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 The thesis project titled " Mind consideration from vestige of time and space" is based on the 

procedure of creative artworks with the feeling of suffering inside the mind that try to find the way to get 

out of that feeling and try to understand in the nature of mind by observe and realize in the natural 

revolution to get to the consideration and take that outer realization to solve the inner one by using 

balance and concentration to create artwork. The purpose of this art thesis is, finding the balance of my 

own mind, realize in the nature by the truth and bring me to the peace and happiness way. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

 สรรพสิ�งในธรรมชาติลว้นเกิดขึ�นตามเหตุตามปัจจยัอนัหลากหลาย มีเกิดขึ�นและสลาย
ไปสู่สิ�งอื�นมีภาวะของการเคลื�อนไหวตลอดเวลา เหล่านี�นบัเป็นสัจธรรมหรือแก่นแทค้วามจริงของ
ธรรมชาติ จิตของมนุษยก์็เป็นเช่นนั�นมีการเปลี�ยนแปลงอยูทุ่กขณะจิต ไม่คิดถึงอดีตก็ปรุงแต่งสิ�งที�
ยงัมาไม่ถึงหรืออนาคต และดว้ยเหตุนี� เองทาํใหม้นุษยติ์ดอยูใ่นกระแสความคิดซึ� งเป็นจุดกาํเนิดของ
ความทุกขเ์รื�อยไปไม่จบสิ�น ฉะนั�นการทาํความเขา้ใจในธรรมชาติและสภาวะจิต  จึงเป็นจุดเชื�อมโยง
ในการตั�งขอ้สังเกตและพิจารณาในการนาํไปสู่การเรียนรู้ที�จะรักษาสมดุลของจิตให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติดว้ยความเขา้ใจถึงการเปลี�ยนแปลงในธรรมชาติทั�งภายนอกและภายในจิตใจ พิจารณาหา
คาํตอบของธรรมชาติของจิตผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมในวิทยานิพนธ์ชุด รอยของแสงสู่
รอยของจิต ถ่ายทอดสัจจะความจริงอนัจะนาํไปสู่ความสงบ เขา้ใจจิตใจตนเองจิตใจผูอื้�นและ
ธรรมชาติทั�งปวงตามความเป็นจริง 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ได้แรงบนัดาลใจจากอาการของแสงกบัการปรากฏของแสงและลกัษณะการ
แปรเปลี�ยนของพื�นผิวและรูปทรงของวตัถุผา่นการปรากฏขึ�นของแสงซึ� งส่งผลการรับรู้มาสู่สายตา
และเกิดเป็นอารมณ์ภายในขึ�นอนันาํไปสู่การพิจารณาถึงสัจจะธรรม ขา้พเจา้ใช้พื�นผิวและรูปทรง
ของพืชพนัธ์ุที�แปรเปลี�ยนไปในลกัษณะต่างๆตามเหตุปัจจยัและเวลา นาํมาเป็นวตัถุตวักลางเพื�อ
แสดงการปรากฏของแสงซึ�งแสดงภาวะอนัเป็นนามธรรมภายในจิตของผูส้ร้างสรรค ์ 
               จากขอ้ความข้างต้นขา้พเจา้ได้กลั�นกรองความคิดพิจารณาโดยอาศยัคุณสมบติัและ
อาการของแสงกบัร่องรอยจากพื�นผิวรูปทรงของพืชพนัธ์ุเป็นส่วนสําคญัสองส่วนดว้ยกนั ส่วนแรก
คือแสง แสงที�ปรากฏสู่สายตาก่อใหเ้กิดมวลและเงามองเห็นรูปความจริงตามหลกัวิทยาศาสตร์ แสง
ที�แปรเปลี�ยนก่อใหเ้กิดอารมณ์การรับรู้เปลี�ยน แสงไม่คงอยูอ่ยา่งถาวรและไม่สามารถจบัตอ้งได ้แสงมี
การเคลื�อนที�ในลกัษณะซํ� าๆและเกี�ยวเนื�องกบัเวลา การเปลี�ยนแปลงของแสงส่งผลให้การมองเห็น
และการรับรู้ต่อรูปต่างๆเปลี�ยน สิ�งที�เห็นวา่เป็นสิ�งนั�นสิ�งนี� เป็นเพียงปรากฏการณ์ของแสงและเงาที�
ปรากฏและนาํการรับรู้มาสู่สายตาชั�วขณะหนึ� งเท่านั�น จากการเรียนรู้พิจารณาทาํความเขา้ใจใน
ความจริงนี� ทาํให้ขา้พเจา้เกิดความเขา้ใจในการเปลี�ยนแปลงในธรรมชาติอนันาํมาสู่การเรียนรู้และ
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เขา้ใจในความไม่มั�นคง ส่วนที�สองคือลกัษณะการแปรเปลี�ยนของพื�นผิวและรูปทรงของพืชพนัธ์ 
ขา้พเจา้สังเกตพิจารณาสภาพการเปลี�ยนแปลงของพื�นผิวและรูปทรงของพืชพนัธ์ุตั�งแต่สภาพที�
สมบูรณ์จนกระทั�งเสื�อมสภาพและสลายเน่าเปื� อยแปรเปลี�ยนไปสู่สิ�งอื�นในที�สุด ช่วงระยะเวลา
ตั�งแต่ความสมบูรณ์จนกระทั�งเสื�อมสภาพไปนั�นจะเกิดการเปลี�ยนแปลงของร่องรอย รูปทรง ของ
พืชพนัธ์ุในทุกๆวนั ขา้พเจา้เฝ้าสังเกตความแปรเปลี�ยนนี�อย่างต่อเนื�องเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึก
ปลดปลงและเกิดจินตนาการจากร่องรอยที�แปรเปลี�ยนไปในแต่ละวนัเกิดขึ�นตลอดระยะเวลาที�เฝ้า
สังเกต การแปรเปลี�ยน ความไม่เที�ยง ไม่สมบูรณ์ในตวัเอง มีเกิด มีตั�งอยู ่แปรเปลี�ยนเพื�อดบัไปสู่สิ�ง
อื�นในที�สุด ตามเหตุปัจจยัและเวลา เป็นอาการของวตัถุสสารทั�งมวลในจกัรวาล 
 แสงที�แสดงตวัปรากฏเห็นเป็นร่องรอยพื�นผวิรูปทรงของพืชพนัธ์ุที�ตั�งอยูเ่พื�อเสื�อมสลาย 
แสงนั�นเป็นความรู้สึกภายในของขา้พเจา้เปรียบเสมือนจิต ร่องรอยพื�นผวิรูปทรงของพืชพนัธ์ุเปรียบ
ไดก้บักายของขา้พเจา้เป็นอตัตาตวัตน ซึ� งเมื�อจิตไปกระทบสิ�งใดเรายอ่มเห็นสิ�งนั�นปรากฏแก่จิต อนั
เป็นจุดเริ�มตน้ในการพิจารณาสังเกตดว้ยสมาธิและปัญญา แสงนั�นปรากฏอยู ่วตัถุนั�นก็ยอ่มมีอยู ่ 
หากไม่มีวตัถุแสงนั�นยอ่มไม่ปรากฏ แต่แสงก็คงมีอยูเ่ป็นแสงเช่นเดิม  จิตนั�นปรากฏอยู ่ตวัตนก็ยอ่ม
มีอยู ่หากไม่มีซึ� งตวัตน จิตนั�นยอ่มไม่เกิดปรากฏ  แต่จิตก็ยงัคงมีอยูเ่ป็นจิตเช่นเดิม 
 ข้าพเจ้าใช้แนวคิดดังกล่าวนี� เป็นแกนหลักของเนื�อหารูปแบบและเทคนิคในการ  
สร้างสรรคผ์ลงานที�ถ่ายทอดสัจธรรมในธรรมชาติ ทาํความเขา้ใจลกัษณะการแปรเปลี�ยนของจิต 
คลายความคิดอนัจะก่อเกิดตวัตนให้เป็นทุกข ์คลายความวิตกกงัวล ความเครียด มุ่งสู่การปล่อยวาง 
สร้างสมดุลจิตให้เกิดความนิ�งสงบมีสมาธิ อยู่กบัปัจจุบนัขณะโดยแทจ้ริง เพราะขา้พเจา้เชื�อวา่การ
ทาํงานศิลปะนั�นเป็นหนทางหนึ�งในการคน้หาคาํตอบของสัจธรรมในชีวิต บนัทึก ถ่ายทอด เปิดเผย 
ระบายความสุข ปลดปล่อยความทุกข์ สร้างความสงบ ตลอดจนช่วยเยียวยาความป่วยไขใ้นจิตใจ 
ผา่นภาษาภาพของผูส้ร้างสรรคเ์อง 
 โดยขา้พเจา้เลือกใช้เทคนิคการวาดเส้นสีอครีลิค ดว้ยพู่กนัขนาดเล็กเนน้ความละเอียด
ปราณีตบรรจงและเทคนิควาดเส้นหมึกดาํที�เนน้ความฉบัพลนัของทีเส้นพู่กนัขนาดใหญ่ ซึ� งทั�งสอง
วธีิเป็นการคน้หากลวิธีในการอยู่กบัปัจจุบนัขณะของผูส้ร้างสรรค ์ขณะที�กาํลงัสร้างสรรคผ์ลงาน
จิตรกรรม จิตไดถู้กฝึกวางอยูก่บัปัจจุบนัขณะ ซึ� งเป็นเทคนิควิธีการในการสร้างความสงบขึ�นแก่จิต
ผูส้ร้างสรรค ์โดยวิธีการวาดเส้นสีอครีลิคดว้ยพู่กนัขนาดเล็กนั�นเป็นกลวิธีในการใช้สติตั�งมั�นจด
จ่ออยูก่บัการลากเส้นแต่ละเส้น ซ่อนทบักนัจนเกิดมวลนํ� าหนกัแสงที�แน่นหนาและแผว่เบา ไปตาม
อารมณ์และความรู้สึกที�ไดจ้ากแสง ซึ� งเปรียบเสมือนม่านหมอกแผว่เบาแปรเปลี�ยนเคลื�อนที�อยา่งชา้ๆ 
ควบคุมจงัหวะไปตามร่องรอยจากพื�นผิวของพืชพนัธ์ุ เส้นขนาดเล็กมากที�ซ่อนทบัซํ� าๆกนัจนเกิด
เป็นจุดของนํ�าหนกัแสง สลบักนัตามจงัหวะของร่องรอยพื�นผิวโดยการผสานกนัของเส้นและจุด
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แสดงการเกิดดบัภายในของตวัวตัถุ และสื�อถึงการเคลื�อนไหวภายในจิตของผูส้ร้างสรรค์ ส่วน
เทคนิคการเขียนเส้นดว้ยพูก่นัขนาดใหญ่ดว้ยความรวดเร็วฉบัพลนัเป็นการรวบรวมสมาธิและเขียน
ขึ�นโดยฉบัพลนั ปราศจากความลงัเล ถ่ายทอดอารมณ์จากเนื�อที�ของรูปทรงวตัถุในชั�วขณะ สะทอ้น
ความเป็นอิสระและไร้ซึ� งกฎเกณฑ์ เป็นการหลั�งไหลโดยปราศจากซึ� งความคิด กลวิธีทั�งสองเป็น
เหมือนหนทางสู่ความสงบแก่จิตอนัเกิดขึ�นภายในของผูส้ร้างสรรค ์
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ตอ้งการศึกษาถึงสัจจะในธรรมชาติ ผ่านการพิจารณาสังเกตการเปลี�ยนแปลง           
ในธรรมชาติ โดยอาศยัการพิจารณาร่องรอยการแปรเปลี�ยนของพื�นผิวและรูปทรงพืชพนัธ์ุ กบั
อาการของแสงเป็นอารมณ์ในการแสดงออกของผูส้ร้างสรรค ์ผา่นกระบวนการทางจิตรกรรมซึ� งให้
สุนทรียภาพทางความงามที�นิ�งสงบมีสมาธิ เปิดพื�นที�วา่งให้ผูช้มได้เกิดจินตนาการทางความรู้สึก 
และตระหนกัถึงภาวะชั�วคราวของสิ�งต่างๆ ทาํให้ใจที�เต็มไปดว้ยความนึกคิดเงียบสงบลง นาํไปสู่
ความรู้สึกเงียบสงบและสติ และเห็นถึงธรรมชาติทั�งปวงตามความเป็นจริง 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตทางดา้นเนื�อหา: แสดงสัจธรรมในธรรมชาติผ่านการแปรเปลี�ยนจากร่องรอย
ของพื�นผิวพืชพนัธ์ุและอาการจากแสงที�ตกกระทบสู่พื�นผิววตัถุ ถ่ายทอดอารมณ์การเคลื�อนไหว
ภายในของผูส้ร้างสรรค ์พิจารณาสู่สมาธิเกิดความรู้สึกสงบ 

