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บทคัดย่อ 

 

ศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ "ฝุ่ นผงของศาสนา" เป็นการถ่ายทอดทศันคติของข้าพเจ้าท่ีมีต่อ

ศาสนาพุทธในปัจจุบนัท่ีมีความผิดเพี้ยนไปมากโดยใชอ้งคค์วามรู้ทางศิลปะท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาเป็นตวักลาง

ในการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะเชิงจิตรกรรมบนแผ่นไม ้โดยใช้การขดักระดาษทราย ขูดน ้ าหนกั

เขม้บนแผน่ไมอ้อกไปเพื่อเผยให้เห็นวา่ภายใตเ้งามืดนั้นมีส่ิงใดซ่อนเร้นหรือแอบ-อิงอาศยัพระพุทธศาสนา

อยู่  โดยขา้พเจา้ไดใ้ช้สัญลกัษณ์ รูปทรง ท่ีซ่อนความหมายต่างๆ มาจดัองคป์ระกอบในรูปแบบต่างๆ เพื่อ

กระตุน้เตือนให้ผูช้มได้คิดและได้ตระหนักถึงความผิดเพี้ ยนของพระพุทธศาสนาอนัเกิดจากกลุ่มบุคคล 

พิธีกรรม ลทัธิต่างๆ หรือกาลเวลาท่ีปิดกั้นเน้ือเดิมแทข้องหลกัค าสอน ให้บุคคลท่ีไดย้ึดถือฝุ่ นผงภายนอก

เหล่านั้นท่ีคิดเอาเองว่าส่ิงนั้นคือส่ิงท่ีศาสนาสอน ไดมี้ความเห็นท่ีถูกตอ้งว่า ส่ิงเหล่านั้นมิไดเ้ป็นแก่นของ

ศาสนาและไม่ใช่ส่ิงท่ีพระพุทธองคท์รงสอน โดยใชเ้น้ือหาบางส่วนจากพระไตรปิฎกเป็นตวัเทียบเคียงกบั

พระพุทธศาสนาในปัจจุบนั          
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Abstract 

 

 “Dust of Buddhism” expresses my attitude towards a degeneration of Buddhism by using the art 

knowledge I have gained to express it through this panel painting. I use sandpaper to abrade the dark part 

on the surface of the panel as if to reveal a lurking darkness of Buddhism. Each object, which has a unique 

symbolic meaning, is positioned in various ways and works together to motivate the spectators to realize 

the fact about the degeneration of Buddhist morality. It is because of groups of people, worships, 

doctrines, and the passing of time obstructing the intrinsic value of Dharma. Some people, therefore, 

adhere to only a “dust” on the external surface of Buddhism and wrongly believe that is a core of 

Buddhism. Furthermore, if we compare the content in the Tipitaka, the Buddhist scriptures, with Buddhist 

morality nowadays, we will find that it is not the core of Buddhism or what the Buddha taught. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ขา้พเจา้ขอน้อมร าลึกพระคุณบิดามารดา ผูใ้ห้ก าเนิดในครอบครัว ท่ีคอยให้การสนบัสนุน การ

อบรมสั่งสอนรวมถึงการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และเป็นก าลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งในด้านการศึกษา การ

สร้างสรรคง์านศิลปะ รวมถึงใหแ้นวทางในการใชชี้วติต่อขา้พเจา้ดัง่เช่นทุกวนัน้ี 

 ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตาจารยว์ราวฒิุ โตอุรวงศ ์อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ 

ตลอดทั้งให้วิชาความรู้ และแนวคิดอนัเป็นส่วนส าคญัต่อการกระตุน้แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะ และคอยให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง จนน ามาสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 ทา้ยน้ีขอขอบพระคุณหลกัธรรมค าสอนและปรัชญาในศาสนาพุทธท่ีได้กล่อมเกลาจิตใจของ

ขา้พเจา้และเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 
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ค าน า 

 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก

จิตรกรรม ปีการศึกษา 2560 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยมี

วตัถุประสงค์ในการจดัท าเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการศึกษาค้นควา้ การคิดวิเคราะห์ 

ตีความ และสร้างสรรคผ์ลงานชุดศิลปนิพนธ์ท่ีด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบภายใตห้ัวขอ้เร่ือง “ฝุ่ นผง

ของศาสนา (Dust of Buddhism)” ท่ีสะทอ้นถึงการเปิดเผยความจริงท่ีถูกปกปิด จากปัจจยัต่างๆ และเพื่อให้

คนในสังคมไดต้ระหนกัและมองเห็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงของศาสนาท่ีไม่ใช่เป็นอยา่งทุกวนัน้ี 

 ขา้พเจา้หวงัวา่ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะสามารถย  ้าเตือนสติและให้หลกัคิดกบัผูช้มผลงานหรือผูรั้บ

สารได้ตระหนักรู้ถึงความจริงแท้ของศาสนาพุทธ หรือให้ฉุกคิดเพียงเล็กน้อยก็ยงัดี  เพื่อน าไปสู่การ

เปล่ียนแปลงของศาสนาใหอ้ยูอ่ยา่งปกติเฉกเช่นในอดีต 
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ความทุกข์เดือดร้อนไปตามๆ กัน”1 สังคมในปัจจุบนัจึงพบแต่ความวุน่วายและป่ันป่วนเพราะขาด

การใส่ใจในการพฒันาดูแลจิตใจไป 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

 ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยท่ีสามารถช่วย

จรรโลงจิตใจให้ดีข้ึนและมีชีวิตท่ีเป็นสุข ขา้พเจา้จึงไปศึกษาหลกัธรรมต่างๆ เพิ่มเติมว่ามีลกัษณะ

เป็นอยา่งไรและเป็นไปเพื่อส่ิงใด จนขา้พเจา้มีความเขา้ใจในหลกัศาสนาบางประการวา่พุทธศาสนา

มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายในส่ิงใดและมีทิศทางเป็นเช่นไร สังคมไทยในปัจจุบนัมีวฒันธรรม

ประเพณีต่างๆ มากมาย  ส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร พบว่า 

“ประชากรของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 94.6)” 2  เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีเป็นอยา่งมากท่ี

คนไทยนบัถือศาสนาพุทธเป็นจ านวณมาก สังคมไทยตอ้งเป็นสังคมท่ีสงบสุขเพราะทุกคนลว้นตอ้ง

มีการพฒันายกระดับจิตใจเป็นแน่แท้ แต่ในความเป็นจริงนั้นกลับกลายเป็นสังคมท่ีมีแต่ความ

วุ่นวาย อาจเป็นเพราะว่ามีคนจ านวณน้อยมากท่ีรู้จกักบัหลกัศาสนาท่ีแทจ้ริง หรืออาจเป็นเพราะ

ศาสนาพุทธนั้นก็ไดผ้า่นกาลเวลามานานถึง 2560 ปี  ยอ่มมีความเส่ือมเกิดข้ึนเป็นธรรมดา มีส่ิงอ่ืน

ส่ิงแปลกปลอมเขา้มาปะปนผสมผสานกบัความเช่ือ หรือแมแ้ต่ศาสตร์อ่ืนๆ อยูม่ากมาย จนท าให้คน

หลงลืมไปว่าแก่นแทข้องพระพุทธศาสนาคืออะไร เพราะมีความเช่ืออ่ืนๆ คอยปิดกั้นเน้ือเดิมแท้

ของพุทธศาสนา  ดงัท่ี สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวว่า “สังคมไทยเป็นสังคมพุทธท่ีน าเอาศาสนาผี และ

ศาสนาพราหมณ์เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ ด้วย”3  เห็นไดจ้ากศาสตร์บางอย่างท่ีเขา้มามีอิทธิพลจน

กลายเป็นพิธีกรรมทางศาสนาซ่ึงลว้นมาจากคมัภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  ส่ิงเหล่าน้ี

เปรียบไดก้บัฝุ่ นผงท่ีเกาะตามวตัถุต่างๆ หากเราละเลยไม่ท าความสะอาดเสียบา้งก็จะลืมไปวา่พระ

ธรรมค าสอนท่ีแทจ้ริงนั้นถูกปกคลุมไปดว้ยฝุ่ นผงท่ีพอกหนาจนไม่เห็นเน้ือแทภ้ายใน จนกลายเป็น
                                                           

1 หลวงพอ่ปัญญานนัทภิกข,ุ ปฏิวตัคิวามงมงาย, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 2553), 44. 
2 ส านกังานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยแีละการส่ือสาร, สรุปผลการส ารวจสภาะทางสังคมและ

วฒันธรรม, (กรุงเทพฯ: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2557), 10. 
3 สุจิตต ์วงษเ์ทศ, ผ-ีพราหมณ์-พุทธ "ศาสนาแบบไทย" เคร่ืองมือเพ่ือสร้างความมัน่คงในอาณาจกัร, 

เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.museum-press.com/content--3-1664-104439-1.html 
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ว่าเรายึดถือฝุ่ นผงนั้นว่าเป็นหลกัธรรมค าสอนไปเสียแล้ว จนไม่สามารถรู้ได้ว่าส่ิงใดจริง ส่ิงใด

ปลอม  

ในปัจจุบนัพบวา่มีจ านวนคนท่ีไม่นบัถือศาสนามากข้ึนเร่ือยๆ เพราะไม่เห็นความส าคญั

ของศาสนา เน่ืองจากศาสนามีแต่ความงมงายและตนเองเช่ือในหลกัเหตุผลมากจึงปฎิเสธศาสนา คน

เหล่านั้นไดรู้้จกักบัพระพุทธศาสนาท่ีถูกปลอมปน ย  ่ายี จึงเช่ือวา่พระพุทธศาสนามีแต่ความงมงาย

ซ่ึงนั่นเป็นความเห็นท่ีผิดเพราะเน้ือแทข้องพระพุทธศาสนานั้นมีแต่หลกัธรรมท่ีให้คนเหล่านั้น

สามารถพิสูจน์และทดสอบดว้ยตนเองอีกมากมาย  

ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีควรไดรั้บการแกไ้ขโดยเร็วก่อนท่ีพระพุทธศาสนาจะถูกฝุ่ นผงเหล่านั้น

ปิดบงัและปกคลุมเสียจนหมด หากถึงเวลานั้นสังคมก็จะพบแต่ความโกลาหล วุน่วาย ไม่สามารถ

ไวว้างใจใครได ้อนัเป็นสังคมท่ีไม่น่าใชชี้วติอยูเ่สียเลย 

สังคมในปัจจุบัน อ านาจแห่งเงินตราท าให้ศีลธรรมความเป็นมนุษย์เส่ือมทรามลง

เน่ืองมาจากการแข่งขนักนับริโภควตัถุนิยมท่ีมากเกินพอดี จนก่อให้เกิดความวุ่นวาย ต่อสู้ด้ินรน

เพื่อให้ได้มาซ่ึงวตัถุนั้นๆ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณ ด้วยความคิดท่ีมุ่งเพียงการ

พยายามด้ินรนเอาตวัรอด ท าให้ละเลยในเร่ืองคุณค่าทางจิตใจหรือหลกัธรรมในศาสนา อนัเป็นเหตุ

ให้เกิดการล่มสลายของสถาบนัครอบครัวและแผ่ขยายเป็นวงกวา้งสู่สถาบนัต่างๆ รวมทั้งสถาบนั

ศาสนาดว้ย4 

  พุทธศาสนา คือวชิาและระเบียบปฏิบติัเพื่อใหรู้้วา่ อะไรเป็นอะไร เม่ือเรารู้วา่ อะไรเป็น

อะไรถูกตอ้งจริงๆ แลว้ไม่ตอ้งมีใครมาสอนเรา หรือมาแนะน าเรา เราก็ปฏิบติัต่อส่ิงนั้นๆ ถูกตอ้งได้

ดว้ยตนเอง แลว้ 

กิเลสก็จะหมดไปเอง เราเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหน่ึงข้ึนมาทนัที หรือท่ีชอบเรียกกนัว่า มรรคผล

นิพพาน น้ีได้ดว้ยตนเอง เพราะการท่ีเรามีความรู้อะไรเป็นอะไรโดยถูกตอ้งถึงท่ีสุดอย่างแทจ้ริง

เท่านั้น 

                                                           
4 ศิลป์ พีระศรี, ศิลปะและศีลธรรม (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พร้ินติง้แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2545), 194. 
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 ถา้เป็นส่ิงท่ีไม่เป็นไปเพื่อดบัทุกข ์พระพุทธเจา้ท่านทรงปฏิเสธไม่ยอมเก่ียวขอ้งดว้ย ไม่

ยอมพยากรณ์  เพราะวา่ผูต้อบก็ไม่อาจจะเอาอะไรมาแฉให้เห็นได ้พูดไปตามความรู้และความรู้สึก 

ผูฟั้งก็ไม่อาจเห็นส่ิงนั้นไดก้็ตอ้งเช่ือตามผูพู้ด มนัก็เลยเตลิดออกนอกเร่ือง  

 ส่ิงท่ีเป็นหัวใจพุทธศาสนานั้น อาตมาอยากจะแนะน าประโยคสั้นๆท่ีมีกล่าวอยูว่า่ “ส่ิง

ทั้งปวงไม่ควรยดึมัน่ถือมัน่”5 

 หากไม่พิจารณาธรรมอยา่งละเอียดแลว้ ก็จะเห็นวา่ปกติดี คลา้ยกบัเส้นขนานท่ีมีเส้นใด

เส้นหน่ึงมีองศาเปล่ียนไปแมเ้พียง 1 องศาก็ตาม หากดูผิวเผินเราก็ยงัคิดวา่เส้น 2 เส้นน้ีขนานกนัอยู ่

แต่ถ้าหากเรายิ่งลากเส้นยาวข้ึนเท่าไหร่ก็จะมองเห็นว่ามันไม่ขนานกันเสียแล้ว ตัวอย่างเช่น  

จุดประสงคข์องการใหท้านคือตอ้งการให้คนลดละความโลภลงไป ลดความตระหน่ีในจิตใจให้เบา

บางลง แต่ในปัจจุบนัจะพบไดว้่าการให้ทานนั้นกลบัไปพอกพูนกิเลสหรือความโลภเขา้ไปเสียอีก 

ดงัท่ีพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปวา่บุคคลบางกลุ่มมีการสอนวา่ท าทานแลว้จะไดเ้ป็นอยา่งนั้น อยา่งน้ี เพื่อ

หวงักอบโกยทรัพยสิ์นเหล่านั้น  อีกทั้งผูใ้หท้านไม่ไดมี้จิตใจท่ีตอ้งการสละเพื่อตอ้งการให้ผูอ่ื้นไดดี้

หรือเพื่อขจดัความโลภให้เบาบางลงไป กลบักนัภายในใจเต็มไปดว้ยความโลภ ความตอ้งการ อยาก

มี อยากเป็น ตามหลกัค าสอนท่ีผิดภายในใจมีแต่ความร้อนรุ่ม เป็นการให้ทานท่ีไม่ไดพ้ฒันาจิตใจ

เลย หน าซ ้ ากลบัไปพอกพูนกิเลสให้หนาข้ึน เห็นไดว้่าทั้ง 2 กรณีคือการให้ทั้งคู่ แต่แตกต่างกนัท่ี

แบบแรกให้เพื่อละความโลภ แบบท่ี 2 ให้เพื่อหวงัส่ิงตอบแทน โดยส่วนมากกลุ่มคนเหล่าน้ีจะ

แกไ้ขหลกัธรรมเพียงเล็กนอ้ยหรือใชห้ลกัการสอนท่ีไม่ไดบ้อกใจความส าคญัซ่ึงหากผูท่ี้ไม่ไดศึ้กษา

พุทธศาสนามาก็จะมองเห็นเป็นปกติ  ศิลปะจึงเป็นช่องทางท่ีขา้พเจา้ใช้ส่ือสารกบัผูช้ม ตั้งค  าถาม 

ตลอดจนพฒันามาเป็นศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอเร่ืองราวของกลุ่มคนท่ีหากินกบัพระพุทธศาสนาท่ีท าให้หลกั

ศาสนาผดิเพี้ยนไปจากเดิม โดยใชห้ลกัทศันศิลป์ แสดงออกโดยใชรู้ปลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะในเชิงเสียด

                                                           
5 พทุธทาสภิกข,ุ แก่นพุทธศาสน์ (ฉบบัสมบูรณ์: ธรรมสภา, 2554), 4.   
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สีและแสดงท่าทางท่ีเกินจริง วตัถุทางธรรมท่ีถูกดัดแปลง เพื่อต้องการให้ผู ้คนตระหนักถึง

หลกัธรรมท่ีแทจ้ริง 

  ขา้พเจา้มีความมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อน าเสนอความเป็นจริงใน

สังคมท่ีสังคมมองขา้มหรือไม่สังเกตเห็น กลุ่มคนท่ีมีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์โดยดดัแปลงซ่อน

เร้นความจริง หรือท าใหผู้ค้นมองคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง  

 กระบวนการขดัน ้ าหนักมืดออก จนเผยให้เห็นภาพบางอย่างสัญลกัษณ์บางอย่างให้

ปรากฏข้ึนซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกนัแนวความคิดของขา้พเจา้ท่ีตอ้งการเปิดเผยส่ิงชัว่ร้ายต่างๆท่ีหลบ

ซ่อนภายใต้ร่มเงาของศาสนาหรือความไม่รู้ของคน ให้ส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีปรากฏตวัหรือท าให้

ชดัเจนมากข้ึนเปิดเผยส่ิงท่ีถูกปิดบงัใหเ้ผยออกมา 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ถ่ายทอดความรู้สึกของช้ินงานโดยใชเ้ทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราว คือ

เทคนิคการขดักระดาษทรายและเหล็กแหลม ซ่ึงมีคุณสมบติัคือสามารถก าจดัส่ิงท่ีไม่ต้องการ

ออกไปด้วยวิธีการขดัเกลา ขูด ให้เหลือเฉพาะส่ิงท่ีต้องการหรือส่ิงท่ีส าคญัเอาไว ้โดยใช้สรีระ

ร่างกายใหมี้ลกัษณะเยย้หยนั ลอ้เลียน ท่าทางท่ีเกินจริงและมีบางส่วนท่ีไม่สมบูรณ์หรือขาดหายไป 

เพื่อส่ือสารวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่จริง ส่ิงท่ีปลอม หรือทั้งจริงทั้งหลอกปะปนกนั และในส่วนของวตัถุ 

ขา้พเจา้ไดน้ าวตัถุมงคล ของขลงัต่างๆ มาดดัแปลงรูปร่าง รูปทรงให้มีลกัษณะเกินจริงหรือน่ากลวั

ข้ึนเพื่อขบัเน้นอารมณ์ความรู้สึก เพื่อสามารถให้ผูช้มมองเห็นได้ชัดถึงกริยาบางอย่าง พิธีกรรม 

ความเช่ือท่ีคนในปัจจุบนัเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีปกติและเป็นส่ิงเดียวกบัศาสนาพุทธเสียแลว้ คลา้ยกบัวา่

ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลหรือมีก าลังมากเสียเหลือเกิน จนคนหลงลืมหลักค าสอนท่ีแท้จริงของ

พระพุทธศาสนาวา่สอนส่ิงใดแก่เรา อีกทั้งใช้การจดัแสงท่ีพาดผา่นในเงามืดแสดงถึงส่ิงท่ีถูกซ่อน

ภายในเงามืดให้เผยออกมาโดยแสดงผ่านทศันคติของขา้พเจา้ท่ีใช้ศิลปะเป็นส่ือกลางในการเสนอ

เร่ืองราวแทนค าพูดของขา้พเจา้ท่ีมีต่อพุทธศาสนาในปัจจุบนั 
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ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

 ถ่ายทอดความจริงของพุทธศาสนาในปัจจุบนัท่ีถูกกลุ่มบุคคลดดัแปลงใหผ้ดิเพี้ยนไป

จากเดิม จนบางคร้ังคนในสังคมก็ไม่สามารถรู้เท่าทนัได ้โดยใชรู้ปแบบผลงานเป็นงานจิตรกรรม 2 

มิติ และใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาเป็นส่ือสะทอ้นหลกัท่ีสร้างดว้ยเทคนิคการขดักระดาษ

ทรายบนแผน่ไม ้

  

ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 

1. สืบคน้และศึกษาขอ้มูลจากข่าวสารและส่ือต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัแนวความคิด

ของขา้พเจา้ รวมถึงเร่ืองราวจากคนรอบขา้งและประสบการณ์ตรงจากตนเอง 

2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าเปล่ียนเป็นรูปแบบและความคิดท่ีจะน าเสนอเป็นเร่ืองราวต่างๆ  

3. ร่างแบบคร่าวๆ ในกระดาษสีด า เพื่อจดัองคป์ระกอบของภาพ 

4. เลือกไมก้ระดานท่ีมีลายไมท่ี้น่าสนใจ 

5. ก าหนดองคป์ระกอบของภาพ และยอ้มเน้ือไมด้ว้ยสียอ้มไมแ้ละสีน ้ามนั 

6. เม่ือสีรองพื้นแหง้ น ากระดาษทรายมาข้ึนรูปตามตน้แบบท่ีตอ้งการ 

7. ใชก้ระดาษทรายเบอร์ต่างๆ มาขดั เพื่อท าน ้าหนกัสวา่งและไล่น ้าหนกัตามล าดบั 

8. เก็บรายละเอียดและความสมบูรณ์ของผลงานดว้ยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด 

9. น าแปรงสะอาดมาปัดฝุ่ นผงท่ีติดอยูบ่นช้ินงาน 

 

แหล่งข้อมูล 

- ส่ืออินเตอร์เน็ตต่างๆ 

- ข่าวโทรทศัน์ 

- ประสบการณ์ส่วนตวั 

- ภาพถ่ายจากตน้แบบ 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

- กระดาษทรายเบอร์ต่างๆ 

- เหล็กแหลม 

- สีน ้ามนั 

- สียอ้มไม ้

- โครงไม ้

- ไมแ้ผน่ 

- น ้ามนัลินสีด 

- แปรงทาสี
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปัจจุบนัท่ีก าลงัเส่ือมถอยลงเร่ือยๆ 

ถึงแม้ประ เทศไทยจะมีคนนับถือพระพุทธศาสนามากแต่มีคนท่ี รู้และ เข้าใจหลักของ

พระพุทธศาสนาหรือค าสอนของพระพุทธเจา้เพียงน้อยนิด ในทางกลบักนักิเลสของคนในสังคม

ต่างมีมากข้ึนอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด อยากได ้อยากมี อยากเป็น แทบทุกส่ิงอยา่ง เพราะมนุษยย์ึดติดใน

วตัถุเป็นอยา่งมากหรือท่ีเรียกวา่ วตัถุนิยม พระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนปฏิปักษข์องวตัถุนิยมโดย

ให้ความส าคญัท่ีจิตใจมากกว่าวตัถุซ่ึงเป็นส่ิงภายนอกหรือของชัว่คราว แต่ในปัจจุบนัไดมี้กลุ่มคน

บางกลุ่มไดใ้ชศ้าสนาพุทธเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ และมีผูท่ี้หลงผิดจ านวณ

มากท่ีคิดวา่ส่ิงเหล่านั้นคือหลกัค าสอนของศาสนา จากค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ีพยายามให้คน

ลดละ กลบักลายเป็นศาสนาท่ีเพิ่มพูนกิเลสให้หนาข้ึนจากพิธีกรรมหรือค าสอนจากกลุ่มคนท่ีหากิน

กับพระพุทธศาสนา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่าน้ีผ่านช้ินงาน

จิตรกรรมของขา้พเจา้ 

 

ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

สังคมปัจจุบนัเพอ้ฝันเร่ืองราวต่างๆ มากมายซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดมี้อยูจ่ริง แต่มนุษยก์็ยงัคง

แสวงหาวตัถุนิยมซ่ึงเป็นความคิดท่ีเช่ือวา่ความจริงแทคื้อสสาร “ศาสนามหีน้าท่ีโดยตรงในการต่อสู้

กับแนวคิด "วตัถนิุยม" ท้ังสองความหมายคือศาสนาต้องต่อสู้กับลัทธิบ้าวัตถุ บ้าบริโภค ซ่ึงรวมไป
ถึงการสอนให้คนรู้จักพอเพียง พอใจในความสมถะ ลดความยึดติดและพ่ึงพิงวตัถุบริโภคน้อยเท่าไร



9 
 

 
 

ย่ิงดี ซ่ึงนี่ก็รวมไปถึงว่า ต้องยึดถือจริยธรรมว่าเป็นความส าเร็จเหนือกว่าการมีเงินทองและวัตถุ
ใดๆ”1 

 พุทธศาสนาซ่ึงเป็นส่ิงตรงขา้มกบัวตัถุนิยม แต่ในปัจจุบนั มีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามน า

พุทธศาสนาหลอมรวมกบัสงคมวตัถุนิยม จนเกิดเป็นพุทธพาณิชยข้ึ์นมา ไม่ว่าจะเป็นวตัถุหรือเงิน

ทอง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเช้ือไขของกิเลสซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกับวชควรออกห่างเพราะการบวชท่ีแทจ้ริงคือการ

มาละส่ิงเหล่าน้ีออกไป หากไม่เป็นเช่นน้ีก็คล้ายกบัการท่ีต ารวจกลายเป็นโจรเสียเอง จากเป็นผู ้

ต่อตา้นกลายเป็นผูส้นนัสนุนเสียเอง ท าให้ระบบต่างๆ มัว่ไปเสียหมด ขา้พเจา้คิดวา่ความคิดเหล่าน้ี

ควรท่ีจะทุเลาลงไปบา้ง หรือท าให้คนไดฉุ้กคิดเพียงเล็กนอ้ยก็ยงัดี โดยอาศยัการถ่ายทอดขอ้ความ

ผา่นงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ 

 

อทิธิพลจากทฤษฏีหลกัการบริหาร 

 มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม จึงมีการจดัระเบียบแบ่งหนา้ท่ีต่างๆ ให้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็น

ในดา้นความถนดัหรืออาชีพการงานซ่ึงหมายถึงวา่คนหน่ึงคนยอ่มมีภาระหนา้ท่ีท่ีตนตอ้งรับผิดชอบ 

