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 จารุวรรณ เมืองขวา: ภาพสะท้อนกุศโลบายในการท าความดี. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: 
ศ.(เกียรติคุณ) อิทธิพล ตั้งโฉลก และ อ.ทรงไชย บัวชุม. 109 หน้า. 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ภาพสะท้อนกุศโลบายในการท าความดี” 
ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะแสดงออกถึงเรื่องในวิถีชีวิตของคนไทยแฝงไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาต่างๆมากมาย 
ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความสุข ความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข ซึ่งหนึ่งในความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นคือ กุศโลบาย หรือ อุบาย 
เช่น เรื่องเล่านิทานและสุภาษิตส านวนไทย ที่เอาไว้สอนลูกสอนหลานให้ปฏิบัติตนอยู่ในครรลองที่ดี 
รู้จักแบ่งปัน มีน้ าใจ รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันพ่ีน้อง กุศโลบายหรืออุบายเหล่านั้นถูก
ปลูกฝังและหยั่งรากลึกอยู่ในแง่คิด วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยและประเพณีพ้ืนบ้าน วิทยานิพนธ์นี้
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคและวัสดุสื่อผสม โดยมีกลยุทธ์ในการสื่อสารผ่านกระบวนการระหว่าง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเทคนิค ตั้งแต่การแกะไม้ ปั้นดินสอพอง การตัดแปะกระจกสีและการกัด
กระจกด้วยน้ ากรด โดยแสดงออกมาในรูปแบบของจิตรกรรมสื่อผสม 3 มิติ ท าให้เกิดการทับซ้อนมิติ
ของภาพสะท้อนทั้งในความจริงและภาพลวงตา ซึ่งแสดงให้เป็นถึงห่วงกาลเวลาผ่านตัวของวัสดุที่
น ามาใช้ ท าให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์เรื่องราวในอุดมคติที่มีต่อภาพสะท้อนผลของกฎแห่งกรรมขึ้นมาและ
ในด้านของอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากการมองเห็นภาพสะท้อนของตนเองในผลงานศิลปะ เหมือนได้
เข้าไปสู่โลกในอุดมคติจินตนาการนั้นด้วย 
 ทั้งหมดนี้เพ่ือแสดงถึงศรัทธาที่มีต่อภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นค าสอนจากบรรพบุรุษของ
เราผ่านการผสมผสานระหว่างเรื่องราวทางอุดมคติไปสู่จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
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 JARUWAN MUEANGKHWA: THE REFLECTION OF STRATEGY IN DOING GOODNESS. 
THESIS ADVISORS: PROF.ITHIPOL THANGCHALOK,PH.D., SONGCHAI BUACHUM.  109 pp. 
 
 About a series of thesis artwork creation “The Reflection of Strategy in Doing 
Goodness”, I was willing to express Thai way of life with many useful indigenous 
knowledge systems to create happiness, relationship and relation among people in society 
for living together peacefully. One of indigenous knowledge systems descended from 
many generations is stratagems such as folk fables, Thai expressions and proverbs. We use 
these stratagems to teach descendants for behaving well, being openhanded, generous 
and harmonious as well as helping each other like a same family. These stratagems root 
and they are fostered in Thai’s point of view, way of life and folk customs such as reaping 
rice, building a house, building a temple, teaching knowledge of handcraft as well as 
painting a mural. These thesis artworks were created by using techniques of integration and 
materials integration. In the strategy of expressing, processes between traditions and 
techniques which were wood engraving, soft-prepared chalk molding, lacquering and glass 
decorating and glass etching by acidic substances were used. These were expressed in the 
3D mixed media art, so this created overlapped dimensions of the reflections in both 
reality and illusion. This showed a period of time through materials used. Thus, I created 
stories of ideal relating to a reflection in law of Karma and emotion happened from seeing 
my reflection in the artworks. It seemed as going to that ideal world of imagination as well. 
 This was to show respect to the indigenous knowledge, which is the instruction 
of our ancestors combining between the idealistic stories to the imaginary for creating 
artworks. 
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รักษาตัวของข้าพเจ้า หลวงปู่ศรีสังวราภรณ์ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บรรพบุรุษท้ังหลายของข้าพเจ้า 
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คุณยายบัวไฮ ชัชวาล, คุณตาเฉลิม ชัชวาล, นางนิรัตน์ เมืองขวาและนายพงศ์พิษณุ เมืองขวา บิดา 
มารดาผู้ให้ก าเนิด และคอยให้การสนับสนุนท้ังก าลังกาย ก าลังใจและสติปัญญาท่ีดีท่ีสุดแก่ข้าพเจ้าตลอด
มา 
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ประต ิมากรรมและ ภาพพ ิมพ ์ มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร  อาจารย ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณาจารย์ทุกท่านท่ีอบรมส่ังสอนถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาแก่
ข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ต้ังโฉลก และ
อาจารย์ทรงไชย บัวชุม ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  ผู้ท่ีให้ค าช้ีแนะแนวทางให้ความรู้ ให้ค าแนะน า 
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ความช่วยเหลือหลายส่ิงหลายอย่างแก่ข้าพเจ้า  
 ขอบคุณในน้ าใจญาติๆ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่ีคอยช่วยให้ค าแนะน า ติเตือน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลในทุกๆ ด้าน จนกระท่ังผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอให้ความดีงาม ผลบุญกุศลและ
ประโยชน์ต่างๆ ส าเร็จแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสนใจศึกษาต่อไป  
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บทที่ 1 
บทน า 

 

 กุศโลบายคือวิธีการที่เหมาะสมมีบ่อเกิดมาจากการคิดและสติปัญญาเพ่ือต้องการที่จะออก

จากปัญหาโดยวิธีการคิด โดยสังคมไทยปัจจุบันสามารถน าเอาความคิดในเรื่องของกุศโลบายมา

ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม น ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันของคน

ทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแต่การแก้ไขความโกรธ ความละโมบโลภมาก ความเห็นแก่ตัวและความขัดแย้ง

ต่างๆในสังคม เพื่อให้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน รู้จักอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเร้า จนน าไปสู่คุณภาพ

ชีวิตที่ดีของคนในสังคมได้ และที่ส าคัญที่สุดกุศโลบายในทางพุทธศาสนาเมื่อน า มาปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันแล้วนั้น จะท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

 ในไตรภูมิ พระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไทแต่งขึ้นเพ่ือประสงค์ที่จะเทศนาพระ

มารดาและได้ใช้ในการปกครองบ้านเมืองซึ่งเปรียบเสมือนกุศโลบายที่ต้องการสอนให้ประชาชนของ

พระองค์ละอายชั่วกลัวบาป ซึ่งไตรภูมิเก่ียวข้องกับเรื่องของนรก-สวรรค์ สอนให้คนรู้จักกระท าความดี

เพ่ือที่จะได้ขึ้นสวรรค์ ใครที่ท าไม่ดีผิดกฎผิดศีลธรรมก็จะต้องตกนรก พระมหาธรรมราชาลิไทจึงใช้

พระราชนิพนธ์ไตรภูมิปกครองประชาชนในบ้านเมืองให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 

 จากการที่กุศโลบายในไตรภูมิได้สอนให้คนละอายชั่วกลัวบาปท าดีจะได้ขึ้นสวรรค์ ท าชั่ว

ตกนรกนั้น สอดคล้องกับค าสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่า “คนเราทุกคนย่อมได้รับในสิ่งที่สมควรได้รับ

เสมอ ใครที่ท ากรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น” 

 กุศโลบายจากความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมในไตรภูมินั้นเพ่ือตั้งการให้คนละอายชั่ว

กลัวบาป ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างส าคัญในสังคมไทย ข้าพเจ้าเองมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องของกฎ

แห่งกรรมและเรื่องราวต่างๆที่มนุษย์จะได้รับจากการกระท าของตนเอง 

 จากความเชื่อความศรัทธาดังกล่าวท าให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงกฎแห่งกรรมนั้น

เปรียบเสมือนภาพสะท้อนการกระท าต่างของมนุษย์ที่ได้กระท าไว้ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

ทุกสิ่งท าอย่างย่อมเกิดข้ึนหมุนวนกันอยู่อย่างนั้น 
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 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคและวัสดุสื่อผสม โดยมีกลยุทธ์ในการสื่อสาร

ผ่านกระบวนการระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีและเทคนิค ตั้งแต่การแกะไม้ ปั้นปูนดินสอพอง 

การตัดแปะกระจกสีและการกัดกระจกด้วยน้ ากรด โดยแสดงออกมาในรูปแบบของจิตรกรรมวัสดุผสม 

(Mixed Materials) 3 มิติ ท าให้เกิดการทับซ้อนมิติของภาพสะท้อนทั้งในความจริงและถาพลวงตา 

ซึ่งแสดงให้เป็นถึงห่วงกาลเวลาผ่านตัวของวัสดุที่น ามาใช้ ท าให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์เรื่องราวในอุดมคติ

ที่มีต่อภาพสะท้อนผลของกฎแห่งกรรมขึ้นมา 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1.  ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานขึ้นเพ่ือน าเสนอถึงเรื่องของกุศโลบายในพระพุทธศาสนาที่ใช้

สอนให้คนท าความดี   

 2.  ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานขึ้นเพ่ือศึกษาเทคนิคกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้ผลงาน

ออกมามีรูปแบบเฉพาะแล้วพัฒนาผลงาน พัฒนาตัวตน พิสูจน์ตัวตนและอยู่เป็นอมตะ 

 3.  ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานขึ้นเพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวภาพสะท้อนในอุดมคติให้เห็นถึง

จินตนาการ ความเชื่อและความศรัทธาจากการท าความดี จนเกิดเป็น เอกลักษณ์ของวัฒนธรรม

ประเพณีอีสานและของคนไทย 

 4.  เพ่ือศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีการผสมผสานรูปแบบสื่อผสม 3 มิติ โดย

การน าเสนอกระบวนการทางด้านจิตรกรรม คุณสมบัติของวัสดุและเทคนิคที่แตกต่างเป็นตัวสร้าง

เนื้อหาร่วมไปกับการตีความทางด้านความหมายน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและค าสอนของบรรพบุรุษคือกุศโลบายในทางพระพุทธศาสนา (กฏแห่ง

กรรม) ซึ่งกระบวนการทางจิตรกรรมนี้เป็นกระบวนการท างานและการศึกษาในขณะฝึกปฏิบัติ

สร้างสรรค์ผลงานระหว่างผู้สร้างสรรค์กับผลงาน ภาษาภาพกับความหมาย และเพ่ือเป็นการศึกษา

ระหว่างผู้ชมกับการตีความทางความหมายและสุนทรียะกับผลงาน 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์  

 1.  เพ่ือต้องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติ ที่มีเนื้อหาที่มาจากค าสอนขอบ
บรรพบุรุษและพระพุทธศาสนา โดยน าเสนอมุมมองผ่านทางวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานและภาพใน
อุดมคติเรื่องราวประเพณีพ้ืนบ้านต่างๆ ซึ่งมีเหตุและผลเป็นจุดเชื่อมต่อในการฝึกมองเห็นปัจจุบันขณะ
ของผู้สร้างสรรค์กับผลงาน และผู้ชมกับผลงาน สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาระ 
 2.  ที่ส าคัญยิ่งแก่การท าความดีและการประพฤติปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามครรลองครอง
ธรรมของคน เพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
 3.  เพ่ือเป็นการศึกษาค้นคว้า และตีความเนื้อหาของค าสอนและกุศโลบาย โดยใช้หลักทาง
พระพุทธศาสนา มามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
 4.  เพ่ือเป็นต้องการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติ ที่สามารถสื่อสารและให้แง่คิด
ทางสังคมแก่สาธารณะชน 
 5.  เพ่ือเป็นการค้นหาแนวทางสร้างสรรค์งานจิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติ ที่ผสมผสานระหว่างค า
สอนทางพระพุทธศาสนา (กฎแห่งกรรม) เรื่องราวในอุดมคติและเทคนิคคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่ใช้ในการ
สร้างสรรค ์ท าให้เกิดความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 
สมมติฐานของการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของจิตรกรรมวัสดุผสม  3 มิติ โดยต้องการน าเสนอ

คุณสมบัติของวัสดุและเทคนิคที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยได้พัฒนาจากการใช้ไม้เก่าที่ทิ้ง

ร่อยรอยของกาลเวลาไว้ในตัวของวัสดุเอง น ามาตัด เจาะ เข้าเดือย ประกอบไม้ แกะไม้ มีเทคนิคการ

ปั้นปูนดินสอพองผสมกระดาษและกาวลงไปบนผิวไม้ และต่อมาได้พัฒนา โดยการน าเอาวัสดุกระจก

เงาที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนรูปลักษณ์การกระท าต่างๆของคนที่ส่อง ณ เวลานั้นๆ และกระจกสีเข้า

มาใช้ในผลงาน โดยใช้เทคนิคการตัดแปะกระจกสีและการกัดกระจกด้วยกรดกัดกระจก โดยลวดลาย

ที่เกิดจากการแกะไม้ ปั้นปูนดินสอพอง เขียนสีฝุ่น กัดกระจกนั้นเป็ นเรื่องราวในอุดมคติจาก

จินตนาการของข้าพเจ้าเอง  มีทั้งตัวละครและสถาปัตยกรรมอีสาน เพ่ือท าให้เกิดการทับซ้อนมิติในตัว

งาน เกิดร่องรอย พ้ืนผิวที่มาจากธรรมชาติด้วย และในส่วนที่ใช้วัสดุกระจกเป็นการสะท้อนนั้นเพ่ือ

ต้องการให้คนดูมีปฏิสัมพันธ์กับผลงาน ในด้านของอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากการมองเห็นภาพ

สะท้อนของตนเองในผลงานศิลปะ เหมือนได้เข้าไปสู่โลกในอุดมคติจินตนาการนั้นด้วย 
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงบริบทของความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม โดยการ

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติ โดยใช้วัสดุ ไม้เก่า ดินสอพอง และกระจก

ผสมผสานกับเทคนิคงานช่างแกะไม้ ลงสีฝุ่น ตัดติกระจกสี และการกัดกระจกด้วย 

น้ ากรดกัดกระจก มาแสดงถึงเรื่องราวของภาพสะท้อนของกุศโลบายที่ท าให้คนท าความดีที่เนื้อเรื่อง

เป็นนามธรรม แสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านคุณสมบัติของวัสดุเอง 

 1. ขอบเขตของเนื้อหา เนื้อหาสาระคือเรื่องของภาพสะท้อนของกุศโลบายในการท าความ

ดี ในเรื่องของกฎแห่งกรรม ความเชื่อที่ว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว,ท าสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลนั้น  

 2. ขอบเขตของรูปแบบ น าเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติ ในเรื่องราว

ของค าสอนของบรรพบุรุษ พระพุทธศาสนาและภาพสะท้อนในอุดมคติจากกุศโลบายที่สอนให้คนท า

ความด ี

 3. ขอบเขตของเทคนิค การใช้เทคนิคและวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุสมัยใหม่ คือ ไม้

เก่า การเข้าเดือนประกอบไม้ ดินสอพองผสมกาวกับกระดาษ และกระจกเงา กระจกสี ผสมผสานกับ

เทคนิคงานช่างคือการแกะไม้ ลงสีฝุ่น ปั้นปูนตัดติดกระจก และเทคนิคการกัดกระจกให้เกิดลวดลาย

ด้วยกรดกัดกระจก 

 

ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 

 โครงสร้างขั้นตอนในการสร้างสรรค์มีล าดับดังต่อไปนี้ 

 1. ลงพื้นที่ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังวัด (ฮูปแต้มอีสาน) ศึกษาข้อมูลจากไตรภูมิและเอก

สาต่างๆ 

 2. ศึกษาเทคนิค และทดลองเทคนิคกับวัสดุจนได้เห็นถึงคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุและ

ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจจนสามารถน ามาประกอบกับเรื่องราวต่างๆ ได ้

 3. การสร้างภาพร่างเพ่ือวางโครงสร้างของตัวผลงานให้อยู่ในแนวความคิด 
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 4. การสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยแสดงออกผ่านกระบวนการทางวัสดุและเทคนิคในพ้ืนที่

ของโครงสร้างที่ก าหนดขึ้นตามภาพร่าง และเริ่มสร้างโครงสร้าง ตัด เจาะ แกะไม้ ปั้นปูน ลงสีฝุ่น  

กัดกระจกให้เกิดลวดลายและตัดแปะลงบนพ้ืนรองรับ 

 5. ติดตั้งผลงานและจัดไฟให้เหมาะสมเพ่ือให้ผลงานแสดงผลลัพธ์สะท้อนความรู้สึก

ออกมา 

 6. วิเคราะห์สรุปการสร้างสรรค์หาข้อดีข้อเสียและน ามาพัฒนางานชิ้นต่อไป 

 

วิธีการศึกษา 

 1. ตั้งประเด็นจากสิ่งที่สนใจร่วมกับส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารขั้นต้น 

ประกอบด้วย ภาพถ่ายฮูปแต้มอีสานจากสถานที่จริง หามุมมองทัศนียภาพใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว

ธรรมชาติ 

 2. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารชั้นรอง ประกอบด้วย หนังสือ บทความ และ

เอกสาร ได้แก่ ความเชื่อของคนอีสาน กุศโลบายต่างๆ เรื่องราวของไตรภูมิพระร่วง เทคนิควัสดุที่

สนใจ และผลงานของศิลปินที่ให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 

 3. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลใหม่ ด้านรูปร่าง รูปทรง ด้วย

การร่างภาพ (sketch) แล้วเพ่ิมลดรายละเอียด ออกแบบรูปทรงและจัดองค์ประกอบภาพ 

 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงานจริง ปฏิบัติงานจริง การสร้างสรรค์งานด้วย 

กระบวนการทางทัศนศิลป์ ปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนของเทคนิคจิตรกรรมวัสดุสื่อผสม เริ่มตั้งแต่

การออกแบบโครงสร้างของงาน ตัดไม้ การแกะไม้ การเข้าไม้ การตัดกระจก การกัดกรดกระจก การ

ลงสีฝุ่น การปิดทองค าเปลว และการปั้นดินสอพอง 

 5. วิเคราะห์โครงสร้างศิลปะ เนื้อหาและรูปแบบ 

 6. สรุปผลและประโยชน์ ที่ดีรับจากการสร้างสรรค์ 

 7. การน าเสนอผลงานและติดตั้ งผลงาน พร้อมเล่มเอกสารในส่วนวิทยานิพนธ์

ประกอบการสร้างสรรค์  

 8. จัดแสดงผลงานสู่สาธารณะ 
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แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1. ประเพณีผีขนน้ าบ้านนาซ่าว ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 2. วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น, หนังสือฮูปแต้มอีสาน, ฮูปแต้มประดับกระจก วัดเชียงทอง  

