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ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการ
ด าเนินชีวิตไปในปัจจุบัน มนุษย์ในปัจจุบันขาดการสังเกตถึงสภาวการณ์ด ารงของสองสิ่งนี้จนแยก                         
ไม่ออกว่าร่างกายและจิตใจนั้นคือคนละสิ่งแต่สัมพันธ์กัน เราใช้ชีวิตกันไปแต่ละวันตามหน้าที่และ
ภาระของ แต่ละบุคคล ความรู้สึกเกิดขึ้นจากระบบทางร่างกายที่ละเอียดซับซ้อนน าพาไปสู่สภาวะ
ทางจิตใจซึ่งส่งผลให้เกิดความคิด ความทุกข์ ความสุข อารมณ์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการท างาน
ของร่างกายและจิตใจ สภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ไหลผ่านเราเข้ามาอยู่ตลอดเวลาและ
รวดเร็วจนเราไม่ทันสังเกตุซ่ึงท าให้เราเกิดความไม่สบายใจ ความเดือดร้อนและอ่ืนๆ  

เรื่องราวของกายและจิต ในวิทยานิพนธ์ที่ข้าพเจ้าได้น าเสนอนั้นเพ่ือเป็นการบันทึกอาการ
สภาวะของจิตและถ่ายทอดรูปแบบทางความคิดที่เป็นนามธรรมให้เกิดความเข้าใจโดยการน าเสนอ
ภาพใบหน้าและร่างกายของตนเองผ่านกระบวนการพิมพ์ถู (Rubbing Print) ด้วยการใช้เส้นผมจาก
ศีรษะที่เป็นอวัยวะในร่างกายพิมพ์ลงบนผลงานพร้อมด้วยกระบวนการพิมพ์ในแบบพิมพ์ครั้งเดียว      
(Monoprint) ผ่านรูปใบหน้าและร่างกายที่เป็นเสมือนตัวแทนให้มองเห็นและส ารวจถึงสภาวะทาง
จิตใจเพื่อเกิดข้อคิดในการส ารวจตัวตนอย่างมีสติต่อไป            
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Human body and mind is an important inseparable part to live a healthy 
life for people nowadays. However, people fail to notice that body and mind are 
two separate things. Our lives are generally led according to burdens and duties we 
have while our feelings are generated through a complicated body system, resulting 
in various mental states controlling thoughts, suffering, happiness and feelings. This is 
all due to the fact that human body and mind processes so fast that it let all those 
feelings run through our mind all the time. Therefore, we usually fail to notice each 
individual feeling. This later causes us concerns, sufferings and etc.  

The issue of body and mind in this thesis aims at communicating and 
transforming abstract ideas into practical illustrations of face and body through the 
process of “Rubbing Print,” using human head hair, which is a part of human body, 
to print on the work, together with the process of “Monoprint” of face and body 
images, directly reflecting our mental states, which could be used to help us 
investigate ourselves to live a more healthy life.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผลงานของข้าพเจ้าชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องขอบคุณพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้และสั่งสอนสิ่งที่
ท่านตรัสรู้ผ่านมาทางหลักของศาสนาพุทธ สิ่งซึ่งท าให้ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจต่างๆ ในธรรมชาติที่
เป็นไปของมนุษย์ สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้นั้นยิ่งใหญ่เกินข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ทุกสิ่ง แต่สิ่งที่
ข้าพเจ้าได้เข้าใจเพียงเล็กน้อยนั้นก็ท าให้ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในโลกอย่างเข้าใจและสงบสุข สิ่งเหล่านี้ที่
คอยหล่อเลี้ยงความเป็นไปในชีวิตของข้าพเจ้าให้ผ่านทุกๆ เรื่องราวไปอย่างไม่ยากเย็นเสมอ ขอบคุณ
พ่อแม่ที่สั่งสอนและให้โอกาสข้าพเจ้าได้ด าเนินชีวิตในรูปแบบที่ข้าพเจ้าเลือกเดินได้เอง ขอบคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้โอกาสกับข้าพเจ้าเสมอในความไม่รู้ของข้าพเจ้า และขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่าน
ที่อ านวยให้สิ่งดีๆ เกิดข้ึนกับชีวิตของข้าพเจ้า ขอบคุณครับ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง กายและจิต เล่มนี้เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นจากการสังเกตุ
ตัวตนผ่านหลักปฏิจสมุปบาท ทางศาสนาพุทธเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีสติ และความเข้าใจเหตุให้เกิด
แห่งทุกข์ ผ่านทางร่างกายและจิตใจ ในตัวตนของมนุษย์นั่นเอง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
มนุษย์มีร่างกายและจิตใจที่มีความสลับซับซ้อน มีระบบและวิธีคิดที่แตกต่างกันตามแต่

สายพันธ์ มีลักษณะพิเศษสามารถใช้สมองให้เหตุและผลการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นปัจเจกบุคคล อีกทั้งมีเอกลักษณ์เฉพาะในระบบการสื่อสาร เช่น การใช้
ภาษาและการสื่อสารเพ่ือการแสดงออกต่างๆ สื่อผ่านวิทยาการ เช่น ด้านปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ 
ด้วยค าอธิบายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงและปรับเปลี่ยนปรากฏการณ์ต่างๆ อีกทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั้นท าให้เกิดโครงสร้างทางสังคมที่เรียกว่าครอบครัวและขยายวงกว้างออกไป
เป็นชุมชนใหญ่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การด ารงชีวิตทีอยู่ภายใต้ครอบครัวหรือชุมชนนั้นประกอบด้วย
ร่างกายที่ด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัจจัยสี่และจิตใจที่พึงพาความรู้สึกด้านความรักความเข้าใจที่ใช้ควบคู่กัน 
ไปที่ปัจจุบันมนุษย์อยู่ในยุคสมัยของสารสนเทศ เป็นมนุษย์ที่อยู่กับการเจริญเติบโตและกลายเป็น
ปัจจัยหลักในสังคมโลกในปัจจุบัน  

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของเรื่องที่ศึกษำ  

ร่างกายและจิตใจของมนุษย์มีความเป็นธรรมชาติที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกันดัง  เช่น จิต
เปรียบเสมือนวัตถุทางนามธรรมส่วนกายเป็นธาตุวัตถุธรรมไม่รู้ถึงสิ่งภายนอกเช่น รูป เสียง กลิ่น รส 
แต่จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ที่เกิดจาก รูป เสียง กลิ่น รส ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกันแต่ก็อาศัย
ธรรมชาติหล่อหลอมเกิดความสัมพันธ์กันเป็นไปอย่างอ้างอิงและอาศัยพ่ึงพากันและกัน 

ธรรมชาติในการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นมาจากการรับรู้โดยตีความจากความรู้สึกที่ได้จาก
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวด้วยอวัยวะรับการสัมผัสหรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องรับอันมีตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจซึ่งเป็นอวัยวะรับการสัมผัสภายนอกและการใช้อวัยวะสัมผัสภายในอันได้แก่การเคลื่อนไหว 
การทรงตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการเรียนรู้อันเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการรับรู้ซึ่งถ้าได้บันทึก
การรับรู้นั้นไว้เป็นประสบการณ์เมื่อประสาทสัมผัสกระทบกับสิ่งเร้าเดิมอีกจะท าให้เกิดความระลึกได้
เหล่านี้ 

ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้มองย้อนที่เป็นเปลือกนอกร่างกายของตนเองและค้นหาอย่างพินิจ
พิเคราะห์เพ่ือต้องการส ารวจสภาวะของจิตที่แฝงอยู่ในเปลือกนอกของร่างกายอันจะก่อให้เกิด                             
แรงบันดาลใจให้ถ่ายทอดสภาวะอารมณ์และความรู้สึกดังกล่าวภายใต้การใช้รูปทรงอวัยวะของ
ร่างกายที่เกิดจากตนเองเป็นเครื่องมือน าไปสู่ความต้องการดังกล่าว 
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ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
จากความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตอันเกิดจากสภาวะการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา

