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I would like to create to convey the essence of painting which give 

precedence to painting process and the way of human life. A part of social is human 
that is a key to change people is change the social. Inspiration by Buddhism religious 
doctrine my painting come with this. All about human who live with their rule to 
keep the peaceful life of each mind. 

I would like to present the relationship between internal and external 
mind of human. Internal of mind come with emotion and sensation that observer 
suddenly get through my painting by visual element especially linear and painterly 
which drawing construct. External or appearance come with image or portrait symbol 
which observer can see and get through by two eyes of human. 

I create portrait as image to present things that we can see in experience 
world and create element of art as line or value to present the truth in dharma 
world. I'm interesting in balancing of both which is mind and body internal and 
external complete and not complete in the same ones. 
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานประกอบวิทยานิพนธ์ศิลปะในสาขาจิตรกรรม มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รายละเอียดภายในเป็น
ฐานข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตั้งแต่ก่อนสร้างสรรค์ไปจนถึงส าเร็จเป็นผลงาน มีแบบแผน
ในการสร้างสรรค์จากการส ารวจ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะชิ้นหนึ่งขึ้นมานั้นนอกเหนือจากผลส าเร็จของงานแล้ว เอกสารอันเป็นร่องรอยในการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการสร้างสรรค์ล้วนมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาศิลปะไม่ต่างกัน 

วิทยานิพนธ์จิตรกรรมภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิตชุดนี้ ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับศิลปะการวาดเส้นจิตรกรรม ด้วยระบบการสร้างสรรค์แบบภาวะวิสัยและอัตวิสัยลักษณะสลับ
ขั้วไปมา มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปลักษณ์และสภาวะของจิต ว่าด้วยบุคลิคภายนอกภายในของบุคคลที่
สอดคล้องและขัดแย้งกันอยู่เสมอ วิธีการศึกษาของข้าพเจ้ามุ่งประเด็นที่เรื่องของตัวตนหรืออัตตาที่
แตกออกเป็นสอง และการส ารวจเอามูลเหตุแห่งอารมณ์ความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่สามารถ
ขยายผลไปสู่พฤติกรรมและวิถีในการด าเนินชีวิตของคนเราในทุกยุคทุกสมัย โดยการน าเสนอความ
งามเป็นสื่อสะท้อนความสัมพันธ์ ในฐานะสถานการณ์หนึ่งของสังคม 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในยุคปัจจุบันถูกขยายขอบเขตไปอย่างกว้างขวาง การ
ประเมิณคุณค่าของผลงานจิตรกรรมผันแปรไปตามยุคสมัย เพ่ือหาข้อยุติในการจัดระเบียบความรู้
ความเข้าใจ ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้เจตนาพ้ืนฐาน ซึ่งจะมีรายละเอียดที่มา
ดังต่อไปนี้ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 
การสรางสรรคศิลปนิพนธโครงการนี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่มีตอการศึกษาปรัชญา

หลักธรรมค าสอนทางศาสนาพุทธ ควบคูไปกับการด าเนินชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
โดย เฉพาะอย่างยิ่งการวาดภาพคนเหมือน 

ภาพคนเหมือน (Portrait) โดยทั่วไปน ามาใช้ในการถ่ายทอดความเหมือนจริงของใบหน้า
คนตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงล าคอหรือเอว จิตรกรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การวาดคนเหมือนมาแล้ว
ทั้งสิ้น เพ่ือฝึกฝนเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในการวาดภาพ  
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รูปแบบในการวาดภาพคนเหมือนมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเหมือนจริง จะสร้างสรรค์งาน
ในลักษณะที่ยึดถือความเหมือนจริงตามแบบอย่างที่สายตาเรามองเห็น รูปแบบตามจินตนาการ  จะ
สร้างสรรค์โดยผสมผสานจิตนาการ ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของผู้วาดลงไปในภาพ เป็นการลดหรือ
เพ่ิมจากสิ่งที่สายตามองเห็น เพ่ือเน้นรูปแบบ ความคิด จินตนาการของผู้วาด 

เดิมทีการวาดภาพเป็นภาษาพ้ืนฐานของมนุษย์ก่อนที่จะพัฒนาเป็นภาษาพูดหรืออักขระ 
ให้เราสื่อสารอย่างในปัจจุบัน การวาดภาพเพ่ือสะท้อนภาวะทางจิตใจริเริ่มน ามาใช้ในทางการแพทย์
ฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เพ่ือรักษาทหารที่มีปัญหาทางจิตในภาวะสงคราม จากนั้น
แพร่หลายไปที่ฝั่งอเมริกาเพ่ือประเมิณความสามารถทางเชาน์ปัญญา วินิจฉัยและปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมให้กลับคืนเข้าสู่สภาพปกติ เป็นการสะท้อนกระบวนการการท างานร่วมกัน
ระหว่างจิตใจและกล้ามเนื้อลงบนแผ่นกระดาษหรือวัสดุรองรับ เพ่ือแสดงออกและเผชิญหน้ากับ
อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกหรือเนื้อหาภายในจิตใจออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างเปิดเผย ส่งผล
ให้บุคคลเข้าใจอารมณค์วามรู้สึกของตนเองได้มากข้ึน 

ข้าพเจ้าสังเกตประสบการณ์ภายนอกที่แวดล้อมตัวเองเทียบเคียงกับประสบการณ์ภายใน
จิตใจตนเอง ลังเลสงสัยในความรู้สึกภายในใจที่ขัดแย้งกับพฤติกรรมอยู่เสมอ เกิดเป็นความรู้สึก
สูญเสียสมดุลกายใจ ประกอบกับในพ้ืนที่ทางจิตรกรรม ข้าพเจ้าพบความรู้สึกที่หาสาเหตุไม่ได้ระหว่าง
ที่สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถชดเชยความต้องการบางอย่างทางจิตใจที่ตกหล่นไปกับการด าเนินชีวิตในแต่
ละวันได้ เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความเป็นไปได้ของค าถามในความลังเลสงสัยดังกล่าวไปพร้อมกับการ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรม จึงเกิดเป็นที่มาและความส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
โครงการนี้ 
 

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
1. เพ่ือสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ในฐานะสื่อ น าเสนอสุนทรียะของศิลปะการวาดภาพ 

ประเภทภาพจิตรกรรมคนเหมือน (Portrait) 
2. เพ่ือค้นคว้าและสร้างสรรค์ สื่อใหม่ ที่ได้จากการศึกษาภาพคนเหมือน งานวาดเส้น  

งานจิตรกรรม กระบวนการการสร้างสรรค์ภาพวาด 
3. เพ่ือน าเสนอและสร้างสรรค์เนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นตัวตน อันเกิดจากการสร้างสรรค์

ภาพวาด ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับจิต พฤติกรรมและการพัฒนาจิตใจของ
มนุษย ์

 

สมมติฐำนของกำรสร้ำงสรรค์ 
สมมติฐานของการสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ สมมติฐานด้านแนวความคิดและ

สมมติฐานด้านการสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีดังต่อไปนี้ 
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1. สมมติฐำนด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ 
1.1 สมมติฐำนด้ำนรูปแบบ ข้าพเจ้าใช้ทัศนธาตุประกอบสร้างเพ่ือน าเสนอถึงรูปแบบ 

2 รูป คือรูปแบบรูปทรงใบหน้าคนและรูปแบบของทัศนธาตุ รูปแบบรูปทรงใบหน้าคนดัดแปลงมาจาก
แบบของใบหน้าข้าพเจ้า เป็นการแสดงทัศนธาตุขึ้นเพ่ือให้เกิดรูปทรง สื่อสารรูปธรรมของมนุษย์ และ
ตัวตน ส่วนรูปแบบของทัศนธาตุจะประกอบสร้างขึ้นจากเส้น ด้วยเทคนิคการวาดเส้น เพ่ือสื่อ
ความรู้สึกจากทัศนธาตุอย่างบริสุทธิ์ 

1.2 สมมติฐำนด้ำนเนื้อหำ ข้าพเจ้าใช้กระดาษอาร์ต เป็นสื่อวัสดุแปรรูปจากธรรมชาติ
เป็นพ้ืนรองรับ โดยจะน ากระดาษสัดส่วนมาตรฐาน A-series ขนาดต่าง ๆ มาเรียงต่อกันเป็นผืน 
วิธีการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าเปลี่ยนกระดาษแปรรูป โดยการบีบพับให้เกิดเส้นและน้ าหนัก เป็นโครงร่าง
ของพ้ืนหลังและรูปทรงใบหน้าที่เกิดจากร่องลึกของเนื้อกระดาษ จากนั้นข้าพเจ้าสร้างรูปทรงใบหน้า
ขึ้นมาอีกครั้งด้วยเทคนิคสีน้ ามัน แล้วขัดลบเติมแต่งเพ่ือบริหารความสัมพันธ์ของรูปแบบรูปทรงและ
รูปแบบของทัศนธาตุเพ่ือให้เกิดเอกภาพ 

2. สมมติฐำนด้ำนแนวควำมคิด 
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานจิตรกรรมผ่านสัญลักษณ์และทัศนธาตุ เพ่ือสื่อถึงความงามของ

มนุษย์และวิถีในการด าเนินชีวิตซึ่งมีเนื้อหาและแนวทางในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปสามารถรวบ
ยอดไว้ ได้ความว่า 

ปัจจุบันสังคมประสบกับปัญหานานัปการ การดิ้นรนเพ่ือที่จะมีชีวิตรอดนั้นอาศัยปัจจัยใน
การด ารงอยู่เพ่ิมมากขึ้น ความเจริญทางวัตถุแม้จะมีประโยชน์มหาศาลแต่ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่ตีแผ่
ความเป็นจริงของสังคมที่ก าลังเสื่อมโทรมไปพร้อมๆกัน ที่สามารถจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น 
ได้แก่ วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร เห็นได้จากการแพร่หลายของข่าวสารที่บิดเบือน การตัดต่อภาพถ่าย
หรือคลิปวีดีโอโฆษณาอย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนการแสดงความเห็นบนโลกออนไลน์จากการสร้าง
บัญชีผู้ใช้จ าลอง ซึ่งให้ความกระจ่างถึงมิติตรงกันข้ามกันอย่าง ความจริงความลวงและบริบทของ
อัตตาหรือตัวตนที่สัมพันธ์และขัดแย้งกันของมนุษย์  