หลวงพระบาง และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 3. ความทรงจ าวัยเด็ก ประสบการณ์ในการทดลองใช้วัสดุและประสบการณ์จากการ

ท่องเที่ยว 

 4. สื่ออินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ และอ่ืนๆ 

 5. ค าบอกเล่าแนะน าของผู้เฒ่าผู้แก่ ญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าในหมู่บ้านและครูอาจารย์ทุก

ท่าน 
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บทที่ 2 
ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ได้เกิดจากการสังเกตพิจารณาตนเองความสนใจในการ
ฝึกรู้จักการที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะ รวมถึงการได้ตระหนักคิดถึงผู้คนรอบๆ ข้างว่าพวกเขาเหล่านั้นก็
สมควรท่ีจะต้องศึกษาพิจารณาตนเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะเช่นเดียวกัน ส่ิงเหล่านี้คือเรื่องของกฎแห่ง
กรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีว่าคนเรานั้นเมื่อได้กระท าส่ิงใดขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะได้รับผลของการ
กระท าเหล่านั้นเช่นกัน จึงน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 3 มิติ 
ของข้าพเจ้าในวิทยานิพนธ์นี้ เป็นการน าองค์ประกอบต่างๆ ท้ังในด้านข้อมูลและเทคนิคต่างๆ จาก
การค้นคว้า ท้ังทางด้านประสบการณ์ รวมถึงแนวความคิดทางปรัชญา ภูมิปัญญาพื้นบ้านจากบรรพ
บุรุษ ความสนใจในเรื่องของไตรภูมิ เรื่องของกฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์ต่างๆ มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความเกี่ยวโยงของรายละเอียดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

ทัศนคติที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านี้ ได้ใช้กระบวนการทางจิตรกรรมทางด้านรูปแบบ 

เนื้อหา วิธีการกระบวนการสร้างสรรค์และวัสดุมาเป็นตัวสร้างเนื้อหา ในขณะท่ีตัวของวัสดุท่ีน ามาใช้ 
เช่น ไม้ ท่ีแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของกาลเวลา ให้ความหมายในเชิงอัตวิสัย (subjectivity) ภาวะท่ี
เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึก และการใช้กระจกเพื่อสร้างการตอบสนองของเนื้อหาของการอยู่กับปัจจุบัน
ขณะของผู้ท่ีมองผ่านเข้าไป ให้ความหมายในเชิงภววิสัย (objectivity) เพื่อสะท้อนถึงผลของกฎแห่ง
กรรม คือกฎแห่งจักรวาล กฎความโน้มถ่วงท่ีว่าโลกมีแรงดึงดูดให้วัตถุตกลงมาถึงพื้นนั้นเอง กฎแห่ง
จักรวาลคือกฎท่ีควบคุมท้ังจักรวาล ทุกส่ิงทุกอย่างอย่างท่ีเกิดขึ้นจ าต้องมีท้ังเหตุและผลเป็นของมัน
เอง ถึงกระนั้นก็ตามผู้ชมก็สามารถต้ังสมมุติฐานตีความหมายจากการมองภาพท่ีเกิดขึ้นได้อย่างอิสระ 
ท้ังนี้เพราะจิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติได้ท าหน้าท่ีในการส่ือสารความหมายในตัวของมันเอง โดยการ
เข้าถึงความหมายของแต่ละภาพนั้นผู้ชมจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวรวมถึงความรู้สึกตีความและท า
ความเข้าใจจากภาพนั้นๆ ได้ด้วยตนเอง 
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ที่มาของความคิดและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 
ในวิถีชีวิตของคนไทยแฝงไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ มากมาย ท่ีเป็นประโยชน์ในการ

สร้างความสุข ความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ซึ่งหนึ่ง
ในความรู้และภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นคือ กุศโลบาย หรือ อุบาย เช่น เรื่องเล่านิทาน 
และสุภาษิตส านวนไทย ท่ีเอาไว้สอนลูกสอนหลานให้ปฏิบัติตนอยู่ในครรลองท่ีดี รู้จักแบ่งปัน มีน้ าใจ 
รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันพี่น้อง กุศโลบายหรืออุบายเหล่านั้นถูกปลูกฝัง และหยั่งราก
ลึกอยู่ในแง่คิด วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยและประเพณีพื้นบ้าน ได้แก่ การลงแขกท านา การปลูก
บ้านเรือน การสร้างวัดวาอาราม การถ่ายทอดความรู้ทางช่าง รวมท้ังในการเขียนรูปในงานจิตรกรรม
ฝาผนัง เป็นต้น 

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจด้านจิตรกรรม 
การค้นคว้าหาข้อมูลเป็นส่ิงส าคัญต่อกระบวนศึกษา การได้อิทธิพลก็เช่นกัน ถือว่าเป็น

ส าคัญมากต่อกระบวกการศึกษา เพื่อสร้างประสบการณ์ ความรู้ สร้างทัศนคติน าไปสู่การบูรณาการ
เพื่อแสดงออกถึงความคิดและสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อไป 

จิตรกรรมต้ังแต่ด้ังเดิมมาเป็นศิลปะ 2 มิติ และ มีมิติท่ี 3 คือความลึกเป็น “มายา” ลวงตา
ผู้ดูด้วย เส้น สี น้ าหนัก และพื้นผิวให้ดูลึกทะลุเข้าไปในผิวระนาบของผืนผ้าใบ ต่อเมื่อมาถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 จิตรกรรมได้ขยายตัวแปรเปล่ียน ท้ังนูน หนา ยื่นออกมา และหลีกหนีหลุดออก
จากกรอบส่ีเหล่ียมจนกลายเป็น “วัตถุ” ซึ่งมีความเป็นจริงในตัวเอง มิใช่ภาพ “มายา” ท่ีจ าลองหรือ
เลียนแบบชีวิตและโลกอีกต่อไป หรืออาจจะกล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือจิตรกรรมมิได้ถูก “จ ากัด” อยู่ใน
ความหมายแบบด้ังเดิมท่ีถือปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี แต่จิตรกรรมเป็นอะไรก็ได้ แล้วแต่ความเช่ือ 
ทัศนะ ความคิดของศิลปินแต่ละคนแบบ “ปัจเจกนิยาม” การแยกประเภทของจิตรกรรมก็อาจจะแยก
ได้เพียง 2 ประเภทกว้างๆ คือ 1. จิตรกรรมลวงตาในแบบด้ังเดิม ท่ียังมีศิลปินนิยมท ากันอยู่อย่าง
แพร่หลายมาขาดตอนอยู่ท่ัวโลก ประเภทท่ี 2 คือจิตรกรรมท่ีเป็น “วัตถุ” ไม่ลวงตา ไม่เลียนแบบส่ิง
ใดๆ จิตรกรรมประเภทนี้ใช้ทัศนธาตุ เช่นเดียวกับประเภทแรก แต่ใช้ทัศนธาตุส่ือความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึก ความงาม และความหมายโดยตรง และรูปแบบก็อาจจะเป็นท้ังแบบรูปธรรมหรือนามธรรม
ก็ได้ ดังตัวอย่างเช่น 

จิตรกรรมของแจสเปอร์ จอห์น (Jasper Johns, 1930) ช่ือ ธง 3 ผืน (Three Flags, 
1958) เป็นภาพธงชาติอเมริกันซ้อนกัน 3 ผืน ผืนใหญ่อยู่ด้านล่าง ซ้อนทับด้วยผืนกลาง และผืนเล็ก
นูนหนาจริงเป็นปริมาตรขึ้นมา เป็นวัตถุไม่ดูลวงตา ภาพธงผืนใหญ่ด้านล่างสุดถูกขยายจนเต็มพื้นท่ี
กรอบส่ีเหล่ียมของผืนผ้าใบ ไม่เหลือท่ีว่าง (Space) และไม่มีพื้นหลัง (Back Ground) ผืนผ้าใบท่ี
ซ้อนทับกันหนา 3 ช้ัน เต็มไปด้วยร่องรอยและพื้นผิวของสีนูนหนาอันเกิดจากฝีแปรงท่ีซ้อนทับกัน
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หลายช้ัน ธงชาติอเมริกันเป็นเช่นเดียวกับวัตถุส าเร็จรูป (Ready-made) ท่ีสืบสานต่อจาก ดูชองป์ แต่
จอห์นคิดต่อยอดเปล่ียนจากวัตถุจริงมาเป็นจิตรกรรมท่ีมีปริมาตรหนาอย่างเช่น ประติมากรรม 
จิตรกรรมของเขา จึงเป็นท้ัง “ภาพ” ของธงท่ีเกิดจากการระบายสีอย่างแบนเป็นระนาบและแข็งตรง 
ไม่มีมิติทางลึกท่ีดูลวงตา ธงของเขาจึงหาใช่ธงจริงทางกายภาพที่เป็นผืนผ้าปลิวไสวได้ในสาบลม แต่ธง 
ของจอห์นเป็น “มายา” ในขณะเดียวกันธงของเขาก็เป็นวัตถุและเป็น “ความเป็นจริง” ทางจิตรกรรม
ในตัวเองมิใช่การจ าลองธงให้ดู “เหมือนจริง” ผลงานของเขาจึงดูก้ ากึ่งระหว่าง “มายา” กับ “ความ
เป็นจริง” “วัตถุกับจิตรกรรม” และ “จิตรกรรมกบัประติมากรรม” 

อีกตัวอย่างหนึ่งท่ีเด่นชัดของจิตรกรรมวัตถุก็คือจิตรกรรมของแฟรงค์ สเตลล่า (Frank 
Stella, ค.ศ. 1936) ช่ือ “คูราซาน เกท, วาริเอช่ัน ll (Khurasan Gate, Variation ll, 1970)”
จิตรกรรมช้ินนี้ของสเตลล่าใช้คณิตศาสตร์และเรขาคณิตสร้างเส้นตรง หรือเส้นโค้งเป็นแถบขนาน ท่ี
เขาได้รับความบันดาลใจมาจากธงท่ีเป็นแถบสีแถบสีแบนเป็นระนาบ แต่จิตรกรรมของเขามิได้อ้างอิง
ธงชาติใดๆ ในแบบของแจสเปอร์ จอห์นส์ ลายแถบสีของสเตลล่าดูเหมือนลวดลายตกแต่งเป็นระเบียบ
เป็นแบบแผน ไม่มีท้ังจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบ เป็นลวดลายสากล อิสระ และเป็นเอกเทศไม่อ้างอิงส่ิง
ใดๆ แต่เป็นจิตรกรรมนามธรรมท่ีเกิดจากการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเป็นจริงในตัวเอง  ลายแถบสี
เป็นท้ังเรื่องราว เนื้อหา องค์ประกอบ รูปทรงและโครงสร้างในตัวเอง รูปร่างด้านนอกของผลงานได้
หลีกพ้นจากกรอบส่ีเหล่ียม เป็นรูปทรงเรขาคณิตอิสระท่ีเป็นไปตามแบบแผนของลายแถบสีท่ีขยาย
ออกมาจากภายใน สเตลล่าเน้นความเป็นจริงของจิตรกรรมวัตถุ ด้วยการใช้สีท่ีผลิตเพื่ออุตสาหกรรม 
การใช้ระนาบแบนไม่ดูลวงตาและการเพิ่มขอบความหนาของภาพให้ยื่นหนาลอยออกมาจากผนังอย่าง
เด่นชัด 

แฟรงค์ สเตลล่า ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อปี ค.ศ. 1964 ว่า “จิตรกรรมของผมต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงท่ีว่า อะไรที่มองเห็นนั้นมันก็อยู่ท่ีนั้น มันเป็นวัตถุจริงๆ จิตรกรรมช้ินไหนๆ ก็เป็นวัตถุ 
ใครก็ตามท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องเพียงพอในท่ีสุดก็จะเผชิญหน้ากับความเป็นวัตถุ ของอะไรก็ตามท่ีมันเป็น
ตามท่ีเขาท าส่ิงของ ก็ควรน ามาพิจารณาท้ังหมด ถ้าจิตรกรรมสามารถโน้มน้าวเพียงพอ แม่นย า
เพียงพอ หรือถูกต้องเพียงพอท่ีคุณจะสามารถดูมันได้ ท้ังหมดท่ีผมต้องการให้ผู้อื่นได้รับจากจิตรกรรม
ของผมและท้ังหมดท่ีผมจะได้รับจากจิตรกรรม คือข้อเท็จจริงท่ีคุณสามารถมองเห็นความคิดท้ังหมด
โดยไม่สับสน....อะไรท่ีคุณเห็นก็คืออะไรท่ีคุณเห็น” ข้อความนี้บ่งบอกถึง “สารัตถะ” แห่งศิลปะมินิ
มอล ท่ีลดความยุ่งยาก ซับซ้อน ท้ังทางปรัชญา เรื่องราว เนื้อหา และความหมายต่างๆ ออกไปจน
หมดเหลืออยู่เพียง “ความเป็นวัตถ”ุ ในตัวมันเอง วัตถุอะไรที่ผู้ดูมองเห็นก็คือคุณค่าในตัวของมันเองท่ี
ผู้ดูจะได้รับ ตรง ชัด เป็นตรรกะไม่อ้อมค้อม ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ ท้ังนัยตรง หรือแอบแฝงใดๆ 
นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงความคิดในการท าจิตรกรรมให้เป็นวัตถุ มิใช่จิตรกรรมลวงตาอย่างชัดเจนอีก
ด้วย 
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นอกจากจิตรกรรมลวงตาและจิตรกรรมวัตถุท่ีกล่าวไปแล้วยังมีจิตรกรรมท่ีผสมกับ
ประติมากรรมแบบครึ่งต่อครึ่งอย่างเห็นได้เด่นชัดจากตัวผลงาน บ่งบอกถึงเจตนาของศิลปินท่ีต้องการ
น าเอาวิจิตรศิลป์สองประเภทหลักในอดีตท่ีแยกออกจากกันมาต้ังแต่แรกเริ่ม มาผสมผสานให้เป็นหนึ่ง
เดียวอย่างเท่าเทียมกันใช้ท้ังสีท่ีเป็นภาษาเฉพาะของจิตรกรรม และปริมาตรท่ีเป็นภาษาเฉพาะของ
งานประติมากรรม คือตัวอย่างผลงานตามภาพประกอบของ ฌอง ดูบุฟเฟ่ต์, ไวจา เซลมินส์ และมาร์
ติน โฮเบิร์ ต์ ท้ังในรูปแบบศิลปะนามธรรมและศิลปะรูปธรรม นี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งของการ 
“สร้างสรรค์” ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการคิดนอก “กรอบ” ของนิยาม ความเช่ือ ทฤษฎี หลักการ และ
คุณค่าเดิมๆ ท่ีเคยยึดถือกันมา1 

ภาพที่ 1 ฌอง ดูบุฟเฟ่ต์ (Jean Dubuffet), “Potable Landscape”, 1968 
ท่ีมา: ศาสตราจารย์อิทธิพล ต้ังโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์ จิตรกรรมขั้นสูง
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2550 ), 59. 

1 ศาสตราจารย์อิทธิพล ต้ังโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์ จิตรกรรมขั้นสูง 
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2550), 66-67. 
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ภาพที่ 2 ไวจา เซลมินส์ (Vija Celmins) 
ท่ีมา: ศาสตราจารย์อิทธิพล ต้ังโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์ จิตรกรรมขั้นสูง 
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2550), 59. 

ภาพที่ 3 มาร์ติน โฮเนิร์ต (Martin Honert), “Kinderkruezzug”, 1985-87, 200 x 160 cm. / 
265 x 430 cm. 

ท่ีมา: ศาสตราจารย์อิทธิพล ต้ังโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์ จิตรกรรมขั้นสูง 
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2550), 60. 
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อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไตรภูมิ 
ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมท่ีแต่งขึ้นโดยพระยาลิไท อันแปลว่าแดนสาม แดนสวรรค์ 

แดนมนุษย์ และแดนนรก ท่ีเกี่ยวเนื่องกับความเช่ือเรื่องสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิด  ซึ่งเป็น
กุศโลบายท่ีใช้ส่ังสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายข้ึน โดยจะมีเนื้อหาท่ีกล่าวถึงการ
ก าเนิดโลก การก าเนิดมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสูรกาย เทวดา ภพภูมิต่างๆ ท้ัง สวรรค์ โลกมนุษย์และ
นรก ซึ่งไตรภูมิถือเป็นโครงสร้างส าคัญของสังคมไทยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนละอายช่ัวกลัวบาป กระท า
แต่ในส่ิงท่ีดีงามการกระท าส่ิงใดลงไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี เราย่อมได้รับผลของการกระท าเหล่านั้น
กลับมาสู่ตัวเรา ไตรภูมิพระร่วงถือเป็นค าภีร์เพื่อสอนจริยธรรม คุณธรรม ให้แก่พุทธศาสนิกชนให้อยู่
ในครรลองครองธรรมท่ีถูกท่ีควรหรือถ้าในปัจจุบันก็เหมือนกฎหมายบ้านเมืองใช้ตักเตือน ส่ังสอนให้
คนเป็นคนดีและด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ข้าพเจ้าได้น าเอาอิทธิพลจากเรื่องของ
ไตรภูมิมาดังนี้ 

1. แผนท่ีไตรภูมิ
2. โลกและจักรวาล
3. เขาพระสุเมรุ

1. แผนท่ีไตรภูมิ
ข้อสังเกตส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับสมุดไตรภูมิแทบทุกฉบับก็คือการผนวกภาพ

