสลกัตอ้งพฒันาฝีมือใหพ้ร้อมกบัการทาํงานรอบดา้น  ช่างจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกะ สลกั ป้ัน ไป
พร้อมๆกัน      ทาํให้ขา้พเจา้ได้มีโอกาสฝึกงานปฏิบตัิการป้ันปูนสด  ซ่ึงวสัดุที่ใช้เป็นปูนซีเมนต์
สาํหรับฉาบตามงานก่อสร้างทัว่ๆไป  อยา่งนั้นเร่ือยๆ มาจนกระทัง่ช่างมีประสบการณ์จึงมีการปรับ
สูตรใหไ้ดต้ามความตอ้งการของช่าง  เพือ่ความสะดวกและเหมาะสมกบังานป้ัน  จนมีสูตรปูนป้ันตาม
สกุลช่างต่างๆ ที่ยงัไม่รวมถึงสูตรปูนป้ันโบราณ  ทั้งยงัไดท้ดลองใชสู้ตรปูนป้ันโบราณทั้งสูตรนํ้ าและ
สูตรนํ้ ามนัตั้งอ๊ิว  จนกระทัง่สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลร่วมกบัสมาคมประติมากรไทย บริษทัทีพีไอ
โพลีน จาํกดั (มหาชน) และกระทรวงวฒันธรรม ไดมี้การจดัการประกวดปูนป้ันแห่งประเทศไทยขึ้น  
ขา้พเจา้จึงไดมี้โอกาสเขา้ร่วม     การประกวดดว้ย  ซ่ึงในการประกวดนั้น  มีแบ่งเป็นประเภทปูน

   ส
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สาํเร็จรูปดว้ย  คือ  ปูนที่ใชใ้นงานก่อสร้างทัว่ๆไปกบัปูนตาํสูตรโบราณ  ซ่ึงขา้พเจา้มีความคิดเห็นว่า
เป็นการอนุรักษ์ไปพร้อมๆกับการพฒันาวงการปูนป้ัน  ขา้พเจา้เองได้เขา้ร่วมการประกวดทั้งสอง
ประเภทจึงทาํใหเ้กิดความประทบัใจในการทาํงานศิลปะปูนป้ัน  ทั้งมีความคิดเห็นว่าปูนป้ันสามารถ
นาํมาสร้างสรรคง์านศิลปะที่นอกเหนือจากประดบัอาคารและรับใชศ้าสนาแลว้  ยงัพฒันาไปไดอี้ก
เพือ่ใหเ้กิดความต่อเน่ือง6  ซ่ึงศิลปะปูนป้ันเป็นศิลปกรรมอีกแขนงหน่ึง  ซ่ึงไดส้ร้างสรรคโ์ดยศิลปิน
ไทยมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ศิลปะของชาติ  ดังปรากฎให้เห็นใน    ศาสนสถาน  
โบราณสถานมากมายในภูมิภาคของประเทศ  นับเป็นมรดกทางศิลปกรรมที่ล ํ้ าค่าควรค่าแก่ความ
ภาคภูมิใจ  เม่ือไม่นานมาน้ี  ผูบ้ริหารของกรมศิลปากรได้ออกมาเปิดเผยกับส่ือถึงความกงัวลใจใน
เร่ืองที่หน่วยงานกาํลังอยู่ในภาวะวิกฤต     เน่ืองจากขาดแคลนศิลปินช่างป้ันปูนป้ันที่มีฝีมือดี  มี
ความสามารถที่จะสืบสานงานแขนงน้ีของชาติให้คงอยู ่ สามารถสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
ทนัยุคสมัยสนองงานด้านอนุรักษ์  ซ่อมแซม  ดูแลผลงานปูนป้ันโบราณที่หลงเหลืออยู่ในอุทยาน
ประวติัศาสตร์  โบราณสถานที่เส่ือมทรุดทุกวนั  นับเป็นความวิกฤตที่ไม่เกินความเป็นจริง  เพราะ
อิทธิพลของศิลปกรรมแนวใหม่ของโลกยุคโลกาภิวฒัน์  มีวิวฒันาการที่รวดเร็วให้อิสรภาพกับ
ความคิด  อีกทั้งรูปแบบและวิธีการแสดงออกที่ไร้ขอบเขต  ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ละเลยที่จะให้ความ
สนใจงานศิลปะประเพณีที่ตอ้งใชท้กัษะฝีมือ  ความชาํนาญและจินตนาการที่เช่ือมร้อยกบัวฒันธรรม
ประจาํชาติ  ผลิตเป็นผลงานที่คงความเป็นเอกลกัษณ์สําคญัของชาติไวไ้ดเ้ฉกเช่นงานศิลปะปูนป้ัน
แขนงน้ี 
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ภาพที่ 1     ภาพงานศิลปะปูนป้ันที่เขา้ร่วมประกวด 

   
ช่ืองาน  :  ดงัพระผูม้าโปรด 
ขนาด  :  90 x 120 ซม.  
เทคนิค  :  ปูนป้ันสาํเร็จรูป 
ศิลปิน  :  นายปัญญา   คาํเคน 
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     ภาพที่ 2     ภาพงานศิลปะปูนป้ันที่เขา้ร่วมประกวด 
 

ช่ืองาน  :  สืบสานสู่ขวญัขา้ว 
 ขนาด  :  90 x 120 ซม.  
 เทคนิค  :  ปูนป้ันสาํเร็จรูป 
 ศิลปิน  :  นายปัญญา   คาํเคน 
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การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะปูนป้ัน 
 

 คาํวา่ลายปูนป้ันนั้นเป็นคาํที่มีความหมาย  หมายถึง  ลายหรือภาพอนัเกิดจากการป้ันปูน  หรือ
ใชปู้นสร้างเป็นลายใหป้รากฎขึ้นโดยใชมื้อเป็นส่วนปฏิบติัน้ีเป็นความเขา้ใจโดยทัว่ไป 
 

 ปูนป้ันนั้นยงัมีผูศึ้กษาไวน้้อยมาก 7ได้พบว่ามีการสร้างงานปูนป้ันมาแล้วตั้งแต่สมัยอดีต
จนถึงปัจจุบนั  มีทั้งตะวนัตก  ตะวนัออก  ตามกลุ่มชนแถบลุ่มนํ้ าไทกรีส-ยเูฟรติส  ลุ่มนํ้ าดานูป  ลุ่ม
นํ้ าฮวงโห  ลุ่มนํ้ าแยงซีเกียง  ลุ่มนํ้ าเจา้พระยา  และลุ่มนํ้ าโขง  ซ่ึงมีมนุษยม์าอาศยัอยูร่วมกนัเป็นชุมชน
เมือง  เช่น  กลุ่มเมโสโปเตเมีย  กลุ่มปอมเปอีโบราณ  กลุ่มเมืองโมเฆ้นโจดาโร  กลุ่มกรีก  โรมัน  
อิตาลี  สเปน  ฝร่ังเศส  อียปิต ์ อินเดีย  ตุรกี  เนปาล  ธิเบต  จีน  ขอม  ไทย  เป็นตน้  แต่เพื่อให้แคบ
และเหมาะแก่การศึกษาเฉพาะกรณี  จึงขอกล่าวถึงดินแดนอนัเป็นประเทศไทยปัจจุบนัเป็นหลกั 
 

 แผ่นดินอนัเป็นอาณาจกัรและปรากฎในแผนที่ประเทศไทยในปัจจุบนั  ถา้นับยอ้นอดีตไป
เป็นพนัปี  ก็จะพบวา่มีชนเผา่พนัธท์ี่ต่างกนัมาอาศยัอยูใ่นดินแดนแห่งน้ี  และกลุ่มชนเหล่าน้ีจะตั้งตวั
เป็นก๊กเป็นเหล่า  มีหัวหน้าปกครอง  มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัเป็นบางขณะ  มีการรบพุ่งกนัเป็น
ศตัรูเป็นบางขณะ  ดินแดนถูกเปล่ียนมือกนัปกครองเป็นไปตามยคุสมยั  และแต่ละยคุแต่ละสมยันั้นก็
มีความเช่ือความศรัทธาที่ต่างกนั  นบัถือผสีางเทวดา  ลทัธิ  ศาสนาที่ต่างๆกนั  จากความเช่ือเหล่าน้ีเอง  
เป็นตน้เหตุที่สาํคญัให้มนุษยไ์ดส้ร้างรูปที่เคารพ  สร้างงานศิลปกรรม  งานก่อสร้างเพื่อสนองความ
ศรัทธาและความเช่ือ  หรือสนองความตอ้งการของตนเองหรือกลุ่มของตน  จึงทาํให้เกิดเป็นรูปแบบ
ธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมและงานศิลปกรรมขึ้น  สาํหรับงานศิลปกรรมที่ผลิตขึ้นยอ่มมีไดห้ลาย
อยา่ง  เช่น  งานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานเคร่ืองดินเผาและอ่ืนๆ  แต่งาน
ประติมากรรมสร้างด้วยปูนและงานประเภทดินเผานั้นจะอยู่ได้นาน  แม้จะหมกดินทรายมาเป็น
เวลานานนับพนัๆ ปีแล้วก็ตามยงัมีเหลือให้ดูได้  จึงเป็นหลักฐานสาํคญัให้เราทั้งหลายได้มีโอกาส
ศึกษาความรู้ยอ้นอดีตที่นานปีได ้
 

 อยา่งไรก็ดีการคน้พบปูนป้ันส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัศาสนาพุทธ  ศาสนาพราหมณ์  
และงานที่พบมักเป็นการป้ันภาพเก่ียวกับชาดกหรือตาํนานของศาสนา  หรือเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกับ       
พระศาสนา  เช่น  ชาดกทางพระพทุธศาสนา  เป็นตน้ 
 

______________________________ 
7นพรัตน์ สมพื้น, ลายปูนป้ันงานช่างประณตีศิลป์ไทย (กรุงเทพฯ : การศาสนา กรมศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2540), 55 – 57. 
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ปูนป้ันที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนา 
 
 มีผูรู้้หลายท่านไดอ้ธิบายความว่า  การนาํงานศิลปกรรมมาใชก้บัศาสนาไม่ว่าศาสนาใดๆ ก็
ตาม  ยอ่มมีเจตนาหลกั 2 อยา่งดว้ยกนัคือ 
 
 1. เป็นภาพเล่าเร่ือง  เช่น  ชาดกหรือประวติัของพระศาสนาใหค้นที่พบเห็นไดเ้กิดความเขา้ใจ  
เกิดความรู้เร่ืองโดยเล่าเร่ืองดว้ยภาพ  เพราะจะช่วยให้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกไดเ้ขา้ใจเร่ือง  เป็น      
การสอนแบบจดันิทรรศการ  แต่ใหผู้ดู้เกิดความเขา้ใจและเกิดความเพลิดเพลินดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3     ภาพงานศิลปะปูนป้ัน (เล่าเร่ือง) 
 
 
 2. เป็นงานศิลปกรรมตกแต่งศาสนสถาน  คือ  เป็นศิลปกรรมประดบัตกแต่งใหเ้กิด        ความ
สวยงามในศาสนสถานเหล่านั้น  แทนที่จะเห็นผนงัเป็นแผ่นเรียบๆ หรือเป็นช่องว่างโดยเปล่าก็มีงาน
ศิลปกรรมใหดู้  เป็นการเพลิดเพลินและก่อใหเ้กิดความงามแก่ศาสนสถานดว้ย 
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 ดว้ยเหตุทั้งสองประการใหญ่  จึงทาํให้เกิดงานศิลปกรรมทั้งที่เป็นการประดบัประดาตกแต่ง  
และเป็นงานศิลปกรรมในลกัษณะภาพเล่าเร่ือง  เช่น  จิตรกรรมเล่าเร่ืองประติมากรรมงานป้ันเล่าเร่ือง
เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ภาพที่ 4     ตวัอยา่งภาพงานศิลปะปูนป้ัน (ตกแต่งศาสนสถาน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5     ตวัอยา่งภาพงานศิลปะปูนป้ัน (ตกแต่งศาสนสถาน) 
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แรงจูงใจและการแข่งขัน 
 

 การสร้างศาสนสถานนั้ นนิยมที่จะสร้างแพร่กระจายไปตามหมู่ชนที่นับถือศาสนานั้ นๆ 
เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกต่อศาสนิกชนที่จะไปประกอบศาสนกิจไดส้ะดวกและใกลท้ี่พกัอาศยัของตน  
และเพือ่ปลูกความนิยมใหศ้าสนิกชนที่อยูบ่ริเวณอ่ืนๆ ไดเ้ขา้มาประกอบศาสนพธีิในศาสนสถานที่ตน
สร้างขึ้นอีกทางหน่ึงดว้ย  จากเหตุน้ีเองจึงไดมี้การขยายศาสนสถานออกไปมาก  แต่จะบรรลุเพียงใด
ย่อมขึ้ นอยู่กับส่ิงแวดล้อมและแรงจูงใจ  และด้วยเหตุน้ีเองศาสนสถานจึงสร้างแรงจูงใจและมี         
การแข่งขันกันอย่างมากมาย  โดยการเน้นแรงจูงใจทางส่ิงแวดล้อมความสะดวกสบายและ             
ความประณีตวจิิตรบรรจงในการบรรจุงานศิลปกรรมเขา้ไปในศาสนสถานนั้นๆ 
 ในการเผยแพร่พระพทุธศาสนาในสุวรรณภูมิน้ีก็เช่นเดียวกนั  ยอ่มจะตอ้งมีงานศิลปกรรมเขา้
เก่ียวขอ้งเสมอ  ดังจะเห็นจากงานศิลปกรรมที่หลงเหลือเป็นหลกัฐาน  ในพุทธสถานโบราณเก่าแก่  
เช่น  ศิลปกรรมปูนป้ันไดท้ัว่ๆ ไปในดินแดนประเทศไทยปัจจุบนัเพือ่จูงใจใหค้นศรัทธา 
 
การศึกษางานศิลปกรรมปูนป้ัน 
 
 ในประเทศไทยมีการศึกษางานศิลปกรรมกนัมาชา้นานแลว้  แต่เป็นไปในรูปแบบของการ
เรียนแบบการเรียนในสาํนกั  กล่าวคือ  ตอ้งไปเรียนที่บา้นครูหรือเรียนตามวดัวาอาราม  ซ่ึงมีครูผูส้อน
เป็นศูนยก์ลาง  ใครขอบฝีมือทางลายหรือแบบอย่างของครูคนใดก็จะไปเป็นศิษยใ์นสาํนักนั้น  การ
เรียนคือการเขา้ไปช่วยครูทาํงาน  การสอนคือการแนะนําจากครูก่อนทาํงาน  ระหว่างทาํงานและ
หลงัจากทาํงานเสร็จแลว้  ศิษยจ์ะเป็นฝ่ายรับรู้จากครูทางเดียว (ONE WAY) จนกว่าจะทาํไดดี้  ฝีมือ
เป็นที่พอใจของครู  แลว้ครูจึงจะปล่อยใหศิ้ษยไ์ปทาํงานเองโดยไม่ตอ้งควบคุม  แต่ยงัคงเป็นที่ปรึกษา
อยูห่่างๆ และศิษยจ์ะตอ้งทาํหน้าที่ขยายแผ่ความรู้ที่ไดรั้บให้แพร่หลายต่อไป  โดยมีศิษยเ์ขา้มาเรียน
ต่อไปอีกสืบเช้ือสายกนัต่อๆไป  คลา้ยการสืบลูกสืบหลานของเผ่าพนัธุ์มนุษย ์ และดว้ยเหตุน้ีเอง  จึง
เรียกสายงานช่างจากครูใหญ่คนเดียวกนัวา่  ตระกูลช่างก็มี  การศึกษาวิชาศิลปกรรมไดแ้พร่หลายและ
เป็นระบบสากลมากขึ้น  เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเสด็จประพาสยโุรป  และ
ทรงทอดพระเนตรงานศิลปกรรมของนานาประเทศ  ทาํให้หวลรําลึกถึงสยามประเทศ  ดว้ยว่าจะ
เพาะปลูกช่างให้งอกงามในดินแดนสยาม  ด้วยพระราชปณิธานที่ยิ่งใหญ่  ซ่ึงในขณะนั้ นใน
พระบรมมหาราชวงัไดมี้ช่างหลวงเรียกวา่กรมช่างสิบหมู่อยู ่ คร้ันแลว้พระราชปณิธานก็เร่ิมแต่ยงัมิทนั
จะดาํเนินการก็เสด็จสวรรคตเสีย  จึงเป็นพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว  
ได้นาํพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่ัวมาดาํเนินการจนสําเร็จ  ได้
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สถานศึกษาศิลปกรรมอนัเป็นกลางขึ้นแห่งหน่ึง  และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวไดเ้สด็จ
เปิดโรงเรียน  พร้อมทั้งไดพ้ระราชทานนาม  โรงเรียนเพาะช่าง  ตั้งแต่เม่ือ 7 มกราคม พ.ศ.2456 
 โรงเรียนเพาะช่างจึงเป็นสถาบนัการศึกษาที่มีการศึกษางานศิลปกรรมงานช่างอยา่งเป็นระบบ
คร้ังแรกในประเทศไทยนบัแต่นั้นมา  โรงเรียนเพาะช่าง  ไดเ้ปิดสอนวิชาศิลปกรรมหลายสาขาและมี
สาขาประติมากรรม  ซ่ึงเป็นงานป้ันหล่อปนอยูด่ว้ย 
 
การพัฒนาและการสร้างสรรค์ 
 
 8แมว้่ารูปแบบของงานปูนป้ันตั้งแต่โบราณกาลจะมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปอยา่งเช่ืองชา้
และค่อยเป็นค่อยไป  ดงัที่อาจารยจุ์ลทศัน์  พยาฆรานนท ์ ไดก้ล่าวไวว้่า  ทุกๆ 100 ปี  ศิลปะไทยจะ
เปล่ียนรูปแบบไปเพียง 5 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น  โดยเฉพาะกนกสามตวัที่วิวฒันาการมาจนถึงจุดสูงสุด
และพฒันาต่อไม่ไดแ้ลว้         แต่เม่ือพจิารณากระบวนทศัน์การนาํเสนอรูปแบบผลงานของช่างในช่วง
หลงัๆ นั้น  รู้จกัการนาํส่ือทางทศันธาตุ (element)  มาช่วยเสริมสร้างให้งานเกิดสุนทรียภาพใหม่ๆ ได้
อยา่งน่าสนใจ  ที่สาํคญัอยา่งยิง่หากกระบวนการสร้างสรรคท์ี่เกิดขึ้นถูกยกระดบัไปสู่ “การคิดคน้” 
ดา้นรูปแบบใหม่ด้วยแลว้  นับว่าน่ีคือคุณอนันตใ์นวงการศิลปะไทย  ที่การจดัการประกวดสามารถ
กระตุน้เร้าใหช่้างป้ันแสวงหาหนทางการแสดงออกที่เป็นของตนเองได ้
 หากพูดถึงประวตัิศาสตร์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้ว  ศิลปะไทยก้าวหน้ากว่าชาติ
ตะวนัตกเป็นอยา่งมาก  เพราะมีลกัษณะเป็นอุดมคตินิยม (idealism) ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ตอ้งเร่ิม
พื้นฐาน    การมองแบบเหมือนจริง  แต่จงใจเลือกเอาบางส่วนและละทิ้งบางส่วนของขอ้เท็จจริงออก
ดว้ย    การแยกแยะขอ้บกพร่องส่ิงรุงรังเกินตอ้งการและความบิดเบี้ยวออกจากโครงสร้างรวมซ่ึงศิลปะ
ตะวนัตกมีพื้นฐานความงามที่มุ่งเน้นไปยงั  สัจนิยม (realism)  โดยอาศยัประสาทสัมผสับนัทึกการ
รับรู้และแสดงออกใหเ้หมือนจริงที่สุดเท่าที่จะทาํได ้(representation) 
 แต่การแสดงออกทางความงามในศิลปะไทยไม่ใช่ความงามสามัญทัว่ไป  สําคญัแต่เป็น   
ความงามของแก่นแทซ่ึ้งอยูภ่ายในที่ตอ้งสัมผสัรับรู้ดว้ยจิตและปัญญา  เพราะเป็นการสร้างสรรคเ์ชิง
อตัตวิสัย (subjective) เพื่อคน้หาความจริง (truth) ที่ซุกซ่อนอยูภ่ายใตรู้ปลกัษณ์ที่ปรากฎเห็นไดแ้ต่
ภายนอก (objective) ทาํใหก้ารรับรู้เน้ือหาสาระทางสุนทรียข์องศิลปะไทยตอ้งเขา้ถึง  โดยพทุธิปัญญา  
______________________________ 

8ศิระ สุวรรศร, การสร้างสรรคศิ์ลปะปูนป้ันในรอบทศวรรษ, นิทรรศการศิลปะปูนป้ันแห่ง
ประเทศไทย คร้ังที่ 10, การแสดงนิทรรศการศิลปะปูนป้ันแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 10  ณ 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพ, 7 – 29 ตุลาคม 2553, 265-267.          
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ผา่นระบบสญัลกัษณ์เชิงอุปมา  (metaphor)          ซ่ึงตอ้งอาศยัการพจิารณาวเิคราะห์และตีความจนเกิด   
ความซาบซ้ึง (appreciate) ตามที่ศิลปินหรือช่างได้สร้างสรรค์ไว ้  ความซาบซ้ึงในคุณค่าของงาน
ศิลปะไทยสามารถเกิดขึ้นในหลายระดบัตั้งแต่น่าสนใจ – ช่ืนชม – ยอมรับประทบัใจ หรือ จนกระทัง่
เกิดความหลงใหล  ทั้งน้ีย่อมขึ้ นอยู่กับความสามารถของช่างที่จะมีศักยภาพในการนําเสนอได้ดี
เพยีงใด 
 
การสร้างสรรค์ปูนป้ันที่พัฒนาจากการตกแต่งอาคาร เล่าเร่ืองศาสนา 
 
 ในอดีตที่ผา่นมามีศิลปินมากมายที่มีมิติหรือวิถีการทาํงานเป็นสองระบบ  กล่าวคือ  ในดา้น
หน่ึงทาํงานรับใชผู้อ่ื้น (หาเงินเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง) เช่น ทาํงานให้ศาสนจกัรหรือชนชั้นสูง  ตามแต่
เร่ืองราวที่ไดรั้บมอบหมาย  ซ่ึงจะถูกคุกคามและช้ีนาํเปล่ียนแปลงโดยผูว้่าจา้งอยูต่ลอดเวลา  ทาํให้
ขาดอิสระในการคิดและแสดงออก   ส่วนในอีกดา้นหน่ึงกลบัทาํงานรับใชต้นเอง  ซ่ึงเปรียบเสมือน
การปลดปล่อยพนัธนาการทั้งหลายทั้งปวงออกไป  เป็นการให้อิสรภาพในการสร้างงานศิลปะที่มา
จากความรู้สึกของตนเองอยา่งแทจ้ริง 
 ซ่ึงการประกวดศิลปะปูนป้ันแห่งประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึงคุณลกัษณะขอ้น้ี  จึงเปิดโอกาส
ใหค้นทาํงานป้ันปูนไดมี้ทางเลือกที่จะสร้างสรรคโ์ดยไม่ตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑข์องกรอบประเพณี
นิยมมากนกั  โดยจดัให้มีการประกวดแข่งขนัในเวลาที่เท่ากนั (เดิมแข่งขนั 3 วนั ปัจจุบนั 5 วนั) บน
ขนาดและพื้นวสัดุเดียวกนั  แบ่งการประกวดออกเป็นสามประเภท 1) ประเภทการป้ันปูนสด (ปูนตาํ)           
2) ประเภทการป้ันปูนสาํเร็จรูปทีพไีอ (ปูนซีเมนตส์าํเร็จรูป) ดา้นการสร้างสรรครู์ปแบบมีการพฒันา
จากแบบประเพณีที่เห็นตามหน้าบนัโบสถ์  วิหาร  มีการจดัองค์ประกอบที่ แปลกใหม่ขึ้นทั้งสอง
ประเภท     3) ประเภทการประกวดผลงานสาํเร็จรูป  ซ่ึงมีรูปแบบต่างจากประเภทอ่ืนอยา่งชดัเจนใน
ดา้นการแสดงออก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6     ภาพบรรยากาศการประกวดปูนป้ันแห่งประเทศไทย 
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 ตลอดระยะเวลาหน่ึงทศวรรษที่ผา่นมา  มีศิลปิน , ช่าง หรือนักศึกษาศิลปะ  สนใจส่งผลงาน
ประเภทน้ีมากมายและมีจาํนวนเพิม่มากขึ้นเร่ือยๆ โดยมีความแตกต่างหลากหลายดา้นรูปแบบวิธีการ  
ที่อยู่ภายใตแ้นวคิดหรือหัวขอ้ตามแต่คณะกรรมการจะกําหนดขึ้นในแต่ละปี  ซ่ึงพอจะแยกแยะ
รูปแบบการนาํเสนออยา่งกวา้งๆ ไดด้งัน้ี.- 
 
1.แนวคดิอุดมคติหรือประเพณ ี(idealistic , traditional)   
 

เป็นวธีิสร้างสรรครู์ปแบบเหมือนจริงโดยเพิม่หรือพฒันาดา้นความรู้สึกใหม้ากขึ้น  เม่ือศิลปิน 
“รับรู้” ข้อมูลความเป็นจริงตามที่ตาเห็นแต่นํา“ผลของการรับรู้” นั้ นมาสร้างเป็นผลงานซ่ึง
กระบวนการอยูท่ี่การเนน้คดัสรรเฉพาะสาระที่ตรงกบัส่ิงที่ตอ้งการแสดงออก  ให้ปรากฎเป็นรูปทรง
เท่านั้น  ส่วนใดที่ไม่มีผลทางความรู้สึกก็จะถูกลดและตดัทอน (distortion) หรือใหค้วามสาํคญัน้อยลง
ไป   ตวัอยา่งที่ชดัเจนก็คือ  พระพทุธรูปนัน่เอง  ซ่ึงเป็นการพฒันาสร้างสรรครู์ปทรงมนุษยไ์ปสู่ภาวะ 
“เหนือมนุษย”์ การปรากฎรูปในทุกเส้นสาย ทุกสัดส่วน ทุกปริมาตร  จะน้อมนาํให้ผูช้มรู้สึกสงบ
สาํรวมและเขา้ถึงความเป็นพุทธะ  อะไรก็ตามในรูปทรงมนุษยท์ี่รู้สึกว่าแข็งกร้าว  กระด้าง  หรือ
บกพร่อง  จะถูกขจดัออกทั้งหมด  และเพิ่ม (develop) ความรู้สึกน่ิงสงบ อ่ิมเอิบ เบิกบาน อ่อนหวาน
เขา้ไปให้มากขึ้น  ซ่ึงผลงานในแนวอุดมคติน้ี  ศิลปินและช่างนิยมส่งประกวดมากที่สุด  เน่ืองจาก
สามารถถ่ายทอด “ความเป็นไทย” ไดดี้  และมีความคุน้ชินหรือ “เขา้มือ” มากกว่ารูปแบบอ่ืน  ดงันั้น  
งานรูปแบบน้ีจึงตอ้งมีการแข่งขนัสูงทาํใหต้อ้งมีความพยายามสร้างความน่าสนใจและมีความโดดเด่น
เป็นสาํคญั 
 
