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บทคัดย่อ 
 

             จิตภาวะ “จิต” คือ ธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งรู้อารมณ ์ธรรมชาติชนิดนั้นชื่อว่า “จิต” มีอรรถ
ว่าธรรมชาติ “จิตเดิมแท”้ ไม่มีตัวตนแต่มามีตอนหลัง เพราะมีกิเลสจรเข้ามาแต่เมื่อใดปฏิบัติธรรมจน
สามารถละ “อวิชชา”ได้  จิตจะกลับสู่สภาวะเดิมแท้ เช่นเดิมเรียกว่า วิญญาณธาตุ 6 คือ ดิน น้้า ไฟ 
ลม อากาศและวิญญาณธาตุ ซึ่งเป็นปฐมธาตุของสิ่งทั้งปวง ข้าพเจ้าสร้างงานจิตรกรรมโดยใช้ ดินและ
น้้าเป็นตัวท้าลาย ใช้อากาศและแสงแดดเพ่ือให้เกิดผิวที่แตก นอกจากนี้ยังใช้สีฝุ่นอินเดียเพื่อท้าให้งาน
มีสีสัน มีชีวิตชีวาซึ่งสีฝุ่นอินเดียเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติโดยแท้ ตัวของสีฝุ่นจะไปเกาะบนดินที่
แตกอย่างกลมกลืน ข้าพเจ้าสื่อสารเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสัจธรรมของชีวิต ธรรมะหรือธรรมชาติ ที่
เกิดขึ้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลง ของความไม่เที่ยง ความงาม  
“ดิน” นอกจากมีสีในตัวเองแล้ว สามารถสร้างน้้าหนักหนาบางและนูนออกตามลักษณะการแตกตัว
ของดิน ท้าให้นึกถึงสิ่งมีชีวิตหรือพืชพรรณในธรรมชาติความเป็นพ้ืนถิ่นชนบท จากความเรียบง่ายของ
ผลงาน 
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Abstract 

 
  The mind is a part of people’s nature, making them aware of emotions. To 
feel an emotion spontaneously is to have mind. Mind, in the first place, is an abstract 
thing and called “Original Mind,” but it becomes a substantial thing and is called just 
“Mind” because of people’s desires. However, when people manage to give up their 
ignorance, their mind will become original mind again. Original Mind is also known as 
consciousness in the concept of the six elements. The six elements are earth, water, 
fire, wind, space and consciousness which they are the first elements of all things. I 
use soil and water to form the pattern of this artwork, then using air and sunlight to 
make cracks on the design’s surface. After that, I add color pigment from India to make 
this work livelier for the colored pigment can blend with the cracks harmoniously. And 
the other reason I select this colored pigment is because it is completely made from 
natural resources. I aim to convey content about unchangeable facts of life, morals or 
the nature of life which they are changing, uncertainty and beauty respectively through 
this work of art. Earth not only has its own color, but it also can develop different 
volume and density depending on how the earth cracks. Thus, using earth as main part 
can remind us of living beings, plants or ruralness through the work’s simplicity. 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

          ศิลปนิพนธ์ส้าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และได้รับความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ข้าพเจ้า
ขอน้อมร้าลึกถึงคุณบิดามารดาผู้ให้ก้าเนิดอบรม สั่งสอนเลี้ยงดู ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารีและคณะอาจารย์                 
ทุกท่าน ผู้แนะน้าให้ความรู้และช่วยเหลือในการท้าศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ โดยให้ข้าพเจ้าแสดงออกถึง
เทคนิคความคิด และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปขอขอบคุณภาควิชาจิตรกรรมคณาจารย์ภาควิชาจิต
กรรมทุกท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ค้าแนะน้าและแนวทางในการสร้างสรรค์งานเป็นอย่างดี 
ขอขอบคุณ เพ่ือน พ่ี น้อง และทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้ค้าแนะน้าแก่ข้าพเจ้าโดยตลอดจน                   
ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงในทุกประการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่สนใจแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

ค าน า 
 

               เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการท้าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม ปีการศึกษา 2560 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในหัวข้อ “จิตภาวะ” การเขียนเอกสารประกอบการสร้างสรรค์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาปริญญา
ศิลปะบัณฑิตเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการศิลป์ อย่างเป็นแบบแผนแก่ผู้สนใจ
วิทยาการแขนงนี้ยิ่งขึ้น โดยส่วนรวมแล้วการเรียงเอกสารนี้ มีจุดมุ่งหมายในการเสนอหาอย่างง่าย 
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลป์สาขาจิตกรรม ที่เป็นขั้นตอนตามล้าดับ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
ต้องการจะศึกษาและผู้ที่สนใจ ที่จะสามารถเข้าใจถึงระบบ กระบวนการ และแนวความคิด รวมถึง
ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
         ความเรียบง่ายอย่างติดดินไม่สมบูรณ์แบบแต่ท าให้จิตใจจดจ่อมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่มีอยู่และ
เป็นอยู่การด าเนินชีวิตของข้าพเจ้าสิ่งที่ท าให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข  คือการได้ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติและธรรมะสู่สัจธรรมของชีวิตเพ่ือหลุดพ้นจากความร่ ารวย  
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ 
      ตอนที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กจ าความได้ จากความรักความผูกพัน สายใยที่มีต่อกันใน
ครอบครัวของข้าพเจ้า พร้อมสมบูรณ์ ด้วย พ่อ แม่ ข้าพเจ้า และน้องชาย จนกระทั่งพ่อผู้ซึ่งเป็น
หัวหน้าครอบครัว ได้เปลี่ยนแปลงไปมีครอบครัวใหม่ และได้หย่าร้างกันกับแม่ ซึ่งท าให้แม่ต้อง
รับภาระเลี้ยงดูข้าพเจ้าและน้องชายเพียงล าพังหลังจากนั้นแม่ได้ป่วยหนัก จะลุกจะเดินก็ล าบาก 
ข้าพเจ้าและน้องก็ต้องช่วยดูแลแม่ และดูแลตัวเองเพ่ือให้อยู่รอด จากนั้นแม่ก็มีสุขภาพร่างกายเป็น
ปกติดีอีกครั้ง แม่เป็นผู้หญิงที่แกร่งขยันและอดทนท าทุกอย่างด้วยหยาดเหงื่อที่สุจริตเพ่ือให้ลูกไม่ต้อง
ล าบากแม่หมั่นสอนอยู่ตลอดว่าให้หมั่นท าแต่ความดีละสิ่งที่ชั่ว แม่คือผู้ให้ คือพระในบ้านจากสายใย
ของความรักความผูกพันส่งผลต่อสภาพจิตใจภายในครอบครัว และคนรอบข้าง รวมถึงตัวของข้าพเจ้า 
ความรู้สึกเสียใจ ผิดหวัง ความโหยหา ก็เกิดขึ้นภายในจิตใจ  เมื่อเติบโตมาถึงปัจจุบันจึงเรียนได้รู้และ
เข้าใจในสัจธรรม จากเด็กชนบทอยู่กับธรรมชาติ  จึงหาที่ พ่ึงพาทางจิตใจโดยค าสอนจาก
พระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าจึงเอาหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาใช้พิจารณาได้ว่าร่างกายสังขารนั้น 
เป็นของไม่เที่ยง มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย ร่างกายมีความเปลี่ยนแปลง และเสื่อม ไปตามวาระ และ
ตามกาลเวลาเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น ดังนี้เมื่อมีความพลัดพราก ความเจ็บ ความป่วย ความตาย เกิด
ขึ้นกับคนรอบข้างและเกิดขึ้นต่อตนเอง ที่ได้พบเจอในชีวิตประจ าวัน ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจ เกิด
ความสะเทือนใจ มากหรือน้อยตามความรัก ความผูกพันที่มีต่อกัน ทั้ งยังสะท้อนอารมณ์ความเศร้า 
เสียใจ โหยหา อาลัย น่าเวทนาต่อชีวิตที่เกิดขึ้นไม่จะเป็นความสุขหรือความทุกข์ย่อมไม่ยั่งยืน และ
เสื่อมไปท าให้ข้าพเจ้าต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ว่าเป็นความทุกข์ และจะต้องหาหนทางในการ
พ้นทุกข์ ซึ่งข้าเพเจ้า ได้ เคารพ ศรัทธา ต่อหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธได้ชี้ทาง
ให้มวลมนุษย์ได้ตื่นรู้ 
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วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์                                                                                       
 1. แสดงออกความงามที่เป็นสัจธรรมหรือจิตภาวะ 
 2. สร้างสรรค์คืองานศิลปกรรมที่มีปัจเจกเฉพาะบุคคล 
 3. คือการฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง หัดให้ใจนิ่งเรียบ เมื่อมีสิ่งเร้าใดๆ มากระทบ ก็ฝึก
ไม่ให้เขลาง่าย ไม่กลัวง่าย ต้องฝึกให้อยู่แต่อารมณ์ปัจจุบัน 
 4. เพ่ือศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติ ถึงหลักสัจธรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ต้องยอมรับเพ่ือหลุดพ้น 
 5. เพ่ือสะท้อนแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า อากาศ 
แสงแดด พืชพรรณ ต้นไม้ ดอกไม้ มนุษย์ สัตว์ เป็นต้น โดยธรรมชาติในมุมมองของข้าพเจ้าคือ ดิน
ผสมกับมูลวัวและสีฝุ่น เห็นความบริสุทธิ์ของเนื้อดิน พ้ืนผิว และสีสันลวดลายที่งดงามด้วยตัวของของ
มันด้วยตัวเอง ซึ่งยากแก่การควบคุม ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันเอง 
 6. เพ่ือสื่อถึงทัศนคติที่ข้าพเจ้ามีต่อการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ โดยใช้องมีรูปทรงวงกลม 
ใบหน้าคน และเดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เลวร้าย ก็ไม่ยอมถูกท าลายลงง่ายๆ
เปรียบดั่งมนุษย์ได้ชื่อว่ามีดวงญาณที่เพียบพร้อมและประเสริฐสุดจึงต้องมีคุณธรรมที่สูงส่งและแกร่ง 
 
แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 
         สัจธรรมแห่งชีวิต “สัจจะ” คือ ความจริง ไม่แปรเปลี่ยน “ธรรม” คือ ธรรมชาติ “กฎ” 
คือ ข้อบังคับที่จะต้องผ่าน เป็นธรรมชาติ “ ชีวิต” คือลมหายใจ เคลื่อนไหวได้ เช่น กิน นอน เดิน นั่ง 
เป็นต้น ชีวิตเป็นอนิจจัง เป็นสัจธรรม “ จิต” คือของจริง กายคือของปลอม  
            ข้าพเจ้าใช้ดินสร้างสรรค์งานจิตกรรมเพ่ือสื่อสารเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของสัจธรรม
ของชีวิต ธรรมะ ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลง 
ความไม่เที่ยง ความงดงามของธรรมชาติ รวมไปถึงสัญลักษณ์ของพ้ืนถิ่นชนบทหรือความอุดมสมบูรณ์ 
แต่ก็ไม่ละทิ้งสุนทรียภาพแบบนามธรรม ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่าจิตรกรรมของข้าพเจ้าต้องพ่ึงพา
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและองค์ความรู้ ได้ถึงจุดบรรจบกันระหว่างศิลปะนามธรรม เมื่อวัสดุที่หาได้
ทั่วไปอย่างดิน ที่มีสีในตัวเองมีคุณสมบัติที่สามารถสร้างน้ าหนักด้วยความหนาบางที่ แตกต่างกันตาม
ลักษณะการแตกตัวของดิน ชวนให้นึกถึงสิ่งมีชีวิต หรือการเจริญเติบโตของพืชพรรณในธรรมชาติ ดั่ง
ค าท่ีกล่าวว่า เกิดข้ึนตั้งอยู่และดับไป 
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ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์ 
 ขอบเขตควำมคิด 
 ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรม ที่มีกระบวนการแสดงออกทางศิลปะ โดยใช้
อารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้าโดยตรง ผนวกกับภาวะของความเชื่อทีเป็นความรู้สึกที่เป็น
จิตเดิมแท้ภายในจิตใจซึ่งเป็นผลตอบสนองของจิตใต้ส านึกที่นอกเหนือการควบคุมทั่วไป โดยมีต่อแรง
กระตุ้นจิตนาการและความรู้สึกสร้างสรรค์จากสัจธรรมผ่านทางกระบวนการทางทัศนธาตุ 
 ขอบเขตทำงรูปแบบเทคนิควิธีกำร 
 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานแบบนามธรรม  ( Abstract ) ที่มีลักษณะ 2 มิติ ถ่ายทอด
จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางเทคนิค ดิน บนผ้าใบแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เรื่องของจิต
ภาวะ 
 
ขั้นตอนและวิธีกำรสร้ำงสรรค์ 

1. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะท าให้เกิดเทคนิคเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างสรรค์ 
2. ข้าพเจ้าน าเสนอเทคนิคการปาดดินบนผ้าดิบ ซึ่งเมื่อแห้งจะได้พ้ืนผิวที่แตกในงาน  
3. ใช้สีฝุ่นอินเดียในการให้ความรู้สึกด้วยสีสัน 
4. แสงแดดเป็นสิ่งส าคัญซึ่งท าให้งานสมบูรณ์ 