ณ บริบทนั้นๆ   ทฤษฎีหลกัการบริหารการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ ของ Frederic W.Taylor ได้

กล่าวไวว้า่ “ Put the right man on the right job” อนัหมายถึง การใชค้นให้ถูกกบังาน ซ่ึงทฤษฏีน้ี

ช้ีให้เห็นวา่ความถนดัแต่ละคนย่อมไม่เท่ากนั การท่ีจะกล่าวไดว้า่บุคคลนั้นถนดัดา้นไหนตวับุคคล

นั้นเองย่อมรู้มากท่ีสุด และเม่ือบุคคลถนัดในงานท่ีตนเลือกนั้นก็ย่อมส่งผลท าให้การท างานมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามหลกัทฤษฎีขา้งตน้ การท่ีบุคคลบางกลุ่มหย่อนยานในหน้าท่ี

ของตนย่อมท าให้เกิดปัญหาหรือเหน่ียวร้ังระบบนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพลดลง แต่ส่ิงท่ีแย่ไปกว่า

นั้นคือการไม่ไดท้  าหนา้ท่ีของตนเลย ซ่ึงพบไดใ้นสังคมปัจจุบนั หากต ารวจไม่จบัผูร้้าย นกัเรียนไม่

ศึกษาหาความรู้ คณาจารยไ์ม่ถ่ายทอดความรู้ ผูท่ี้ละกิเลสคลุกคลีกบักิเลส  อาจเรียกกลุ่มคนเหล่าน้ี

ไดว้า่ส่ิงปลอมหรือของไม่จริง เช่นเดียวกนักบัหลวงพ่อปัญญานนัทภิกขุท่ีกล่าวไวว้า่ “ ภิกษุเราท่ี

                                                           
1 Sinchai Chaojaroenrat. ศาสนวทิยา, เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2561, เขา้ถึงไดจ้าก

https://www.facebook.com/dr.sinchai.chaojaroenrat/photos/a.494296587282529.117037.494206543958200/622
982427747277/           

https://www.facebook.com/dr.sinchai.chaojaroenrat/photos/a.494296587282529.117037.494206543958200/622982427747277/
https://www.facebook.com/dr.sinchai.chaojaroenrat/photos/a.494296587282529.117037.494206543958200/622982427747277/
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อาศัยผ้าเหลืองของพุทธองค์ แต่มิได้ท ากิจของพระพุทธศาสนา กม็ีสภาพประดุจตัวเสฉวน ฉันนั้น 
พวกพระประเภทตัวเสฉวนนั้นก็เป็นพระประเภทท าลายพระศาสนา เขาอาศัยช่ืงเสียงของพระ
รัตนตรัยไปท าพิธีปลุกเสกอะไรต่างๆ นานา ท าให้คนท้ังหลายเข้าใจผิด หารู้ไม่ว่าตนก าลังทรยศต่อ
พุทธธรรมอยู่แล้ว”2 หากไม่แกไ้ขก็จะไม่เหลือของจริงอยู ่หรืออาจมองส่ิงนั้นวา่เป็นของจริงไปเสีย

แลว้   

 

อทิธิพลจากข่าว  

 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2555 สังคมไทยไดต่ื้นตระหนกกบัข่าววดัธรรมกายท่ีมีเน้ือหาใน

เชิงวา่วดัธรรมกายบิดเบือนค าสอนและการกระท าบางอยา่งของพระสงฆเ์ขา้ข่าย อวดอุตริ อาบติั

ปาราชิก ผดิหนกั (ไทยรัฐ,2555:ออนไลน์) จึงเห็นไดว้า่ ศาสนายอ่มมีความเส่ือมไปตามธรรมดา

และการบ ารุงรักษาพุทธศาสนาก็เป็นเร่ืองยากอีกเช่นเดียวกนั เพราะเราไม่รู้วา่ส่ิงใดคือ

พระพุทธศาสนาท่ีแทจ้ริง กลบักลายไปบ ารุงรักษาลทัธิอ่ืนๆ และไสยศาสตร์ เพราะความเขา้ใจผดิ

คิดวา่ส่ิงเหล่านั้นคือพระพุทธศาสนา แต่ศาสนาไม่ไดเ้ส่ือมเพราะตวัมนัเองแต่เส่ือมเพราะพุทธ

บริษทัท่ีหลงผดิหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตวัเองโดยดดัแปลงหลกัค าสอนของศาสนา

หรือการท าพิธีกรรมบางอยา่งท่ีอยูน่อกขอบเขตของพระพุทธศาสนาเพื่อหวงัสร้างช่ือเสียงหรือเงิน

ทองใหแ้ก่ตนเอง  

 ดงัท่ีหลวงพ่อปัญญานนัทภิกขุ กล่าวไวว้า่ “ศาสนาถูกท าลายด้วยลาภสักการะเป็นสมัย

ของการก่อสร้างทางวัตถุ วัดท่ัวไปแข่งขันสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลา กุฎิ และอะไรต่างๆ บางแห่ง
สร้างพอดีกับทุน บางแห่งกส็ร้างเกินทุน จึงต้องหาทุนโดยวิธีการแปลกๆ อันเป็นเร่ืองท่ีไหลเข้ามา
ท่วมทับสัจจธรรมของพระพุทธศาสนาท้ังนั้น ตัวอย่างท่ีเห็นง่ายๆ เช่น ใบเซียมซีเส่ียงทายกันเข้ามา
ตามโบสถ์ต่างๆ ท่ีเข้ามาอยู่ตามวัดโบสถ์ก็เพราะอยากได้เงินมาบ ารุงพุทธศาสนา แต่กลายเป็น

ท าลายพุทธศาสนาไป”32 

                                                           
2 หลวงพอ่ปัญญานนัทภิกข,ุ ปฏิวตัคิวามงมงาย (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 2553), 19. 
3 หลวงพอ่ปัญญานนัทภิกข,ุ ปฏิวตัคิวามงมงาย (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 2553), 27. 
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อทิธิพลของศิลปิน 

อนุพงษ์ จนัทร เกิดเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2523 ท่ีบ้านหนองกระจบั ต. ดงพระราม            

อ. เมือง   จ. ปราจีนบุรี ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอนัดบั 2  ศิลปะไทย คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะ

ไทย   ภาควชิาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร ปัจจุบนั

ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ประจ าอยู่ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร (ลาดกระบงั) สร้างผลงานวจิารณ์ศาสนาพุทธ โดยใชจี้วรพระ

และลกัษณะของเปรตมาสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อเตือนสติมนุษยใ์ห้เกรงกลวัต่อการท าบาป สร้างแรง

ปะทะให้กบัสังคมไทยเป็นอย่างมากซ่ึงเห็นได้จากมีผูอ้อกมาสนับสนุนและคดัคา้นผลงานของ

ศิลปินเป็นอยา่งมากจนกระทัง่มีการตีพิมพเ์ป็นข่าว เห็นไดว้า่การวิจารณ์ศาสนาหรือตีแผศ่าสนานั้น

เป็นส่ิงท่ีสร้างผลกระทบต่อผูน้ าเสนอเป็นอย่างมากจึงท าให้มีไม่ก่ีคนนั้นท่ีกล้าพอท่ีจะยอมน า

ตวัเองเขา้ปะทะกบักระแสสังคมและส่ิงน้ีก็เป็นช่องทางให้มีบางกลุ่มคนแสวงหาผลประโยชน์หรือ

กระท าผิดไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลเพราะมีกระแสสังคมคอยช่วยเหลือคอยปิดบงัการกระท าความผิด

นั้นๆ   อนุพงษ์ จนัทรจึงเป็นเหมือนผูเ้บิกทางให้ขา้พเจา้ไดส้ร้างผลงานท่ีแสดงถึงพฤติกรรมของ

สาวก หรือ ความเช่ือต่างๆ ท่ีผดิแปลกไปจากหลกัค าสอนของพุทธศาสนา 
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อทิธิพลจากหลกัธรรมดั้งเดิม 

 เปรียบเทียบหลกัค าสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนากบัหลกัธรรมในปัจจุบนั โดยใชห้ลกั

เทียบเคียงดงัต่อไปน้ี   

“ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อ... 