การปล่อยวางของตัวตนได้ปรากฏเป็นมิติหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่สามารถสัมผัสได้และ
เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นโดยใช้ภาพใบหน้ากับร่างกายเป็นต้นแบบทางกายภาพเพ่ือสื่อสารและ
ถ่ายทอดรูปแบบทางความคิดที่เป็นนามธรรมให้เกิดความเข้าใจถึงสภาวะจิตที่เป็นอยู่เพ่ือการบันทึก
ในชั่วขณะนั้น จึงได้น าเสนอผลงานผ่านกระบวนการพิมพ์ด้วยการใช้เส้นผมที่เป็นอวัยวะในร่างกายที่
ผุดขึ้นมาอย่างสลับซับซ้อนจากศีรษะ รับบิ้ง  (Rubbing) ลงบนกระดาษเพ่ือแสดงให้ เห็นถึง
สภาวะการณ์ในมิติของจิตที่สับสนโดยแสดงออกและถ่ายทอดจากจินตนาการของข้าพเจ้าอีกทั้งยังใช้
การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ในเทคนิค โมโนพรินท์ (Monoprint) ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้
อย่างมีอิสระน ามาเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงของใบหน้าและร่างกายในมุมต่างๆ ทั้งนี้เป็น
การคาดหวังให้ผู้รับ รู้ถึงความหมายของผลงานเกิดข้อคิดในการส ารวจ พินิจพิเคราะห์ตัวตนของ
ตัวเองอย่างมีสติ 

 
สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

การส ารวจสภาวะจิตที่ปรากฏขึ้นจากใบหน้าและร่างกายของตนเองนั้นได้เกิดการก่อตัว
เป็นรูปทรงทางความคิดที่เป็นตัวแทนทางจินตนาการขึ้น การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิต
ภายใต้สภาวะการณ์ดังกล่าวนั้นได้ท าให้เกิดเป็นพื้นที่ในมโนคติที่ได้น ารูปสัญลักษณ์ต่างๆ ของร่างกาย
เช่น ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กาย อันมีที่มาจากผัสสะในทางพุทธศาสนาที่เป็นอายตนะภายในมาปรากฏ
อยู่บนพื้นที่ๆ ทับซ้อนของกายและจิตที่เกิดเป็นสภาวะของความหยุดนิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวจากจิตอันว่าง
เปล่าในช่วงเวลาที่สมดุลย์ของร่างกาย เพ่ือถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในห้วงสภาวะจิตกับกาย
หรือระหว่างกายน าไปสู่จิตในมิติของการปล่อยวางทั้งสองสิ่งให้เป็นความว่างเปล่า 

 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือการบันทึกสภาวะจิตใจของตนเองด้วยการใช้รูปแบบใบหน้าของตนเอง 
2. ศึกษาเนื้อหาด้านพุทธศาสนาที่มีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา กายและจิต

เพ่ือ ถ่ายทอดและเกิดการสร้างสรรค์ได้ตรงตามเป้าหมาย 
3. สร้างสรรค์ในรูปแบบภาพพิมพ์ 2 มิติในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) เพ่ือให้

เห็นถึงเนื้อหาที่ต้องการแสดงออกได้อย่างสอดคล้องกับแนวความคิด 
4. น าเสนอผลงานด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ถู (Rubbing) และเทคนิคการปะติด (Collage) 
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ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

1. ศึกษางานเขียนเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ของท่านพุทธทาสภิกขุ 
2. ศึกษาและปฏิบัติ เพ่ือให้เข้าใจอย่างแท้จริงในสภาวะธรรมชาติ ของร่างกายและความคิด 
3. พิจารณารูปแบบการถ่ายทอดเพ่ือออกมาเป็นผลงาน 
4. รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือการสังเคราะห์และการถ่ายทอดต่อไป 
5. น าเสนอรูปแบบงานต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ ศิลปะนิพนธ์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
6. น าเสนองานต่อคณะกรรมการเพื่อการพิจารณา  
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

ข้าพเจ้าได้ทบทวนตัวเองและได้พบเรื่องราวต่างๆ มากมายในทุกช่วงชีวิตที่ความทรงจ า
สามารถบันทึกไว้ได้ มองเห็นและรู้สึกถึงสิ่งต่างๆ ที่กาลเวลาไม่สามารถท าลายสิ่งเหล่านั้นจากความ
ทรงจ าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่างๆ จากเหตุการณ์หลากหลายในชีวิตที่เมื่อภาพเหล่านั้นวนเวียนกลับ
มาก็น าพาความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาด้วยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือที่ไม่ดีล้วนมีผลท าให้เกิด
ความรู้สึกต่างๆ รูปแบบของการเกิดความรู้สึกเหล่านั้นวนเวียนกลับมาจนกลายเป็นกิจกรรมในชีวิตที่
ตัวข้าพเจ้ารู้สึกเป็นวัฏจักรซ้ าไปวนมาจนท าให้ตัวข้าพเจ้าเบื่อหน่ายทั้งเรื่องทุกข์และเรื่องสุข
ประสบการณ์เหล่านี้ถูกน ามาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะตามกระบวนการการรับรู้ของกายและจิตที่มี
ความสอดคล้องและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันที่เกิดข้ึนจากภายในและร่างกายตัวตน 
 
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 

สภาวะแวดล้อมรอบตัวนั้นมีอิทธิพลโดยส่วนใหญ่ในสังคมเมืองนั้นเป็นสังคมที่วุ่นวายและ
เร่งรีบตามภาวะเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ย่อมท าให้เกิดการบีบคั้นด้วยเวลาที่เร่งรีบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน
เป็นสิ่งที่สะสมอยู่ประจ าทุกๆ วันในขณะเดียวกันสภาวะแวดล้อมในพ้ืนที่ๆ เงียบสงบก็ท าให้จิตใจเรา
เกิดความสงบเปรียบได้กับการก าหนดความพอดี การมีสติกับกายและจิตจึงขึ้นอยู่กับการจ ากัดการ
รับรู้สิ่งเร้าจากตัวของเราเอง เราสามารถเลือกรับเรื่องราวต่างๆ ตามสภาวะความรู้สึกของตัวเราเท่าที่
เราจะรับได้ด้วยการหยุดและถอยออกมาตั้งสติกับสิ่งเหล่านี้  มองและพิจารณาเตรียมกายและจิตให้
พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน 
 
อิทธิพลจากปัจจัยภายนอกที่อยู่ตรงข้ามกับความรู้สึกภายใน 

มนุษย์เป็นนักสร้างสรรค์อย่างสม่ าเสมอสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าไม่สามารถ
สร้างได้ ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันโลกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เป็นการพัฒนาเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันท าให้ชีวิตทุกวันสุขสบายมนุษย์มีสมองที่มีความสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ทั้งความซับซ้อน
ทางด้านความคิดและจิตใจ สิ่งเหล่านี้เป็นการบดบังความสมถะ ความเรียบง่าย ในจิตใจท าให้เราลืม
บางอย่างในความสมดุลย์ทางด้านร่างกายและจิตใจจนเป็นผลท าให้เราเจ็บป่วย เครียด หมกมุ่น ไม่มี
ความสุขกับชีวิต เราพยายามหาความสุขกับสิ่งที่เราได้มาจากความเครียด ความเจ็บป่วย แต่นั้นก็ไม่ใช่
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ค าตอบสิ่งที่มนุษย์ควรมองหาจริงๆ ไม่ได้อยู่ที่ภายนอก แต่การย้อนกลับมามองภายในตัวเอง การมีสติ 
การรักษาสมดุลระหว่างกายและจิตอาจจะเป็นทางออกของการสร้างสรรค์ที่แท้จริงก็เป็นได้ 
 