 
วิธีกำรศึกษำ 
 1. ท าความเข้าใจ ปรับปรุงแก้ไข ขัดเกลากิเลส เพ่ือให้เกิดความไม่หนัก เมื่อเปลี่ยนแปลง
ดีแล้วจะเกิดใจธรรมศรัทธา จริงใจ และเชื่อมั่นว่า ธรรมมะจริงหลักธรรมจริงกฎแห่งกรรมจริง เชื่อใน
สิ่งที่ไม่ท าให้จิตรู้สึกขัดต่อหลักธรรมเพ่ือน ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต
เพ่ือเป็นเข็มทิศชี้ทางที่แท้จริงศึกษาเรื่องคุณค่าประโยชน์ของวัตถุดิบทางธรรมชาติที่น ามาใช้ในการ
สร้างงานศิลปะ 
 2. วางแผนในการสร้างสรรค์งานแบบคร่าวๆ แบบไม่ยึดติดกับภาพต้นแบบเพราะทุกอย่าง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่แน่นอน ซึ่งเป็นความจริงของชีวิต และเคารพกระบวนการและความคิด
เป็นหลัก 
 3.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ให้พร้อมเพ่ือง่ายต่อการสร้างงานนามธรรม และ
หมั่นส ารวจจิตตนเองก่อนสร้างสรรค์งาผลงาน จะรู้ด้วยจิตที่นิ่งและมีสติ ของตนเองว่าอย่างไรควรท า
อย่างคือค าตอบของงาน 
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 4. สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคดิน วาดด้วนดินให้เกิดรูปทรงที่ต้องการ แล้วน าไปตาก
แดดจนแห้งและเกิดเป็น น้ าหนัก พื้นผิว รูปทรง ควบคุมโดยธรรมชาติของตัวเทคนิคเองน าผลงานมา
วิเคราะห์ แก้ไข เปลี่ยนแปลง พัฒนาผลงาน ให้เกิดความสมดุลในชิ้นงาน 
 5. น าผลงานมาวิเคราะห์ แก้ไข เลี่ยนแปลง พัฒนาผลงานให้เกิดความสมดุลในผลงาน 
 
แหล่งข้อมูล 
 1. พิเคราะห์ย้อนมองส่องจิตเรียนรู้ที่จะอยู่และปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติของจิตและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างสมดุล และหมั่นขัดเกลาให้เกิดจิตเดิมแท ้
 2. เรียนรู้จากประสบการณ์จากการใช้ชีวิตจริง  
 3. สถานที่ศึกษาธรรมะ เพ่ือศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติ เพ่ือหมั่นขัดเกลากิเลส มุ่งเน้นภายใน 
ด้านละเอียด ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า 
 4. จากผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่เห็นความส าคัญทางธรรมมากกว่าทางโลก 
 5. หนังสือธรรมะ ที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน  
 6. สื่ออินเตอร์เน็ต  
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำศิลปนิพนธ์ 

1. เฟรมไม ้ 
2. ผ้าดิบ 
3. ดินเหนียว 
4. มูลวัว มูลควาย 
5. กาว  
6. กากเพชรสีเงินและสีทอง 
7. สีฝุ่นอินเดีย 
8. สีน้ าพลาสติก 
9. ภาชนะขนาดต่างๆ 
10. น้ า, ลม 
11. แสงแดด, ความร้อน 
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บทที ่2 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
      ข้าพเจ้าตระหนักถึงในสาระในข้อที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจอยู่เสมอ
เป็นกระบวนการที่พยายามจะถ่ายทอดแสดงและปลดปล่อย จิตนาการเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดและ
ประสบการอกมาเพ่ือสื่อสารสิ่งต่างๆ เหล่านี้แก่ผู้ อ่ืนให้รับรู้  การแสดงออกทางศิลปะหรือกการ
แสดงออกทางอารมณ์ทางสุนทรียศาสตรน์ั้นส่วนมากจะต้องมีสื่อที่ตอบโต้และเป็นที่กระตุ้นให้ข้าพเจ้า
แสดงออกและมีจุดมุ่งหมายในการท างาน การแสดงออกทางศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ที่
อยู่ภายในตัวของศิลปิน เป็นอารมณ์ที่มาจากประสบการณ์ความคิดที่สั่งสมมาโดยแสดงออกมาผ่าน
ทางเส้น สี จังหวะ ฝีแปรงละน้ าหนัก ที่ฉับพลัน อันเป็นส่วนประกอบของทัศนธาตุเพ่ือสื่อออกมาเป็น
ภาษาทางศิลปะ 
 
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
       ข้าพเจ้าต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีแรงบันใจจากเนื้อหาและประสบการณ์ท่ี
ข้าพเจ้าได้รับรู้และรู้สึกภายในจิตใจนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับค าว่า สัจธรรม เป็นสิ่งที่ 
ไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปนั้น เป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องมีสิ่งเหล่านี้  ซึ่งเป็นเรื่องของ
นามธรรมเป็นความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ ข้าพเจ้าจึงน าเสนอผลงานนามธรรม เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว
เหล่านี้ออกมาโดยใช้ทัศนธาตุทางศิลปะมาเป็นตัวแทนและถ่ายทอดความรู้สึกผลงานของข้าพเจ้าจึง
เกิดการเปรียบเปรย เปรียบเทียบโดยการใช้สัญลักษณ์ทางธรรมชาติผนวกกับรูปทรงที่ไม่คงทีไม่
ชัดเจน เพ่ือน าเสนอรูปแบบของผลงานให้สอดคล้องกับแนวความคิด ผ่านทัศนคติของข้าพเจ้าเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานจิตกรรม 2 มิติ จิตใจของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อน ฝันแปรไม่แน่นนอน ไม่ได้ยึดติด
อยู่กับความถูกต้องเสมอไป ไม่หยุดนิ่งและไม่หมั่นคงตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้อยู่รวมกันในความรู้สึกนึก
คิดของมนุษย์ผลงานของข้าพเจ้าจึงเกิดการเปรียบเปรยเปรียบเทียบ โดยใช้สัญลักษณ์ทางธรรมชาติ
เช่น ใบหน้าคน ดอกไม้ พืชพรรณต่างๆ เส้น และวงกลม ผนวกกับรูปทรงที่ไม่คงที่ ไม่ชัดเจน เพ่ือ
น าเสนอรูปแบบผลงาน ให้สอดคล้องกับแนวความคิดและสื่อสารภาวะเกี่ยวกับเรื่องราวของสภาวะ
จิตใจ ทัศนคติของข้าพเจ้าเพื่อให้เกิดเป็นผลงานจิตกรรมหัวข้อที่ ชื่อว่า จิตภาวะ
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อิทธิพลจากครอบครัว 
              จากสายใยรักจากครอบครัวที่มีความอบอุ่น ความเปลี่ยนแปลงที่พลัดพรากจากบิดาผู้เป็น
ที่รัก ความล้มเจ็บป่วยของมารดา ความเปลี่ยนแปลง ความสุข ความทุกข์ จากการเผชิญกับชีวิต
ข้าพเจ้าที่พบเจอท าให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและการดด าเนินชีวิต และ ได้ยอมรับ
ความจริงว่าเป็นสัจธรรม  ข้าพเจ้าจึงมุ่งเข้าหาด้านจิตภายในที่ละเอียด หมั่นขัดเกลาตนเอง เพ่ือมุ่งสู่
จิตเดิมแท้ ที่แท้จริงซึ่งเป็นนิรันดร์เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ 
 