แผนท่ีชายฝ่ังทะเลขอบอาณาจักรสยามและหมู่เกาะซึ่งเมื่อคล่ีสมุดไตรภูมิออกจะเห็นความต่อเนื่อง
ของจักรวาลจากมหานครนิพพาน เรื่องลงมาสู่เขาพระสุเมรุไปจนถุงอาณาจักรสยามและชุมพูทวีป แม้
องค์ประกอบของงภาพจะสะท้อนบริบทของสังคมลากรค้าขายสมัยนั้น เป็นต้นว่ามีรูปส าเภาจีนหรือ
วิลันดาประกอบในภาพ มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งมีเส้นโยงบอกระยะห่างของแต่ละเมืองหรือระหว่างเกาะ
หนึ่งกับอีกเกาะหนึ่ง หรือสมุดไตรภูมิบางฉบับก็เขียนภาพทุกเมืองเป็นเกาะ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วจะ
เห็นคลาดเคล่ือนของต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสถานท่ีต้ังและมาตราส่วนท่ีแท้จริง ซึ่งแม้สมุดไตรภูมิ
ท่ีคัดลอกต่อมาในยุตหลังเช่นฉบับสมัยกรุงธนบุรี ก็ไม่ได้พยายามท่ีจะแก้ไขความคลาดเคล่ือนในแผนท่ี
ของสมุดไตรภูมิแต่อย่างใด แต่จะเห็นว่าประเด็นส าคัญในแผนท่ีคือการสร้างให้ “อยุธยา”เป็น
ศูนย์กลางของแผนภูมิจักรวาลนี้ เช่นเส้นท่ีโยงการเดินทาง ก็จะมีจุดก าเนิดท่ีอยุธยาดังนั้นความหมาย
ของแผนท่ีในสมุดไตรภูมิ จึงมิใช่เพื่อประโยชน์ส าหรับการเป็นแผนท่ีน าทางคมนาคม แต่แผนท่ีเพื่อปัก
ปันเขตแดนของราชอาณาจักรทางจินตนาการให้เกิดส านึกร่วมในจักรวาลทัศน์เดียวกัน และเช่ือมโยง
ว่าราชส านักอยุธยาเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทัศน์ดังปรากฏในแผนท่ี รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของมัชณิม
ประเทศแห่งชมพูทวีป ซึ่งในคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินจฉยกถา ได้กล่าวถึงมัชณิมประเทศหมายถึงดินแดนท่ี
พระพุทธเต้า พระโพธิสัตว์ และมหาสาวก รวมถึงผู้มีบุญจะมาบังเกิดได้ ซึ่งในบริบทนี้ย่อมหมาย
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รวมถึงธรรมิกราชผู้เป็นธรรมราชา หน่อพุทธางกูรหรือพระโพธิสัตว์หรือพระจักรพรรดิราช ผู้ซึ่งครอง
อาณาจักรอยุธยาอันเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลนี้นั้นเอง หมายความว่ารัฐชาติในมิติของราชอาณาจักร
และมิติทางศาสนาตักรย่อมแสดงความหมายสอดคล้องเกื้อกูลกันและไตรภูมิก็ได้อธิบายสถานะ
ความสัมพันธ์ของผู้คนในรัฐไว้อย่างชัดเจ้งแล้ว กระท่ังครอบคลุมจินตนาการของผู้คนต้ังแต่อดีตกาล
ตนถึงภพภูมิเบ้ือหน้าอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 

นอกจากนั้นยังมีการสร้างประวัติศาสตร์ (นิทาน) โบราณคดีแทรกลงในแผนท่ีไตรภูมิ
อันเป็นท้องมหาสมุทรเช่นเรื่องพระพุทธโฆษาจารย์เดินทางไปลังกาหรือนิทานชาดกท่ีตัวละครต้อง
ผจญทะเลเช่น กากาติกชาดก ทหิวาหนชาดก หรือจตุรทวารชาดก เป็นต้น โดยจะยกเอาภาพ
เหตุการณ์ส าคัญมาจ าลองในภาพสักเพียงหนึ่งสถานการณ์เท่านั้น2 
โลกและจักรวาล 

2. โลกและจักรวาลในทางพุทธศาสนานั้นถูกอธิบายในความหมายแตกต่างไปจากท่ีเราใช้
กันในปัจจุบันโดยท่ัวไป ซึ่งในภาษาสันสกฤตโลก แปลว่า ส่องสว่าง และในอีกความหมายหนึ่งแปลว่า 
การท าลาย ซึ่งในทางพุทธศาสนาจะสามารถแปลได้เป็นสองนัยอย่างกว้างคือหมายถึง สภาวะท้ังปวงท่ี
ปรากฏ หรือ ส่ิงท่ีต้องย่อยยับหรือแตกดับไปในท่ีสุด ซึ่งจะบ่งช้ีออกได้เป็น 3 ลักษณะโลกคือ 

2.1 สังขารโลก คือ โลกของสังขาร ค าว่า “สังขาร” ในท่ีนี้หมายถึง ส่ิงท้ังปวงท่ีถูก

ปัจจัยปรุงแต่ง, ส่ิงท่ีเกิดจากเหตุปัจจัย ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  

สังขารโลกท่ีเป็นนามธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นกฎของธรรมชาติ ได้แก่ กฎไตร 

ลักษณ์ กฎปฏิจจสมุปบาท และธรรมท่ีเป็นกฎทางศีลธรรม ได้แก่ กฎแห่งกรรม 

สังขารโลกท่ีเป็นรูปธรรม หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมท้ังหมด ท้ังท่ีมีชีวิต 

และไม่ชีวิต แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทอีกคือ 

อุปาทินนกสังขาร หรือ สังขารที่มีใจครอง หมายถึงส่ิงมีชีวิตต่างๆ 

อนุปาทินนกสังขารหรือ สังขารที่ไม่มีใจครอง เช่นแม่น้ า ทะเล ภูเขา พระอาทิตย์  

ดวงจันทร์ นี้เป็นต้น 
2.2 สัตว์โลก หมายถึง สภาพของสังขารที่มีวิญญาณครองท้ังหมด จะเป็นคน สัตว์หรือ

มนุษย์ก็ตาม ถือว่าเป็นสัตว์โลกเหมือนกันท้ังส้ิน มีลักษณะการเข้ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเรา- เขา 

ด้วยอวิชชา ความไม่รู้ แล้วก็เสวยทุกข์ด้วยเหตุนั้น ท้ังหมดนี้คือสัตว์โลก (มีความหมายตรงกับ อุปาทิน

นกสังขาร)  

2 เศรษฐวัฒน์ อุทธา, ไตรภูมิ พิพิธทัศนาพุทธจักรวาลทัศน์ (กรุงเทพมหานคร:  เอเธนส์, 
2557), 55-57. 
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2.3 โอกาสโลก หมายถึง โลกอันก าหนดด้วยโอกาส (เทว-สถานท่ี), โลกอันมีในอวกาศ, 

จักรวาล, โอกาสโลกนี้เรียกว่า ภาชนะโลกก็มีเพราะเป็นท่ีรองรับสรรพสัตว์ (มีความหมายตรงกับ อนุ

ปาทินนกสังขาร) หรือบางทีก็เรียกว่าโลกธาตุ 

เมื่อจะต้องอธิบายลักษณะของโลกในเชิงรูปธรรมแล้วนั้นคัมภีร์โลกศาสตร์จะใช้ค า
อยู่สองค าคือ โลกธาตุ และจักรวาลซึ่งให้ความหมายแทนกันได้ว่า “จักรวาลหนึ่งท้ังส้ินนั้น คือโบกธาตุ
อันหนึ่ง” หรือ “โลกธาตุ ช่ือว่าจักรวาล” ว่าด้วย “โลก” ท่ีปรากฏความในคัมภีร์พุทธศาสนา 
คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลีพยายามจ าแนกการให้ความหมายของ “โลก” ออกเป็น 2 แนวทาง คือ 

2.3.1 การให้ความหมายในเชิงนามธรรม เพื่ออธิบายความไม่เท่ียงตามกฎไตร

ลักษณะ ดังในโลกสูตรของสังยุตตนิกายสุตตันตปิฎก อธิบายว่า“ดูกรภิกษุท้ังหลาย ท่ีเรียกว่าโลก 

เพราะจะต้องแตกสลายอะไรเล่าแตกสลาย จักษุแตกสลาย รูปแตกสาย จักษุวิญญาณแตกสลาย จักษุ

สัมผัสแตกสลาย สุขเวทนาทุกขเวทนา หรือ อทุกข์ เวทนาท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย แตก

สลาย” 

ต่อมาคัมภีร์สมัยอรรถกถา ดังในคัมภีร์สมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย
ปิฎก ของพระพุทธโฆษาจารย์ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 อธิบาย “โลก” เพิ่มเติมว่าหมายถึง สังขาร
โลกและสัตว์โบก ซึ่ง สังขารโลก หมายถึง สัตว์โลกด ารงอยู่ด้วยอาหาร ส่วน สัตว์โลก หมายถึง โลกนี้
เท่ียวหรือไม่เท่ียว  

ในพุทธศตวรรษท่ี 19 คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาฎีกาของพระมหาสิริจตุรัง
คพล อธิบายศัพท์ว่า โลก ตามไวยากรณ์ลาลี มาจาก “ลุชุ”ธาตุท่ีหมายถึงการแตกสลาย 

2.3.2 การให้ความหมายในเชิงรูปธรรม ซึ่งในคัมภีร์ พระไตรปิฎกไม่ได้อธิบายไว้

ชัดเจนนักจนต่อมาคัมภีร์สมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัยปิฎก จึงได้ ให้ต าจ ากัดความว่าโลก

หมายถึงพื้นท่ีท่ีแสงพระจันทร์และแสงพระอาทิตย์ส่องไปถึง ซึ่งในคติพราหมณ์จะได้อธิบายค าว่าโลก

นั้นเป็นท่ีอยู่ของมนุษย์ มาจากค าว่า “โลกุ” ธาตุ ท่ีหมายถึงส่ิงท่ีมองเห็น3 

3 เศรษฐวัฒน์ อุทธา, ไตรภูมิ พิพิธทัศนาพุทธจักรวาลทัศน์ (กรุงเทพมหานคร: เอเธนส์, 
2557), 88-89. 
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ภาพที่ 4 ภาพเขาพระสุเมรุ จากไตรภูมิพระร่วงฉบับอยุธยา 
ท่ีมา: วังเหนือ, นทีสีทันดร. เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://eshann.com/?p=6487 

3. เขาพระสุเมรุ
ศูนย์กลางจักรวาล แกนกลางของไตรภูมิ เขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและ

เป็นแกนแห่งความหมันเวียน ท่ีพระอาทิตย์ พระจันทร์และดวงดาว ต่างต้องโคจรโดยรอบและเป็น
ภูเขาแรกที่ถือก าเนิดขึ้นหลังจากการพินาศไปของจักรวาล เขาพระสุเมรุ ความหมายแปลได้ตามตัวว่า 
เขาท่ีสูงอย่างน่าอัศจรรย์หรือเขาท่ีเปล่งรัศมีเรืองรอง แม้จะเป็นท่ีเข้าใจว่าเขาพะสุเมรุหมายถึงภูเขาท่ี
เป็นทองค า (ภูเขาทอง) แต่ท้ัง 4 ทิศ ก็เปล่งรัศมีต่างสีสันกันออกไป 

ทิศเหนือ เปล่งรัศมีเป็นสีทอง 
ทิศใต้ เปล่งรัศมีเป็นสีเขียวจากแก้วอินทนิล 
ทิศตะวันออก เปล่งรัศมีเป็นสีเงิน 
ทิศจะวันตก เปล่งรัศมีเป็นสีแก้วผลึก 
ซึ่งรัศมีท่ีเปล่งออกมาจากเขาพระสุเมรุนี้ ยังผลให้ท้ังมหาสมุทร มหาทวีป อากาศ 

ต้นไม้ ใบไม้ ท่ีอยู่ในทิศนั้นๆ มีสันสันแตกต่างกันออกไป ตามรัศมีของแต่ละทิศ4 

4 เศรษฐวัฒน์ อุทธา, ไตรภูมิ พิพิธทัศนาพุทธจักรวาลทัศน์ (กรุงเทพมหานคร: เอเธนส์, 
2557), 91-92. 
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ค าสอนในวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิท่ีถือเป็นคัมภีร์หรือเปรียบได้เหมือนกับกฎหมายใน
สังคมปัจจุบันเพื่อสอนให้พุทธศาสนิกชนกระท าแต่ส่ิงท่ีดีงามนั้น ไปจนถึง (กฎแห่งกรรม) นั้นก็คือ กฎ
ของวิทยาศาสตร์ กฎความโน้มถ่วง กฎแห่งแรงดึงดูด นั้นเอง ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้อิทธิพลจากกุศโลบายค า
สอนจากเรื่องไตรภูมินี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานมีเป้าหมายเพื่อให้ตัวของข้าพเจ้าเองและผู้ชมผลงานได้
มองเห็นปัจจุบันขณะของตนเองเพื่อตรวจสอบการกระท าของตนเองว่าในปัจจุบันขณะนี้ก าลังท าอะไร
อยู่ โดยแสดงกุศโลบายค าสอนผ่านทางวัสดุท่ีน ามาใช้ในตัวผลงานนั้นก็คือ กระจกเงา ท่ีสามารถ
แสดงผลสะท้อนในมุมมองการมองเห็นแก่ตัวผู้กระท าการส่องเอง 

อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติของมนุษย์ท่ีต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หมู่คณะและสังคมต้องการความรัก 

ความเข้าใจจากสมาชิกในกลุ่มและบุคคลอื่นๆ ร่วมท้ังการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้
อย่างมีความสุข มนุษย์นอกจากจะพึ่งพามนุษย์ด้วยกันแล้วยังต้องพึ่งพาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
การด ารงชีวิตด้วย ซึ่งท้ังหมดคือ ปัจจัย 4 อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ท้ังหมด
ล้วนได้มาจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังส้ิน ดังบทความปัจจัยส่ีของชาวบ้านนี้ 

ปัจจัยส่ีของชาวบ้าน 
มนุษย์ในโลกจะอยู่ได้อย่างสงบสุข ถ้ามีปัจจัยท่ี คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัยและ

ยารักษาโรค แต่ถ้าคิดในอีกแง่หนึ่งก็คือ หากทุกคนพอใจเพียงปัจจัยส่ีท่ีตนมีอยู่แล้ว ไม่ขวนขวายท า
ประโยชน์ต่อไป ส่ิงท่ีมีอยู่ก็ค่อยๆ หมดส้ินลงไปทุกวัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกชีวิตต้องท างาน เพื่อใช้
แรงงานแลกมาให้ได้ซึ่งปัจจัยส่ีส าหรับเล้ียงตนเองและครอบครัว การท างานท าให้มนุษย์ต้องพบเห็น
กับส่ิงแวดล้อม ผู้คน วัตถุต่างๆ อันเป็นแนวโน้มท่ีจะท าให้ได้สัมผัสกับรูป รส กล่ิน และเสียง หากผู้ใด
มีจิตใจท่ีอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง ส่ิงต่างๆ ดังกล่าว จะเป็นเหตุดึงดูดจิตใจของผู้นั้นให้เพ้อฝัน มัวเมาและ
ลุ่มหลงจนเกิดกิเลสขึ้นลงท้ายด้วยความโลภ ความโกรธ และความหลง 

“ความโลภ” เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีตนปรารถนา เนื่องมาจากสาเหตุท่ีต้องการยกระดับ
ตนเองให้เท่าเทียมกับผู้อื่นท่ีเขามีมากกว่า จึงพยายามทุกวิถีทางท่ีจะได้ส่ิงต่างๆ มา แม้จะรู้ว่าการ
กระท าบางอย่างเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง แต่อ านาจฝ่ายต าของความโลภก็ท าให้ลืมตัว 

เมื่อไม่ได้ส่ิงท่ีต้องการก็เกิด “ความโกรธ” อาจจะโกรธตัวเองท่ีไม่มีความสามารถ โกรธ
โชคชะตาท่ีต่ าต้อยน้อยหน่าผู้อื่น โกรธทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับตนว่าเป็นเหตุให้ตนไม่สมปรารถนาในส่ิง
นั้นส่ิงนี้เมื่อโกรธแล้วก็ย่อมมี “ความหลง” ในทางท่ีผิดมัวเมากับส่ิงไม่ดีท้ังหลาย เห็นผิดเป็นชอบลง
ท้ายด้วยความอิจฉาริษยาผู้อื่น เป็นเหตุให้ต้องการแก่งแย่งชิงดีหากจะลองพิจารณาดูว่า “ปัจจัยส่ีของ
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ชาวบ้าน” จะช่วยให้เรามีจิตใจสงบสุขได้เพียงใดหรือจะช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์ มีพลานามัยท่ี
สมบูรณ์ได้แล้ว ท่านจะไม่ลองท าจิตใจของท่านให้เป็น “ชาวบ้าน” ดูบ้างหรือ 

1. กินอาหารแบบชาวบ้าน
การกินอาหารมากไปน้อยไปเป็นโทษท้ังนั้น ควรเลือกกินอาหารท่ีเป็นประโยชน์ 

อาหารดีไม่จ าเป็นต้องแพงมีขายตามภัตตาคารท่ีมีช่ือหรือปรุงเป็นพิเศษโดยฝีมือพ่อครัว แม่ครัวท่ีมี
ช่ือเสียง อาหารถูกๆ ปรุงอย่างชาวบ้าน รสธรรมชาติ สะอาด ถูกหลักอนามัยอาจจะช่วยให้เรามี
สุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันถือว่าเป็นโรคของผู้มีอันจะกินด้วยซ้ าไป อาหารจ าพวกแป้ง เช่น 
ของหวาน น้ าตาล ฯลฯ อาหารจ าพวกไขมัน เช่น ขาหมู เนื้อหมูสามช้ัน กะทิ ของทอด ฯลฯ ไม่
เหมาะส าหรับคนอ้วน อาหารเผ็ดร้อน รสจัด ไม่เหมาะส าหรับผู้เป็นโรคกระเพาะล าไส้ อาหารหรือ
ขนมท่ีปรุงแต่งด้วยสีสันสวยงามมีอันตรายต่อร่างกายตรงกันข้ามอาหารประเภทผักทุกชนิดมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้ขับถ่ายบางชนิดมีตัวยาอยู่โดยธรรมชาติอีกด้วยการรู้จักประมาณในการ
กิน ตามค าสอนของพระพุทธองค์ จะช่วยทั้งประโยชน์ต่อพลานามัยและลดความส้ินเปลืองยิ่งในสมัยท่ี
ภาวะเศรษฐกิจก าลังบีบรัดอยู่อยู่เช่นขณะนี้ การกินแบบชาวบ้านย่อมเป็นหนทางช่วยเราให้รอดพ้น
จากโรคอีกอย่างหนึ่งด้วยคือสุขภาพจิตพิการ อันเนื่องมาจากการไม่รู้จักประมาณในการกิน 
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2. เครื่องนุ่งห่มแบบชาวบ้าน
แฟช่ันใหม่ทันสมัยน ามาซึ่งความเจริญตาเจริญใจต่อผู้ท่ีได้พบเห็นส่ิงเหล่านั้นก็