อิทธิพลจากพุทธศาสนา 

ข้าพเจ้าสนใจและได้ศึกษาธรรมะซึ่งเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนของจิตการรับรู้การ
รู้สึกการมองเห็นความเข้าใจ ธรรมชาติรวมกันกลายเป็นสิ่งที่เป็นอิทธิพลหลักในการท างานศิลปะของ
ข้าพเจ้าในเรื่องของสัมพันธภาพของกายและจิตมีความสอดคล้องในตัวค าสอนของศาสนาพุทธ  คือ 
หลักปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรมที่แสดงถึงกฎของธรรมชาติและความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจนเป็นผลให้
เกิดทุกข์และแสดงเหตุที่ทุกข์ชนิดที่ดับได้นั้นดับลงไป วงล้อปฏิจจสมุปบาทประกอบไปด้วยอวิชชา 
สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายาตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ เป็นวงจร
แห่งการเกิดทุกข์โดยสิ้นเชิง ในการเกิดความรู้สึกทุกข์ใจครั้งๆหนึ่งจะเกิดวงจรเหล่านี้ขึ้นก่อนเกิดทุกข์ 
 อวิชชาเป็นปัจจัย ท าให้เกิดสังขาร 
 สังขารเป็นปัจจัย  ท าให้เกิดวิญญาณ 
 วิญญาณเป็นปัจจัย ท าให้เกิดนามรูป 
 นามรูปเป็นปัจจัย ท าให้เกิดสฬายาตนะ 
 สฬายาตนะเป็นปัจจัย ท าให้เกิดผัสสะ 
 ผัสสะเป็นปัจจัย ท าให้เกิดเวทนา 
 เวทนาเป็นปัจจัย ท าให้เกิดตัณหา 
 ตัณหาเป็นปัจจัย ท าให้เกิดอุปาทาน 
 อุปาทานเป็นปัจจัย ท าให้เกิดภพ 
 ภพเป็นปัจจัย ท าให้เกิดชาติ 
 ชาติเป็นปัจจัย ท าให้เกิด ชรา มรณะ 

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นวงล้อต่อๆ กันไปเป็นวัฏจักรแห่งการเกิดทุกข์ ดังตัวอย่างจากค าสอน
ของท่านพุทธทาสภิกขุและพร้อมด้วยค าแปลที่เป็นความหมายตามภาษาธรรมดาที่คนปรกติเข้าใจได้
ง่ายขึ้น 
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ภาพที่ 1 ภาพจากหนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์1 

                                                        
1 พุทธทาสภิกขุ, ปฏิจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ (สุราษฎร์ธานี: คณะธรรมทานไชยา, 

2521), 65. 
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ภาพที่ 2 ภาพจากหนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์2 

                                                        
2 เรื่องเดียวกัน, 66. 
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ภาพที่ 3 ภาพจากหนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์3  

                                                        
3 เรื่องเดียวกัน, 67. 
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ภาพที่ 4 ภาพจากหนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์4 
 
 

                                                        
4 เรื่องเดียวกัน, 68. 
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นี่คือตัวอย่างจากการอธิบายเรื่องราวของปฏิจจสมุปบาท จาก ท่านพุทธทาสภิกขุ                            
ซึ่งข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างการแปลจากค าที่เป็นธรรมะมาเป็นภาษาท่ีฟังง่ายและเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 

“อวิชชา (Ignorance Lack of Knowledge) 
ความไม่รู้ ไม่รู้ตามเป็นจริง การไม่ใช้ปัญญา และเพราะไม่รู้ความจริง ไม่เห็นความจริง         

ไม่รู้ข้อเท็จจริง ไม่เข้าใจชัดเจน หรือไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในขณะที่ประสบสถานการณ์นั้นๆ                          
จึงคิดปรุงแต่งไปต่างๆ เดาเอาบ้าง คิดวาดภาพเอาเองต่างๆ ฟุ้งเฟ้อวุ่นวายไปบ้าง นึกเห็นมั่นหมายไป
ตามความเชื่อ ความหวาดระแวง หรือแนวนิสัยของตนที่ได้สั่งสมไว้บ้าง ตลอดจนตั้งใจ คิดมุ่งหมายว่า
จะเอาอย่างไรๆ จะพูดจะท าอะไรๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น 

Not knowing suffering, not knowing the origination of suffering, not knowing 
the cessation of suffering, not knowing the way of practice leading to the cessation of 
suffering: This is called ignorance. 
 

สังขาร (Volitional Activities) 
ความคิดปรุงแต่ง เจตน์จ านง จิตนิสัย และทุกสิ่งที่จิตได้สั่งสมอบรมไว้ เมื่อมีเจตนา                             

คิดมุ่งหมายตั้งใจ หรือ ใจเลือกที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใด หรือ รู้รับอะไรๆ จึงจะเกิด มีวิญญาณ คือ เห็น 
ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส รู้คิดต่อเรื่องนั้นๆ สิ่งนั้นๆ โดยเฉพาะเจตนาจักจูงน าจิตน าวิญญาณให้คิด 
ให้รับรู้ไปในเรื่องที่มันต้องการปรุงแต่งเรื่องไปไม่รู้จักจบสิ้น และพร้อมกันนั้น มันก็จะปรุงแต่งสภาพ
พ้ืนเพของจิต หรือ ของวิญญาณนั้น ให้กลายเป็นจิตที่ดีงามหรือชั่วร้าย มีคุณธรรม ไร้คุณธรรม หรือ มี
คุณสมบัติต่างๆ ตามแต่เจตนาที่ดี หรือ ชั่วนั้นๆ ด้วย 

Fabrications (Volitional Formations / Volitional Activities). These three are 
fabrications: bodily fabrications, verbal fabrications, mental fabrications. These are 
called fabrications. 
 

วิญญาณ (Consciousness) 
ความรู้ต่อโลกภายนอก ต่อเรื่องราวในจิตใจ สภาพพ้ืนจิตเมื่อมีวิญญาณที่รู้เห็น ได้ยิน 

เป็นต้น ก็ต้องมีรูปธรรมนามธรรมต่างๆ ที่เป็นตัวร่วมงานร่วมอาศัยกันของวิญญาณนั้น เช่น อวัยวะที่
เกี่ยวข้อง เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย ต่างก็ต้องท างานร่วมไปด้วยตามหน้าที่ ยิ่งกว่านั้น วิญญาณ
ขณะนั้นถูกปรุงแต่งให้เป็นอย่างไร นามธรรมรูปธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวออกมาร่วมงานในขณะนั้นๆ 
ก็จะมีแต่จ าพวกที่ เป็นท านองนั้น หรือ พลอยมีคุณสมบัติอย่างนั้นไปด้วย เช่นเมื่อวิญญาณ 
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ประกอบด้วยสังขารจ าพวกโกรธ เป็นตัวปรุงแต่ง สัญญาที่ออกโรงด้วย ก็จะเป็นสัญญาเกี่ยวกับ 
ถ้อยค าหยาบคาย ค าด่า ตลอดจนมีดพร้าอาวุธเป็นต้น รูปธรรม เช่น หน้าตาก็จะบูดบึ้ง กล้ามเนื้อ
เขม็งเครียด เลือดไหลฉีดแรง เวทนาก็บีบคั้น เป็นทุกข์ เป็นต้น เมื่อวิญญาณเป็นไปในสภาพอย่างใด
ซ้ าบ่อย นามธรรมและรูปธรรม ที่เกิดดับสืบต่อก็จะก่อเป็นลักษณะกายใจจ าเพาะตัวที่เรียกว่า
บุคลิกภาพอย่างนั้น 

These six are classes of consciousness: eye-consciousness, ear-consciousness, 
nose-consciousness, tongue-consciousness, body-consciousness, intellect-consciousness. 
This is called consciousness. As seen earlier, consciousness and the organ cannot 
function without each other. 
 

นามรูป (Animated Organism) 
องคาพยพ ส่วนประกอบของชีวิต ทั้งกายและใจเมื่อนามรูปตื่นตัวท างานพร้อมอยู่ใน

รูปแบบ ลักษณะ หรือ ทิศทาง อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น มันต้องอาศัยบริการของอายตนะใดๆ เป็นสื่อ
ป้อนความรู้หรือเป็นช่องทางด าเนินพฤติกรรม อายตนะนั้นๆ ก็จะถูกปลุกเร้าให้พร้อมในการท าหน้าที่ 

Feeling, perception, intention, contact, and attention: This is called name 
(i.e. mentality or mind). The four great elements, and the body dependent on the four 
great elements: This is called form (i.e. corporeality or body). 
 

สฬายตนะ (The Six Sense Bases) 
สื่อแห่งการรับรู้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเมื่ออายตนะต่างๆ มี ผัสสะ การรับรู้รับ

อารมณ์ด้านต่างๆ เหล่านั้นจึงมีได้ เมื่ออายตนะใดท าหน้าที่ ก็มีผัสสะคือการรับรู้รับอารมณ์ โดยอาศัย
อายตนะนั้นได้ 

The eyes, ears, nose, tongue, body and mind are the six sense media. 
 