ภาพเลือนลางของวิถีชีวิตที่ เรียบง่ายในสังคมปัจจุบัน ท าให้ข้าพเจ้าถอดรื้อเอา
ส่วนประกอบของสังคมอย่างมนุษย์มาพิจารณา ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่สามารถแยกขาดจากสังคมได้ 
จ าเพาะปัจจัย 4 เงื่อนไขในการอยู่รอดเองถูกก าหนดไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การได้มาซึ่งรับการ
ยอมรับและมีตัวตนอยู่ในสังคม มนุษย์จ าเป็นต้องเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกัน เพ่ือที่จะด ารงอยู่ได้
อย่างเป็นปกติสุข 

กติกาในการอยู่ร่วมกันนั้นรวมไปถึง ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งผกผันไปตามกระ
แสสังคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มาตรฐานของกรอบเกณฑ์ความดีหรือครรลองอันสมควร
ประพฤติในสังคมนั้นพร่ามัวลง การหลงลืมความจ าเป็นที่แท้ของชีวิตและความรู้สึกตัว ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข เกิดเป็นอาการสูญเสียความเข้าใจในตนน าตนสู่ชีวิตที่ว่างเปล่า 
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ในทางเดียวกันกระแสที่สวนทางของกรอบเกณฑ์ทางสังคมและตัวตนอันเป็นแก่นแท้ ก็ยังมิใช่วิถีที่พ้น
ไปจากความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ในทางใดทางหนึ่งเสียทีเดียว 

ตัวตนทางสังคมและตัวตนที่แท้เป็นใหญ่ในบทบาทหน้าที่ที่ไม่ก้าวก่ายกัน ด ารงอยู่เป็น
ส่วนหนึ่งของมนุษย์เสมือนกายกับจิตที่พึงอาศัยซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าเชื่อว่าสมดุลอันเป็นเหตุแห่ง
พฤติกรรมของมนุษย์นี้ สามารถสะท้อนมุมมองความเป็นไปของคน สังคมและวิถีในการด าเนินชีวิตได้
อย่างน่าสนใจ 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ขอบเขตด้านแนวความคิดและ

ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีดังต่อไปนี้ 
1. ขอบเขตด้ำนควำมคิด 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตด้านความคิด 
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2. ขอบเขตด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ 

 

ภาพที่ 2 ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์ 
 

ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ 
1. วิจัยและสร้างสรรค์เชิงส ารวจด้วยเทคนิคการวาดภาพอัตโนมัติ (Automatism) 
2. ค้นคว้าข้อมูลด้านแนวความคิด เนื้อหาของแนวเรื่องและทดลองสร้างสรรค์ผลงาน 
3. วิเคราะห์ผลงานเพื่อให้สามารถสื่อภาษาจิตรกรรมให้สอดคล้องกับแนวความคิด 
4. สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตั้งสมมติฐานและก าหนดขอบเขตในกาสร้างสรรค์ 
5. สร้างสรรค์ผลงานของโครงการทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ แล้วพัฒนาสู่รูปแบบที่สมบูรณ์ 

 

วิธีกำรสร้ำงสรรค์ 
1. ตัดกระดาษแล้วน ามาต่อกันเป็นผืนเพ่ือสร้างพ้ืนรองรับ 
2. บีบพับกระดาษเพ่ือสร้างพ้ืนหลัง 
3. ร่างโครงสร้างภาพคนเหมือน 
4. บีบพับกระดาษเพ่ือสร้างน้ าหนักให้เกิดรูปทรงใบหน้าคนที่มีที่มาจากเส้น 
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5. เขียนรูปทรงคนเหมือนด้วยเทคนิคสีน้ ามัน 
6. ลด-เพ่ิมขูดป้ายทาเพ่ือให้เกิดดุลยภาพระหว่างรูปแบบรูปทรงและรูปแบบทัศนธาตุ 
 

แหล่งข้อมูล 
1. หนังสือศิลปะ หนังสือปรัชญา หนังสือจิตวิทยา 
2. รูปถ่ายคน สัตว์ สิ่งของ 
3. หอศิลป์ แกลลอรี่ นิทรรศการ 
4. อินเตอร์เน็ต 
5. แหล่งข้อมูลจากสถานที่ เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม ที่กระตุ้นความคิดอารมณ์ความรู้สึก 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 
1. กระดาษ ค้อน กรรไกร ไม้บรรทัด เทปกาว กาว 
2. พู่กัน เกรียง 
3. สีน้ ามัน น้ ามัน เกรยอง 
4. คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
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บทที่ 2 

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ข้าพเจ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1. ข้อมูลด้านการสร้างสรรค์และแนวความคิด 
2. ข้อมูลผลงานศิลปะและงานวิจัย 
 

ข้อมูลทางด้านการสร้างสรรค์และแนวความคิด 
ข้อมูลด้านการสร้างสรรค์และแนวความคิด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลด้านการ

สร้างสรรคแ์ละข้อมูลด้านแนวความคิด 
1. ข้อมูลทางด้านการสร้างสรรค์ 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ 
ภาพคนเหมือน (Portrait) คือ รูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดงานจิตรกรรมแขนง

ทัศนศิลป์ ภาพคนเหมือนเป็นการวาดภาพที่เกี่ยวกับคน ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเอวหรือเต็มตัวจรดปลาย
เท้า เน้นความเหมือนบนใบหน้า สัดส่วนท่าทาง กิริยาอาการ เครื่องตกแต่ง ซึ่งเกิดจากการเลียนแบบ
ธรรมชาติตามท่ีสายตามองเห็นหรือคิดเห็น 

รูปแบบภาพคนเหมือน รูปแบบเหมือนจริงคือการเลียนแบบเพ่ือถ่ายทอดความ
เหมือนตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของหุ่น รูปแบบจินตนาการคือการเลียนแบบเพ่ือเป็นสื่อแทนในการ
ถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของผู้วาดลงไปในภาพ   

ภาพคนเหมือนในฐานะของสัญลักษณ์ สัญศาสตร์ (Simiotics) คือการศึกษา
เกี่ยวกับความหมาย ประกอบด้วยสัญญะและการอ้างอิงความหมาย สัญญะหมายถึงสิ่งแทน อาทิเช่น 
คน ภาพ วัตถุ ที่มีความหมายไปถึงสิ่งอ่ืน การอ้างอิงความหมายหมายถึงความรู้ความเข้าใจที่ฝังราก
ลึกทางสังคม  

การสร้างสัญลักษณ์ คือวิธีการหนึ่งในการน าจิตไปสู่สิ่งที่อ้างถึง ด้วยรูปธรรมหรือ
สิ่งที่อยู่ในโลกประสบการณ์เพ่ือกระตุ้นให้ระลึกถึงแบบอย่างที่เป็นโลกุตรหรือนามธรรมในสิ่งแทน
นั้นๆ 
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ภาพที่ 3 Leonardo da Vinci, Mona Lisa 
ที่มา: The Devine Proportion (สัดส่วนแห่งสวรรค์), เข้าถึงเมื่อ 6 กรกฏาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก http://prepositionmag.com/article/the-devine-proportion-2/ 
 

เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) บุคคลส าคัญของโลกหรืออัจฉริย-
บุคคล ผู้ซึ่งมีความสามารถในศาสตร์สาขาวิทยาการหลากหลายด้าน ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักดารา-
ศาสตร์ นักดนตรี สถาปนิกและจิตรกร “Mona Lisa” เขียนขึ้นในป ีค.ศ.1503-1507 เป็นภาพเหมือน
บุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ในฐานะสตรีผู้มีรอยยิ้มเป็นปริศนา มาดามลิซา เกอราร์ดีนี  ภรรยาของ     
ฟรานเชสโก เดล โจกอนโด นักธุรกิจไหมผู้มีฐานะมั่งคั่ง ภาพโมนาลิซ่าคือภาพคนเหมือนที่มีการวาง
สัดส่วน Extreme and Mean Ratio ซึ่งเดิมทีเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ Luca Pacioli คือ           
ผู้ค้นพบหลักการนี้ในเส้นทางของศิลปะ สัดส่วนนี้จึงถูกเรียกชื่อเป็น Golden Section หรือที่ดา วินชี
เรียกว่า Divine Proportion (สัดส่วนศักดิ์สิทธิ์) สัดส่วนทองของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตัดแบ่งออกเป็น
จัตุรัสและผืนผ้าเล็กลงไป เท่ากันซ้ าไปมาไม่รู้จบสิ้น 

นอกจากนี้ยั งรวมไปถึงหลักการทางกายวิภาคในภาพผลงานชื่อ “The 
Vitruvianman” เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตที่สามารถประกอบสร้างขึ้นจากร่างกายของมนุษย์ โดยทั้ง
สองภาพของดา วินชีมีพ้ืนฐานจากความเชื่อว่าเป็นสัดส่วนพ้ืนฐานความงามที่สมบูรณ์ของสรรพสิ่งใน
จักรวาลและกฎธรรมชาติ 
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อิทธิพลจากศิลปะลัทธิเอ็กเพรสชันนิสม์ ศิลปะการส าแดงอารมณ์ความรู้สึกจาก
ภายใน (Inner Sensationism) ตามแรงปรารถนาของศิลปิน โดยศิลปินจะตัดทอนรูปทรงเหมือนจริง
ตามท่ีตาเห็นเพื่อขับเน้นอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเนื้อหาส าคัญ 

ความกลัว ความสุข ความสิ้นหวังจะถ่ายทอดออกมาในลักษณะของรูปทรงที่บิด
เบี้ยว สีสันฉูดฉาด แสดงรอยแปรงและสีนูนหนา ศิลปินในกลุ่มได้แก่ เอ็ดวาร์ด มูงค์  มาทีสส์ แวนโกะ  
โกแกง 

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยาของ
ซิกมันด์ ฟรอย์ เกี่ยวกับกลไกของจิตส านึก กึ่งส านึกและไร้ส านึก โดยการสะท้อนผลกระทบของ
สภาวะจิต จากปัจจัยด้านศาสนา สังคม เศรษฐกิจที่แวดล้อมศิลปินในยุคสงคราม 

อิทธิพลจากศิลปะลัทธินามธรรม ศิลปะไม่มีรูป ปรากฏการณ์ของทัศนธาตุ 
(Visual Elements) ถือเป็นคุณค่าที่บริสุทธิ์ ศิลปินจะสกัดรูปทรงที่เป็นเปลือกออกหรือไม่แสดง
ตัวแทนถึงสิ่งใด เพ่ือเข้าหาความจริงภายในอันเป็นแก่นแท้ด้านจิตวิญญาณ 

ความรู้สึกบริสุทธิ์ที่เกิดจากความประทับใจเมื่อได้สัมผัสกับศิลปะ จะถ่ายทอด
ด้วยภาษาทางทัศนศิลป์ เส้น สี แสงเงา รูปทรง พ้ืนผิว ขึ้นอยู่กับศิลปินจะหยิบใช้ธาตุนั้น ๆ ศิลปินใน
กลุ่มไดแ้ก่ แคนดินสกี มงเดรียน มาร์ค รอธโก 