อาจจะเหมาะสมกับคนเพียงกลุ่มเล็กๆ ส่วนการใช้เครื่องนุ่งห่มแบบชาวบ้านมิได้หมายถึงส่ิงล้าหลังแต่
อย่างใด แท้ท่ีจริงแล้วก็คือการใช้เครื่องนุ่งห่มแบบชาวบ้านมิได้หมายถึงส่ิงล้าหลังแต่อย่างใด แท้ท่ีจริง
แล้วก็คือการใช้เครื่องนุ่งห่มท่ีเหมาะสมกับบุคลิกของแต่ละคน เริ่มต้ังแต่สีสันท่ีเข้ากับผิว วัย และ
รูปร่าง การตัดเย็บประณีต เรียบร้อย และน่าดูไม่จ าเป็นต้องวิ่งตามสมัยนิยมมีหญิงสาวเป็นจ านวนไม่
น้อยท่ีแต่งตัวสวยงาม ท้ังๆ ท่ีไม่ใช่คนสวยเส้ือผ้าท่ีสวมใส่เป็นเส้ือผ้าธรรมดา ตัดเย็บแบบง่ายๆ จาก
ร้านไม่มีช่ือ อาภรณ์ประดับกายมีเพียงเครื่องประดับราคาถูกๆ แลดูสวยเก๋หน้าตาก็งดงามอย่าง
ธรรมชาติปราศจากเครื่องส าอางยี่ห้อมีช่ือ เขาเหล่านั้นมีบุคลิกท่ีน่าชมประมาณราคาเครื่องนุ่งห่มของ
เธอ พอเหมาะกับสภาพแวดล้อมและอาชีพที่ประกอบอยู่บางครั้งจึงดูเหมือนจะแต่งกายแบบชาวบ้าน
อย่างแท้จริงส่ิงเหล่านี้อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้พบเห็นท่ัวไป แต่กลับเป็นคุณกับตัวหญิงสาวผู้นั้นท่ีมี
ได้สร้างความล่อแหลมให้กับสายตาเพศตรงข้ามท่ีมีจิตใจช่ัว ไม่ก่อให้เกิดความฟุ่ มเฟือย จนน ามาซึ่ง
ความทุกข์ในการต้องจ่ายเงินทองเป็นค่าเครื่องนุ่งห่ม กระท่ังต้องมีหนี้สินจิตใจของเธอจึงเป็นสุขมี
สุขภาพจิตแจ่มใส ความงามโดยธรรมชาติจึงเกิดขึ้นกับตัวเธอเอง โดยมิต้องอาศัยการตกแต่งอ าพราง
ความทุกข์ด้วยเครื่องส าอางยี่ห้อใดๆ 

3. ท่ีอยู่แบบชาวบ้าน
คฤหาสน์ใหญ่สวยงาม เพียบพร้อมด้วยข้าทาสบริวารมองดูจากภายนอกย่อมเป็น

ส่ิงพึงปรารถนาของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย อยากจะสัมผัส อยากจะมีโอกาสเป็นเจ้าของแต่จะมีสักกี่คนท่ี
โชคดีเช่นนั้น การอยู่แบบชาวบ้านก็อาจท าให้เราเป็นสุขได้ไม่แพ้ผู้ท่ีอยู่ในคฤหาสน์ท่ีเพียบพร้อมด้วย
ความสะดวกสบาย หากเรารู้จักท าให้ท่ีอยู่อาศัยสวยงามอย่างธรรมชาติ สะอาด สงบสุข ผู้อยู่อาศัยใน
บ้านหลังเล็กอาจเป็นสุขกว่าผู้อยู่คฤหาสน์ด้วยซ้ าไป ข้อส าคัญก็คือจิตใจของเราต้องสงบสุขกับท่ีอยู่
อาศัยนั้นอย่างแท้จริงจะเห็นได้ง่ายๆ ก็คือบ้านหลังเล็ก สะอาด เป็นระเบียบจะผ่อนคลายอารมณ์ตึง
เครียดของผู้เป็นเจ้าของจิตใจก็แจ่มใส ยิ่งในภาวะปัจจุบันท่ีอยู่อา ศัยใหญ่โตเสริมสร้างให้ค่าใช้จ่าย
สูงขึ้นก่อให้เกิดความกดดันต่อครอบครัวเพราะจะต้องหารายได้อย่างเพียงพอส าหรับรายจ่ายเป็น
หนทางหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพจิต แล้วท่านจะเลือกอยู่แบบชาวบ้านในบ้านหลังเล็กท่ีถูก
สุขลักษณะหรือท่านจะเลือกคฤหาสน์หลังใหญ่เพื่อบั่นทอนสุขภาพจิตของตนเอง 
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4. ยารักษาโรคแบบชาวบ้าน
สมัยบรรพบุรุษของเราหลานร้อยหลานพันปีมาแล้วไม่เคยสังเคราะห์ยารักษาโรค

แบบทันสมัยไม่เคยมีการแพทย์แบบทันสมัยเช่นปัจจุบันต้ังแต่รุ่นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ก็มีพลานามัย
ท่ีสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตท่ีดีงามยิ่งกว่าพวกเราเสียอีก กาจจะพูดได้ว่าท่านเหล่านั้นไม่เคยรู้จัก
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นพิษ ไม่เคยรู้จักโรคภัยอีกหลายอย่างท่ีเราพบกันอยู่เวลานี้เพราะอะไรหรือ ก็เพราะ
ธรรมชาติช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้โดยตรง คนโบราณไม่เคยมีรถชนิดต่างๆ ใช้ จะไปไหนก็ต้อง
เดินการเดินจึงช่วยจึงช่วยให้เขาได้ออกก าลังกายทางอ้อม บ้านเมืองสมัยก่อนไม่เคยแออัดเช่นทุกวันนี้
อากาศจึงบริสุทธิ์ โรงงานอุตสาหกรรมทันสมัยก็ไม่เคยมีเขาเหล่านั้นไม่เคยสัมผัสต่อพิษภัยของ
ส่ิงแวดล้อม สถานเริงรมย์ต่างๆ ไม่เคยมี เวลาพักผ่อนของเขาจึงอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง ยามเจ็บ
ไข้ก็ได้อาศัยพืชพันธุ์ไม้จากธรรมชาติช่วยเยียวยา เขามีชีวิตรอดได้อย่างไรจากยาธรรมชาติ จากการ
รักษาโรคภัยจากธรรมชาติ ท่านจะไม่ลองศึกษาดูบ้างหรือเผ่ือว่ายาจากธรรมชาติเหล่านั้นจะน าท่าน
ไปสู่ทางหนึ่ง ทางซึ่งลดความส้ินเปลืองโดยไม่จ าเป็น5 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับมนุษย์เป็นการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นรูปแบบสังคม
เดียวกันท าให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เมื่อมนุษย์อาศัยอยู่กับธรรมชาติจึงเกิดกุศโลบายให้มนุษย์
รักในธรรมชาติ เช่น การเอาผ้าเจ็ดสี การบวชต้นไม้ ไหว้บูชาผีปู่ผีย่า เจ้าท่ีเจ้าทาง จนเกิดเป็นความ
เช่ือสืบต่อกันมาถึงลูกหลานให้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นวัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ข้าพเจ้าจึงได้น าเอาอิทธิพลจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนี้มาสร้างเป็น
รูปทรงสัญลักษณ์เนื้อหาภายในตัวผลงาน ท่ีมีการเช่ือมต่อระหว่างบ้านต่อบ้าน การเข้าไม้ ประกอบไม้
ด้วยเดือยกลม รวมท้ังเรื่องราววัฒนธรรมตัวละครต่างๆ ในผลงานล้วนแล้วแต่เป็นความเช่ือท่ีมาจาก
การท่ีมนุษย์อยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังส้ิน 

5 ปัจจัยส่ีของชาวบ้าน, พญ. พาณี เตชะเสน, เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
https://www.doctor.or.th/article/detail/4730 
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อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อเก่ียวกับหน้ากากผีขนน้้าที่มีความสัมพันธ์กับศาสนา
และการนับถือบูชาวิญญาณ 

ในสังคมไทยเราต้ังแต่บรรพบุรุษเป็นต้นมามีความเช่ือในการนับถือบูชาผีกันมาแต่เดิมอยู่
แล้ว การนับถือผีของคนไทยก็มีความสัมพันธ์กับศาสนา ซึ่งในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาจะมี
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ขึ้นมากมาย เพื่อเป็นกุศโลบายให้คนรู้จักช่วยเหลือ สามัคคี เอื้อเฟื้อ เผ่ือ
แพร่ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีมีถ่ินฐานบ้านเกิดเป็นคนอีสานจังหวัดเลย 
และได้ซึมซับกับวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านมาต้ังแต่เด็กนั้นก็คือประเพณี “ผีขนน้ า” ซึ่งอยู่ใกล้ๆ บ้าน
ของข้าพเจ้าเอง จะมีการจัดพิธีการหลังจากผ่านพ้นวันวิสาขบูชาไปแล้ว ชาวบ้านนาซ่าวจะก าหนดเอา
วันแรม 1-3 ค่ าในเดือนหกเป็นวันส าคัญในการจัดพิธีกรรมเล้ียงบ้านหรือเล้ียงผีปู่ ผีย่า เป็นการแสดง
ความเคารพบรรพบุรุษและการท าบุญให้วัวและความท่ีมีบุญคุณในการช่วยชาวบ้านท าไร่ท านา จนท า
ให้เกิดอิทธิพลต่อลวดลายบนหน้ากากผีขนน้ าท่ีมีลายดอกบัวเครือ และลายผักแว่นซึ่งเป็นผักท่ีเกิดอยู่
ตามห้วยหนองคลองบึงท่ีวัวกับควายกินเป็นอาหาร ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสวยงาม อ่อนช้อย จน
ชาวบ้านน าลวดลายของผักพื้นบ้านท้ังสองอย่างมาประดิษฐ์เป็นลวดลายบนหน้ากากผีขนน้ าได้อย่าง
สวยงาม ท าให้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบ้านนาซ่าวท่ีต้องพึ่งพาวัวและควายในการท ามา
หากินในสมัยโบราณ  

ผีขนน้ า (แมงหน้างาม) บ้านนาซ่าว ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
เมืองเชียงคานปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์มาต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยกล่าวไว้ใน

ต านานพระธาตุศรีสองรักว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งราชอาณาจักรศรีอยุธยาและพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้างร่มขาว) ได้ร่วมกันพร้อมด้วยข้าทหารเจ้าบ้านผ่าน
เมืองต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเจ้าแสนเมืองได้มีส่วนร่วมในการสถาปนาพระธาตุนี้และหลังจากนั้นเจ้า
แสนเมืองได้เดินทางกลับแต่เสียชีวิตระหว่างการเดินทาง จึงมีผู้สร้างศาลขึ้นที่บ้านนาซ่าวต่อมาได้มีพิธี
บวงสรวงและมีการแสดงแมงหน้างามในพิธีสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

แมงหน้างาม (ผีขนน้ า) มีความเช่ือจากรากเหง้าเดียวกันกับปู่เยอย่าเยอ สิงห์แก้วสิงห์ค า 
จากอาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง สาเหตุท่ีมีแมงหน้างามตามแถบชายแดนอ าเภอเชียงคานนี้ก็สืบ
เนื่องมาจากผู้คนในแถบนี้ อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทร์ จึงถือเป็นประเพณี
ท้องถิ่นของผู้คนในแถบลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจากอาณาจักรล้านช้าง มี
รากฐานแนวคิด ความเช่ือมาจากการนับถือบรรพบุรุษ 
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การละเล่นแมงหน้างามในเขตอ าเภอเชียงคานจังหวัดเลยนั้น เจ้าแสนเมืองเป็นผู้ก าหนด
วันเล่นแมงหน้างามผ่านนางบัว (ร่างทรง) เพราะการละเล่นพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ เจ้าแสน
เมือง ต้องดุแลและช่ืนชมการเล้ียงหอ ซึ่งการเล้ียงหอนี้ก าหนดมีขึ้นในเดือน 3 หรือเดือน 6 เมื่อได้
ก าหนดวันเวลาแล้วก็จะเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ เหล้า หมากพลู บุหรี่ ผ้าแดง 1 เมตร เครื่องทรง 
1 ชุด เพื่อเซ่นวิญญาณเจ้านาย 

เมื่อประกอบพิธีตามประเพณีและวิญญาณเจ้าแสนเมืองมาเข้าร่างนางบัวหรือนางเทียม
แล้ว ร่างทรงจะพากันร้องร าท าเพลงสนุกสนานได้เวลาระยะหนึ่งก็จะนั่งพักแล้วเปิดโอกาสให้นางแต่ง
จ้ าหรือผู้ท่ีไปร่วมงานได้สนทนาถามเกี่ยวกับความเป็นความตายโชคลาภประจ าปี รวมท้ังได้ผูกข้อมือ
ให้เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อทุกคนได้ถามไถ่พอใจแล้ว เจ้าแสนเมืองก็จะบอกเหตุการณ์บ้านเมืองว่าปีนี้มี
เหตุการณ์ร้ายดีประการใดควรด าเนินการอะไรก่อน -หลัง และตอนท้ายจะบอกวันท าบุญและ
การละเล่นแมงหน้างาม หลังจากนั้นก็จะหาลูกบ้านหลานเมืองร่ายร าสนุกสนาน 

การละเล่นแมงหน้างามมีวัตถุประสงค์ 
เล่นถวายแก่เจ้าแสนเมือง 
ขอให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อยู่ดีมีสุข 
เล่นประกอบในบุญเดือนหกของบ้านนาซ่าว 
ร าลึกถึงบุญคุณของสัตว์เล้ียง วัว ควาย ท่ีท าคุณประโยชน์แก่ชาวบ้าน 
ขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล  

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบพิธีการละเล่นแมงหน้างาม แบ่งออกเป็นอุปกรณ์ในพิธีแห่ต้น
ดอกไม้เข้าผาม อุปกรณ์ในพิธีการละเล่นแมงหน้างามถวายเจ้านายและอุปกรณ์ในการแห่ต้นผ้ึงเข้าวัด 

เครื่องแต่งกายท่ีใช้ประกอบการละเล่นแมงหน้างามส่วนหัวประกอบด้วย เขาของแมงหน้า
งาม ท าจากกิ่งไม้ไผ่ท่ีน ามาดัดให้โค้งแล้วติดด้วยกระดาษสีต่างๆ เพื่อความสวยงามหลังจากนั้นจึง
น ามาเย็บติดกับผ้า ส่วนหน้าของแมงหน้างามท ามาจากไม้งิ้ว น ามาถากให้ได้รูปสวยงามแล้วแต่งแต้ม
สี เพิ่มความสวยงามชุดของแมงหน้างามท าจากผ้าฝ้ายเก่าท่ีน ามาตัดเย็บเป็นชุดยาว ไม้ครอบศีรษะท า
จากไม้ไผ่ท่ีน ามาสานแบบง่ายๆ สวมใส่ก่อนท่ีจะสวมหน้ากาก แขวนขอลอไว้ด้านหลัง เวลาเดินหรือ
เต้นจะส่งเสียงดัง 

ท่าร าการละเล่นของแมงหน้างาม ประกอบด้วย ท่าออกเหล่าเต้นหมู่ ท่าแหมบน้ าส่ าตม 
ท่าเข้าศอกตอกแหล่ง ท่าคอบเจ้า ท่าเล่นบุญชมช่ืน ท่าขอฟ้าขอฝน และท่าลาเลิก 
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เครื่องดนตรีประกอบการละเล่นแมงหน้างาม ประกอบด้วย กลอง กะลอ แซ่ง และแคนปัจจุบันยังมี
การละเล่นแมงหน้างามอยู่ 3 จังหวัดคือ เลย เพชรบูรณ์ และสกลนคร6 

ข้าพเจ้าได้น าเอาอิทธิพลจากความเช่ือเกี่ยวกับหน้ากากผีขนน้ าในรูปแบบของตัวละครผี
ขนน้ ามาเล่าเรื่องราวในอุดมคติของข้าพเจ้า เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเป็ นส่วนเติมเต็มของ
ผลงานสร้างสรรค์ 

ภาพท่ี 5 ภาพหน้ากากผีขนน้ าท่ีเพิ่งท าเสร็จท่ีบ้านนาซ่าว สถานท่ีบ้านของ นายวิชิต ธรรมพิทย์ 
(อบต.ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย) 

6 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย, แมงหน้างาม (ผีขนน้้า), เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-
performance/281-----m-s 
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ภาพที่ 6 ภาพหน้ากากผีขนน้ าท่ีเสร็จสมบรูณ์, สถานท่ีบ้านของ นายวิชิต ธรรมพิทย์ 
(อบต. ต าบลนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย) 

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาและเทคนิคพื้นบ้าน 
ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความชัดเจน ท่ีกลุ่มชนได้

ประสบการณ์ ส่ังสมไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา ภูมิปัญญาเป็นผลของการ
ใช้สติปัญญาการปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีกลุ่มชนนั้นต้ังหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้
แลกเปล่ียนสังสรรค์วัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่น หรือแก้ปัญหาได้ในส่ิงแวดล้อมและบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น ภูมิปัญญาจึงมีท้ังภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพื้นท่ี ภูมิปัญญา
ท่ีมาจากภายนอก และภูมิปัญญาท่ีผลิตใหม่หรือผลิตซ้ าเพื่อการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและความเปล่ียนแปลง7 

7 เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค:วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของ
ชาวบ้านไทย (นนทบุรี: โครงการกิตติเมธี สาขาวิชาศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2540), 11-12. 
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ข้าพเจ้าได้น าเอาอิทธิพลความรู้ ภูมิปัญญาจากเทคนิคช่างพื้นบ้าน ซึ่งเป็นความรู้ท่ีสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษมาใช้ คือ การประกอบไม้ด้วยหางเยี่ยว การเข้าเดือยกลมแบบช่างพื้นบ้าน  
การแกะไม้ การปั้นปูนดินสอพอง การติดประดับกระจกเงา กระจกสี มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
จิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติ เพื่อสร้างระนาบพื้นผิวในผลงานสร้างสรรค์ให้ดูมีความเคล่ือนไหวและมี
ความสนุกสนาน 

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์หิมพานต์ 
หากกล่าวถึงป่าหิมพานต์ในไตรภูมิ ศิลปินโบราณมีความรู้และจินตนาการถึงสัตว์ท่ีมี

รูปร่างหน้าตาท่ีพิเศษไปจากสัตว์ปกติท่ัวไป สัตว์เหล่านั้นจะมีความพิเศษมากเพราะในป่าหิมพานต์
เป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีท้ังพืชพันธ์ไม้ต่างๆ สัตว์ท้ังครึ่งสัตว์ครึ่งเทพ ครึ่งสัตว์ครึ่งคน 
สัตว์ปีกกึ่งสัตว์บกและกึ่งสัตว์น้ า เป็นจินตนาการของศิลปินโบราณข้าพเจ้าประทับใจและได้น ามาเป็น
แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ตัวละครในอุดมคติท่ีมีความเป็นเฉพาะตัวของข้าพเจ้าบนพื้นไม้และกระจก
เปรียบเสมือนกับการตั้งค าถามว่าจริงๆ แล้วสัตว์หิมพานต์เหล่านี้อาจจะมีตัวตนอยู่จริงๆ 
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ภาพที่ 7 ภาพศฤงคมัสยา, 26 x 38 เซนติเมตร 
ท่ีมา: ผศ.  สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, สัตว์หิมพานต์: จินตนาการแห่งแดนทิพย์ (กรุงเทพมหานคร: เทน
เดอทัช, 2555), 62. 