ผัสสะ (Contact) 
การรับรู้ การติดต่อกับโลกภายนอก การประสบอารมณ์เมื่อมีการรับรู้อารมณ์นั้นแล้ว                        

ก็ต้องมีความรู้สึกที่เป็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สุขสบาย ก็ทุกข์ ไม่สบาย หรือ ไม่ก็เฉยๆ 
The coming together of the object, the sense medium and the 

consciousness of that sense medium is called contact. 
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    เวทนา (Feeling) 
การรู้สึกสุข ทุกข์ สบาย ไม่สบาย หรือเฉยๆเมื่อรับรู้อารมณ์ใด ได้ความสุขสบายชื่นใจ ก็

ชอบใจ ติดใจ อยากได้อารมณ์นั้น เกิดเป็นกามตัณหา อยากคงอยู่ อยากเข้าอยู่ในภาวะที่จะได้
ครอบครองเสวยสุขเวทนาจากอารมณ์นั้น เกิดเป็นภวตัณหา เมื่อรับรู้อารมณ์ใด เกิดความทุกข์บีบคั้น
ไม่สบาย ก็เกลียดชัง ขัดใจ อยากพรากอยากพ้น อยากก าจัด ท าให้สูญหายไป เกิดเป็นวิภวตัณหา ถ้า
รู้สึกเฉยๆ ก็เรื่อยๆ ซึมๆ เพลินๆ อยู่ในโมหะ และติดอยากได้สุข เวทนาอ่อนๆ พร้อมที่จะขยาย
ออกเป็นความอยากได้สุขเวทนาต่อไป 

Feeling or sensations are of six forms: vision, hearing, olfactory sensation, 
gustatory sensation, tactile sensation, and intellectual sensation (thought). 
 

ตัณหา (Craving) 
ความอยาก คือ อยากได้ อยากเป็น อยากคงอยู่ต่อไป อยากเลี่ยง หรือ ท าลายเมื่อความ

อยากนั้นแรงขึ้น ก็กลายเป็นยึดติด เหมือนจับถือค้างอยู่ในใจ วางไม่ลง เกิดมีท่าทีขึ้นมาอย่างใด                      
อย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้น ถ้าชอบ ก็เอาตัวตนเข้าไปผูกติดเหมือนดังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมัน ใจคล้อยตาม
มันไป อะไรเกี่ยวกับมันเป็นเห็นดีเห็นงามไปหมด อะไรกระทบมันเป็นกระทบถึงเราด้วย ถ้าชัง ก็เกิด
ความรู้สึกปะทะกระทบเหมือนดังเป็นตัวปรปักษ์คู่กรณีกับตน อะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้น บุคคลนั้น หรือ 
ภาวะนั้น ให้รู้สึกกระทบกระแทกขัดผลักผละอยู่เรื่อย ไม่เห็นดีไม่เห็นงาม มันขยับเขยื้อนท าอะไร              
เป็นดังกระท าต่อเราไปหมด พร้อมกันนี้ ท่าทีไม่ว่าในทางชอบหรือในทางชังก็ตาม ย่อมเป็นเครื่อง
เสริมย้ าและเป็นไปด้วยกันกับความยึดติดถือมั่นเชิดชูคุณค่าความส าคัญของสิ่งต่อไปนี้  คือ                             
สิ่งปรนเปรออ านวยความสุขที่จะถูกได้ หรือ ถูกขัด ถูกแย่ง (กาม) ความเห็น ความเข้าใจ เกี่ยวกั บ                         
สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกี่ยวกับโลกและชีวิต (ทิฏฐิ) ระบบแบบแผน ข้อปฏิบัติ พิธีกรรม 
วิธีการต่างๆ ที่จะให้บรรลุผลส าเร็จทั้งในทางที่จะได้และที่จะเลี่ยงพ้น (ศีลวัตร) และความรู้สึก
เกี่ยวกับตัวตนที่จะได้ หรือ ที่ถูกปะทะขัดขวาง (อัตตวาท) 

There are these six forms of cravings: cravings with respect to forms, sounds, 
smells, tastes, touch (massage, sex, pain), and ideas. 

 
อุปาทาน (Attachment, Clinging) 
ความยึดติดถือมั่น ความผูกพันถือค้างไว้ในใจ การถือรวมเข้ากับตัวเมื่อมีความยึดถือ                           

มีท่าทีต่อสิ่ง บุคคล หรือภาวะอันใดอันหนึ่ง อย่างหนึ่งอย่างใด คนก็สร้างภพหรือ ภาวะชีวิตของเขา
ขึ้นตามความยึดถือ หรือ ท่าทีอย่างนั้น ทั้งในด้านกระบวนพฤติกรรมทั้งหมด (กรรมภพ) เริ่มแต่ระบบ
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ความคิด หรือ นิสัยของความคิดออกมา และในด้านบุคลิกภาพ ทั้งรูปและนามธรรมที่เป็นลักษณะ
หรือภาวะแห่งชีวิตของเขาในเวลานั้น (อุปัตติภพ) เช่น กระบวนพฤติกรรม และบุคลิกภาพของคน
อยากร่ ารวย คนชอบอ านาจ คนชอบเด่นดัง คนชอบสวยงาม คนชอบโก้เก๋ คนเกลียดสังคม เป็นต้น 

These four are clingings: sensual clinging, view clinging, practice clinging, and 
self clinging. 
 

ภพ (Process of Becoming) 
ภาวะชีวิตที่เป็นอยู่ เป็นไป บุคลิกภาพ กระบวนพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลเมื่อเกิดมีภพ 

ที่จะเข้าอยู่เข้าครอบครองเฉพาะตัวแล้ว ก็ปรากฏตัวตน เป็นความรู้สึกตระหนักอันชัดเจน ที่เข้าอยู่
ครอบครองหรือสอดสวมรับเอาภพ หรือ ภาวะชีวิตนั้น โดยมีอาการถือหรือออกรับว่าเป็นเจ้าของภพ 
เป็นผู้เสวยผล เป็นผู้กระท า เป็นผู้รับการกระทบกระแทก เป็นผู้ชนะ ผู้แพ้ เป็นผู้ได้ ผู้เสีย เป็นต้น อยู่
ในภพนั้น 

These three are becoming: sensual becoming, form becoming, formless 
becoming. 
 

ชาติ (Birth) 
การเกิดมีตัวที่คอยออกรู้ออกรับเป็นผู้อยู่ ในภาวะชีวิตนั้น เป็นเจ้าของบทบาท                              

ความเป็นอยู่เป็นไปเมื่อเกิดมีตัวตน เข้าอยู่ครอบครอง หรือ ภาวะชีวิตนั้นแล้ว การที่จะได้ประสบ
ความเป็นไป ทั้งในทางเสื่อมถอยด้อยลงในภพนั้น การถูกกระแทกระเทือนและการที่จะสูญเสีย                            
หลุดหล่นออกไปจากภพนั้นด้วย โดยเฉพาะ ที่ต้องถูกคุกคามห่วงกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมสูญจาก                           
ภพนั้น และ การที่จะต้องคอยรักษาภพนั้นอยู่ตลอดเวลา ความลดด้อยถอยเสื่อมสูญเสีย และการคอย
ถูกคุกคามเหล่านี้ ล้วนน า โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น คือ ความทุกข์มาให้ได้ตลอดทุกเวลา 

Birth is any coming-to-be or coming-forth. It refers not just to birth at the 
beginning of a lifetime, but to birth as new person, acquisition of a new status or 
position etc. 
 

ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส (Decay and Death) 
การประสบความเสื่อม ความไม่มั่นคง ความสูญเสียจบสิ้นแห่งการที่ตัวได้อยู่ ครอบครอง

ภาวะชีวิตนั้นๆ ความเศร้าเสียใจ เหี่ยวแห้งใจ คร่ าครวญ หวนไห้ เจ็บปวดรวดร้าว น้อยใจ สิ้นหวัง            
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คับแค้นใจ คือ อาการหรือรูปต่างๆ ของความทุกข์ อันเป็นของเสียมีพิษที่คั่งค้างหมักหมม กดดันอ้ัน             
อยู่ภายใน ซึ่งคอยจะระบายออกมา เป็นทั้งปัญหา และ ปมก่อปัญหาต่อๆ ไป 

Once a new situation or a new being has emerged, it is inevitable that the 
conditions which brought about its appearance will change. This, the last of the twelve 
motifs, points to the inevitability of decay and death. Decay affects all structures, 
which are but fleeting stabilizations fed by the energy flow of habitual patterning. 
When the cessation of the continuity of experience occurs, we speak of death. It is 
the total breakdown and dissolution of experience and experiencer. The process of 
disintegration, destructuring, and entropic scattering yields a nexus of vibratory 

murkiness which is the condition of avidyā, the first motif. Thus the entire structure 
of patterning feeds back on itself, and is often pictured as a circle of twelve sections, 
called the Wheel of Life (bhavacakra, srid-pa’i-‘khor-lo).”5 

จากข้อความข้างต้นเราคงพอเข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมาบ้างแล้ว ปฏิจจสมุป
บาทเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นจากจิตสู่กาย หรือ จากกายสู่จิต สามารถน ามาพลิกแพลงย้อน
หน้าไปหลัง หลังไปหน้าได้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเหมาะสม  

ความเชื่อมโยงระหว่างกายและจิตนั้นเป็นสิ่งเชื่อมโยงกัน เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกันเกิดขึ้นซึ่ง
กันและกัน ภาพที่เราเห็นที่มาอยู่ในความทรงจ า ก็มาจากตา เสียงที่เราได้ยินที่มาก้องอยู่ในหูความ
รับรู้ก็มาจากหู กลิ่นที่ท าให้เรารู้สึกหอมหรือเหม็น  ที่ท าให้นึกออกว่าอะไรหอม อะไรเหม็น ก็มาจาก
จมูก รสชาติที่เรานึกถึงแล้วสามารถท าให้ท้องเราร้องได้ก็มีที่มาจากสัมผัสจากลิ้น ความต้องการ
ทางด้านร่างกายการสัมผัสที่ท าให้เกิดความรู้สึกก็เกิดจากกาย และสิ่งที่ท าให้เรามโนได้ทุกสัมผัส ที่
กล่าวมาข้างต้นก็คือความนึกคิดจิตใจนั่นเองและดังที่กล่าวมา การถ่ายทอดเรื่องราวของกายและจิตใน
งานศิลปะของข้าพเจ้าจึงมีที่มาจากสัมผัสต่างๆ ทั้งทางกายและทางใจที่เกิดจากพุทธศาสนาที่เป็น
อิทธิพลหลักของการสร้างสรรค์นั่นเอง 
 
 
 
 

                                                        
5 ปฏิจจสมุปบาท-คืออะไร, เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.chatchawan.net/2013/05/ปฏิจจสมุปบาท-คืออะไร/ 
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อิทธิพลจากงานศิลปกรรม 
ผลงานศิลปกรรมที่ก่อให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลของการสร้างสรรค์มาจากรูปแบบ

ของการน ารูปทรงที่ใช้ร่างกายของตนเองน าเสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่แตกต่าง
กันด้วยเรื่องราวของผลงานที่แตกต่างกันไปของศิลปินที่พยายามจะอธิบายสิ่งที่อยู่ภายในจิตใต้ส านึก
มาถ่ายทอดในลักษณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนของภาพใบหน้า ร่างกาย หรืออวัยวะต่างๆ ได้ถูก
น าเสนอผ่านกระบวนการทั้งความคิดและการแสดงออกในอารมณ์ที่แตกต่างกัน เพ่ือสื่อสารและแสดง
สัญลักษณ์ของความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

กมลพันธุ์ โชติวิชัย 
ศิลปินหญิงชาวไทยที่ใช้รูปภาพถ่ายของตัวศิลปินเองบอกเรื่องราวโดยใช้เทคนิคดิจิตอล        

พริ้น (Digital print) พิมพ์ภาพของตัวเองออกมาในสัดส่วนที่มีความผิดปกติขึ้นแล้วน าคัตเตอร์มากรีด
ตัดลงบนภาพถ่ายที่เป็นรูปของตัวศิลปินเอง ศิลปินต้องการจะสื่อในเรื่องของการมีสติส ารวจตัวเอง                      
ในหลักของพุทธศาสนาการท าลายอัตตาตัวตนทิ้งไปด้วยการกรีดภาพลงที่ใบหน้าของศิลปินเป็ น
เสมือนสัญลักษณ์ในการท าลายอัตตาของตัวเองและในการกรีดแต่ละครั้งก็เป็นการส ารวจความคิด  
การยึดติดที่ค่อยๆ ลดลงไปจากเดิมในการกรีดลงไปเพื่อท าลายในแต่ละครั้ง 
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ภาพที่ 5  ภาพผลงานของศิลปินหญิง กมลพันธุ์  โชติวิชัย6 
 

 
ภาพที่ 6 ภาพผลงานของศิลปินหญิง  กมลพันธุ์  โชติวิชัย7 

                                                        
6 กมลพันธุ์ โชติวิชัย, ภาพผลงานของศิลปินหญิง กมลพันธุ์ โชติวิชัย, เข้าถึงเมื่อ 21 

ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก pameeblog.wordpress.com/2016/04/28/กมลพันธุ์-โชติวิชัย 
7 กมลพันธุ์ โชติวิชัย, ภาพผลงานของศิลปินหญิง กมลพันธุ์ โชติวิชัย, เข้าถึงเมื่อ 21 

ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.lib.su.ac.th/ArtNowAndThen/tha/news-
2012/2012-emptiness/ex.html 
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 ปราชญ์ คณานุรักษ์ 
ศิลปินไทยที่ใช้รูปภาพของตนเองบอกเล่าเรื่องในงานศิลปะของตนเองเช่นกัน โดยใช้

เทคนิค (Digital print) พริ้นภาพของตนเองออกมาแล้วน าภาพของตนเองมาตอกออกให้เกิดรูด้วย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะหนังให้เป็นรู (ตุ๊ดตู่) เรื่องราวที่ศิลปินจะสื่อในงานคือในภาวะกดดันจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกการกักเก็บสะสมอารมณ์ไว้ภายในมากๆ ท าให้จิตใจมีความรู้สึก อึดอัด สับสน 
ทึบตัน การตอกเอากระดาษออกให้เป็นรูๆ นั้นเป็นเหมือนการระบายสิ่งที่กักเก็บไว้ออกไป ท าให้เกิด
ความสมดุลทางด้านจิตใจ เป็นการส ารวจจิตขณะท างานศิลปะและเป็นการปลดปล่อยความคิด
ความรู้สึกในตัวออกไป 

 
 

ภาพที่ 7 ภาพผลงานของปราชญ์ คณานุรักษ์8 

                                                        
8 ปราชญ์ คณานุรักษ,์ ระบาย 5 [semi-abstract]. 
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ภาพที่ 8 ภาพผลงานของ ปราชญ์ คณานุรักษ์9 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
9 ปราชญ์ คณานุรักษ์, ระบาย 1 [semi-abstract]. 
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ชญานิษฐ์  ม่วงไทย 
ศิลปินหญิงชาวไทยที่มีการแสดงออกของงานในรูปแบบ expressionism งานของศิลปิน

หญิงคนนี้มีความรุนแรง แสดงออกด้วยความฉับพลันของความรู้สึกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ
สัญลักษณ์ ความรุนแรงผ่านรูปทรงคล้ายมนุษย์ในอากับกิริยาน่าสะพรึง โดยตัดทอนรูปทรงของ
มนุษย์ลงเพ่ือให้เห็นถึงความดิบภายใน รูปทรงที่ดูคล้ายวิญญาณภายในของสัญชาติญาณดิบของ
มนุษย์นั้นเอง การสะท้อนการมองเห็นความดิบในตัวของมนุษย์ที่ศิลปินหญิงท่านนี้ได้ถ่ายทอดออกมา
ท าให้เห็นถึงความเข้าใจ การเป็นผู้เฝ้ามอง และการเป็นผู้แสดงออกของอารมณ์ผ่านผลงานศิลปะใน
เทคนิคที่หลากหลายที่ศิลปินได้แสดงออกบนชิ้นงานนั่นเอง 
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ภาพที่ 9 ภาพผลงานของ  ชญานิษฐ์ ม่วงไทย10 
 
 
 