2. ขอบเขตทางดา้นรูปแบบ: นาํเสนอผา่นงานจิตรกรรมที�มีรูปแบบกึ�งนามธรรม/นามธรรม 
(semi abtract/abtract) 

3. ขอบเขตทางดา้นเทคนิค:นาํเสนอผา่นเทคนิควาดเส้นจากพู่กนัขนาดเล็กดว้ยสีอะครีลิค 
บนผา้ใบ และวาดเส้นหมึกดาํดว้ยพูก่นัขนาดใหญ่บนผา้ใบ 
 

วธีิการศึกษา 

1. ศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงจิตใจตนเองขณะเกิดทุกข ์ยอมรับ และหาสาเหตุของการ
เกิด รวมไปถึงการศึกษาธรรมมะเพื�อสร้างกรอบแนวคิดที�ถูกตอ้งในการศึกษาและแกไ้ข 

2. หามุมมองและศึกษาจากธรรมชาติรอบตวั รวมถึงวตัถุทางธรรมชาติเช่นพืชพนัธ์ต่างๆ 
สังเกตการเปลี�ยนแปลงในห้วงเวลาต่างๆและศึกษาความสัมพนัธ์จากแสงที�ส่งผลต่อความรู้สึก
ส่วนตวัและต่อวตัถุ 

3. รวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์เป็นแนวความคิดผลงาน 
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4. ทาํการถ่ายภาพจากวตัถุตน้แบบ และสร้างภาพร่างหาองคป์ระกอบเพื�อสร้างผลงานจริง 
5.  สร้างสรรค์ผลงานจริง 
6. นาํเสนอผลงานเขา้ปรึกษาอาจารยผ์ูส้อนเพื�อวิเคราะห์วิจารณ์ แลว้จึงนาํขอ้มูลที�ไดม้า

พฒันาผลงาน ทั�งในดา้นเนื�อหาและเทคนิค 
7. บนัทึกและรวบรวมขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในระหว่างการทาํงานเพื�อประกอบการ

สร้างสรรค ์
 

แหล่งข้อมูล  

1. ธรรมชาติ 
2. สภาวะการเปลี�ยนแปลงในธรรมชาติรอบตวั  
3. วตัถุทางธรรมชาติต่างๆเช่นผลไมใ้บไม ้ตน้ไม ้กอ้นหิน 
4. แสงที�ส่องตกกระทบสู่วตัถุในเวลาต่างๆ  
5. หอศิลป์ หนงัสือปรัชญาต่างๆ หอ้งสมุด 
 

อุปกรณ์ที�ใช้ในการณ์สร้างสรรค์  

1. อุปกรณ์ที�ใชร้วบรวมขอ้มูลเช่น กลอ้งถ่ายรูป สมุดสเก็ต คอมพิวเตอร์ สมุดบนัทึก 
2. อุปกรณ์ที�ใช้ในการสร้างสรรค์เช่น ดินสอ ไมบ้รรทดั พู่กนั สีอะครีลิค โครงเฟรม

ผา้ใบ สีรองพื�น 
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บทที� 2 

ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้นั�น ประกอบด้วยแรงบนัดาลใจทั�งภายใน
และภายนอก แรงบนัดาลใจจากภายในคือ ความคิดในเชิงลบต่างๆเช่น ความรู้สึกเป็นทุกข ์
ความเครียด วิตกกงัวล ความสับสน กดดนั ผิดหวงั เสียใจ การสูญเสีย เนื.องดว้ยอารมณ์ในแง่ลบ
เหล่านี� เองที.ส่งผลต่อสภาพจิตใจของขา้พเจา้โดยตรง จนเกิดการเรียนรู้ พิจารณา ทบทวน ตั�งคาํถาม
และหาคาํตอบ เป็นสภาพภายในที.พยายามเรียนรู้เพื.อหาความสงบที.แทจ้ริง ขอ้ดีของอารมณ์แง่ลบ
เช่นนี� คือมีความรุนแรง ชดัเจน สามารถรับรู้ตระหนกัไดท้นัทีที.เกิด การหาวิธีการจดัการ ทาํความ
เขา้ใจ การเกิดและดบัของอารมณ์ เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากภายใน กลั.นกรอง ตามดูการเกิดขึ�น
ของอารมณ์ไปเรื.อยๆ ส่วนแรงบนัดาลใจจากภายนอกคือ การเฝ้ามองธรรมชาติรอบตวั การสังเกต
ความงามของธรรมชาติ ความงามอนัเกิดจากการเปลี.ยนแปลง ความงามอนัเกิดจากการเสื.อมสภาพ 
ความงามจากแสงที.เกิดผลทาํใหจิ้ตใจสงบนิ.ง ขา้พเจา้พิจารณา สังเกต เฝ้ามอง อาการอนัแปรเปลี.ยน
ทั�งภายนอกและภายในนี�  ทาํใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้ถึงสิ.งต่างๆมากมาย และศึกษาจากปรัชญาวิธีคิดใน
ศาสนาต่างๆควบคู่กนัไป ในการทาํงานวิทยานิพนธ์ชุดนี�ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจจากแหล่งที.มาต่างๆ 
เหล่านี�  
 
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 
 “ ตน้ไมต้น้หนึ.งอยูริ่มฝั.งแม่นํ� า ฉนัเฝ้ามองวนัแลว้วนัเล่าเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ขณะที.
ดวงอาทิตยเ์คลื.อนที.อย่างช้าๆ เหนือเส้นขอบฟ้าเหนือหมู่แมกไม ้ตน้ไมที้.เป็นพิเศษนี� กลายเป็นสี
ทองทาอยา่งฉบัพลนั ใบดูสดใสและมีชีวิตขณะที.คุณเฝ้ามอง สิ.งเหล่านี�  เวลานานนบัชั.วโมงผา่นไป 
ตน้ไมน้ั�นไม่สาํคญัวา่จะมีชื.อเรียกวา่อะไร แต่สิ.งสําคญัคือ มนังดงาม การเฝ้ามองนั�นดูเหมือนจะแผ่
กระจายคุณลกัษณะที.พิเศษบางอยา่งไปทั.วบริเวณและเหนือลาํนํ� า ขณะที.ดวงอาทิตยก์าํลงัขึ�นสูงอีก
เล็กน้อย ใบไมท้ั� งหมดเริ.มขยบัพลิ�วไหว แต่ขณะที.ผ่านไป ดูเหมือนจะมอบความเปลี.ยนแปลง 
หลากหลายให้แก่ตน้ไมน้ั�น ก่อนที.ดวงอาทิตยจ์ะไขแสง มีความรู้สึกเศร้าสร้อย เงียบงนั ห่างไกล
เต็มเปี. ยมดว้ยความสง่างาม ครั.นเมื.อตะวนัฉายแสง มวลใบไมที้.แสงแดดจบัตอ้ง เริ.มโลดเตน้ ให้
ความรู้สึกพิเศษของความงามอนัยิ.งใหญ่ พอยามเที.ยงวนัเงาของมนัทอดตรง คุณสามารถนั�นลงตรง
นั�น ใตร่้มเงาซึ. งช่วยปกป้องจากแสงอาทิตย ์คุณจะไม่รู้สึกเดียวดาย เนื.องเพราะคุณมีตน้ไมเ้ป็นเพื.อน
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ขณะที.คุณนั.งอยูที่.นั�น มีความสาํคญัมั.นคงลํ�าลึกรวมทั�งอิสรภาพซึ. งมีเพียงตน้ไมเ้ท่านั�นซึ. งสามารถรู้
ได ้จวบกระทั.งยามเยน็ เมื.อทอ้งฟ้าทางทิศตะวนัตกเริ.มฉายแสงอสัดง ความอบัแสง มืดมนเขา้โอบ
ลอ้มไมนี้� ไวทุ้กทิศทาง ทอ้งฟ้ากลายเป็นสีแดง เหลือง เขียว แต่ตน้ไมย้งัคงนิ.งเงียบ ซ่อนตวัและ
พกัผอ่นตลอดช่วงคํ.าคืน ”  กล่าวไวโ้ดย กฤษณมูรติ 1 
 จากคาํกล่าวข้างต้นทาํให้เราเห็นว่าธรรมชาตินั�นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย ์
ความสุข สงบ ย่อมเกิดขึ�นได้โดยการมองธรรมชาติให้ลึกซึ� ง ขา้พเจา้เองก็เช่นกนัที.ได้มีโอกาส
ช่วงหนึ. งที.สภาวะในธรรมชาติไดเ้กิดอิทธิพลต่ออารมณ์ภายในซึ. งส่งผลในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของขา้พเจา้อย่างมาก นั�นคือเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ.งในตอนบ่าย ขา้พเจา้นั.งอยู่ใตต้น้ไมต้น้หนึ. ง
มองดูผลของมนัที.ตกลงใตต้น้ขา้พเจา้เก็บมนัขึ�นมา มองดูมนั เห็นร่องรอยที.ผิวเปลือก ขณะที.มีแสง
แสงหนึ.งส่องลอดผา่นจากปลายตน้ตกลงกระทบลูกไมใ้นมือขา้พเจา้ แสงที.นิ.งสงบ แผว่เบารวมกนั
เป็นจุดเดียวแล้วแผ่กระจายแสงนั�นออกเบาๆรอบๆใจกลางของจุดแสง ขณะจอ้งมองอยู่นั�น เกิด
ความสงบนิ.งจากภายใน นิ.งจนไม่รู้สึกถึงเวลาที.ผ่านเลยล่วงไป เหตุใดจึงเป็นเช่นนั�น ความรู้สึก
ปล่อยวาง ปลดปลง แผ่วเบาสบายเกิดขึ�นภายใน ลูกไมน้ั�นมนัไม่สําคญัเลยว่าเป็นลูกไมอ้ะไร สิ. ง
สําคญั ขณะนั�นขา้พเจา้และลูกไมดู้เหมือนจะรวมเป็นหนึ. งเดียวกนั แปรเปลี.ยนไปพร้อมๆกนั มนั
สงบและผอ่นคลาย และนั�นคือความรู้สึกของจิตที.สงบเป็นอิสระ เวลาผา่นไปชั.วขณะหนึ.ง ไม่รู้เลย
ว่าเวลาผ่านล่วงไปนานเท่าไหร่ ขา้พเจา้ก็วางลูกไมลู้กนั�นกลบัคืนที.เดิมของมนั นี� เป็นเหตุการณ์
ความประทบัใจครั� งแรกที.ส่งผลให้ขา้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจเอาความรู้สึกกลั.นกรองเป็นแนวคิด
เพื.อสร้างสรรคผ์ลงาน 
 โดยขา้พเจา้ไดเ้ลือกใช ้ผลพืชพนัธ์ุที.ปรากฏเห็นเป็นร่องร่อยซึ. งผา่นกาลเวลา มีลกัษณะ
ของพื�นผวิที.ชดัเจน แหง้ เน่า ผแุตก ซึ. งปรากฏเห็นผา่นแสงที.ตกกระทบลงมาในห่วงเวลาต่างๆและ
สังเกตการเปลี.ยนแปลง นาํมาเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 
 