ภาพที่ 8 ภาพพญานาค, 26 x 38 เซนติเมตร 
ท่ีมา: ผศ.  สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, สัตว์หิมพานต์: จินตนาการแห่งแดนทิพย์ (กรุงเทพมหานคร: เทน
เดอทัช, 2555), 55. 
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อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปิน 
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เป็นเรื่องท่ียากท่ีจะคิดจินตนาการเองได้ท้ังหมด ข้าพเจ้า

จึงได้เริ่มต้นหาศิลปินที่มีแนวทางการสร้างสรรค์ในลักษณะท่ีเป็นแรงบันดาลใจเรื่องการใช้สัญลักษณ์ท่ี
ใกล้เคียงกับข้าพเจ้า น ามาผสมผสานกับอิทธิพลทางด้านอื่นๆ ท่ีข้าพเจ้าศึกษารวบรวมมาเป็น
แนวความคิด เทคนิค และกระบวนการน าเสนอ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ชุดนี้เสร็จสมบูรณ์แต่ยังคงความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าพเจ้า โดยศิลปินที่ให้อิทธิพลแก่ข้าพเจ้าคือ 

1. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข
2. แฟรงก์ สเตลล่า (Frank Stella)

1. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข
อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานสร้างสรรค์ในช่วงแรกเป็นผลงานท่ีแสดงถึงความรักในครอบครัว โดยใช้
ลักษณะของรูปทรงสามเหล่ียมส่ีเหล่ียมเป็นหลัก และใช้เส้นสีในบางส่วนของผลงานซึ่งเป็นบุคลิก
เฉพาะตนให้ความรู้สึกถึงความรักความดีงามของชีวิต ต่อมาได้มีการใช้สัญญาลักษณ์ความเป็นวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม เช่น สถาปัตยกรรม โบราณสถาน วัด ธรรมชาติ คน ซึ่งได้น าเรื่องราวท่ีได้จากการพบเห็น
ในระหว่างการเดินทาง ท าให้ผลงานมีรูปทรงท่ีแปลกไปจากเดิมคือมีความสนุกมากขึ้น ลักษณะของ
การใช้สีในผลงานเป็นส่ีท่ีเน้นไปในเรื่องของบรรยากาศท่ีสดใสนุ่มนวล และการใช้ทีแปลงเป็นจังหวะ
ให้เกิดเป็นเส้นท่ีมีความอ่อนช้อย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษารูปทรงสัญลักษณ์ในงาน
วิธีการจัดองค์ประกอบและรูปแบบการสร้างสรรค์ท่ีแสดงออกมาซึ่งความใสซื่อ ความบริสุทธิ์รวมถึง
ความประณีตในกระบวนการสร้างสรรค์ของอาจารย์ปริญญาน ามาวิเคราะห์  และพัฒนาผลงานของ
ข้าพเจ้าในรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของข้าพระเจ้าเองจึงหยิบรูปทรงของบ้านมาเป็นรูปทรง
หลักในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 9 รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข, บ้าน: วิกฤตการเมือง (จิตรกรรม), พุทธศักราช 2557, 
195 x 195 เซนติเมตร 

ท่ีมา: คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์, รองศาสตราจารย์ปริญญาตันติสุข, เข้าถึงเมื่อ 
13 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.finearts.su.ac.th/aseanway/artists/parinya-
tantisuk 
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ภาพที่ 10 รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข, บ้าน: ปฏิรูป (จิตรกรรม), พุทธศักราช 2557, 250 x 
250 เซนติเมตร 

ท่ีมา: “นิทรรศการแสดงศิลปกรรมในวาระเชิดชูเกียรติศิลปิน / อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 
พ.ศ. 2558”, รองศาสตราจารย์ปริญญาตันติสุข, เข้าถึงเมื่อ 13 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://psgartgallery.tumblr.com/page/51 
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2. แฟรงก์ สเตลล่า (Frank Stella)
ข้าพเจ้าสนใจในการใช้วัสดุส่ืออุตสาหกรรม ส่ือดิจิตอล การใช้สีสังเคราะห์ท่ีสดใส

เพื่อให้เกิดพื้นผิวให้ความรู้สึกสนุกสนาน การใช้รูปทรงเรขาคณิต เสาเหล่ียม เส้นโค้งแบบฝรั่งเศส เส้น
คล่ืน และองค์ประกอบตกแต่งสถาปัตยกรรม ผลงานจิตรกรรมวัตถุของสเตลล่าใช้คณิตศาสตร์และ
เรขาคณิตสร้างเส้นท่ีไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบ ทุกอย่างเป็นอิสระแต่มีระนาบลึกท่ีลวงตาได้จริงผ่าน
ทางเส้นสีและการทับซ้อนของวัสดุ โดยข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากการเห็นให้เห็นคุณสมบัติความ
เป็นจริงของวัสดุ เป็นตัวแสดงเนื้อหาเรื่องราวและความหมายต่างๆ ของมันเอง 

ภาพที่ 11 แฟรงก์ สเตลล่า (Frank Stella), Maxon’s Island 1995 (Mixed media), Leland 
Stanford Junior Museum, U.S.A. 1936. 
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ภาพที่ 12 แฟรงก์ สเตลล่า (Frank Stella), Nightgown,1990 (Mixed media on aiuminum), 
Leland Stanford Junior Museum, U.S.A., 1936. 

การประมวลอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 
อิทธิผลทางจิตรกรรมท่ีเป็นแรงบันดาลใจและได้น ามาอ้างอิง คือ จิตรกรรมลวงตาในแบบ

ด้ังเดิมและจิตรกรรมท่ีเป็น “วัตถุ” ไม่ลวงตา ไม่เลียนแบบส่ิงใดๆ ท้ังสองประเภทใช้ทัศนธาตุ
เช่นเดียวกัน แต่ประเภทท่ีสองใช้ทัศนธาตุส่ือความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความงาม และความหมาย
โดยตรง น าไปสู่การปรับใช้อย่างสอดคล้องแสดงความหมาย ความรู้สึก และได้ใช้กระบวนการ
สร้างสรรค์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นจิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติ 
โดยเน้นความเป็นจริงของจิตรกรรมลวงตาและจิตรกรรม “วัตถุ” เข้าด้วยกันโดยการใช้ไม้เก่าท่ีมี
ร่องรอยกาลเวลาตามธรรมชาติ น ามาประกอบทับซ้อนกันให้เกิดระนาบ นูน หนา หลายช้ัน และเพิ่ม
วัสดุท่ีเป็นกระจกเงามาผ่านเทคนิคกระบวนการประกอบเข้าตัวผลงานให้เกิดมิติลวงตา เพื่อโน้มน้าว
ให้ตัวผู้สร้างสรรค์เองและผู้ชมผลงานได้พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายท่ีผลงานได้แสดงออกมา 

อิทธิพลท่ีได้รับแรงบันดาลใจในด้านต่างๆ ข้าพเจ้ามีความเช่ือและความศรัทราเกี่ยวผล
ของกฎแห่งกรรม ท่ีพูดถึงการท าดีได้ขึ้นสวรรค์ ท าช่ัวต้องตกนรกจากคติในวรรณกรรมไตรภูมิ เพื่อ
สร้างโครงสร้างของผลงาน ทัศนคติและกลอุบาย ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการโน้วน้าวจิตใจของมนุษย์ให้
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ละอายช่ัวกลัวบาป วรรณกรรมไตรภูมิมีตัวละครในอุดมคติของศิลปินโบราณท่ีสร้างสรรค์ขึ้นจาก
จินตนาการได้อย่างสวยงามนั้นก็คือสัตว์หิมพานต์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ตัว
ละครในรูปแบบในอุดมคติเป็นของตนเอง ท่ีน ามาปรับผสมผสานกับในอุดมคติท่ีข้าพเจ้าสร้างขึ้นเอง
เกี่ยวความเช่ือ เรื่องเล่าและวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านในท้องถิ่นของข้าพเจ้าท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของตนเอง รูปแบบโครงสร้างรวมท้ังกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมาจากอิทธิพลท่ีได้รับแรง
บันดาลใจท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของวัสดุเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและวัสดุท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
กระบวนการประกอบไม้ด้วยหางเย่ียวเดือยกลมซึ่งเกิดจากความรู้ ภูมิปัญญาของช่างพื้นบ้าน รวมถึง
ผลงานของศิลปินที่ข้าพเจ้าช่ืนชอบนั้นก็คือ รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข และแฟรงก์ สเตลล่า 
ท่ีสร้างสรรค์ผลงานโดยมีรูปทรงและน าเสนอความหมายของเนื้อหาผ่านความเป็นจริงของวัสดุได้อย่าง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ข้าพเจ้าได้น ามาปรับใช้ผสมผสานกับผลงานของตนเอง 

ข้าพเจ้าได้สร้างพื้นท่ีมิติลวง ร่องรอยของกาลเวลาของธรรมชาติแสดงสัญลักษณ์ของวิถี
ชีวิต กุศโลบาย ต านาน เรื่องเล่านิทานพื้นบ้านและวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นบวกกับเรื่องราวใน
อุดมคติของข้าพเจ้าเอง ท้ังหมดเป็นส่วนเติมเต็มของผลงานเพื่อกระตุ้นผู้สร้างสรรค์และผู้ชมให้ได้เห็น
ปัจจุบันขณะของตัวเองได้อย่างอิสระเสรี แต่อีกนัยหนึ่งก็ยังแฝงไปด้วยการมีระเบียบแบบแผนของการ
อยู่ร่วมกันของคนในสังคม ท้ังหมดล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของการสร้างสมดุลให้ภาพสมบูรณ์
ท่ีสุด การหยิบยกรากฐานข้อเนื้อหาของกุศโลบาย นิทาน เรื่องเล่าและวัฒนธรรมประเพณี เป็นส่ิงท่ี
ถูกใช้ร่วมกับวัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์งานผีมือท่ีเป็นความรู้มาจากบรรพบุรุษ น ามาผสมผสาน
สร้างทัศนคติเพื่อส ารวจตนเองในปัจจุบันและเป็นการพัฒนาผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยต่อไป 
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บทที่ 3 
กระบวนการในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 
การประมวลความคิดจากข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ 
 ภาพส าเร็จของผลงานศิลปินที่ข้าพเจ้าได้เคยพบเห็น ในสูจิบัตร พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ

ศิลปะ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มีการเดินทางอยู่ในนั้นความส าเร็จเหล่านั้นไม่ได้มาง่ายๆ เราไม่เคยรู้มา

ก่อนเลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง ในฐานะท่ีข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเช่นกันจึงได้เข้าใจมาก

ขึ้นว่าผลงานทุกๆ ชิ้นที่ศิลปินทุกคนสร้างสรรค์ขึ้นล้วนแล้วแต่มีเส้นทางการเดินทางการผจญภัยอยู่ใน

นั้น รวมถึงผลงานของข้าพเจ้าก็เช่นกัน ข้าพเจ้าน าเสนอรูปแบบของงานจิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed 

Materials) 3 มิติ ที่มีความเป็นจิตรกรรมพ้ืนบ้าน (Folk Art) ผสมผสานกับศิลปะร่วมสมัย ผ่าน

กระบวนการและเทคนิคที่หลากหลายมากขึ้น จึงท าให้ข้าพเจ้าต้องมีการวางแผนในการสร้างสรรค์

ผลงานมาเป็นล าดับขั้นตอนในการด าเนินการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1.  ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
  1.1 ข้าพเจ้าศึกษาจากตนเองเป็นหลัก นั้นก็คือข้าพเจ้าเองต้องการที่จะส ารวจและ
พิจารณาปัจจุบันขณะของตนเอง ให้มีสติและสมาธิในการท างาน ผ่านการรับรู้ของสัมผัสทาง ตา หู 
จมูก ปาก และผิวหนังของร่างกายในทุกช่วงขณะของการปฏิบัติสร้างสรรค์งาน โดยการมองเห็นผ่าน
กระบวนการท างานในขั้นตอนต่างรวมถึงมองเห็นผ่านทางสัจจะของวัสดุที่น ามาใช้ในผลงาน
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ตัวของข้าพเจ้าเองต้องใช้พัฒนาตัวเองและใช้พัฒนาผลงานของ
ตนเองต่อไปเรื่อยๆ เพ่ือพินิจพิจารณาและเข้าใจธรรมชาติและตระหนักถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น
ทั้งหมดทั้งมวลน ามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ต่อไป 
  1.2 ข้าพเจ้าศึกษาวิธีการของเทคนิคไทยของช่างฝีมือพ้ืนบ้าน ที่ข้าพเจ้าประทับใจ
จากการที่ได้ศึกษาและได้เห็นจากงานศิลปะพ้ืนบ้านการเข้าไม้ประกอบไม้จากเครื่องเรือนที่เป็นไม้ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ การติดประดับกระจก การปั้นปูนและอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวันของคน
สมัยโบราณที่บิดาของข้าพเจ้าชอบเก็บสะสมไว้ที่บ้าน ข้าพเจ้าได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กท าให้
ชอบสังเกตุและได้น ามาทดลองประดิษฐ์ประดอยต่อยอดในผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเรื่อยมา
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จนถึงปัจจุบัน เพราะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ส่งต่อมาถึง
ลูกหลานในปัจจุบัน 
  1.3 ข้าพเจ้าศึกษาจากเรื่องราววรรณกรรมของไตรภูมิ ซึ่งเป็นกุศโลบายค าสอนที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เป็นอุบายที่บรรพบุรุษแต่งขึ้น ทั้งเรื่องเล่า นิทานพ้ืนบ้าน ต านาน ส านวน
สุภาษิต ค ากลอน ปรัชญา และอ่ืนๆ ทั้งหมดเพ่ือใช้สอนผู้คนในรู้จักการละอายชั่วกลัวบาป มีความ
ประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในครรลองครองธรรมที่เหมาะที่ควร และอยู่ร่วมกันในสังคมกับธรรมชาติได้
อย่างสงบสุข 
  1.4 ข้าพเจ้าศึกษาจากวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีเป็นจุดเชื่อมต่อของแต่ละยุคแต่ละสมัยเข้าด้วยกัน ไม่ว่าเวลาจะ
ผ่านมานานแค่ไหน สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนรอยต่อของอดีตและปัจจุบันเพ่ือให้คนในสังคมไทยเองเพ่ือน
บ้านใช้แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ เพ่ือพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป  
 
 2.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการร่างและค้นหารูปแบบของผลงาน 
  จากข้อมูลข้างต้นข้าพเจ้าได้น ามาวิเคราะห์ประมวลผลออกมาเป็นภาพทางศิลปะ
จิตรกรรม 3 มิติ ที่แสดงรูปทรงสัญลักษณ์และเทคนิคต่างๆ ในผลงาน เพ่ือสะท้อนให้ตนเองและผู้ชม
ผลงานได้เห็นถึงกุศโลบาย ค าสอนสัจธรรมในธรรมชาติในชีวิต ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้
ข้าพเจ้าใช้รูปทรงที่เรียบง่ายและชัดเจนเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายและสามารถจินตนาการในการมอง
ผลงานได้อย่างอิสระ ส่วนขั้นตอนในการสร้างสรรค์รายละเอียดของผลงานที่ข้าพเจ้าได้วางแผนปฏิบัติ
ตามกระบวนการให้แต่ละชิ้นมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้จนเสร็จสมบูรณ์ตามที่ต้องการ 
  ขั้นตอนต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการขยายการเพ่ิมลดรายละเอียดจากภาพร่างและ
เพ่ิมลวดลายตัวละครในอุดมคติเพ่ือสร้างภาพส าเร็จของผลงานให้ตัวข้าพเจ้าและผู้ ชมผลงานได้
จินตนาการต่อ ทั้งการลงสีสร้างน้ าหนัก การสร้างระนาบจิตรกรรม 3 มิติ การสร้างมิติลวง จากวัสดุที่
น ามาใช้และมีการทิ้งพ้ืนที่ว่างตามสัจจะของวัสดุ เพ่ือให้ผลงานเกิดความสมดุลและเสร็จสมบูรณ์ใน
ที่สุด 
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 3.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
  วิทยานิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าน าเสนอด้วยรูปแบบของจิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติแสดงออก
ด้วยเทคนิควัสดุประสมเพ่ือให้เห็นถึงความเป็นจริงของวัสดุและใช้ทัศนะธาตุที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเอง
ปรากฏบนระนาบของผลงานเป็นการแสดงออกให้เห็นมุมมองและมีมิติลวงในผลงานที่น่าสนใจ 
ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์และขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ดังต่อไปนี้ 
 3.1  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 

 3.1.1  วัสดุประเภทไม้ ได้แก่ ไม้สน ไม้อัด ไม้ผนังบ้านเก่า เดือยไม้ 

 3.1.2  วัสดุอื่นๆ ได้แก่ กระดาษทิชชู ดินสอพอง กาวลาเท็ก ขี้เลื่อย กระจกเงา 

กระจกสี แผ่นทองค าเปลว ผงเงินและผงทอง 

 3.1.3  อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับงานไม้ ได้แก่ ค้อน ตะปูเลื่อยวงเดือน เลื่อยฉลุ

มือ เลื่อยฉลุไฟฟูา กระดาษทรายและเครื่องมือแกะสลักไม้ 

 3.1.4  อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับงานกระจก ได้แก่ เครื่องมือมีดตัดกระจก มีด

ปากกาแกะสติกเกอร์ สติกเกอร์ส าหรับแกะกระจก น้ ากรดกัดกระจกแบบฝูา / แบบร่องลึกและกาว

ยาแนวซิลิโคนติดกระจก  

 3.1.5  อุปกรณ์ส าหรับงานเขียน ได้แก่ สีฝุุน สีอะครีลิค น้ ายาทาเล็บ สีเขียน

กระจก สีเขียนกระจกและน้ ายาเคลือบสีไม้สีด า / ใส  

 3.1.6  อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ เสปรย์เคลือบด้าน กาวอีพ๊อกซี่ กาววิทยาศาสตร์ 