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากการค้นหาความจริงภายใน ที่
มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและบอกเล่าเป็นเรื่องราวไม่ได้ มีลักษณะสากล คงอยู่เป็นนิรันดร์ 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ 
การ เสนอภาพอัตโน มัติ  (Pictorial Automatism) คื อรู ปแบบในการ

สร้างสรรค์ภาพโดยการแสดงออกอย่างอิสระ ฉับพลันของจิตไร้ส านึก เพ่ือน าเสนอ “ตัวแบบภายใน” 
หรือ “ตัวตนภายในที่แท้จริง” จากการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับตนเอง โดยการก้าวข้ามทักษะทาง
ศิลปะ เพ่ือลดทอนบทบาทของศิลปินและการสร้างสรรค์ในรูปแบบลอกเลียนแล้วขับเน้นก าร
สร้างสรรค์เชิงทัศนคติ Jose Pierre แบ่งประเภทของจิตรกรรมอัตโนมัติไว้ 3 ลักษณะคือ  

1. อัตโนมัติเป็นจังหวะ(Rhythmic Automation) หมายถึง การแสดงการท างาน
ของจิตไร้ส านึกอย่างฉับพลันหรือบังเอิญ  มีการใช้สัญลักษณ์ วัสดุและวิธีการอย่างอิสระ เช่น การน า
สัญลักษณ์ด้านคณิตศาสตร์หรือชีววิทยามาสร้างเส้นหรือประกอบเป็นรูปทรง การน าวัสดุอย่างทราย
เข้ามาสร้างสรรค์โดยมิได้ค านึงถึงความผิดถูกของทักษะหรือบริบทต่างๆ การลอกลายของผิวสัมผัส
จากวัสดุจริงให้เกิดเป็นพื้นผิวในภาพ 

2. อัตโนมัติจากสัญลักษณ์หรือแรงดลใจ (Symbolic Automation or Sensory 
Automation) หมายถึง การวาดภาพตามค าสั่งของเสียงภายในเร้นลับ มีลักษณะของการพยากรณ์
ล่วงหน้า โดยการน าสัญลักษณ์ที่ปรากฏในจินตนาการ ญาณสัมผัส มาแสดงออกเป็นภาพ เช่น เบรา
เนอร์ ศิลปินชาวโรมาเนีย ได้วาดภาพการสูญเสียตาข้างหนึ่ง โดยไม่เข้าใจว่ าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
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ต่อมาในวันที่ 27 สิงหาคม 1938 เบราเนอร์ได้รับอุบัติเหตุจากขวดแก้วเจาะเข้าที่ดวงตาข้างซ้ายขณะ
เข้าไประงับการวิวาท  

3. อัตโนมัติสมบูรณ์ (Absolute Automation) หมายถึง การแสดงความเป็น
อัตโนมัติของจิตอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการผสมผสานการท างานของจิตส านึก เพ่ือสะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงปรารถนาและแรงปฏิเสธ หรือพลังชีวิตและพลังท าลาย เช่น การใช้ควันจาก
เปลวไฟให้ลอยไปตกกระทบยังกระดาษหรือผ้าใบที่ทาสีไว้ ร่องรอยที่ได้จะกระตุ้นจิตไร้ส านึกเพ่ือเป็น
การสร้างสรรค์เบื้องต้น จากนั้นจึงใช้พู่กันต่อเติมรูปทรงตามแบบที่สายตามองเห็นหรือคิดเห็น เกิด
เป็นสัญลักษณ์ที่มีรูปแบบเฉพาะ 

กลวิธีทางจิตรกรรม (Painting) คือวิธีที่ได้จากภาพที่ศิลปินแต่ละบุคคลสร้าง
ขึ้นด้วยประสบการณ์ทางสุนทรียภาพและความช านาญ โดยการใช้วัสดุธาตุต่าง  ๆ เช่น ดินสอ เมาส์ 
เลนส์ ร่างกาย อวัยวะ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ การขูด ขีด เขียน ระบาย พับ เชื่อม ต่อ ฯลฯ ให้เกิดเป็น
รูปร่างรูปทรงองค์ประกอบ เพ่ือเป็นสื่อกลางที่มีรูปแบบ 2 มิติ แสดงออกถึงเจตนาในการสร้างสรรค์ 
อันเป็นการสร้างสิ่งที่มองไม่เห็นให้มองเห็นได้ มีผลกระทบต่ออารมณ์สะเทือนใจและเกิดความดีงามใน
ท้ายที่สุด 

กลวิธีการวาดเส้น (Drawing) คือวิธีการในการแสดงออกแขนงหนึ่งในงาน
จิตรกรรม โดยทั่วไปท าหน้าที่เป็นโครงสร้างภายในของงานจิตรกรรม กล่าวคือในการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมโดยพ้ืนฐานจะเริ่มจากการวาดเส้นเป็นอันดับแรก ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเส้นเค้า
โครงก่อนปรุงแต่งสีสันหรือเป็นภาพที่วาดขึ้นเป็นเส้นมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 

2. ข้อมูลทางด้านแนวความคิด 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค าว่ามนุษย์ 
ไว้ดังนี้ “มนุษย์” หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง โดยพ้ืนฐานมนุษย์มีเหตุผลและมีจิต
วิญญาณ มนุษย์มีรูปอยู่ได้ด้วย อาหาร น้ า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค มีจิตวิญญาณได้อาศัยการ
ตอบสนองความต้องการในระดับต่าง ๆ องค์ประกอบของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

รูปกาย (Physical Body) หมายถึงร่างกายอวัยวะ อาศัยอาหาร คือ ปัจจัย4 
เพ่ือหล่อเลี้ยงธาตุในร่าง มีอยู่ชั่วคราวแล้วดับสลาย รูปกายปรากฏเห็นจับต้องได้ แสดงอิริยาบทตาม
ค าสั่งของจิต ลักษณะของรูปกายมีความละเอียดเป็น ธาตุ 4 

ปฐวี (Solid) ธาตุลักษณะแข็ง มีการทรงอยู่ ธาตุทั้ง 3 เป็นเหตุใกล้ให้เกิดรูป 
ได้แก่ ผม ขน เล็บ หนัง เอ็น หัวใจ กระดูก เหล็ก ทองแดง ดิน 

อาโป (Fluid) ธาตุลักษณะเฉพาะ มีอาการไหลและรวมตัว ปัจจัยเหตุใกล้แห่ง
การเกิดและการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เสมหะ หนอง เลือด น้ า 
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เตโช (Heating) ธาตุลักษณะเฉพาะ มีอาการร้อน เป็นสิ่งท าให้สุกงอม ท าให้นิ่ม 
ให้ความอบอุ่น ได้แก่ไฟที่ท าให้ร่างกายอบอุ่น ไฟที่ย่อยอาหาร ไฟที่ท าให้เกิดการเจ็บไข้ 

วาโย (Wind) ธาตุลักษณะความเคลื่อนไหว มีอาการเคลื่อนที่ ธาตุลมพัดข้ึนเบื้อง
บน ได้แก่ การเรอ หาว ไอ จาม ธาตุลมพัดลงเบื้องต่ าได้แก่ ลมทางทวาร ลมที่ช่องท้อง ลมปราณ (ลม
หายใจ) วาโยธาตุส าคัญในสัตว์ที่มีวิญญาณ เพ่ือการด ารงชีวิตและเปล่งเสียงพูด 

ธรรมชาติของกาย ภายใต้กฎธรรมชาติ คือ มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งสกปรก ไม่
สวยงาม มีอุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะ น้ าลาย มีความต้องการทางกายภาพ ต้องการอาหาร ต้องการ
พักผ่อน ขับถ่าย 

นามจิต (Mental Factor) หมายถึงจิตใจ ความคิดความรู้สึก อาศัยอาหาร คือ 
การสัมผัส  เพ่ือหล่อเลี้ยงความรู้สึก นามจิตมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แสดงอิริยาบทเป็นอารมณ์และ
ความรู้สึก อิริบาบททางจิต แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  

เวทนาขันธ์ (Sensation) คือความรู้สึกขั้นรับรู้ มีการท างานคือรับรู้โดยต่อเนื่อง 
แล้วสะสมเป็นอดีตไว้ เกิดเม่ือรูปกายสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ความรู้สึกหรือเวทนาแบ่งออกเป็น 
3 ลักษณะคือ สุขเวทนาหรือความสุขสบายกาย ทุขเวทนาหรือความไม่สบายกายและอทุกขมสุข
เวทนาหรืออุเบกขา 

สัญญาขันธ์ (Perception) คืออาการจ า มีการท างานคือรับรู้แล้วสามารถจ าได้ 
กล่าวคือ รูปกายรับรู้ นามจิตสะสมไว้แล้วและนามจิตจ าขึ้นได้อีกครั้ง เป็นการท างานของรูปกายและ
นามจิต (ร่วม) เกิดเม่ือรูปกายสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วประทับไว้ในความทรงจ า 

สังขารขันธ์ (Formation of thought) คืออาการคิด ซึ่งสามารถจะชี้เฉพาะและ
เริ่มสั่งงาน กล่าวคือ เริ่มประกอบเป็นความเข้าใจอย่างเป็นตัวตน เป็นเขา เป็นเรา เป็นฉัน จนเกิดเป็น
เจตนา หากมีเวทนาเข้ามาประกอบก็จะสร้างเป็นเจตนาที่เป็นกิเลสตัณหา หากมีสัญญาเข้ามา
ประกอบก็จะสามารถผลักดันให้เกิดเป็นพฤติกรรมภายนอก ในหลักการทางศาสนาพุทธเจตนาและ
อาการคือมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินการกระท าของมนุษย์ 

วิญญาณขันธ์ (Consciousness) คือความรู้ในอารมณ์ กล่าวคือ เมื่อมีมดมากัด
และผิวหนังบวมแดง เรียกว่าการรับรู้ หากเกิดความเจ็บปวด ความโกรธ ความร าคาญหรืออารมณ์ทาง
ใจขึ้น สิ่งนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์ ปรากฎการณ์ของจิตที่รู้อารมณ์ได้แจ่มชัดทุกครั้ งเรียกว่า เอกัคคตา 
ปรากฏการณ์ของจิตที่ผ่องใส รับรู้อารมณ์ชัดเจนแต่ไม่สับสนตามอารมณ์เรียกว่า ปัณฑระ 