1. วิราคะ คือ ความคลายก าหนัด, ความไม่ติดพนั เป็นอิสระ (detachment; 

dispassionateness) มิใช่เพื่อความก าหนดัยอ้มใจ, การเสริมความติด 

2. วิสังโยค คือ ความหมดเคร่ืองผูกรัด , ความไม่ประกอบทุกข์ (release from 

bondage) มิใช่เพื่อผกูรัด หรือประกอบทุกข ์

3. อปจยะ คือ ความไม่พอกพูนกิเลส (dispersion of defilements) มิใช่เพื่อพอกพูน

กิเลส 

4. อปัปิจฉตา คือ ความอยากอนันอ้ย, ความมกันอ้ย (wanting little) มิใช่เพื่อความ

อยากอนัใหญ่, ความมกัใหญ่ หรือมกัมากอยากใหญ่ 

5. สันตุฏฐี คือ ความสันโดษ (contentment) มิใช่เพื่อความไม่สันโดษ 

6. ปวเิวก คือ ความสงดั (seclusion; solitude) มิใช่เพื่อความคลุกคลีอยูใ่นหมู่ 

7. วิริยารัมภะ คือ การประกอบความเพียร (energy; exertion) มิใช่เพื่อความเกียจ

คร้าน 

8. สุภรตา คือ ความเล้ียงง่าย (being easy to support) มิใช่เพื่อความเล้ียงยาก 

ธรรมเหล่าน้ี พึงรู้วา่เป็นธรรม เป็นวนิยั เป็นสัตถุสาสน์ คือค าสอนของพระศาสดา” 43 

 

 
                                                           

4  ป.อ. ปยตฺุโต, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวลธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี 12 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2546), 294. 
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อทิธิพลจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 

“ขอ้ควรจ าส าหรับชาวพุทธ 

1. ชาวพุทธ…ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นท่ีพึ่งอนัประเสริฐ 

2. ชาวพุทธ…เช่ืมัน่ในกฏแห่งกรรม “ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่” 

3. ชาวพุทธ…ยอมใหพ้ระพุทธเจา้เป็นผูน้ าทางชีวติถือเอาพระธรรมเป็นแนวทางของชีวติ

ถือเอาพระสงฆเ์ป็นบุคคลตวัอยา่งผูน้ าทางชีวติและเดินตามแบบพระงฆต์ลอดไป 

4. ชาวพุทธ…จะไม่กราบไหวส่ิ้งอ่ืนท่ีชาวโลกถือวา่ขลงัวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ 

5. ชาวพุทธ...จะไม่เช่ือในชะตาชีวติท่ีหมอดูบอกแต่เช่ือวา่ตนสร้างอนาคตใหแ้ก่ชีวิตตนเอง 

6. ชาวพุทธ...เวลามีความทุกขแ์กไ้ขความทุกขท่ี์ตนเองไม่เท่ียววิง่ไปหาหมอดูให้เสียเวลา

เปล่าๆ 

7. ชาวพุทธ...ถือวา่ความองัเอิญไม่มีมีแต่ส่ิงทั้งหลายเกิดจากเหตุเม่ือปราศจากเหตุ ผลจะ

เกิดข้ึนไม่ไดเ้หตุท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่การกระท าของตนเอง 

8. ชาวพุทธ...ไม่มีพิธีสะเดาะเคราะห์แบบหมอดูแต่สะเดาะตรงคน้หาเหตุใหพ้บ แลว้ตดัเหตุ

นั้นเสีย 

9. ฤกษง์ามยามดีส าหรับชาวพุทธ...ไม่มี...มีแต่...ท าดีก็ท  าใหเ้วลาดีข้ึน ท าชัว่ก็ท  าใหเ้วลาชัว่ ดี

ชัว่มิไดข้ึ้นอยูก่บัเวลาแต่ข้ึนอยูก่บัการกระท าของตนเท่านั้น” 54

                                                           
5 หลวงพอ่ปัญญานนัทภิกข,ุ ปฏิวตัคิวามงมงาย (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2553), 30-31. 

 



 
 

15 
 

บทที ่3 

การพฒันาและวธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานโดยใชเ้ทคนิควธีิการให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราว ทั้งหมด

น้ีตอ้งผ่านกระบวนการความคิดอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ก่อนจะลงมือสร้างผลงาน และน าไปสู่การ

แกไ้ขปัญหาเชิงเทคนิควธีิการ และการคิดคน้ส่ือสัญลกัษณ์ในการส่ือสาร 

 

วธีิสร้างสรรค์ผลงาน 

ข้าพเจ้าน าข้อมูลทางด้านเร่ืองราว และน ามาคิดต่อ ใช้จินตนาการของตนเอง

กลัน่กรองออกมาใหข้อ้มูลเหล่านั้นเป็นขอ้มูลเชิงรูปภาพถ่ายทอดเป็นแบบร่างโดยให้มีลกัษณะเยาะ

เยย้ถากถาง เพื่อเป็นตวักลางในการส่ือสารขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเสนอส่งต่อไปยงัผูช้ม 

 

การก าหนดสัญลกัษณ์ 

 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นผลงานจิตรกรรมส่วนใหญ่เป็นสัญลกัษณ์สากลและสัญลกัษณ์ทาง

ศาสนาโดยน ามาดดัแปลงให้อยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา

ขา้พเจา้ไดน้ าสัญลกัษณ์น้ีมาท าให้มีลกัษณะเห่ียวเฉาเพื่อแสดงถึงความเส่ือมโทรมของศาสนาหรือ

ความน่าเอือมระอาของศาสนาพุทธท่ีมีแก่กลุ่มบุคคลท่ีใชพ้ระพุทธศาสนาหากินหรือปฏิบติัอยา่งไม่

ถูกตอ้ง โดยขา้พเจา้ใช้สัญลกัษณ์ท่ีมีนัยยะเขา้ใจง่ายเพื่อตอ้งการให้ผูช้มตีความหมายในงานได้

โดยง่ายคลา้ยกบัการเล่นเกมปริศนาท่ีมีค าใบบ้างอยา่งซ่อนอยูเ่ม่ือผูเ้ล่นตีความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

จากการจดัเรียงหรือบริบทของสัญลกัษณ์ก็จะสามารถตีความหมายท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือออกมาได ้

และขา้พเจา้มีความคิดวา่งานศิลปะของขา้พเจา้ไม่ควรมีเพียงแค่อารมณ์และความรู้สึกให้คนดูเพียง

อยา่งเดียวขา้พเจา้อยากให้ผลงานศิลปะกระตุน้เตือนความคิดของผูช้มไดซ่ึ้งการใชส้ัญลกัษณ์ก็เป็น
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อีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้เตือนความคิดไดส้ามารถให้ผูช้มไดไ้ตร่ตร่องและตระหนกัถึงความ

ผิดเพี้ ยนของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ในภายหลังข้าพเจ้าใช้สัญลักษณ์ทั้ ง2รูปแบบน้ีมา

ผสมผสานกันจนกลายความหมายใหม่หรือมีนัยยะแอบแฝงให้มีมากข้ึนแทนการใช้สัญลักษณ์

จ านวนมากในช้ินงานเพื่อใหผ้ลงานแยบยลและไม่บีบบงัคบัผูช้มมากจนเกินไป 

 

ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1. เส้น 

ในการสร้างสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าเลือกใช้ เส้น ซ่ึงเป็นทัศนธาตุพื้นฐาน

รองลงมาจากจุด โดยใชก้ารขูดการขดัจากกระดาษทรายและเหล็กแหลมกระท าลงบนผิว

ไมป้ระกอบเป็นรูปร่างรูปทรงตามจิตนาการของขา้พเจา้  

2.  สีและน า้หนัก 

  ขา้พเจา้ยอ้มเน้ือไมใ้หมี้สีเขม้เพื่อก าหนดพื้นท่ีทั้งหมดให้เป็นน ้ าหนกัท่ีเขม้และมี

โทนสีน ้าตาลเขม้เป็นหลกั(Mono tone) เพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัผวิไมเ้ดิมท่ีถูกซ่อนภายใตสี้และ

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผลงานหลุดจากความเป็นผิวไม้จนเกินไป น ้ าหนักท่ีเกิดข้ึน

ขา้พเจา้ใช้ช่องว่างระหว่างเส้นและแรงกดท่ีไม่เท่ากนัสร้างน ้ าหนักอ่อนแก่ให้แก่ผลงาน 

โดยการขดัการขูดแต่ละคร้ังลงบนผลงานจะสร้างน ้ าหนกัสวา่งพร้อมกบัการก าจดัน ้ าหนกั

เข้มออกไปเพื่อเผยให้เห็นเน้ือไม้ท่ีถูกปิดซ่อนพร้อมทั้ งปรากฏเป็นเศษฝุ่ นอยู่บริเวณ

ดา้นล่างของผลงาน โดยวธีิดงักล่าวมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือ เป็น

การเผยส่ิงท่ีซ่อนเร้นแอบอิงอาศยัพระพุทธศาสนาใหป้รากฏออกมา 

3. รูปร่างรูปทรง 

   รูปร่างรูปทรงในผลงานของขา้พเจา้เป็นวตัถุทางความเช่ือต่างๆรวมทั้งวตัถุธรรม

ซ่ึงเป็น โดยขา้พเจา้น ามาดดัแปลงในรูปแบบต่างๆทั้งในลกัษณะโปร่งใสหรือก่ึงโปร่งใส

ก่ึงทึบแสดงสภาวะก่ึงจริงก่ึงหลอก  ท่าทางท่ีน่ากลวัดุดนัแสดงถึงอวิชชาความงมงายความ