2.แนวเหมือนจริง  (realistic)  
 

เป็นรูปแบบที่มีพฃงัในการอธิบายสูงสุด  การรับรู้ (perception)  และการเขา้ถึงสาระของงาน
เพยีงแค่ตาผา่นสู่สมอง  การแสดงออกทางเน้ือหาสาระส่วนใหญ่จะใชรู้ปทรงมนุษย ์(figurative) แทบ
ทุกช้ิน  อาจมีส่วนประกอบรองเพื่อเพิ่มเน้ือหาเร่ืองราวบา้ง  เช่น  วตัถุในชีวิตประจาํวนั , สัตวเ์ล้ียง , 
พชืพรรณ ฯลฯ  ซ่ึงศิลปินหรือช่างตอ้งมีความเช่ียวชาญเร่ืองสัดส่วน  และรายละเอียดดา้นกายวิภาค 
(anatomy) ค่อนขา้งสูงจึงจะเกิดคุณค่าทางความงาม 
 ปัญหาของผลงานประเภทน้ีส่ิงที่ยากอยูต่รงที่ “ความเขา้ใจง่าย” ทาํใหต้อ้งมีการจดัวางท่าทาง 
(action) การสร้างเร่ืองราว  และการจดัวางองค์ประกอบรวมทั้งการให้รายละเอียดเพื่อสร้างความ
ลึกซ้ึง “กินใจ” โดยเฉพาะปัญหาที่พบมากในงานเหมือนจริงก็คือ “ยิ่งเหมือน ยิ่งไร้อารมณ์” 
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(representation without expression) พูดง่ายๆ ว่ามนัจะดูแข็งนั่นเอง  ซ่ึงเ)นส่ิงที่ช่างป้ันรูปเหมือนทุก
คนพยายามแกไ้ขกนัมาโดยตลอด 
 
3.แนวกึ่งนามธรรม (semi-abstract)  
 
 เป็นการแสดงออกทางรูปทรงที่มีสภาวะอยูก่ึ่งกลางระหวา่ง “รูปธรรม” และ “นามธรรม” พูด
แบบภาษาชาวบา้นวา่ “ยงัพอดูรู้เร่ืองบา้ง” เน่ืองจากศิลปินตอ้งการมุ่งเน้นการแสดงออกของสารัตถะ
หรือ “แก่นแท”้ (essence) ของเร่ืองราวความคิด เช่น หัวขอ้ “ความสามคัคี” แก่นแทท้างความรู้สึกก็
คือ  “การรวมพลัง” จากนั้นก็จะมีการเช่ือมโยงความรู้สึกน้ีเขา้กับรูปทรงเชิงสัญลกัษณ์ (symbolic) 
บางอยา่ง เช่น ก่ิงไผ ่, ฝงูมด หรือรูปทรงอะไรก็ตามที่สอดคลอ้งและส่งเสริมความรู้สึกอนัน้ี  จากนั้นก็
เขา้กระบวนการสกดัตดัทอนส่วนประกอบที่ไม่เก่ียวขอ้งกับความรู้สึกออก  จึงปรากฎรูปทรงที่มี
รายละเอียดที่เหลือนอ้ยแต่ยงัพอสืบคน้ที่มาที่ไปของขอ้มูลไดอ้ยูบ่า้ง 
 ผลงานในลักษณะน้ี  ผูส้ร้างสรรค์ตอ้งมีความเขา้ใจทฤษฎีทางศิลปะค่อนขา้งสูง  ดังนั้ น  
ผลงานส่วนใหญ่จึงมักเป็นของนักศึกษาด้านศิลปะเป็นหลกั  ปัญหาของศิลปะแนวน้ีก็คือผูช้มตอ้ง
เขา้ถึงสาระดว้ย “ปัญญาญาณ” (intellection) มากขึ้นไปกวา่การรับรู้พื้นฐานทัว่ไป 
 
4.แนวนามธรรม (abstract)  
 
 ศิลปะแนวน้ีมีความเป็นแก่นแทข้องเน้ือหามากที่สุด “อะไร” ที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความคิด
และความรู้สึกที่ปรากฎในรูปทรงจะถูกตดัทิ้งออกทั้งหมด  โดยไม่มีการประนีประนอมเหมือนก่ึง
นามธรรม  ทาํให้ผลงานมีการแสดงออกที่ “บริสุทธ์ิ” จริงๆ เช่น ถา้เป็นหัวขอ้ “ความสามคัคี” แก่น
ของเร่ืองคือ  “การรวมพลงั” การปรากฎรูปอาจเป็นเพียงกอ้นอะไรสักอยา่งกลมๆ อดักนัแน่นๆ โดย
ไม่เช่ือมโยงกบัรูปทรงเชิงสญัลกัษณ์ที่ดูรู้เร่ืองเลยก็ได ้(non-objective) 
 ศิลปะนามธรรมตอ้งการอาศยั “บ่มเพาะ” แรงบนัดาลใจจากผลของการรับรู้จากขอ้มูลเป็น
อยา่งมาก  จนความรู้สึกนั้นเขม้ขน้พอจน “ตกผลึก” จนพร้อมสาํแดงออกมาเป็นผลงานที่เรียบง่ายและ
มีรายละเอียดน้อยที่สุดเท่าที่จะทาํได ้ จนมีการพูดกนัเล่นๆ ว่า “อายยุงัไม่ถึงสิบหก  อยา่เพิ่งทาํเลย” 
เพราะผูส้ร้างสรรคต์อ้งอาศยัวุฒิปัญญาสูงมากๆ จึงจะสร้างงานออกมาไดดี้  และผูช้มก็ตอ้งมีความ
พร้อมสูงเช่นกนั  จึงจะสามารถบงัเกิด “ความซาบซ้ึง” (appreciate) และเขา้ถึงคุณค่าในการแสดงออก
อนันอ้ยนิดน้ีได ้ ที่ผา่นมาผูส่้งแนวน้ีเขา้ประกวดมีจาํนวนนอ้ยมาก 
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 หากพูดกันในด้านของบทบาทหน้าที่ (functional) ศิลปะปูนป้ันแม้ท ําหน้าที่ เป็นเพียง
ส่วนประกอบหน่ึงในความหลากหลายของพุทธศิลป์  และมีคุณลักษณะในเชิงประดับตกแต่ง 
(decorative) แต่หากมองในเน้ือหาบริบท (text) ของตวังานแต่ละช้ินแลว้  ก็ลว้นมีศกัยภาพในการเป็น
งานศิลปะชั้นสูงหรือศิลปะบริสุทธ์ิ (high art , pure art) ไดเ้ช่นกนั  เน่ืองจากเป็นผลผลิตเชิงความคิด
สร้างสรรค์และมีคุณค่าในการแสดงออกทางอารมณ์ในตัวงานปูนป้ันเอง  ซ่ึงทาํหน้าที่ส่งเสริม
สุนทรียภาพของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ปูนป้ันเป็นศาสตร์ที่มีเสน่ห์และมีความพิเศษในตวัของมนัเอง  
อยา่งที่ศิลปะแขนงใดๆ ก็ไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบคุณค่าได ้
 น่ีเป็นเพียงแค่สิบปีที่พิสูจน์ว่าปูนป้ันยงัพฒันาและเติบโตได้  และยงัรอการท้าทายจาก
กาลเวลาและการเปล่ียนผ่านของยคุสมยั  ตราบเท่าที่คนทาํงานปูนป้ันยงัคงยนืหยดัในศรัทธา  โดยมี
ผูส้นับสนุนที่เขม้แข็ง จริงจงั และดว้ยอานุภาพแห่งบวรพุทธศาสนาก็จะยงัคงไวซ่ึ้งการดาํรงอยูข่อง
ศิลปะปูนป้ันไปอีกนานเท่านาน 
 
อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรม 
 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “สองด้านในตน” ในคร้ังน้ี  ได้อาศยัแรง
บนัดาลใจจากตวัศิลปินและไดมี้การศึกษาคน้ควา้ทั้งแนวทางการทาํงาน  แนวความคิด  ผลงานของ
ศิลปินเอง  โดยศิลปินและผลงานที่มีอิทธิพลมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

ภาพที่ 7    กฤษณะ   ชวนคุณากร 
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กฤษณะ  ชวนคุณากร    สร้างสรรค์ผลงานจากสัมผัสภายในจิตใจของมนุษย์  ผ่าน
กระบวนการขบคิด  แทนค่าส่ิงที่เป็นนามธรรมดว้ยสญัลกัษณ์  ถ่ายทอดจินตภาพของอารมณ์มนุษยท์ี่
อ่อนไหวไปตามลีลาแห่งกิเลส  โดยมุ่งหวงัที่จะใชง้านศิลปะเป็นเคร่ืองเตือนสติมนุษยใ์ห้รู้เท่าทนัต่อ
จิตใจฝ่ายตํ่า  ประกาศอิสระต่อกิเลสที่กาํลงัครอบคลุมในใจของตน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 

ภาพที่ 8     ผลงานของกฤษณะ   ชวนคุณากร 
 

          9ผลงานของกฤษณะนาํเสนอเร่ืองราวที่เกิดจากการรับรู้ภายใน  ส่ิงที่แสดงออกมาในผลงาน
คือ  มูลเหตุมาจากการเฝ้าสงัเกตและเฝ้าดูจิตใจตนเองถึงส่ิงต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้น  ผ่านกระบวนการ
คิดและถ่ายทอดออกมาเป็นสญัลกัษณ์แทนค่าเร่ืองความคิดอีกทีหน่ึง  ลวดลายของกนกที่ผูกลายเป็น
เปลวไฟกบัโทนสีร้อนแรงทาํหน้าที่ตวัแทนของจิตใจที่วุ่นวาย  อุปมาเหมือนกบัความคิดของคนที่
เล่ือนไหลไปตลอดเวลาก่อใหเ้กิดกิเลสทั้งดีเลว  กิเลสดีก็พาจิตใจไปสู่ที่สูง  หากกิเลสชัว่ก็พาจิตใจให้
มวัหมองและตกลงไปสู่ที่ต ํ่า 

 
______________________________ 

9เดือนฉาย ผูช้นะ, นิทรรศการศิลปกรรมภายนอก – ภายใน, Fine Art 6, 51 (2009 January) : 
100 – 101. 
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 ภาพเขียนของเขาจึงเป็นเสมือนภาพสะทอ้นความคิด  เพื่อให้เกิดการหยดุดู  หยดุสังเกตและ
รับรู้จิตใจตนเอง  สงัเกตถึงตวักิเลสที่จะนาํพาเราท่านเดินไปยงัจุดต่างๆ  ทั้งน้ี  เพื่อให้เกิดการระลึกรู้
และมีสติอยูเ่สมอในการดาํเนินชีวติ  รู้จกัปฏิบติัต่อตนเอง  บุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบั
ความเป็นมนุษย ์
 อย่างไรก็ตาม  แม้การมองและถ่ายทอดออกมาของคนสองคนที่ใช้ชีวิตร่วมกัน  ทาํงาน
ดว้ยกนั  มองเห็นในส่ิงๆ เดียวกนัจะคิดและแสดงออกต่างกนัคนละเร่ือง  คนละมุมมอง  หากผลงาน
สร้างสรรคข์องทั้งคนน้ีต่างก็มุ่งไปยงัจุดเดียวกนันัน่คือ  คุณค่าทางดา้นจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9     ผลงานของกฤษณะ   ชวนคุณากร 
 
 จากการศึกษาคน้ควา้ผลงานการสร้างสรรค์ของกฤษณะ  มีการพูดถึงเร่ืองของจิตใจ  การ
คน้หาสภาวะอะไรบางอยา่งในตนเอง  และผลกระทบถึงใจจากส่ิงเร้าภายนอก  ผลงานชุดลิงพูดถึง           
การเคล่ือนไหวของจิต  ที่ปรากฎทางจิตวิญญาณได้เปรียบเทียบกับลิงที่ไม่เคยหยุดน่ิง ผลงาน            
ของกฤษณะเปรียบเทียบได้กับภาพสะทอ้นการเคล่ือนไหวของจิตมนุษยต์ามส่ิงเร้าต่างๆ ที่เขา้มา
กระแทกจิตใจ  ส่วนผลงานชุดบวั  กฤษณะได้ใชบ้วั  ดอกบวัเป็นภาพสัญลกัษณ์แสดงถึงปัญญาที่
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เกิดขึ้นท่ามกลางความสบัสน  มืดมน  ในยคุน้ี  จะสงัเกตเห็นไดว้า่  กฤษณะ  เขาไดพ้ดูเร่ืองเดียวกนัใน
สองนัยคือ  ความเคล่ือนไหวออกภายนอกคือ ลิง  และการหยดุพิจารณาจนเกิดปัญญาคือ บวั  คือ  
จิตใจ  ที่เคล่ือนไหวไปตามกระแสกิเลสและการแกไ้ขปรับปรุงโดยการภาวนานั้นเอง 
 
 ขา้พเจ้าได้ดึงแนวทางการแสดงออกของกฤษณะมาประยุกต์ใช้ในเร่ืองการแทนค่าเชิง
สญัลกัษณ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของขา้พเจา้  คือใช ้“บวั” แสดงถึงคุณค่าทางความดีงามภายในจิตใจ  
หรืออาจจะหมายถึงการหยุดพิจารณาจนเกิดปัญญา  และปัญญาเองก็ทาํให้คนกระทาํความดีเกิด    
ความดีขึ้นภายในจิตใจ  และแนวทางการแสดงออกของกฤษณะยงัถ่ายทอดอารมณ์ในรูปแบบรูปทรง
ที่แสดงออกถึงวฒันธรรมไทยแทรกอยูใ่นเน้ือหาอีกดว้ย  ไม่วา่จะเป็นลิง  ลวดลายไทย  รวมถึงตวัพระ
ที่ใช้เป็นภาพประกอบ  จึงอาจจะมีความคล้ายคลึงกับการแสดงออกของผลงานของข้าพเจ้า  ที่
แสดงออกถึงความเป็นวฒันธรรมไทย  และอาจจะมีบางส่วนที่แตกต่างจากงานประติมากรรมของ
ขา้พเจา้ที่มุ่งแสดงออกไปเป็นภาพฟิกเกอร์คนที่แสดงความเหมือนจริงมากขึ้น  แต่บางส่วนก็ยงัคง
แสดงเน้ือหาของภาพเป็นรูปทรงที่แสดงความเป็นศิลปะไทย  เช่น  เด็กที่มีผมทรงจุก  ลวดลายไทย  
เมฆ  ที่ประกอบอยู่ในผลงานของข้าพเจ้า  ส่วนแนวความคิดที่มีความคล้ายคลึงกัน  คือ  การ
แสดงออกถึงสภาวะการต่อสูข้องจิตภายในตวัตนของมนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10   เกรียงไกร   กงกะนนัทน์ 
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 เกรียงไกร  กงกะนันทน์   10เป็นอีกหน่ึงศิลปินที่นําคาํว่ากิเลสมาใช้เป็นแรงบนัดาลใจใน         
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  ด้วยอุปนิสัยที่มีความละอายต่อบาปเป็นอย่างมาก  เช่น  การตบมด  
ตบยงุ  ที่คนส่วนใหญ่อาจมองวา่เป็นเร่ืองปกติ  ธรรมดา  แต่หากมนุษยเ์คยชินและเฉยชากบัเร่ืองเล็กๆ 
เหล่าน้ีแลว้  การกระทาํบาปที่หนกัมากขึ้นในขั้นต่อไปก็คงจะไม่ใช่เร่ืองยาก  ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลก
ใบน้ีทั้งแมลงและสตัวต์่างๆ ต่างก็มีความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมนุษยท์ั้งส้ิน  การตบยงุหรือขยี้มดหน่ึง
คร้ัง  อาจเท่ากบับาดแผลที่มนุษยโ์ดนมีดเฉือนหรือกรีดตามร่างกายก็เป็นได ้ ต่างกนัตรงที่แมลงเล็กๆ 
ไม่สามารถส่งเสียงกรีดร้องที่เกิดจากความเจบ็ปวดออกมาใหเ้ราไดย้นิไดเ้ท่านั้น  ดงันั้น  บาปเล็กๆ ก็
คงเป็นเพยีงบาปขั้นพื้นฐาน  ต่อไปหากมนุษยย์งัคงไม่ใส่ใจเร่ืองที่ดูเหมือนเล็กนอ้ยเหลือเกินเหล่าน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11     ผลงานเกรียงไกร   กงกะนนัทน์ 
 

ผลงานของเกรียงไกรเร่ิมศึกษาและสร้างสรรค ์ โดยการนาํความเช่ือทางพุทธศาสนา  ทั้งจาก
ตรัยภูมิและภาพจิตกรรมฝาผนงัที่บอกเล่าเร่ืองราวของ  นรก – สวรรค ์ และหลกัคาํสอนของหนังสือ
ของท่านพทุธทาสมาบวกกบัจินตนาการจากหนงัสือการ์ตูนที่ศิลปินช่ืนชอบ      และประสบการณ์จาก 
______________________________ 

10อุษาวดี   ศรีทอง, Spiritual Disease Exhibition, Fine Art 7, 65 (2010 March) : 51-53. 
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การศึกษาดูงานศิลปะตะวนัตกในยคุเรอเนสซองซ์  สามส่ิงที่ดูจะอยูต่่างที่ต่างทางแต่กลบัผนวกเป็น
จินตนาการสู่ผลงานศลิปะดว้ยเทคนิคภาพพมิพแ์กะไม ้(Woodcut)  ในขนาด 200 X 100 ซม.  ไดอ้ยา่ง
ลงตวั  การสร้างสรรคผ์ลงานที่มีขนาดใหญ่เช่นน้ีดูจะเป็นเร่ืองทา้ทายของศิลปิน  เพราะอุปสรรคและ
ปัญหาต่างๆ ในกระบวนการทาํงานยอ่มเพิ่มขึ้นตามขนาดของผลงาน  แต่ดูเหมือนว่าศิลปินไดแ้กไ้ข
ปัญหาเหล่านั้นได้จบส้ินแล้ว  ซ่ึงจะเห็นได้จากตวัผลงานที่ดูจะมีความสมบูรณ์ทั้งในเร่ืองเทคนิค
วธีิการ  ที่ศิลปินไดผ้สมผสานกรรมวิธีแบบดั้งเดิมของยโุรปอยา่งงานภาพถู (Frottage)  ซ่ึงใชเ้ทคนิค
การทาบกระดาษลงบนพื้นผิวต่างๆ และใชดิ้นสอหรือถ่านแท่งถูลงไปเพื่อให้พื้นผิวนั้นแสดงตวับน
พื้นกระดาษ  กรรมวิธีดงักล่าวถูกมกัซ์ แอร์นส์ (Max Ernst)  จิตรกรชาวเยอรมัน  นาํมาใชใ้นการ
สร้างสรรคผ์ลงานของตนนบัจากอดีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12     ผลงานของเกรียงไกร   กงกะนนัทน์ 
 
 ในแง่ของเน้ือหาสาระและแนวความคิดของศิลปิน  เกรียงไกรไดแ้สดงเน้ือหาของภาพที่มี
สญัลกัษณ์ต่างๆ ชวนให้ฉงนสนเท่ห์ทั้ง  ภาพปลา  งู  แมงมุม  ลูกยาง ฯลฯ  ซ่ึงศิลปินไดต้อบคาํถาม
เก่ียวกบัสัญลกัษณ์เห่านั้น  ดังน้ี  ภาพ “แมงมุม”  แทนกิเลส  “งู”  แทนความเช่ือ  “ผูห้ญิงเปลือย”  
แทนกามารมณ์  “ปลา”  แทนความซ่อนเร้นและเมล็ดพืช (ลูกยาง)  คือการแพร่พนัธุ์ของความชัว่  ซ่ึง
สญัลกัษณ์เหล่าน้ีไดถู้กนาํมาใชใ้นผลงานส่วนใหญ่ของศิลปิน  และน่ีคงเป็นคาํตอบให้แก่ผูช้มงานที่
ตอ้งการทราบความหมายของมนัไดเ้ป็นอยา่งดี  ส่วนภาพ Touching of An lgnorance 3 , Touching of 
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An lgnorance 4  และ  Touching of An lgnorance 5  นั้นทาํใหผู้เ้ขียนรู้สึกถึงความเป็นจริงในสังคมที่ดู
เหมือนว่าการแก่งแย่งแข่งขนั  ทั้งทางการเมือง  ธุรกิจ  การคา้ ฯลฯ  ในปัจจุบนักลบัเต็มไปดว้ยการ
ทุจริตและระบบใตโ้ตะ๊ที่ดูจะแกไ้ม่หายแต่กลบัเพิม่มากขึ้นทุกขณะ  สาเหตุคงเป็นเพราะภาพก่ึงมนุษย์
ที่สวมใส่ชุดสูตรสากลสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงที่ศิลปินใชแ้ทนการโกงกิน  หลอกลวง  อยากไดใ้คร่ดี  ซ่ึง
หากจะพดูไปแลว้นัน่ก็คือ  การติดกบัดกัในกิเลสของมนุษยแ์ลว้นัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13     ผลงานของเกรียงไกร   กงกะนนัทน์ 
 
 จากการศึกษารูปแบบศิลปะการสร้างสรรค์ผลงานของเกรียงไกร  กงกะนันทน์  ที่ได้รับ       
แรงบนัดาลใจจากความเช่ือทางพุทธศาสนา  เร่ืองราว  นรก – สวรรค ์ นั้น  พบว่าศิลปินสามารถให้
เน้ือหาของภาพที่มีสญัลกัษณ์ต่างๆ ไดน่้าสนใจ  เช่น  แมงมุม  งู  ผูห้ญิงเปลือย  และยงัเป็นคาํตอบแก่
ผูช้มเป็นอยา่งดี  รวมทั้งใหอ้ารมณ์ความรู้สึกไม่จาํเจ  ทั้งเน้ือเร่ืองและรูปแบบ  ดว้ยเน้ือเร่ืองจะเสนอที่
โครงสร้างและองคป์ระกอบที่แปลก  บวกกบัประสบการณ์ในจินตนาการ  ทาํให้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปสู่
อีกโลกหน่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ที่ตอ้งการใชส้ัญลกัษณ์
แสดงเร่ืองราวเน้ือหาเหนือจริงในรูปทรงที่สร้างสรรคท์ี่เกิดจากความรู้สึกและจินตนาการของตนเอง
นาํมาถ่ายทอดสู่งานศิลปะ  ซ่ึงการสร้างสรรคผ์ลงานของเกรียงไกรในจุดน้ีมีความสอดคลอ้งใกลเ้คียง
กบัการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้  ที่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวของนรกสวรรคซ่ึ์งเก่ียวขอ้งกับความดี
ความชัว่ที่เป็นคติความเช่ือในทางพระพุทธศาสนา  จะแตกต่างกนัที่เทคนิคการสร้างภาพซ่ึงผลงาน
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ของเกรียงไกรนั้ นจะเน้นการแสดงออกเป็นภาพสองมิติเน่ืองจากเป็นงานจิตรกรรม  ส่วน                
การสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ซ่ึงถ่ายทอดผ่านการสร้างผลงานประติมากรรมภาพนูนที่แสดงถึง
มวล  ปริมาตร  แต่ยงัมีการแสดงเน้ือหาของภาพที่คลา้ยกนัในเชิงสญัลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14     รัฐภูมิ   ผิวพนัธมิตร 
 

รัฐภูมิ   ผิวพันธมิตร   11ศึกษาศิลปะโดยตรงมาจากอาจารยส์ังคม  ทองมี  ที่โรงเรียนศรี
สงครามวทิยา  จงัหวดัเลย  ก่อนเขา้มาศึกษาที่วิทยาลยัช่างศิลป์  กรุงเทพ  และคณะศิลปกรรมศาสตร์
บณัฑิต (ทศันศิลป์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ตามลาํดบั  ปัจจุบนักาํลงัศึกษาปริญญาโทอยูท่ี่ภาควิชา
จิตรกรรม  คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลยัศิลปากร  งานสร้างสรรคข์องเขาไดรั้บการยอมรับจากเวที
การประกวดในระดับนานาชาติหลายคร้ัง  อาทิ  Foreign  minister award “25th” international 
children’s art exhibition กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่ น  “Gold award” The 25th international children’s 
art exhibition  Tokyo, Japan, “Gold award” The 25th (เหรียญที่ 2) international children’s art 
exhibition Tokyo, Japan, “Silver award” The 25th international children’s art exhibition Tokyo, 
Japan, “Bronze award”     The 25th international children’s art exhibition Tokyo, Japan และ 
Individual winning prize 8th international competition of children’s and youth’s creativeness, Torun, 
Poland. 
______________________________ 

11เดือนฉาย ผูช้นะ, นิทรรศการหลง, Fine Art 6, 61 (2009 November) :  82 – 85. 
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ภาพที่  15      ผลงานของรัฐภูมิ  ผวิพนัธมิตร (ผลกระทาํ) 

 
งานสร้างสรรค์ของรัฐภูมิเป็นงานจิตรกรรมร่วมสมัย  มีแนวความคิดในการตระหนักถึง

ปัญหาของสงัคม  ที่นบัวนัมีแต่เพิม่ขึ้นและทวคีวามรุนแรงกวา่เดิม  ผลงานแสดงออกในลกัษณะเสียด
สี  ประชดประชนัสังคมในลกัษณะหยกิแกมหยอก  ส่ิงที่เขาแสดงออกมาในงานบ่งบอกว่าในสังคม
เรามีส่ือและส่ิงเร้าภายนอกที่เยอะและง่ายต่อการเขา้ถึง  คนส่วนใหญ่มกัลุ่มหลงไปกบัส่ิงต่างๆ รอบ
ขา้ง  เขากล่าวว่า  “ปัจจุบันความก้าวหน้าของยุคสมัย  โลกาภิวฒัน์  บ้างที่ก็เรียกยุคดิจิตอลซ่ึง
ประกอบดว้ย  บุคคล  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  วตัถุธาตุยอดนิยมต่างๆ ซ่ึงกาํลงับีบคั้นจิตใจของผูค้นยคุ
ปัจจุบนัอยู่ทุกขณะ  จนความสดใสสวยงามแห่งจิตใจอันแทจ้ริงเร่ิมเหือดแห้งหายไป  โลกที่เจริญ
สวา่งไสวก็อยา่งนั้น  ยิง่เจริญเพยีงใด  ก็จะยิง่มืดมิดและยิง่หลบัสนิทดว้ยกิเลส  ส่ิงที่เด่นชดัคือช่องว่าง
ของเร่ืองศีลธรรม  โดยเฉพาะเมืองไทยที่ขึ้ นช่ือว่า  เป็นเมืองพุทธ  มีวฒันธรรมที่ดีงาม  มีการ
แสดงออกที่ดีงาม  แต่ปัจจุบนัส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีหายไป  ทุกคนรับรู้แต่เราไม่ยอมรับว่าเราป่วยไข ้ ไม่
ยอมตรวจตราตวัเอง” 
 “ส่วนหน่ึงไดม้าจากการอ่านบทความของท่านพุทธทาสเร่ือง “ความมืดสีขาว” คือการเขา้ใจ
ในวชิาหรือความรู้ในธรรมะที่ผดิ  หรือที่เขวไปจากเดิม  เหมือนกบัส่ิงนั้นเป็นส่ิงดีแต่เราเขา้ใจเขวไป  
เหมือนมีธรรมะไวเ้พยีงเพือ่การกาํหนดัยอ้มใจ  หรือการไดล้าภ  เกียรติ  มาโดยไม่บริสุทธ์ิใจ  ท่านเลย
เปรียบว่าเป็นความมืดสีขาว  เป็นสีขาวที่ไม่ใช่แสงสว่าง  แต่เป็นแสงแห่งความโลภ  ความหลง  ที่
ปะปนอยูใ่นนั้น  กระทัง่ความเช่ือในเร่ืองของการทาํบุญที่วา่  ทาํแลว้ไดข้ึ้นสวรรค ์ แต่สุดทา้ยแลว้เรา
ก็ไหวพ้ระเพือ่ขอในส่ิงที่เป็นวตัถุทั้งส้ิน” 
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ภาพที่ 16     ผลงานของรัฐภูมิ  ผิวพนัธมิตร (บึงสาํราญ) 
 