เฟล็กซ ์ยางมะเดื่อ พู่กัน เกียง ดินสอและยางลบ 

 3.2 ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ 
 3.2.1 ขั้นตอนการสร้างสรรค์พ้ืนที่ส าหรับงานจิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed 
Materials) 3 มิติ คือการขึ้นโครงสร้างของผลงานโดยการสร้างภาพร่าง เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท างาน การเตรียมผิวของโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ไว้เพ่ือให้ง่ายต่อการท าขั้นตอนต่อไป 
 3.2.1.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับขึ้นโครงสร้างของผลงานตามแบบใน
ภาพร่าง ซึ่งต้องมีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการวางแผนที่ดีในขั้นตอนนี้ที่สุดเพ่ือให้สะดวก
ต่อขั้นตอนต่อ เริ่มต้นที่เตรียมไม้สนเพ่ือมาตัดประกอบสร้างโครงสร้างของผลงาน ตามด้วยการปูพ้ืน
ด้วยไม้อัดเพ่ือเป็นการยึดรูปทรงของโครงสร้างให้แน่นมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นจึงน าไม้ฝาผนังบ้านเก่า
ที่เตรียมไว้มาตัดด้วยเลื่อยไฟฟูาให้ได้รูปทรงขนาดกว้างคูณยาวตามที่ต้องการรวมทั้งตัดประกอบการ
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เข้าเดือดหางเยี่ยวลงบนพ้ืนโครงสร้างที่เตรียมไว้โดยยึดด้วยกาวลาเท็ก (Latex Adhesive) และยิง
ตะปูปืนลมในข้ันตอนนี้ด้วย 
  3.2.1.2 เมื่อได้โครงสร้างของผลงานขั้นตอนแรกแล้วก็จะถึงขั้นตอนการเก็บ
รายละเอียดของโครงสร้าง คือ การอุดและฉาบข้ีเลื่อยที่ผสมกับกาวและสีฝุุนลงตามร่องรอยของพ้ืนไม้
ที่ไม่ต้องการและฉาบตามขอบของโครงสร้างเพ่ือให้ผลงานดูเรียบร้อยแล้วก็รอให้แห้งสนิท หลังจาก
นั้นใช้เครื่องขัดไม้ไฟฟูา ขับพ้ืนไม้และขอบของโครงสร้างผลงานเพ่ือลบเสี้ยนและความคมของพ้ืนไม้
เผยให้เห็นลวดลายของผิวไม้เก่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและทาน้ ายากันแมลงชั้นแรกให้เรียบร้อย 
 3.2.1.3 ขั้นตอนต่อมาคือการติดประดับกระจกลงไปตามร่องรอยของไม้ ที่
มีทั้งรอยแตกที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเองและที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ติดโดยใช้กาวลาเท็ก และ กาวอีพ๊อกซี่ 
(Epoxy) หลังจากนั้นรอให้แห้ง 
 3.2.1.4 ต่อมาเป็นขั้นตอนการตัดไม้ฝาผนังบ้านเก่าเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
และรูปทรงเฉพาะที่มาจากสัญลักษณ์ความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณี เช่น บ้าน วัด และตัวละคร
ต่างๆด้วยเลื่อยฉลุมือและเลื่อยฉลุไฟฟูา เมื่อตัดเสร็จแล้วก็ขัดลบเสี้ยนด้วยกระดาษทราย 
 3.2.1.5 เมื่อได้รูปทรงต่างๆ ตามที่ต้องการแล้วก็มาถึงขั้นตอนการน ามา
ประกอบลงบนโครงสร้างของผลงานด้วยกาวลาเท็ก และอีพ๊อกซี่ โดยจัดองค์ประกอบของส่วนต่างๆ 
ตามภาพร่างที่ร่างเอาไว้หลังจากนั้นรอให้กาวแห้งสนิท 
 3.2.1.6 หลังจากที่กาวระหว่างพ้ืนไม้ของโครงสร้างผลงานและส่วน 
ประกอบรายละเอียดต่างๆแห้งสนิทดีแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการใช้สว่านหัวกลมขนาดต่างๆ เจาะลงไป
บนไม้รูปทรงต่างๆ และโครงสร้างของผลงานตามจุดที่ต้องการ 
 3.2.1.7 ขั้นตอนต่อมาคือการน าเอากาวหยอดลงไปในรูที่เจาะไว้และตอก
เดือยกลมขนาดต่างๆ ลงไป แต่ไม่ได้ตอกลงไปทุกรูเพื่อทิ้งให้เกิดระนาบตื้น ลึก หนา บางในแต่ละส่วน
ของผลงาน เพ่ือให้แสดงพ้ืนผิวที่เป็นธรรมชาติของวัสดุเอง หลังจากนั้นก็ขัดเสี้ยนออกด้วยกระดาษ
ทรายและพ่นน้ ายากันแมลงทับอีกชั้นทิ้งให้แห้งสนิทเรียบร้อย 
 3.2.2 ขั้นตอนและวิธีการเพ่ิมเติมรายละเอียดของผลงานให้สมบูรณ์ 
 วิทยานิพนธ์ชุดนี้มีรายละเอียดของเรื่องราวและลวดลายที่ มาจาก
วัฒนธรรมประเพณี นิทานพ้ืนบ้าน สุภาษิตค าสอน ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ โดยผ่านตัวละครใน
อุดมคติที่แสดงถึงอัตลักษณ์และรูปแบบกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของข้าพเจ้า มีการเพ่ิม
น้ าหนักปรับสีของพ้ืนผิววัสดุที่น ามาใช้และประดับประดาด้วยวัสดุต่างๆ ที่ เตรียมไว้ รวมทั้งการลงสี
ปั้นดินสอพองเพ่ือให้ผลงานกลมกลืน ลงตัวและสมบูรณ์ตามท่ีได้วางแผนเอาไว้ 
  3.2.2.1 เป็นการเพ่ิมเติมรายละเอียดในผลงานเริ่มต้นด้วยการเตรียมวัสดุ
ส่วนผสมของปั้นดินสอพอง ได้แก่ ดินสองพอง (White clay filler) กาวลาเท็ก การดาษทิชชู่ และน้ า 
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โดยการน ากระดาษทิชชู่มาขยี้ให้เปื่อยในน้ าแล้วกรองออกด้วยผ้าขาวบางพักไว้ ต่อมาตักดินสอพอง
โดยประมาณตามที่ต้องการจะใช้แล้วเทกาวในปริมาณครึ่งหนึ่งของดินสอพอง น ากระดาษทิชชู่ที่
เตรียมไว้มานวดผสมเข้าด้วยกัน เติมน้ าลงไปด้วยนิดหน่อยเ พ่ือไม่ให้กาวหนืดจนเกินไป นวดดินสอ
พองจนรู้สึกว่าไม่ติดมือแล้วก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ 
 3.2.2.2 ร่างลวดลายตัวละครในอุดมคติตามภาพร่างหรือเพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสมด้วยดินสอ หลังจากนั้นฉีดพรมน้ าลงบนลวดลายที่จะปั้นดินสอพอง พอน้ าที่พรมไปเริ่ม
หมาดจึงน าดินสอพองมาปั้นลงไปบนพ้ืนไม้ตามลวดลายที่ร่างไว้ให้มีลักษณะนูนต่ า โดยใช้เครื่องมือปั้น 
(Molding tools) หลังจากนั้นรอให้ปูนดินสอพองแห้ง ต่อมาผสมดินสอพอง กาว สีฝุุนกับน้ าอีกครั้ง
แต่ครั้งนี้ให้มีลักษณะที่เป็นน้ าเหลวๆ พร้อมที่จะใช้สลัดลงรอบรูปทรงที่ได้ปั้นปูนดินสอพองเอาไว้ ใน
ระหว่างที่สลัดให้ฉีดพรมน้ าไปด้วย เพ่ือให้เกิดละอองน้ าดินสอพองที่กระจาย เป็นการท าให้ปั้นดินสอ
พองเชื่อมต่อกลมกลืนเข้ากับพื้นผิวของไม้ได้อย่างลงตัว 
 3.2.2.3 ขั้นตอนต่อมาคือการเพ่ิมน้ าหนักให้กับผลงานด้วยน้ ายาเคลือบไม้
สีด า (Varnish) และทินเนอร์ (Thinner) โดยใช้พู่กันทาน้ ายาเคลือบไม้ลงบนไม้รอบๆ รูปทรง
ส่วนประกอบต่างๆ ของไม้และลวดลายตัวละครที่ได้ร่างเอาไว้ ถูวนๆ ให้สีของน้ ายาเคลือบสีไม้
กระจายออกไปรอบๆ รูปทรง เพ่ือให้ส่วนต่างๆ บนผลงานกลมกลืนกัน 
 3.2.2.4 ขั้นตอนต่อมาคือการแกะไม้ด้วยเครื่องมือแกะไม้ (Wood cut) 
ตามลวดลายที่ร่างเอาไว้ เมื่อแกะไม้เสร็จแล้วก็ขัดเสี้ยนไม้ออกด้วยกระดาษทรายและเก็บรายละเอียด
คัดน้ าหนักเพ่ิมด้วยน้ ายาเคลือบสีไม้ (Varnish) อีกครั้ง 
 3.2.2.5 ระบายสีฝุุน (Powder Color) สีอะครีลิค (Acrylic Color) ลงบน
ลวดลายที่แกะไม้เอาไว้ เมื่อสีที่ระบายไว้แห้งแล้วขัดออกด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง เพ่ือไม่ให้สีของ
รายละเอียดคมชัดและดูแข็งมากเกินไป ต่อมาคือการติดประดับแผ่นทองค าเปลว (Gold Leaf) ด้วย
กาววิทยาศาสตร์ (Glue) และสีเฟล็กซ์ (Flex) และปัดผงทองออกด้วยพู่กัน 
 3.2.2.6 ขั้นตอนกระบวนการในการแกะและกัดกระจกให้เกิดลวดลายด้วย
น้ ากรดกัดกระจก (Liquid Glass Limited) เริ่มต้นด้วยน ากระจกที่เตรียมไว้มาติดทับด้วยสติกเกอร์ 
(Sticker) และวาดลวดลายด้วยปากกา (Marker Pen) ต่อด้วยการแกะสติกเกอร์ให้เป็นลวดลายด้วย
มีดปากกา (Pen Knife) เมื่อแกระสติกเกอร์เสร็จแล้วหลังจากนั้นปั้นดินน้ ามัน (Modeling clay) ให้
เป็นเส้นยาวกั้นลวดลายต่างๆเอาไว้ แล้วเทน้ ากรดกัดกระจกลงไป ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที รอให้
น้ ากรดกัดกระจกจนขึ้นลวดลายเป็นฝูาขาวๆ บนผิวของกระจกแล้วเทน้ ายากัดกระจกลงในภาชนะ
เดิมปิดฝาให้แน่นเรียบร้อย น ากระจกที่กัดแล้วไปล้างน้ าให้สะอาดและลอกดินน้ ามันออก การปฏิบัติ
ขั้นตอนนี้ควรใส่ถุงมือและผ้าปิดจมูกให้เรียบร้อยเพ่ือปูองกันอันตรายจากสารระเหยและเมื่อเสร็จสิ้น
ขั้นตอนควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 
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 3.2.2.7 แกะสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนกระจกออกให้หมดทุกแผ่นและวาง
กระจกเงาท่ีมีลวกลายตามส่วนต่างๆ แล้วนั้นลงบนพื้นที่ที่วางแผนการติดกระจกเอาไว้ แล้วติดประดับ
กระจกแผ่นใหญ่ด้วยกาวซิลิโคลนติดกระจก (Silicone Sealant for Glass) ส่วนรายละเอียดชิ้นเล็กๆ 
ติดด้วยกาวอีพ๊อกซี่ และกาวลาเท็ก ขั้นตอนสุดท้ายคือเพ่ิมเติมเก็บลวดลายรายละเอียดต่างๆ ด้วยสี
เขียนกระจก น้ ายาทาเล็บ เป็นต้น 
 3.2.3 การติดตั้งผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติ มีส่วนประกอบขนาดเล็กย่อย
ต่างๆ มาประกอบกันร่วมกับพื้นท่ีว่างบนผนัง ซึ่งขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าต้องติดตั้งผลงาน รวมถึงการจัดแสง
ไฟให้ปะทะกับผลงานเพ่ือให้เกิดการสะท้อนระยิบระยับของกระจกและแสงเงาที่ตกกระทบบนผนังใน
ระนาบของรูปทรงต่างๆ จากการประกอบและเข้าไม้และเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาในกุศโลบายที่
ข้าพเจ้าต้องการจะน าเสนอ 
  จะเห็นได้ว่ากระบวนการทุกขั้นตอนในผลงานวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้อนของกุศ
โลบายในการท าความดี” นี้ มีการอาศัยการจัดระเบียบวางแผนทั้งทางความคิด เนื้อหาและขั้นตอน
กระบวนการท างานในทางทัศนศิลป์ที่มีความชัดเจน เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้พัฒนาต่อยอดความรู้
ความเข้าใจและได้รู้จักแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในผลงานสร้างสรรค์ต่อไป 
 
ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 1.  รูปทรง (Form) คือทัศนาตุที่ส าคัญในการสื่อสารเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับผลงานของ
ข้าพเจ้า เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อที่เป็นกุศโลบายเพ่ือใช้สังเกตพิจารณาส ารวจพฤติกรรมของตนเอง 
ทั้งที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงของวัฒนธรรมประเพณีที่น ามาใช้แสดงให้เห็นรายละเอียดต่างๆ 
ระนาบที่เกิดจากการทับซ้อนของรูปทรงท าให้เกิดมิติ ตื้น ลึก นูน หนาที่เกิดจากการประกอบรูปทรง
โดยใช้ไม้และเดือยกลม เพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เคลื่อนไหวและ
สนุกสนานในรูปแบบของจิตรกรรม 3 มิติและสามารถแสดงรายละเอียดความจริงทางทัศนธาตุของ
วัสดุที่น ามาใช้เองด้วย รูปทรงที่ปรากฏมีสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย เป็นการน าเสนอความรู้ประสบการณ์
ส่วนตัวและทัศนคติของข้าพเจ้าเองลงไปในผลงานสร้างสรรค์ต่อไป 
 2.  เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุที่แสดงออกโดยการน าเสนอความเป็นจริงของวัสดุที่ข้าพเจ้า
ได้น ามาใช้ในผลงาน นั้นก็คือลักษณะพ้ืนผิว ลวดลายของไม้และแนวเส้นของแผ่นไม้ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ธรรมชาติสร้างข้ึนที่ท าให้รู้สึกถึงความสวยงามของธรรมชาติ เชื่อมโยงกับลวดลายการแกะไม้และการ
ระบายสีที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นเอง 
 3.  น้ าหนักและสี (Tone & Color) ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ข้าพเจ้าใช้สีเอกรงค์ 
(Monochrome) เพ่ือสีให้คลุมโทนทั่วทั้งภาพ ซึ่งเป็นสีโทนอุ่นและดูสะอาดตา ส่วนใหญ่สีเหล่านั้น
เกิดจากคุณสมบัติของวัสดุที่ได้น ามาใช้ในผลงาน ทั้งไม้ฝาผนังเก่า สีจากทองค าเปลวและสีดินสอพอง 
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ท าให้ทั่วทั้งภาพเกิดความกลมกลืน เปล่งปลั่งและลงตัว เป็นสีที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกอบอุ่นที่ช่วย
ส่งเสริมกับเรื่องราวเนื้อหาที่ข้าพเจ้าต้องการจะน าเสนอ ยังมีสีโทนเย็นที่เกิดจากสีแสงที่เกิดจากการ
สะท้อนของกระจกเงา เพ่ือท าให้เกิดความขัดแย้ง (Discord) ซึ่งเป็นวัสดุและสีที่มีความเลื่อมพราย
เพ่ิมมิติลวงตาให้กับภาพ และข้าพเจ้าก็ได้ปรับเพ่ิมน้ าหนักในส่วนประกอบตามส่วนต่างๆ ของผลงาน
ขึ้นบ้างเพ่ือเพ่ิมความกลมกลืนและความสมดุลของผลงานสร้างสรรค์โดยรวมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 4.  พ้ืนที่ (Space) พ้ืนที่สมมุติในผลงานคือพ้ืนที่จากการประดับกระจกและพ้ืนที่ที่เป็น
สัจจะของวัสดุทั้งไม้และกระจก เพ่ือให้เกิดจุดพักสายตาในผลงานและเพ่ือให้วัสดุได้ท างานในตัวของ
มันเองกับพ้ืนที่ในความเป็นจริงจากการเชื่อมโยงส่วนประกอบของผลงานทั้งขนาดเล็กและใหญ่ในแต่
ละชิ้นมาจัดวางประกอบรวมกัน เพ่ือให้ภาพรวมของผลงานทั้งหมดออกมาสมบูรณ์มากข้ึน 
  5.  พ้ืนผิว (Texture) ลักษณะของพ้ืนที่ปรากฏบนผลงานสร้างสรรค์คือความเป็น
ธรรมชาติของวัสดุที่น ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ฝาผนังบ้านเก่า ทองค าเปลว ดินสอพองและการสะท้อน
ของกระจกเงา ซึ่งพ้ืนผิวที่เกิดขึ้นมีทั้งที่ควบคุมได้บ้างและควบคุมไม่ได้ แต่ก็สามารถแสดงออกให้เห็น
ถึงความงามในธรรมชาติของทัศนธาตุที่เกิดขึ้น แสดงอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ชมได้น าไปคิดวิเคราะห์ต่อ
เองตามจินตนาการของตนเอง ซึ่งพ้ืนผิวที่เกิดขึ้นในผลงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางด้านเนื้อหา 
เรื่องราวและแนวความคิดของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ 
 6.  จุด (Point) จุดเกิดขึ้นในผลงานคือจุดที่ส่วนหนึ่งเกิดจากลวดลายความเป็นจริงของ
วัสดุที่น ามาใช้และอีกส่วนหนึ่งคือจุดที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นเองจากการเข้าไม้ประกอบยึดไม้ให้เข้ากัน
ด้วยเดือยกลม เป็นการเชื่อมโยงรายละเอียด เพ่ิมมิติ นูน หนาและลูกเล่นให้กับผลงานจนภาพรวม
ทั้งหมดสมบูรณ ์
 7.  มิต ิ( Dimension) รูปทรงทั้งหมดในการจัดองค์ประกอบของภาพเป็นการวางรูปทรง
ส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันทับซ้อนกันในระนาบเป็นจิตรกรรม 3 มิติ มีการสร้างภาพในอุดมคติ
และการน าเสนอความเป็นจริงของวัสดุที่น ามาใช้ประกอบทับซ้อนกันจนเกิดมิติลวงตารวมทั้ง
คุณสมบัติของวัสดุนั้นก็คือกระจกเงา ที่ช่วยสร้างมิติลวงตาระหว่างความเป็นจริงและความไม่จริง มิติ
ที่เกิดเกิดจากเรื่องราวในอุดมคติท่ีข้าพเจ้าสร้างขึ้นและที่เกิดจากความจริงในวัสดุ เป็นการสร้างความ
กลมกลืนและความเป็นเอกภาพให้กับผลงาน อีกทั้งยังแสดงออกถึงความหมายของภาพในเรื่อง     
“กุศโลบายที่สอนให้คนท าความดี” อีกด้วย  
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 กระบวนการสร้างสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นการน าเอาอิทธิพลต่างๆ
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาประมวล สังเคราะห์ วิ เคราะห์ผล ผสมผสานความรู้ที่ ได้รับเข้ากับ
กระบวนการท างานที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและถนัด จนส าเร็จเป็นผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย มี
ลักษณะรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว โดยเฉพาะการน าเสนอวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
ของผลงานสร้างสรรค์ผ่านสัจจะความเป็นจริงของวัสดุที่น ามาใช้ในงานสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว ส่งผล
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้ชมผลงานในการฝึกพินิจพิจารณาการกระท าของตนเอง ณ 
ปัจจุบันขณะ ได้อย่างมีสติ สมาธิ จนก่อให้เกดิปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ ความรู้ และวุฒิภาวะใน
การตีความ เพ่ือสร้างมุมมองใหม่ๆ ตามจินตนาการเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลต่อไป 
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ภาพที่ 13 ภาพร่างผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 14 ภาพร่างผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 15 ภาพร่างผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 16 ภาพร่างผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 17 ภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 
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ภาพที่ 18 ภาพการข้ึนโครงสร้างและการปูพื้นผิวด้วยไม้ฝาหนังบ้านเก่าของผลงาน 