กลวัเพราะมนุษยย์่อมกลวัไม่ส่ิงท่ีตนไม่รู้ เช่น การกลวัความมืดเพราะเน่ืองจากประสาท
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สัมผสัทางตาไดถู้กปิดลงหรือถูกลดประสิทธิภาพลงท าให้มนุษยใ์ชป้ระสาทสัมผสัทางอ่ืน

มาแทนท่ีการใชส้ายตาไม่วา่จะเป็นประสาทสัมผสัทางหูหรือแมแ้ต่จิตใจสร้างจินตนาการ

ข้ึนมาเพื่อคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆแทนประสาทสัมผสัทางตาซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถเช่ือได้

ซ่ึงเห็นไดว้่าความกลวัเกิดจากความไม่รู้มีพลงัอ านาจกนัมนุษยเ์ป็นอนัมาก เช่นเดียวกบั

อวชิชาหรือไสยศาสตร์ท่ีมกัใชอ้  านาจความกลวัของคนเป็นเคร่ืองมือให้การหากินแสวงหา

ผลประโยชน์จากกลุ่มคนผูมื้ดบอด ในบริเวณดวงตาของวตัถุโดยส่วนมากจะมีลกัษณะ

กลวงโบ๋อนัหมายถึงความมืดบอดทางธรรมซ่ึงเห็นไดว้า่ส่ิงของทางไสยศาสตร์มกัมีความ

น่ากลวัและยากต่อการพิสูจน์เพราะว่าส่ิงเหล่าน้ีคืออวิชชาความไม่รู้ และ สัญลกัษณ์ต่างๆ 

น ามาจดัเรียงดดัแปลงให้มีลกัษณะท่าท่างเกินจริง ดุดนั ให้สอดคล้องกับความหมายท่ี

ขา้พเจา้ซ่อนไว ้ซ่ึงรูปร่างรูปทรงเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกเงามืดปกปิดคลอบ

คลุมเป็นส่วนใหญ่แสดงถึงการแอบอิงอาศยัของพระพุทธศาสนาหลบซ่อนภายใตศ้าสนา

หรือช่องวา่งบางอยา่ง ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่ส่ิงใดก็ตามท่ีคอยหลบซ่อนปิดบงัหรือหลีกหนีจาก

การพิสูจน์ไม่กลา้เผยในท่ีแจง้นั้นลว้นเป็นส่ิงท่ีไม่ดี ส่ิงเหล่าน้ีลว้นไม่ใช่ส่ิงท่ีศาสนาพุทธ

สอนอีกทั้งยงัตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีศาสนาพุทธสอนเพราะศาสนาพุทธสอนให้คนหลุดพน้

จากอวชิชาและทนทานต่อการพิสูจน์ไม่จ  ากดักาลเวลา 

4. พืน้ผวิ 

  พื้นผิวบนผลงานของข้าพเจ้าถูกก าหนดโดยวสัดุ ซ่ึงในท่ีน้ีคือแผ่นไม้โดยมี

ลกัษณะเป็นลายไมต้ามธรรมชาติไม่สามารถก าหนดไดต้ามความตอ้งการ พื้นผิวท่ีถูกสร้าง

ข้ึนภายหลงัเกิดจากร่องรอยของการขูดของเหล็กแหลมมีลกัษณะเป็นเส้นตั้งร่องไม่ลึกมาก

นกั  

 

เทคนิคและวธีิการสร้างสรรค์ 

 การขดังานดว้ยกระดาษทรายนั้นก่อนอ่ืนจะตอ้งท าการเตรียมพื้นเสียก่อนโดยใชพ้ื้นท่ีมี

ลกัษณะโทนสีท่ีสวา่งและต่อมาการทาทบัดว้ยสีน ้ ามนัและสียอ้มไมท่ี้มีน ้ าหนกัเขม้ทบัลงไปทั้งน้ี

ตอ้งผสมส่วนผสมในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีให้ง่ายต่อการขูดออก รวมทั้งต้องรอจนกว่าสี
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บทที ่4 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงาน 

 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงาน 

ผลงานจิตรกรรมชุด “ฝุ่ นผงของศาสนา” เป็นผลงานท่ีพฒันาแนวคิด แนวทางการ

สร้างสรรคจิ์ตรกรรม รวมไปถึงการวเิคราะห์ ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการสร้างสรรค ์

ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

 

ระยะที ่1 การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานในระยะแรก 

ในระยะแรกการสร้างสรรค์ยงัมีเน้ือหาและเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธศาสนา มุง้เน้นศึกษา

เทคนิควิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้สนใจในรูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานจึง

น าไปสู่การพฒันาอย่างต่อเน่ืองมีทั้งผิดพลาดและประสบความส าเร็จ ซ่ึงขา้พเจา้พบกบัปัญหาใน

การเขียนรูปไม่ว่าจะเป็นการแห้งของสีและอตัราส่วนผสมของสีท่ียงัไม่ลงตวัมากนกัซ่ึงส่งผลใน

การแหง้ของสีท่ีแตกต่างกนัและความยากง่ายในการท างานท่ีแตกต่างกนั 

 ในระยะแรกยงัมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเสียดสีระบบทุนนิยมกบัสงฆ์ การดดัแปลงค าสอน

เพื่อแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ ซ่ึงในระยะน้ีขา้พเจา้เล็งเห็นถึงเหตุของความผิดเพี้ยนของศาสนาท่ี

เปล่ียนไปจากเดิมมากอันเน่ืองมาจากบุคคลเหล่าน้ีซ่ึงเป็นผู ้ส่งสารหรือเผยแผ่ค  าสอนของ

พระพุทธเจา้ไดส่้งสารผิดๆแก่ผูค้นจนท าให้ผูค้นเห็นผิด การบวชเพื่อแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ 

มิใช่เป้าประสงคท่ี์แทจ้ริงของการบวช บางพวกก็มีเป้าประสงคท่ี์ถูกทางแต่คลุกคลีอยูก่บัของเหล่าน้ี

ซ่ึงเป็นกิเลสท่ีมีก าลงัมาก เปรียบไดก้บัคล่ืนมหาสมุทรท่ีบา้คลัง่ หากมีภูมิธรรมท่ีต ่าหรือเทียบไดก้บั

เด็กนอ้ยพึ่งหดัวา่ยน ้า ไปหดัวา่ยน ้ากบัคล่ืนมหาสมุทรก็จะถูกคล่ืนนั้นซดัไปไกลจนลิปตาหรือแยไ่ป

ก ว่ า นั้ น ก็ คื อ โ ด น ค ล่ื น ก ลื น ห า ย เ ข้ า ไ ป ใ น ม ห า ส มุ ท ร แ ห่ ง กิ เ ล ส นั้ น เ สี ย แ ล้ ว
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        ภาพท่ี 4.8   ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1  ช้ินท่ี 8 

     ช่ือภาพ :   เดรัจฉานวชิา 

     ขนาด :   120 x 160 เซนติเมตร 

     เทคนิค :   สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 
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ระยะที ่2 การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนระยะศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

 

ขา้พเจา้เร่ิมแน่ใจแนวทางในการสร้างสรรคม์ากข้ึนเทคนิคสามารถเพิ่มการซ้อนทบัของ

ชั้นสีและยอ้มสีเน้ือไมส้องชั้นบางๆ  ในระยะน้ีขา้พเจา้เร่ิมใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆแทนความหมายต่างๆ

เพิ่มมากข้ึนเพื่อเพิ่มการตั้งค  าถามกบัผูช้มให้ไดไ้ตร่ตรองและพิจารณามากข้ึน จากเดิมท่ีน าเสนอ

เป็นตวับุคคลตรงๆ ในระยะน้ีขา้พเจา้เร่ิมใชว้ตัถุทางธรรม เคร่ืองเคารพบูชาและรูปลกัษณ์ของสัตว์

มาใชก้บัผลงานในระยะน้ี ขา้พเจา้เล็งเห็นวา่ความเช่ือของคนไทยมีมากจนเกินไปทั้งๆท่ีตนเองก็นบั

ถือพระพุทธศาสนาแต่กลบัเฝ้ารอ ออ้นขอเคร่ืองเคารพบูชานอกศาสนาจนไม่ลงมือแกไ้ขดว้ยตนเอง

ไม่พิจารณาท่ีตน้เหตุท่ีท าให้เกิดเหตุนั้นๆ และความเช่ือต่างๆเหล่าน้ีก็พยายามแทรกสอดตวัเองให้

กลมกลืนกับศาสนาแม้จะมองเป็นเร่ืองเล็กน้อยแต่ถ้าหากไม่เร่งแก้ไขส่ิงเหล่าน้ีก็จะกลืนกิน