 
 
  

                                                           

 1กฤษณ  มูรติ, บันทึกของกฤษณมูรติ,  แปลโดย พจนา  จนัทรสันติ (กรุงเทพมหานคร:  
สาํนกัพิมพโ์กมลคิมทอง, 2527). 
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ภาพที. 1  ผลพืชพนัธ์ุที.นาํมาสังเกตความเปลี.ยนแปลง 
 

 
 
ภาพที. 2 ผลพืชพนัธ์ุที.นาํมาสังเกตความเปลี.ยนแปลง 
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ภาพที. 3 ผลพืชพนัธ์ุที.นาํมาสังเกตความเปลี.ยนแปลง 
 
 

 
 
ภาพที. 4  ผลพืชพนัธ์ุที.นาํมาสังเกตความเปลี.ยนแปลง 
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แรงบันดาลและอิทธิพลที�ได้จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

 การเปลี.ยนแปลงเป็นสิ.งสาํคญัอย่างหนึ. งในผลงานของขา้พเจา้ ซึ. งเกิดจากการสังเกต
อาการการเคลื.อนไหวของแสงที.มีผลต่อพื�นผิวและรูปทรง รวมทั�งการเปลี.ยนแปลงของตวัวตัถุ
ทั�งพื�นผิวและรูปทรง จนเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื.อนาํมาสู่การพิจารณา
การแปรเปลี.ยนนั�น เขา้สู่การพิจารณาการแปรเปลี.ยนภายใน เพื.อเรียนรู้ทาํความเขา้ใจจิตและมุ่ง
สู่ความสงบในที.สุด ซึ. งใช้เทคนิคเป็นสื.อแสดงออก ทั�งการเปลี.ยนแปลงภายนอกและภายใน ซึ. ง
การเปลี.ยนแปลงภายนอกนั�นเราสามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยผสัสะทางตา ส่วนการแปรเปลี.ยน
ภายในนั�นตอ้งใช้จิตของตนเท่านั�นจึงสัมผสัได ้และการเปลี.ยนแปลงทั�งหมดนั�นเกิดขึ�นตั�งแต่ใน
ระดบัอณูที.เล็กที.สุด ซึ. งขา้พเจา้ไดใ้ช้เทคนิคในการเขียนเส้นขนาดเล็กในการแสดงออกถึงการ
เกิดดบัภายในของวตัถุและจิต ซึ. งมีขอ้มูลและคาํอธิบายในหลกัของวิทยาศาสตร์ ดงันี�  

  วิชาฟิสิกส์สมยัใหม่เห็นว่าจกัรวาลเป็นข่ายใยแห่งสัมพนัธ์ซึ. งมีลกัษณะเคลื.อนไหว
โดยเนื�อหา พลวตัแห่งสสารวตัถุเกิดขึ� นในทฤษฎีควอนตมัโดยเป็นผลเนื.องมาจากคุณสมบติั
ความเป็นคลื.นของอนุภาคที.เล็กกวา่อะตอม และยิ.งมีความสัมพนัธ์มากยิ.งขึ�นในทฤษฎีสัมพทัธภาพ 
ซึ. งการรวมเป็นหนึ. งเดียวของอวกาศและเวลาไดแ้สดงนยัที.ว่า การดาํรงอยู่ของสสารวตัถุไม่อาจ
แยกไดจ้ากกิจกรรมของมนั ดงันั�นคุณสมบตัิของอนุภาคที.เล็กกว่าอะตอมนั�น เราจะตอ้งศึกษา
เขา้ใจในแง่การเคลื.อนไหว ในปฏิกิริยา และการเปลี.ยนแปลงของมนั ตามทฤษฎีควอนตมั 
อนุภาคเป็นคลื.นด้วย นี.แสดงนัยที.ว่ามันประพฤติตนในลักษณะที.ประหลาดอย่างยิ.ง เมื.อใด
ที.อนุภาคที.เล็กกวา่อะตอมถูกจาํกดัอยูภ่ายในขอบขนาดเล็ก ๆ มนัจะมีปฏิกิริยาต่อการจาํกดัขอบเขตนี�
โดยการเคลื.อนที.ไปรอบ ๆ ยิ.งขอบเขตจาํกดันั�นมีขนาดเล็กลงมากเท่าใด อนุภาคจะยิ.ง “สั.น” เร็ว
ขึ�นเท่านั�น พฤติกรรมของอนุภาคในลกัษณะนี� เป็น “ผลแห่งควอนตมั” (Quantum Effect) ซึ. งเป็น
คุณลักษณะของโลกแห่งโลกอนุภาคที.เล็กกว่าอะตอม โดยยงัไม่มีสิ. งใดเปรียบเทียบให้เห็น
ในโลกของวตัถุที.มองเห็นได ้แนวโนม้ของอนุภาคที.จะต่อตา้นต่อการจาํกดัขอบเขตของมนัด้วย การ
เคลื.อนที. แสดงให้เห็น “สภาพอนัไม่หยุดนิ.ง” อนัเป็นพื�นฐานของสสารวตัถุ ซึ. งเป็นลกัษณะ
สาํคญัของอนุภาคที.เล็กกว่าอะตอม ในอาณาจักรแห่งอนุภาคทั� งหลายเหล่านี�  อนุภาคของวตัถุ
ส่วนใหญ่ถูกดึงดูดไวก้บัโครงสร้างของโมเลกุล อะตอมและนิวเคลียส ดงันั�นจึงไม่หยุดนิ.ง แต่มี
แนวโน้มภายในที.จะเคลื.อนที.ไป นั.นคือมนัมีสภาพที.ไม่อาจหยุดนิ.งโดยเนื�อหา ดงันั�นตามทฤษฎี
ควอนตมัสสารวตัถุจึงไม่เคยสงบนิ.ง แต่อยู่ในสภาพที.เคลื.อนไหวอยู่เสมอ 
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 วิชาฟิสิกส์สมยัใหม่ จึงมองภาพของสสารวตัถุ มิใช่สิ.งซึ. งเฉื.อยชา ไร้การกระทาํ แต่
เป็นสิ.งที.มีการร่ายรํา และเคลื.อนไหวสั.นสะเทือนอย่างต่อเนื.อง โดยที.จงัหวะการเคลื.อนที.ของมนั 
ถูกกาํหนดโดยโครงสร้างของโมเลกุล อะตอมและนิวเคลียส และนี.ก็เป็นวิธีที.นักปราชญ์
ตะวนัออก มองโลกแห่งวตัถุ โดยต่างเน้นให้เห็นว่า ตอ้งเขา้ใจจกัรวาลในเชิงพลวตั เนื.องจากมนั
เคลื.อนที. สั.นไหว และร่ายรําตลอดเวลา เน้นให้เห็นว่า ธรรมชาติอยู่ในดุลยภาพอนัเคลื.อนไหว 
มิใช่หยุดนิ.ง ในคมัภีร์ของเต๋ากล่าวไวว้่า 
 “ความสงบนิ.งในความสงบนิ.งมิใช่ความสงบนิ.งที.แทจ้ริง แต่เมื.อมีความสงบนิ.งใน
ท่ามกลางการเคลื.อนไหวเท่านั�น ท่วงทาํนองแห่งจิตวิญญาณจึงปรากฏ ทั�งในสวรรค์และบนโลก
พิภพ”2 
 
อทิธิพลจากปรัชญาในพุทธศาสนา 
 พุทธศาสนาเป็นศาสนาที.ขา้พเจา้นบัถือ ยดึถือปฏิบติัดว้ยความเชื.อความศรัทธา ตลอดที.
เติบโตมา ขา้พเจา้ไดศึ้กษาถึงหลกัคิดและหลกัปฏิบติัซึมซับคาํสอนมาเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต 
ทั�งในยามสุขและยามทุกข ์โดยเฉพาะอยา่งยิ.งในวนัที.ขา้พเจา้รู้สึกทุกข ์จิตใจอ่อนแอและเหนื.อยลา้ 
หลกัคิดในพุทธศาสนาช่วยทาํให้ขา้พเจา้มีกาํลงักลบัมาไดเ้สมออีกทั�งขา้พเจา้ยงัใชป้รัชญาในพุทธ
ศาสนาเป็นเสมือนแผนที.คอยกาํกบัวดัความถูกตอ้งในความเป็นจริงของกระบวนการคิดอยา่งมีสติ
และการกระทาํอย่างมีสติตลอดมา ทาํให้ขา้พเจา้มองปัญหาที.เกิดขึ�นอย่างมีเหตุมีผล ดงัหลกัธรรม
ในการพิจารณา คือ สติปัฎฐาน4 

1. กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน การตั�งสติกาํหนดพิจารณากาย ใหรู้้เห็นตามความเป็นจริง  
2. เวทนานุปัสสนา สติปัฎฐาน การตั�งสติกาํหนดพิจารณาเวทนา ใหรู้้เห็นตามความเป็นจริง   
3. จิตตานุปัสสนา สติปัฎฐาน การตั�งสติกาํหนดพิจารณาจิต ใหรู้้เห็นตามความเป็นจริง  
4. ธมัมานุปัสสนา สติปัฎฐาน การตั�งสติกาํหนดพิจารณาธรรม ใหรู้้เห็นตามความเป็นจริง3 

 

                                                           