งานของรัฐภูมิใชส้ญัลกัษณ์เป็นตวัขบัเคล่ือน  ลอ้เลียนตวัฟิกเกอร์ที่โกนศรีษะและนุ่งกางเกง
ที่มีสีเดียวกบัสีของจีวรพระ  ซ่ึงอาจจะทาํให้ตีความไปไดว้่าบุคคลนั้นคือ “พระ” หรือการที่เขาจงใจ
ใหสี้ของกางเกงเป็นสีแดงสดก็อาจจะตอ้งการบอกว่าคนคนนั้นเป็นนักโทษที่ถูกคุมขงัก็ได ้ แต่ดว้ย
ลกัษณะอาการที่ดูไม่ปกติของสีหนา้และแววตาที่ไม่บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกจะกลวัหวาดระแวงหรือ           
การระแวดระวงัที่จะถูกกระทบกบับางส่ิงบางอยา่ง  หัวที่ไม่มีผมนั้นอาจมาจากการถูกกร้อนจากคน
รอบขา้งเพื่อที่เขาจะไดไ้ม่ทิ้งผมตวัเองจะไดไ้ม่ตอ้งสระ  ไม่มกปรก  ก็อาจเป็นไปไดว้่าศิลปินกาํลัง
เขียนคนสติไม่ดี  คนเสียสติ  จิตวปิลาศ  หรือคนที่อยูใ่นอาการหลงมวัเมา  ซ่ึงก็เป็นไปไดท้ั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 17     ผลงานของรัฐภูมิ  ผิวพนัธมิตร (หลง) 
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 นอกจากนั้น  สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เขานํามาใช ้ ไม่ว่าจะเป็นดอกบวั  ผีเส้ือ  สุนัข  สัญลกัษณ์
เหล่าน้ีถูกแปรเปล่ียนและหลอกว่าเป็นสัญลกัษณ์ที่ควรจะใช้กนั  แต่เขาบอกว่ามนัไม่ใช่  มนัสอน
ไม่ไดอี้กต่อไปแลว้  เขากล่าวว่า  “การนําเอาสัญลกัษณ์ต่างๆ เขา้มาใชน้ี้  เป็นสัญลักษณ์ง่ายๆ เป็น   
การเปรียบเทียบเปรียบเปรยในส่ิงที่หลายคนรู้และเขา้ใจ  เช่น  ดอกบงั  สุนขั  เป็ด  ไก่  คน  หรือสีของ
กางเกงที่เป็นสีเดียวกบัสีของจีวร  ซ่ึงการนาํมาใชใ้นงานนั้น  เป็นการส่ือให้เห็นว่า  ถา้เราใชไ้ปในวิธี
ที่มันผิดมันก็ไม่ต่างไปจากเคร่ืองนุ่งห่มธรรมดา  ดอกบวั  ซ่ึงเป็นตวัแทนของคุณงามความดี  จะ
สงัเกตวา่มนัมีแสงที่เวอร์มาก  อาจารยต์อ้งการส่ือถึงความกาํมะลอในงาน  จะเป็นทองก็ไม่เชิง  เป็น
นาคก็ไม่เชิง  เพราะมนัมีความวาว  ที่สาํคญัคือเห่ียวเฉา  เพื่อให้เห็นถึงความไม่ปกติในส่ิงที่เรากาํลงั
หลงใหลเขา้ใจวา่ใช่  แต่จริงๆ แลว้มนักาํลงัลวงเรา  ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ีที่ทาํให้เขา้ใจความจริงผิดไปก็
คือ  กิเลส  ตณัหา  วตัถุนิยม  อยูใ่นศาสนาก็จริงแต่สุดทา้ยก็โยงไปในเร่ืองของความอยากทั้งหมดทั้ง
มวล  เช่น  บทความตอนหน่ึงของท่านพทุธทาสบอกวา่ “มนุษยเ์ราพฒันาวตัถุ  พฒันาความรู้  จนไม่มี
ความพอ  เทียบกบัสตัวเ์ดรัจฉานที่มีความพอของมนั  แต่คนเลยเถิดทุกอยา่งเพียงเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง  เขา้ใจความวา่สุขคือการไดมี้  ไดกิ้น  ไดเ้สพ  ไดค้รอบครอง”  เป็นเหตุให้ตวัสุนัข
ในรูปนั้นจะเขียนในลกัษณะที่เหมือนจริง  แต่ดอกบวัเขียนใหดู้เป็นของลวง” 
 
 จากการศึกษาผลงานของรัฐภูมิ  ผิวพันธมิตร  มีความสอดคล้องกับแนวความคิดใน           
การสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ในบางส่วนดงัต่อไปน้ี  ขา้พเจา้ไดห้ยบิยกเอาการใชส้ัญลกัษณ์เป็น
ตวัขับเคล่ือน  ไม่ว่าจะเป็นดอกบัว  ซ่ึงเป็นตวัแทนของคุณงามความดี  บวกกับตวัฟิกเกอร์และ
สัญลักษณ์อ่ินๆ ที่ดูจะคล้ายกัน  ทาํให้เกิดการตีความในผลงานแต่นําเสนอโดยผ่านมุมมองและ
กระบวนการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน  ขา้พเจา้นําเสนอเร่ืองราวผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคปูนป้ัน  แสดงความรู้สึกโดย  รูปร่าง  รูปทรงของขา้พเจา้ผนวกกบัเสน้และปริมาตรของตวังาน
ที่เกิดจากการตดัทอน  ปรับปรุง  เปล่ียนแปลงตามจินตนาการ 
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ภาพที่ 18    อ. ธงชยั   ศรีสุขประเสริฐ 
 
 ธงชัย  ศรีสุขประเสริฐ 1 2ในผลงานชุด “โลกียธรม”  ที่นําเสนอผลงานจิตรกรรมและ
ประติมากรรมภายใตแ้นวความคิดเก่ียวกบั  วถีิชีวติของมนุษย ์ ผูซ่ึ้งยงัคงเวยีนวา่ยอยูใ่นสังสารวฎัแห่ง
การเกิด  ดบั  กิเลส  ตณัหา  ราคะ  ตลอดจนเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่มนุษยผ์ูซ่ึ้งยงัไม่อาจ
แสวงพบโลกุตรธรรม  ก่อให้เกิดการแสดงออกของตวัตนในแง่มุมที่ดีและร้าย  ทั้งในมุมมองที่
สวยงามและน่าชงั  อารมณ์ความรู้สึกที่ดาํเนินไปในสภาวะแห่งการตั้งอยูข่องชีวิต  ลว้นมีรายละเอียด
มากมายที่ถ่ายทอดผา่นลวดลาย  และรูปทรงของงานศิลปะเหนือจริง  ผสมผสานทั้งอารมณ์ความรู้สึก  
ตาํนาน  เทพปกรณัมและจินตนาการ 
 บทสมัภาษณ์อาจารยธ์งชยั  ศรีสุขประเสริฐ  บางตอนที่น่าสนใจและสร้างแรงบนัดาลใจจน
ไดรั้บอิทธิพลในการทาํงานของขา้พเจา้มีดงัต่อไปน้ี.- 
 อาจารยก์ล่าววา่13  ความเป็นมนุษยเ์รามีโลกียะ  รูปร่างแห่งโลกียก์็มีเยอะมาก  พระไตรปิฎก
ยงักล่าวถึงสองภพภูมิ  หน่ึงคือโลกียใ์นโลกของมนุษย ์ สองคือโลกียใ์นภพภูมิของเทวดา  ที่ยงัมี  
ความอยาก  ยงัมีตณัหาสถิตย ์โลกียธรรม  มนัมาจากโลกียะ  ก็คือความสุขบนโลก (Worldly pleasure)   
 

______________________________ 
12กรุงเทพธุรกิจ, Life Style : ศิลปวัฒนธรรม, เขา้ถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bangkokbiznews.com.  
13หสัภพ ตั้งมหาเมฆ, ศิลปะแห่งโลกียะโลกมนุษย,์ Fine Art 9, 87 (2009 November) : 43 –

47. 
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ของเราน่ีแหละ  ส่วนธรรมะ (Dharma)  ก็คือธรรมชาติทัว่ไป  ที่องคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ทรงนําส่ิงทั้ง
ปวงมาตรัสสั่งสอนพวกเรา  ซ่ึงก็ลว้นเป็นความเที่ยงแทท้ี่มีอยูแ่ล้วทั้งส้ิน  แต่สําหรับในงานศิลปะ
อาจารยไ์ดน้าํโลกียะที่ฝังลึกอยูใ่นจิตใจใหอุ้บติัขึ้นบนโลกศิลปะ 

เม่ือก่อนทาํงานในแนวศิลปะนามธรรม (Abstract Art) งานจิตรกรรมส่วนใหญ่ที่ทาํไวก้็เป็น
เชิงนามธรรมทั้งนั้น  เร่ืองน้ีเน่ืองมาจากสมัยที่กาํลังเรียนมหาวิทยาลัย  ก่อนทาํศิลปนิพนธ์  ท่าน
อาจารยช์ลูด (ศาสตราจารยช์ลูด  น่ิมเสมอ)  ท่านสะกดอาจารยไ์ม่ใหใ้ชพู้ก่นั  สี  ดินสอและแอร์บรัชที่
อาจารยเ์ช่ียวชาญ  ท่านบอกใหไ้ปทาํอะไรก็ได ้“เป็นศิลปะ” มาใหดู้  เพราะอาจารยค์่อนขา้งจะหลงใน
ฝีมือและยดึติดกบัทกัษะความประณีตของตวั  อาจารยท์่านประสงคใ์ห้ไปคน้ควา้ไม่ให้ยดึมัน่จนไม่
กา้วหน้า  ผลงานในช่วงแรกออกมาเป็นงานในลักษณะนามธรรม  และได้สร้างสรรค์ต่อเน่ืองมา
ยาวนานจนประมาณส่ี-หา้ปี  รู้สึกวา่เร่ิมอ่ิมตวัและขยบัไม่ออกแลว้  จึงอยากสร้างสรรคง์านจากทกัษะ
ที่มีอยูด่ั้งเดิม  อยากมีงานที่ดีที่สุดที่อาจจะเป็นผลงานมาสเตอร์พชี  (Masterpiece) โดยตั้งความหวงัไว้
วา่อยากสร้างงานช้ินเอกให้เป็นที่ประจกัษส์ักช้ิน  จึงเกิดงานชุด “มหาวิเนษกรมณ์”  ที่อาจารยแ์สดง
ไปเม่ือสามส่ีปีก่อน  ซ่ึงงานลกัษณะน้ีใชเ้วลาทาํนาน  มหาวิเนษกรมณ์ใชเ้วลากว่าจะพึงพอใจก็ 7 ปี  
จนถึงผลงาน “พระโพธิญาณ”  ที่ทาํใหพ้พิธิภณัฑศิ์ลปไทยร่วมสมยัไป  ล่าสุดน่ีก็ใชเ้วลา 2 ปีกวา่ 
 กลบัมาพดูถึงการละทิ้งงานชุดนามธรรม  ผมไดอ้อกแบบบานประตูห้องประชุม  500  ที่นั่ง
ใหธ้นาคารแห่งชาติ  และงานจิตรกรรมประดบัขนาบโถงทางเขา้อาคารสองช้ินใหญ่  พร้อมออกแบบ
พรมปูพื้นหอ้งประชุมดว้ยแนวความคิดจากงานชุดเก่า  และผมก็จบการทาํงานในแนวทางเดิม ณ ตรง
นั้นอาจารยรู้์สึกวา่อยากทาํอะไรสกัอยา่งที่โหยหามานาน  ตอนทาํงานชุด “มหาวิเนษกรมณ์”  ถือเป็น    
การพลิกรูปแบบจากนามธรรมมาสู่ความเป็นรูปธรรมและมีรูปร่างมนุษย ์(Figurative) มากขึ้น  ซ่ึงมนั
เป็นส่ิงที่อาจารยมี์มานาน  ล่าสุดงานจิตรกรรม “พระโพธิญาณ”  ก็มีส่วนทาํให้ไดค้ิดถึงความเป็น 
“อนิจจตา”  ความงามที่ไม่จีรังและผมกาํลงัจะเขา้ไปสู่โลกุตระธรรม  เม่ือวา่งออกจากการทาํงานก็รู้ตวั
วา่มีส่ิงที่หน่วงอยูอ่ยา่งมากมายซ่ึงเป็น “โลกียะ”  ที่ผกูพนัพะรุงพะรังติดอยูก่บัชีวติของตวัเอง 
 รูปงานช้ินแรกที่เร่ิมทาํเปิดประเด็นไปที่เร่ืองของโลกียะ  เร่ืองความต้องการของมนุษย ์      
โลกียธรรมอนัเป็นส่ิงที่อยูใ่นจิตใจของมนุษย ์ เราตอ้งการอะไรบา้ง  ตอ้งการมีอาํนาจ  มีอิสระโบยบิน  
มีความปราดเปรียว  มีพละกาํลัง  มีพิษไวป้้องกนัหรือสังหาร  มีความอ่อนหวาน  มีสติปัญญา  มี     
ความสง่างามพร้อมดว้ยความกร่าง  มีทุกอยา่ง “กามา  ตณัหา”  เป็นรูปแรกที่ป้ัน  จึงมีทุกส่ิงที่เป็น
ความตอ้งการของมนุษยอ์ยูใ่นนั้น 
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ภาพที1่9     ผลงานของธงชยั   ศรีสุขประเสริฐ (อรหนัต)์ 

 
 รูป “อรหนัต”์  เป็นรูปที่มีลกัษณะของการผสมระหว่างมนุษยก์บัสัตว ์ อาจารยนึ์กถึงรูปทรง
แบบไทยๆ ก็ทาํให้นึกไปถึงกินรี  เคยวาดกินรีแลว้ก็เลยออกมาที่ตวั “อรหันต์”  ซ่ึงเป็นส่วนผสม
ระหว่างคนกับยกัษ์กับนก  มีปีกมีขาเป็นตวันก  มีตวัเป็นนก  มีหัวเป็นยกัษ์หรือคน  แต่มีห้าอก  
รูปทรงผสมผสานกันคิดว่าตัวน้ีมันประหลาดดี  ประกอบกับตอนที่ไปกรุงโรม  เห็นงาน
ประติมากรรมหลายช้ินมีลกัษณะทาํนองน้ี  จึงคิดสร้างตวัอรหนัตเ์องขึ้นมาโดยอิทธิพลจากหลายดา้น  
ซ่ึงคนเราเด๋ียวน้ีสงัเกตไหมวา่ไม่ค่อยพอใจกบัร่างกายของตนเองที่เป็นอยู ่ ผูห้ญิงหน้าอกเล็กก็ไปเติม
ให้ใหญ่โต  บางทีหน้าอกโตใหญ่ก็ไปผ่าออกให้มันเล็ก  มันเป็นเร่ืองของโลกียะ  ตวัอรหันตแ์บบ
โบราณจะมีหนา้อกหน่ึงคู่  แต่อรหนัตข์องอาจารยมี์หน้าอกสามคู่  เป็นตวัแทนของการวิพากษส์ังคม  
เร่ืองของความเจริญทางเทคโนโลยทีี่กา้วหนา้เสียจนผูค้นจะเปล่ียนแปลงร่างกายยงัไงก็ได ้ อีกไม่นาน
ดีเอ็นเอก็คงจะถูกปรับปรุง 
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ภาพที่ 20     ผลงานของธงชยั   ศรีสุขประเสริฐ (นางนกเงือก) 
 

รูป “นางนกเงือก” ความประทบัใจในประติมากรรมช้ินหน่ึงที่อาจารยเ์คยเห็นอาร์เดล (หอ
ศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล) เป็นรูปป้ันผูห้ญิงแบบยโุรปที่สวยมาก  ว่ากนัว่าท่านอาจารยศิ์ลป์ถือติดมือมา
จากอิตาลี  อยากไดแ้ต่ยุง่ยากที่จะนาํไปถอดพิมพห์ล่อเพิ่ม  ก็เกิดแรงบนัดาลใจอยากจะป้ันฟิกเกอร์ 
(Figure) งามๆ ตามอุดมคติขึ้นมาบา้งอะไรบา้ง  แต่ป้ันส่วนหวัเป็นนกเงือก  ซ่ึงก็มาจากที่อาจารยเ์คยรู้
มาว่า  นกเงือกเป็นสัตวผ์วัเดียวเมียเดียวโดยสัญชาตญาณ  จึงเอาหัวนกกกหรือหัวนกกะวะหรือนก
เงือก  มาต่อติดเรือนร่างสวาเซ็กซ่ี  ดูแลว้ไม่น่าจะมีผวัเดียวได ้(หัวเราะ) มนัก็เป็นความคาํนึงความ
ตอ้งการ  เป็นโลกียะที่ถ่ายทอดผา่นภาษาของศิลปะอยา่งมีสุนทรียะ  
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ภาพที่ 21     ผลงานของธงชยั   ศรีสุขประเสริฐ (หลงรูป) 
 

 รูป “หลงรูป”  ชะโงกออกไปดูระดบันํ้ าหนา้บา้น  มองเห็นเงาสะทอ้นของตวัเองในนํ้ า  แลว้
อาจารยก์็เป็นคนชอบถ่ายรูปดว้ย  เวลาถ่ายก็ชอบถ่ายเงานํ้ า  ถ่ายผิวนํ้ าประกอบกบัการที่ไดเ้ห็นงาน
ประติมากรรมที่เป็นเร่ืองของภาพสะทอ้น  ซ่ึงไปพบที่นครเวนิส  ก็เป็นส่วนหน่ึงของแรงบนัดาลใจ  
ในอดีตที่ประติมากรโบราณแกะสลกัหินอ่อน  แกะไดก้ระทัง่นํ้ า  แกะร้ิวผา้พล้ิวแนบตามตวั  ตอน
สร้างงานช้ินน้ี  นึกถึงเทพปกรณัมเร่ืองของเทพบุตรนาร์ซีสซัสที่หลงรูปตวัเอง  เอาแต่จองมองเงาใน
นํ้ าจนลืมตวัยนืน่ิงจอ้งมองเงาอยูแ่สนนาน  จนกระทัง่เทพธิดาเอคโค่ที่เป็นคู่แทต้อ้งออกมาตามหา  
เดินตะโกนเรียกช่ือนาร์ซีสซัสไปเร่ือยๆ นาร์ซีสซัสก็มัวแต่หลงรูปตวัเองอยู่ไม่ได้ยิน  ปุ่ มเอคโค่ 
(Echo) ที่เป็นตวัเร่งเสียงสะทอ้นบนเคร่ืองเสียงหรือไมโครโฟนก็มีที่มาจากช่ือเทพธิดาเอคโค่น่ีแหละ  
ส่วนรูปทรงของสิงสาราสตัวท์ี่นาํมาผสมผสานจากคติไทยในแดนหิมพานตก์็เป็นส่ิงที่ออกมาตามแรง
ปรารถนา 
 รูป “มนุษย”์ นึกถึงเร่ืองของชีวติตวัเอง  บางคร้ังก็วติกไปถึงว่า  เราจะตายเม่ือไหร่  เจ็บไขไ้ด้
ป่วยไม่สบายก็ทาํใหก้งัวลไปสารพดั  ประกอบกบับทกลอนบทหน่ึงที่เคยอ่านเจอเม่ือนานมาแลว้ 
 
  เจา้เกิดมามีอะไรมาดว้ยเล่า  เจา้จะเอาแต่สุขสนุกไฉน 
 เม่ือเจา้มาตวัเปล่าจะเอาอะไร   เจา้ก็ไปตวัเปล่าเหมือนเจา้มา 
 ยศและลาภหาบไปไม่ไดแ้น่   เวน้เสียแต่ตน้ทุนบุญกุศล 
 ทิ้งสมบติั (ศิลปะ) ทั้งหลายใหป้วงชน  ร่างของตนคนยงัเอาไปเผาไฟ 
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 อนัความตายขายนารีหนีไม่พน้   จะมีจนก็ตอ้งวายตายเป็นผ ี
 ถึงแสนรักก็ตอ้งร้างห่างทนัที   ไม่วนัน้ีก็วนัหนา้จริงหนาเรา 
 
 จิตของเราก็เหมือนกนั  เรามาตงัเปล่า  แลว้ก็ไม่ไดค้ิดจะเอาอะไรไป  แต่อยากฝากอะไรไว้
มากกวา่  อาจารยค์ิดที่จะทาํงานเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความตาย  ดว้ยรูปทรงของโลงศพที่มีปีก  ส่ีขาที่งอก
ออกมาก็มีทั้งคน มา้ สิงสารสตัว ์ กล่าวคือ  ไม่อยากใหส้รรพสตัวเ์ขามาว่าเอาไดว้่า  พวกมนุษยน่ี์หลง
แต่ตวัเอง  ก็เลยเอารูปทรงของสัตวอ่ื์นมาใส่ไวด้ว้ย  มนัเป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกเป็น
โลกียะ  ในขณะเดียวกนั  ขณะที่เราพรั่งพรึงกบัความตายก็ยงัคงมีสติ  มีความเช่ือเร่ืองการแกก้รรมต่อ
ชะตาที่เอาโลงศพมาไวใ้นบา้น  แต่ทางพระพดูถึง  มรณานุสติ  การระลึกรู้ความตายเพื่อยงัประโยชน์
ในขณะที่ยงัมีชีวติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22     ผลงานของธงชยั   ศรีสุขประเสริฐ (โลกียธรรม) 
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 ส่วนงานช้ินที่ช่ือ “กงจกัร-ดอกบวั” อนัที่จริงแลว้รูปคนแบกคือตวัของตวัเองที่แบกโลกียะ  
แบกกงจกัร  แบกดอกบวั  และในขณะที่แบกก็นัง่ทบัตวัเองดว้ย  แบกตวัเองดว้ย  ลองดูที่งานป้ันแบบ
กลับไปกลับมาเป็นลักษณะของรูปสัญลักษณ์ทางจิต  เป็นซิมโบลิสต ์( Symbolist) ขณะที่ช้ินอ่ืนๆ 
ออกไปในทางเซอร์เรียลลิสต ์(Surrealist) “กงจกัร-ดอกบวั” มีความหมายชดัเจนถึงตวัเอง  เราเห็น
กงจกัรเป็นดอกบวั  เราแบกทั้งกงจกัรทั้งดอกบวั  แลว้ในขณะที่เราแข็งแรงเราก็แบกได ้ แต่เม่ือไรเรา
แบกไม่ไหวเราก็คงจม  น่ีเป็นเร่ืองของจิตมนุษย ์
 ว่ากนัตามตรง  งานของอาจารยชุ์ดน้ีกก็แบ่งไม่ไดว้่าซิมโบลิสตห์รือเซอร์เรียลลิสต ์ เพราะ
บางช้ินมนัก็เป็นไอเดียลลิสต ์(Idealist) งานค่อนขา้งหลากหลายที่ขบัเคล่ือนโดยจิต  อีกช้ินหน่ึงที่ทาํก็
เป็นเร่ืองของความอยากไดอ้ยากมีของสรรพส่ิง  แต่เป็นความอยากที่มีลีลา  ว่าเราอยากไดแ้บบน้ี  เรา
จะออกลีลาแบบไหนเพื่อให้ไดม้นัมา  มนัเป็นอยา่งนั้นเองจึงตั้งช่ืองานช้ินน้ีไวว้่า “สามขุม” เหมือน
การยา่งสามขมุ  คือขุมนรกสามขุม  แต่คาํว่าสามขุมเป็นท่ารํามวยจึงให้ช่ือใหม่ว่า “อมนุษยส์ามขุม” 
รูปร่างแต่ละส่วนดูแลว้เหมือนเป็นสัตวอ์ะไรสักอย่าง  แต่ก็มีความงามให้มองถึงกลา้มเน้ือ  มองถึง
สรีระอาจจะเป็นวิธีคิดแบบโบราณไปสักหน่อย  ไม่ดูเป็นสมัยใหม่   รูปร่างอวยัวะทั้งชายหญิงที่
ปรากฎอยู ่ ก็ส่ือโดยตรงถึงผูค้นในปัจจุบนั  บางคนเป็นผูช้ายก็อยากเป็นผูห้ญิง  ผูห้ญิงอยากเป็นชาย  
บางคนอยากเป็นพระเจา้  อยากบรรลุถึงโสดาบนัก็มี  แต่บางคนก็ติดดิน  เป็นส่ิงมีชีวติบนโลกที่เอาอก
ขนานไปกบัพื้น  แปลเป็นภาบาลีสวยๆ วา่ “เดรัจฉาน” งานช้ินน้ีก็เป็นเช่นนั้น  อาจจะมีเร่ืองสติอยูบ่า้ง 
เช่น บนหวัมียอดแหลมพุง่ขึ้นสู่ที่สูง  งานอาจารยท์ี่สร้างขึ้นมาในชุดน้ี  มนัเป็นสัญลกัษณ์ที่ตีความได้
ไม่ยาก  ใครมาดูก็คงมองเห็นและเขา้ใจส่ิงที่อาจารยค์ิด  ตอบตวัเองได้ว่ากาํลังทาํอะไร  คิดเห็น
อยา่งไร  และแสดงออกมาในกระบวนการอยา่งไร  นาํร่องต่อยอดจินตนาการไปในทิศทางไหน 
 