พระพุทธศาสนาจนหมดไปไดภ้ายในอนาคต อีกทั้งความเช่ือนอกศาสนาน้ีไม่สามารถน าพาให้คน

พน้ทุกขอ์อกไปได ้  

การพฒันาผลงานในระยะท่ี2 น ้ าหนักสีของภาพเร่ิมมีความลงตวัมากข้ึน เน่ืองจาก

ประสบการณ์และการเรียนรู้อตัราส่วนของการผสมสี  สามารถประเมินช่วงเวลาแห้งของสีให้มีมาก

ข้ึนและยงัคงใช้น ้ าหนกัสีท่ีมืดแสดงออกถึงความลึกลบัความน่ากลวัให้ปรากฏแก่ผลงาน และใช้

วิธีการตั้งช่ือผลงานบางช้ินให้มีความหมายยอ้นแยง้กบัตวัผลงานเพื่อให้ผูช้มผลงานพิจารณาและ

ตีความกบัผลงานให้มากข้ึนกว่าปกติเพราะขา้พเจา้เช่ือว่าการปล่อยให้ผูค้นไดพ้ิจารณาไตร่ตรอง

ยอ่มดีกวา่การช้ีน าขอ้มูลแบบตรงไปตรงมาให้แก่ผูช้มผลงานเน่ืองจากจะเป็นกระกระตุน้ให้ผูดู้งาน

เกิดกระบวนการคิดการตีความและเขา้ใจดว้ยตนเอง 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ีจะเน้นไปท่ีการใช้รูปสัตว์เป็นสัญลักษณ์ในการส่ือ

ความหมายเป็นส่วนใหญ่ และใช้รูปลักษณ์วตัถุให้มีความส าคัญรองลงมา ในระยะน้ีการใช้

สัญลกัษณ์มีความซบัซอ้นมากข้ึนพร้อมกบัลดสัญลกัษณ์บางอยา่งท่ีมีการช้ีเฉพาะเจาะจงมากเกินไป

ตามท่ีปรากฏในผลงานระยะก่อนสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ให้มีลกัษณะแยบยลมากข้ึนและยงัคงมี

เน้ือหาท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีกดักินศาสนา แอบอิงศาสนา ในระยะน้ีมีการซ้อนทบัชั้นสีเพิ่มหลายชั้นและ

ท าการขดัซ ้ าลงไปอีกเพื่อสร้างน ้ าหนกัแสงเงาให้มีมากข้ึน และมีการพฒันาทางดา้นเทคนิคมากข้ึน

โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ท่ีละเอียดมากข้ึนและเหล็กแหลมขนาดต่างๆ เพื่อสร้างเส้นท่ีมีขนาด

ละเอียดมากข้ึน 

 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที ่1 

สัตวเ์ดรัจฉานกดักินของเดรัจฉานวิชาเพื่อเล้ียงดูตวัเองแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตน 

เป็นหนูท่ีมีดวงตาแบบมนุษย์หรืออาจเป็นไปได้ว่ามนุษย์ผูน้ี้ได้กลายเป็นเดรัจฉานไปเสียแล้ว 

กลายเป็นผูมี้ล าตวัขวางต่อโลกและขวางต่อหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหลงผดิไปกบัวตัถุ 

 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที ่2-3 

หมาวดัอาศัยวดัในการเป็นท่ีอยู่อาศัย อาศัยข้าววดัในการเล้ียงดูปากท้องตนเอง 

พระสงฆผ์ูศึ้กษาหลกัธรรมปฏิบติัตนเพื่อช าระลา้งกิเลสใหเ้บาบางลง จนกระทัง่ไร้ซ่ึงกิเลสเป็นส่ิงท่ี

น่ายกย่องและควรเอาเยี่ยงอยา่ง แต่ถา้หากมีบางกลุ่มบุคคลเขา้มาบวชแลว้ไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบติั

ตน มาบวชเพียงตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั และแสวงหาอาหารเล้ียงดูปากทอ้ง คนเหล่าน้ีก็คงไม่มีสภาวะใด

ท่ีแตกต่างจากหมาวดัเลย ซ่ึงขา้พเจา้ใชห้มาเป็นสัญลกัษณ์แทนบุคคลเหล่านั้น และมีดอกบวัท่ีเห่ียว

เฉาแสดงถึงความเอือมระอาของศาสนาพุทธหรือแสดงถึงความเส่ือมโทรมท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนจาก

พฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่าน้ี หมาท่ีนอนหนุนหนงัสือแทนท่ีจะใช้หนงัสือในการศึกษาแสวงหา
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ความรู้ กลบัปล่อยละเลยส่ิงนั้นหรือใชห้ลกัธรรมนั้นแบบผิดวตัถุประสงคเ์พื่อให้ตนนั้นใช้ชีวิตได้

อยา่งสุขสบาย ดวงตาท่ีกลวงโบ๋และมืดมิดแสดงถึงความไม่รู้ในสัจธรรม มีมิจฉาทิฏฐิ 

  

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที ่4 

ตูพ้ระธรรมท่ีเหลือหลกัธรรมเพียงน้อยนิด ซ่ึงในความน้อยนิดนั้นยงัมีความโปร่งใส

ของหนงัสือท่ีแสดงสภาวะการก าลงัจะสูญไปของหลกัธรรม แต่ในทางกลบักนับนชั้นของตูพ้ระ

ธรรมไดถู้กแทนท่ีด้วยวตัถุทางความเช่ือต่างๆ โดยมีรูปลกัษณ์ท่ีมีดวงตามืดบอด ล้อธรรมจกัรท่ี

ก าลงัถูกยกัษ์มารกลืนกิน ตูพ้ระธรรมท่ีก าลงัจะเส่ือมสลาย ยกัษม์ารและวตัถุนอกศาสนาท่ีก าลงัมี

อ านาจมากข้ึน แสดงฤทธ์ิเดชใส่พระธรรม เหตุการณ์ในอนาคตขา้งหน้าอาจปรากฏเป็นหนังสือ

หลกัธรรมท่ีก าลงัจะปรากฏอยูเ่ต็มตูห้รืออาจจะไม่เหลือหลกัธรรมใดอยูเ่ลย และถูกแทนท่ีดว้ยวตัถุ

ทางความเช่ือก็เป็นได ้ทั้งน้ีผูช้มก็ควรน าไปพิจารณาไตร่ตรองเสียเอง 

 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 5 

ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบลัดาลใจบางประการจากหลกัธรรม และประสบการณ์ส่วนตวัท่ีได้

พบเจอกบักลุ่มคนบางพวกท่ีพยายามแกไ้ขดดัแปลงพระพุทธศาสนาแมเ้ป็นการแกไ้ขเพียงเล็กนอ้ย

แต่ท าให้เป้าหมายหรือเป้าประสงค์เดิมของหลกัธรรมต่างไปจากเดิมเป็นอยา่งมาก จึงไดส้ร้างเป็น

ผลงานช้ินน้ีข้ึนมา กวางหมอบตวัแทนของศาสนาในบดัน้ีกวางไม่ไดห้มอบเสียแลว้ ใบหนา้ท่ีมอง

ผิวเผินแลว้คลา้ยกบักวางแต่แทท่ี้จริงมีใบหนา้ของสัตวกิ์นเน้ือหรืออสูรร้ายซ่อนอยู ่แววตาท่ีดุร้าย

หมายมัน่ท่ีจะเอาชีวิต ซ่ึงหากเราไม่พิจารณาหลกัธรรมในปัจจุบนัให้ดีแล้วก็คงจะตกเป็นเหยื่อ

ให้กบัอสูรร้าย เพราะน่ีไม่ใช่กวางหมอบตวัเดิมท่ีเราไดรู้้จกักนัแต่เป็นอสูรร้ายท่ีรอกินเหยื่อผูท่ี้ไม่

พิจารณาหรือมีความเขา้ใจในหลกัศาสนาผดิเพี้ยน 
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 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 6 

ตาลปัตรท่ีกลบัหวัแสดงถึงความผดิปกติความผิดเพี้ยน เน่ืองจากมีคนบางกลุ่มหลงมวั

เมาในลาภยศ ด้ินรนแสวงหา แต่หารู้ไม่ว่านั้นเป็นเคร่ืองมือมารท่ีคอยท าลายพระพุทธศาสนา 

ขา้พเจา้ไดห้ยิบยืมสัญลกัษณ์สากลท่ีแสดงถึงยศต าแหน่งมาประกอบกบัตาลปัตรซ่ึงสามารถเป็น

ลูกศรช้ีลงไดอี้กนยัหน่ึง แสดงให้เห็นว่ายิ่งมียศศกัด์ิก็ยิ่งดึงให้คนเหล่านั้นลงต ่า ขอ้ความท่ีมีค าว่า

เละอยูก่ลางตาลปัตร เพราะเป้าประสงคข์องการบวชคือการมา “ละ” ถา้มาบวชแลว้ไม่ไดม้าละมนัก็