 2ฟริตจ๊อฟ คาปร้า, เต๋าแห่งฟิสิกส์. แปลและเรียบเรียงโดย  วเนช   (กรุงเทพมหานคร:
เทียนวรรณ, 2530). 
 3ปัญญา ใชบ้างยาง และคณะ, หลกัธรรมในพระไตรปิฎก (กรุงเทพมหานคร:  ธรรมสภา
จดัพิมพ,์ 2547). 
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                  จากหลกัธรรมขา้งตน้ ทาํใหรู้้วา่พุทธศาสนาสอนใหม้นุษยใ์ชส้ติพิจารณาเหตุและผล ให้
เห็นและยอมรับความจริง เมื.อเรามีสติมีปัญญาตั�งมั.นอยูใ่นสมาธิ เราก็สามารถรับรู้ตนเองตามความ
เป็นจริง คลายจากความยดึมั.นในตวัตนลง ทาํใหเ้ป็นอิสระ เกิดสมดุลของจิตที.สงบเบาสบาย  
                  โดยขา้พเจา้ไดน้าํหลกัธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกตใ์นผลงานจิตรกรรม ในเรื.อง
สติการรู้เท่าทนัจิตตนเอง อาศยัเทคนิคการวาดเส้นเป็นกลวิธีในการสร้างสมาธิ ขณะกาํลงัสร้าง
ผลงาน จิตถูกฝึกกาํหนดให้วางอยูก่บัการจดจ่อของเส้นจากปลายพู่กนั เมื.อมีสมาธิเป็นฐานอารมณ์
จึงใชส้ติในการบงัคบัควบคุมใหเ้กิดนํ�าหนกัตามตอ้งการจากการซอ้นทบัของเส้นจาํนวนมากรวมถึง 
เส้นที.เกิดจากหมึกดาํที.แม่นยาํฉบัพลนั จิตไดว้างอยูใ่นปัจจุบนั เมื.อนั�นความคิดจะค่อยๆจางหายลง
เหลือเพียงอารมณ์เดียวเป็นสมาธิมีสติเขา้มาแทนที. เมื.อนั�นจิตใจของขา้พเจา้ได้เกิดความสงบ 
ผอ่นคลาย คลายจากความคิด ความวติกกงัวล ความกลวั และตวัตน อนัเป็นหลกัในพุทธศาสนา 
 
อทิธิพลจากปรัชญาและแนวความคิดเต๋าและเซนจากจิตรกรรมหมึกดํา 
 แนวคิดจากปรัชญาเต๋าและเซนในจิตรกรรมหมึกดาํนั�น เป็นปรัชญาในการเรียนรู้และ
ศึกษาถึงองค์ประกอบของภาพ ความหมายต่างๆขององคป์ระกอบ ความสําคญัของพื�นที.ว่าง และ
อารมณ์ของภาพที.เนน้ความสงบในสภาวะจิต ซึ. งตรงกบัแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อสร้างสรรค์
ผลงานของขา้พเจา้ 
 แนวคิดปรัชญาของเต๋าในจิตรกรรมหมึกดํา 
 ปรัชญาเต๋ามุ่งสอนในเรื.องความเป็นไปของสรรพสิ.งอยูภ่ายใตเ้จตนารมณ์ของธรรมชาติ 
ดงันั�นการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ควรสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของธรรมชาติมนุษยไ์ม่ควรทาํให้
ผดิไปจากเจตนารมณ์นั�น และควรเขา้ถึงดว้ยความอ่อนนอ้มเหมือนสายนํ� าที.สามารถปรับตวัเขา้กบั
รูปลกัษณ์ของสิ.งรองรับ แต่นํ�าไม่เคยสูญเสียเอกลกัษณ์ของความเป็นนํ�า   
 เต๋า ไม่สามารถสื.อออกเป็นภาษาใด การสื.อสารผ่านผลงานจิตรกรรมหมึกดาํจึงมี
ความสาํคญั สะทอ้นนยัยะจากการถ่ายทอดแบบจากธรรมชาติเพื.อเนน้ใหเ้ห็นความจริงในธรรมชาติ
แทนคาํอธิบาย เพราะภาพวาดถือเป็นสิ.งหนึ.งที.คนทั�งหลายสามารถเขา้ใจรู้สึกซาบซึ� งและมีความผกูพนั 
ซึ. งภาพเขียนมกัจะถูกวาดให้มีความประสานกลมกลืนกบัทิวทศัน์มากกว่าที.จะข่มธรรมชาติดว้ย
วิธีการที.ไม่มีการกาํหนดระดบัสายตาและมุมมองที.แน่นอน และนอกจากนี� พบวา่มีการใช้ช่องว่าง
เป็นแบบเปิด สายหมอกที.เชื.อมต่อกนั ระหวา่งยอดเขาและพุ่มไมเ้ป็นวิธีการที.จิตรกรจะสื.อความคิด
เรื.องเต๋า พลงัธรรมชาติและความมีชีวิตที.แทรกอยู่ในสรรพสิ.ง และภาพบรรยากาศความว่างเปล่า
กลายเป็นสิ.งสําคญัที.จิตรกรแสวงหาความมีชีวิตในผลงานจิตรกรรมและสื.อสารนั�นมายงัผูช้ม ดว้ย
สภาวะของเต๋าเป็นธรรมชาติที.อยูเ่หนือระบบสัญลกัษณ์ ซึ. งจากการศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของ
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เต๋าพบวา่เต๋ามิอาจตั�งชื.อ เต๋ามิใช่สิ.งใดสิ.งหนึ.งกลบัเป็นภาวะที.ไร้นามไร้สภาวะ เสมือนเป็นการเนน้
ย ํ�าถึงกฎแห่งการกลับคืนสู่สภาวะดั� งเดิมของแต่ละสิ. งในธรรมชาติ ซึ. งเป็นการย ํ�าในเรื. อง
การดาํรงชีวติอยา่งอิสระ การปลีกตวัวเิวก การไม่ไปเกี.ยวเกาะวุย่วายกบักิจการทางโลก4 
 จากการวเิคราะห์ดงักล่าววธีิคิดของปรัชญาเต๋าในจิตรกรรมหมึกดาํนั�นมีความคลายคลึง
กบัแนวความคิดส่วนตวัของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ถ่ายทอดแบบในธรรมชาติเพื.อเนน้ให้เห็นความจริง
มีความเคารพอ่อนน้อมต่อธรรมชาติที. รู้สึก และการมุ่งความสนใจทั�งหมดไปในการเฝ้าสังเกต
ธรรมชาติเพื.อสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงและนอกจากนั� น เต๋ายงัส่งผลต่อแนวคิดในการ
สร้างสรรคผ์ลงานให้สอดคลอ้งกบักฎของธรรมชาติอีกดว้ย การมุ่งมองหาสัจธรรมภายนอกสู่การ
พิจารณาทาํความเขา้ใจสัจธรรมในธรรมชาติเป็นแนวคิดหลกัที.ขา้พเจา้ใช้ และเป็นปรัชญาคาํสอน
จากเต๋า 
 
ภาพผลงานจิตรกรรมหมึกดําปรัชญาเต๋า 
 

 
 
ภาพที. 5  ตกปลาในกระแสภูเขา (ผลงานของ สูเตา้หนิง Hsu Tao-ning ค.ศ.970-1051 ราชวงซ่ง ค.ศ.960-

1279) (ภาพมว้นแขวน เทคนิคหมึกบนผา้ใหม 206 x 47.5 ซม. พิพิธภณัฑ ์แอตกินส์ เมืองเคนซสั) 
ที.มา: Hsu Tao-ning, Fishing in  mountain stream, accessed October 30, 2015, availsble from 
http://deepteablog.net/2012/05/28/vits/ 
 
 
 
 

                                                           

 4ส. ศิวรักษ,์ มนุษย์ที�แท้,  พิมครั� งที. 5  (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพเ์จริญวทิย,์ 2535). 
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ภาพที. 6 เมฆ เทือกเขา (ผลงานของ หมี. หยเูริน Mi Yu-jenค.ศ.960-1279 ภาพคลี. เทคนิคหมึกบนผา้ใหม 

ขนาด 787.5 x 324.5 ซม. พิพธิภณัฑศิ์ลปะเครฟเลน)     
ที.มา: Mi Yu-jen, cloud Mountains , accessed October 30, 2015, available from 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mi_Youren 
 

 แนวคิดปรัชญาของเซนในจิตรกรรมหมึกดํา  
 การเนน้ความเป็นธรรมชาติและความเป็นไปเองนั�นพบไดใ้นปรัชญาเซน แสดงให้เห็น
รากฐานซึ.งมาจากลทัธิเต๋า โดยเฉพาะลกัษณะไม่ยึดติดกบัคาํพูดและแบบแผนพิธีกรรมอนัเคร่งครัด 
ถูกเปลี.ยนใหเ้ป็นความไร้แบบแผน ความเคร่งขรึมสาํรวม ความศกัดิs สิทธิs สูงส่งถูกทาํให้เป็นอารมณ์
ขนัไม่เน้นการท่องจาํและอา้งถึงพระสูตรหรือคมัภีร์ ปรัชญาอนัลึกซึ� งถูกทาํให้ง่าย และมีคาํสอน
ของลทัธิเต๋า พุทธศาสนานิกายเซนเนน้การมุ่งมองเขา้หาธรรมชาติดา้นในจิตใจของมนุษย ์จึงพบวา่
เซนเป็นเช่นเดียวกบัเต๋ามีวิถีชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตของคน สัจธรรมนั�นมีอยูใ่นชีวิตจริง หากเขา้ใจและ
ไดม้องเห็น นิกายเซนมีทศันะพื�นฐานในเรื.องสัจธรรมวา่เป็นภาวะที.อยูเ่หนือการพูดการคิด และการ
คน้ควา้จากตาํรา สัจธรรมไม่ใช่สิ.งที.มีอยูใ่นตาํราหรือสถานที.ใดที.หนึ. งเพื.อรอการค้นพบของเรา 
ตาํราเป็นเพียงแผนที.บอกทางเดินเท่านั�น นิกายเซนมองเห็นว่าในตวัทุกคนมีพุทธภาวะหรือภาวะ
แห่งการตรัสรู้ เพียงยอ้นกลบัมาหาตวัเองแลว้คน้หาพุทธภาวะนั�น ก็จะพบความรู้แจง้อย่างแทจ้ริง 
ดงันั�น รูปแบบการถ่ายทอดธรรมมะของนิกายเซนจึงมีหลกัอยู่ว่า การส่งมอบพิเศษนอกคมัภีร์
ไม่ตอ้งอาศยัต ัวหนังสือ ชี� ตรงไปยงัจิตของมนุษย์เห็นแจ้งในภาวะที.แท้จริงและบรรลุความ
เป็นพุทธภาวะ5 

 

 

 

                                                           