 จากการศึกษาผลงาน  แนวความคิดและบทสัมภาษณ์ของอาจารยธ์งชัย  ศรีสุขประเสริฐ  มี
ความสอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้  ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก
ความดีความชั่ว  กิเลสตณัหา  ราคะของมนุษย ์ เช่นเดียวกับศิลปินท่านอ่ืนๆ ที่กล่าวมาข้างตน้มี            
ความหลากหลายของการสร้างสรรคผ์ลงาน  หากจะแตกต่างกนัตรงทีว่า่จะเป็นงานจิตรกรรมและงาน
ประติมากรรมมีมุมมองการนาํเสนอที่แตกต่างกนัออกไป 
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 ข้าพเจ้าสังเกตจากผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปินทั้งส่ีท่านข้างต้นแล้วพบว่า  เป็น            
การสร้างสรรคศ์ิลปะในเชิงจินตนาการความคิดฝัน14  ศิลปะในเชิงความฝัน  มีความแตกต่างจากศิลปะ
แนวอ่ืนๆ ก็โดยสาเหตุที่ผลงานมีลกัษณะผิดแผกไปจากความจริง  ทั้งรูป (Image) องคป์ระกอบและ  
การส่ือสารความล้ีลับของจิตใจผูส้ร้างสรรค์ให้เกิดรูปแบบแห่งจินตภาพ  ที่เป่ียมล้นด้วยอารมณ์       
ความฝันและความปรารถนา  ศิลปินนาํเสนอมุมมองแห่งโลกจินตนาการที่มองผ่านเหตุผลอยา่งไร้
ขอบเขต  ดังนั้น  การสร้างสรรค์งานศิลปะเชิงความฝันจึงเป็นการเสนอหนทางใหม่ๆ ที่มีความ
แตกต่างไปจากเร่ืองของความจริงของงานศิลปะแนวเหมือนจริง  หรืองานศิลปะแบบนามธรรมจาก
เหตุผลดงักล่าว  ทาํใหก้ฎระเบียบที่เคร่งครัดของรูปแบบงานศิลปะทั้งหลายเกิดการพฒันา  กา้วหน้า
ไปสู่    ความมีอิสระมากขึ้น 
 นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ซิกมันต์ ฟรอยส์  ได้ให้ทศันะจิตวิเคราะห์เก่ียวกับจิตสํานึกของ
มนุษยว์า่  โดยพื้นฐานแลว้ส่วนลึกของจิตจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมและอารมณ์ของมนุษย ์ และเรา
จะพบกบัสญัชาตญาณและจินตนาการอยา่งอิสระ  
 วอลเตอร์ ชูเรียน  นักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  และศาสตราจารยป์ระจาํมหาวิทยาลัย
มุนสเตอร์  เขียนเร่ืองงานศิลปะแฟนตาสติก (Fantastic Art) และถอดความโดยสาํนักพิมพ ์Fine Art 
ไดก้ล่าวว่า  คาํว่า “แฟนตาซี”  มาจากภาษากรีก  ความหมายที่แม้จริงของมนัคือ  ทาํให้มองเห็นได้
ก่อนผนัเป็นจินตภาพในจิตใจ  ในขณะที่เม่ือร้อยปีก่อน  มนัมีความหมายว่า “ความคิดเพอ้ฝัน” หรือ 
“เปล่ียนแปลงตามอาํเภอใจ”  
 
 จากศิลปะในเชิงความฝัน (Fantastic Art) ไดพ้ฒันาต่อเน่ืองกนัไปหลากรูปแบบ  และมีศิลปะ
ในแนวทางความคิดฝันเหมือนกนั  ที่ใชค้วามคิดฝันแบบเหนือความเป็นจริง  ถูกเรียกว่า “ศิลปะลทัธิ
เหนือจริง” (Surrealism) เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ.2467 
 ศิลปะลัทธิเหนือจริง  คือ  การนาํความคิดฝันไปจินตนาการภาพขึ้นแบบอตัโนมติั  จนภาพ
ปรากฎออกในลกัษณะนามธรรม  หรืออาจกล่าวไดว้่าศิลปะแนวน้ีให้ความสาํคญัต่อจิตใจเป็นสาํคญั  
ทั้งน้ี  เพื่อการสร้างสรรค์รูปร่างต่างๆ ที่มีความบนัดาลใจจากธรรมชาติและเร่ืองราวที่สะเทือนใจ  
ไปสู่ลีลาของภาพที่พร้อมดว้ยความคิดฝันอยา่งอิสระ 

 
 
______________________________ 

14วโิชค มุกดามณี, จินตนาการเชิงความคิดฝัน, Fine Art 8, 85 (2011 November): 101 – 103. 



 
 

40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 23     ภาพที่ 24 
 
ภาพที่ 23     ตวัอยา่งงานศิลปะในเชิงความฝันโดยอาจารยธ์งชยั  ศรีสุขประเสริฐ 
ภาพที่ 24    ตวัอยา่งงานศิลปะในเชิงความฝันโดยอาจารยช่์วง  มูลพนิิจ 
 
 ศิลปินแห่งชาติ เกียรติศกัด์ิ ชานนนารถ  ซ่ึงศึกษาแนวคิดของลัทธิศิลปะเหนือจริง  ได้
กล่าวถึงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมนัต์ ฟรอยส์  จากบทความของคุณเฉลิมเกียรติ  ผิวนวล  ไวว้่า  
ลกัษณะธรรมชาติของบุคลิกของจิตประกอบดว้ยกนัสามส่วน  คือ  จิตสาํนึก (Conscious Mind)  จิต
ก่อนสาํนึก (Pre-Conscious Mind) และจิตไร้สาํนึก (Unconscious Mind) 
 จิตส านึก  คือ  ภาวะของจิตซ่ึงเรารู้สึกหรือสาํนึกได ้ เช่นเดียวกบัการมองเห็นส่ิงต่างๆ ในโลก
เรารู้และสาํนึกอยูว่า่เราเห็นอะไร 
 จิตก่อนส านึก  คือ  จิตที่ประกอบด้วยร่องรอยความทรงจาํที่ตกคา้งอยูภ่ายในและสามารถ
ระลึกถึง  หรือร้ือฟ้ืนให้กลับมาสู่ความสํานึกได้  นอกจากใช้วิธีการพิเศษ  เช่น  การสะกดจิต 
(Hypnotism) หรือการสร้างสรรคอ์ยา่งอิสระ (Free Association) เป็นตน้ 
 
 ทฤษฎีจิตวเิคราะห์กล่าวถึงเร่ืองจิตไร้สาํนึกวา่เป็นพลงัดิบของสญัชาตญาณ  อารมณ์ปรารถนา
และความฝัน  เป็นส่ิงที่ติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิด  ซ่ึงจะเรียกร้องหาความพึงพอใจโดยไม่คาํนึงถึง
กฎเกณฑแ์ละความถูกผิด  สัญชาตญาณที่สาํคญัคือพลงัทางเพศและความกา้วร้าว  ซ่ึงมีอิทธิพลผลัก
ดนัในการดาํเนินชีวติของเรา 
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ภาพที่ 25     ตวัอยา่งงานศิลปะในเชิงความฝันโดยอาจารยถ์วลัย ์  ดชันีย  ์
 
 จิตไร้ส านึกเป็นส่วนที่ถูกเก็บกด  หรือเก็บอารมณ์ที่ตกคา้ง  อารมณ์ที่แสดงออกมาไม่ไดต้าม
ความปรารถนา  เพราะถูกต่อตา้นไวด้ว้ยมโนธรรมและแบบแผนของสังคม  อารมณ์ที่ถูกเก็บกดและ
ฝังลึกไวใ้นจิตไร้สํานึกจะเกิดเป็นปม (Complex) ซ่ึงในจิตมนุษยจ์ะมีปมแตกต่างกันหลายชนิด  
แลว้แต่เหตุการณ์ที่เขา้มากระทบจิตจะก่อใหเ้กิดปมชนิดไหน 
 จิตไร้ส านึกเป็นภูมิหลัง (Background) ของบุคคล  “เป็นที่เก็บประสบการณ์อนัชอกชํ้าในอดีต  
ซ่ึงฝังใจไม่รู้หาย  และจะแสดงอิทธิพลในภายหลงัต่อมา  มากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่บัความรุนแรงของ
เหตุการณ์ที่มากระทบต่อจิตใจในอดีตที่ผา่นมา 
 ประเด็นสาํคญัอีกประการหน่ึงของจิตไร้สาํนึกซ่ึงฟรอยส์เน้นให้เห็นเด่นชดั  คือ  ความไม่มี
เหตุผลของมนุษย ์ หลกัการของความคิดใดๆ จะไม่ปรากฎอยูเ่ลย  และไม่มีการตระหนักถึงเร่ืองของ   
กาละ (Time) และเทศะ (Space) นอกจากความพึงพอใจเท่านั้ น   กล่าวได้ว่า  “ความคิดฝันแห่ง
จินตนาการ” ไดช้กันาํใหศิ้ลปินนาํเสนอเร่ืองราวต่างๆ ที่อยูภ่ายในใจ  ภายในจิตวญิญาณของมนุษย ์ ที่
มีความลึกลํ้าและมีความลบัแอบซ่อนอยู ่ ใหป้รากฎผา่นกฎเกณฑแ์ละการจดักลุ่มลทัธิทางศิลปะ  การ
ประเมินคุณค่าของนกัวชิาการศิลป์  นาํพาพวกเราใหห้ลุดพน้จากความเป็นไปของระเบียบวิธี  สู่ความ
อิสระไร้ขอบเขต  สอดคลอ้งกบัรูปจินตนาการ  ร่างกาย  จิตสาํนึก  ทั้งในดา้นมืดแห่งความชัว่ร้ายและ
ดา้นสวา่งแห่งความดีงาม 
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อิทธิพลที่ได้รับจากศาสนา 
 

 15พระพทุธศาสนา  คือ  พุทธะหมายถึง  ผูต่ื้น  ผูรู้้  ผูเ้บิกบาน  ส่วนศาสนาหมายถึง  คาํสอน  
ดงันั้น  พทุธศาสนา  คือ  คาํสอนและหลกัปฏิบติัใหเ้กิดพทุธะในจิตเป็นศาสนาแห่งสติและปัญญา 
 สติ  ที่อยู่กับปัจจุบนัตลอดเวลาไม่ยอ้นอดีตไม่พะวา้พะวงกับอนาคต  ตั้ งอยู่ในความไม่
ประมาท  ทาํประโยชน์ในปัจจุบนัเป็นสาํคญั 
 ปัญญา  ที่รู้ “อะไรอะไร” ตามความเป็นจริงจนถึงที่สุด  รู้วา่ส่ิงทั้งปวงลว้นไม่เที่ยง  เป็นทุกข ์ 
ไม่มีตวัตน  และอบรมจิตใจไม่ให้ยดึถือ  ไม่อยากเอา  ไม่อยากเป็นอะไร  เพื่อเขา้ถึงซ่ึงการดบัทุกข ์ 
เป็นศาสตร์แห่งโพธิปัญญา  เป็นศาสนาแห่ง “เหตุและผล” ถูกตอ้งตามหลกัวทิยาศาสตร์  ถือความจริง  
ความถูกตอ้ง  กฎธรรมชาติ  ทนัสมยัตลอดเวลา  ทนต่อการพิสูจน์ทุกเม่ือ  เป็นศาสนาแห่งความสุข 
(โลกุตตะ  สุข คือ  สงบและเยน็)  โดยรู้ “ทุกข์” และการดับทุกข์  เป็นศาสนาแห่งความถูกตอ้ง  
(สมัมา)  ทั้งของเร่ืองกายและเร่ืองของจิต  ตามหลกัพื้นฐานของธรรมชาติ 
 
 เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ศาสนาจะมีอิทธิพลต่อการทาํงานศิลปะในทุกแขนง  ซ่ึงก็รวมถึง
การสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธข์องขา้พเจา้ดว้ยเช่นกนั  เพราะศาสนาไดก้ล่าวถึงเร่ือง  จิตใจ  การต่อสู้กบั

จิตใจตนเอง  ที่มีสองด้านคือดา้นดีและด้านไม่ดี  ดัง่ที่หลวงปู่ ชาได้เล่าประสบการณ์ไวว้่า  16ไม่มี
สงครามใดที่จะรุนแรงเท่าสงครามกิเลส  และไม่มีการต่อสู้ใดที่ยิง่ใหญ่เท่ากบัการต่อสู้กบัจิตใจของ
ตนเอง  ระหวา่งที่จาํพรรษาอยูก่บัหลวงปู่ กินรีนัน่เอง  กามราคะก็ไดก้ลบัมาเล่นงานท่านอีกคร้ัง  คร้ัง
น้ีร้ายกวา่ที่เคยและเล่นงานท่านอยูน่านนบั 10 วนั 
 “ ขณะที่มีความเพยีรปฏิบติัธรรมอยา่งเคร่งครัด  กามราคะก็เขา้มารุมเร้าอยา่งรุนแรง  ไม่ว่าจะ
เดินจงกรม  นัง่สมาธิ  หรืออยูใ่นอิริยาบถใดก็ตาม  ปรากฎว่ามีอวยัวะเพศของผูห้ญิงลอยเต็มไปหมด  
เกิดความรู้สึกรุนแรงจนแทบทาํเพยีรไม่ไดต้อ้งอดทนต่อสูก้บัความรู้สึกและนิมิตเหล่านั้นอยา่งลาํบาก
ยากเยน็  ความรู้สึกต่อกามราคะในคร้ังนั้นย ํา่ยจิีตใจรุนแรงพอๆ กบัความกลวัที่เกิดขึ้นในคราวที่ไปอยู่
ป่าชา้คร้ังแรก  เดินจงกรมก็ไม่ได ้ เพราะองคก์าํเนิดถูกผา้เขา้ก็มีอาการไหวตวั  ตอ้งให้เขาทาํที่จงกรม
ในป่าทึบเพือ่เดินเฉพาะในเวลาคํ่ามืดและเวลาเดินตอ้งถลกสบงพนัเอวไว ้    การต่อสูก้บักามราคะเป็น 
______________________________ 

15นายแพทยว์รินทร์ วิชญานุโรจน์, เข้าใจเข้าถึงพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพ์
สยาม, 2549), 14. 

16ณัฐนภ ตระกลธนภาส, ตามรอยพระอริยสงฆแ์ห่งเมืองดอกบวังามพระอาจารยช์า สุภทัโท  
Secret 5, 109 (2556, มกราคม) : 3. 
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ไปอยา่งทรหดอดทน  ขบัเคี่ยวกนัอยูน่านถึง 10 วนั  ความรู้สึกนิมิตเหล่านั้นจึงสงบและขาดหายไป  
ในที่สุดหลังจากต่อสู้กับกิเลสด้วยความทรหดอดทน  ท่านก็ได้รับชัยชนะอย่างงดงาม   จาก
ประสบการณ์การต่อสู้กับกิเลสในเร่ืองของกามราคะ  แสดงให้เห็นว่ายงัมีการต่อสู้ระหว่างจิตดีกับ
กิเลสที่เป็นจิตไม่ดีในการบาํเพญ็เพยีรของท่าน   
 

กิเลส คอื  17ปัจจยัเชิงลบที่ทาํใหจิ้ตและปัญญาเส่ือมคุณภาพ  เป็นโรคร้ายในใจที่ฝังอยูค่อย     
บีบคั้นใหม้นุษยค์ิดชัว่ พดูชัว่ ทาํชัว่  แลง้ผลของความชัว่ก็ไม่หายไปไหน  มนัไดก้ลายเป็นมารร้าย
ยอ้นกลบัมาตามจองลา้งจองผลาญขา้มภพขา้มชาติใหเ้ดือดร้อนอยา่งแสนสาหสัในอนาคต  เด็กเม่ือ
แรกเกิดดูเหมือนบริสุทธ์ิไร้เดียงสา  แต่จริงๆ แลว้มีเช้ือกิเลสอยูใ่นใจรอเวลากาํเริบเม่ือพบเหยือ่ล่อ
กลายเป็นวา่ทนัทีที่เราทาํความชัว่มนัก็ฉุดใหเ้ราตกไปสู่วงจรแห่งราคะที่มีอยูป่ระจาํโลกน้ีทนัที  คอื
ตอ้งเป็นทุกขต์ลอดชาติน้ี  ตายไปก็ทกุขต่์อไปอีก  โดยมีกิเลสในใจแต่ละคนเป็นตวับีบคั้นใหผู้น้ั้นเขา้
ไปติดอยูใ่นวงจร  ถา้คนยงัปราบกิเลสในใจไดไ้ม่หมด  กิเลสในใจก็ยงัคงคอยบีบใหค้นสร้างกรรมชัว่
ใหม่เพิม่ขึ้นอีก   ในคมัภีร์ท่านระบุวา่กิเลสมีมากมาย  จนกลายเป็นสาํนวนกิเลสพนัหา้ตณัหาร้อยแปด  
แต่เม่ือกล่าวรวบรัดถึงที่สุด  กิเลสขั้นพื้นฐานระดบัที่เป็นตวัรากเหงา้หรืออกุศลมูลจริงๆ ก็มีเพยีงสาม
ตวัหลกัๆ คือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ซ่ึงเราทั้งหลายคุน้เคยและตระหนกัถึงอนัตรายของ
กิเลสสามตวัน้ีกนัเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้   ใครไม่เคยโลภ  ใครไม่เคยโกรธ ใครไม่เคยหลงบา้ง  คาํตอบคือ  
ไม่มีเลย  ทุกคนลว้นตกอยูใ่นความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  มากบา้งนอ้ยบา้งเป็นธรรมดา  คนที่
จะหมดจากความโลภ  ความโกรธ  ความหลงไดอ้ยา่งถาวรก็มีแต่พระอรหนัตเ์ท่านั้น  แต่ไม่ตอ้งกงัวล
ใจไปเลย  เพราะพระอรหนัตก์็คือคนธรรมดาอยา่งเราทั้งหลายน่ีเอง  ท่านก็เคยมีกิเลส  แต่ท่านพฒันา
ตนจนพน้กิเลสไป  ท่านทาํได ้ เราก็ทาํได ้ และเม่ือทาํไดแ้ลว้ท่านเหล่านั้นก็เทศน์  ก็สอน  บอกกล่าว
ใหเ้ราทั้งหลายรู้จกัจดัการกิเลสเหมือนกบัที่ตวัท่านเหล่านั้นทาํสาํเร็จมาแลว้ดว้ย   ประวตัิของ
พระพทุธเจา้  พระอรหนัตสาวกหรือประวติัของหลวงปู่ มัน่ ภูริทตัโต  หลวงปู่ ชา สุภทัโท  หรือหลวง
ตามหาบวั ญาณสมัปันโน  ประวติัของบุรพาจารยท์ุกท่าน  ลว้นแลว้แต่เป็นประวติัของการบริหาร
จดัการกิเลสทั้งนั้น  
 

จากการศึกษาค้นควา้พบว่ามนุษยืมีความดีฝ่ายดีอยู่ในตวัและมีความชั่วฝ่ายชั่วอยู่ในตัว
เช่นกนั  ขา้พเจา้จึงแบ่งหมวดหมู่ของความดีคือบุญและความชัว่คือกิเลสและพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
______________________________ 

17มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพทุธศาสนา, กิเลสตัณหา, เขา้ถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2556, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.dhamahome.com. 
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ตัวความช่ัวซ่ึงเกิดจากกิเลส 
 

 1 8รากเหง้าของกิเลส  ได้แก่  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ซ่ึงกิ เลสทั้ งสามน้ี  
พระพทุธเจา้ทรงเรียกวา่ อกุศลมูล  แปลว่า  รากเหงา้ของความชัว่  รากเหงา้ของความเศร้าหมองแห่ง
จิตใจ  รากเหงา้ของความทุกข ์ โลภ  โกรธ  หลง  เป็นรากเหงา้ของบรรดากิเลสทั้งปวง  ฉะนั้น  ถ้า
จะตอ้งบริหารจดัการกิเลสใหเ้บาบางลง  ก็จะตอ้งเร่ิมที่กิเลสระดบัรากเหงา้ 3 ตวัน้ีก่อน  เพราะกิเลส
ทั้งสามตวัน้ีเป็นกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข ์ ความทุกขท์ั้งหลายทั้งปวงบรรดามีในโลกน้ีลว้นเกิดขึ้น
เพราะความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ทั้งนั้น 
 หลงัจากเรารู้แลว้วา่กิเลสพื้นฐาน  คือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  และรู้วธีิจดัการแลว้  
ต่อจากนั้น  กิเลสที่เราควรจะทาํความรู้จกัใหม้ากขึ้น  เพือ่บริหารจดัการกิเลสให้ลดน้อยลงไปอีกก็คือ  
ตณัหา  คือความอยากได ้ มานะ  คือ ความอยากใหญ่และทิฏฐิ  คือ ความใจแคบ   ใครที่เคยอ่านคมัภีร์
พระพทุธศาสนามาบา้ง  จะพบวา่เม่ือกล่าวถึงกิเลส  บางทีท่านก็ระบุลงไปวา่  กิเลส 1,500  ตณัหา 108 
(กิเลสพนัห้าตณัหาร้อยแปด)  ที่เป็นสาํนวน  แสดงว่ากิเลสมีมากมายจริงๆ แต่เม่ือกล่าวดดยเน้ือหา
แท้ๆ  แลว้  กิเลส 1,500  ตณัหา 108 นั้น  ก็เป็นเพยีงการขยายความคุณภาพของกิเลสออกไปให้ละเอียด
ยิง่ขึ้นจากกิเลสพื้นฐาน  คือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลงนั่นเอง  แลว้เจา้ความโลภ  ความโกรธ  
ความหลงน้ี  บางทีท่านก็แสดงในอีกช่ือหน่ึงว่าเป็นตณัหา  มานะ  ทิฏฐิ  แมจ้ะต่างช่ือกนั  แต่โดย
เน้ือหาแลว้ก็เป็นเร่ืองเดียวกนันัน่เอง 
 

    ความโลภ    ก็คอื   ตัณหา 
    ความโกรธ   ก็คอื    มานะ 
    ความหลง   ก็คอื   ทิฏฐิ 
 

 ดงันั้น  แมเ้ราจะเห็นวา่กิเลสมีช่ือมากมายหลายอยา่ง  แต่ก็ควรทราบไวเ้ป็นความรู้พื้นฐานว่า  
กิเลสเหล่านั้นต่างก็งอกออกไปจากกิเลสสามตวัน้ีทั้งส้ิน  หลกัการสังเกตก็คือ  กิเลสที่แสดงอาการ
ออกมาเป็นความอยากได ้ ใคร่จะเอาทั้งหมด  จดัเขา้ในความโลภหรือตณัหา  กิเลสที่แสดงอาการ
ออกมาเป็นโทสะ  ความรุนแรง  อาฆาต  พยาบาทหรือความอยากเด่น  อยากดี  อยากมีตวัตน  จดัเขา้
ในความโกรธหรือมานะ  กิเลสที่แสดงอาการออกมาเป็นความหลง  ไม่รู้จกัส่ิงต่างๆ ตามความเป็น
จริง  จดัเขา้ในโมหะ  ความหลงหรือทิฏฐิ 
 

______________________________ 
18ว.วชิรเมธี, กิเลส  (นนทบุรี : สาํนกัพมิพป์ราณ, 2555), 17-19,57-63. 
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ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  หรือตณัหา  มานะ  ทิฏฐิ  บางทีนักปราชญท์่านก็แปลให้
เขา้ใจง่ายๆ วา่ “อยากได ้ อยากใหญ่  ใจแคบ”  (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยตฺุโต) 
 
 อยากได้  ก็คือ  ความอยากจะสนองประสาทสมัผสัทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
 อยากใหญ่   ก็คือ  ความอยากจะเป็นนัน่  เป็นน่ี  อยากมีตวัตนโดดเด่น  อยากครอบงาํ 
 ใจแคบ    ก็คือ  ความหลงผดิยดึติดถือมัน่อยูใ่นเงาของความจริงหรือในลทัธินิกาย   

         ทฤษฎี  ระบบความคิด  ระบบความเช่ือต่างๆ อยา่งหนา้มืดตามวั 
 
 กิเลสเหล่าน้ีมกัหมกัดองห่อหุม้  เอิบอาบ  แช่อ่ิม  บีบคั้น  บงัคบั  กดักร่อนใจของมนุษยใ์ห้คิด
ทาํแต่ในส่ิงที่ชัว่ชา้ต่างๆ จนกระทัง่ผูน้ั้นคุน้เคยต่อความชัว่ร้ายทั้งหลายในที่สุดก็กลายเป็นนิสัยไม่ดี
ติดตวัแต่ละคน  ทาํความชัว่ชา้ซํ้ าแลว้จนเป็นสนัดาน  เป็นเหตุใหต้อ้งจมอยูใ่นความทุกขม์านับชาติไม่
ถว้น  กิเลสทั้งสามคือรากเหงา้ของกิเลสที่เหลือทั้งหมด  การจดัการกิเลสทั้งสามน้ี  ก็มีคุณค่าเท่ากบัว่า
กิเลสทั้งหมดไดรั้บการจดัการไปดว้ย 
 
ด้านความดี      ซ่ึงเกิดจากการทาํความดีในตวัตนของมนุษยห์รือจะเรียกอีกอยา่งวา่  “บุญ” 
 

 คาํว่า “บุญ” มีผูรู้้ให้ความหายไวม้ากมาย  บุญ  แปลว่า  “เคร่ืองชาํระสันดาน”  โดยปกติ
สนัดานของปุถุชนคนมีกิเลสหนา  ยอ่มมีปกตินอ้มไปในความโลภ  โกรธ  และความหลง  การทาํบุญ
ช่วยชาํระความโลภ  ความโรกธ  ความหลงในจิตใจของเราใหน้อ้ยลง 
 บุญ  แปลวา่  “ความดี”  คนที่ทาํความดี  ยอ่มบนัเทิงในโลกน้ีในโลกหนา้และโลกทั้งสอง 
 บุญ  แปลว่า  “ความฉลาด”  เหมือนกับคาํว่า  “บุญญราสี”  กองบุญ-กองกุศล  ช่วยให้คน
เจริญกา้วหนา้ในการปฏิบติัหนา้ที่ 
 บุญ  แปล่วา  “ความสุข”  ดงัคาํวา่  “บุญนั้นเป็นช่ือของความสุข”  หมายความวา่  จิตของคนมี
บุญ  ยอ่มเป็นจิตผอ่งใส  จะพดูจะทาํอะไร  ก็ทาํแต่ส่ิงที่ดี  ผลที่ตามมาคือความสุข  ดุจเงาติดตามตวั 
 บุญ  แปล่วา  “คุณธรรมฝ่ายดี”  ที่ช่วยให้คนทาํได้ทั้งมนุษยสมบติั  สวรรคสสมบติั  และ
นิพพานสมบตัิ 
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ในทางพระพทุธศาสนา19  ไดก้ล่าวถึงบุญไว ้10 ประการ  คือ 
 