                                                        
10 ชญานิษฐ์ ม่วงไทย, ภาพผลงานของศิลปินหญิง ชญานิษฐ์ ม่วงไทย, เข้าถึงเมื่อ 26 

กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.lib.su.ac.th/ArtNowAndThen/tha/news-
2014/2014-swallow/images/pic3.jpg 
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ภาพที่ 10  ภาพผลงานของ  ชญานิษฐ์ ม่วงไทย11 
 

                                                        
11 ชญานิษฐ์ ม่วงไทย, ภาพผลงานของศิลปินหญิง ชญานิษฐ์ ม่วงไทย, เข้าถึงเมื่อ 26 

กรกฏาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.lib.su.ac.th/ArtNowAndThen/tha/news-
2014/2014-swallow/images/pic4.jpg 
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บทที่ 3 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
                   

ในการที่ได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวอย่างสงบท าให้ข้าพเจ้าสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ  ภายใน
จิตใจได้มากขึ้นการได้มีเวลาคิดใคร่ครวญรูปแบบวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานท าให้ข้าพเจ้ามีภาพ
ในจินตนาการท่ีเกิดข้ึนและใช้เวลากับวิธีการวางรูปแบบของผลงานอย่างระมัดระวังความเงียบสงบท า
ให้เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีการปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ ท าให้ เกิดภาพและ
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแต่สิ่งที่จินตนาการกับภาพที่ปรากฏจริงของผลงานอาจจะ
แตกต่างกันไปด้วยกระบวนการทางเทคนิคที่ไม่สามารถคาดเดาด้วยวิธีการถ่ายทอดส าเนาต้นแบบ 
(transfer) เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ารูปที่น ามาจะติดลงในกระดาษของผลงานมากน้อยเพียงใด
ข้าพเจ้าจึงท าได้เพียงวางรูปแบบหลักๆ เป็นโครงสร้างแล้วใช้การแสดงออกโดยฉับพลันด้วยเทคนิค
ต่างๆ ลงไปในผลงานจริงด้วยความรู้สึกอันเป็นนามธรรมที่อยู่ภายตัวตนควบคู่กับการใช้เทคนิคภาพ
พิมพ์ถ ู(Rubbing) เส้นผมลงบนผลงานปรากฏเป็นรูปทรงที่สลับซ้อนอันมีนัยยะของอารมณ์และจิตใจ
ที่อยู่ภายในให้เกิดความกลมกลืนระหว่างสภาวะความสัมพันธภาพของกายและจิตได้อย่างตามที่
ต้องการ 

 
ขั้นตอนกระบวนการท างาน 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 
การทบทวนความเป็นปัจเจกของตนเองท าให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ที่อยู่ภายในสะท้อนผ่าน

กระบวนความคิดเกิดเป็นขั้นตอนการแสดงออกในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ด้วยรูปใบหน้าหรืออวัยวะใน
ร่างกายของข้าพเจ้า เช่น เส้นผมที่ถ่ายทอดผ่านการรับบิ้งลงบนกระดาษปรากฏเป็นรูปทรงที่
สลับซับซ้อน มีลักษณะเป็นวงกลมทั้งเล็กและใหญ่ เส้นผมเหล่านี้เชื่อมต่อสอดประสานกันอย่างอิสระ
เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกทางความคิดที่ซับซ้อนภายในจิตของตัวเองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ถ่ายทอดผลงานของข้าพเจ้า 

ขั้นตอนการหาข้อมูล 
ข้อมูลทั่วไปที่อยู่ในผลงานล้วนเกิดขึ้นจากตัวข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น เช่น จากการสังเกตการใช้

ชีวิตประจ าวัน ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เสียงต่างๆ ที่ได้ยินจากสภาพแวดล้อมในเมืองหรือ
ความสงบในชนบท สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนน าพาข้อมูลเข้ามาสู่ตัวของข้าพเจ้า  รวมถึงการน า
หลักปฏิจสมุปบาทในทางศาสนาพุทธเป็นส่วนร่วมในการสังเกตความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าเอง 



23 

 

เทคนิคและรูปทรงทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
เทคนิคและรูปทรงที่ข้าพเจ้าใช้ในผลงานของข้าพเจ้ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการน า

เทคนิคและวิธีการต่างๆมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานที่ลงตัวความยากง่ายอยู่ที่การควบคุมเทคนิค การ
ใช้เทคนิคต่างๆให้เกิดความพอดีในผลงานจนท าให้แต่ละเทคนิครวมตัวเป็นผลงานชิ้นเดียวกันข้าพเจ้า
จะอธิบายการใช้ทัศนธาตุต่างๆในผลงานดังต่อไปนี้ 

1. รูปใบหน้า (Portrait) รูปทรงหลักของผลงานของข้าพเจ้าคือ ภาพใบหน้าของข้าพเจ้า
ซ่ึงภาพใบหน้าของข้าพเจ้านั้นได้ถ่ายทอดผ่านเทคนิคโมโนปริ้นท์ โดยการน ารูปถ่ายไปซีรอคขยาย
ใหญ่และน ามาTransferด้วยทินเนอร์ลงบนกระดาษสา ในกระบวนการนั้นข้าพเจ้าก็จะได้ภาพใบหน้า
ของข้าพเจ้ามาปรากฏอยู่ในกระดาษท่ีเป็นผลงานของตัวข้าพเจ้าเอง   ภาพใบหน้าของข้าพเจ้าเป็นทั้ง
รูปทรงหลักและเนื้อหาหลักของงาน มีความหมายเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงตัวตนของผู้สร้างงาน ภาพ
ใบหน้ายังเป็นภาพตัวแทนของผัสสะทั้ง 6 เพราะมีสัมผัสทุกสัมผัสแสดงผ่านออกทางรูปภาพของ
ใบหน้า ไม่ว่าจะเป็น ตา หู จมูก ลิ้น ผิวสัมผัส จิตใจที่เป็นตัวรับรู้จากการสัมผัสทั้ง 5 อย่าง ทั้งหมด
สามารถรับและแสดงออกผ่านทางใบหน้า เพราะฉะนั้นภาพใบหน้าจึงเป็นตัวแทนของผัสสะ และเป็น
ภาพแทนตัวศิลปินในเชิงรูปธรรมอีกด้วย   

2. เส้น (Line) ในตัวงานที่ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ถูเข้ามาประกอบนั้นข้าพเจ้าได้น าเส้นผม
ของตัวข้าพเจ้าเองน ามาใช้ในเทคนิคตัวนี้ การน าเส้นผมมาผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ถูนั้นได้เทคนิค
ออกมาในเชิงสัญลักษณ์คือ เส้นผมเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงตัวตนในแบบที่ระบุจ าเพาะ
ทาง DNA คือสามารถระบุตัวตนผ่านกระบวนทางวิทยาศาสตร์ได้โดยเส้นผม การน ามาใช้ผ่านกระ
บวนการภาพพิมพ์ถูจึงเกิดเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนการถ่ายทอดตัวตนของศิลปินลงไปสู่งานศิลปะของ
ศิลปินเอง  โดยกระบวนการท าภาพพิมพ์ถูผ่านเส้นผมนั้นยังได้เกิดรูปทรงทางนามธรรมเกิดขึ้นมี
ลักษณะที่สามารถจะจินตนาการออกเป็นอาการของจิตตามที่ศิลปินได้ถ่ายทอดไว้ผ่านกระบวนการ
ภาพพิมพ์ถู เส้นผมจึงท าให้เกิดความหมายสองด้านคือการแทนด้วยลักษณะเฉพาะตนและเป็นอาการ
นามธรรมที่มีลักษณะในจินตนาการถึงจิตผ่านรูปทรงของตัวศิลปินเอง 

3. รูปทรงทางทัศนธาตุ 
 3.1 รูปทรง (Form) รูปทรงของผลงานของข้าพเจ้าออกมาในรูปแบบของงานกึ่ง

นามธรรมคือสามารถสังเกตุออกว่าเป็นภาพใบหน้าของมนุษย์แต่ก็ประกอบไปด้วยรูปทรงที่เป็น
นามธรรมประกอบรวมเป็นผลงานชิ้นเดียวที่มีสองส่วนประกอบกัน 