 5พจนา จนัทรสันติ, วถิีแห่งเต๋า (กรุงเทพมหานคร:  โอเพน่บุก๊ส์, 2556). 
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          ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ นิกายเซนมองธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะบริสุทธิs สะอาดโดย
ธรรมชาติการปฏิบตัิธรรมคือการมุ่งเขา้หาความจริงหรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ ไม่ยึด
ติดคมัภีร์สํานวนโวหารและระบบตรรกะ มุ่งปฏิบติัเพื.อคน้หาธรรมชาติแห่งพุทธะที.มีอยู่ในตวัตน 
ซึ. งการเนน้และการให้ความสําคญักบัธรรมนั�นเป็นส่วนหนึ.งปรากฏในงานจิตรกรรม เซนยืนยนัวา่
การตระหนกัรู้ปรากฏไดใ้นชีวิตประจาํวนั6 ดงันั�นการสร้างผลงานจิตรกรรมจึงเป็นหนึ.งในหนทาง
นาํจิตใจใหส้ัมผสักบัสัจธรรม สะทอ้นของการแสดงของความเป็นไปเอง ผลงานจิตรกรรมหมึกดาํ
จึงมีความงาม เรียบง่ายและเต็มเปี. ยมไปดว้ยจิตใจที.ตื.นเต็มของผูว้าดสําหรับผูฝึ้กฝนให้เขา้ถึงการรู้
แจง้แบบเซนคาํพูดและคาํสอนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึง การไม่พูดอะไรบางอย่างเช่นเดียวกบั
ผลงานจิตรกรรมที.มีพลงัดึงดูดเพราะมีพื�นที.ว่างเปิดให้7 สามารถเติมเต็มและแทรกความรู้สึกทาง
สุนทรียะเขา้ไปได ้ 
 หลกัปรัชญาเซนสอนให้ขา้พเจา้รู้จกัปล่อยให้เป็นไปเองตามธรรมชาติ เขา้ใจ เคารพ 
ยอมรับและปล่อยวางทาํความเขา้ใจธรรมชาติจากจิตภายในตน ซึ. งส่งผลต่อเทคนิคการเขียนเส้นที.
ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน รวมทั�งการปล่อยพื�นที.ว่างให้ผูช้มไดเ้ติมจินตนาการร่วมในภาพ และ
ความว่างยงัสื.อถึงความว่างจากตวัตน และสื.อถึงภาวะชั.วคราวของสิ.งต่างๆ หลกัของความว่างจึง
เป็นส่วนสําคญัในงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ การทาํความเขา้ใจหาสัจธรรมภายในจิตตนมีอิทธิพล
ต่อแนวคิดของขา้พเจา้ และเป็นคาํสอนสาํคญัที.ไดจ้ากนิกายเซน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 6ฟริตจอฟ  คาปร้า, เต๋าแห่งฟิสิกส์,  แปลและเรียบเรียงโดย  วเนช  (กรุงเทพมหานคร:  
เทียนวรรณ, 2530). 
 7คะคุโซ โอคะคุระ, หนังสือแห่งชา, แปลโดย  ประวิทย ์โรจนพฤกษ ์และ กรินทร์ กลิ.นขจร  
(กรุงเทพมหานคร:  โอเพน่บุก๊ส์, 2553). 
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ภาพจิตรกรรมหมึกดํานิกายเซ็น   
 

 
 

 
 
ภาพที. 7  ตน้สน  (ผลงานของ ฮะเสะกะวะ โทะฮะคุ Hasegawa Tohaku ค.ศ.1539-1610 สมยัโมโมยะมะ 

(Momoyama) เทคนิคหนึกบนกระดาษ ขนาดแต่ละชิ�น 156 x 347 ซม. พิพิธภณัฑ์
แห่งชาติโตเกียว) 

ที.มา: Hasegawa Tohaku,  pine,  accessed October 30, 2015, available from https://fr.wikipedia. 
org/wiki/Mi_Youren 
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บทที� 3 

ขั	นตอนการสร้างสรรค์ 

 
การกาํหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์และเทคนิคที�ใช้นําเสนอ 

 รูปแบบและลกัษณะในการสร้างผลงานของขา้พเจา้จะเนน้การมุ่งเขา้หาความสงบสงดั
และเยือกเยน็ภายในใจโดยอาศยัเทคนิคเป็นตวัทาํให้เกิด ซึ. งประกอบดว้ยกนัสองเทคนิคหลกัๆซึ. ง
เป็นสองขั0วตรงกนัขา้ม คือเทคนิคที.เนน้สมาธิเป็นหลกัและเทคนิคที.เนน้สติเป็นหลกั สมาธิคือจิตมี
อารมณ์เป็นอนัเดียว ตั0งมั.นจดจ่อ สติคือความระลึกได ้ความไม่เผลอ กุมใจไวก้บัสิ.งที.กาํลงัปฏิบติั
และพิจารณา ซึ. งขา้พเจา้จะเลือกใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ. งหรือผสมกนัของสองเทคนิค เพื.อทดลอง
ใหเ้กิดผลทางเทคนิคใหม่ๆไดโ้ดยอิสระทาํใหเ้กิดความหลากหลายเพิ.มขึ0น 
 รูปแบบผลงานของขา้พเจา้เป็นรูปแบบกึ.งนามธรรมโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากการสังเกต
การแปรเปลี.ยนภายนอกของพื0นผวิวตัถุกบัรูปทรงและแสงที.ตกกระทบสู่พื0นผวิของวตัถุ โดยขา้พเจา้ได้
กาํหนดวตัถุที.จะแสดงออกเป็น พืชผล  ผลไม ้ใบไม ้หรือวตัถุตามธรรมชาติที.แสดงความเป็นไป
ตามธรรมชาติในตวัของมนัเอง เนื.องดว้ยขา้พเจา้สามารถนาํวตัถุเหล่านั0นมาสังเกตการแปรเปลี.ยน
ไดท้ั0งหมด จากความสมบูรณ์จนกระทั.งเสื.อมสภาพในที.สุด ขา้พเจา้จึงสามารถสังเกตและบนัทึก
การเปลี.ยนแปลงไดต้ลอดระยะเวลาที.วตัถุยงัมีอยู่เลือกเอาร่องรอยจากวตัถุและอาการของแสงได้
ตรงความตอ้งการที.สุด และแสดงความหมายของการแปรเปลี.ยนเกิดดบัในธรรมชาติไดรั้บรู้อารมณ์
ในการแปรเปลี.ยนในตวัวตัถุผา่นการสังเกตอยา่งสมํ.าเสมอ เกิดความเขา้ใจในภาวะธรรมชาติที.นาํสู่
การเปรียบเทียบตั0งขอ้สังเกตพิจารณาภาวะของจิตภายในตนผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยเทคนิคที.
ส่งผลให้เกิด สมาธิและสติ ซึ. งประกอบดว้ยเทคนิคที.ใชอ้ารมณ์ของสมาธิเป็นหลกัและเทคนิคที.ใช้
สติในการควบคุมเป็นหลกั  
 โดยเทคนิคที.ใช้สมาธิเป็นหลกันั0นคือ การเขียนรูปทรงทั0งหมดให้เสร็จอย่างฉับพลนั
ดว้ยการวาดเส้นหมึกดาํ แสดงออกภายในดว้ยเส้นจากพู่กนัขนาดใหญ่ไม่กี.เส้นและการปาดป้าย
หมึกอย่างแม่นยาํที.สะทอ้นถึงความอิสระและไร้ซึ. งกฎเกณฑ์ ในขณะที.วาดจิตของผูว้าดตอ้ง
ปราศจากความลงัเลใจ ปราศจากการใชส้ติปัญญา ไม่มีถูกผดิหรือระเบียบแบบแผนใดๆ ไม่ใส่ใจถึง
ความถูกตอ้งหรือเนน้รายละเอียดต่างๆ ขา้พเจา้จะวาดภาพดว้ยจาํนวนเส้นหรือสีให้นอ้ยที.สุด การ
ลากเส้นที.ต่อเนื.องในจงัหวะเดียวหรืออยา่งมากสองจงัหวะ เป็นลกัษณะของประสบการณ์ในแบบ
ฉบัพลนัและอิสระ เทคนิคนี0ขา้พเจา้ใชเ้พื.อเขียนรูปทรงหลกัของวตัถุ โดยตวัเทคนิคนั0นส่งผลต่อจิต
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คือการทาํสมาธิก่อนที.จะเริ.มเขียนและในขณะเขียนเป็นการหลั.งไหลโดยปราศจากความคิด ซึ. ง
หมายถึงมนัมาจากส่วนลึกภายใน สามารถจบัไดถึ้งภาพที.เกิดขึ0นมาในชั.วขณะหนึ. งของประสาท
สัมผสัภายในซึ. งอยูเ่หนือความคิดสื.อนยัยะถึงสภาวะธรรมชาติและอิสรภาพของจิตและวตัถุ เส้นที.
เกิดขึ0นไม่อาจแกไ้ขได ้เป็นการเรียนรู้เขา้ใจในกฎของธรรมชาติ ยอมรับและปล่อยวาง 
 เทคนิคต่อมาคือการใช้สติเป็นหลกั เป็นเทคนิคการเขียนเส้นขนาดเล็กจากปลายพู่กนั
อยา่งละเอียดปราณีต ให้เกิดนํ0 าหนักและรายละเอียดตามตอ้งการ เป็นเทคนิคที.ขา้พเจา้ใชเ้ขียน
รายละเอียดของแสงที.ตกกระทบบนพื0นผิวของวตัถุ โดยเทคนิคนี0 เป็นการควบคุมนํ0 าหนักและ
รายละเอียดขนาดเล็กๆภายในวตัถุ เป็นการใชค้วามสามารถทางสายตาในการมองพิจารณารายละเอียด
ขนาดเล็กสู่สมองในการประมวลผลและควบคุมใหเ้กิดขึ0นตามสติปัญญาตามตอ้งการ ผา่นการเขียน
เส้นขนาดเล็กซ่อนทบักนัจาํนวนมาก เป็นการเขียนภาพที.มีลกัษณะเชื.องชา้เพื.อค่อยๆกล่อมเกลาจิต
ใหส้งบลง สติพิจารณาอยา่งต่อเนื.องตามการขีดเส้นทีละเส้นตามจงัหวะจากร่องร่องของพื0นผิววตัถุ
ตามความเป็นจริง โดยใชอ้ารมณ์จากความสงดัในจิตในขณะสร้างสรรคเ์ป็นอารมณ์ที.แสดงอาการ
ของแสงที.ตกกระทบสู่พื0นผวิของวตัถุ เป็นเสมือนการภาวนา ใชส้ติพิจารณาภาพปรากฏทางสายตา
และพิจารณาการเคลื.อนไหวของจิตผา่นการควบคุมความเป็นระเบียบและการเคลื.อนที.ของเส้นอนั
แสดงถึงภาวะภายในของผูส้ร้างสรรค์และสื.อนัยยะถึงการเกิดดบัภายในของตวัวตัถุและจิตของ        
ผูส้ร้างสรรคที์.ผสัสะทางตาของมนุษยไ์ม่อาจจะรับรู้ได ้
 อยา่งไรก็ตามเทคนิคทั0งสองถึงแมใ้ห้ผลภายนอกทางสายตาแตกต่างกนัแต่ผลภายในใจ
นั0นไม่ต่างกนัเลย  เป็นการสอดประสานซึ.งกนัและกนั เมื.อเกิดสมาธิก็นาํไปสู่สติในการพิจารณา สติ
เป็นผลจากสมาธิ สมาธิเป็นฐานใหเ้กิดสติ จิตนิ.งและสิ.งที.จิตเขา้ไปรับรู้ ก็คือ การพิจารณาเรียนรู้จาก
การแปรเปลี.ยนภายนอกเขา้หาความสงบนิ.งภายในแสดงความรู้สึกและความคิดนั0นผา่น อาการของ
เส้น นํ0าหนกัสีขาวและสีดาํ  พื0นที.ของวตัถุซึ. งประกอบดว้ยแสงและเงา และพื0นที.วา่งภายในผลงาน 
 ผลงานของขา้พเจา้บางชิ0นขา้พเจา้ก็เลือกใช้เฉพาะเทคนิคที.ควบคุมดว้ยสติเพียงอย่าง
เดียว บางชิ0นก็ผสมผสานกนัของทั0งสองเทคนิค นั0นก็เพื.อให้เกิดความหลากหลายซึ. งส่งผลต่อการ
เรียนรู้ที.จะทาํความเขา้ใจให้ลึกถึงแก่นของจิตใจตนเองอนัมีส่วนประกอบที.สําคญัคือสติและสมาธิ
ในการพิจารณาการแปรเปลี.ยน ความเร็วความเชื.องชา้ซึ. งเป็นอาการของช่วงเวลาภายในจิต หาความ
สมดุลภายในอนัจะนาํไปสู่ความสงบ  
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ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ 