ธรรมชาติของจิตในพระสุตตันตปิฎก หมวดเอกนิบาต อังคุตรนิกาย กล่าวถึง
ธรรมชาติของจิตไว้ว่า “จิตนี้ผุดผ่อง แต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลส” และในจิตตวรรค ขุททก
นิกายธรรมบท กล่าวถึงลักษณะของจิตไว้ว่า 
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ดิ้นรนสู่อารมณ์ภายนอก คือ รูป รส กลิ่น เสียง สิ่งที่สัมผัสกาย เร่ืองในใจ 
รักษายาก คือ การรักษาจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่ดี เป็นกุศลตลอดเวลา นั้นท าได้ยาก 
กวัดแกว่งหวั่นไหว คือ ไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนาน เมื่อรับอารมณ์ใดเข้ามา ก็ไหวไป
ตามอารมณ์นั้น เว้นเสียแต่มีการฝึกจิตให้เกิดความมั่นคง 
ห้ามยาก คือ การห้ามจิตไม่ให้ตกไปสู่อารมณ์อกุศล เป็นเร่ืองที่ท าได้ยาก 
บังคับยาก คือ การบังคับจิตที่เป็นอกุศลให้เป็นกุศล เป็นเร่ืองที่ท าได้ยาก 
มักตกไปสู่อารมณ์ที่น่าปรารถนา น่าพึงพอใจเสมอ 
ไปในที่ไกล คือ รับอารมณ์ในที่ไกล การเดินทางของจิตมีความไวมากกว่าแสง สามารถรับ 
อารมณ์ในปัจจุบัน(ปัจจุปปันนารมณ์) อารมณ์ในอดีต (อตีตารมณ์) อารมณ์ในอนาคต (อนาค-
ตารมณ์) 
ดวงเดียวเที่ยวไป คือ จิตเกิดดับได้ครั้งละดวง และรับอารมณ์ได้ครั้งละอารมณ์เท่านั้น  
หาสรีระไม่ได้ คือ ไม่มีรูปร่าง สัณฐาน เป็นอสสาร 
อาศัยอยู่ในถ้ า คือ โดยส่วนกว้าง หมายถึง ร่างกายและส่วนแคบ หมายถึง หทัยรูป (หัวใจ)1 

 

ล าดับขั้นความหมดจดของจิต จิตตวิสุทธิ คือ จิตที่สมดุล เพราะก าลังของวิริยะ
เสมอกับสมาธิ ปัจจัยให้สติก าหนดรู้อยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างพอดี ไม่ไปในอนาคตเพราะวิริยะมีมาก 
ไม่อยู่ในอดีตเพราะสมาธิมีก าลังมาก ในล าดับขณิกสมาธินี้จะเกิดสติต่อเนื่องจนนิวรณ์ไม่สามารถเข้า
แทรก 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด 
อิทธิพลด้านสังคมปัจจุบัน “ปริศนาในปัญญาของมนุษย์” บทประพันธ์สะท้อน

สังคมท่ีสับสนเกี่ยวกับพัฒนาการด้านวัตถุที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์ โดยท่านอังคาร กัลยาณ-
พงศ์ จิตรกรกวีและศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปีพุทธศักราช 2532 ได้ประพันธ์ไว้อย่าง
ตรงไปตรงมาและปวดร้าวดังนี้ 

 

...พิภพของท่านท าสงครามใหญ่ ใช้อาวุธมหาประลัยกัลป์ไหม้ล้างโลก วอดวายไปนาน 
นับร้อยปี พืชพันธุ์ไม้ สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก หลายชนิด พร้อมทั้งมนุษยชาติสูญพันธุ์ไปจากโลกแลว้ 
ทั้งนี้ เพราะเหตุไร เพราะไม่รู้จักค่าแท้โลกของตัวเอง มัวเมาบ้าวิทยาศาสตร์ คิดแต่อาวุธ มหา
ประลัยขึ้น รบราฆ่าฟันกัน ประดุจดิรัจฉาน ดุร้ายดึกด าบรรพ์ เดี๋ยวนี้ พิภพสิ้นไร้ มนุษย์ชาติ 
ว่างเปล่าอ้างว้างวังเวง...2 

                                           
1 ธีรโชติ เกิดแก้ว, พุทธปรัชญา: มิติการมองโลกและชีวิตตามความจริง (สมุทรปราการ: 

โครงการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553), 75. 
2 มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป, อลังการ จาก อังคาร กัลป์ยาณพงศ์ (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์ศึกษาษิตสยาม, 2551), 64. 
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“The judgement หรือ ค าพิพากษา” นวนิยายสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์และสร้าง
เป็นบทภาพยนตร์ ตลอดจนละครเวที ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนแนวคิดเก่ียวกับปัจเจคชนสามัญผู้
ถูกจองจ าทั้งร่างกายและจิตใจ จากความบีบคั้นภายนอกด้วยค่านิยม ความเชื่อ จากกรอบเกณฑ์ทาง
สังคมเนื่องเพราะการน าเสนอความจริง ส่งผลสืบเนื่องถึงสภาวะจิตที่เป็นทุกข์แสนสาหัส จิตไม่
สามารถด ารงอยู่ในสภาวะธรรมชาติเดิมแท้และอ่อนก าลังอยู่เสมอเพราะสภาพแวดล้อมที่แผดเผามุ่ง
ท าลายจิตใจ รวมไปถึงอุดมคติเกี่ยวกับความดีและความถือมั่นในศีลธรรมที่ไม่ต้องด้วยกาละและเทศะ 
ท้ายที่สุดฟักถูกตัดสินให้เป็นความผิดต้องโทษถึงชีวิต เนื่องเพราะไม่สามารถรักษามายาคติของตนใน
ด้านสังคมไว้ได้และสภาวะจิตเป็นทุกข์ทรมานจนกระทั่งตอบสนองปัจจัยพ้ืนฐานของตนเองถดถอยลง
เสมือนการท าอัตวิบากกรรมโดยนัย  

อิทธิพลด้านวิถีการด าเนินชีวิต การเข้าใจโลกตามความเป็นจริง ความจริง
เกี่ยวกับโลก มี 2 ลักษณะ คอื โลกทางกายภาพ หรือโลกทางวัตถุ มุ่งให้เข้าใจ ตนเอง ผู้อื่น สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการปรุงแต่ง ด้วยวัสดุธาตุต่างๆ ภายใต้กฎธรรมชาติคือ ไตร
ลักษณ์ ไม่คงที่ (อนิจจัง) ไม่คงทน (ทุกขัง) ไร้ตัวตนบังคับ (อนัตตา)  

โลกทางจิตภาพ โลกที่เป็นหลักธรรมส าหรับพัฒนาจิต มีเป้าหมายเพ่ือการพ้น
ทุกข์ ภายใต้ความจริงเกี่ยวกับชีวิต คือ อริยสัจ 4 ชีวิตนั้นเป็นทุกข์ด้วยเหตุแห่งตัณหา พ้นได้โดยการ
เจริญด้วยปัญญา 

โลกที่เป็นวัตถุรูปกับโลกนามธรรม มีหลักปฏิบัติเพ่ือสอดคล้องกับความเป็นจริง
คือ ให้ยอมรับอย่างมีสติสามารถควบคุมจิต ให้เหนืออารมณ์บวกหรือลบเป็นที่ตั้ง ไม่ไหวไปต่อสิ่งปรุง
แต่ง อริยบุคคลมุ่งพ้นโลกทางวัตถุ ปุถุชนย่อมประสบทุกข์สุขบ้างเป็นธรรมดา การมองโลกตามความ
เป็นจริงประสบกับความสุขได้ค่อนข้างมาก เช่น สุขที่เกิดจากการมีศีล ตามกรอบบรรทัดฐานเพ่ืออยู่
ร่วมกัน เพราะมนุษย์จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน สุขที่เกิดจากการตอบสนองทางอายตนะภายใต้ค าว่า 
พอหรือสันโดษ พอในสิ่งที่มีอยู่ พอในสิ่งที่หาได้ พอในสิ่งที่จะได้ 

ในสมัยพุทธกาลนั้น มีแสดงถึงพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เอามือลูบกายของตน ซึ่งเป็น
กายที่มีอนามัยจึงมีความแข็งแรง ไม่รู้สึกว่าเป็นโรคอะไร ว่านี่แหละคือนิพพาน ก็คือหมายเอาความที่
ไม่มีโรคทางกายปรากฏ กายจึงแข็งแรง พราหมณ์ก็ถือว่านี่แหละคือนิพพาน ฝ่ายพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัส
เป็นพระพุทธภาษิตไว้ว่า อโรคยะ ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง หรือลาภทั้งหลายมี
ความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าทรงมุ่งหมายเอาถึงโรคคือกิเลส เป็นต้นว่าความดิ้นรนทะยานอยาก
ของจิตใจ สิ้นกิเลสจึงจะเป็น อโรคยะ คือความไม่มีโรค 

ความสุข แบ่งออกเป็น 4 ประการคือ สุขกาย มีกายดีไม่ป่วยไข้ ปัจจัย 4 พอเพียง 
สุขสังคม มีสภาพแวดล้อมที่ดี ตั้งแต่หน่วยแรกอย่างครอบครัว ไปจนถึงชุมชนและสังคม สุขใจ ไม่
ทุกข์ มีอารมณ์เชิงบวก สุขปัญญา สุขจากความเข้าใจชีวิต จิตมีสติ มีปัญญาคิดและแก้ปัญหาได้ดี 
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ข้อมูลผลงานศิลปะและงานวิจัย 
 

 

ภาพที่ 4 รูปคนจากจิตรกรรมฝาผนังพระท่ีนั่งพุทไธสวรรค์ 
ที่มา: กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังพระท่ีนั่งพุทไธสวรรค์, เข้าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://www.finearts.go.th/promotion/หนังสืออิเลคทรอนิกส์/book/41.html?page=16 
3&tmpl=component 

 

ภาพคนเหมือนจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์สร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 1 หรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รูปคนเหมือนแนวประเพณีในสมัยนี้มีลักษณะรูปแบบ
เชิงอุดมคติหรือรูปแบบตามจินตนาการ ไม่ประสงค์จะสะท้อนถึงความเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดใน
ความเป็นจริงอย่างชัดเจน ไม่แสดงแสงเงาบนใบหน้า ลักษณะเป็นภาพ 2 มิติแบน ความงามและ
ความรู้สึกจะอยู่ที่เส้น สีและท่าทาง อิงอาศัยหลักการด้านการจัดองค์ประกอบสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง
และพ้ืนที่ว่าง 
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ภาพที่ 5 จิตรกรรมฝาผนังวัดบรมนิวาส 
ที่มา: วัดบรมนิวาศ, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/as 
p-bin/Image.aspx?ID=2609380 