 3.2 น้ าหนัก (Value) น้ าหนักในงานของข้าพเจ้าเกิดจากน้ าหนักที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติอันดับแรกการตกแต่งน้ าหนักนั้นข้าพเจ้าใช้ผงคาร์บอนในการตกแต่งให้เกิดน้ าหนักเพ่ิมขึ้น
ในผลงาน 
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 3.3 พ้ืนผิว (Texture) พ้ืนผิวในงานของข้าพเจ้ามีลักษณะเรียบแบน แต่ในกระบวนการ
ภาพพิมพ์ถู ท าให้เกิดพ้ืนผิวลวงขึ้นซึ่งเกิดจากกระบวนการภาพพิมพ์ถูผ่านเส้นผมมีลักษณะรูปทรง
เป็นนามธรรม 

4. การประกอบของชิ้นงาน ผลงานชิ้นนี้ประกอบกันผ่านเทคนิค2อย่าง คือการท าโมโน          
พริ้นท์ และ การรับบิ้ง เมื่อผ่านกระบวนการสองอย่างนี้จึงน าไปสู่กระบวนการตกแต่งผลงานต่อไป                     
ซึ่งข้ันตอนและการสร้างสรรค์ผลงานจะอยู่ในหัวข้อถัดไปนั่นเอง 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเมื่อได้แรงบันดาลใจจากการสังเกตสิ่งรอบตัวและ      

ก่อรูปขึ้นเป็นภาพของจินตนาการความคิดและความรู้สึกโดยถ่ายทอดเป็นกระบวนการสร้างสรรค์
ตามล าดับ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1.1 เส้นผมของตัวข้าพเจ้าเอง 

1.2 น้ ามันทินเนอร์ 

1.3 ส าลี 

1.4 เกรยอง 

1.5 ยางลบ 

1.6 ผงคาร์บอน 

1.7 กระดาษสา 

1.8 ภาพใบหน้าที่ส าเนาแล้วบนกระดาษ 

2. การใช้เทคนิคถ่ายทอดส าเนาต้นแบบ (Transfer) ลงบนกระดาษสา 
 2.1 น ากระดาษสามาวางบนพ้ืนโต๊ะเพ่ือเตรียมพร้อมในการถ่ายทอดส าเนาต้นแบบ

ลงบนกระดาษสาที่เตรียมไว้ 
 2.2 น ากระดาษท่ีส าเนารูปใบหน้าของตนเองโดยน าด้านที่มีภาพคว่ าลงไปบนพ้ืนของ

กระดาษสาที่ได้เตรียมไว้ 
 2.3 น าส าลีชุบด้วยทินเนอร์ชุ่มๆ กดและถูลงไปบนด้านหลังของกระดาษที่ส าเนาไว้

น้ ามันทินเนอร์จะท าปฏิกิริยากับหมึกพิมพ์ที่ติดอยู่บนกระดาษให้ละลายติดลงบนกระดาษสา 
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 2.4 ในขณะที่กระดาษส าเนาเปียกทินเนอร์อยู่นั้นให้ใช้มือกดและถูลงไปจะช่วยให้
ภาพติดบนกระดาษสามากขึ้น 

 2.5 รอให้แห้งและน ากระดาษที่ส าเนาออกก็จะเห็นหมึกจากกระดาษที่ส าเนาติดอยู่         
มีลักษณะเป็นรูปใบหน้าของตัวข้าพเจ้าไว้บนกระดาษสา 

3. ขั้นตอนการใช้เทคนิคภาพพิมพ์ถูเส้นผมลงบนกระดาษสา 
 3.1 น าเส้นผมตามจ านวนที่ต้องการจะรับบิ้งมารองไว้ใต้กระดาษสาตามรูปทรงที่

ต้องการโดยจัดสัดส่วนของกลุ่มเส้นผมตามจินตนาการแล้วน ากระดาษสามาวางทับไว้ตามต าแหน่งที่
ก าหนดไว้ 

 3.2 น าเกรยองมาถูบนกระดาษสาจะท าให้รูปทรงของเส้นผมติดขึ้นมาตามพ้ืนที่ที่ใช้
เกรยองถูผ่านรูปทรงของกลุ่มเส้นผมเหล่านั้นบนกระดาษสาตามภาพประกอบที่ให้ไว้ 

 3.3 เมื่อได้รูปทรงที่ต้องการจากการรับบิ้งเส้นผมน าผงคาร์บอนและส าลีมาถูลงบน
กระดาษสาเพ่ือท าให้ภาพเกิดความกลมกลืนจนเป็นผลงานตามความต้องการตามภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 11 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพที่ 12 การเตรียมกระดาษสาเพื่อใช้ในเทคนิค Tranfer 
 

 
 

ภาพที่ 13 การน ากระดาษซีรอคมาทาบเพ่ือเตรียมการ Tranfer ลงบนกระดาษสา 
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ภาพที่ 14 การน าส าลีชุบทินเนอร์จนชุ่มและน ามาถูลงบนกระดาษซีรอค 
 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพที่ได้จากการใช้เทคนิค Transfer 
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ภาพที่ 16 เปรียบเทียบภาพจากการTranfer ด้วยกระดาษซีรอค 
 

 
 

ภาพที่ 17 ภาพผลงานที่พร้อมจะน าไปตกแต่งต่อด้วยเทคนิครับบิ้ง 
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ภาพที่ 18 ภาพผลงานขณะที่รับบิ้งเส้นผมลงไป 
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ภาพที่ 19 เริ่มตกแต่งเทคนิคด้วยผงคาร์บอน 
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ภาพที่ 20 อยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยคาร์บอน 
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ภาพที่ 21 อยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยคาร์บอน 
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ภาพที่ 22 พิจารณาผลงานก่อนจบการท างาน 
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ภาพที่ 23 ตกแต่งผลงานเพ่ิมเติม 
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานหลังเสร็จกระบวนการสร้างสรรค์ 
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บทที่ 4 

แนวทางและการวิเคราะห์พัฒนาผลงาน 
 

ข้าพเจ้ามีแนวทางในการสร้างสรรค์โดยมีหลักการใช้เทคนิคเป็นหลักในการด าเนินงาน
สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการใช้แนวความคิดและรูปแบบที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมของช่วงเวลาและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้เพ่ิมขึ้น การทดลองสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
ต่างๆ ช่วยให้มองเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆ ทางและมีความเข้าใจในการสร้างสรรค์ในรูปแบบ                         
ที่สอดคล้องกับเทคนิคได้มากยิ่งขึ้น โดยในการทดลองสามารถท าให้เกิดการพัฒนาไปในหลายๆ 
ทิศทางและสามารถสรุปทั้งแนวความคิดเนื้อหารูปแบบและเทคนิคให้เกิดความสมบรูณ์ได้มากท่ีสุด  
 
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

ผลงานชุดนี้เป็นการทดลองน ารูปทรงของใบไม้ที่แห้งเหี่ยวและเส้นผมมาใช้เป็นวัสดุหรือ
สื่อส าหรับการใช้เทคนิคภาพพิมพ์ถู (Rubbing) เพ่ือหาผลลัพธ์และความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและ
วิธีการรวมถึงน าวัสดุหลากหลายชนิดมาใช้ด้วยเช่นกัน การทดลองใช้กาวลาเท็กซ์เพ่ือเคลือบพ้ืนผิว
วัสดุเพ่ือป้องกันผงฝุ่นจากวัสดุ ไม่ให้เลอะเทอะติดบนผลงานเหล่านี้ถือเป็นช่วงระยะแรกที่ค้นคว้า 
นอกจากนั้นการทดลองใช้กระดาษพรู๊ฟมาพิมพ์ภาพผลงานท าให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความบาง
ของกระดาษพรู๊ฟไม่สามารถรองรับการพิมพ์ที่ต้องใช้จ านวนการพิมพ์ที่มากครั้งได้  ท าให้ข้าพเจ้าได้
มองเห็นปัญหาในการแก้ไข เพ่ือพัฒนาผลงานในชุดต่อไป  
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน Dry Die 1  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2556 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน Dry Die 2  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2556 
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน Dry Die 3  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2556 
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน Dry Die 4  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2556 
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 5 
ชื่อผลงาน Dry Die 5 
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2556 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 6 
ชื่อผลงาน Dry Die 6  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2556 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 7 
ชื่อผลงาน Dry Die 7  
ขนาด 80 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2556 
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ภาพที่  32 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 8 
ชื่อผลงาน Dry Die 8  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2556 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
ผลงานในชุดนี้ได้น าเอาภาพของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมาผสมผสานกับเทคนิคภาพพิมพ์