 ทศันธาตุเป็นภาษาในการแสดงออกของศิลปิน ที.แสดงออกถึงความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึก และแนวความคิดที.ตอ้งการจะนาํเสนอ ซึ. งขา้พเจา้สามารถจาํแนกทศันธาตุต่างๆที.
ประกอบกนัจนเกิดเป็นรูปแบบผลงานไดด้งันี0     
 รูปทรง รูปทรงในผลงานของขา้พเจา้มีที.มาจากรูปทรงของพืชพนัธ์ุ ซึ. งเป็นรูปทรงโดด
รูปทรงเดียวหรือสองรูปทรง เพื.อแสดงเนื0อหาอารมณ์จากรูปทรงและสภาวะภายในให้ชดัเจนที.สุดมี
ลักษณะการเคลื.อนไหวทั0 งเร็วและช้าของเส้นภายนอกรูปทรงและเนื0 อที.ภายในรูปทรงซึ. ง
ประกอบดว้ยรูปทรงที.เคลื.อนไหวรวดเร็วหนกัเนน้อนัเกิดจากการใชเ้ทคนิคเขียนเส้นหมึกดาํอยา่ง
ฉบัพลนั และ เนื0อที.ของรูปทรงภายในซึ. งเคลื.อนที.อยา่งชา้ๆค่อยเป็นค่อยไปอนัเกิดจากเทคนิคเขียน
เส้นขนาดเล็กจนค่อยๆปรากฏเห็นเนื0อที.ของรูปทรงหลกั รูปทรงมีลกัษณะของความคลุมเคลือ           
ไม่บ่งบอกความชดัเจนทั0งหมดเพื.อแสดงภาวะอนัไม่แน่นอนของวตัถุ     
  เส้น เส้นเป็นทศันธาตุที.สําคญัในผลงานขา้พเจา้เป็นสิ.งแทนความหมาย ความคิด 
ความรู้สึกในผลงาน เส้นในผลงานวทิยานิพนธ์ชุดนี0  ประกอบดว้ยเส้นสองลกัษณะดว้ยกนั ลกัษณะ
แรก คือ เส้นสีดาํขนาดใหญ่จากหมึกจีนที.มีการเคลื.อนที.รวดเร็วฉับพลนัแม่นยาํ เป็นอิสระ และ
ปราศจากกฏเกณฑ์ ประกอบกนัเป็นรูปทรงหลกั เป็นเส้นที.ปลดปล่อยออกจากภวงัคข์องสมาธิ
ปราศจากการใช้สติปัญญา และความคิดใดๆ เป็นอารมณ์อนัเดียวจากสมาธิ เป็นเทคนิควิธีการใน
การฝึกสมาธิ และแสดงสภาวะอิสรภาพของจิตและวตัถุ  ลกัษณะต่อมาเป็นเส้นขนาดเล็กจาํนวน
มากที.ซ่อนทบักนัจนเกิดมวลนํ0 าหนักของแสง เป็นเส้นที.เป็นระเบียบ ละเอียดประณีต ใช้เวลาใน
การเขียนมาก เป็นเส้นที.ใชส้ติในการควบคุมซ่อนทบักนัให้เกิดนํ0 าหนักของแสงให้ได้ตามความ
ตอ้งการซึ. งมีร่องรอยความเหมือนจริงจากผิวตวัวตัถุคอยควบคุมจงัหวะ เป็นเหมือนการพิจารณา
ตามดูขณะเขียนเส้นลกัษณะนี0 จิตผูว้าดจะพิจารณาถึงความเหมือนจริงและอารมณ์ของแสงอนัแผ่ว
เบา โปร่งใส มีสติอยู่ทุกขณะ ในช่วงเวลานี0หากมีความคิดใดที.นอกเหนือจากการพิจารณาเส้นใน
ปัจจุบนัขณะนั0น จิตจะตระหนกัรู้โดยทนัที เป็นเสมือนการภาวนาในพุทธศาสนาคือ“สติปัฎฐาน” 
เป็นวธีิฝึกสติจากการทาํงานเพื.อมุ่งสู่วตัถุประสงคห์ลกัคือความสงบภายใน 
 สีและนํ	าหนัก ขา้พเจา้ใชสี้ขาวและสีดาํเพียงสองสีในการสร้างสรรค์ผลงานและสื.อ
ความหมายดว้ยตวัสีเอง สีสันคือมายา การลดทอนลงจนเหลือเพียงสีขาวและดาํแสดงเป็นนํ0 าหนกั
ของวตัถุนั0นมีนยัยะอยู่ คือ สีขาวคือเนื0อที.ของแสงแสดงความหมายถึงจิต สีดาํเป็นส่วนของเนื0อที.
วตัถุแสดงความหมายถึงกายและตวัตน 
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 พื	นผิว ขา้พเจา้ใช้พื0นผิวตามลกัษณะเป็นจริงจากวตัถุ เป็นพืชผิวของพืชพนัธุ์ที.กาํลงั
เสื.อมสภาพลงปรากฏเป็นร่องรอยความเหี.ยวยน่ แห้งเกร็ง แตกปริ เน่าเปื. อย เป็นตน้ มีความชดัเจน
ของร่องรอย พื0นผิวในผลงานของขา้พเจา้แสดงออกถึงการตั0งอยู่ของวตัถุ ความมีอยู่ เปรียบไดก้บั
กายมนุษย์ และแสดงความแปรเปลี.ยนอนัเกิดจากกาลเวลาตามเหตุปัจจยัในธรรมชาติ พื0นผิวที.
ปรากฏโดยแสง แสดงการปรากฏตวัขึ0นของแสง การมีอยู่ของแสง เพราะเรามองเห็นพื0นผิวเราจึงรู้
วา่มีแสง เป็นการเปรียบเทียบสะทอ้นสัจจะตามแนวคิดของขา้พเจา้ที.วา่ แสงนั0นมีอยู ่วตัถุนั0นยอ่มมี
อยู่ เมื.อไม่มีวตัถุแสงนั0นย่อมไม่ปรากฏ แต่แสงก็ยงัคงมีอยู่เป็นแสงเช่นเดิม จิตนั0นมีอยู่ กายนั0นก็
ยอ่มมีอยู่ หากไร้ซึ. งกาย จิตยอ่มไม่ปรากฏ แต่จิตก็ยงัคงมีอยูเ่ป็นจิตเช่นเดิม  พื0นผิวและร่องรอยทาํ
หน้าที.เป็นตวักาํหนดรายละเอียดของเส้น แสงที.ส่องกระทบเห็นพื0นผิวเป็นตวักาํหนดอารมณ์ของ
เส้น ซึ. งเกิดจากเส้นสีขาวขนาดเล็กที.ซอ้นทบักนัจนเกิดเป็นนํ0าหนกัของแสงบนพื0นผวิของวตัถุ 
 ที�ว่าง ที.ว่างในผลงานของขา้พเจา้นั0นเป็นระนาบแบนสองมิติ ใช้เพียงสีขาวหรือสีดาํ
เพียงสีเดียว เพื.อให้เส้นแสดงตวัไดเ้ต็มที.และเป็นพื0นที.วา่งแบบเปิด เพื.อให้ผูช้มไดจิ้นตนาการตาม
ความรู้สึก และตระหนกัถึงภาวะชั.วคราวของสิ.งต่างๆ ทาํใหใ้จที.เตม็ไปดว้ยความนึกคิดเงียบสงบลง 
นาํไปสู่ความรู้สึกที.นิ.งสงบ  
  ความคลุมเครือ ความคลุมเครือเป็นหนึ. งในการแสดงออกในผลงานของขา้พเจา้ หรือ
ความไม่ชดัเจน  เพื.อให้สารที.สื.อออกไปนั0นไม่ไปบงัคบัทิศทางการรับรู้หรือบีบบงัคบัผูช้มจนมาก
เกินไป การปล่อยให้อีกฝ่ายตีความ ใชค้วามรู้สึกตวัเองไดอ้ยา่งอิสระจึงถือเป็นการให้เกียรติ ไม่ไป
บุกรุกพื0นที.ของอีกฝ่ายโดยตั0งใจ ผลงานของขา้พเจา้จึงมีองคป์ระกอบแบบให้มองเห็นเพียงบางส่วน 
มีการขาดหาย หรือจางหายไป ซึ. งสามารถกระตุน้ความรู้สึกไดดี้กว่าการเปิดเผยให้เห็นทั0งหมดใน
ครั0 งเดียว   
 

ขั	นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. เลือกสรรคว์ตัถุที.จะนาํมาใชเ้ป็นตน้แบบในผลงาน ตามแนวคิดและแรงบนัดาลใจที.มี

อยูแ่ลว้ วตัถุที.นาํมาใชใ้นวทิยานิพนธ์ชุดนี0  นาํมาจากผลพืชพนัธ์ต่างๆที.เจริญเติบโตเต็มที. นาํมาวาง
ไวใ้นที.โล่งมีแสงแดดส่องถึง ปล่อยไวจ้นกวา่จะเสื.อมสภาพ  

2. เฝ้าสังเกตการเปลี.ยนแปลงของตวัวตัถุและแสงที.ตกกระทบลงบนตวัวตัถุในแต่ละวนั
จนกวา่วตัถุจะเสื.อมสภาพ บนัทึกเป็นภาพถ่าย และ สเก็ตเป็นภาพรวมทั0งเขียนบนัทึกสิ.งที.เกิดผลต่อ
อารมณ์และจิตใจไวห้ากเกิดมีขึ0น 

3. เลือกสรรคร่์องรอยและรูปทรงที.ตรงใจจากภาพถ่ายที.บนัทึกไว ้
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4. นาํมาสเก็ตเป็นภาพดว้ยหมึกดาํและสีอะครีลิคเพื.อหาองคป์ระกอบและความพอดีให้
ตรงกบัความตอ้งการเป็นอนัเสร็จกระบวนการสร้างภาพร่าง   

5. เตรียมแฟรมผา้ใบโดยการรองพื0นด้วยสีอะครีลิคผสมกาวประมาณ 8-9 ชั0น ขดั
กระดาษทรายทุกชั0นเพื.อใหพ้ื0นผวิผา้ใบเรียบเหมือนกระดาษที.สุดเพื.อใหเ้ส้นที.เขียนไม่สะดุด   

6. วาดเส้นหมึกดาํด้วยความรวดเร็วฉับพลันและพยายามลงทีแปรงให้น้อยที.สุด 
จากความรู้สึกที.ได้โดยวตัถุตน้แบบเป็นรูปทรงของวตัถุโดยรวมในขั0นตอนนี0จาํเป็นตอ้งรวบรวม
สมาธิให้มากที.สุดเพราะขณะวาดเส้นที.เกิดขึ0นไม่สามารถแกไ้ขไดป้ล่อยวางและเขียนขึ0นโดยให้
เป็นไปเองตามธรรมชาติของจิตผูส้ร้างสรรคก์บัวตัถุ 