 

ขรัวอินโข่ง พระภิกษุผู้ถือเพศบรรพชิตตลอดชีวิตและจิตรกรเอกในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ยุค
สมัยรัชกาลที่ 4 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญเนื่องจากอิทธิพลของตะวันตกเข้ามามีบทบาทใน
ประเทศ น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่ วิถีชีวิตและความนิยมใน
สังคมไทยปรับตัวไปตามสมัย ขรัวอินโข่งน ารูปแบบจิตรกรรมไทยเดิมผสมผสานตะวันตกเขียนขึ้นที่ฝา
ผนังอุโบสถของวัด มีเนื้อหาเกี่ยวกับปริศนาธรรม ภาพคนเหมือนที่ปรากฎในฝาผนังยังคงมีลักษณะที่
เป็นแบบแผนเดียวกัน สิ่งที่เพ่ิมเติมเข้ามาคือลักษณะการเขียนแบบ 3 มิติ มีระยะแสงเงา น้ าหนักสี
อ่อนแก ่
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ภาพที่ 6 ส่วนหนึ่งในงานจิตรกรรมฝาผนังของศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ 
ที่มา: จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูดและผลงานย้อนหลัง , เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.rama9art.org/artisan/2013/may/chalood_retro/ 
 

ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจ าปี พ.ศ. 2541 ตลอดชีวิตสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าให้กับประเทศไว้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะแนวประเพณีไทย ผลงานที่
หยิบยกมานี้เป็นส่วนหนึ่งในภาพจิตรกรรมฝาผนัง จัดแสดงขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติในปี  
พ.ศ.2556 สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2553-2556 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ของชีวิตและศิลปะ 
สะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนและวิถีชีวิตชนบทที่เรียบง่าย ผ่านสัญลักษณ์อย่างผู้หญิง
และเด็ก โดยภาพคนเหมือนจะมีลายเส้นที่ละเอียดอ่อนช้อย มีระเบียบแบบแผนเฉพาะ โดยใช้
กระดาษเป็นพ้ืนรองรับซึ่งมีทั้งกระดาษที่มีผิวเรียบและผิวขรุขระแสดงร่องรอยของเส้นใยธรรมชาติ 
กลวิธีมีการผสมผสานทั้งวาดเส้น จิตรกรรมและภาพพิมพ์ สัดส่วนของคนโดยมากจะถูกจัดวางใน
ลักษณะที่เล็กหรือสมดุล หากคนมีสัดส่วนเล็กก็จะน าเส้นหรือสีมาสนับสนุน น าเสนอภาพรวมของ
ความเป็นฝาผนังโดยการจัดวางแบบไม่มีการเว้นช่องว่างของแต่ละภาพ ซึ่งเนื้ อหาภายในของอารมณ์
จากเส้นสะท้อนความรู้สึกความประณีตและเรียบง่าย อันเกิดจากหลักความสัมพันธ์ของการซ้ าของ
อารมณ์เส้น 
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ภาพที่ 7 อิทธิพล ตั้งโฉลก ความนิ่งที่เคลื่อนไหว เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 114.2 x 160 ซม. 
ที่มา: Moving Stilliness, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.era.su.ac.th/ 
Portfolio/ithipol/l_y_01.html 

 

อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินชั้นเยี่ยมประจ าปี พ.ศ.2522 และศิลปินร่วมสมัยผู้ซึ่งสร้างสรรค์
ผลงานนามธรรมมาโดยตลอด โดยภาพความนิ่งที่เคลื่อนไหว เป็นผลงานนามธรรมที่ไม่แสดงเนื้อหาถึง
สิ่งที่มีอยู่บนโลกหรือเป็นนามธรรมแบบนอนออพเจคโดยแท้ มุ่งน าเสนอความจริงในงานจิตรกรรมอัน
ประกอบด้วยการแสดงออกของทัศนธาตุ เพ่ือการรับรู้อารมณ์โดยบริสุทธิ์ เส้นตั้งและเส้นนอนภายใน
ภาพแสดงการประสานกันอย่างเป็นมุมฉาก ให้ความรู้สึกสมมาตรและหยุดนิ่ง ความเคลื่อนไหวจะเกิด
จากค่าของน้ าหนักอ่อนแก่หนาบางของสีและชั้นสี ให้ความรู้สึกลวงตาในมิติของความลึก 
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ภาพที่ 8 ชวลิต เสริมปรุงสุข ไม่มีชื่อ 2524 เทคนิค ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ขนาด 64.3 x 79 ซม. 
ที่มา: 40 ผลงานศิลปะ จาก 40 ศิลปินระดับชาติ, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.tiscoart.com/thai/exhibition_4decades.html 

 

ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์จิตรกรรม พ .ศ. 2557 ศิลปินไทยคน
แรกที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับเงินเดือนในต าแหน่งศาสตราจารย์เพ่ือ
เป็นศิลปินอิสระ สร้างสรรค์ผลงานตามที่ใจรัก 

ผลงานศิลปะนามธรรมของชวลิตสะท้อนให้เห็นชีวิตและจิตวิญญาณและความเชื่อที่ว่า
ด้วย Art for Art Sake หรือศิลปะเพ่ือศิลปะ ด้วยรูปแบบอุดมคติ ละทิ้งศิลปะที่ผูกพันยึดติดกับรูป
รูปธรรมภายนอก ชวลิตน าเอากระดาษกราฟสร้างสรรค์เป็นพ้ืนหลังสะท้อนความรู้สึกถึงความประณีต
และแบบแผนที่ชัดเจน มีการสร้างชั้นสีด้วยวิธีการที่มีระเบียบของกรรมวิธีของงานภาพพิมพ์ ใช้รูปทรง
ลักษณะเรขาคณิตและรูปทรงอิสระสร้างชั้นสีและการผสานสีอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
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ภาพที่ 9 คามิน เลิศชัยประเสริฐ ก่อนเกิดหลังตาย 2557 
ที่มา: FINE ART, คามิน เลิศชัยประเสริฐ ตอน ก่อนเกิด หลังตาย (ประติมากรรม) , เข้าถึงเมื่อ 15 
กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=ctJlodnNyUs 

 

คามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะศิลปิน Conceptual ผู้ก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 (31th Century Museum Contemporary of 
Spirit) มูลนิธิที่นา (The Land) ตลอดจนอุโมงค์ศิลปธรรม คามินริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานจากการคิดตั้ง
ค าถาม เกี่ยวกับวิถีในการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ในฐานะปุถุชนคนหนึ่ง โดยการหยิบยกเอา
เรื่องราวในชีวิตประจ าวันมาเป็นเนื้อหาในการบอกเล่าผ่านพ้ืนที่ศิลปะ โดยมีกระบวนการคิดที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากปรัชญาศาสนาพุทธ ในผลงาน “ก่อนเกิด-หลังตาย” คามินมองหาความเป็นไปได้จาก
การคิดท าความเข้าใจกับอภิปรัชญาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติในการตื่นรู้เกี่ยวกับตนโดยการท าความ
เข้าใจในทุก ๆ ช่วงเวลา การบ าบัดเยียวยารักษาทางจิตใจและเจตจ านงค์ในการหาความหมายของ
การด ารงชีวิตอยู่เพ่ือเผชิญหน้ากับมายาคติและสัจจะธรรมของชีวิต ผลึกทางวัตถุ ถูกสะท้อนเป็นภาพ
จิตรกรรมจากบันทึกประจ าวัน ผลึกทางธรรม ถูกสะท้อนเป็นความตระหนักรู้ภายในตัวของศิลปิน 
การน าเสนอภาพจิตรกรรม วัสดุรองรับหรือกระดาษบันทึกถูกสร้างขึ้นจากเศษกระดาษเหลือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจดบันทึกด้วยลายเส้นแสดงรูปร่างและสัญลักษณ์จากจินตนาการ ไม่อิงอาศัยการ
สร้างรูปทรงเพ่ือบอกเล่าถึงสิ่งใดอย่างจ าเพาะเจาะจง แต่อาศัยการรับรู้โดยรวมของทั้งภาพและพ้ืน 
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ภาพที่ 10 Marlene Dumas, Measuring you own Grave (MOCA, Los Angeles) 
ที่ ม า : Marlene Dumas, Measuring your own Grave (MOCA, Los Angeles), accessed 
July 20, 2015, available from http://www.marlenedumas.nl/measuring-your-own-grave-
moca-los-angeles/nggallery/page/8 
 

ภาพคนเหมือนส าแดงอารมณ์ภายในจากจิตใต้ส านึก Marlene Dumas ได้รับอิทธิพลใน
การสร้างสรรค์จากทฤษฎีกลไกทางจิตของฟรอยด์ เกี่ยวกับพลังขับภายในเชิงสัญชาตญาณตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ น าเสนอเป็นรูปลักษณ์ของใบหน้าคน (ในผลงานชุดปัจจุบันจะเป็นภาพคน
เหมือนเต็มตัว) ด้วยกลวิธีที่มีลักษณะกึ่งจิตรกรรมก่ึงวาดเส้น มีการวางสัดส่วนใบหน้าเกินจริง โดยตัด
ทอนรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นให้เหลือสัดส่วนเพียงใบหน้าได้อย่างพอเหมาะ ใช้อวัยวะ ห ูตา จมูก ปาก
และผิวสัมผัสเพ่ือสื่อสาร การวางองค์ประกอบในภาพอย่างสมดุลไม่เท่ากัน ใช้สีและน้ าหนักปาดป้าย
และไล่น้ าหนักอ่อนแก่โดยไม่ได้มุ่งถ่ายทอดแสงเงาที่ตกกระทบตามที่ตาเห็น แต่เร้าให้รู้สึกถึงพลังและ
อารมณ์ท่ีถูกบีบคั้นค่อย ๆ กระจายตัวออกมา 

ในผลงานชุดปัจจุบัน Dumas น าภาพคนเหมือนเต็มตัวเข้ามาสะท้อนเนื้อหาของของ
พฤติกรรม บอกเล่าเรื่องราวอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้อิริยาบทและเครื่องตกแต่งสื่อสารอารมณ์จาก
แบบ เช่น เด็ก ผู้หญิงท้อง คนเปลือย สะท้อนความรู้สึกผ่านการตีความจากสัญญะ จัดวางในลักษณะ
ลอยตัวบนพื้นหลังเรียบ ๆ อย่างสงวนท่าทีในการบอกเล่าเรื่องราวไว้ ให้ความรู้สึกถึงความเร้นลับและ
หวาดหวั่นอยู่ภายใน 