1. บุญสาํเร็จดว้ยการใหท้าน  ไม่วา่จะเป็นวตัถุส่ิงของหรือการใหธ้รรมเป็นทาน (ทานมยั) 
2. บุญสาํเร็จดว้ยการรักษาศีล  ศีล  แปล่าว  ปกติ-คนที่มีศีลคือคนที่อยูใ่นกรอบแห่งการประพฤติที่ดี 
    งาม  (ศีลมยั) 
3. บุญสาํเร็จดว้ยการใหเ้จริญภาวนา  การสวดมนต ์ ไหวพ้ระ  การนัง่สมาธิ  (ภาวนามยั) 
4. บุญสาํเร็จดว้ยการประพฤติอ่อนนอ้มถ่อมตน  คนที่มีลกัษณะเช่นน้ี  ยอ่มมีแต่ความสุขความเจริญ 
    ในชีวติจะเพยีบพร้อมไปดว้ยอาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  (อปจายนมยั) 
5. บุญสาํเร็จดว้ยการขวนขวายช่วยเหลือผูอ่ื้น  บุญประเภทน้ีมีมากในสงัคมเรา  เช่น  ช่วยเหลือดา้น 
    เงินทองแก่ผูต้กทุกขไ์ดย้าก  (เวยยาวจัจมยั) 
6. บุญเกิดจากการใหส่้วนบุญ  หลงัจากที่เราทาํบุญก็อุทิศไปใหแ้ก่เจา้กรรมนายเวร  และสรรพสตัว ์
    ทั้งหลาย  และแผเ่มตตาให ้ จงเป้นสุขเป็นสุขเถิด  (ปัตติทานมยั) 
7. บุญเกิดจากความยนิดี  เป็นการแสดงความยนิดีที่ผูอ่ื้นไดดี้  ไม่อิจฉาตาร้อน  (ปัตตานุโมทนามยั) 
8. บุญเกิดจากการฟังธรรม  การที่เราไปฟังเทศน์ฟังธรรม  ฟังการบรรยาย  ปาฐกถา  ก็จดัเป็นบุญชนิด 
    น้ี  (ธมัมสัวนมยั) 
9. บุญเกิดจากการแสดงธรรม  การบรรยายธรรม  การใชส่ื้อการสอนธรรมใหแ้ก่ผูอ่ื้นเขา้ใจ  (ธรรม 
    เทสนามยั) 
10.บุญเกิดจากการทาํความเห็นใหต้รง  หมายความวา่  บุญจะทาํใหเ้รามีความเห็นที่ถูกตอ้ง  ผดิ 
     กลายเป็นถูก  คดเป็นตรง  มืดเป็นสวา่ง  โหดร้ายเป็นเมตตา  ทาํส่ิงที่ดีมีค่าในชีวติ  (ทิฎฐุชุกมัม)์ 
 
 ดว้ยเหตุน้ี  เราจึงควรทาํบุญให้สมํ่าเสมอและที่สาํคญั  เราตอ้งมีความพอใจในการสร้างบุญ
สร้างกุศล  และมีความคิดให้เป็นไปในฝ่ายที่ ดีอยู่เสมอ  บุญจึงจะเกิดแก่เรา  เพราะฉะนั้ น  
พระพทุธเจา้  จึงตรัสเตือนเราท่านทั้งหลายวา่  “หากคนเราจะทาํบุญไซร้  ควรทาํบุญนั้นให้บ่อยๆ และ
การสร้างความพอใจในบุญนั้น  เพราะวา่การสัง่สมบุญนาํความสุขมาให”้ 
 
 

 
______________________________ 

19พระมหาสมปอง ตาลปุตโต, ธรรมะ To Go (กรุงเทพฯ : เดอะบุค๊เลิฟเวอร์ จาํกดั, 2552), 57-
63. 
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อิทธิพลที่ได้รับจากลัทธิเต๋า 
ลัทธิเต๋าในความเช่ือเร่ือง  “หยินหยาง” 
 
 “จกัรพรรดิฟูฉี”  เป็นผูใ้หก้าํเนิดปรัชญาจีนไวใ้นคมัภีร์ “อ้ีจิง” (ซ่ึงแปลว่าความเปล่ียนแปลง
ตามธรรมชาติ  จีนยกยอ่งวา่เป็นแผนที่นาํทางให้กบัมนุษยท์ั้งดา้นการดาํเนินชีวิต  การตดัสินใจ  และ
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกว่าที่เป็น)  ปรัชญาของพระองค์มีรากฐานมาจากการผสมเส้นตรง  
กล่าวคือ  เส้นตรงเด่ียว  เรียกว่า  หยาง  เป็นตวัแทนเพศชายและเป็นสัญลกัษณ์แทนความแข็งแกร่ง  
ส่วนเส้นตรงแยกเรียกว่า หยิน  เป็นตัวแทนเพศหญิง  และเป็นสัญลักษณ์แทนความอ่อนโยน
แปรปรวน   หยางและหยนิแมจ้ะมีลกัษณะตรงกนัขา้มกนั  แต่ทั้งสองก็รวมกนัเป็นส่ิงที่เรียกว่า  เอก
ภาวะ  ได้หรือประสานกลมเกลียวกันโดยอาศยัความแตกต่างนั่นเอง  ขณะที่ตาํราช่ือ “กวานจ้ือ”  
บนัทึกไวว้า่หยางหยนิเป็นหลกัสาํคญัของสวรรคแ์ละแผน่ดิน  คติจีนเช่ือว่าสรรพส่ิงในสากลจกัรวาล  
ลว้นมีสองดา้นคือ หยนิและหยาง  เป็นกฎแห่งความสมดุลของธรรมชาติ  เป็นปรัชญาของลทัธิเต๋าที่
เช่ือวา่สรรพส่ิงบนโลกใบน้ีจะตอ้งมีส่ิงคู่กนัเสมอ  มีมืดก็ตอ้งมีสวา่ง  มีร้อนก็ตอ้งมีเยน็  มีผูห้ญิงก็ตอ้ง
มีผูช้าย  หากขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากหรือน้อยเกินไปก็จะเกิดภาวะไม่สมดุลซ่ึงจะ
นาํหายนะมาให ้ ที่สุดแลว้คือ “หยนิ”  เป็นตวัแทนของความมืดมิด  ไม่เคล่ือนไหว  อ่อนลา้  เศร้าโศก  
ความตาย  ความหนาวเยน็  ผูห้ญิง  ส่วน “หยาง”  เป็นตวัแทนของความกระตือรือร้น  พลงังาน  แสง
สว่าง  ผู ้ชาย  การเกิด  การเคล่ือนไหวที่ไ ม่หยุดน่ิง  หยินและหยางเป็นพลังตรงข้ามที่ คู่กัน  
เปล่ียนแปลงและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  พลงัซ่ึงคู่กนัน้ีหากเท่ากนัจะสร้างความสมดุล เช่น บวก – ลบ  
ชาย – หญิง  พระอาทิตย ์– พระจนัทร์  ร้อน – หนาว  กลางวนั – กลางคืน  โดยส่ิงแรกในแต่ละคู่คือ 
หยาง  อีกส่ิงคือ  หยนิ 
 ต่อมาเกิดมีพฒันาการทางปรัชญาเพิม่เติมขึ้นมาวา่แทจ้ริงแลว้ในท่ามกลางหยางก็มีหยนิ  และ
ในท่ามกลางหยินก็มีหยาง  หยนิหยางเป็นปรัชญาในลทัธิเต๋าที่มีรูป “ไทจ๋ี” เป็นสัญลักษณ์ คือ รูป
วงกลมและมีเส้นโคง้แบ่งเป็นสองส่วนขาวดาํ  อุปมาว่าเป็นมัจฉา คือ ปลาสองตวั  ปลาสีขาวเป็น
ตวัแทนของหยาง  ส่วนปลาสีดาํเป็นตวัแทนของหยนิ  ตาของปลาสีขาวเป็นจุดดาํแต่ตาของปลาสีดาํ
เป็นจุดขาว  คือ  ในหยางมีหยินและในหยินมีหยางผสมกลมกลืน  ว่ากนัว่าความคิดความเช่ือและ
ปรัชญาจีนอยา่งหยนิหยาง  เป็นปัจจยัหลกัของยคุเฟ่ืองฟูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองชาวจีน
ในสมยัราชวงศซ์อ้ง  และความเจริญในข่วงน้ีไดส่้งผลต่างๆ ต่อจีนมากมาย  เช่น  สภาพเศรษฐกิจเฟ่ือง
ฟู  สิทธิสตรีตกตํ่า  เป็นตน้  หยินหยางเป็นส่ิงที่ตรงขา้มกนัเสมอ  คนโบราณคิดแบบง่ายๆ เขา้ใจว่า  
ดา้นที่หันหน้าเขา้หาดวงอาทิตยเ์ป็น “พลงัหยาง” ด้านที่หันหลงัให้กบัดวงอาทิตยเ์ป็น “พลังหยนิ” 
แมว้า่ของสองส่ิงจะอยูต่รงขา้มกนั  แต่ต่างก็มีหนา้ที่อิสระต่อกนั  ส่ิงที่ตรงขา้มกนัสองส่ิงจะก่อให้เกิด
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หรือแปรเปล่ียนทาํให้เกิดส่ิงใหม่ๆ ได ้ เช่น  การเคล่ือนไหวของดวงจนัทร์กบัดวงอาทิตยท์าํให้เกิด
ฤดูกาลต่างๆ  ผูช้ายกับผูห้ญิงทาํให้เกิดลูกได้  ดงัที่อาจารยเ์กริกวิชญ์   กฤษฎาพงษ ์ ได้กล่าวไวว้่า  
หยนิหยางเป็นหลกัการของพลงังานสองดา้นที่มีปฏิสมัพนัธก์นั  ซ่ึงหลกัการของวชิาน้ีไดอ้ธิบายว่าทุก
สรรพส่ิงบนโลกนั้นประกอบดว้ยปัจจยัสองดา้นเสมอ  โดยปัจจยัสองดา้นน้ีจะเป็นองคป์ระกอบของ
กนัและกนัหรือผกูพนัธใ์นส่ิงที่ลกัษณะหรือคุณสมบติัที่ตรงขา้มเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงภาษาวิชาการจะเรียก
หลกัการน้ีวา่  กฎทวลิกัษณ์  ยกตวัอยา่งเช่น  ดา้นชีววิทยาก็จะมีผูช้ายกบัผูห้ญิง  สัตวก์็มีเพศผูเ้พศเมีย  
พืชก็มีเกสรดอกไม้เพศผูก้ ับเพศเมีย  ทางด้านเคมีก็กรดกบัด่าง  ดา้นฟิสิกส์ก็บอกว่ามีโปรตอนกับ
อิเล็กตรอน  แม่เหล็กก็มีขั้วบวกและลบ  ไฟฟ้าก็มีประจุขั้วบวกกบัขั้วลบ  ศาสนาก็มีความดีกบัความ
ชัว่  ทาํบุญกบัทาํกรรม  มีสวรรคก์บันรก  แสงสวา่งก็มีสวา่งกบัมืด  มีกลางวนักบักลางคืน  อุณหภูมิก้
มีความร้อนกบัความเยน็  ทิศทางก็มีทิศเหนือกบัทิศใต ้ ทิศตะวนัออกกบัทิศตะวนัตก  ฯลฯ  ทุกอยา่ง
ในโลกลว้นสามารถแบ่งแยกออกเป็นสองดา้นเสมอ  ดงัจะแสดงใหเ้ห็นดงัน้ี.- 
 

หยาง หยิน หยาง หยิน 

ฟ้า ดิน ผูช้าย ผูห้ญิง 
สวา่ง มืด ร้อน หนาว 
ซา้ย ขวา เชา้ เยน็ 
บน ล่าง ดี ชัว่ 

นอก ใน ถูก ผดิ 
เร็ว ชา้ บวก ลบ 
แขง็ อ่อน บุญ กรรม 

สวรรค ์ นรก พระอาทิตย ์ พระจนัทร์ 
 
 จากการศึกาขอ้มูลจากลทัธิเต๋าในดา้นความเช่ือทางปรัชญาหยางหยนิ  แสดงให้เห็นว่าลทัธิ
เต๋ามีความเช่ือว่าทุกอยา่งในโลกสามารถแบ่งเป็นสองดา้นเสมอ  ทั้งสองดา้นมีปฏิกิริยาสัมพนัธ์กัน  
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  ดงัจะมีแสดงใหเ้ห็นในหลายๆ ตวัอยา่ง  ขา้พเจา้จึงไดน้าํความเช่ือในเร่ืองความ
ดีความชัว่เขา้มาประกอบในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์  ที่แสดงให้เห็นว่ามนุษยมี์ทั้งทางดา้น
ความดีและความชั่ว  มีทั้งดา้นมืดและดา้นสว่างในตวัตนของมนุษย ์ ซ่ึงความเช่ือเหล่านั้นสามารถ
ตอบโจทยแ์ละสนบัสนุนแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดสองดา้นในตนไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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อิทธิพลที่ได้รับจากสภาวะสังคม 
 

 มนุษยเ์ราน้ี  ตอ้งดาํเนินชีวติอยูใ่นโลกในสงัคม  แมจ้ะดาํเนินชีวิตส่วนตวัของแต่ละคน  การ
ที่จะอยูร่อดก็ตอ้งอยูท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มที่ตอ้งปรับตวั  ตอ้งมีความสัมพนัธ์ต่างๆ กบัส่ิงเหล่านั้น  
รวมทั้งความสัมพนัธ์กับเพื่อนมนุษยด์้วยกัน  เม่ือตอ้งดาํเนินชีวิตไปก็ตอ้งการที่จะอยูใ่ห้ดี  ไม่ใช่
ตอ้งการเพียงการอยูร่อด  มนุษยเ์ป็นสัตวพิเศษ  การที่จะมีชีวิตอยูใ่ห้ดีไดน้ั้น  คือตอ้งรู้จกัใชปั้ญญา  
เป็นการใชปั้ญญาตอบขอ้สงสยั  หรือแกปั้ญหาต่างๆ นัน่เอง  ถา้มองดูให้ลึกลงไป  มนุษยมิ์ไดม้องแค่
ตอบขอ้สงสัยกบัปัญหา  หากแต่เป็นความจริง  ความถูกตอ้ง  ความดีงาม  นั่นคือส่ิงที่มนุษยท์ุกคน
แสวงหา   และเม่ือมนุษยต์อ้งดาํเนินชีวิตในสังคม  การอยูร่วมกนัของมนุษยจึ์งเกิดมิติมุมมองปัญหา
ต่างๆ ขึ้น  ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นมีบ่อเกิดมาจากสภาวะจิตใจของมนุษยแ์ต่ละคนในเร่ืองความดีความชัว่ใน
ตวัตน  เพราะทุกคนมีสองด้านในตนนั่นเอง  แต่ในสังคมคงจะหวงัให้ทุกคนแสดงแต่ด้านดีของ
ตนเองอยา่งเดียวคงเป็นการยาก  ดงัพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช  ใน
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จงัหวดัชลบุรี  ในวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 
2512  ความว่า   20“ในบา้นเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทาํให้คนทุกคนเป็นคนดีได้
ทั้งหมด  การทาํใหบ้า้นเมืองมีความปกติสุข  เรียบร้อย  จึงมิใช่การทาํให้ทุกคนเป็นคนดี  หากแต่อยูท่ี่
การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบา้นเมือง  และควบคุมคนไม่ดี  ไม่ให้มีอาํนาจ  ไม่ให้ก่อความ
เดือดร้อนวุน่วายได”้   แต่ในสงัคมไทยในอีกแง่มุมหน่ึงหาเป็นสงัคมที่มีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลต่อกนัไม่  
ซ่ึงจะมีใหเ้ห็นในข่าวหนงัสือพมิพแ์ละในโทรทศัน์อีกมากมายที่เกิดปัญหาสงัคมขึ้น 
 
 สังคมไทยปัจจุบนั  เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวตัถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ  ยิ่งพฒันาไป
เท่าใด  จะยิง่เกิดปัญหาจากการพฒันาเท่านั้น  ยิง่มีวตัถุสนองความตอ้งการมากเท่าใดยิง่ไม่รู้จกัอ่ิม  ไม่
รู้จกัพอ  คนไทยในยคุโลกาภิวฒัน์จึงมีปัญหาทางจิตเกิดขึ้นมากมาย  เช่น  มีพฤติกรรมการแสดงออก
ที่รุนแรงขาดเมตตา  ทั้งๆที่พระพุทธศาสนาสอนว่า  เมตตาธรรมเป็นเคร่ืองคํ้าจุนโลก  ทาํให้คนไทย
ยคุใหม่ตกเป็นทาสของประเทศทุนนิยมที่ผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาเป็นเหยือ่ล่อ  ทาํให้มนุษยเ์กิด
กิเลสอยากมีอยากได ้ สนบัสนุนใหเ้กิดค่านิยมบริโภคผา่นส่ือต่างๆ โดยปราศจากการควบคุม  เม่ือเกิด
ความอยากมีอยากได ้ แต่ไม่มีเงินซ้ือจะกระทาํการทุจริต  ลกัเล็กขโมยน้อย  ฉกชิงวิ่งราวดงัที่เป็นข่าว
อยูเ่สมอ  สังคมปัจจุบนัจึงไร้ความมีนํ้ าใจ  มนุษยช์อบหมกมุ่นในกามคุณ  เป้นที่รวมส่ิงย ัว่ยทุางเพศ  
ส่ือลามกต่างๆ มากมาย    มีส่ิงมอมเมาในรูปแบบการพนนัต่างๆ อีกมาก    เสพส่ิงเสพติด   เช่น   บุหร่ี   
______________________________ 

20สมพร เจริญพงศ,์ ของขวัญทรงคุณค่า 60 พระบรมราโชวาท (กรุงเทพ:ธรรมสภา, 2549), 3.  
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ยาบา้  ยาไอซ์  เม่ือสังคมไทยตกอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางสังคมเช่นน้ี  จึงหมกมุ่นจนถอนตวัไม่ขึ้น  
อีกทั้งคนส่วนใหญ่คิดว่า  การมีความพร้อมทางวตัถุจะทาํให้ชีวิตมีความสงบสุขจึงชอบวิ่งตามวตัถุ  
ไขวค่วา้หามาบาํรุงชีวติ  ส่ิงใดที่ยงัไม่มีเหมือนคนทัว่ไปจะพยายามด้ินรนหามา  ส่ิงที่มีอยูแ่ลว้ก็ให้มี
มากกว่าเดิม  ถึงกับกู้หน้ียมืสินมาซ้ือหา  ที่ถลาํลึกอาจถึงขั้นทุจริตคิดมิชอบต่อหน้าที่การงาน  คน
ประเภทน้ีจะหาความสงบสุขทางใจไม่ไดจ้นตลอดชีวติ 
 
 21มนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัชอบตรวจสอบคนอ่ืน  ไม่ยอมหันมาตรวจสอบตวัเอง  ดงัคาํสอน
ที่วา่  จงเตือนตนดว้ยตนเอง  หรือจงตั้งตนไวใ้นคุณธรรมก่อนแลว้จึงสอนคนอ่ืน  ทาํไดเ้ช่นน้ีจึงจะไม่
มวัหมอง  ไม่ควรแต่คิดหาความผิดของคนอ่ืนหรือธุระที่เขาทาํหรือยงัไม่ทาํ  แต่ควรพิจารณาตนว่า  
อะไรที่ตนทาํแล้วหรือยงัไม่กระทาํ  ระบบการศึกษาอบรมของไทยในปัจจุบนัได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศทางตะวนัตก  สอนใหรู้้เร่ืองภายนอกตวั  มิไดเ้นน้วา่เม่ือเรียนรู้เร่ืองของคนอ่ืนแลว้  ให้หันมา
ตรวจสอบตนเองบา้ง  ระบบการศึกษาเช่นน้ีเม่ือตนมีขอ้บกพร่องอะไรกลบัมองไม่เห็น  หรือเห็นแต่
แกลง้ทาํเป็นไม่สนใจ  พฤติกรรมของมนุษยป์ระการสาํคญั  คือ  มีศรัทธาเล่ือนลอย  คนไทยนับถือ
พระนับถือเจ้าก็จริง  แต่ส่วนใหญ่ไม่เล่ือมใสอย่างมั่นคง  ชาวพุทธที่นับถือพระรัตนตรัยจึงควร
พึ่งตนเอง  ยดึเอาพระรัตนตรัยเป็นแรงบนัดาลใจ  ไม่ดูถูกความสามารถของตนเอง  หันไปพึ่งผีสาง
เทวดาหรือส่ิงที่ เหลวไหล  หรืองมงายต่างๆ เช่น สัตว์ประหลาดหน้าเป็นหมู  หางเป็นหมา  
ปลาไหลเผอืก  เป็นตน้   คนไทยยคุใหม่ในปัจจุบนั  ส่วนใหญ่นบัถือพระรัตนตรัยเพียงลมปากเท่านั้น  
แต่มีพฤติกรรมสวนทางให้เล่ือมใสศรัทธาเป็นส่วนใหญ่  หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนามีหัวขอ้ที่
ทนัสมยัอยูข่อ้หน่ึงคือ  ปัญหาทางจิตของประชาชนไทย  ที่ว่าทนัสมยัเพราะสังคมไทยเป้นสังคมที่มี
ความสงบสุข  ไม่มีปัญหาทางจิต  ไม่เหมือนกบัประเทศที่เจริญหรือพฒันาแลว้  แต่มีคนเป็นโรคจิต
หรือคนบา้เพิม่ขึ้น  แต่ปัจจุบนัคนไทยตกอยูใ่นสภาพไม่แตกต่างจากประเทศที่เจริญหรือประเทศที่พมั
นาแล้วที่หมกมุ่น  หลงใหลในวตัถุมากกว่าส่ิงที่มีคุณค่าทางจิตใจ  ทาํให้เดินเข้าสู่ส่ิงที่เรียกว่า  
อบายมุขได้ง่ายกว่าการเดินทางเข้าสู่วดั  เพื่อบาํเพ็ญบุญ  บาํเพ็ญทานบารมีเพื่อให้ชีวิตได้พบกับ
ความสุข  ความเจริญ 
 
 ส่ิงเหล่าน้ีที่กล่าวมาทั้งหมดลว้นเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบนั  และไม่เพียงแต่ในประเทศ
ไทยเท่านั้นแต่ยงัเกิดขึ้นไปทัว่โลก    แสดงใหเ้ห็นถึงความเส่ือมโทรมของสงัคมที่เกิดจากสภาวะจิตใจ 
______________________________ 

21กรมประชาสมัพนัธ,์ ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน, เขา้ถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2556, เขา้ถึงได้
จาก http://www.hq.prd.go.th...lewt newphp.?nid=1619.  
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ของมนุษย์ที่ มีด้านไม่ดีอยู่ในตัวตน  ทําให้สร้างความเดือดร้อนไม่ เฉพาะตนเองแต่ยงัสร้าง             
ความเดือดร้อนให้บุคคลรอบขา้งหรือบุคคลอ่ืนๆ ไดอี้ก  ซ่ึงเป็นปัญหาที่สะสมมานานตั้งแต่มนุษย์
เกิดขึ้นบนโลก  แต่อยา่งไรก็ตามมนุษยย์งัมีดา้นดีอีกมากมายที่ยงัไม่ไดก้ล่าวถึง   อยา่งไรก็ดี  มีดา้นมืด
ดา้นไม่ดีก็ตอ้งมีดา้นสวา่งดา้นดีอยูบ่า้ง  จะเรียกว่ามีแสงก็ตอ้งมีเงาก็เป็นได ้ ถา้มนุษยห์ันมาเอาใจใส่
ในเร่ืองน้ีมากขึ้น  ไม่เพยีงแต่ใชศ้าสนาเขา้มาช่วยขดัเกลาจิตใจ  มนุษยใ์นสงัคมทุกคนก็ควรมีส่วนช่วย
ใหส้งัคมนั้นดีขึ้นได ้ โดยที่เร่ิมจากตวัเราเท่านั้นเอง  อนัจะมีใหเ้ห็นจากการเร่ิมเผยแพร่ให้ผูค้นไดอ่้าน
เพือ่เสริมสร้างคุณธรรมใหก้บัสงัคมไทยในปัจจุบนัดงัต่อไปน้ี 
 
เร่ืองคุณธรรมกับสังคมไทย 
 

 22การที่ทุกคนเกิดมามีคุณธรรมนั้นถือวา่เป็นเร่ืองที่วเิศษในหมู่มวลสงัคมไทยโดยรวม  เพราะ
คุณธรรมนั้นส่วนมากแล้วจะพึ่งหลักธรรมในคาํสั่งสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้  
แลว้นาํมาประพฤติปฏิบตัิตนเองตามในสงัคมปัจจุบนั   ส่วนในสงัคมปัจจุบนัในยคุสมยัใหม่น้ี  เราจะ
เห็นไดว้า่คาํสัง่สอนในศาสนาพทุธ  สอนใหค้นเป็นคนดีละเวน้ความชัว่  จึงให้ผลที่เกิดขึ้น คือ  กล่าว
ไดว้า่ศาสนาพทุธเป็นศาสนาที่สงบมากที่สุดในโลก  เพราะประชาชนส่วนรวมประพฤติและปฏิบตัิตน
ตามหลกัธรรมในคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้  แลว้นาํเขา้มาประกอบกบัวิถีชีวิตในสังคมของตนเอง
และในทุกๆ สถาบนัของสงัคมในปัจจุบนัน้ีมีความเจริญ  ทนัสมยั  มัน่คัง่  ฟุ้งเฟ้อ  ในสังคมไทยแห่ง
ศาสนาพุทธจึงทาํให้คุณธรรมที่มีอยู่ในมนุษยเ์จือจางลง  อาจนาํพาให้คนเกิดความเห็นแก่ตวัซ่ึงกัน
มากขึ้น  ความทนัสมยัและความฟุ้งเฟ้อในสงัคมยคุปัจจุบนัน้ี  ถา้เราจะปรับตวัให้เป็นผูท้ี่เจริญทนัยคุ
ทนัสมยัแลว้นั้น  เรามิควรขาดในเร่ืองของคุณธรรมและศาสนา  เพราะคุณธรรมคือความดีงาม  ลํ้ าเลิศ  
ถา้เราจะใชค้วามดีงามกบัสังคมที่กาํลงัเจริญขึ้นโดยที่เรานับถือศาสนาพุทธนั้น  คุณธรรมจาํนพาให้
สังคมเกิดความผาสุก  และเช่ือได้ว่าทุกสังคมจะล้วนแต่เกิดความดีงามขึ้ น  ตามหลักเกณฑ์ใน
หลกัธรรมขององคพ์ระบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้  แต่ถา้เราจะนึกไปถึงเร่ืองของการบริหาร  
อาจเป็นการเร่ิมตน้ที่สถาบนัครอบครัวก่อนเป็นหลกั  ตามมาดว้ยสถาบนัในสังคมทัว่ไป  รวมไปถึง
ในเร่ืองของการบริหารวิชาการ  ในเร่ืองของระดบัประเทศคุณธรรมนานานัปการตามหลกัธรรม  ก็
สามารถใช้คุณธรรมความดีงามเขา้สอดแทรก  เพื่อกระชับมิให้สังคมที่น่ากลัวฟุ้งเฟ้อเกิดการเบื่อ
หน่ายเห็นแก่ตวัทาํใหถ้อยหลงัเขา้คลองมากกวา่รุดหนา้ในยคุสมยัน้ี  ส่วนคุณธรรมประจาํกายตนทุกๆ 
______________________________ 