7. ขยายภาพรายละเอียดของพื0นผิวจากภาพถ่าย และนาํมาดราฟลงบนเส้นหมึกดาํที.
เขียนไวแ้ลว้ โดยกั0นส่วนที.จะเวน้เป็นรอยทีแปรงของเส้นหมึกดาํไว ้

8. ลงรายละเอียดของนํ0 าหนกัแสงและร่อยรอย ดว้ยการเขียนเส้นขนาดเล็กดว้ยสีอะครีลิค 
สีขาวดว้ยความละเอียดประณีตมีสติในการพิจารณาตามการเคลื.อนไหวจากปลายเส้นพู่กนัขนาด
เล็ก โดยใชค้วามรู้สึกจากแสงที.ส่งผลต่อจิตใจใหส้งบนิ.ง ซึ. งมีความแผว่เบา โปร่งสบาย เป็นอารมณ์
ของเส้นสีขาว 

9. เก็บรายละเอียดความสมบูรณ์ของนํ0าหนกัแสงเงาอีกครั0 งตามแนวความคิด 
 

 
 
ภาพที. 8 อุปกรณ์การสร้างสรรค ์
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ภาพที. 9  การจดบนัทึกการแปรเปลี.ยนของแสงกบัวตัถุและร่างภาพอยา่งคล่าว ๆ        
 

 
 
ภาพที. 10  เสก็ตหมึกดาํและสีอะครีลิคบนกระดาษ ก่อนสร้างผลงานจริง 
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ภาพที. 11 เขียนเส้นหมึกดาํดว้ยความฉบัพลนัสร้างรูปทรงของวตัถุ 
 

 
 
ภาพที. 12 การกั0นพื0นที.ในส่วนที.ตอ้งการเวน้ไว ้
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ภาพที. 13  ขยายจากตน้แบบเพื.อนาํมาดราฟร่อยรอยพื0นผวิ   
 

 
 

ภาพที. 14 การดราฟร่องรอยที.ตอ้งการลงพื0นหมึกดาํ 
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ภาพที.  15  การเขียนรายละเอียดของร่องรอยดว้ยการวาดเส้น 



25 

 
บทที ่4 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์หวัขอ้ รอยของแสงสู่รอยของจิต เป็นการศึกษา คน้หา 
ปรับเปล่ียน พฒันา ทั้งรูปแบบ เน้ือหา เทคนิค เพื่อสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกไดถึ้ง บุลิคภาพ 
ทศันคติความเช่ือ อารมณ์ ความรู้สึก ใหป้รากฏในผลงาน ซ่ึงการพฒันาให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งทาง
เน้ือหาและรูปแบบนั้นตอ้งพฒันาอย่างต่อเน่ือง และได้มีการคน้หา ทดลองและปรับเปล่ียนเพื่อ
คน้หาแนวทางของตวัเอง  โดยขา้พเจา้ไดแ้บ่งล าดบัการสร้างสรรคผ์ลงานไวด้งัน้ี 

1. ผลงานระยะแรก  
2. ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์    
3. ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 
การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานระยะแรก 
 การสร้างสรรค์ผลงานระยะแรกนั้นยงัเป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีต่อเน่ืองมาจาก
ผลงานในระดบัปริญญาตรีซ่ึงในระยะแรกนั้นขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลมาจากบุคคลใกลต้วัขา้พเจา้
ในชนบทพื้นถ่ินทางภาคใตท่ี้ขา้พเจา้อาศยั ซ่ึงขา้พเจา้รู้สึกถึงความเป็นชาวบา้น ความจริงใจ เป็น
กนัเอง เป็นความรู้สึกท่ีเวลาขา้พเจา้กลบับา้นแลว้จะคุน้เคยเสมอ แต่เม่ือตอ้งเขา้มาอยูใ่นสังคมเมือง 
ความรู้สึกต่อผูค้นนั้นได้ต่างออกไป การเก่งแย่ง แข่งขนั วิถีชีวิตท่ีรวดเร็วจนเกินไปขาดความ
ละเอียดประณีตในการมองธรรมชาติ กลายเป็นความรู้สึกตึงเครียด อึดอดั ให้แก่ขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้
จ  าเป็นตอ้งท างานอยูใ่นสังคมเมืองน้ีท าให้ขา้พเจา้ไดถ่้ายทอดอารมณ์อนัเป็นตวัแทนความคะนึงหา
ในวถีิชีวติในชนบทซ่ึงไดแ้สดงอารมณ์ท่ีเศร้าสร้อย เงียบงนั โดดเด่ียวข้ึนในผลงานช่วงน้ี เน่ืองดว้ย
ขา้พเจา้รู้สึกถึงการสูญเสียไปของอะไรบางอย่างและไดถ่้ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาโดยเทคนิค
การเขียนภาพแนวเหมือนจริง ซ่ึงยงัคงทดลองเทคนิคและรูปแบบเพื่อค้นหาแนวเร่ืองที่เข ้าก ับ
ภายในตน และเป็นจุดเร่ิมของแนวเร่ืองและเน้ือหาในผลงานวทิยานิพนธ์ จากการเขา้ใจจิตใจตนเอง
วา่การเปล่ียนแปลง การสูญเสีย มีผลกระทบต่อจิตใจใหเ้กิดทุกข ์และแนวคิดน้ีเองท่ีเป็นผลสืบเน่ือง
ต่อมาในการท าวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 
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ภาพท่ี  16 ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 1 
 
 

 
 
ภาพท่ี 17  ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 18  ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 19  ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี  20 ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 3   
 

 
 
ภาพท่ี 21  ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี  22  ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 23  ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี  24  ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 5 
 

 
 
ภาพท่ี  25   ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 5 
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การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ผลงานในช่วงระยะน้ี ยงัเป็นการทดลองหาแนวเร่ืองรูปแบบและเทคนิคที่สามารถ
ถ่ายทอดความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยงัใช้ภาพวิถีชีวิตของคนในชนบทแสดงออก
เช่นเดิม ในการถ่ายทอดอารมณ์ความคิดถึง ซ่ึงเจือปม ความเศร้าสร้อย และโดดเด่ียว จากการ
สูญเสียหลายๆส่ิงท่ีเขา้มาในชีวิตขา้พเจา้และวิถีชีวิตท่ีแปล่ียงแปลงไป เกิดผลกระทบต่อจิตใจใน
ดา้นลบต่างๆจนเกิดความทุกข ์ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของความคิด เพื่อหาทางออกแก่จิตใจ ผา่น
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยผ่านเทคนิคการวาดเส้นขนาดเล็กเพื่อให้ใจจดจ่ออยู่แต่การ
ลากเส้นซ ่าไปซ ่ามาจนลืมความคิดต่างๆท่ีเขา้มาในจิตใจ ซ่ึงขา้พเจา้ไดท้ดลองเทคนิคการเขียนเส้น
เพื่อกล่อมเกลาจิตตนให้เกิดความสงบในผลงานช่วงน้ีขา้พเจา้ไดเ้กิดแนวคิดท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงาน
เพื่อเยยีวยารักษาจิตใจไดใ้นขณะเดียวกนั และตอ้งการเรียนรู้ศึกษาท าความเขา้ใจพิจารณาถึงธรรมชาติ
ของความทุกข์ และหาหนทางท่ีจะท าให้คลายทุกข์ลงให้จิตใจสงบเป็นสมาธิแสดงออกผ่านการ
สร้างสรรค์ในผลงาน  ผลงานช่วงน้ีไม่ได้เปล่ียนไปจากเดิมมากนัก และมีความเศร้าเจือปน แต่
ภาพรวมในงานก็ยงัคงมีอารมณ์ของความสงบ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูส้ร้างสรรคต์อ้งการใหป้รากฏเกิดข้ึนแก่
ภายในผูส้ร้างสรรคแ์ละผูดู้  จากกระบวนการทางเทคนิคการวาดเส้นจึงน าไปสู่การเกิดเป็นความคิด
ท่ีจะสลายภาพบุคคลอนัก่อเกิดตวัตนของผูส้ร้างสรรคล์ง เพื่อให้เนน้ความรู้สึกท่ีแสดงออกผา่นเส้น
ใหช้ดัเจนข้ึน ไม่เกิดการรบกวนจากรูปทรงมากนกั และหามุมมองใหม่ท่ีตรงกบัแนวความคิด ผา่น
การสังเกตุภาวะในธรรมชาติ อนัเป็นสัจจะธรรมท่ีจริงแทแ้ละพิสูจน์ได้เองจากผสัสะของผูส้ร้างสรรค ์
น ามาพิจารณาทั้งทางเน้ือหาผ่านเทคนิคการเขียนเส้น ให้เกิดผลของความสงบแก่จิตผูส้ร้างสรรค์
และผูดู้หรือผูรั้บสาร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการน าเทคนิคการเขียนเส้นเพื่อให้เกิดสติและสมาธิมาเป็น
เทคนิคหลกัท่ีจะสามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลงงานวทิยานิพนธ์ 
           เพราะฉะนั้นปัญหาท่ีพบในผลงานระยะน้ีคือ ภาพผลงานท่ีเป็นภาพเหมือนบุคคลใน 
วิถีชีวิตชนนบทนั้นไม่สามารถน าเสนอไดต้รงตามแนวความคิด เส้นท่ีแสดงผลให้เกิดสมาธินั้น     
ไม่ส่งผลเท่าท่ีควร เพราะเส้นท่ีขา้พเจา้เขียนนั้นไม่ส่งผลในตวัความหมายของเส้นเอง ซ่ึงก็คือสมาธิ
และสติ แต่เส้นท่ีเขียนข้ึนกลบัไปประกอบเป็นรูปทรงท่ีเนน้ความเหมือนจริงแทน  
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ภาพท่ี 26  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 27  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี  28  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 29  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
  



34 

 

 
 
ภาพท่ี  30  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 
 

 
 
ภาพท่ี 31  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 32 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 

 

 
 
ภาพท่ี  33  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 34  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
 

 
 
ภาพท่ี 35  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 36 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 
 

 
 
ภาพท่ี 37  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 
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ภาพท่ี 38  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 
 

 
 
ภาพท่ี 39  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 
 



39 

 

การสร้างสรรค์และผลงานวิทยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานระยะน้ี ขา้พเจา้ไดร้วบรวมขอ้มูล กลัน่กรองความรู้สึก และความ
ตอ้งการจากภายใน จากการสร้างสรรคท่ี์ผา่นมานั้น ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์วิธีคิดและอารมณ์ขณะสร้าง
ผลงาน เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานให้ตรงกบัธรรมชาติภายในตวัเองที่สุด และสามารถ
แสดงออกไดต้รงตามแนวความคิด ซ่ึงขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์ไวด้งัน้ี     

1. การสร้างสรรค์ผลงานท่ีผ่านมานั้นเกิดจากอารมณ์ท่ีเป็นทุกข์ ท่ีพยายามจะหาทาง
ออกของจิตใจภายใน 