 
 
 

http://www.marlenedumas.nl/measuring-your-own-grave-moca-los-angeles/nggallery/page/
http://www.marlenedumas.nl/measuring-your-own-grave-moca-los-angeles/nggallery/page/


 21 

 

ภาพที่ 11 Piet Mondrain, The Flowering Apple Tree, 1992 
ที่ ม า : The Flowering Apple Tree, 1992 by Piet Mondrain, accessed July 19, 2015, 
available from http://www.piet-mondrian.org/the-flowering-apple-tree.jsp 

 

Piet Mondrian ผู้ก่อตั้งศิลปะ Neo-Plasticism หรือผู้น าในการวาดภาพศิลปะนามธรรม
เรขาคณิต (Geomatrical Abstraction) การสร้างสรรค์ในระยะแรกจะเป็นแบบธรรมชาตินิยม 
หลังจากได้รับอิทธิพลจากกลุ่มคิวบิสต์ มอนเดรียนน าเอาภาพของต้นไม้มาวาดซ้ ากันในหลายรอบจน
เกิดเป็นรูปภาพนามธรรม ซึ่งเกิดจากแนวคิดของการสร้างสิ่งที่มีอยู่บนโลกประสบการณ์จนกลายเป็น
ภาพนามธรรม ประกอบด้วยเส้นตั้งและเส้นนอนซึ่งเป็นเส้นทิศทางตรงกันข้าม สร้างความสัมพันธ์ที่
สมดุลจากการผสานกันของสิ่งตรงข้าม ด้วยเส้นและรูปทรงที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน มีที่มาจาก
หลักการค าณวนและทฤษฎีการรับรู้เกี่ยวกับเส้นระดับสายตา 
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ภาพที่ 12 Jackson Pollock, Autumn Rhytmn (Number 30), 1950 
ที่ ม า : Autumn Rhythmn (Number 30), 1950 by Jackson Pollock, accessed July 20, 
2015, available from http://www.jackson-pollock.org/autumn-rhythm.jsp 

 

Jackson Pollock จิตรกรนามธรรมรูปแบบเอ็กเพลสชั่นนิสม์ น าเสนอความเป็น
นามธรรมจากเส้นที่แสดงอารมณ์ มอนเดรียนและพอลลอคต่างพยายามหาหนทางน าพาศิลปะไปสู่
ความเป็นอิสระและเสรีจากเรื่องราว แต่ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน พลังสัญชาตญาณอาจจะอธิบายได้
ดีในผลงานของพอลลอค นอกจากชิ้นงานแล้วพอลลอคยังผสมเอา ท่าทางหรือรูปแบบที่เรียกกันว่า 
แอกชั่นเพน้ท์ติ้ง เข้ามาเป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์ ซึ่งแปรงหรือพู่กันอาจจะไม่ใช่ตัวแปรส าคัญ
ในการสร้างสรรค์ หากเทียบกับความสามารถในการกะเกณฑ์ความข้นใสของสีที่หยดลงหรือแรงเหวี่ยง
ที่จะท าให้เกิดน้ าหนักของเส้น 
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บทที่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรสร้ำงสรรค์ 

 
การสร้างสรรค์แบบภววิสัยและอัตวิสัยแบบสลับขั้วนี้ เกิดจากความเชื่อของข้าพเจ้า

เกี่ยวกับการท างานของสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกัน โดยการก าหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์จะไม่ได้
เกิดจากความคิดหรือความรู้สึกทางใดทางหนึ่งแต่จะเป็นการก่อร่างสร้างกันขึ้นเสียมากกว่า ข้าพเจ้า
เริ่มต้นด้วยกระบวนการของความรู้สึก แล้วปล่อยให้ส่วนของเหตุผลเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การ
ก าหนดรูปแบบของการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจึงเกิดขึ้นจากผลการวิจัยในแต่ละช่วง ซึ่งจะมีดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 13 ผลงานระยะที่ 1 
(ผลงานของ ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม) 
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ภาพที ่14 ผลงานระยะที่ 1 

(ผลงานของ ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม) 
 

กำรวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์ภำพจิตรกรรมเบื้องต้น 
การวิจัยเบื้องต้นนี้ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่มีแบบร่าง ตามเงื่อนไขของเทคนิค

การวาดภาพอัตโนมัติ (Automatism) เพ่ือค้นเอาเรื่องราวภายในจิตใจหรือจิตใต้ส านึกออกมา  
ผลกำรวิจัยระยะที่ 1: “สัญลักษณ์รูปทรงใบหน้าคน” จากการวาดภาพใบหน้าตนเอง 

ลักษณะผสมผสานจินตนาการ โดยมีแบบและไม่มีต้นแบบ กลวิธีในการสร้างสรรค์ ได้แก่ เทคนิคเกรย
อง สีอะครลิิก ประติมากรรมนูนต่ าจากกระดาษ สื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ ได้แก่ กระดาษ 
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ภาพที่ 15 ผลงานระยะที่ 2 
(ผลงานของ ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม) 
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กำรศึกษำค้นคว้ำองค์ควำมรู้และตั้งสมมติฐำนเบื้องต้น 
ผลกำรวิจัยระยะท่ี 2: 
ด้ำนแนวควำมคิด  
1. ประวัติความเป็นมาของศิลปะ Expressionist และ Abstract 
2. แนวความคิด การน าเสนอ เทคนิควิธีการของศิลปิน อาทิเช่น มาร์ค รอธโก  ฮวน มิโร  

ฟรานเซสโก ครีเมนเต้ คามิน เลิศชัยประเสริฐ มณเฑียร บุญมา 
ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ 
1. รูปแบบในการน าเสนอเบื้องต้นคือการน าภาพวาดชิ้นเล็กขนาดเท่ากันมาประกอบกัน 
2. วิธีการในการสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ Expresstionist และ Abstract อาทิ

เช่น การวาดเส้นในงานนามธรรมแบบคลาสสิคและโรแมนติก  
3. กลวิธีในการสร้างสรรค์ ได้แก่ เทคนิคการวาดเส้น เทคนิคสีน้ ามัน เทคนิคสนามสี  
4. สื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ ได้แก่ กระดาษชนิดต่าง ๆ ไม้อัด แผ่นอะคริลิก วัสดุส าเร็จรูป 

 

ภาพที่ 16 ผลงานระยะที่ 3 
(ผลงานของ ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม) 
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ภาพที่ 17 ผลงานระยะที่ 3 
(ผลงานของ ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม) 

 

กำรวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์งำนจิตรกรรม 
ส ารวจความชัดเจนของการสร้างสรรค์ ที่สามารถสื่อภาษาจิตรกรรมให้สอดคล้องกับ

แนวความคิด 
ด้ำนเนื้อหำ 
1. ประวัติความเป็นมาของภาพคนเหมือน 
2. หลักการวาดเส้นและองค์ประกอบศิลป์ 
3. ศิลปะการวาดภาพเพ่ือประเมิณการรักษา การฉายภาพจิตจากการวาดภาพคน 

หลักการรับรู้ภาพและพ้ืน 
4. ประวัติความเป็นมาของศิลปะ Realistic 
5. แนวความคิด การน าเสนอ เทคนิควิธีการของศิลปินที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น วินเซนต์    

แวนโก๊ะ ปอล โกแกง อองรี มาทีส 
ด้ำนแนวคิด 
1. มนุษย์และสังคม เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์จริงทฤษฎีความต้องการ

พ้ืนฐานของมนุษย์  
2. ทฤษฏีบุคลิคภาพและพฤติกรรม 
ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ 
1. รูปแบบในการน าเสนอผลงานศิลปะแบบผสมผสานกันของภาพและพ้ืน 
2. วิธีการในการสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ Realistic  
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3. กลวิธีในการสร้างสรรค์ ได้แก่ เทคนิคการสกัดตัดทอน มิติลวงตาในงานนามธรรม 
4. สื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ผ้าใบ 
 

กำรรวบรวมแนวควำมคิด 
ค้นคว้าข้อมูลด้านแนวความคิดขั้นสุดท้าย เชื่อมโยงแนวความคิดเข้ากับรูปแบบและ

กระบวนการการสร้างสรรค์ เพ่ือตั้งสมมติฐานของการสร้างสรรค์และก าหนดขอบเขตในการ
สร้างสรรค ์

ผลกำรวิจัยระยะท่ี 4: 
ด้ำนเนื้อหำ 
1. สุนทรียศาสตร์ 
2. ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
ด้ำนแนวคิด 
1. ปรัชญาสสารนิยม จิตนิยมและธรรมชาตินิยม 
2. พุทธปรัชญา ความเป็นมาของมนุษย์ ข้อปฏิบัติ แนวคิดในการด าเนินชีวิต  
3. จิตและพฤติกรรมของมนุษย์  สุขภาวะ 
4. กวีนิพนธ์-ปริศนาในปัญญาของมนุษย์ วรรณกรรม-มนุษย์สองหน้า ความตายอันแสน

สุข วิถีแห่งเต๋า ความว่าง ปัญญาญาณ 
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บทที่ 4 

 
การด าเนินการสร้างสรรคแ์ละการวิเคราะห์ 

 
การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ  
1. ขั้นตอนการเตรียมการ  
2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพผลงานการสร้างสรรค์ 
 

ขั้นตอนการเตรียมการ 
1. วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

1.1 พ้ืนรองรับ  กระดาษ แผ่นอะลูมิเนียม ผ้าใบ 
1.2 วัสดุด้านจิตรกรรม สีน้ ามัน น้ ามันลินสีด น้ ามันสน น้ ามันเบนซินขาว 
1.3 วัสดุด้านวาดเส้น แท่งถ่านเกรยอง 
1.4 วัสดุเสมือน  มือและเท้า 

2. เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 
2.1 วิธีการร่างภาพ  การร่างภาพจากจินตนาการ การร่างภาพจากภาพถ่าย 
2.2 วิธีการด้านจิตรกรรม การระบายสี 
2.3 วิธีการด้านวาดเส้น การสร้างเส้นและน้ าหนัก 
2.4 วิธีเคลื่อนไหวอวัยวะ การพับ การบีบกด 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและพื้นรองรับ 

ข้าพเจ้าเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์จากการรวบรวมผลการวิจัยในแต่ละขั้น นอกจากอุปกรณ์
ทั่วไปและแบบจากภาพถ่าย วัสดุขั้นต้นที่ส าคัญในขั้นตอนนี้คือ พ้ืนรองรับ ข้าพเจ้าเลือกใช้กระดาษ
แปรรูป ที่มีพ้ืนผิวเรียบเนียนเนื่องจากมีความไวต่อการเกิดรอยพับ โดยหลังจากพับแล้วเนื้อในของ
กระดาษสามารถแสดงรอยยับย่นจากเส้นใยกระดาษได้ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกันเพ่ือ
สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดจากร่องเส้นขรุขระกับพ้ืนผิวเนียนเรียบ 
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ภาพที่ 18 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและพ้ืนรองรับ 