22ตรีพตัรยศ สุดลาภา, คุณธรรมกับสังคมไทยในปัจจุบัน, เขา้ถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2556, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.topicstock.pentip.com.  
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คนควรเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่สถาบนัเร่ิมแรกของชีวิต  นั่นก็คือสถาบนัครอบครัว  พ่อและแม่ควรสอนให้
ลูกหลานมีสมัมาคารวะ  สอนให้รู้จกักาลเทศะ  สอนให้ลูกพูดจาไพเราะ  ไม่พูดโกหก  ใชว้ีสอนเด็ก
ใหมี้สมาธิเช่ือฟัง  เป็นคนดี  และรู้จกัการทาํบุญทาํทาน      กรวดนํ้ าแผ่อุทิศส่วนกุศลที่ตนไดท้าํ  ไหว้
พระและกราบหมอนก่อนนอน  ตามหลกัธรรมของศาสนาพุทธที่ไดต้ั้งไว ้ นั่นก็จะสามารถทาํให้คน
เป็นคนดีได ้ และสามารถฝ่าวกิฤตในชั้นเชิงของสงัคมที่เห็นแก่ตงัไปได ้ ทนัยคุทนัสมยั  และถือเป็น
การไม่ผดิกฎเกณฑท์างสคัม  เพราะวา่ถา้คนเราทุกคนทาํได ้ คุณธรรมก็จะอยูคู่่กบัคนไทยทุกคนแมว้่า
สงัคมจะแปรผนัเปล่ียนแปลงเช่นไร  คุณธรรมก็จะเป็นตวัแทนความสาํนึกให้เกิดแต่ผลที่ดี   และใน
สงัคมแห่งโลกอนาคตกาล  ขา้พเจา้เองมีความคิดเห็นว่า  คุณธรรมจะเกิดผลผูกพนัธ์และงอกงามที่ดี  
ปราศจากศตัรูที่มีเจตคติในทางแง่ลบกับบุคคลอ่ืน  และเราไม่ควรละเวน้ที่จะสร้างคุณธรรมและ
คุณประโยชน์ต่อสังคมในตนเอง  ในสังคมโดยรวมสืบต่อไปตามความเช่ือในหลกัธรรมคาํสั่งสอน
ขององค์พระบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในเร่ืองของคุณธรรม  และการปลูกฝังของสถาบนั
ครอบครัว  โดยนําเอาหลักธรรมขยายแผ่ความให้เกิดแง่คิดและประพฤติตนตาม  ใช้ความเป็น
คุณธรรมควบคู่ไปกบัสงัคมไทยพทุธไดอ้ยา่งมีความสุขและความเจริญอยา่งที่น่าภาคภูมิใจ  ถือตนเอง
ไดว้า่ตนคือผูท้ี่ประเสริฐแลว้อยา่งจริงแทเ้ป็นที่สุด 
 
    คุณธรรมคํ้าจุนมีบุญสร้าง 
   อยา่ใหว้า่งตรองจิตคิดทุกหน 
   จงใคร่ครวญใหม้ากนกัจกัคงทน 
   จะขึ้นช่ือไดเ้ป็นตนคนชาติไทย 
 

    อนัสกุลรุนชาติมหาสมบตัิ 
   สุขสวสัด์ิทัว่ทิศทุกแห่งหน 
   มีคุณธรรมความรู้คู่ตวัตน 
   จะมีจนหนทางกระจ่างคลาย 
 

    องคส์มเด็จพระสมัมาท่านวา่ไว ้
   ทาํดีไดดี้ทาํชัว่ไดช้ัว่ใช่ทุกแห่งหน 
   ควรยดึถือหลกัธรรมย ํ้าใจตน 
   อยา่หลงกลคนบาปหยาบในธรรม 
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    เร่ืองทุกเร่ืองในชีวตินั้นเกิดไดล้ว้นมี 
   จะถือเป็นสิทธ์ิสง่าราศีนั้นวา่ได ้
   รู้ทุกหูเห็นในตนระคนไป 
   จะคิดดีหรือชัว่ไซร้นั้นแทย้อ่มธรรม 
 

    จะยดึถือหรือยดึมัน่นั้นมิยาก 
   หรือจะอยากเบียดเบียนมิแกไ้ข 
   จะสนองจะทุกขสุ์ขมีเป็นไป 
   เกิดเป็นไทยยอ่มไดรู้้ในกฎเกณฑ ์
 

    อนัมนุษยสุ์ดประเสริฐดีเลิศแท ้
   จะฝืนเจบ็ฝืนแก่นั้นหาไม่ 
   เป็นคร้ันเวรเป็นคร้ังกรรมสุดทาํใจ 
   ท่องจาํไวว้า่ตนมีดีอาวรณ์ 
 

    บา้งเราคนลว้นมีอภิวาท 
   ไดพ้ึ่งชาติรู้ใช่ไดสุ้ขสม 
   ทาํความดีรู้ซ้ึงพึ่งตวัตน 
   มิอบัจนสมหวงักาํลงักาย 
 

    เฝ้าเพยีรสอนเสริมส่งมิใหช้ัว่ 
   ทุกครอบครัวนั้นยอ่งลว้นมียอ่มหมาย 
   ความสัง่สอนประจกัษเ์ราคนไทย 
   รู้ซ้ึงไวนึ้กคิดไดใ้นใจตน 
 

    ศาสนาจะสอนใหไ้ดค้วามคิด 
   ทุกชีวติคงประเสริฐบรรเจิดผล 
   รู้หลกัธรรมคาํสัง่สอนค่าของคน 
   มีเหตุผลถูกผดิคิดคาดการณ์ 
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ถา้ทาํดีคิดดีมิมีผดิ 
   เพราะถือสิทธ์ิเป็นคนดีธนสาร 
   ผลที่เกิดเป็นธรรมสฤงฆาร 
   อภิบาลบงัเกิดเชิดชูตน 
 

    ถา้ทาํชัว่ทาํความเลวระอาลว้น 
   มิเกิดมวลแห่งธรรมคํ้าจุนผล 
   จะไดช้ัว่นัน่คือกรรมสนองตน 
   ทุกมวลชนหมัน่จาํไวใ้คร่หลกัธรรม 
 

    เป็นไทยพทุธอยา่ไดห้ลุดหยดุคาํสอน 
   อยา่คลายคลอนแหนงหน่ายกระวายเวน้ 
   สร้งนิสยัมีคุณธรรมใหต้รงเพล 
   เพราะถือเป็นความดีศรีแก่ตน 
 

    ผลที่เกิดจะงอกงามดีที่สุด 
   จะมิหยดุสนองค่าเทียบหาไหน 
   ลว้นทุกคนมีคุณธรรมประจาํกาย 
   สมเป็นไทยไดไ้หวว้อนคาํสอนคุณ 
 
 งานศิลปนิพนธ์ในคร้ังน้ีจึงไดก้ล่าวถึงการต่อสู้ของดา้นดีและดา้นไม่ดีในตวัตนของมนุษย ์ 
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการสะท้อนมุมมองของขา้พเจ้าเกี่ยวกับความดีความชั่วในตวัตน  อาจจะมี
ประโยชน์และเป็นส่วนหน่ึงที่เป็นแรงผลกัดนัให้ผูค้นไดต้ระหนักถึงความดีในตวัตนที่มีอยู ่  อยา่ให้
ดา้นไม่ดีดา้นมืดมาบดบงัความดีของตนเอง  เพือ่สงัคมจะไดน่้าอยูม่ากยิง่ขึ้นต่อไป 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

55 
 

บทที ่3 

 

การด าเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 
 ในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “สองด้านในตน” ขา้พเจ้า
ตอ้งการนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัสภาวะจิตใจที่มีสองดา้นของมนุษย ์ จึงเร่ิมตน้จากการมองจิตใจของ
ตนเอง  รวมทั้งไดศึ้กษาพฤติกรรมของคนรอบขา้งบวกกบัเอกสารขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง  นาํส่ิงที่ไดศ้ึกษา
มาผสมผสานกบัจินตนาการส่วนตน  เพือ่สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมภาพนูน  ที่สามารถสะทอ้น
ให้เห็นถึงวตัถุประสงคข์องวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  ดังนั้น  การสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี  จึงได้มี
กระบวนการและขั้นตอนในการสร้างสรรคเ์พือ่ถ่ายทอดผา่นงานประติมากรรมตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
 

1.  การด าเนินการ 
  1.1  รวบรวมขอ้มูล 
  1.2  การสร้างภาพร่างผลงาน 
  1.3  วสัดุอุปกรณ์ 
   1.3.1  อุปกรณ์เคร่ืองมือป้ัน 
   1.3.2  อุปกรณ์ที่ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
   1.3.3  อุปกรณ์เสริมเพือ่ความปลอดภยั 

2.  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
3.  องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

  3.1  ทศันธาตุที่ใชใ้นการสร้างสรรค ์
   3.1.1  รูปทรง 
    รูปทรงอินทรียรูป 
    รูปทรงอิสระ 
   3.1.2  เสน้ 
   3.1.3  พื้นผวิ 
   3.1.4  มวล  มิติ 
   3.1.5  พื้นที่วา่ง 
   3.1.6  สี 
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1.  การด าเนินการ 
 

 1.1  การรวบรวมข้อมูล 
 โดยการศึกษาแนวความคิดทศันคติของตนเองเกี่ยวกับความดีความชั่วในตวัตน  รวมถึง
แนวคิดของศิลปินในการสร้างสรรคผ์ลงานที่ใกลเ้คียง  ความเช่ือในทางพระพุทธศาสนา  ผลงาน
ศิลปกรรมที่แสดงถึงหรือกล่าวถึงสภาวะจิตใจ  ทั้งในดา้นความดีและไม่ดี  ทศันคติของบุคคลต่างๆ 
ในส่ือหนงัสือพมิพห์รือเวบ็ไซต ์ รวมทั้งกระบวนการเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานคือ  การป้ันปูน  
มาวเิคราะห์  ประมวลความคิดและทาํความเขา้ใจ  สงัเคราะห์ใหเ้กิดการตกตะกอนของขอ้มูล   รวมถึง
ความเขา้ใจในความรู้สึกของตนเอง  เพือ่นาํมาใชใ้นการสร้างสรรคภ์าพร่างผลงานในวิทยานิพนธ์ชุด
น้ี  ซ่ึงไดรั้บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  การรวบรวมขอ้มูลพบว่าในทางพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นและได้
กล่าวถึงการแสดงความดีความชัว่ในตวัตนไว ้ ไม่ว่าจะเป็นคาํสอนพระพุทธธาตุ ภิกขุ  หรือจะเป็น
การกล่าวถึงสภาวะจิตของ  พศิน  อินทรวงศ ์ การกล่าวถึงความดี  การทาํบุญ  ของพระมหาสมปอง 
ตาลปุตฺโต  การกล่าวถึงรากเหงา้แห่งความชัว่ซ่ึงก็คือกิเลสของ  พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  รวมถึง    
การแสดงออกของงานศิลปกรรมของศิลปินที่แสดงถึงการต่อสู้ของจิตหรือสภาวะแห่งจิต  หรือมี
แนวความคิดในการทาํงานที่ใกลเ้คียงกบัแนวความคิดการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้  ไม่ว่าจะเป็น  
ผลงานศิลปกรรมของ  กฤษณะ  ชวนคุณากร  เกรียงไกร  กงกะนันท์  รัฐภูมิ  ผิวพนัธมิตร  และ
อาจารยธ์งชยั  ศรีสุขประเสริฐ  การศึกษาคน้ควา้ดงักล่าวทาํให้เขา้ใจว่า  ในการทาํงานของศิลปินได้
แสดงออกทางศิลปะ  กระบวนการทาํงานที่มีความเหมือนและแตกต่างกนัออกไป  ตามแนวของงาน
ศิลปะ  แนวความคิด  ประสบการณ์ของตนเอง  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันตาม
วตัถุประสงคแ์ละเทคนิควธีิการสร้างสรรคข์องตวัศิลปินเอง  จากการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวจึงนาํมาสู่
ขั้นตอนการสร้างภาพต่อไป 
 
 1.2  การสร้างภาพร่างผลงาน 
 ขั้นตอนของการสร้างภาพร่างนั้น  ไดท้าํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลของการแสดงออก
ของผลงานศิลปะและภาพที่ใกล้เคียงกบัความรู้สึกของขา้พเจา้  ที่จะแสดงออกถึงสภาวะจิตใจได ้ 
เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของข้าพเจ้าเอง  หรืออาจสร้างภาพขึ้ นใหม่เองโดยอาศัย
แนวความคิดของงานสองดา้นในตนใหต้รงกบัความรู้สึกและอารมณ์  ทั้งยงัมีการใชส้ญัลกัษณ์อ่ืนๆ ที่
แทนค่าความหมาย เช่น เปลวไฟ  แสดงถึง  ความร้อน  ความลุ่มร้อนภายในใจ  การเผาผลาญจากดา้น
มืดของจิตใจ  ผูห้ญิงกับหัวกะโหลก  แสดงถึง  ผูห้ญิงที่มีความงามที่แฝงด้วยความตาย  ส่ิงชั่วร้าย  
ตณัหาราคะ  หนาม  แสดงถึง  การทิ่มแทง  อนัตราย    ความเจ็บปวด  งู  แสดงถึง  สัตวเ์ดรัจฉานที่มี
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ความชัว่ร้าย  อสรพษิ  ล้ินสองแฉก  ฟิกเกอร์คน  แสดงถึง  อารมณ์ที่มาจากคน  ความแขง็แรงสมบูรณ์  
พละกาํลงั  เมฆหมอก  แสดงถึง  ความหมายหลายอยา่ง  เช่น  ที่สูง  ความคลุมเคลือ  ความร้อนภายใน
กายที่ออกมาเป็นไอความร้อน  ปีกนก  แสดงถึง  ความอิสระเสรี  การโบยบิน  ที่สูง  ปีกคา้งคาว  
แสดงถึง  กลางคืน  ความน่ากลวั  การกินเลือดกินเน้ือ        การสร้างภาพสัญลกัษณ์เหล่าน้ี  เกิดจาก
การรวบรวมขอ้มูลผนวกกบัการสร้างจินตภาพของตวัขา้พเจา้เอง  แลว้จึงมีการร่างภาพรูปทรงรวมทั้ง
คล่ีคลาย ลด ตดัทอนรูปทรง  สร้างรูปทรงใหม่ใหเ้กิดความเหนือจริง  โดยใส่จินตนาการลงไปในแบบ
ร่าง  เพือ่ใหไ้ดภ้าพร่างผลงานออกมาไดต้รงตามแนวความคิดมากที่สุด เช่น การสร้างภาพคร่ึงคนคร่ึง
สัตว ์ เป็นการผสมระหว่างสัตวแ์ละมนุษย ์ มีปีกนกกับปีกคา้งคาวแสดงถึงความหลากหลายทาง
อารมณ์  ที่มีทั้งดา้นดีและดา้นไม่ดีซ่ึงเป็นจิตดา้นดีและไม่ดี  ที่เราไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้ 
แต่รับรู้ไดด้ว้ยใจ  ขา้พเจา้จึงใชส้ญัลกัษณ์แสดงออกมาเป็นรูปเชิงสญัลกัษณ์ที่ตอ้งตีความหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 26     ตวัอยา่งการสร้างภาพร่าง    ภาพที่ 27     ตวัอยา่งการสร้างภาพร่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 28     ตวัอยา่งการสร้างภาพร่าง  ภาพที่ 29     ตวัอยา่งการสร้างภาพร่าง 
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1.3  วัสดุอุปกรณ์ 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงาน  เน่ืองจากการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  เป็นเสมือน
การทดลองวสัดุใหม่ไปในตวั  จึงตอ้งมีการทดลองวสัดุพร้อมทั้งศึกษาวสัดุ  เพื่อให้เกิดความคุน้เคย
กบัวสัดุ  คือ  รู้จกัคุณสมบติัของวสัดุอีกดว้ย  และยงัตอ้งมีการเตรียมวสัดุอุปกรณ์  ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ส่ิงต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30     ตวัอยา่งภาพอุปกรณ์,  เคร่ืองมือป้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
ภาพที่ 31     ถุงมือ,ผา้ปิดจมูก ปาก                    ภาพที่ 32   ปูน,ปูนที่นวดพร้อมป้ัน 
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2.  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมภาพนูนชุด “สองด้านในตน”  มีจุดเร่ิมตน้มาจากแรง
บนัดาลใจของตนเองที่มีความเช่ือในเร่ืองของความดีความชัว่ในตวัตนของมนุษย ์ ผนวกกบัการหา
ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งมาศึกษาประกอบการวิเคราะห์ทาํความเขา้ใจ  แลว้จึงเร่ิมขั้นตอนการสร้างภาพร่าง
เพื่อให้ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกตามแนวความคิดของการทาํงาน  ต่อเติมเสริมสร้างด้วย
จินตนาการส่วนตวั  เพือ่ใหไ้ดโ้ครงสร้างและรายละเอียดตามที่ตอ้งการ  พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขภาพ
ร่างทีละขั้นตอนจนเป็นที่น่าพอใจ  จึงพร้อมที่จะนาํไปขยายเป็นผลงานจริง  ซ่ึงในส่วนที่จะปฏิบติัการ
ผลงานจริงนั้น  ผลงานที่ไดอ้าจจะมีความคลาดเคล่ือนไปจากภาพร่างอยูบ่า้ง  อาจจะมีช่องไฟหรือ
สัดส่วนของภาพที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  จึงได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
เน่ืองจากเป็นผลงานที่ตอ้งปฏิบติัการในดา้นกระบวนการป้ันใหเ้กิดปริมาตรขึ้น  ซ่ึงต่างจากภาพร่างที่
เป็นลายเสน้   
 
 ในขั้นตอนของการปฏิบติังานสร้างสรรค์นั้นเร่ิมจาก  การขยายภาพร่างตน้แบบให้ได้ตาม
ขนาดงานที่ตอ้งลงมือป้ันจริง  เพื่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนน้อยที่สุดและง่ายต่อการตรวจเช็คความ
ถูกตอ้ง  ขั้นตอนต่อมาคือเตรียมแผน่รองป้ันโดยมีขนาดเท่ากบัแบบที่ขยาย  จากนั้นจึงฉลุตามรูปทรง
ที่ออกแบบตามภาพร่าง  โดยใชเ้คร่ืองมือฉลุไมช่้วยในการทาํงาน  เม่ือไดแ้ผ่นงานรองป้ันพร้อมแบบ
ร่างขนาดเท่าจริงแลว้จึงร่างภาพลงบนแผน่ไมร้องป้ันอีกที  เพื่อให้ง่ายต่อขั้นตอนการป้ันควรร่างภาพ
บนแผน่รองป้ันใหช้ดัเจน  หลงัจากไดภ้าพร่างบนแผน่รองป้ันแลว้  ก็มากาํหนดความสูงของงานโดย
อาศยัประสบการณ์  โดยการตอกตะปูลงบนแผ่นรองป้ันเพื่อประโยชน์สองดา้นคือ  หน่ึงเพื่อให้เป็น
ส่วนที่ยดึเน้ือปูนใหติ้ดแน่นกบัแผน่รองป้ันและยงัเป็นตวักาํหนดความสูงของงานอีกดว้ย  จากนั้นเร่ิม
ปฏิบติัการป้ันได ้ โดยเร่ิมจากการนวดปูนใหไ้ดส้ดัส่วน  โดยการผสมปูนกบันํ้ าตามอตัราส่วนคือ  นํ้ า 
1 ส่วน  ปูน 4 ส่วน  หรืออาจเพิม่ลดไดต้ามความตอ้งการของขา้พเจา้ว่าตอ้งการความหนืดเหนียวของ
ปูนมากน้อยเพียงใด  เพราะในการป้ันในส่วนของรายละเอียดต่างๆ นั้น  อาจจะตอ้งการปูนที่มี
ลกัษณะของความหนืดเหนียวต่างกนัไปตามลกัษณะของพื้นผวิงาน  มาถึงกระบวนการป้ันขา้พเจา้เร่ิม
ดว้ยการฉีดพน่นํ้ าลงบนแผน่รองป้ันให้เปียก  เพื่อเป็นตวัเช่ือมระหว่างปูนกบัพื้นผิวของพื้นไมท้ี่เป็น
แผน่รองป้ัน  แลว้จึงขึ้นภาพโครงสร้างตวัหลกัที่เป็นประธานก่อน  และขึ้นปูนให้ไดแ้ปลนและความ
สูงตามตอ้งการเพื่อให้ไดโ้ครงสร้างภาพรวมก่อน  โดยแบ่งระยะของงานให้เกิดมิติการทบัซ้อนกัน  
โดยระยะหนา้สุดจะสูงสุดและลดหลัน่กนัไปตามระยะ  หรืออาจจะมีการหลอกดว้ยการทบัซ้อนบา้ง
ถา้ระยะนั้นใกลเ้คียงกนัมาก  แลว้จึงเก็บรายละเอียดของงาน  ในการป้ันปูนสดจะแตกต่างจากการป้ัน



 
 

60 
 

ดินเหนียวหรือขี้ผึ้งและวสัดุอ่ืนทัว่ไป  เพราะปูนสดจะมีระยะเวลาในการเซ็ตตวัหรือแห้งและแข็งไป
ตามลาํดับนั้นเอง  ขา้พเจา้จึงตอ้งป้ันให้เสร็จเป็นส่วนๆ ไป  ซ่ึงมีระยะเวลาในการเซ็ตตวัหรือแห้ง
ประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง  เพราะฉะนั้นจึงจาํเป้นตอ้งป้ันให้เสร็จในแต่ละส่วนภายในเวลานั้น   หลงัจาก
นั้นข้าพเจา้จึงเก็บรายละเอียดให้ครบทุกส่วนของงาน  มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจเช็คใน
ภาพรวมว่ามีส่วนไหนควรเพิ่มเติมหรือลดทอนได้อีก  เพื่อให้เกิดนํ้ าหนัก ปริมาตร พื้นผิวตาม      
ความตอ้งการ  เพือ่ใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์มากที่สุด 
 
3.  องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจ้าได้นําเสนอผลงานรูปแบบกึ่ งนามธรรม  โดยส่ือผ่าน
รูปทรงเชิงสญัลกัษณ์ผนวกเขา้กบัจินตนาการของตนเอง  ใชฟิ้กเกอร์รูปคนแสดงอาการท่าทางบ่งบอก
ความรู้สึกถึงอารมณ์ของผลงาน  ใชป้ริมาตร มวล และรูปร่างแสดงอาการเคล่ือนไหว  เป็นรูปลกัษณ
ธที่มองเห็นได้รู้ว่าเป็นรูปอะไร  แต่ต้องตีความหมายตามอารมณ์ของเน้ืองานกับสัญลักษณ์ที่
แสดงออกบนเน้ืองานเอง  ซ่ึงสามารถดูได้ทั้ งแบบไม่ถอดรหัส  คือ  ดูไปตามเร่ืองราวที่แสดง
ออกแบบตรงๆ หรือจะดูแบบถอดรหัสสัญลกัษณ์ในเชิงจิตวิทยาแฝงความหมายทางสัญลักษณ์ไว ้ 
เป็นการผสมผสานรวมเขา้ดว้ยกัน  เพื่อให้เกิดความงามมีความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นเอกภาพและมี
ความหมาย  ความงามทางสุนทรียภาพสะเทือนความรู้สึกอารมณ์ตามแนวความคิดหลกัที่ตอ้งการ
นาํเสนอผา่นทศันธาตุทางศิลปะ  ดงัต่อไปน้ี 
 
3.1  ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 3.1.1  รูปทรง (Form) 
 23รูปทรง  หมายถึง  โครงสร้างทางรูปของงานศลิปะ  ที่รวมทั้งรูปภายในและรูปภายนอก  จะ
เป็นโครงสร้างที่ก่อรูปขึ้น  เช่น  รูปทรงของงานจิตรกรรมช้ินหน่ึง  หมายถึง  ส่วนรวมของงานช้ินนั้น  
ซ่ึงอาจประกอบดว้ยส่วนต่างๆ หลายส่วน  หรือรูปทรงยอ่ยๆ หลายรูปทรงทั้งพื้นที่ว่างหรือฉากหลงั
ดว้ย  ซ่ึงรูปทรงในงานศิลปะมี 2 แบบ  คือ   
 1.  รูปทรงสามมิติ  ไดแ้ก่รูปทรงที่มีความกวา้ง  ความสูง  ความลึก 
 
______________________________ 

23ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ ( กรุงเทพฯ : อมัรินทร์ปร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั
,2553), 82 , 271. 
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 2.  รูปทรงสองมิติ  ไดแ้ก่รูปทรงที่มีความกวา้งกบัความยาว  หรือที่เรียกวา่  รูปทรงที่แบนราบ  
    (Flat Form)  เช่น  รูปทรงของงานจิตรกรรมที่ไม่แสดงปริมาตร  รูปสองมิติน้ีบางคร้ังอาจ 
    เรียกวา่  รูปร่าง  ถา้รูปนอกของมนัไม่มีความหมายพอ 

 
 ประเภทของรูปทรงที่ใชใ้นงานสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมภาพนูนชุด “สองดา้นในตน” 
มีดงัต่อไปน้ี.- 

1.  รูปทรงอินทรียรูป (Organic Form) 
 รูปทรงอินทรียรูป  หมายถึง  รูปทรงส่ิงมีชีวิตหรือมีลักษณะคลา้ยส่ิงมีชีวิต  มีโครงสร้างที่
ประกอบขึ้นดว้ยการขยายตวัของเซลลต์่างๆ  ไดแ้ก่ คน  สตัว ์ พชื  เซลล์ของสัตวแ์ละพืชที่นาํมาขยาย  
กระดูก ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33     ตวัอยา่งภาพอินทรียรูป (กะโหลก,คน,งู เป็นตน้) 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้จึงได้ใช้รูปทรงอินทรียรูป  เน่ืองจากเป็นเร่ืองราวของ
มนุษยท์ี่ตอ้งแสดงอารมณ์ความรู้สึกถึงสภาวะของจิตใจ  ทั้งยงัมีภาพสัตวแ์ละพืชที่แสดงเน้ือหาเชิง
สัญลกัษณ์ไดต้รงกบัแนวความคิดของงาน  และยงัใชรู้ปทรงต่างๆ มาตดัต่อรวมกนัตามจินตนาการ  
เพือ่ใหเ้กิดนยัยะทางจินตนาการเชิงสญัลกัษณ์ใหม่ๆ 
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2.  รูปทรงอิสระ  (Free Form) 
 รูปทรงอิสระ  หมายถึง  รูปทรงที่มิไดจ้าํกดัอยูใ่นแบบเรขาคณิตหรืออินทรียรูป  แต่เกิดขึ้น
อยา่งอิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตวัเอง  เป็นไปตามอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  รูปทรงของ
หยดนํ้ า  เมฆ  ควนั  มีลกัษณะของการเล่ือนไหล  รูปทรงเรขาคณิตให้ความรู้สึกเป็นกลาง  อาจารย์
ชลูด  น่ิมเสมอ  ได้แสดงความคิดเห็นว่า  รูปทรงอินทรียรูปให้ความมีชีวิตแต่รูปทรงอิสระให ้                  
ความเคล่ือนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 34     ตวัอยา่งภาพรูปทรงอิสระ 
 