อิทธิพลจากบริบทของสังคม 
    ปัจจุบันเป็นยุคท้ายวาระปลาย วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ามากท าให้มนุษย์รู้สึกว่า
ตนเองมีความฉลาดที่สุด มีกรอบความคิดของตนยากที่จะยอมรับค าทัดทานจากผู้อ่ืน มักเชื่อมั่นใน
ความคิดของตนเองว่าถูกต้องคิดว่าอาศัยความรู้จากข้างนอกแล้วตัวเองสามารถรู้ทุกอย่างได้ ผู้ที่สงบ
จิตเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเหลือน้อย สังคมเราแสวงหาแต่สิ่งนอกกาย แต่ก็ต้องทุกข์เพราะสิ่ง
นอกกายไม่สามารถพ่ึงพิงได้ ไม่รู้ว่าธรรมแท้ ธรรมจริงอยู่ภายในไม่ใช่ภายนอก ภายนอกไม่ใช่ของจริง 
ไม่ใช่ของแท้ ธรรมที่แท้จริงไม่แท้จริงไม่มีรูปลักษณ์ จิตใจจึงว้าวุ่น จึงต้องสร้างป้อมปราการเพ่ือ
ปกป้องการกระท าของตนเองซึ่งเป็นที่มาแห่งความยึดมั่งถือมั่น ดื้อรั้น แนวความคิด หรือทัศนคติ 
นี่เองที่เป็นสาเหตุหลักที่น าพามนุษย์ สู่ความสุข ความทุกข์ หรือปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นใน
ความดีหรือความชั่ว ที่น ามาซึ่งอารมณ์ 6 ( อารมณท์ี่เกิดจากอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ) ฉันทา
7 ( ความรูสึกยินดี โกรธเศร้าเสียใจ สุข รักใคร่ แค้น อยาก ) ท าให้ความกลัดกลุ้มความร าคาญใจได้
อย่างแปลกประหลาด คุณธรรมในจิตใจมีความส าพันธ์มากกับความคิดของแต่ละคนหากมีทัศนคติที่
ถูกต้องเที่ยงตรงย่อมเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงส่ง 
 
อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ  
              ธรรมชาติประกอบไปด้วย 2 ค า นั่นคือ ธรรมะ กับ ชาตะ ธรรมะ คือความจริง คือสิ่งที่
ปรากฏจับต้องได้ รับรู้ได้ อย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ และน ามาสั่งสอนพวกเรา
ก็คือการรู้ซึ่งความจริง ก็คือ ธรรมะ ส่วนชาตะคือ การเกิด ซึ่งเป็นวัฏจักร เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับ มีตาย 
ใบไม้ก็ต้องร่วงนั่นคือวัฏจักร ดังนั้นธรรมชาติก็คือ วิถีหรือวัฏจักรของความจริงที่เกิดขึ้น    
         ธรรมชาติ ในความหมายอย่างกว้างสุด เทียบเท่ากับโลกธรรมชาติ โลกกายภาพ หรือโลก
วัตถุ "ธรรมชาติ หมายถึง ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม มีขนาดตั้งแต่
เล็กกว่าอะตอมไปจนถึงจักรวาปัจจุบัน “ธรรมชาติ” มักหมายถึง ธรณีวิทยาและสัตว์ป่า ธรรมชาติ
อาจหมายถึงอาณาจักรของพืชและสัตว์หลายชนิดทั่วไป และในบางกรณีหมายถึง ขบวนการซึ่ง
เกี่ยวข้องกับวัตถุไร้ชีวิต คือ วิถีซึ่งสิ่งบางประเภทโดยเฉพาะด ารงและเปลี่ยนแปลงแนวของตน เช่น 
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ลมฟ้าอากาศและธรณีวิทยาของโลก และสสารและพลังงานอันประกอบขึ้นเป็นทุกสิ่งเหล่านี้  
นอกจากนี้ยังใช้หมายถึง “สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ” สัตว์ป่า หิน ป่า ชายหาด และโดยทั่วไปสิ่ง
เหล่านี้ที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญโดยอันตรกิริยาของมนุษย์โดยทั่วไปไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาติ ยกเว้นถูกจัดเป็น อย่างเช่น"ธรรมชาติมนุษย์" มโนทัศน์เก่ากว่าของสิ่งธรรมชาติซึ่ง
ยังพบในปัจจุบันอยู่ชี้ข้อแตกต่างระหว่างธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น (  artificial ) โดยสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกท าให้เกิดขึ้นจากความรู้สึกตัวหรือจิตของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะ 
ค าว่า “ธรรมชาต”  สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระท าของมนุษย์หรือมีอยู่
ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืช
พรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการส าคัญยิ่งที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและท าลาย   
จะเห็นว่า ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต่างกัน
ที่สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่งที่อ านวย
ประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอ่ืน 
 
อิทธิพลจากศิลปิน  
 มณเฑียร  บุญมา 
           ศิลปินผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่และบุกเบิกการสร้างงานสื่อผสมและ
ศิลปะจัดวาง โดยใช้วัสดุรูปแบบและเนื้อหาแบบไทย ทั้งแบบไทยชนบทและแบบพุทธปรัชญา ท าให้
เกิดแนวคิดศิลปะสื่อผสมร่วมสมัยที่มีท้ังความเป็นไทยและความเป็นสากล 
 นอกจากนี้ มณเฑียรยังเลือกที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์จากท้องถิ่น เช่น ดิน ทราย ถ่าน ขี้เถ้าดิน
เผา รวมไปถึงเครื่องมือทางการเกษตร เช่น ผลงานที่ชื่อว่า “เจดีย์ด า” ที่มีการใช้วัสดุแบบธรรมชาติ
อย่างดิน ถ่านและแป้งข้าวเจ้า สื่อถึงประเพณีเกี่ยวกับความตายของชาวพุทธ เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว มักน า
ศพไปเผาและน าเถ้ากระดูก บรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ หรือในผลงาน “สองผู้ใหญ่ จากตะวันตกและ
ตะวันออก” ที่ใช้กระดาษสองแผ่น ที่เคลือบดินแดงและจัดรูปแบบคล้ายไม้กางเขนแทนพระเยซูคริสต์ 
ส่วนอีกชิ้นมีการจัดวางให้มีโครงสร้างคล้ายการนั่งสมาธิเพ่ือแทนสัญลักษณ์ การบรรลุสัจธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วใช้ขี้เถ้าผงถ่านมาสร้างรูป และเคลือบบนแผ่นกระดาษเพ่ือแสดงถึงความ
เชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธที่เผาร่างเมื่อสิ้นชีวิต 
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ภาพที ่1  ผลงานของศิลปิน มณเฑียร บุญมา 
 ชื่อผลงาน “เจดีย์” 
              เทคนิค สื่อผสม 
 ขนาด แปรผันตามพ้ืนที ่              
ที่มา : https://themomentum.co/wp-content/uploads/2018/02/TheMArtPovera_content 
        11.png 
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ภาพที ่2 ผลงานของศิลปิน มณเฑียร บุญมา 
 ชื่อผลงาน “สองทุย” 

         เทคนิค ข้าวเปลือกสองกระสอบบรรจุกระสอบละ7 ถัง ฟางข้าว เขาควาย เก้าอ้ี 
 ขนาด 80X80X160 ซม. 
ที่มา: https://themomentum.co/wp-content/uploads/2018/02/TheMO- ArtPovera_content 

1.png 
 

 
 