2. การเขียนภาพคนนั้นท าใหข้า้พเจา้มุ่งไปในทิศทางของการสร้างเน้ือหาและรูปแบบท่ี
เป็นภาพเล่าเร่ืองของวิถีชีวิตชนบทท่ีเรียบง่ายและสงบสุขเป็นมุมมองจากภายนอก ซ่ึงไม่ตรงกบั
ความคิดภายในท่ีมีทุกขแ์ละอยากแสวงหาทางออกโดยการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมาจากภายในตนเอง 

3. ในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีผา่นมา ขา้พเจา้เจอเทคนิคท่ีท าให้ขา้พเจา้คลายทุกขล์งได้
ดว้ยการเขียนเส้นขนาดเล็กอย่างละเอียดประณีต มีสติและสมาธิจดจ่ออยู่ในผลงาน ซ่ึงเป็นกลวิธี
หน่ึงซ่ึงขา้พเจา้รู้สึกถึงการอยูก่บัปัจจุบนัขณะ   

4. การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีผา่นมานั้นใหค้วามส าคญัต่อรูปแบบความเหมือนจริงของคน 
เป็นภาพเล่าเร่ืองราวของวิถีชีวิตมากไปจนท าให้ความส าคญัของการเขียนเส้นเพื่อให้เกิดสมาธินั้น
ไม่ส่งผลหรือส่งผลนอ้ยเกินไปไม่สามารถแสดงอารมณ์และความคิดไดต้รงความตอ้งการ 
 จากการวเิคราะห์ขา้งตน้ ขา้พเจา้จึงเปล่ียนรูปแบบจากแนวเหมือนจริงเป็นก่ึงนามธรรม
เพื่อเสนออารมณ์ภายในไดอ้ยา่งอิสระ แต่เทคนิควิธีการนั้นก็ยงัคงมีท่ีมาจากความเหมือนจริงหรือ
เป็นจริงในธรรมชาติอยู ่และนั้นหมายความวา่เป็นภาพท่ีมีท่ีมาจากความจริงในธรรมชาติไม่ไดเ้กิด
จากการคิดเองหรือการจิตนาการข้ึน โดยใช้ พืชผล หรือวตัถุจากธรรมชาติทัว่ไปซ่ึงสามารถ
เส่ือมสภาพไดใ้นเวลาไม่นานนกั ซ่ึงขา้พเจา้สามารถสังเกตกระบวนการของการแปรเปล่ียนได้ตั้งแต่
ความสมบูรณ์ไปจนถึงเส่ือมสภาพ น ามาเป็นรูปทรงหลกั ประกอบกบัแสงซ่ึงตกกระทบเห็นร่องรอย
ของวตัถุเม่ือพิจารณาร่องรอยเล็กๆท่ีปรากฏโดยแสงท่ีให้อารมณ์สงบน่ิงนั้นขา้พเจา้ก็รู้สึกสงบและ
ปล่อยวางเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงน ามาสู่การพิจารณากระบวนการของ
เทคนิควาดเส้นท่ีสามารถแสดงอารมณ์ดงักล่าวไดแ้ละส่งผลต่อการสร้างสมาธิและสติขณะสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสมดุลทางจิตใจใหเ้กิดความรู้สึกสงบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการในศาสนาพุทธ    
          และขา้พเจา้ไดพ้ฒันาผลงานให้มีความหลากหลายมากข้ึน มีการใชเ้ส้นขนาดใหญ่สีด า
จากหมึกจีนเป็นการวาดเส้นท่ีใช้ความฉับพลนั ควบคู่ไปกบัการเขียนเส้นสีขาวท่ีเช่ืองช้าเป็นระเบียบ
และละเอียดประณีต ผลท่ีไดคื้อเกิดความสมดุลทั้งแนวคิดและจิตใจของขา้พเจา้เองซ่ึงน าไปสู่ความ
สงบและปล่อยวาง 
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ภาพท่ี 40 ร่างท่ี 1 

 
 

ภาพท่ี 41 ร่างท่ี 2 
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ภาพท่ี 42  ร่างท่ี  3 

 
 

ภาพท่ี 43  ร่างท่ี 4 
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ภาพท่ี 44 ร่างท่ี 5 
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ภาพท่ี 45  ร่างท่ี 6 
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ภาพท่ี 46  ร่างท่ี 7 
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ภาพท่ี 47  วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 48  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 49 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



48 

 

 
 
ภาพท่ี  50 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 51  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
 

 
 
ภาพท่ี 52  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 
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ภาพท่ี 53  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 
 
 

            
 
 
ภาพท่ี 54 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 
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ภาพท่ี  55 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8  ภาพท่ี  1      
 
 

 
 
ภาพท่ี  56  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8  ภาพท่ี  2 
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ภาพท่ี 57  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 ภาพท่ี  3 
 

 
 
ภาพท่ี  58  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8  ภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี  59  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8  ภาพท่ี 5 
 
 

 
 
ภาพท่ี  60  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 ภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี  61  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 ภาพท่ี 7 
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บทที� 5 

บทสรุป 
 

           การสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “ การพิจารณาจิตจากร่องรอยเวลาและพื"นที$วา่ง” 
เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานจากความรู้สึกอนัเป็นทุกขภ์ายในจิตใจที$พยายามเรียนรู้แสวงหาทางออก
และทาํความเขา้ใจในธรรมชาติของจิต ผ่านการรับรู้และสังเกตการแปรเปลี$ยนจากธรรมชาติสู่
การพิจารณา นาํลกัษณะจากสัจธรรมในธรรมชาติ มาวิเคราะห์เพื$อทาํความเขา้ใจถึงสัจธรรมภายใน 
สร้างสมดุลของจิตผา่นกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยสติและสมาธิ โดยมีจุดมุ่งหมายอยูที่$การ
สร้างความสงบและสมดุลในจิตใจ อนัจะนาํไปสู่การเขา้ใจจิตใจตนเอง เขา้ใจธรรมชาติทั"งปวงตาม
ความเป็นจริง ปล่อยวางสร้างสมดุลจิตให้เป็นปกติสุขตลอดระยะเวลาที$ขา้พเจา้ได้สร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรม และจดัทาํเอกสารประกอบวทิยานิพนธ์ จนพบบทสรุปบางประการ นั"นก็เป็นเพียง
จุดเริ$มตน้ในหนทางการสร้างสรรคง์านศิลปะของขา้พเจา้ใหดี้ยิ$งๆขึ"นไป 
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รายละเอยีดการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ผลงานระยะแรก    
1. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 1 

  ช่ือผลงาน หญิงสาวชาวบา้น 1 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ   
  ขนาด 120X90เซนติเมตร พ.ศ.2554   

2. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 2 
  ช่ือผลงาน หญิงสาวชาวบา้น 2 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ   
  ขนาด 150X120เซนติเมตร พ.ศ.2554   

3. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 3 
  ช่ือผลงาน หญิงสาวชาวบา้น 3 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ   
  ขนาด 150X120 เซนติเมตร พ.ศ.2554   

4. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 4 
  ช่ือผลงาน หญิงสาวชาวบา้น 4 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ   
  ขนาด 170X120 เซนติเมตร พ.ศ.2554   

5. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 5 
  ช่ือผลงาน หญิงสาวชาวบา้น 5 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ   
  ขนาด 170X120 เซนติเมตร พ.ศ.2554   
 
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์   

1. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
  ช่ือผลงาน ความงามในวถีิชีวิตชนบท 1 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ 
  ขนาด 120X90เซนติเมตร พ.ศ.2555 

2. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
  ช่ือผลงาน ความงามในวถีิชีวิตชนบท 2 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ  
  ขนาด 160X120 เซนติเมตร พ.ศ. 2555 
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3. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
  ช่ือผลงาน ความงามในวถีิชีวิตชนบท 3 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ  
  ขนาด 160X120 เซนติเมตร พ.ศ. 2555 

4. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
  ช่ือผลงาน ความงามในวถีิชีวิตชนบท 4 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ  
  ขนาด 170X120 เซนติเมตร พ.ศ. 2555 

5. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
  ช่ือผลงาน ความงามในวถีิชีวิตชนบท 5 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ  
  ขนาด 150X90เซนติเมตร พ.ศ. 2555   

6. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 
  ช่ือผลงาน ความงามในวถีิชีวิตชนบท 6 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ  
  ขนาด 170X120เซนติเมตร พ.ศ. 2555   

7. ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 
  ช่ือผลงาน ความงามในวถีิชีวิตชนบท 7 เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ  
  ขนาด 170X120 เซนติเมตร พ.ศ. 2555   
 
ผลงานวทิยานิพนธ์  

1. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
  ช่ือผลงาน ส่ิง เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ  
  ขนาด 190X120 เซนติเมตร พ.ศ.2557 

2. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
  ช่ือผลงาน แปรเปล่ียน เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ  
  ขนาด 160X120 เซนติเมตร พ.ศ. 2557 

3. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
  ช่ือผลงาน ในเวลา เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ  
  ขนาด 160X100เซนติเมตร พ.ศ. 2557 
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4. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
  ช่ือผลงาน รอยของแสงสู่รอยของจิต เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ  
  ขนาด 165X125 เซนติเมตร พ.ศ. 2558 

5. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
  ช่ือผลงาน สามผล1 เทคนิค สีอะครีลิคและหมึกจีนบนผา้ใบ  
  ขนาด 150X84เซนติเมตร พ.ศ. 2558   

6. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 
  ช่ือผลงาน สามผล 2 เทคนิค สีอะครีลิคและหมึกจีนบนผา้ใบ  
  ขนาด 150X84 เซนติเมตร พ.ศ. 2558   

7. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 
  ช่ือผลงาน ส้ม เทคนิค สีอะครีลิคและหมึกจีนบนผา้ใบ  
  ขนาด 170X120 เซนติเมตร พ.ศ. 2558   

8. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 
  ช่ือผลงาน ความน่ิง การแปรเปล่ียน ความสงบ 
  เทคนิค สีอะครีลิคและหมึกจีนบนกระดาษผนึกบนผา้ใบ  
  ขนาด 38X28เซนติเมตร จ านวนเจด็ช้ิน พ.ศ. 2558   



61 
 

ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชื�อ                           นายเอกพงษ ์กลํ�าเกลื�อน 

ที�เกดิ                       จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

วนั เดือน ปี เกดิ   4มีนาคม2529 

ประวตัิการศึกษา 

  ประถมศึกษาโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที�130 
  มธัยมศึกษาโรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา3สุราษฎร์ธานี 
  ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
  ศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ ภาควชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม  
  ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
เกยีรติประวตั ิ

พ.ศ. 2551   รางวลัดีเด่น การประกวดจิตรกรรม ศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณครั8 งที� 6  
 ระดบัอาย ุ19-23ปี 

 พ.ศ.2552   รางวลัยอดเยี�ยม การประกวดจิตรกรรม ศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณครั8 งที� 7 
  ระดบัอาย ุ19-23ปี   
 พ.ศ. 2553   รางวลัยอดเยี�ยม การประกวดจิตรกรรม ศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณครั8 งที� 8 
  ระดบัอายไุม่เกิน 25 ปี  
 พ.ศ. 2557    รางวลัพิเศษ การประกวดศิลปกรรมโตชิบา้ นาํสิ�งที�ดีสู่ชีวิต ครั8 งที� 26  
  ระดบัอุดมศึกษาและประชาชนทั�วไป 
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