 ขา้พเจ้าใช้รูปทรงอิสระมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน  เพื่อให้เกิดการ
เคล่ือนไหวในเน้ืองาน  เป็นตวัช่วยเสริมอารมณ์ความรู้สึกของภาพ  ทั้งยงัเป็นสัญลักษณ์บ่งบอก
เร่ืองราวของภาพ  ดงันั้น  การใชรู้ปทรงอิสระจึงสามารถแสดงออกทางจินตนาการในการสร้างสรรค์
ของรูปทรงเอง  และมีปฏิสมัพนัธก์บัรูปทรงที่ประกอบกนั  ทาํใหเ้กิดความรู้สึกไปไดใ้นทิศทางต่างๆ 
 สรุปในผลงานประติมากรรมชุด “สองดา้นในตน” ใชท้ั้งรูปทรงอินทรียรูปและรูปทรงอิสระ  
รวมทั้งรูปทรงที่เหมือนจริง  มาลดตดัทองเพิ่มประกอบหรือสร้างใหม่  เพื่อให้ไดภ้าพในมิติใหม่ๆ ที่
เป็นก่ึงมนุษย ์ ก่ึงสตัว ์ก่ึงภูตผปีีศาจ  ก่ึงสตัวเ์ดรัจฉาน  ก่ึงเทวดา  ก่ึงมาร  ที่รวมอยูใ่นตวัเดียวกนั  และ
ใชแ้ทนเชิงสญัลกัษณ์  ใหค้วามหายแฝงของรูปทรงนั้นๆ ให้เกิดความสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ
งาน  ใชรู้ปทรงอิสระเป็นตวัช่วยเสริมแรงความรู้สึกอารมณ์ของภาพแสดงถึงสภาวะจิตใจสองดา้นใน
ตนตามแนวความคิดของงาน  เป็นผลใหเ้กิดความสมบูรณ์ของผลงาน 
 

รูปทรงอิสระ 
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 3.1.2  เส้น (Line) 
 24เสน้  คือ  ร่องรอยที่เกิดจากการเคล่ือนที่ของจุดหรือถา้เอาจุดมาวางต่อๆ กนัไปก็จะเกิดเป็น
เสน้ขึ้น  เสน้มีมิติตเดียวคือความยาวไม่มีความกวา้ง  ทาํหนา้ที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง  รูปทรง  รูปร่าง  
นํ้ าหนัก  สี  ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่างๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปทรงรูปร่าง  เส้นเป้น
พื้นฐานที่สาํคญัของงานศิลปะทุกชนิด  สามารถให้ความหมายแสดงความรู้สึกและอารมณ์ได้ดว้ย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35     ตวัอยา่งภาพแสดงเร่ืองเสน้ 
 
 ลักษณะของเส้นในงานประติมากรรมชุด “สองด้านในตน”  นั้ น  มีการใช้เส้นในการ
สร้างสรรคผ์ลงานไดห้ลายมิติของการมอง  ที่เช่ือมต่อระหว่างรูปทรงกบัรูปทรง  รูปทรงกบัพื้นที่ว่าง  
หรือแมแ้ต่เสน้ที่เกิดจากการป้ันแต่งใหเ้กิดลีลา  อารมณ์ความรู้สึก  สร้างบรรยากาศให้ผลงาน  เส้นใน
บางจงัหวะอาจมีการขดัแยง้กนับา้ง  เพื่อเพิ่มความรู้สึกถึงความขดัแยง้  และมีทั้งเส้นที่แสดงความ
อ่อนหวานนุ่มนวล  ผอ่นคลาย  เบาสบาย  เพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ความรู้สึกตามแนวความคิดของงาน 
______________________________ 

24องคป์ระกอบศิลป์, เส้น, เขา้ถึงเม่ือ 14 สิงหาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.pre.th.newart/.../e/emento2.thm/.        

http://www.pre.th.newart/.../e/emento2.thm/
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3.1.3  พืน้ผิว  (Texture) 
 25ลกัษณะผิว  เป้นลกัษณะของบริเวณพื้นผิวของส่ิงต่างๆ  ที่เม่ือสัมผสัจบัตอ้งหรือเม่ือเห็น
แลว้รู้สึกไดว้า่หยาบ  ละเอียด  มนั  ดา้น  ขรุขระ  ฯลฯ  ลกัษณะผวิดดยทัว่ไปถือวา่เป็นทศันธาตุที่มิได้
เป็นหลกัในการสร้างรูปทรง  เพราะตวัมนัเองมีขอ้จาํกดั  ไม่มีลกัษณะทัว่ไปสมบูรณ์เหมือนธาตุอ่ืนๆ 
ที่กล่าวมาแลว้  ชลูด  น่ิมเสมอ  กล่าววา่  ศิลปินร่วมสมยัหลายคนใชล้กัษณะผิวเป็นทศันธาตุที่สาํคญั
ในการสร้างงาน  ดว้ยการใชพ้ื้นผวิของวสัดุต่างๆ มาประกอบเป็นรูปทรงที่สบูรณ์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 36     ตวัอยา่งภาพแสดงเร่ืองพื้นผวิ 
 
 26งานประติมากรรมลกัษณะผวิถือไดว้่าเป็นส่วนประกอบที่สาํคญัอยา่งยิง่  ที่จะเสริมงานให้
เกิดความงามและสมบูรณ์ไดค้วามรู้สึก  เพราะงานประติมากรรมสมัผสัรับรู้ดว้ยสายตาและการสัมผสั
ดว้ยมือ  ดัง่ที่  มยั  ตะติยะ  ไดก้ล่าวถึงลักษณะของพื้นผิวสาํหรับงานประติมากรรมไวว้่า “มิติแห่ง
พื้นผวิที่เรียบ  หยาบ  มนั  แวววาว  ขรุขระ  เกล้ียงเกลา  ฯลฯ  สร้างส่ิงเร้าให้ผูช้มอยากสัมผสัจบัตอ้ง
เสมอ  ซ่ึงพื้นผวิในงานประติมากรรมมี 2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่  พื้นผิววสัดุที่นาํมาสร้าง  คือ  พื้นผิวจากตวั
วสัดุเอง  กบัพื้นผิวที่สร้างขึ้นมาใหม่  เพื่อให้เด่นชัดและเหมาะสมกับผลงานแต่ละช้ิน”      ดงันั้น  
ประติมากรผูส้ร้างสรรคจ์ะพจิารณาอยา่งถ่ีถว้น  ก่อนที่จะแสดงหรือสร้างพื้นผวิลงไปบนผลงานจริง 
______________________________ 

25ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ ( กรุงเทพฯ : อมัรินทร์ปร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จาํกดั, 
2553), 82 , 271. 

26คมสนัต ์คาํสิงหา, ประติมากรรมคนเหมือน (กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพว์าดศิลป์, 2550), 44. 
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ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุด “สองด้านในตน” ขา้พเจา้จึงได้มีการกาํหนด
พื้นผิวให้เหมาะสมกับตวัวสัดุซ่ึงเป็นปูนป้ัน  พื้นผิวที่ป้ันจะแสดงความสดของงาน  คือ  มีที่แบ่ง
จงัหวะของ  การป้ันให้เห็นบนผิวของงาน  ซ่ึงเป็นเสน่ห์ของงานปูนป้ันสดที่แตกต่างจากงานหล่อ
ทัว่ไป  พื้นผิวในงานประติมากรรมเกิดจากการปาดแต่งของเคร่ืองมือป้ัน  บางพื้นที่ตอ้งการให้เกิด
ความเรียบก็เกิดจากการใชแ้ปรงของพู่กนั  พื้นที่เรียบใชน้ิ้วมือที่สวมถุงมือป้ันลูบจนเกิดความเรียบ  
บางพื้นที่ตอ้งการสร้างใหเ้กิดการเคล่ือนไหวหรือเป็นมิติ  จะใชเ้คร่ืองมือป้ันกดเป็นเส้นๆ ให้เกิดเป็น
พื้นผิวที่แตกต่างกันออกไป  ซ่ึงลักษณะพื้นผิวที่สร้างขึ้ นเป็นลักษณะพื้นผิวที่สําคัญที่สามารถ
ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึก  ไปในทิศทางเดียวกบัผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 3.1.4  มวล  มิติ  (Mas and Dimension) 
 มวล  หมายถึง  การร่วมกลุ่มของรูปร่างรูปทรงที่มีความกลมกลืนกนั  หรือวตัถุที่มีความหนา  
เป็นรูปทรงที่มีปริมาตร  ในงานประติมากรรมจดัไดว้่าเป็นส่วนสาํคญัมาก  เพราะงานประติมากรรม
จะตอ้งแสดงปริมาตร  เพื่อทาํให้เกิดมวล  รูปทรงที่เป็นมิติที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเป็นกอ้น  รวมเป็น
รูปทรงเกิดมิติทั้งสามมิติและสองมิติ  สามารถสมัผสัและจบัตอ้งได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37     ตวัอยา่งภาพแสดงเร่ืองมวล มิติ 
 
 มิติ  มีการสร้างปริมาตรเพือ่ลวงตาใหเ้กิดมิติ  เพราะการสร้างปริมาตรก็ทาํให้เกิดมิติไดใ้นตวั
อยูแ่ลว้  แต่จะมีการแตกมิติระหวา่งภาพที่ตอ้งการจะใหอ้ยูด่า้นหนา้หรือหลงั  ซ่ึงเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า  
การทาํใหเ้กิดระยะ  มีหนา้  กลาง  หลงั  ซ่ึงใชท้ั้งวธีิการทบัซอ้นและใชข้นาดเป็นตวับอกและใชค้วาม
สูงตํ่าบอกระยะหรือมิติ 
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 ในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมชุดน้ี  มวลในงานประติมากรรมจะขาดไม่ได ้ เพราะ
การสร้างมวลเป็นกระบวนการของการทาํงานประติมากรรม  หรือจะเรียกภาษาช่างว่า  การป้ัน  การ
พอกตวัของวสัดุที่มีปริมาตรให้เกิดเป็นมวล  พร้อมทั้งให้เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงที่ตอ้งการนําเสนอ
นัน่เอง  ส่วนมวลจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยูก่บัการกาํหนดขนาดของรายละเอียดของภาพ  จะสูงตํ่าตอ้งมี
ความสมัพนัธ์กบัการสร้างมิติ  เพราะฉะนั้น  ปริมาตร  มวล  กบัมิติ  จะมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั
กบัการสร้างผลงานประติมากรรมอยูเ่สมอ  การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมในคร้ังน้ี  จึงเป็นการ
สร้างสรรคโ์ดยการใชป้ริมาตรของวสัดุสร้างมวล  เพื่อให้เป็นรูปร่างรูปทรงผนวกกบัเทคนิคพื้นผิว  
เสน ้ พื้นที่วา่ง  ใหเ้กิดเร่ืองราวอารมณ์ความรู้สึกตอบสนองกบัแนวความคิดในการทาํงานวทิยานิพนธ์ 
 
 3.1.5  พืน้ที่ว่าง  (Space) 
 27ในงานประติมากรรมถือวา่เป็นส่วนประกอบที่สาํคญัมาก  เพราะจะทาํให้เกิดรูปทรงต่างๆ 
ของมวล  ทาํให้ดูไม่ทึบไม่ตนัไม่อึดอัด  บริเวณพื้นที่ว่างของงานประติมากรรมมี 2 ลักษณะ  คือ  
บริเวณพื้นที่วา่งภายนอกรูปทรง (Negative) จะอยูบ่ริเวณภายนอก  เสน้รอบนอก (out line) ของรูปร่าง  
บริเวณอีกอนัหน่ึงคือ  บริเวณพื้นที่ว่างภายในรูปทรง  คือ  จะเกิดช่องว่างที่ทะลุทะลวงรูปทรงทาํให้
เห็นพื้นหลงั (Background)  อีกดา้นหน่ึง  หรือจะเรียกอีกอยา่งตามภาษาช่างประติมากรรมที่ขา้พเจา้
เรียกกนัวา่  ช่องไฟ  นัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่38     ตวัอยา่งภาพแสดงเร่ืองพื้นที่วา่ง 
______________________________ 

27คมสนัต ์คาํสิงหา, ประติมากรรมคนเหมือน (กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพว์าดศิลป์,2550), 46. 
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 ในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมชุดน้ี  มีการใช้ทศันธาตุทางศิลปะเร่ือง Space  โดย
เรียกอีกอยา่งวา่ช่องไฟ  ดดยใหช่้องไฟห่างระหวา่งรูปทรงแต่ละรูปทรงไวเ้พียงเล็กน้อย  ในบางพื้นที่
ช่องไฟดูเหมือนแคบ  บีบ  จนกระทัง่รูปทรงเกิดการทบัซ้อนกนั  เพราะขา้พเจา้ตอ้งการแสดงให้เห็น
ถึงความอึดอัด  การบีบรัดมากมาย  วุ่นวาย  เหมือนมีอะไรรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้ได้
อารมณ์ความรู้สึกตามแนวความคิดของวทิยานิพนธ ์ Space หรือ ช่องไฟ  จึงมีส่วนสาํคญัในการสร้าง
อารมณ์ความรู้สึกในเน้ืองานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 3.1.6  สี  (Color) 
 28ในงานประติมากรรมโดยทัว่ไปแล้ว  ถ้างานแนวเหมือนจริงจะไม่ระบายสี  เพราะงาน
ประติมากรรมจะแสดงคุณค่าของปริมาตร  แสงเงา  การแสดงมวล  มิติ  และแสดงคุณค่าของวสัดุ  ซ่ึง
จะปรากฎสีของวสัดุในตวังาน  เช่น  สีหินอ่อนต่างๆ  สีไมส้ัก  เป้นตน้  แต่กรณีหล่องานด้วยวสัดุ
ต่างๆ   ซ่ึงจะตอ้งแต่งสีให้เหมือนวสัดุอ่ืนๆ ตามความตอ้งการ  เช่น  ปัดทองให้เหมือนโลหะหรือ
หล่อเรซินผสมผงหินให้เหมือนหินอ่อน  ส่วนงานประติมากรรมสมยัใหม่  การใชสี้จะมีส่วนในการ
นํามาใช้ในงานมากโดยกรรมวิธีต่างๆ ซ่ึงถือว่าสีมีความสําคัญอย่างหน่ึงในงานประติมากรรม
สมยัใหม่ 
 
 
 
 
 
 

 
           ภาพที่ 39     ตวัอยา่งภาพสีจากวสัดุ 
  

เน่ืองจากการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมชุด “สองดา้นในตน” ขา้พเจา้ตอ้งการแสดง
พื้นผวิและสีของปูนสด  เป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของวสัดุ  ปริมาตร  แสงเงา  มวลและมิติ  จึงใช้
เป็นสีของวสัดุปูนป้ัน  ทั้งยงัมีสีที่เป็นกลาง  คือ  ไม่ดาํไม่ขาว  ก็บ่งบอกนยัยะความเป็นสองดา้นในตน
ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
______________________________ 

28คมสนัต ์คาํสิงหา, ประติมากรรมคนเหมือน (กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพว์าดศิลป์, 2550), 46. 
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บทที ่4 
 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์และการพฒันา 
 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สองด้านในตน” เป็นการพฒันาผลงานต่อเน่ืองจาก
การทดลองงานศิลปะ  ในช่วงปี 2554  ของขา้พเจา้  ซ่ึงไดมี้การศึกษาคน้ควา้ทดลอง  เพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทั้ งเร่ืององค์ประกอบการสร้างรูปภาพ  เทคนิคต่างๆ ในการ
สร้างสรรค ์ รวมทั้งแนวความคิดที่ใชใ้นช้ินงานที่แสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น 
 การคน้ควา้ขอ้มูลของการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมของขา้พเจา้  รวมถึงการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ขอ้มูล  ผสมผสานกับความรู้สึกและจินตนาการภายในใจ  ซ่ึงได้มีการพมันาและ
คล่ีคลายผลงานจากช่วงก่อนวทิยานิพนธแ์ละช่วงวิทยานิพนธ์  เพื่อให้การสร้างสรรคมี์ความสมบูรณ์
ที่สุด  ขา้พเจา้จึงมีแนวทางการพฒันาเป็นส่ีช่วง  ดงัต่อไปน้ี.- 
 
ระยะที่ 1  การสร้างสรรค์ผลงานปีการศึกษา 2554 
 การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานในระยะเร่ิมตน้  เป็นการทดลองการสร้างสรรคง์านศิลปะ
เพือ่หาแนวทางการทาํงาน  ทั้งเร่ืองแนวความคิดในการทาํงาน  กระบวนการทาํงานว่าตอ้งใชเ้ทคนิค
อะไรในการทํางานสร้างสรรค์  เพราะกระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรมมีแนวทาง
หลากหลายรูปแบบ  จนได้รูปแบบกระบวนการทาํงานโดยใช้เทคนิคการป้ันดินเหนียว  เป็นงาน
ลกัษณะแบบดินเผา  ลกัษณะงานเป็นแบบภาพนูนนั่นก็คือลายขึ้น  และภาพลายร่องลึกซ่ึงก็คือดา้น
ลายลงที่มีภาพจมอยูใ่นพื้นที่ลกัษณะของแผ่นดิน  ตดัแบ่งเป็นช้ินซ่ึงเป็นเทคนิคของกระบวนการเผา
ดิน  มีแนวความคิดเร่ืองลายขึ้น (Positive) ลายลง (Negative) แสดงเร่ืองราวเน้ือหาเก่ียวกับความ
ขดัแยง้  ส่ิงที่อยูต่รงขา้มกนัที่อยูใ่นตวัเดียวกนั  ส่ิงที่มองเห็นและส่ิงที่มองไม่เห็น  หรือส่ิงที่ดีและส่ิงที่
ไม่ดีที่อยูใ่นตวัตนนั่นเอง  แสดงออกในรูปแบบประติมากรรมไทย  หน้าพระเทวดาแสดงถึงความดี
และหนา้ยกัษแ์สดงถึงความไม่ดี 
 ผลงานช่วงระยะก่อนวทิยานิพนธ์  ระยะที่ 1 น้ี  ประสพปัญหาในเร่ืองของการแสดงออก  ที่
ยึดติดกับงานประติมากรรมไทยมากเกินไป  ในเร่ืองของหน้าพระหน้ายกัษ์การสร้างภาพยงัไม่มี            
ความน่าสนใจการวางองคป์ระกอบเรียบง่ายเกินไป  รวมถึงการสร้างภาพที่ยงัตอ้งพฒันาเพราะผลงาน
ยงัถ่ายทอดมุมมองด้านความงามในรูปแบบจินตนาการของตนได้ไม่ชัดเจน  และไม่สามารถ
ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกไดเ้ท่าที่ควร  ส่วนดา้นเทคนิคดินเผาปัญหาที่พบคือ  การควบคุมเร่ืองดิน
ที่แห้งจะมีรอยแตกร้าวเพราะขาดความชาํนาญ  ทาํให้งานไม่สมบูรณ์  ทาํงานในลกัษณะแผ่นใหญ่
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มากตอ้งมีการตดัดินเป็นแผน่ๆ ทาํใหร้ายละเอียดของงานบางส่วนเสียไป  การควบคุมดูแลไม่ให้ชาํรุด
ยากเกินไป  การขนยา้ยไม่สะดวก  รวมทั้งการทาํงานดินเผาตอ้งให้เวลาและใชเ้วลามาก  เน่ืองจาก
กระบวนการหลายขั้นตอนไม่วา่จะเป็นการรอดินแหง้ก่อนก่อนจะนาํไปเผา  จึงไม่เหมาะกบัการใชท้าํ
วทิยานิพนธ ์ เพราะในการทาํวทิยานิพนธมี์ระยะเวลาที่จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 40    ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ระยะที่ 1 (ภาพร่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41    ภาพผลงานก่อวทิยานิพนธ ์ ระยะที่ 1 (งานป้ันดินเผา) 
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ระยะที่ 2  การสร้างสรรค์ผลงานต้นปีการศึกษา 2555 
 ผลงานระยะน้ีเป็นช่วงปรับเปล่ียนและแก้ไขไปในช่วงแรก  ซ่ึงยงัไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจ
เท่าไหร่นกั  จากปัญหาที่เกิดจากการสร้างสรรคใ์นระยะแรก  ทาํใหเ้ร่ิมหาขอ้มูลในการทาํงานมากขึ้น  
แต่ยงัคงใชเ้ทคนิคการป้ันในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม  แต่มีการปรับเปล่ียนวสัดุมาเป็นดิน
นํ้ ามนัเพือ่จะหล่อเป็นอีกวสัดุอ่ืนๆ เช่น เรซ่ินหรือโลหะ  ส่วนเร่ืองแนวความคิดยงัคงแนวความคิดเดิม  
คือเร่ืองลายขึ้นและลายลง  แต่มีการปรับแบบใหมี้การสร้างภาพเป็นเร่ืองราวมากขึ้น  โดยให้มีภาพฟิก
เกอร์เขา้มาประกอบ  เพื่อใหแ้สดงอารมณ์ความรู้สึกของานได้   ช่วงน้ีขา้พเจา้ทดลองสร้างสรรคเ์พิ่ม
ในอีกรูปแบบหน่ึงคือ  ใชเ้ชิงสญัลกัษณ์แทนการใชใ้นเร่ืองลายขึ้นลายลง  เพือ่หาแนวทางใหม่ 
 
 จากการปรับเปล่ียนปรับปรุงแกไ้ขจากช่วงระยะที่ 2  จึงไดมี้การนาํมาวิเคราะห์โดยเพื่อนๆ 
และอาจารยท์ี่ปรึกษา  รวมทั้งอาจารยผ์ูส้อน  ก็จะพบปัญหาคือ  ในเร่ืองแนวความคิดลายขึ้นลายลง  
ยงัตอบโจทยใ์นการทาํงานได้ไม่ชัดเจน  ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์  ยงัไม่สอดคล้องกับเร่ือง  
รวมทั้งการแสดงออกของช้ินงาน  การสร้างภาพยงัไม่สะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกไดเ้ท่าที่ควร  ส่วน
เร่ืองเทคนิคการป้ัน  ซ่ึงเปล่ียนเป็นวสัดุดินนํ้ ามันนั้น  จะพบปัญหาเร่ืองการหล่อ  เน่ืองจากการ
สร้างสรรคผ์ลงานเป็นงานลกัษณะที่มีรายละเอียดจากเทนนิคการป้ัน  ร่องรอยการป้ันที่เป็นจงัหวะที่
เป็นเสน่ห์ในงาน  เม่ือผ่านกรรมวิธีการหล่อ  จะทาํให้ร่องรอยนั้นหายไปคุณค่าทางความงามอาจจะ
ลดลง 
 อย่างไรก็ตาม  การทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะของข้พาเจา้  ก็มิได้สูญเปล่าเลยที่เดียว  
ผลงานสร้างสรรคใ์นอีกรูปแบบหน่ึงที่ทาํเพิ่ม  ใชเ้น้ือหาในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ก็เป็นที่น่าพอใจ  
สามารถแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกไดดี้ขึ้น  จึงไดน้าํไปพฒันาในระยะที่ 3  ต่อไป 
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ภาพที่ 42    ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 1 (ป้ันดินนํ้ามนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 43    ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 2 (ป้ันดินนํ้ ามนั) 
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ภาพที ่44    ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 3 (ป้ันดินนํ้ ามนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45     ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 4 (ป้ันดินนํ้ ามนั) 
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ระยะที่ 3  การสร้างสรรค์ผลงานช่วงปลายปีการศึกษา 2555  และช่วงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 จากปัญหาที่เกิดในการสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2  ทาํให้ขา้พเจา้ไดนึ้ก
ยอ้นกลบัมาทบทวนในเร่ืองแนวความคิดอยา่งเป็นจริงเป็นจงัอีกคร้ัง  ส่งผลให้ตอ้งปรับเปล่ียนหัวขอ้
เพือ่สอดคลอ้งกบังานเป็น “สองดา้นในตน”  และมุ่งเน้นเน้ือหาเร่ืองราวแนวความคิดให้ชดัเจนมาก
ขึ้น  ไดมุ่้งไปที่ความดีและความชัว่  ซ่ึงก็คือ  คนมีสองดา้น  มีทั้งดา้นดีและดา้นชัว่ในตวัตนนัน่เอง 
 
 การสร้างภาพยงัคงใชฟิ้กเกอร์และสัญลกัษณ์แสดงเร่ืองราว  แต่จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมคือ  
ใหต้วัฟิกเกอร์แสดงอาการ  อากบักิริยา อารมณ์ใหม้ากขึ้น  รวมทั้งเร่ิมใชต้นเองเป็นผูส่ื้อถึงอารมณ์นั้น
ดว้ย  ส่วนเร่ืองเทนคนิคกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานนั้น  ขา้พเจา้ไปคน้ควา้ศึกษาเพิ่มเติมจนไดใ้ช้
กระบวนการทางการป้ันปูนตาํโบราณเป้นวสัดุในการสร้างสรรค์  ซ่ึงสามารถตอบโจทยใ์นเร่ือง
กระบวนการสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอย่างดี  เน่ืองจากการป้ันปูนสดสามารถป้ันเก็บรายละเอียดไดดี้  ตวั
วสัดุสามารถแสดงพื้นผวิ (Texture) ในตวังานไดเ้ป็นอยา่งดี  ลกัษณะการป้ันคือ  เม่ือป้ันแลว้ก็ไม่ตอ้ง
ผ่านกระบวนการหล่อ  สามารถเป็นช้ินงานที่สมบูรณ์ไดเ้ลย  ให้คุณค่าทางความงามของคุณค่าทาง
วสัดุ  ทั้งยงัเป็นการอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีอาชีพการป้ันปูนตาํโบราณไดอี้กดว้ย 
 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงระยะที่ 3 ถือไดว้า่ประสบความสาํเร็จในหลายๆ ดา้น  ทั้งหัวขอ้
แนวความคิด  การสร้างภาพ  รวมทั้งกระบวนการสร้างสรรค์ที่ใช้วสัดุปูนหรือการป้ันปูนนั่นเอง  
อยา่งไรก็ดี  การสร้างสรรคผ์ลงานระยะที่ 3  ใช่ว่าจะไม่พบปัญหาซะเลยทีเดียว  ปัญหาที่พบก็อาจจะ
เป็นการแสดงออกของตวัภาพที่ยงัแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อีก  ความถูกตอ้งของฟิกเกอร์ที่ตอ้ง
ศึกษาเพิม่เติม  เพือ่ใหภ้าพสมบูรณ์มากขึ้น  โครงสร้างโดยรวมยงัไม่ค่อยลงตวัสักเท่าไหร่  ยงัตอ้งหา
องคป์ระกอบใหม่ๆ ที่น่าสนใจใหม้ากขึ้นอีก  อยา่งไรก็ตาม  ขา้พเจา้จะนาํเอาปัญหาการแกปั้ญหาใน
ผลงานทั้งหมดไปสู่การพฒันาผลงานช่วงวทิยานิพนธต์่อไป 
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ภาพที่ 46     ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ระยะที่ 3 ช้ินที่ 1 
 

ช่ืองาน  :  สองดา้นในตน 1 
ขนาด  :  59 x 59 ซม.  
เทคนิค  :  ปูนป้ันสาํเร็จรูป 
ศิลปิน  :  นายปัญญา   คาํเคน 
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ภาพที่ 47     ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ระยะที่ 3 ช้ินที่ 2 
 

ช่ืองาน  :  สองดา้นในตน 2 
ขนาด  :  60 x 72 ซม.  
เทคนิค  :  ปูนป้ันสาํเร็จรูป 
ศิลปิน  :  นายปัญญา   คาํเคน 
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ภาพที่ 48    ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์ระยะที่ 3 ช้ินที่ 3 
 
ช่ืองาน  :  สองดา้นในตน 3 
ขนาด  :  60 x 80 ซม.  
เทคนิค  :  ปูนป้ันสาํเร็จรูป 
ศิลปิน  :  นายปัญญา   คาํเคน 



 
 

77 
 

ระยะที่ 4   การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2556 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  “สองด้านในตน”  ขา้พเจ้าได้พฒันาผลงานและ
สร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆ กัน  เป็นการสรุปผลทั้งหมดจากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมความคิด
เทคนิควธีิการ  ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ในการสร้างสรรคแ์ละการแสดงออก  เพื่อให้ผลงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ขา้พเจา้ไดต้ั้งใจไว ้
 
 กล่าวโดยสรุป  ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมดน้ี  ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์  ใน
เน้ือหาสาระที่แสดงใหเ้ห็นถึง  สภาวะจิตใจของคน  การต่อสูร้ะหว่างจิตดีและจิตชัว่ในตวัตนมนุษยท์ี่
มีสองด้าน  โดยการส่ือความหมายผ่านเทคนิคการป้ันปูนตาํโบราณผสมผสานกบัวสัดุใหม่  คือปูน
สาํเร็จรูป  โดยอาศยัแรงบนัดาลใจจากความเช่ือ  ความรู้สึกบวกกบัจินตนาการของขา้พเจา้เก่ียวกบัจิต
ดีจิตชัว่ในตวัตนของมนุษยอ์อกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ  ตามความตั้งใจของขา้พเจา้ทุกประการ  เป็น
ผลงานประติมากรรมภาพนูนจากปูนป้ันทั้งหมด  ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
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           ภาพที ่49 ภาพผลงานวทิยานิพนธช้ิ์นที่ 1 “สองดา้นในตน” 1 ขนาด 90x70 ซม.  
 