(ผลงานของ ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม) 
 

จากนั้นน าวัสดุที่เลือกมาตัดตามสัดส่วน A Series: A1, A2, A3 และ A4 หรือเล็กลงไป 
น ากระดาษที่ตัดมาต่อกันด้วยกาวแป้งเปียก ให้ได้ขนาดโดยประมาณ 150 x 160 ซม. เมื่อได้ขนาด
ของงานตามท่ีต้องการ ข้าพเจ้าเข้ากรอบงานด้วยกระดาษชนิดเดียวกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้ขอบกระดาษ
ช ารุดและสร้างพ้ืนผิวจากผิวกระดาษที่ยืดตัวจากการพับ นอกจากเตรียมพ้ืนรองรับแล้วยังเป็นการ
สร้างเส้นโครงร่างของภาพในข้ันแรกอีกด้วย 

2. ขั้นตอนการสร้างพื้นหลัง 
เมื่อได้ขนาดชิ้นงานที่เหมาะสมแล้ว ข้าพเจ้าจัดวางพ้ืนรองรับขนานกับพื้นตลอดระยะ

การสร้างสรรค์ เพ่ือสกัดตัดทอนความเหมือนจริงหรือการค านึงถึงองค์ประกอบในการสร้างสรรค์       
ต่าง ๆ จากนั้นสร้างพ้ืนหลังโดยการขย าและพับให้เกิดเส้นเต็มพ้ืนหลัง (ในบางชิ้นงานที่ไม่มีการสร้าง
พ้ืนผิวหรือไม่ได้เน้นที่การสร้างเส้นแบบเป็นระเบียบ ข้าพเจ้าร่างภาพจากการขย าให้เกิดเป็นรูปทรง
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ของใบหน้าขึ้น ควบคุมภาพและพ้ืนด้วยน้ าหนักไปพร้อมกันทั้งหมด จากนั้นระบายสีน้ ามันแล้วเช็ดจบ
งานในขั้นตอนนี้) กลวิธีในการพัฒนา ข้าพเจ้าพัฒนาผลงานโดยการเพ่ิมมิติความลึกด้วยการระบายสี
แทรกในขั้นตอนนี้เป็นต้นไป 

 

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการสร้างพื้นหลัง 
(ผลงานของ ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม) 

 

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการร่างภาพ 
(ผลงานของ ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม) 
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3. ขั้นตอนการร่างภาพ 
ข้าพเจ้าร่างภาพใบหน้าโดยการร่างด้วยดินสอ ก าหนดต าแหน่งของตา จมูก ปากและ

ร่างโดยการพับขย าขึ้นทันที ค านึงถึงความถี่ ห่างของเส้น สร้างน้ าหนักและรูปทรงใบหน้าแรกขึ้น มี
การระบายสีน้ ามันเพ่ือสร้างเส้นที่เกิดจากสีซึมลงไปในเนื้อกระดาษและรอยยับ ซึ่งเดิมทีเป็นเพียง
ผิวสัมผัสที่ใช้มือสัมผัสจึงจะรับรู้ได้หรือสามารถมองได้แต่ไม่มีรายละเอียดให้เห็น ให้เป็นเส้นที่สามารถ
สัมผัสได้ด้วยการเห็นที่ชัดเจนขึ้น 

4. ขั้นตอนการระบายสี 
ข้าพเจ้าสร้างใบหน้าที่ 2 และพ้ืนหลังขึ้นโดยการระบายสีน้ ามัน ให้เป็นรูปลักษณ์

ใบหน้าที่ชัดเจน ในรูปแบบ Realistic ที่มีการสกัดตัดทอนเพื่อส าแดงอารมณ์ภายใน 

 

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการระบายสี 
(ผลงานของ ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม) 

 

5. ขั้นตอนการลด-เพิ่ม 
ข้าพเจ้าขัดลบควบคุมความสัมพันธ์ของใบหน้าทั้งสองและพ้ืนหลัง โดยการเช็ดสีใน

ส่วนที่แสดงรูปทรงที่ชัดเจนจนเกินไป ให้รูปทรงเป็นพ้ืนหลังบ้างเพ่ือเน้นเส้น หรือถมสีเพ่ือให้เห็น
รูปทรงบ้าง ถือเป็นขั้นตอนส าคัญในการสร้างสรรค์มากข้ันตอนหนึ่ง 
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ภาพที่ 22 ขั้นตอนการลด-เพ่ิม 
(ผลงานของ ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม) 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพผลงานการสร้างสรรค์ 
1. ภาพผลงานก่อนการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 

1.1 ภาพที่ 1: รูปเคลื่อนไหว 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ การสร้างผลงานชุดนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับ

รูปลักษณ์ของลักษณะสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ ผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามผลกระทบ
จากสังคมสิ่งแวดล้อม ภาพใบหน้ามนุษย์เชื่อมโยงถึงบุคคลที่ไม่มีอยู่บนโลก ใบหน้าแต่ละใบ
แปรเปลี่ยนหันซ้ายทีขวาที แปรไปตามสภาวะของจิตตามที่ได้รับผลกระทบ นิ่งเฉย กดดัน บีบคั้น หลง
ระเริง ภายใต้ฉากหลังที่ว่างเปล่า ขนาดเล็กใหญ่เกินความเป็นจริง  

กระบวนการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าสื่อสารภาพลักษณ์ภายนอกของบุคคลผ่าน
สัญลักษณ์ของคนและน าวัสดุจากพ้ืนรองรับเข้ามามีส่วนร่วมในผลงาน 

ดุลยภาพลักษณะสมมาตรสองข้างเท่ากัน ข้าพเจ้าน าน้ าหนักของวัสดุ ไม้หรือ
พลาสติกเข้ามาถ่วงไว้ ท าซ้ าจากขนาดภาพที่เท่ากัน มีทิศทางการจัดวางเพ่ือถ่วงน้ าหนักให้เกิดการ
กระจายตัว แต่เมื่อดูที่เนื้อหาแล้วความสมมาตรแบบสองข้างเท่ากัน เกิดจากเนื้อหาในแต่ละภาพที่
สมมาตรแบบสองข้างไม่เท่ากัน จังหวะและความเคลื่อนไหวเกิดจากการซ้ ากันของเนื้อหาหรือขนาด
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ของเนื้อหา ช่องไฟในการจัดวางที่เท่า ๆ กัน ซ้ าจนเกิดเป็นจังหวะ เอกภาพและความกลมกลืนเกิด
จากการจัดวางผลงานเพ่ือสะท้อนให้เกิดความเคลื่อนไหวและสมมาตรกันมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ การ
ตัดกันหรือขัดกันเกิดจากการตัดกันของเนื้อหาและการจัดวางช่องไฟในแต่ละภาพ สัดส่วนของใบหน้า
มีความฉูดฉาดส าแดงอารมณ์ การลวงตาเกิดความรู้สึกใกล้ไกล การใช้สีภายในภาพเกิดจาก
จุดประสงค์มุ่งส าแดงอารมณ์เพ่ือสะท้อนสภาวะจิตที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอ การระบายสีส่วนใหญ่เกิด
จากการแปรค่าความรู้สึกของสีแต่ละสีพร้อมกับการสร้างพื้นผิวในภาพ 

 

 

ภาพที่ 23 รูปเคลื่อนไหว 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค สีน้ ามันบนกระดาษ 
ขนาด  130 x 360 ซม. 

 

1.2 ภาพที่ 2: Mother Earth 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ดินเป็นวัสดุที่มีเนื้อหาในตัวเองตามความเชื่อ

เกี่ยวกับปฐมธาตุสามัญอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต อีกทั้งเป็นความเชื่อที่แสดงถึงความเป็นมารดาแห่ง
สรรพสิ่ง การน าดินมาใช้ในผลงานชิ้นนี้เป็นการสื่อสารถึงสิ่งสามัญที่มีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้ว  

กระบวนการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าน าดินเข้ามาเป็นสื่อสัญลักษณ์บอกเล่าเรื่องราว
ผ่านวัสดุ ดุลยภาพลักษณะสมมาตรสองข้างเท่ากัน ข้าพเจ้าน าน้ าหนักของดิน ที่มีสีเข้มจางอ่อนตาม
จ านวนครั้งที่ระบายมาสร้างสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่เข้าใจได้โดยทั่วกัน จังหวะและความ
เคลื่อนไหวเกิดจากการซ้ ากันของเนื้อหาหรือขนาดของเนื้อหา ช่องไฟในการจัดวางที่เท่า ๆ กัน ซ้ าจน
เกิดเป็นจังหวะเคลื่อนไหว หากแต่ช่องไฟนั้นแปรเปลี่ยนจากการหดยืดตัวของดินและน้ า เอกภาพและ
ความกลมกลืนเกิดจากการท าซ้ าของเนื้อหาและวัสดุ การตัดกันหรือขัดกันเกิดจากการน าเนื้อหาและ
วัสดุที่มีกระบวนการที่ซ้ ากันแต่สามารถสร้างการตัดกันหรือขัดกันในส่วนของมุมและขอบกระดาษ 
สร้างสรรค์เนื้อหาให้เกิดการจินตนาการถึงเรื่องได้เป็นอย่างดี สัดส่วนลักษณะเท่ากันเกิดจาก
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กระบวนการของการระบายสีน้ าดินที่เท่ากัน แต่เมื่อน้ าดินแห้งจะเกิดเป็นสัดส่วนที่ไม่เท่ากันของ
กระบวนการผสมผสานกาวแป้งเปียกที่ข้นและหนืดไม่เท่ากันสร้างเป็นสัดส่วนคล้ายคลึงกันแต่
แตกต่างกันจากรูปทรงบิดเบี้ยวของกระดาษในทิศทางที่แตกต่างออกไป การใช้สีภายในภาพเกิดจากสี
ธรรมชาติสีเดียวตามลักษณะของการวาดเส้นมาสร้างค่าน้ าหนัก ไม่มีการระบายสีแต่เป็นการ
สร้างสรรค์สีขึ้นจากน้ าหนักของวัสดุ 

 

ภาพที่ 24 Mother Earth 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค ดินบนกระดาษ 
ขนาด  240 x 360 ซม. 