 

ภาพที่ 19 ภาพโครงสร้างของผลงานที่ปูพ้ืนไม้เก่า มีการฉาบขี้เลื่อยและขัดไม้พ้ืนผิวเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 20 ภาพการติดประดับกระจกลงไปตามร่องรอยของไม้ 
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ภาพที่ 21 ภาพขั้นตอนการตัดฉลุไม้ผนังบ้านเก่าให้เป็นรูปทรงตามภาพร่างด้วยเลื่อยไฟฟูา 

 

ภาพที่ 22 ภาพการฉลุไม้ให้เป็นรูปทรงโดยใช้เลื่อยฉลุมือ 
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ภาพที่ 23 ภาพการน าส่วนประกอบรูปทรงต่างๆ มาวางติดลงบนโครงสร้างของผลงาน 
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ภาพที่ 24 ภาพขั้นตอนการใช้สว่านไฟฟูาเจาะรูขนาดต่างๆ ตามต าแหน่งที่ต้องการ 

 

ภาพที่ 25 ภาพขั้นตอนการประกอบไม้ด้วยเดือยกลม 
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ภาพที่ 26 ภาพขั้นตอนการประกอบไม้ด้วยเดือยกลม หยอดกาวก่อนแล้วใส่เดือยจากนั้นตัดออกด้วย

 เลื่อยมือ 

 

ภาพที่ 27 ภาพหลังจากท่ีใช้กระดาษทราบขัดเสี้ยนของไม้ออกแล้ว 



51 

 

 

ภาพที่ 28 ภาพขั้นตอนการประกอบไม้ด้วยเดือยกลมเสร็จแล้ว 

 

ภาพที่ 29 ภาพขัน้ตอนการนวดดินสอพอง 
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ภาพที่ 30 ภาพการนวดดินสอพองต้องนวดจนรู้สึกว่าดินสอพองไม่เหนี่ยวติดมือแล้ว 

 

ภาพที่ 31 ภาพขั้นตอนการปั้นดินสอพองต้องฉีดน้ าพรมไปด้วยตลอด 
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ภาพที่ 32 ภาพการปั้นดินสอพองด้วยอุปกรณ์ปั้น 

 

ภาพที่ 33 ภาพขั้นตอนการหยดพรมน้ าดินสอพองรอบๆ รูปทรงที่ปั้นไว้ 
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ภาพที่ 34 ภาพขั้นตอนการหยดและพรมน้ าดินสอพอง 

 

ภาพที่ 35 ภาพการร่างรูปภาพ ลวดลายต่างๆ ตามภาพที่ร่างไว้และทาน้ ายาปูองกันแมลงทับอีกชั้น 
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ภาพที่ 36 ภาพรวมของผลงานก่อนจะเริ่มขั้นตอนและวิธีการเพิ่มเติมรายละเอียดของผลงาน 

 

ภาพที่ 37 ภาพขั้นตอนการเขียนเพิ่มน้ าหนักด้วยน้ ายาเคลือบสีไม้ 
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ภาพที่ 38 ภาพรวมของขั้นตอนที่เพ่ิมน้ าหนักด้วยน้ ายาเคลือบสีไม้แล้ว 
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ภาพที่ 39 ภาพขั้นตอนการแกะไม้ด้วยเครื่องมือแกะไม้ 

 

ภาพที่ 40 ภาพขั้นตอนการแกะไม้ 
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ภาพที่ 41 ภาพขั้นตอนการลงสีอะครีลิค สีฝุุนและผงทอง 

 

ภาพที่ 42 ภาพขั้นตอนการติดประดับทองค าเปลว 
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ภาพที่ 43 ภาพขั้นตอนการติดสติกเกอร์ลงบนกระจก ร่างภาพและใช้มีดแกะลวดลาย 

 

ภาพที่ 44 ภาพลวดลายที่แกะสติกเกอร์ 
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ภาพที่ 45 ภาพขั้นตอนการปั้นดินน้ ามันรอบๆ ลวดลายที่แกะไว้ 

 

ภาพที่ 46 ภาพขั้นตอนการเทน้ ากรดกัดกระจก 
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ภาพที่ 47 ภาพลวดลายของกระจกหลังจากผ่านกระบวนการกัดน้ ากรดแล้ว 

 

ภาพที่ 48 ภาพของการจัดวางกระจกตามภาพที่ร่างไว้ 
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ภาพที่ 49 ภาพการตัดกระจกเพ่ือเตรียมไปติดประดับบนผลงาน 

 

ภาพที่ 50 ภาพส่วนประกอบเพ่ิมเติมในผลงาน 
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ภาพที่ 51 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์หลังจากการที่ติดประดับกระจกเรียบร้อยแล้ว 

 

ภาพที่ 52 ภาพขั้นตอนการน าผลงานมาติดตั้งในพ้ืนที่จริง 
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บทที่ 4 
การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

   
 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้อนของกุศโลบายในการท าความดี” เป็นการ

สร้างสรรค์ที่ผสมผสานระหว่างการแสดงออกความจริงของเนื้อหาของตัววัสดุที่น ามาใช้ในการ

สร้างสรรค์และเรื่องราวของกุศโลบายความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีเข้าด้วยกัน ผ่าน

กระบวนการสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 3 มิติ ในการค้นพบความ

สมดุลในการสร้างสรรค์นั้นต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้า ทดลอง พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆ เรื่อยมาเพ่ือบ่มเพาะให้เกิดผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล

ต่อไป 

 กระบวนการในการสร้างสรรค์และเนื้อหาสาระที่น ามาใช้ในผลงานชุดนี้ เป็นกระบวนการ

ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาทดลองจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความน่าสนใจ รวมถึงใช้ทัศนธาตุ องค์ประกอบ

และการสร้างรูปทรง ให้เกิดเอกภาพ มีความกลมกลืน จากสุนทรียภาพที่ข้าพเจ้าได้จากประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานตลอดมา ถึงแม้ในระหว่างการสร้างสรรค์พบทั้งปัญหาและความส าเร็จในเวลา

เดียวกัน ท าให้สามารถต่อยอดความรู้และเทคนิคได้อย่างมีพัฒนาการในแต่ละช่วงของผลงาน ทั้ง

ระยะก่อนวิทยานิพนธ์จนกระทั้งถึงบทสรุปที่สมบูรณ์ของช่วงวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 

 ผลงานในระยะนี้เป็นการสร้างสรรค์ ที่เริ่มจากการค้นหาความน่าจะเป็นในการทดลอง

กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสนใจน ามาผสมผสานกับแรงบันดาลใจจากข้อมูล เนื้อหา 

และประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม 3 มิติชุดนี้เพ่ือ

ถ่ายทอดความรู้ของกุศโลบายวัฒนธรรมประเพณีเรื่องและสุภาษิตค าสอนต่างๆ ผ่านทางความเป็น

จริงของวัสดุที่น ามาใช้และสัญลักษณ์ ตัวละครในอุดมคติที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเอง ซึ่งผลงานระยะก่อน

วิทยานิพนธ์มีจ านวนทั้งหมด 8 ชิ้น และจะแบ่งช่วงของการท างานออกเป็น 4 ระยะ 
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 การสร้างสรรค์ผลงานช่วงแรกระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 - 2  

  ผลงานในระยะนี้เป็นช่วงที่ข้าพเจ้าได้มีการศึกษาค้นคว้าความน่าจะเป็นทางเทคนิค

กับเนื้อหาเรื่องราวที่ข้าพเจ้าสนใจ เพ่ือน ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมที่มีความกลมกลืนและสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ โดยข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการหาข้อมูลใน

เรื่องที่สนใจ คือ นิทานพ้ืนบ้าน วัฒนธรรมประเพณี สุภาษิตค าสอนและความเชื่อในเรื่องของไตรภูมิ 

ซึ่งในช่วงระยะนี้รูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้ายังไม่ลงตัวมากนัก จะเน้นไปที่การ

ปฏิบัติงานเชิงทดลองวัสดุเป็นส่วนใหญ่ แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองของผลงานแต่ละชิ้นมา

วิเคราะห์หาจุดดีจุดเด่นไว้ใช้ในการพัฒนาผลงานชิ้นต่อไป  

  ผลงานในช่วงระยะนี้ชิ้นแรกข้าพเจ้าต้องการบอกเล่าถึงความเชื่อ วัฒนธรรมและ

ประเพณีของคนอีสานที่ใช้สอนให้คนท าความดี โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมวัสดุ

ประสม 3 มิติ โดยใช้ไม้ฝาผนังบ้านเก่า การปั้นดินสอพอง การติดประดับทองค าเปลว การแกะไม้และ

การเขียนสีฝุ่น รูปทรงหลักที่ใช้คือสถาปัตยกรรม เช่น สถาปัตยกรรมต่างๆ บ้าน วัด และตัวละครใน

เรื่องเล่าของประเพณีต่างๆ รวมกับภาพในอุดมคติที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเอง สีที่ใช้เป็นวรรณะสีเอกรงค์ 

(Monochrome) ของสีอะครีลิค (Acrylic Color) และสีฝุ่น (Powder Color) วรรณะสีที่ใช้เพ่ือให้

เกิดความกลมกลืนในภาพรวมของผลงาน 

  ในส่วนของผลงานชิ้นที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกับชิ้นแรก แต่

เพ่ิมเติมมิติลูกเล่นให้กับผลงานคือเพ่ิมฝาเปิดปิดในรูปทรงหลักๆ ของผลงาน เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ

และยิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้ายังได้ทดลองน าวัสดุมาใช้ในผลงานเพ่ิมนั้นก็คือ กระจกเงาที่มีคุณสมบัติของ

การสะท้อน ซึ่งข้าพเจ้าต้องการที่จะได้ฝึกพิจารนาตนเองในขณะปฏิบัติงานสร้างสรรค์และต้องการให้

คนที่มาชมผลงานได้พิจารนาตนเองในปัจจุบันขณะด้วย นี้จึงเกิดเป็นประเด็นในการศึกษาที่ข้าพเจ้า

ค้นพบจากการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ คือเรื่องของกุศโลบายที่สอนให้คนท าความดีจนน าไปสู่การ

พัฒนาผลงานในระยะต่อไป 
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 การสร้างสรรค์ผลงานช่วงท่ี 2 ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 - 4 

  ผลงานในระยะนี้ คือการต่อยอดจากผลงานสองชิ้นแรก ยังคงยึดรูปทรงโครงสร้าง

หลักเป็นรูปทรงวงกลมที่มาจากความสนใจในเรื่องของแผนที่โครงสร้างทางไตรภูมิ จนได้น ามาพัฒนา

เป็นรูปทรงหลักของผลงานชิ้นต่อมา ในผลงานสองชิ้นนี้ จะน าเสนอพ้ืนที่ของแผนที่โครงสร้างทางไตร

ภูมิทั้งพ้ืนดินและพ้ืนน้ า น ามาเสนอสัจจะความเป็นจริงในธรรมชาติของวัสดุที่น ามาใช้ในการ

สร้างสรรค์นั้นก็คือ ไม้ผนังบ้านเก่าที่มีร่องรอยของกาลเวลาในตัวของมันเองและกระจกที่มีคุณสมบัติ

ในการสะท้อนสิ่งที่ตกกระทบ ซึ่งสองวัสดุนี้มีความขัดแย้งกันเป็นอย่างมากจากการทดลองสร้างสรรค์

ที่เกิดขึ้น แต่ในส่วนที่ขัดแย้งกันข้าพเจ้าคิดว่าก็มีส่วนที่ดีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการ

น าเสนอผลงานของข้าพเจ้าได้ นั้นก็คือมิติของความเป็นจริงของไม้และมิติลวงตาของกระจกเงา ซึ่ง

เมื่อพิจารนาผลงานสร้างสรรค์แล้วจะท าให้เราเกิดการฉุกคิดได้ว่าเงาที่สะท้อนออกมาให้เราเห็นทาง

กระจกนั้นก็คือ ตัวเราในปัจจุบันขณะ แต่ที่จริงแล้วเงาในกระจกนั้นก็ไม่ใช่ตัวของเราจริงๆ และก็หัน

กับมามองตัวจริงของเราที่อยู่ข้างนอกกระจกนี้ อีกครั้ง ท าให้เกิดค าถามว่า แล้วนี้จะใช่ตัวตนของเรา

จริงๆ หรือไม่ ข้าพเจ้าใช้วัสดุเพื่อถ่ายทอดกุศโลบายนี้ส่วนหนึ่ง เพ่ือพิจารณาตนเองเข้าใจและเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่ชมผลงานได้ด้วย 

  ในส่วนของรูปทรงภายในผลงานที่ยังคงเป็นสัญลักษณ์ ที่มาจากความเชื่อ เรื่องเล่า 

นิทานพ้ืนบ้านและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายและซื่อตรง

เหมือนกับสองชิ้นแรก ตัวละครที่พูดถึงการบูชานับถือสิ่งศักดิ์ของความเชื่อต่างๆ ในภูมิล าเนาของ

ข้าพเจ้าทั้งเรื่องผีขนน้ า การนับถือพระยานาคเป็นต้น ในเชิงของทัศนธาตุสี และน้ าหนักข้าพเจ้าก็ได้

ใช้สีเคลือบไม้ในการเพ่ิมเติมน้ าหนักบางส่วนตัวให้ลงตัวกับน้ าหนักจริงของวัสดุ ซึ่งพ้ืนผิวของวัสดุก็มี

ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นลวดลายที่สวยงามในตัวของมันเอง อีกส่วนที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นนั้นก็

คือการแกะไม้ ติดทองค าเปลวและการปั้นดินสอพอง เป็นตัวละครในภาพที่ร่างไว้มีลักษณะนูนต่ า ซึ่ง

สีของดินสอพองทีป่ั้นจะมีความเด่นขึ้นมาจากพ้ืนผิวของไม้ ข้าพเจ้าจึงได้ทดลองแก้ปัญหาคือ การผสม

น้ ากาวกับดินสอพองหยดพรมลงไปรอบๆ รูปทรงที่ปั้นขึ้น เพ่ือในเกิดความกลมกลืนระหว่างวัสดุต่อ

วัสดุ ในด้านของสีที่ใช้คือ สีอะครีลิค สีฝุ่น และทองค าเปลว ในวรรณะสีเอกรงค์ (Monochrome) 

เหมือนสองชิ้นแรกเพ่ือควบคุมให้สีดูแล้วรู้สึกอบอุ่น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ข้อดีข้อเสียจากผลงานสองชิ้นนี้

และน าไปพัฒนาต่อไปให้ชิ้นต่อไป 
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 การสร้างสรรค์ผลงานช่วงที่ 3 ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 - 6 

  ผลงานในระยะนี้ ข้าพเจ้าได้น าข้อดีและข้อเสียมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลงานสอง

ชิ้นนี้โดยรวมลงตัวกลมกลืนมากขึ้น ใส่ใจเก็บรายละเอียดทางกระบวนการสร้ างสรรค์ให้มีความ

ประณีตเรียบร้อยและมีการวางแผนที่ดีในการสร้างสรรค์ตั้งแต่สร้างโครงสร้างของผลงานให้แข็งแรง

และวางแผนในการบ ารุงรักษาผลงานให้อยู่คงทนด้วยการทาน้ ายาป้องกันแมลงอีกด้วย เป็นการเพ่ิม

อายุให้กับผลงานในระยะยาว 

  รูปทรงของผลงานทั้งสองชิ้นในระยะนี้ ชิ้นแรกข้าพเจ้ายังคงใช้รูปทรงวงกลมเป็น

รูปทรงหลักในการน าเสนอเรื่องราวดั้งเดิมและได้พัฒนาเป็นรูปทรงสีเหลี่ยมในชิ้นที่ 2 เพ่ือเพ่ิมมุมมอง

ในการสร้างสรรค์การใช้กระจกสร้างสรรค์ผลงานส่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมาก ในขณะที่มองกระจก

เงานั้นสะท้อนภาพรวมของผลงานที่มีความเคลื่อนไหวไปด้วย ท าให้เกินความรู้สึกสนุกสนานในการ

จินตนาการต่อ ความส าเร็จที่ข้าพเจ้าได้จากผลงานสองชิ้นนี้คือความลงตัวในด้านของกระบวนการ

สร้างสรรค์ ส่วนในเรื่องของสัญลักษณ์ เนื้อหาในงานยังคงต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไป 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานช่วงท่ี 4 ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 - 8 

  จากการค้นคว้าและศึกษาวิธีการน าเสนอผลงานทั้งหมด ผ่านกระบวนการ

สร้างสรรค์ทั้ง 3 ระยะแรกให้ผลลัพธ์ไปในทางเดียวกัน ทั้งการน าเสนอในเรื่องของแนวความคิดและ