ช่ืองาน  :  สองดา้นในตน 4 
ขนาด  :  73 x 90 ซม.  
เทคนิค  :  ปูนป้ันสาํเร็จรูป 
ศิลปิน  :  นายปัญญา   คาํเคน 
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วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  ช้ินที่ 1 
ช่ือผลงาน  :  “สองด้านในตน 4” 
 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ทางรูปแบบ 
 ลกัษณะของงานเป็นงานประติมากรรมภาพนูนตํ่า  โดยใช้เทคนิคการป้ันปูนสด  บนแผ่น
กระดานไม้ที่เป็นรูปทรงคล้ายหยดนํ้ าหรืออาจจะมองดูคล้ายดอกบัว  รูปทรงรูปร่างที่ใช้ในการ
สร้างสรรคป์ระกอบดว้ยรูปทรงอินทรียรู์ป  คือ  คน  ที่มีลกัษณะ 6 แขน  ร่างกายแขนขาแปรสภาพ
ตามจินตนาการของผูส้ร้างสรรคใ์ห้รูปร่างผิดปกติจากร่างกายมนุษยท์ัว่ไป  และใช้ดอกบวั  ปีกนก  
ปีกคา้งคาว  งู  หัวกระโหลก  และรูปทรงอิสระคือ  เมฆ  ไฟ  หนามแหลม  มาประกอบในภาพ  ใช้
เทคนิคด้านพื้นผิวเข้ามาประกอบเช่น  พื้นที่ท ําให้รู้สึกหยาบกระด้าง  เรียบ  เข้ามาอยู่ในการ
สร้างสรรคเ์พือ่แสดงสนบัสนุนดา้นความรู้สึกใหก้บัช้ินงาน  การใชอ้งคป์ระกอบมีการใชค้วามสมดุล
ซา้ยขวาเท่ากนัจุดเด่นจะอยูต่รงกลาง  รายละเอียดจะจดัใหอ้ยูด่า้นขา้งโดยรอบ 
 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ทางความคดิ 
 ขา้พเจา้ไดแ้นวความคิดมาจากการนัง่สมาธิเจริญภาวนาที่มีการต่อสูข้องจิตใจระหว่างจิตดีกบั
จิตชัว่  โดยใชก้ารนาํเสนอของคนในท่านั่งที่คลา้ยการนั่งสมาธิ  มีแขนหลายแขนแสดงถึงความลงัเล
ของจิตใจที่อยากจะกระทาํทั้งความดีและความชัว่  ร่างกายมีทั้งส่วนเป็นมนุษยแ์ละแปรสภาพเป็นสัตว์
เดรัจฉานแสดงถึงมีสองตวัในตน  ใชส้ัญลกัษณ์ปีกนกแสดงดา้นความดีอิสระเสรี  ใชส้ัญลกัษณ์ปีก
คา้งคาวแสดงดา้นความชัว่มืดมิดอึดอดั  ใชส้ญัลกัษณ์งูที่เป็นอสรพิษแสดงความชัว่ร้ายความอนัตราย  
ใชส้ญัลกัษณ์ที่มีรูปทรงคลา้ยไฟแสดงถึงความเดือดร้อนเผาไมห้ทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย ์ ใช้
สญัลกัษณ์ดอกบวัแสดงถึงความดีงามในทางพระพทุธศาสนาถือวา่ดอกบวัเป็นตวัแทนของความดี  มี
สัญลักษณ์อุนาโลมที่แสดงถึงปัญญา  หมายถึงการใช้ปัญญาวิเคราะห์แยกแยะความดีความชั่วใน
ตวัตนของมนุษยน์ัน่เอง 
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ภาพที่ 50   ภาพผลงานวทิยานิพนธช้ิ์นที่ 2 “สองดา้นในตน” 2 ขนาด 80x60 ซม.   
 
ช่ืองาน  :  สองดา้นในตน 5 
ขนาด  :  60 x 80 ซม.  
เทคนิค  :  ปูนป้ันสาํเร็จรูป 
ศิลปิน  :  นายปัญญา   คาํเคน 
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วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  ช้ินที่ 2 
ช่ือผลงาน  :  “สองด้านในตน 5” 
 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ทางรูปแบบ 
 ลกัษณะของงานช้ินที่ 2 เป็นงานประติมากรรมภาพนูนตํ่า  โดยใชเ้ทคนิคการป้ันปูนสด  บน
แผน่กระดานที่เป็นรูปทรงวงรีในแนวตั้ง  รูปร่างรูปทรงที่ใชใ้นการสร้างสรรคป์ระกอบดว้ย  ภาพคน
ที่เป็นทั้ง  ผูช้าย  เด็ก  ผูห้ญิง  ที่มีการปรุงแต่งตามจินตนาการของผูส้ร้างสรรค ์  และหัวกระโหลก  
ปีกนก  ปีกคา้งคาว  งู  ไฟ  ดอกบวั  มาประกอบจดัวางโดยให้องคป์ระกอบความสมดุลซ้ายขวา  มี   
การใชเ้สน้ทาํใหเ้กิดพื้นผวิ  เกิดความรู้สึกเคล่ือนไหวต่อเน่ือง 
 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ทางความคดิ 
 ขา้พเจา้ไดแ้นวความคิดจากพฤติกรรมของมนุษยใ์นขณะที่ตอ้งต่อสูก้บัความไม่ดีในจิตใจของ
ตนเอง  คนเราจะคิดทบทวนเพื่อที่จะเลือกกระทาํในส่ิงที่ดีหรือไม่ดี  ซ่ึงเป็นการต่อสู้ของจิตใจที่
แสดงออกทางพฤติกรรม  โดยใชรู้ปแบบการนาํเสนอของคนในท่านั่งคิด  แสดงท่าทางหน้าตาที่ปรุง
แต่งตามจินตนาการ  โดยสังเกตเห็นจากเวลาคนโกรธหน้าตาจะคล้ายยกัษ์  ซ่ึงภาพยกัษ์ในงาน
จิตรกรรมและประติมากรรมไทยหรือยกัษใ์นความเช่ือโดยทัว่ไปจะคล่ีคลายมาจากคนที่อยูใ่นภวงัค์
ความโกรธโมโมร้าย  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  ขา้พเจา้จึงแสดงหน้าตาคนออกมาคล้ายยกัษ์  ซ่ึงแสดง
ตวัตนทางดา้นไม่ดีดา้นความชัว่  ประกอบกบัช่วงขณะเวลาคนเราโกรธโมโหจะมองไม่เห็นความจริง  
จะเห็นดีเป็นชัว่เห็นชัว่เป็นดี  ขา้พเจา้จึงใชภ้าพเด็กที่มีหนา้เป็นสตัวเ์ดรัจฉานมีปีก  ผูห้ญิงเป็นภาพคร่ึง
คนคร่ึงสตัวห์นา้เป็นหวักระโหลกบนหัวศีรษะมีดอกบวัที่แสดงถึงความสับสนระหว่างความดีความ
ชัว่  ซ่ึงคนที่อยูใ่นภวงัคค์วามโกรธโมโหร้ายจะมองไม่เห็นในส่ิงที่เป็นจริง  แสดงถึงภวงัคใ์นการต่อสู้
ภายในจิตใจของคนนัน่เอง 
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ภาพที่ 51    ภาพผลงานวทิยานิพนธช้ิ์นที่ 3 “สองดา้นในตน” 3 ขนาด 80x60 ซม.  

 
ช่ืองาน  :  สองดา้นในตน 6 
ขนาด  :  60 x 80 ซม.  
เทคนิค  :  ปูนป้ันสาํเร็จรูป 
ศิลปิน  :  นายปัญญา   คาํเคน 
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วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  ช้ินที่ 3 
ช่ือผลงาน  :  “สองด้านในตน 6” 
 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ทางรูปแบบ 
 ลกัษณะของผลงานช้ินที่ 3  เป็นผลงานประติมากรรมภาพนูนตํ่า  บนแผ่นไมรู้ปทรงวงรีใน
แนวตั้ง  การแสดงออกเป็นภาพผูช้ายคร่ึงคนคร่ึงสัตวค์ลา้ย “อรหัน” ในงานจิตรกรรมประติมากรรม
ไทย  เป็นการผสมระหวา่งมนุษยก์บัสตัวใ์นรูปทรงแบบไทยๆ มีปีกเป็นนกและปีกคา้งคาว  มี 3 แขน  
จบังู  มีขาเป็นสัตว์คล้ายขาสิงจบังูยืนอยู่บนกองหัวกระโหลก  มีงูพนัที่คอ  มีดอกบวัเกิดจากอก
ดา้นซา้ยตรงตาํแหน่งหัวใจ  ยืน่ขึ้นมาอยูบ่นหัวคน  ใบหน้าผสมความเป็นยกัษใ์นรูปแบบไทย  มีลิ้น
สองแฉก  มีเปลวรัศมีพุ่งเป็นไฟผสมกบักอ้นเมฆ  ซ่ึงเป็นการใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ มาประกอบให้เกิด
องคป์ระกอบเพือ่ความหมาย 
 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ทางแนวความคดิ 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธช้ิ์นที่ 3  ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจและแนวความคิดจาก 
“นกอรหนั”  ซ่ึงเช่ือวา่อยูใ่นป่าหิมพานตแ์ดนลบัแลแห่งชมพูทวีป  เป็นผูเ้ผยให้มนุษยไ์ดรั้บรู้เกี่ยวกบั  
โลกธรรมที่เช่ือมโยงถึงมรรคมีองคแ์ปด  คาํสอนแห่งองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้น้อมนาํมาเป็น
แนวสู่การเรียนรู้ไปอีกแปดหม่ืนส่ีพนัพระธรรมขนัธ ์ อนัพงึสะดบัตรัยคมสติปัญญาที่จะนาํมาตดับวง
แห่งทุกขท์ั้งปวง  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  จึงมีการนาํมาตดัทอนปรุงแต่งตามจินตนาการของขา้พเจา้เอง  
ผนวกกบัรูปทรงเชิงสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่ส่ือถึงความดีความชัว่  รูปทรงของงู  หัวกระโหลก  ปีกนก  ปีก
คา้งคาว  ดอกบวั  เพือ่แสดงเน้ือหาเร่ืองราวของการต่อสูภ้ายในจิตใจมนุษย ์

นอกจากน้ี  ขา้พเจา้ยงัสอดแทรกเน้ือหาในเร่ืองความชัว่ความไม่ดีในเชิงความหมายของคาํ
พงัเพยที่กล่าวถึงการพดูที่ไม่ดีที่วา่ “ล้ินสองแฉก” เพื่อให้ไดค้วามหลากหลายทางความคิดในการชม
ภาพอีกดว้ย 
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ภาพที่ 52    ภาพผลงานวทิยานิพนธช้ิ์นที่ 4 “สองดา้นในตน” 4 ขนาด 80x60 ซม.  
 
ช่ืองาน  :  สองดา้นในตน 7 
ขนาด  :  60 x 80 ซม.  
เทคนิค  :  ปูนป้ันสาํเร็จรูป 
ศิลปิน  :  นายปัญญา   คาํเคน 
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วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  ช้ินที่ 4 
ช่ือผลงาน  :  “สองด้านในตน 7” 
 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ทางรูปแบบ 
 รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินที่ 4  เป็นลกัษณะงานประติมากรรมภาพนูนตํ่า  บนแผ่น
ไม้ที่เป็นรูปทรงวงรีแนวตั้ง  ป้ันด้วยปูนสดเป็นเทคนิคการป้ันเหมือนกับผลงานช้ินที่ 1,2 และ 3  
แสดงรูปภาพรูปทรงเป็นรูปคน  แสดงฟิกเกอร์ที่มีรูปร่างกาํยาํแข็งแรง  ในรูปแบบจินตนาการของผู ้
สร้างสรรค ์ เป็นคร่ึงคนคร่ึงสตัวเ์ดรัจฉาน  ช่วงสะโพกถึงเทา้มีรูปร่างที่ผิดแปลกมนุษย ์ มี 4 แขน  มี
ปีกนกและปีกคา้งคาว  แสดงท่าทางบิดตวัเพื่อที่จะอุม้ชูดอกบวั  อยูบ่นกองหัวกระโหลกที่มีทั้งงูและ
หนามแหลมคมคอยทิ่มแทง  ซ่ึงสญัลกัษณ์ที่ใชจ้ะไม่แตกต่างจากช้ินที่ 1,2 และ 3  มากนัก  เน่ืองจาก
เป็นการพฒันาผลงานอยา่งต่อเน่ือง 
 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ทางแนวความคดิ 
 จากการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินที่ 1,2 และ 3  ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจจากคนนั่งสมาธิ  จาก
พฤติกรรมการคิด  จากนกอรหัน  จนมาถึงการสร้างสรรคช้ิ์นที่ 4  ขา้พเจา้จึงใช้แรงบนัดาลใจจาก
สภาวะจิตใจของตนเองที่ตอ้งต่อสูก้บัความชัว่ภายในจิตใจที่เตม็ไปดว้ยความทุกข ์ ที่เกิดจากการทาํส่ิง
ไม่ดี  การคิดไม่ดีทาํไม่ดีหรือความชัว่  ซ่ึงการต่อสูภ้ายในจิตใจนั้นตอ้งอาศยัแรงผลกัพลงัความดี  ใน
การผลกัดนัเพื่อที่จะชนะจิตใจดา้นชัว่ของตนเอง  เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความดีที่เป็นนามธรรมให้ออกมา
เป็นรูปธรรมในเชิงสัญลักษณ์  โดยการใช้ฟิกเกอร์มนุษยท์ี่มีความแข็งแรง  กล้ามเน้ือแข็งแรง  มี
พละกาํลงัในการต่อสู ้ มาใชม้าปรุงแต่งตามจินตนาการใหเ้ป็นภาพคร่ึงคนคร่ึงสัตว ์ เพื่อแสดงถึงสอง
ดา้นในตนผนวกกบัสัญลกัษณ์ที่ส่ือถึงความดีความชัว่  ซ่ึงเป็นการใชส้ัญลักษณ์เหมือนกบัช้ินที่ 1,2 
และ 3 
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ภาพที ่53   ภาพผลงานวทิยานิพนธช้ิ์นที่ 5 “สองดา้นในตน” 5 ขนาด 80x60 ซม.   
 
ช่ืองาน  :  สองดา้นในตน 8 
ขนาด  :  60 x 80 ซม.  
เทคนิค  :  ปูนป้ันสาํเร็จรูป 
ศิลปิน  :  นายปัญญา   คาํเคน 
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วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  ช้ินที่ 5 
ช่ือผลงาน  :  “สองด้านในตน 8” 
 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ทางรูปแบบ 
 รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินที่  5 น้ี  ยงัคงเป็นการป้ันปูนสดและเป็นผลงาน
ประติมากรรมภาพนูนตํ่าเหมือนช้ินที่ 1,2,3 และ 4  บนแผน่ไมรู้ปวงรีแนวตั้ง  รูปแบบรูปร่างรูปทรงที่
ใชเ้ป็นภาพฟิกเกอร์คนมีปีกนกปีกคา้งคาว  ช่วงขาและเทา้ปรุงแต่งตามจินตนาการผสมกบัสัตวผ์ิด
แปลกจากมนุษยท์ัว่ไป  นั่งคุกเข่าพร้อมกับแบกยกก้อนเมฆที่ภายในมีภาพดอกบวัที่กาํลังเบ่งบาน  
พร้อมกบัหนัหนา้มองเด็กที่มีปีกนกสองขา้งนัง่พนมมืออยูบ่นกอ้นเมฆ  และดา้นหลงัมีผูห้ญิงที่เป็นหวั
กระโหลกคอยเกาะไว ้ ดา้นล่างประกอบไปดว้ยงู  กองหวักระโหลกและหนามแหลมที่คอยทิ่มแทง 
 
วิเคราะห์การสร้างสรรคทืางความคดิ 
 จากการที่ขา้พเจา้ไดส้งัเกตตนเองจนรู้สึกถึงสภาวะจิตใจของตนเอง  ที่มีทั้งดา้นดีและดา้นไม่
ดีในตวัตนของขา้พเจ้า  จนได้เป็นแรงบันดาลใจและแนวความคิดนํามาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
วทิยานิพนธชุ์ด “สองดา้นในตน” ดว้ยเหตุดงักล่าว  ทาํให้ผลงานช้ินที่ 5  ซ่ึงเป็นช้ินสุดทา้ยที่ขา้พเจา้
ใชแ้รงบนัดาลใจส่วนตวัและสภาวะจิตใจของตนเองให้เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงานซ่ึง
ตวัขา้พเจา้เองยงัมีกิเลสตณัหาและความอยากจนนาํมาซ่ึงความทุกข ์ แต่ดว้ยความดีที่ยงัมีความรักดี มี
ลูกที่เป็นแรงผลักดันในการทาํความดี  จนบางคร้ังการต่อสู้กับความไม่ดีภายในจิตใจต้องอาศัย
แรงผลกัดนัจากภายนอกจากคนรอบขา้ง  งานช้ินที่ 5  จึงเป็นการแสดงออกที่มาจากสภาวะจิตใจของผู ้
สร้างสรรคเ์องผนวกกับจินตนาการและประสบการณ์กบัสัญลกัษณ์ที่แทนค่าความดีความชัว่  จาก   
การทาํงานที่ผา่นมานาํมาผสมผสานในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

88 
 

บทที ่5 
 

บทสรุป 
 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้  “สองด้านในตน”  เป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่ตอ้งการ
นาํเสนอเร่ืองราว  ของสภาวะจิตใจของคนที่ตอ้งต่อสูก้นัระหว่างจิตดีและจิตชัว่ในตวัตนของมนุษยท์ี่
มีสองด้าน  ใช้จินตนาการของขา้พเจา้ผนวกเขา้กับขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาคน้ควา้มาสร้างสรรค์
ถ่ายทอด  ผ่านกระบวนการเทคนิคการป้ันปูนแบบโบราณออกมาในรูปแบบงานประติมากรรมภาพ
นูน  เพือ่เป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัใหผู้ค้นในสงัคมไดต้ระหนกัถึงความดีที่มีอยูใ่นตวัตนไม่ให้ดา้น
มืดเขา้มาบดบงั  กระตุน้จิตสาํนึกที่ดีงามใหมี้กาํลงัสูงขึ้นในเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั 
 วธีิการดาํเนินการสร้างสรรคเ์ร่ิมจาก  การที่ตนเองตระหนกัในความดีความชัว่ในตวัตน  แลว้
เร่ิมมองบุคคลในสงัคมวา่เป็นเหมือนกนัหรือไม่  จนเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานจึงมี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งนํามาวิเคราะห์และจดัลาํดับขั้นตอนทางความคิด  เม่ือได้
แนวทางที่ชดัเจนจึงเร่ิมเก็บขอ้มูลแบบเจาะลึก  พร้อมทั้งทดลองสร้างสรรคผ์ลงานไปพร้อมๆ กบัการ
คน้ควา้ขอ้มูลเสริม  โดยการศึกษาจากงานศิลปะและศิลปินที่มีการทาํงานใกลเ้คียงกบัแนวความคิด
ของขา้พเจา้  คติความเช่ือทางศาสนาที่สอดคล้องกับงาน  รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกับปูนป้ัน  เพื่อให้ได้
ขอ้มูลที่เหมาพสมสอดคลอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานมากที่สุด  พร้อมทั้งวเิคราะห์ผลที่ไดรั้บจากการ
สร้างภาพร่างและงานทดลองว่ามีความสัมพนัธ์กับแนวความคิดที่วางไวห้รือไม่  วิเคราะห์งานที่
สร้างสรรคข์ึ้น  เน้ือหาขอ้ดีและขอ้เสีย  โดยอาจารยท์ี่ปรึกษาเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่องที่
เกิดขึ้นและพฒันาผลงานสร้างสรรคใ์หอ้อกมาสมบูรณ์ที่สุด  การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์อยา่ง
เป็นขั้นตอนทาํใหส้ามารถวเิคราะห์และมองเห็นปัญหาดา้นต่างๆ ตลอดจนการแกปั้ญหานาํไปสู่การ
แสดงออกที่ชัดเจน  ทั้งในดา้นแนวความคิด  กระบวนการสร้างสรรค ์ และยงัสามารถส่ืออารมณ์
ความรู้สึกออกมาไดอ้ยา่งลงตวั  ผลงานสร้างสรรคจึ์งบรรลุวตัถุประสงค ์ อนัจะเป็นแนวทางที่นาํไปสู่
การพฒันาผลงานในขั้นตอนต่อไปไดอี้ก 
 อยา่งไรก็ตาม  ผลงานวทิยานิพนธ ์ “สองดา้นในตน”  ที่ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคข์ึ้นมาน้ี  ก็อาจ
เป็นเพยีงจุดเร่ิมตน้ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะประติมากรรมภาพนูนเชิงสัญลกัษณ์  ที่ยงัสามารถ
พฒันาทั้งรูปแบบ  แนวความคิดและเทคนิควิธีการ  เพื่อทาํให้งานศิลปะมีความสมบูรณ์ลงตวัและมี
คุณค่ามากยิง่ขึ้น  ขา้พเจา้จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารประกอบวิทยานิพนธ์การสร้างสรรคผ์ลงานชุด
น้ี  จะเป็นส่ือที่สะทอ้นทศันคติของผูส้ร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์สาํหรับการพฒันาการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะสาํหรับผูท้ี่สนใจต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีนับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตวัขา้พเจา้เองใน
หลายดา้น  ทั้งในด้านแนวความคิด  ดา้นทกัษะกระบวนการสร้างสรรคง์านประติมากรรมภาพนูน  
ดา้นการศึกษาคน้คว้าเอกสารต่างๆ ในเชิงลึก  ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถต่อยอด
องคค์วามรู้อยา่งลึกซ้ึง  จึงขอสรุปใหข้อ้เสนอแนะสาํหรับผูอ้่านที่มีความสนใจ  ที่นาํไปพฒันาต่อ  ทั้ง
ทางดา้นเน้ือหา  รูปแบบ  และเทคนิคในแนวทางที่สอดคลอ้งใกลเ้คียงกนั  ดงัต่อไปน้ี.- 
 
 -  ผลงานของขา้พเจา้ที่ตอ้งส่ือถึงความดีความชัว่  ตอ้งอาศยัความเขา้ใจจึงจาํเป็นตอ้งศึกษา
ค้นควา้และหาข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์  เพื่อให้มีความเข้าใจเร่ืองราวที่จะ
สร้างสรรคใ์หม้ากที่สุด 
 -  การสร้างสรรคง์านประติมากรรมต่างจากงานจิตรกรรมตรงที่  งานประติมากรรมจะเร่ือง  
มวล  ปริมาตร  เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย  ทาํใหต้วังานมีนํ้ าหนกัเยอะกวา่งานจิตรกรรม  การขนยา้ยจะทาํได้
ยากขึ้นจนถึงการติดตั้งผลงานเพื่อแสดงก็จะยากขึ้น  ผูส้ร้างสรรคจึ์งจาํเป็นตอ้งแกปั้ญหาเร่ืองขนาด  
นํ้ าหนกัและกระบวนการติดตั้งผลงงาน  ไวก่้อนล่วงหนา้ก่อนลงมือสร้างสรรคผ์ลงาน 
 -  จากประสบการณ์ในการป้ันปูนขา้พเจา้ขอแนะนาํว่า  ผูส้ร้างสรรคมี์ความจาํเป็นที่จะตอ้ง
ศึกษาการป้ันปูนและฝึกการใชปู้น  เพราะการป้ันปูนจะแตกต่างจากการป้ันดิน  ป้ันขี้ผึ้งและวสัดุอ่ืนๆ 
ตรงที่ปูนมีระยะเวลาในการแห้งพอแข็งตวัแลว้จะไม่เหมาะกบัการป้ันตกแต่งต่อไป  จึงควรป้ันให้
เสร็จเป็นส่วนๆ ภายในระยะเวลา 2 – 3 ชัว่โมง  และเพื่อให้เกิดความชาํนาญจากประสบการณ์จริงจะ
ทาํใหเ้ขา้ใจวสัดุและสามารถควบคุมวสัดุไดต้ามที่ผูส้ร้างสรรคต์อ้งการ 
 -  ปูนที่ใชจ้ะมีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอนัตรายต่อผวิหนัง  ถา้มีการสัมผสัเป็นเวลานานๆ 
จึงควรใส่ถุงมือและผา้ปิดจมูกป้องกนัฝุ่ นทุกคร้ัง  เน่ืองจากปูนที่ยงัไม่ไดผ้สมนํ้ าจะเป็นผงเหมือนฝุ่ น
ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
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