ท าให้พระพุทธศาสนา “เละเทะ” แทท่ี้จริงขอ้ความบนตาลปัตรตอ้งควรเป็นค าว่าละท่ีไม่มีสระเอ 

เทพพนมท่ีกลบักลายเป็นยกัษ ์ลวดลายท่ีงดงามบนตาลปัตรกลบักลายเป็นก่ิงหนามท่ีก าเนิดออกมา

จากยกัษ ์มาร แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นกิเลสเป็นเคร่ืองมือของมาร  
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บทที ่5 

บทสรุป 

 

การจดัท าศิลปนิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “ฝุ่ นผงของศาสนา” เป็นการน าเสนอแนวความคิด

และทศันคติของขา้พเจา้ท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นความเห็นส่วนตวัของขา้พเจา้ท่ีได้

มีประสบการณ์ส่วนตวัท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาและผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเทียบเคียงกบั

หลักศาสนาในอดีต แล้วน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี โดยกระบวนการทาง

จิตรกรรมท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาและทดลองจนส าเร็จเป็นเทคนิคเฉพาะตวั ผนวกกบัความรู้บางประการ

ในหลักธรรมค าสอนของศาสนาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางทศันศิลป์ในเชิงเสียดสีศาสนา 

กระตุน้อารมณ์ความรู้สึก ความน่ากลวั ความล้ีลบัใหแ้ก่ผูช้ม อีกทั้งมีสัญลกัษณ์มากมายท่ีให้ผูช้มได้

ตีความและถอดความหมายออกมาเพื่อกระตุน้เตือนหรือท าให้ผูช้มไดไ้ตร่ตรองพิจารณากบัผลงาน

จนสามารถตกผลึกเป็นความรู้ความเขา้ใจในหลกัพระพุทธศาสนาใหม้ากข้ึน  

จากการสร้างผลงานท่ีผ่านมา พบอุปสรรคอย่างมากระหว่างการท างานทั้งตวัแปรท่ี

ควบคุมไดแ้ละตวัแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ท าให้เกิดความเขา้ใจในวิธีการสร้างสรรคแ์ละทราบ

ขอ้จ ากดัของเทคนิค เกิดเป็นความช านาญในแต่ละขั้นตอน 

 ผลงานของข้าพเจ้าเป็นการถ่ายทอดพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในสมยัปัจจุบนัท่ีน า

ศาสนาพุทธมาหากินในรูปแบบต่างๆ และปัจจยัหลายๆ อย่างท่ีมีผลกระทบต่อหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาท่ีท าให้ผิดแปลกไปจากรูปแบบเดิมของศาสนาพุทธท่ีมุ่งเนน้ให้ปล่อยวาง ไม่ยินดี

กบัวตัถุ ซ่ึงเป็นส่ิงไม่เท่ียงแทจ้อมปลอม แต่กลุ่มคนเหล่าน้ีสนับสนุนให้ยึดถือส่ิงเหล่าน้ี แต่ใน

ปัจจุบนักลุ่มบุคคลดงักล่าวไดน้ าศาสนามาหากินโดยมุ่งเนน้วตัถุนิยมทั้งท่ีศาสนาพุทธควรจะเป็น

ปรปักษ์กับระบบทุนนิยมแต่ในปัจจุบนัถูกกลุ่มบุคคลพยายามบิดเบือนศาสนาให้กลายเป็นส่ิง

เดียวกบัระบบทุนนิยม และหลงลืมแก่นแทข้องพุทธศาสนา ขา้พเจา้จึงแสดงออกผา่นผลงานไปใน

เ ชิ ง เ สี ย ด สี  เ ย า ะ เ ย ้ย ถ า กถ า ง  ช วนให้ คิ ด  เ พื่ อ ก ร ะ ตุ้น จิ ตส า นึ ก ของ คน ให้ เ กิ ด ข้ึ น
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ส่ิงท่ีเห็นไดจ้ากงานของขา้พเจา้ คือการใชส้ัญญะ และการแสดงท่าทางของ figure  ท่ีมี

ความโลดโผน เยาะเยย้ เผยให้เห็นถึงการเหยียบย  ่าศาสนา อีกทั้งยงัใชเ้ทคนิคการขูดออกเพื่อเผยให้

เห็นความจริงบางอยา่งตามมุมมองของขา้พเจา้ท่ีเห็นพุทธศาสนาในปัจจุบนั 

 ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดมี้เจตนาต าหนิศาสนาใดหรือพิธีกรรมใดวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ดีหรือไม่ควร

บูชา ขา้พเจา้เพียงตอ้งการจ าแนกใหเ้ห็นวา่ส่ิงใดแท ้ส่ิงใดเทียมเท่านั้นจากความรู้ท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษา

มา เพื่อให้คนท่ีไม่ไดศึ้กษาพุทธศาสนามาหรือคนท่ีก าลงัเขา้ใจผิดว่าของเทียมนั้นเป็นของแทใ้ห้

เขา้ใจได้อย่างถูกตอ้งโดยผ่านผลงานทางศิลปะซ่ึงมีลกัษณะการกระตุน้เตือน ชวนให้คิดหรือตั้ง

ค  าถามกบัผลงาน 
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บรรณานุกรม 

 

หนังสือภาษาไทย 

ป.อ. ปยตฺุโต. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี 12 (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์

 มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2546. 

พุทธทาสภิกข.ุ แก่นพุทธศาสน์ (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2554. 

ส านกังานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยแีละการส่ือสาร. สรุปผลการส ารวจสภาะทางสังคม

และวฒันธรรม. กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2557. 

ศิลป์ พีระศรี. ศิลปะและศีลธรรม. กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2545. 

หลวงพอ่ปัญญานนัทภิกข.ุ ปฏิวตัิความงมงาย. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2553. 

 

ผลงานศิลปะ 

อนุพงษ ์จนัทร. พุทธบริษัท หมายเลข 4. [จิตรกรรม]. หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร. ไดรั้บรางวลั

ประกาศนียบตัรเกียรตินิยม อนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติ คร้ังท่ี 51 พ.ศ. 2548 

อนุพงษ ์จนัทร. ภิกษุสันดานกา. [จิตรกรรม]. หอศิลป์มหาวทิยาลยัศิลปากร. ไดรั้บรางวลั

ประกาศนียบตัรเกียรตินิยม อนัดบั 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติ คร้ังท่ี 53 พ.ศ. 2550. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

ข้อมูลระบบออนไลน์ 

สุจิตต ์วงษเ์ทศ. ผี-พราหมณ์-พุทธ "ศาสนาแบบไทย" เคร่ืองมือเพ่ือสร้างความมั่นคงในอาณาจักร. 

เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.museum-press.com/content--3-

1664-104439-1.html. 

Sinchai Chaojaroenrat. ศาสนวทิยา. เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://www. 

facebook.com/dr.sinchai.chaojaroenrat/photos/a.494296587282529.117037.49420654395

8200/622982427747277/            
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที ่1  

ช่ือผลงาน    ขนาด    เทคนิค 

รับ(ประ)ทาน      120 x 160 ซม.   สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

เจา้ลทัธิ      120 x 150 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

เป็นผูไ้กลจากกิเลส1    120 x 160 ซม.    สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

เป็นผูไ้กลจากกิเลส2  120 x 140 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

อะระหะโต   130 x 190 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

ลาภ ยศ สรรเสริญ  120 x 160 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

อนัตวักูมีช่ือวา่…    120 x 160 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

 เดรัจฉานวชิา      120 x 160 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะที ่2   

ช่ือผลงาน    ขนาด    เทคนิค 

การปะปนของความเช่ือ  120 x 160 ซม.   สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

ห้ิงพระ    120 x 160 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

ความเช่ือท่ีปะปน  120 x 160 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

หมาหวงกา้ง   120 x 160 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

หมาวดั    120 x 160 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน    ขนาด    เทคนิค 

เดรัจฉาน   126 x 162 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

หมาวดั1      102 x 132 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

หมาวดั2      120 x 160 ซม.     สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

ธรรมเหล่าใด...      120 x 160 ซม.   สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

กวางหมอบ      105 x 170 ซม.  สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 

ตาลปัตร      75 x 150 ซม.   สีน ้ามนัและการขดักระดาษทราย 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายอติชาต คงอุดมทรัพย ์

ทีอ่ยู่    112/24-25 หมู่ 8 ต. สามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110 

โทรศัพท์   0811135248 

Email   Artemis_hazard@hotmail.com 

 

ประวตัิการศึกษา 

 2560  ศิลปบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ ภาควชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม  

   ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 2553  โรงเรียนสุคนธีรวทิย ์

 2550  โรงเรียนเสริมสิทธ์ิวทิยา 

 2548  โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 

 

ประวตัิการร่วมแสดงผลงาน 

 2557  - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

     กรุงเทพมหานคร 

 2556  - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

     กรุงเทพมหานคร 
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