ถูกับเส้นผม ซึ่งเป็นเทคนิคที่เคยใช้กับผลงานในชุดก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 แต่ได้มีการปรับและ
พัฒนารูปแบบของผลงานและในส่วนของแนวความคิดมีการปรับ เปลี่ยนจากการใช้วัตถุสิ่งรอบตัวมา
เป็นการย้อนมองร่างกายตนเอง การมองเห็นและรู้สึกถึงความเจ็บปวดความทุกข์ต่างๆ  ล้วนเกิดขึ้น
จากการกระท าผ่านทางร่างกายเพ่งพิจารณาให้เห็นทุกข์ตามหลักค าสอนของพุทธศาสนา ในส่วน
ทางด้านเทคนิคมีการทดลองปรับเปลี่ยนกระดาษส าหรับพิมพ์ภาพผลงานจากกระดาษพรู๊ฟเป็น       
กระดาษสาซึ่งได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพกว่ากระดาษพรู๊ฟ 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน Part of pain 1  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 

 



47 

 

 

 
 

ภาพที่ 34 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน Part of pain 2  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน Part of pain 3  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน Part of pain 4  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ภาพที่ 37  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ชิ้นที่ 5 
ชื่อผลงาน Part of pain 5  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ภาพที่ 38  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ชิ้นที่ 6 
ชื่อผลงาน Part of pain 6  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ชิ้นที่ 7 
ชื่อผลงาน Part of pain 7  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ภาพที่ 40  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ชิ้นที่ 8 
ชื่อผลงาน Part of pain 8  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ชิ้นที่ 9 
ชื่อผลงาน Part of pain 9  
ขนาด 70 × 100  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 
ผลงานในระยะที่ 3 นี้ได้น าภาพใบหน้าของข้าพเจ้ามาใช้เป็นรูปสัญลักษณ์แทนภาพของ

อวัยวะของร่างกายเพราะบริเวณใบหน้าหรือส่วนศีรษะ มีความหมายแสดงการรับรู้ทุกอย่างของ
ร่างกายเอาไว้อยู่ในส่วนเดียว ทั้ง ปาก หู จมูก ผิวหนัง ตาทั้งบริเวณส่วนทั้งหมดของใบหน้าและศีรษะ
ยังแสดงอัตลักษณ์เป็นตัวแทนของบุคคลและถ่ายทอดความรู้สึกและเรื่องราวที่ศิลปินต้องการน าเสนอ
รวมถึงภาพของใบหน้ายังสามารถอธิบายถึงอารมณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าจึงใช้ภาพใบหน้า                       
ของตัวเองในการบอกเรื่องราวการรับรู้ภายในระหว่างกายและจิตโดยมีการพัฒนาแนวความคิด
รูปแบบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนเทคนิคในการแสดงออกยังคงใช้ในลักษณะเดิมเพ่ือให้สอดคล้อง
และมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 42  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3  ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน ภายนอก ภายใน 1  
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ภาพที่ 43  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3  ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน ภายนอก ภายใน 2  
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ภาพที่ 44  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3  ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน ภายนอก ภายใน 3  
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 

 



59 

 

 
 

ภาพที่ 45  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3  ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน ภายนอก ภายใน 4  
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3  ชิ้นที่ 5 
ชื่อผลงาน ภายนอก ภายใน 5  
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2557 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ผลงานชุดวิทยานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาผลงานต่อเนื่องมาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์                   

ชุดที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พัฒนาเรื่องวัสดุในการท างานโดยเฉพาะเรื่องกระดาษที่มีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือให้ผลงานมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้นและการใช้กระดาษสาซึ่งเป็นกระดาษที่ผลิตด้วยมือและ                  
ใช้จากวัสดุธรรมชาติซึ่งมีเนื้อกระดาษที่สวยงามและคงทนกว่ากระดาษพรู๊ฟที่เคยใช้มา ส่วนในด้าน
เทคนิคของผลงานนั้นได้มีการเพ่ิมเติมด้วยการน าหมึกพิมพ์อ๊อฟเซท (Offset Ink) และหมึกพิมพ์ 
(medium) ที่มีคุณสมบัติผสมให้เนื้อหมึกมีความใสและบางมาเป็นส่วนประกอบพิมพ์ลงในผลงานท า
ให้ผลงานวิทยานิพนธ์มีความสมบรูณ์ทั้งรูปแบบเนื้อหาและเทคนิคเกิดขึ้นในงาน มีความสมบูรณ์และ
ลงตัวมากขึ้น ส่วนรูปแบบของงานยังคงเป็นภาพใบหน้าเพราะสามารถสื่อได้ครบในเรื่องของความรู้สึก
ผ่านผัสสะ แต่จะมีความเป็น abstract มากขึ้นภายในฟอร์มของใบหน้าในแต่ละชิ้นงานนั้นเพ่ือแสดง
ถึงความสัมพันธ์จากตัวตนภายในสู่ภายนอก อารมณ์จากภายในผสมกับเทคนิคและกระดาษสาใหม่
ท าให้เกิดเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 
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ภาพที่ 47  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน อาการ 1 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 48  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน อาการ 2 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 49  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน อาการ 3 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 50  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน อาการ 4 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 51 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
ชื่อผลงาน อาการ 5 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 52  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
ชื่อผลงาน อาการ 6 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 53  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7 
ชื่อผลงาน อาการ 7 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 54 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8 
ชื่อผลงาน อาการ 8 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 55  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 9 
ชื่อผลงาน อาการ 9 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 56 ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 10 
ชื่อผลงาน อาการ 10 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 57  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 11 
ชื่อผลงาน อาการ 11 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 58  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 12 
ชื่อผลงาน อาการ 12 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 59  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 13 
ชื่อผลงาน อาการ 13 
ขนาด 100 × 140  ซม. 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 60  ภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 14 
ชื่อผลงาน อาการ 14 
ขนาด 100 × 140  ซม 
เทคนิค  Monoprint, Rubbing 
ปี 2559 
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ภาพที่ 61  ภาพรวมของผลงานวิทยานิพนธ์ 1 
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ภาพที่ 62  ภาพรวมวิทยานิพนธ์ 2 
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บทที่ 5 

บทสรุปการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ ์
 

ผลงงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตัวตน กาย จิต 
และการอาศัยพ่ึงพากันและกันของร่างกายกับความรู้สึกถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น
โดยใช้ความรู้ความเข้าใจจากหลักการทางพุทธศาสนามาเป็นส่วนสนับสนุนทางด้านแนวความคิด                
ท าให้มองเห็นความกลมกลืนทั้งสองสิ่งและรับรู้ว่าชีวิตไม่ได้ประกอบไปด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีซ่ับซ้อนมาก
ไปกว่ารูปและนามที่เป็นอยู่จริงในชีวิต การถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบที่มีความเรียบง่าย               
ไม่ซับซ้อนแสดงออกถึงรูปทรงทางด้านร่างกายและความรู้สึกที่เป็นนามธรรมในเรื่องของจิต                             
ท าให้ผลงานสร้างสรรค์มีความสมบรูณ์ โดยข้าพเจ้าหวังว่างานศิลปะของข้าพเจ้าจะเป็นสิ่งสะท้อน
และการเรียนรู้ให้ทุกท่านมีสติกับสภาวะที่ด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน   
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emptiness/ex.html 

ชญานิษฐ์ ม่วงไทย.  ภาพผลงานของศิลปินหญิง ชญานิษฐ์ ม่วงไทย.  เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 
2560.  เข้าถึงได้จาก http://www.lib.su.ac.th/ArtNowAndThen/tha/news-
2014/2014-swallow/images/pic3.jpg 

_________.  ภาพผลงานของศิลปินหญิง ชญานิษฐ์ ม่วงไทย.  เข้าถึงเมือ่ 26 กรกฎาคม 2560.  
เข้าถึงได้จาก http://www.lib.su.ac.th/ArtNowAndThen/tha/news-2014/2014-
swallow/images/pic4.jpg 
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