ภาพที ่3 ผลงานของศิลปิน มณเฑียร บุญมา 
 ชื่อผลงาน “นมแม่”                
           เทคนิค หล่อรูป 
 ขนาด แปรผันตามพ้ืนที่  
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/656/7656/images/art/IMG_5184.jpg 
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อิทธิพลจาก วะบิ-ซะบิ ( Wabi-Sabi ) 
 วะบิ -ซะบิ  เป็นปรัชญาที่ ว่ าด้วยความไม่สมบูรณ์แบบ  เหมือนกับปรัชญาพุทธ
ศาสนา “ความไม่เที่ยง” หรือ “อนิจจัง” จนกระทั่งถึง “การไม่มีตัวตน” หรือ “อนัตตา” สัจจะ มา
จากการสังเกตธรรมชาติ การโน้มเอียงไปสู่ความไม่มีอะไรก าลังเกิดขึ้นอย่างไม่ลดรา และเป็นสากล 
สรรพสิ่งทั้งมวลล้วนมาลงเอยที่ความไม่มีอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีอันจะต้องเสื่อมสลายไป  บรรดา
ดาวเคราะห์และดวงดาวต่างๆ และกระท่ังสิ่งทั้งหลายที่ไม่สามารถจับต้องได้  อาทิ ชื่อเสียง เกียรติยศ 
มรดกประเพณีที่สืบเนื่องมาของตระกูล ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ข้อ
พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ศิลปวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่ เมื่อถึงท่ีสุดแล้ว ทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็จะเลือนหายไป 
ไปสู่ภาวะของการถูกลืมเลือนและความไม่มีอยู่ วะบิ-ซะบิ คือความงามของสรรพสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ 
ไม่คงทนถาวร และไม่เสร็จสมบูรณ์ คือความงามของสรรพสิ่งที่สงบเสงี่ยมและอ่อนน้อม อย่างไม่ยึด
ติดในแบบแผนตายตัว นี่คือความงามในทัศนะของเซน ในความหมายหนึ่ง วะบิ-ซะบิคือเซนของสรรพ
สิ่ง ผู้ที่เกี่ยวพันกับวะบิ-ซะบิในญี่ปุ่น ถ้าไม่เป็นอาจารย์แห่งพิธีชา ก็เป็นนักบวช หรือไม่ก็เป็นนักรบ ซ่ึง
ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ฝึกฝนเซน และดื่มด่ าในเจตนารมณ์ของเซนอย่างลึกซึ้งทั้งสิ้น ซะบิ ในภาษาญี่ปุ่น
หมายถึง “ร่วงโรย”วะบิ ในความหมายดั้งเดิม หมายถึง ความทนทุกข์ของการใช้ชีวิตเพียงล าพังใน
ธรรมชาติ ไกลห่างจากสังคม และชวนให้นึกถึงสภาวะความรู้สึกที่ท้อแท้ ซึมเศร้า ชวนหดหู่ใจ แต่วะ
บิ-ซะบิ ที่ใช้เรียกควบรวมในความหมายแห่งยุคปัจจุบันกลับมีความหมายในเชิงบวก ที่บ่งชี้ให้เห็นถึง 
ความเป็นจริงแห่งชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตที่รุ่มรวยทางจิตวิญญาณแม้จะอยู่อย่างสมถะโดยสมัครใจ 
วิธีการมองสรรพสิ่งที่ล่วงพ้นไปจากคติแบบแผนที่สังคมตกลงยอมรับและยึดถือสืบต่อกันมา การมุ่งมี
ประสบการณ์เชิงศิลปะที่น่าตื่นใจอย่างสงัด การเอาชนะความอลังการ ความหรูหรา ด้วยความเรียบ
ง่ายอย่างติดดินและไม่สมบูรณ์แบบ แต่ท าให้จิตจดจ่อมีสมาธิอยู่กับ สิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ และปรากฏอยู่
จริง เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงอย่างบูรณาการสู่ธรรมชาติ ในขั้นสูงสุดของการด ารงอยู่ จนกระทั่ง
เข้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์เชิงจิตวิญญาณได้อย่างเป็นไปเองโดยธรรมชาติ ความงามไม่สมบูรณ์ 
         หลักท่ีใช้อ้างอิงใน งานศิลปะแนวเซนมักจะกล่าวถึง  

1. ความไม่สมส่วน ความไม่สมมาตร  
2. ความเรียบง่าย แสดงสัจจะที่แท้จริงของธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมา  
3. ความสมถะ เนื้อแท้ แก่นแท้ของวัตถุ  
4. ความเป็นธรรมชาติอันไร้การปรุงแต่ง  
5. ความล้ าลึก ความงามอันแท้จริงที่สามารถปลุกเราให้ตื่นจากความไม่รู้  
6. ความเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ รูปแบบ ประเพณีนิยม  
7. ความเงียบสงบ ความสงัดในจิตใจอันไม่ถูกเง่ือนไขใดใดร้อยรัด 
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             ข้าพเจ้ารู้หลงไหลในปรัชญาและรู้สึกว่า วะบิ-ซะบิ โอบรับทั้งหมดที่ฉันโยนทิ้ง ความไม่
สมบูรณ์แบบ มีต าหนิ ความอสมมาตร บุบ เบี้ยว และร่องรอยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา เช่น ริ้วรอยบนใบหน้า แผลเป็นบนเนื้อตัว ร่องรอยบนไม้ หรือสนิมบนเหล็ก และสิ่งที่
ยิ่งใหญ่และส าคัญอย่างยิ่งคือ โลกนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ไม่จีรัง ไม่มีใครหยุดยั้งกฎธรรมชาติ
ข้อนี้ แล้วเหตุใดที่มนุษย์จะเฝ้ามองหา เก็บรักษาความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบเกินไป ย่อมไม่จริง
สรรพสิ่งล้วนย่อยสลายแตกหัก เสียหายเมื่อไม่สมบูรณ์ จึงงดงามเมื่อไม่สมบูรณ์จึงสอดคล้องกับ
ธรรมชาติเรียนรู้มุมมองและความคิดใหม่จากความไม่สมบูรณ์ ผ่านปรัชญาญี่ปุ่น วะบิ–ซะบิ 
 

 
 
ภาพที ่4 อิทธิพลจาก วะบิ-ซะบิ ( Wabi-Sabi ) 
ที่มา : https://www.facebook.com/ZenTheWayOfLife/photos/a.405852486168938.962 
        14.405850319502488/1190393081048204/?type=1&theater 
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ภาพที ่5 อิทธิพลจาก วะบิ-ซะบิ ( Wabi-Sabi ) 
ที่มา : https://www.facebook.com/ZenTheWayOfLife/photos/a.405852486168938.9621 
        4.405850319502488/1190393081048204/?type=1&theater 
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บทที ่3 
 

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

         ในการสร้างผลงานศิลปะนั้น เมื่อผู้สร้างมีแนวความคิดที่ต้องการน าเสนอชัดเจนแล้ว ก็
แสดงออกเป็นรูปธรรม ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ของตนผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบ
ต่างๆ สามารถสื่อสารออกสู่ผู้ชมได้ ต้องมีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยเริ่มจากเรื่องที่สนใจ เกิด
เป็นแรงบันดาลใจไห้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลนี้มาประมวลความคิด แล้วแสดงออกทางรูปแบบ
นามธรรม ด้วยเทคนิคขั้นตอนการประมวลความคิดด้วยเทคนิควิธีการทางศิลปะ พัฒนาผลงานให้เกิด
เอกลักษณ์เฉพาะตัวถ่ายทอดเนื้อหาตามเป้าหมาย 
 