 

1.3 ภาพที่ 3: ซ้ าซ้อนย้อนแย้ง 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ซ้ าซ้อนย้อนแย้งมีที่มาจากความต้องการของ

ข้าพเจ้าที่ต้องการน าเสนอเนื้อหาของการสร้างสรรค์ผลงาน ความซ้ าซ้อนเกิดจากความดีงามในบุคคล
พึงกระท าแต่ยึดติดความดีงามนั้นๆไว้เสียจนเกิดการเบียดเบียนตนจนตนเกิดความขัดแย้งภายในใจ 

กระบวนการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าสื่อสารภาพลักษณ์ภายนอกของบุคคลผ่าน
สัญลักษณ์ของคน สิ่งของ สถานที่ ทิศทางการจัดองค์ประกอบ ดุลยภาพลักษณะสมมาตรสองข้างไม่
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เท่ากัน ข้าพเจ้าน าน้ าหนักของสีเข้ามาสร้างความอ่อนแก่เพ่ือถ่วงน้ าหนัก จังหวะและความเคลื่อนไหว
เกิดจากการจัดองค์ประกอบของคน สิ่งของ สถานที่ เอกภาพและความกลมกลืนเกิดจากการใช้สีหนึ่ง
สี ผสมผสานกับสีอ่ืน ๆ ทั่วทั้งภาพแล้วทาทับผสมผเสให้เกิดเอกภาพของภาพ การตัดกันหรือขัดกัน
เกิดจากการใช้ทิศทางและสัญลักษณ์ของใบหน้าวางองค์ประกอบขัดกัน สัดส่วนของใบหน้าแบบใหญ่
เกินจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการใช้สี การใช้สีภายในภาพเกิดจาเกิดจากการอ่านค่า
ของน้ าหนักตามลักษณะของการวาดเส้นมากกว่าการใช้สีเพ่ือสื่ออารมณ์ความรู้สึกของใบหน้าหรือ
ความโดดเด่นของสถานที่หรือสิ่งของ การระบายสีเกิดจากการลงสีบาง ๆ เจือจางซ้อนทับกัน 

 

ภาพที่ 25 ซ้ าซ้อนย้อนแยง 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 
ขนาด  200 x 150 ซม. 
 

2. ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ภาพลักษณ์มนุษย์และสภาวะธรรมชาติของจิตในงาน

จิตรกรรม คือการน าความจริงผสมผสานกับรูปลักษณ์ในงานศิลปะ น าเอาสองสิ่งคู่ตรงกันข้ามมา
คลี่คลายและซ้อนทับกันบนพ้ืนที่ทางจิตรกรรม  
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ความตายในทางพุทธคือการเสื่อมสลายจากความมีตัวมีตน คงเหลือไว้ซึ่งความจริงที่ว่าง
อันมิใช่ความว่างเปล่า การด าเนินชีวิตเพ่ือมีชีวิตอยู่ของปุถุชนสามารถเข้าถึงความว่างมากน้อย
แตกต่างกันออกไปในขณะจิต จิตสิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์ขับเคลื่อนร่างกายให้ประพฤติไปตามความคิดของ
มนุษย์ผู้เป็นความคิด ไร้รูปก็ไม่ว่างมีรูปก็ไม่ว่าง มีด้วยไม่มีด้วยตามเหตุปัจจัยให้เห็นเป็นไปด้วยสมดุล 

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจากการสร้างวัตถุจิตรกรรมด้วยกระบวนการ การตามรู้ปัจจุบัน
ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ก าหนดรู้ในสิ่งที่ท า ไม่ก าหนดภาพส าเร็จไว้ล่วงหน้า แต่ประคองสมดุล
ระหว่างภาพและพ้ืน ผลส าเร็จของภาพเป็นสัญญะที่มีลักษณะเป็นวัตถุ มีตัวตนอยู่ด้ วยความเสื่อม
สลายในตัวเองด้วยเส้นและน้ าหนัก 

เนื้อหาเรื่องราว เป็นการสร้างภาพใบหน้าคนในอิริยาบท ซึ่งซ้อนทับกับสีหรือภาพใบหน้า
ที่ปรุงแต่งขึ้นด้วยสี ลักษณะรูปทรงใบหน้าเป็นผืนเดียวกับพ้ืน ไม่ได้ต้องการสื่ออารมณ์ใด  ๆ จาก
ใบหน้าแต่อารมณ์จะถูกสื่อสารผ่านเส้นและสีอันเป็นการเขียนความจริงในงานจิตรกรรมเพ่ือ
สอดคล้องกับเนื้อหาของความจริงในโลกุตรที่ไม่จีรังยั่งยืน  

กระบวนการในการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าน าเอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการภาวนาหรือ
ก าหนดรู้อยู่กับสิ่งที่ท า พบเห็นความคิดของข้าพเจ้าที่มีจิตติดยึดอยู่กับสิ่งอย่างที่พะว้าพะวง บางครั้งก็
พยายามที่จะก าหนดรู้ด้วยการบังคับตัวเอง บางคราวก็ไม่รู้สึกอะไร 

ความสมดุล ความสมดุลของภาพผันแปรตามอิริยาบทของคน โดยมีการสร้างน้ าหนักด้วย
สีและเส้น จนเกิดความสมดุลแบบสมสมาตรกระจายทั่วทั้งภาพ 

เอกภาพและความกลมกลืน เป็นการจัดองค์ประกอบด้วยน้ าหนักที่เสมอกันทั่วภาพ โดย
ยังคงภาพสัญญะคนนั้นไว้ให้มองเห็นได้อยู่และสะท้อนทัศนธาตุให้มีบทบาทอย่างสมดุล 

การตัดกันหรือขัดกัน เพ่ือไม่ให้ภาพนั้นยังคงภาพลักษณ์ของคน ข้าพเจ้าจะสร้างความ
ขัดแย้งของภาพและพ้ืนไว้บางต าแหน่ง เช่น ดวงตา 

สัดส่วน สัดส่วนของใบหน้า ได้รับอิทธิพลจากการสร้างสรรค์ภาพแบบส าแดงอารมณ์ 
รูปทรงใบหน้าเกิดจากสัดส่วนเกินจริง ไม่ได้ค านึงถึงความถูกผิดแต่ค านึงถึงกระบวนการในการสร้าง
เชิงภาวนาให้เกิดสติรับรู้ที่ไม่บังคับหรือเป็นไปตามอารมณ์ 

การใช้สีและสื่อวัสดุ ข้าพเจ้าก าหนดเอาสีและวัสดุมาใช้ในการสร้างสรรค์ อาทิเช่น 
กระดาษ กระดาษอาร์ตเดิมทีเป็นวัสดุที่มีผิวเรียบมัน เพ่ือสร้างตัวตนเสมือนที่ผ่านการแปรรูปอย่าง
เรียบมาสร้างความเป็นเนื้อแท้ของกระดาษ โดยแท้จริงเนื้อไม้ที่น ามาสร้างเป็นกระดาษไม่ได้มีผิวเรียบ
มัน สร้างความขัดแย้งของพ้ืนผิวสองชนิดเกี่ยวกับหยินและหยาง วัสดุดิน  ข้าพเจ้าน าวัสดุดินอันมี
คุณค่าในเชิงปฐมธาตุสามัญหรือมารดาแห่งสรรพสิ่ง มาปิดรอยแตกของกระดาษเนื่องด้วยความเชื่อ
เกี่ยวกับประเพณี พุทธศาสนานิกายเซน วาบิซาบิ ถึงความงามของสิ่งที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
แบบไม่คงทนถาวร อีกทั้งรอยแตกนี้ยังเป็นสื่อสะท้อนสัจจะความจริงทั้งในแก่นแท้ของจิตรกรรมและ
แก่นแท้ในอนัตตาของชีวิต 
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การใช้สี สีเปรียบเสมือนเครื่องทรงปรุงแต่งในงานจิตรกรรม การผ่านกระบวนการของ
ความรู้สึก จากนั้นเดินทางสู่ความว่างจากการขัดลบออกของเครื่องปรุงแต่งนั้น ๆ รวมไปถึงสีธรรมชาติ
ที่ได้จากดินหรือน้ าดิน 

2.1 ผลงานระยะที่ 1 

 

ภาพที่ 26 ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิต 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค วาดเส้น 
ขนาด  130 x 280 ซม. 

 

ภาพที่ 27 ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิต หมายเลข 2 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค วาดเส้น 
ขนาด  100 x 280 ซม. 
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ภาพที่ 28 ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิต หมายเลข 3 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค วาดเส้น 
ขนาด  220 x 160 ซม. 
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2.2 ผลงานระยะที่ 2 

 

ภาพที่ 29 ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิต หมายเลข 4 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค วาดเส้น 
ขนาด  160 x 150 ซม. 
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ภาพที่ 30 ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิต หมายเลข 5 

ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค วาดเส้น 
ขนาด  160 x 150 ซม. 
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ภาพที่ 31 ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิต หมายเลข 6 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค วาดเส้น 
ขนาด  160 x 150 ซม. 
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ภาพที่ 32 ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิต หมายเลข 7 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค วาดเส้น 
ขนาด  160 x 150 ซม. 
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2.3 ผลงานระยะที่ 3 

 

ภาพที่ 33 ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิต หมายเลข 8 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค วาดเส้น 
ขนาด  160 x 150 ซม. 
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ภาพที่ 34 ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิต หมายเลข 9 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค วาดเส้น 
ขนาด  100 x 100 ซม. 
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ภาพที่ 35 ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิต หมายเลข 10 
ศิลปิน  ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม 
เทคนิค วาดเส้น 
ขนาด  100 x 100 ซม. 
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บทที่ 5 

 
บทสรุป 

 
วิทยานิพนธ์ “ภาพลักษณ์มนุษย์และสภาวะธรรมชาติของจิตในงานจิตรกรรม” ได้ผ่าน

กระบวนการคิดและวิจัย ในเชิงสร้างสรรค์และวิเคราะห์ เกี่ยวกับมนุษย์หรือภาพคน เนื่องด้วยหน่วย
ของสังคมหนึ่ง ๆ นั้น ประกอบไปด้วยมนุษย์ กฏระเบียบของสังคมมีผลโดยตรงต่อมนุษย์เรา ทว่าการ
พัฒนาการด้านจิตใจของมนุษย์ยังเชื่อมต่อกับกฏศีลธรรมอันเป็นกฏดั้งเดิมอยู่ก่อนและมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อบุคคลคนหนึ่ง การแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมจะเป็นไปได้ด้วยดีนั้น หากเริ่มที่ตัวบุคคลสังคมก็
จะพัฒนาไปได้ด้วยดีเช่นกัน 

ข้าพเจ้าหวังว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาและผู้ค้นคว้าวิจัย 
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