ขั้นตอนการประมวลความคิด 
         จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการดูพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักบริสุทธิ์ และ
ความเจ็บป่วยของบุพการี ทั้ง ต่อตนเอง และผู้อ่ืน ซึมซับความรู้สึกต่างๆจากสภาพแวดล้อมโดยรอบๆ
ตน ที่ไม่เที่ยงแท้ ซ่ึงสามารถรับรู้ในความสุขและความทุกข์ล้วนมีผลกระทบทางอารมณ์ความรู้สึกและ
จิตใจของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก และมีการพัฒนาความคิด โดยหาค าตอบจากความจริงตามความ
เป็นไปของธรรมชาติ ประสบการณ์เหล่านี้ เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
ของข้าพเจ้าและเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าศึกษาเพ่ิมเติม จากการประมวลความคิด ความรู้สึก ความ
ทรงจ า ประสบการณ์จากความจริงของชีวิต เพ่ือที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดเป็นงานนามธรรมสาม
มารถถ่ายทอดเรื่องราวตามความคิดตรงเป้าหมาย จากแนวความคิด ถ่ายทอดไปสู่ผู้ชมผลงาน 
 
ขั้นตอนการแสดงออกทางนามธรรม 
      จากการประมวลทางความคิด บันทึกข้อมูลด้วยความรู้สึกและความทรงจ าโดยไม่ยึดแบบ
ร่างเคารพความคิดและกระบวนการเป็นหลัก ใช้สภาวะของจิตที่บริสุทธิ์ถ่ายทอดงานศิลปะ
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การแสดงออกและความส าคัญผ่านสื่อและวัสดุ 
              การท าความเข้าใจและยอมรับในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา การใช้ดินในการสร้างสรรค์งานโดยใช้ ดิน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก และ
ยังมี  ความหมายส าคัญในตัวเองและยังเป็นวัสดุในการสร้างพ้ืนผิว พ้ืนที่ว่าง ความนูน ความเว้า ตาม
ความเหมาะสมให้เกิดองค์ประกอบโดยรวม นอกจากดนิแล้วยังมีวัสดุจากธรรมชาติต่างๆมาสร้างสรรค์
เพ่ือให้งานมีความลงตัว และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จิตรกรรมของข้าพเจ้าต้องพ่ึงพาทั้งปรากฏการณ์
ธรรมชาติและองค์ความรู้ ได้ถึงจุดบรรจบกันระหว่างศิลปะนามธรรม และเนื้อหาในชีวิตจริง ความ
งามจากความเป็นจริงของจิตรกรรมชิ้นนี้ จึงแฝงไว้ในแนวความคิด ซึ่งเป็นสัจจะธรรมของชีวิต 
ธรรมชาติ เมื่อวัสดุที่หาได้ทั่วไปอย่างดิน ที่มีสีในตัวเอง มีคุณสมบัติที่สามารถสร้างน้ าหนักด้วยความ
หนาบางที่แตกต่างกัน มีพ้ืนผิวธรรมชาติ น าไปสู่เส้นและรูปทรงโดยปฏิกิริยา ดินเป็นวัสดุที่ไม่ซับซ้อน 
แต่ข้าพเจ้ากลับสามารถมองเห็นวีการเชื่อมต่อระหว่างองค์ความรู้ทาง ทัศนธาตุ และเนื้อหาแบบไทย 
ผลงานชิ้นนี้จึงเรียบง่าย ซึ่งรูปทรงและโครงสร้างของผลงานถูกสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ ในลักษณะพ้ืนผิวที่
หนา บาง และนูนออก ตามลักษณะการแตกตัวของดินและการใช้สีฝุ่นอินเดียซึ่งผลิตจากธรรมชาติ 
ผสานกันอย่างกลมกลืน ชวนให้นึกถึงสิ่งมีชีวิต หรือการเจริญเติบโต ของพืชพรรณในธรรมชาติ ดั่งค า
ที่กล่าวว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป  
 
ขัน้ตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการ 
              การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้นมีขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ คือการทดลอง
ด้านเทคนิค การใช้ดินแทนสีสูตรส าเร็จทั่วไปทางการสร้างสรรค์ มีความต่างกันเรื่องกรรมวิธี ละ
ผลลัพธ์ของเทคนิค เพราะต้องพ่ึงพาวัสดุในการสร้างงานจากธรรมชาติ ในงานจึงเกิดเทคนิคที่เป็น
ธรรมชาติซึ่ง ร่องรอยและพ้ืนผิวที่เกิดขึ้นในงานความคุมโดยปรากฏการทางธรรมชาติ จึงยากแก่การ
ควบคุม 
 
ขั้นตอนวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 
 พื้นผิว ( Texture ) จากการปาดทับซ้อนกันกันของดิน ที่มีหนาและบางไม่เท่ากัน จึง
เกิดความเรียบที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นพ้ืนผิวและน้ าหนัก 

 สี ( Color ) ซึ่งจะเป็นสีที่ผลิตจากธรรมชาติ และมีกลิ่นหอมที่จากพืชดอกไม้และพรรณ 
นานาชนิด เรียกว่า สีฝุ่นอินเดีย เพ่ือให้เกิดสีสันและความงาม 
 เส้น ( Line ) เกิดขึน้จากร่องรอยการใช้มือปาดดิน ให้เกิดเป็นเส้น ที่ทับซ้อนไหลของสี
ท าให้เกิดเส้น 
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ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการและการด าเนนิงาน 
         เมื่อเข้าใจ และสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาวะนิ่งสงบได้ จึงเริ่มการสร้างสรรค์ผลงาน
จริง ตามข้อมูลในความรู้สึก ในหัวข้อที่ชื่อว่า จิตภาวะ โดยใช้เทคนิค ซึ่งสิ่งส าคัญเกิดจากการ
กลั่นกรองทางความคิด จินตนาการจากจิตและความรู้สึกภายใน คือใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นส่วน
ส าคัญเป็นรูปทรงที่ถูกตัดทอนจากความจริง จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ  เพ่ือให้เกิดความสมดุลใน
ผลงาน  ข้าพเจ้าร่างภาพไปบนผลงานจริงด้วยกระบวนการส าแดงอารมณ์ ( Expressionism ) เมื่อมี
การเตรียมอุปกรณ์ที่พร้อม หลังจากนั้นการสร้างสรรค์ผลงานจะใช้เวลาในการสร้างสรรค์ ผลงาน
ศิลปะ ประมาณ 50 นาที เฟรมขนาด 160X200 ซม. ถือว่าจบการสร้างงาน  เมื่อได้งานจิตกรรม2มิติ
แล้ว หากต้องการเพ่ิงเติมสีสันก็ควรจะผลงานด้วยสีฝุ่นอินเดียอีกชั้นตอนที่ดินยังไม่แห้ง ก าลังตาก
แสงแดด อากาศ แล้วจะได้พ้ืนผิวตามธรรมชาติและผลงานจะต้องแห้งและสนิทเพ่ือการไม่หล่นร่วง
ของดินเพ่ือความแข็งแรงของผลงาน 
 

 
 

ภาพที ่6  เตรียมอุปกรณ์ตามกระบวนการ 
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ภาพที ่7  การปาดดิน เพ่ือให้เกิด น้ าหนัก และพ้ืนผิว 
 

 
 

ภาพที ่8 ตากผลงานด้วยแสงแดดให้แห้งสนิท  
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ภาพที ่9  งานสมบูรณ์ พร้อมติดตั้งงาน 
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บทที ่4 
 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน 
 

        การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นได้มีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากผลงาน
ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านเทคนิค และกระบวนการทางความคิด โดยมีอุปสรรค
และปัญหาข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จึงต้องผ่านการวิเคราะห์เรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลงาน
อย่างเป็นขั้นตอน โดยยังคงมุ่งเน้นการน าเสนออารมณ์ความรู้สึก จากความเปลี่ยนแปลงของทุก                  
สรรพสิ่งบนโลกนี้และจากประสบการณ์ตรงจากตนเอง และได้ค้นคว้าทดลองเทคนิคจนกระทั่งเข้าสู่
กระบวนการสร้างสรรค์จิตกรรม 2 มิติ งานศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่อหัวข้อ จิตภาวะ 
 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในช่วงแรก ( ระยะที่ 1-3 ) 
        ข้าพเจ้าน าเสนอความรู้สึกถึง สัจธรรม ได้แก่ ความสุข ความทุกข์ ความงามของผู้หญิง                
ที่แปรเปลี่ยนไม่เที่ยง และน าพาสู่ความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของมารดา ที่ให้โดยจิต
บริสุทธิ์ และสายใยรักที่ผูกพันธ์และสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกจากภายในและโทนสีสะเทือนอารมณ์
สัญลักษณ์ จะใช้ใบหน้าของ ผู้หญิง ในการแสดงออกและสื่อสารกับเรื่องราว กระบวนการแสดงออก 
ด้วยเทคนิคสีฝุ่นอินเดียและสีน้ าพลาสติก ลงบนผ้าใบโดยให้ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ 
 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในช่วงกลาง ( ระยะท่ี 4-5 ) 
               ในการสร้างสรรค์ข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์ผลงานเป็นระยะๆ หมั่นทดลองเทคนิคเพ่ือ
ความลงตัวของเทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์ บ่งบอกถึงประสบการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้น  จากข้างต้น
จึงท าให้ข้าพเจ้าทดลองเทคนิคใหม่ โดยการใช้ดิน และสีฝุ่นอินเดียสร้างสรรค์ผลงาน โดยเรียบเรียง
สาระขึ้นใหม่ เพ่ือคลี่คลายรูปทรง ลดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์และมองถึงธรรมชาติ ที่เป็น พืชพรรณ
ต่างๆ ดอกไม้ เพ่ือสื่อถึงสัจธรรมและแฝงด้วยเชิงนัยของสัญลักษณ์เอาไว้ 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในช่วงปลาย ( ระยะที่ 6-8 ) 
           ข้าพเจ้าได้พัฒนาผลงานและวิเคราะห์ พิจารณาและหมั่นย้อนมองจิตตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้และ มุ่งหวังการสร้างสรรค์ผลงานแบบนามธรรม  จึงเกิดแนวความคิดในการที่จะลดทอน
รูปทรงมีที่อยู่ในธรรมชาติ ให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น  เช่น วงกลม เส้นตรง เส้นโค้ง หรือรูปทรงอิสระ เพ่ือเข้า
สู่ธรรมชาติ เรื่องของ จิต ใจภายใน และยังคงใช้พัฒนาในการใช้เทคนิค ดิน อย่างต่อเนื่องในหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง จิตภาวะ 
 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ( ระยะท่ี 9 ) 
          ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้น าเอาแนวความคิด เทคนิค ดกระบวนการมาพัฒนาต่อเนื่อง
มาจนถึงช่วงปลาย ( ในระยะที่ 9 ) ผลงานศิลปนิพนธ์ ได้ด าเนินมาถึง การสร้างงานแบบนามธรรม  
ยังคงความเป็นพ้ืนผิว ร่องรอยของดินที่แตกหยาบกระด้าง ในผลงานเอาไว้ สะท้อนเนื้อหากฎแห่งการ
เปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไปตามเหตุปัจจัยและเชื่อมโยงตีความหมายถึงความว่างเปล่าของสรรพสิ่ง ล้วน
ไม่จริงแท้แน่นอนรูปลักษณ์ที่คลี่คลายมาจากรธรรมชาติความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องขององค์ประกอบ
ต่างๆ สื่อความหมายถึงความไม่สมบูรณ์ สรรพสิ่งล้วนเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวแปรเปลี่ยนไม่มั่นคงผ่าน
รูปทรงของเทคนิค “ดิน” คลี่คลายและลดทอนไปเพ่ือความเรียบง่าย 
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ภาพที ่10 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
            ชื่อผลงาน “รักยิ่งใหญ่” 
             เทคนิค สีฝุ่นอินเดียและสีน้ าพลาสติกบนผ้าใบ 
 ขนาด 110X160 ซม. 
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ภาพที ่11 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 1 
          ชื่อผลงาน “รักยิ่งใหญ่” 
              เทคนิค สีฝุ่นอนิเดียและสีน้ าพลาสติกบนผ้าใบ 
 ขนาด 110X160 ซม. 
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ภาพที ่12 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
            ชื่อผลงาน “ญ” 
               เทคนิค สีฝุ่นอินเดียบนและสีน้ าพลาสติกบนผ้าใบ 
 ขนาด 130X170 ซม. 
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ภาพที ่13 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
          ชื่อผลงาน  “ญ”  
         เทคนิค สีฝุ่นอินเดียสีและน้ าพลาสติกบนผ้าใบ 
           ขนาด 170X200 ซม. 
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ภาพที ่14 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
         ชื่อผลงาน “ศรัทธา” 
           เทคนิค สีฝุ่นอินเดีย และ ดินบนผ้าใบ 
 ขนาด 150X170 ซม. 
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ภาพที ่15 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 4 
            ชื่อผลงาน “คงคา” 
          เทคนิค สีฝุ่นอินเดียและสีน้ าพลาสติกบนผ้าใบ 
 ขนาด 110X160 ซม. 
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ภาพที ่16 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 4 
           ชื่อผลงาน “คงคา” 
        เทคนิค สีฝุ่นอินเดยีและสีน้ าพลาสติกบนผ้าใบ 
             ขนาด 180X210 ซม. 
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ภาพที ่17 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 4 
           ชื่อผลงาน “สังขาร” 
              เทคนิค ดินบนผ้าใบ 
 ขนาด 150X180 ซม. 
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ภาพที ่18 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 5 
            ชื่อผลงาน “ฐานบัว” 
           เทคนิค ดินบนผ้าใบ 
 ขนาด 180X200 ซม. 
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ภาพที่ 19 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 5 
            ชื่อผลงาน “ธรณี” 
            เทคนิค ดินบนผ้าใบ 
 ขนาด 110X150 ซม. 
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ภาพที ่20 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 5 
              ชื่อผลงาน หอมกลิ่นบัว 
              เทคนิค ดินบนผ้าใบ 
              ขนาด 150X180 ซม. 
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ภาพที ่21 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 5 
           ชื่อผลงาน “ชบาบูชา” 
       เทคนิค     ดินบนผ้าใบ 
 ขนาด       120X160 ซม. 
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ภาพที ่22 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 5 
             ชื่อผลงาน “ตะวันแดง” 
             เทคนิค     ดินบนผ้าใบ 
              ขนาด 160X200 ซม. 
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ภาพที ่23 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 6 
             ชื่อผลงาน “จันทร์จ๋า” 
              เทคนิค     ดินบนผ้าใบ 
              ขนาด 110X150 ซม. 
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ภาพที ่24 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 6 
             ชื่อผลงาน “เข้าสู่” 
            เทคนิค ดินบนผ้าใบ 
            ขนาด 110X160 ซม. 
 
 
 



35 
 

 

 
 

ภาพที ่25 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 7 
           ชื่อผลงาน “คู”่ 
              เทคนิค สีฝุ่นอินเดีย และ ดินบนผ้าใบ 
 ขนาด      160X200 ซม. 
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ภาพที ่26 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 7 
            ชื่อผลงาน “แก่น” 
            เทคนิค สีฝุ่นอินเดียและดินบนผ้าใบ 
             ขนาด 160X200 ซม. 
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ภาพที ่27 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 8 
             ชื่อผลงาน “เปลี่ยนแปลง” 
             เทคนิค สีน้ าพลาสติกและดินบนผ้าใบ 
             ขนาด 160X160 ซม. 
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ภาพที ่28 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 9 
             ชื่อผลงาน “สีแดง”  
            เทคนิค สีฝุ่นอินเดียและดินบนผ้าใบ 
 ขนาด 120X170 ซม. 
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ภาพที ่29 ผลงานศิลปนิพนธ์ 
           ชื่อผลงาน “สว่าง” 
            เทคนิค สีฝุ่นอินเดียและดินบนผ้าใบ 
             ขนาด 160X200 ซม. 
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ภาพที ่30 ผลงานศิลปนิพนธ์ 
         ชื่อผลงาน “ดาว” 
              เทคนิค สีฝุ่นอินเดียและดินบนผ้าใบ 
 ขนาด 160X200 ซม. 
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บทที ่5 
 

บทสรุป 
 

         ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด การเดินเข้าสู่ จิตภาวะ ต้องการน าเรื่องราวและ
รูปทรงสัญลักษณ์ที่มีความเรียบง่าย จากมุมมองของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทุกสรรพสิ่งรอบ
ตนเอง เป็นการอุปมาอุปไมยเมื่อเราแยกแยะ ข้างในกับข้างนอก กล่าวโดยสรุปได้ว่าการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมชุด จิตภาวะ เป็นความมุ่งหวังของผู้สร้างสรรค์ เปรียบเป็นบันทึกชีวิตด้วยผลงาน
ศิลปะในช่วงขณะหนึ่งเสมือนเป็นการตระหนัก ถึงการมีชีวิตและลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะ                  
เพ่ือสัมผัสกับความเต็มเปี่ยมในแต่ละขณะของชีวิต ตลอดการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมและจัดท า
เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์จนพบบทสรุปบางประการที่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจใน
ระดับหนึ่งแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าที่พัฒนาทัศนคติและ
การสร้างผลงานขึ้นไปให้ดียิ่งข้ึน 
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บรรณานุกรม 
 

หนังสือภาษาไทย 
กลุม่ศิษย์ผู้มั่นคงในธรรม. คัมภีร์วิสุทธิ์สูตรปรัชญาแห่งพระศาสดาเหล่าจื้อ. พิมพ์ครั้งที ่1                          
 ( นครนายก: ไม่ทราบชื่อ, 2542 ). 
 
ข้อมูลระบบออนไลน์ 
กิตินันท์ ยลอนันต์. จิตสงบพบธรรมะ. เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2561. เข้าถึงไดจ้าก 
 http://www.pimcards.com/สินค้า/จิตสงบ-พบธรรมะ-รหัส899/ 

Admin. พระพุทธศาสนา นิกายเซ็น - Zen 禅. เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2561. เข้าถึงไดจ้าก 
 https://www.facebook.com/ZenTheWayOfLife/photos/a.405852486168938. 
 96214.405850319502488/1190393081048204/?type=1&theater 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
ผลงานศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2560  

ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด 
รักยิ่งใหญ่ สีฝุ่นอินเดียและสีน้้าพลาสติกบนผ้าใบ                              110 X 160 ซม. 
รักยิ่งใหญ่ สีฝุ่นอินเดียและสีน้้าพลาสติกบนผ้าใบ                              110 X 160 ซม. 
ญ สีฝุ่นอินเดียและสีน้้าพลาสติกบนผ้าใบ                              130 X 170 ซม. 
ญ สีฝุ่นอินเดียและสีน้้าพลาสติกบนผ้าใบ                              170 X 200 ซม. 
ศรัทธา สีฝุ่นอินเดียและดินบนผ้าใบ 150 X 170 ซม. 
คงคา สีฝุ่นอินเดียและสีน้้าพลาสติกบนผ้าใบ 110 X 160 ซม. 
คงคา สีฝุ่นอินเดียและสีน้้าพลาสติกบนผ้าใบ 180 X 210 ซม. 
สังขาร ดินบนผ้าใบ 150 X 180 ซม. 
ฐานบัว ดินบนผ้าใบ 180 X 200 ซม. 
ธรณี ดินบนผ้าใบ 110 X 150 ซม. 
หอมกลิ่นบัว   ดินบนผ้าใบ 150 X 180 ซม. 
ชบาบูชา   ดินบนผ้าใบ 120 X 160 ซม. 
ตะวันแดง ดินบนผ้าใบ 160 X 200 ซม. 
จันทร์จ๋า ดินบนผ้าใบ 110 X 150 ซม. 
เข้าสู่ ดินบนผ้าใบ 110 X 160 ซม. 
คู่กัน สีฝุ่นอินเดียและดินบนผ้าใบ 160 X 200 ซม. 
แก่น สีฝุ่นอินเดียและดินบนผ้าใบ 160 X 200 ซม. 
เปลี่ยนแปลง สีน้้าพลาสติกและดินบนผ้าใบ 160 X 160 ซม. 
สีแดง สีฝุ่นอินเดียและดินบนผ้าใบ 120 X 170 ซม. 
สว่าง สีฝุ่นอินเดียและดินบนผ้าใบ 160 X 200 ซม. 
ดาว สีฝุ่นอินเดียและดินบนผ้าใบ 160 X 200 ซม. 
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                                            ประวัติผู้สร้างสรรค์ 
 
ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวกรรณิการ์ หลินมา 
เกิด             2 กุมภาพันธ์ 2537 
ที่อยู่   187 หมู่5 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
โทรศัพท์  092-898-7139 
 
ประวัติการศึกษา 

- สาขาวิชาทัศนศลิป์ กลุม่วิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
  และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช 
- โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 

 
 