กระบวนการสร้างสรรค์ที่ให้เกิดการเคลื่อนไหวและสนุกสนานมากขึ้นทั้งในขณะที่สร้างสรรค์งานและ

การมองของคนที่ชมงาน ภาพรวมของผลงานในระยะนี้ เป็นการน าข้อดีและข้อเสียจากผลงานก่อน

หน้ามาพัฒนาต่อยอด มีการทิ้งพ้ืนที่ว่างให้เกิดจุดพักสายตาและความลงตัวในด้านประเด็น

แนวความคิดรวบยอดรวมทั้งกระบวนการสร้างสรรค์ที่ละเอียดมากขึ้น ด้านทัศนธาตุในผลงานยังคง

แสดงผลลัพธ์ออกมาดีตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ เป็นผลงานที่น าเสนอมุมมองทางความเชื่อ 

วัฒนธรรมพื้นบ้านและกุศโลบายที่ใช้สอนให้คนพิจารณาตนเอง 

  ผลงานทั้งหมดของระยะก่อนวิทยานิพนธ์นี้  จะเน้นไปที่ การถ่ายทอดทัศนคติ 

ความคิดในเชิงบวก ความไร้เดียงสา มีทั้งจุดเด่นทางองค์ประกอบและจุดเด่นที่เกิดจากวัสดุที่น ามาใช้ 

มีวรรณะสีที่ดูแล้วสบายตาสบายใจรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านเกิดของตนเอง ผลงานทั้งหมด

เปรียบเสมือนโลกในอุดมคติท่ีมีต่อความเชื่อ ความศรัทราของผู้คนในทุกๆ ศาสนาที่เกิดกุศโลบายสอน

ให้คนท าความดีละเว้นความชั่วประพฤติปฏิบัติตัวเพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
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  ในการติดตั้งผลงานทั้งหมด พ้ืนที่ที่ใช้น าเสนอมีส่วนส าคัญเพ่ือให้ผลงานมีเอกภาพ

และกลมกลืนนั้นการติดตั้งผลงานกับแสงไฟที่ตกกระทบกับผลงาน มีผลในการแสดงออกผลลัพธ์ทาง

เนื้อหาและวัสดุเพื่อให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของผลงานยิ่งขึ้นจนน าไปสู่การพัฒนาผลงานชิ้นต่อไป 
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ภาพที่ 53  ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน: โลก – ธรรม 3 (Earth – Dhamma 3) พุทธศักราช 2558           

 ขนาด: 150 x 150 เซนติเมตร  

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 54 รายละเอียดของผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 55  ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน:  โลก – ธรรม 4 (Earth – Dhamma 4) พุทธศักราช 2558  

 ขนาด: 170 x 170 เซนติเมตร  

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 56 รายละเอียดของผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 57  ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน: โลก – ธรรม 5 (Earth – Dhamma 5) พุทธศักราช 2558 

 ขนาด: 170 x 170 เซนติเมตร 

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 58 รายละเอียดของผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 59 ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

 ชื่อผลงาน: โลก – ธรรม 6 (Earth – Dhamma 6) พุทธศักราช 2558 

 ขนาด: 170 x 170 เซนติเมตร  

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 60 รายละเอียดของผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
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ภาพที่ 61 ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 

 ชื่อผลงาน: โลก – ธรรม 7 (Earth – Dhamma 7) พุทธศักราช 2558 

 ขนาด: 170 x 170 เซนติเมตร   

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 62 รายละเอียดของผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 
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ภาพที่ 63 ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 

 ชื่อผลงาน: ทะเลบุญ (Merit  of The sea ) พุทธศักราช 2558  

 ขนาด: 80 x 100 เซนติเมตร 

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 64 ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 

 ชื่อผลงาน: โลก – ธรรม 8 (Earth – Dhamma 8) พุทธศักราช 2558  

 ขนาด: 160 x 160 เซนติเมตร   

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 65 ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8 

 ชื่อผลงาน: โลก – ธรรม 9 (Earth – Dhamma 9) พุทธศักราช 2558 

 ขนาด: 160 x 160 เซนติเมตร  

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้อนของกุศโลบายในการท าความดี” คือผลงานที่ข้าพเจ้า

พัฒนาการสร้างสรรค์ทางด้านเนื้อหาและกระบวนการสร้างสรรค์มาจาผลงานช่วงที่ 2 ในระยะการ

สร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 - 4 โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ทางการใช้วัสดุที่หลากหลาย

แตกต่างกัน แต่น ามาสร้างสรรค์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์จากผลของประสบการณ์การศึกษา

ทางด้านเนื้อหาในเรื่องของกุศโลบายค าสอนและการปฏิบัติที่ผ่านการทดลองมาหลากหลาย ท าให้

ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะหยิบจับเนื้อหาวัสดุต่างๆ มาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบจิตรกรรมวัสดุ

ประสม 3 มิติร่วมสมัย เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาและวัสดุที่แตกต่างให้เกิดสุนทรียภาพและขัดแย้งไป

พร้อมๆ กัน เพ่ือเป็นการปลดปล่อยความคิดกับจินตนาการของข้าพเจ้าที่มีต่อความศรัทธาและความ

ปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 3 มิติให้ด าเนินต่อพร้อมๆ 

กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

 วิทยานิพนธ์นี้คือผลลัพธ์ของการตกผลึกทางความคิด ความรู้และประสบการณ์ที่ข้าพเจ้า

ได้พบเจอมาจนเกิดสมบูรณ์และท าหน้าที่เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ชมผลงานต่อไป ซึ่งผลงานสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์มีจ านวนทั้งสิ้น 9 ชิ้นดังต่อไปนี้ 

  

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 - 2 

  ผลงานสองชิ้นนี้ได้พัฒนารูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์และเนื้อหามาจากผลงาน

ระยะช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ โดยมีการเพ่ิมกระบวนการในการที่ได้มาจากการศึกษาหาความรู้         

ภูมิปัญญาของงานช่างพ้ืนบ้าน (ช่างไม้) คือการประกอบไม้ด้วยหางเหยี่ยวและเดือยกลม ซึ่ง

กระบวนการงานช่างพ้ืนบ้านนี้เปรียบเสมือนการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานและเป็น

ที่มา แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

              ในส่วนของผลงานชิ้นที่ 1 - 2 จุดประสงค์หลักคือข้าพเจ้าต้องการให้เนื้อหาของ

ผลงานแสดงออกผ่านทางวัสดุที่น ามาใช้ให้มากที่สุด ในชิ้นนี้จึงอยากแสดงพ้ืนผิวของไม้มากกว่า

กระจก จึงได้น าเอาเศษกระจกไปติดประดับไว้ในร่องรอยแตกของไม้ให้เกิดความระยิบระยับสวยงาม

เมื่อสะท้อนกับแสง แต่ยังเป็นการติดประดับกระจกในจ านวนที่น้อยกว่าจ านวนในช่วงระยะผลงาน

ก่อนวิทยานิพนธ์กว่ามาก เพ่ือต้องการน าเสนอสัจจะความเป็นจริงของพ้ืนผิวไม้ ประกอบกับการเพ่ิม
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กระบวนการเข้าไม้ด้วยหางเหยี่ยวและเดือยกลมเพ่ือเป็นการยึดติดรูปทรงต่างๆ ประกอบติดยึดกับ

โครงสร้างของผลงาน 

  ทุกกระบวนในการสร้างสรรค์ต้องมีการวางแผนและประณีตเป็นอย่างมาก ต่อราย

ระเอียดของแต่ละขั้นตอนในผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ อย่างมี

สมาธิ และได้พิจารนาตัวเองในขณะสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ข้าพเจ้าจะต้องการจะน าเสนอ

และได้เริ่มต้นพิจารณาด้วยตัวของข้าพเจ้าเองก่อนที่จะน าไปเผยแพร่ที่สาธารณะต่อไป 

              รูปทรงสัญลักษณ์ในผลงานชิ้นที่ 1 – 2 จะเริ่มใช้เป็นรูปทรงเรขาคณิตและ

สัญลักษณ์ที่มาจากวัฒนธรรมประเพณี การประกอบกันของรูปทรงที่มีระนาบนูน หนาขึ้นมาเป็น

จิตรกรรมวัสดุประสม 3 มิติ ท าให้มีมิติใหม่ขึ้นในผลงานจากการเกิดแสงเงาที่ตกกระทบลงบนรูปทรง

และแสงสะท้อนจากกระจกเงาแพรวพราวระยิบระยับเป็นการสื่อความหมายที่จะสามารถรับรู้และ

เข้าใจได้ง่ายต่อผู้ชม ในผลงาน 2 ชิ้นนี้มีการสร้างพ้ืนที่ทางความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากธรรมชาติของ

พ้ืนผิว สีที่ใช้ และพ้ืนที่ว่างที่เป็นจุดพักสายตา ผสมผสานกับกระบวนการขั้นตอนที่มีการเชื่อมต่อกัน

ระหว่างรูปทรงท าให้เมื่อมองดูแล้วมีความเคลื่อนไหวและสนุกสนาน 

    ทั้งหมดได้สร้างปฏิสัมพันธ์ให้ผลงานเกิดความสมดุลกันถึงแม้ว่ากระบวนการในการ

ใช้วัสดุของผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้จะยังไม่ลงตัวแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการน าไปใช้ในการพัฒนาผลงาน

ชิ้นต่อไป 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 - 4 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ 2 ชิ้นนี้คือผลงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาต่อยอดมาจากผลงาน

ก่อนหน้าทั้งทางด้านกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาองค์ประกอบ รวมทั้งโครงสร้างของผลงานที่มีจุด

ทิ้งปล่อย ให้มีความเป็นจริงไปตามธรรมชาติของวัสดุ มีการตัดไม้เป็นรูปทรงเรขาคณิตประกอบ

เชื่อมโยงระหว่างกัน ท าให้ผลงานมีความกลมกลืนเคลื่อนไหวรู้สึกสนุกสนานและความสมบูรณ์มากขึ้น 

ในด้านมิติลวงตาที่เกิดจากการติดประดับกระจกเงาเป็นรูปทรงของแม่น้ าที่เคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กับ

รูปทรงการประกอบส่วนต่างๆ ของไม้และข้าพเจ้าได้พัฒนาความละเอียดและประณีตในกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานให้สมบูรณ์มากข้ึน 
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 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 - 6 

 ข้าพเจ้าได้พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 2 ชิ้นนี้ต่อมาโดยการใช้รูปทรงสัญลักษณ์มา

สร้างบนวัสดุกระจกเงา นั้นก็คือรูปทรงสัญลักษณ์ของบ้าน ในชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอเรื่องของ

ความอบอุ่นเชื่อมโยงกันในระหว่างบ้านและบ้านซึ้งเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน

ด้วยความสงบสุข เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมประเพณี เมื่อข้าพเจ้าและผู้ชมที่ได้ชมผลงาน

ชิ้นนี้ก็จะเปรียบเสมือนเราคือคนบ้านหลังเดียวกัน 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 - 9 

  ผลงานวิทยานิพนธ์ 3 ชิ้นสุดท้ายนี้เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง

ของข้าพเจ้าคือความลงตัวก้าวหนึ่งจากผลงานทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์จากการสร้างสรรค์มา

ตั้งแต่ช่วงระยะก่อนวิทยานิพนธ์ โดยมีการสร้างพ้ืนที่ในโลกเสมือนกับโลกของความจริงควบคู่ไปกับ

การศึกษาหาข้อมูลและการทดลองกระบวนการต่างๆ ในการสร้างสรรค์ควบคู่กันไป เพ่ือใช้ ในการ

ตอบสนองต่อเป้าหมายให้ผู้ชมเข้าใจในกุศโลบายค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ต้องการจะให้ลูกหลาน

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข  

  การสร้างสรรค์ผลงาน 3 ชิ้นล่าสุดนี้มีโครงสร้างทางองค์ประกอบและกระบวนการ

สร้างสรรค์เช่นเดียวกับผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นก่อนหน้า เป็นการพัฒนาต่อยอดให้ผลงานเกิดความ

สมบูรณ์กลมกลืนลงตัวในแต่ละชิ้นงาน ในแต่ละชิ้นก็จะมีโครงสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ มีผลลัพธ์ ทาง

ความหมายที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างพอเพียงและสงบสุข ส่วนประกอบต่างๆ ใน

ผลงานแต่ละชิ้นเสมือนกับเคลื่อนไหวได้ เห็นถึงความงามที่เป็นจริงในธรรมชาติของวัสดุและตัวละคร

ในอุดมคติของข้าพเจ้า ซึ่งทั้งหมดท าหน้าที่สื่อสารเนื้อหาสาระและความรู้สึกของผลงานออกมาได้

อย่างสมดุล ท าให้ภาพรวมของผลงานทุกชิ้นมีเสน่ห์รวมทั้งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

 ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ผลงานวิทยานิพนธ์นี้มีค าถามที่ข้าพเจ้าซ่อนไว้ ว่า

ตัวตนที่เราเห็นเราสัมผัสอยู่นี้จริงๆ แล้วนั้นใช่ตัวเราจริงหรือไม่ ซึ่งจะท าให้คนที่ชมผลงานได้พินิจ

พิจารณาหาค าตอบกันต่อไปในมุมมองของตนเอง วิทยานิพนธ์นี้มีการเริ่มต้นมาจากอิทธิพลที่ได้รับ

แรงบันดาลใจมาจากหลายๆ ด้านทั้งทางด้านเนื้อ รูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมา

ผสมผสาน สังเคราะห์เข้าด้วยกันเป็นผลงานสร้างสรรค์ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถูกวางแผน คลี่คลาย องค์

ความรู้และองค์ประกอบในการสร้างสรรค์จนสมบูรณ์ลงตัว และสามารถสื่อสารต่อยอดตาม
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วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของเนื้อหาได้เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้ที่ชมผลงานได้ส ารวจ

ตนเองให้มีสติ สมาธิและปัญญาจนน าไปสู่การด ารงชีวิตของตนเองให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ผลงานทั้งหมดเป็นความชื่นชอบความสนใจและความถนัดเฉพาะตัวของข้าพเจ้า ที่รักในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยจิตรกรรมวัสดุผสมเพ่ือใช้สร้างความจรรโลงใจและสร้างสรรค์

ประสบการณ์ ความรู้ด้านใหม่ๆ ให้แก่ตนเองได้พัฒนาศักยภาพทางความคิด วิเคราะห์และ

ประมวลผลตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาผลงานและถ่ายทอดความรู้นั้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่

สนใจได้ต่อไปในอนาคต 

 

 



86 

 

ภาพที่ 66 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน: สายน้ าของชีวิต (River of Life) พุทธศักราช 2559  

 ขนาด: 123 x 240 เซนติเมตร 

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 67 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 68 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน:  ใบบ้าน (In home) พุทธศักราช 2559 

 ขนาด: 140 x 140 เซนติเมตร 

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 69 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 70 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน: กุศโลบายจากธรรมชาติ (Strategy of Nature) พุทธศักราช 2559  

 ขนาด: 200 x 200 เซนติเมตร  

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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 ภาพที่ 71 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 72 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

 ชื่อผลงาน: บ้าน (home) พุทธศักราช 2559  

 ขนาด: 150 x 180 เซนติเมตร 

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 73 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
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ภาพที่ 74 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 

 ชื่อผลงาน: แม่น้ า – ชีวิต (River - Life) พุทธศักราช 2559  

 ขนาด: 80 x 100 เซนติเมตร   

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที ่75 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 

 ชื่อผลงาน: บ้านแห่งใจ (House of Mine) พุทธศักราช 2559  

 ขนาด: 133 x 164 เซนติเมตร   

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 76 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 
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ภาพที่ 77 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 

 ชื่อผลงาน: กุศโลบายในธรรมชาติ 2 (Strategy of Nature 2) พุทธศักราช 2559  

 ขนาด: 162 x 196 เซนติเมตร   

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 78 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 
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ภาพที่ 79 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8 

 ชื่อผลงาน: นาฬิกา –  ชีวิต (Time of Life) พุทธศักราช 2559  

 ขนาด: 185 x 231 เซนติเมตร   

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 80 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8 
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ภาพที่ 81 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 9 

 ชื่อผลงาน: บ้านเสี่ยว (Twin Home) พุทธศักราช 2559  

 ขนาด: 375 x 200 เซนติเมตร   

 เทคนิค: จิตรกรรมวัสดุผสม (Mixed Materials) 
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ภาพที่ 82 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 9 
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ภาพที่ 83 ภาพรวมของผลงานวิทยานิพนธ์ 

 



 
 

104 
 

 
 

บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ภาพสะท้อนของ

กุศโลบายในการท าความดี” ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการตั้งค าถามจากกุศโลบายที่มีอยู่

จริงธรรมชาติตามค าสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีต่อชีวิตเราว่าอย่างไร ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมานี้เกิด

ขึ้นมาได้อย่างไร มีผลมาจากสิ่งไหน ใช่จากการกระท าของตัวเราเองหรือไม่ ทั้งหมดทั้งมวลเพ่ือให้

ข้าพเจ้าและผู้ชมผลงานได้พินิจพิจารณาตรวจสอบเหตุผลในทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถเข้าใจมันได้

อย่างชัดเจนในมุมมองของตนเอง 

 ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าในขณะที่ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์

นี้สามารถท าให้ข้าพเจ้ามีสมาธิพิจารณาในการอยู่กับปัจจุบันขณะของตนเอง ณ เวลานั้นๆ เพ่ือให้

เข้าใจในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรารถนาให้มนุษย์กระท าความดีละเว้นความชั่ว เข้าใจใน

ผลของกฎแห่งกรรม และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ข้าพเจ้าได้รวบรวมสรุปความสามารถที่

ข้าพเจ้าถนัดร่วมกับความเชื่อความศรัทธาของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม 

(Mixed Materials) 3 มิติ ที่เป็นโลกในอุดมคติ (Utopia) ที่แฝงไปด้วยแง่คิดและมุมมองในการใช้ชีวิต

ของคนในปัจจุบัน 

 การน าแรงบันดาลใจจากความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าเติบโตมารวมทั้งความรู้ 

ภูมิปัญญาต่างๆ จากบรรพบุรุษและความถนัดในการประดิษฐ์ประดอยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใน

รูปแบบของจิตรกรรม 3 มิติ วัสดุประสมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้เป็นผลลัพธ์ของ

ผลผลิตทางจินตนาการที่มีคุณค่าต่อชีวิตข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือและ

กระบวนการคิดไปพร้อมกับพัฒนาคุณค่าทางจิตใจข้าพเจ้าเพ่ือให้เป็นคนที่ดีข้ึนกว่านี้ให้ได้ 
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 ข้าพเจ้ามีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจและประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราว ความเชื่อ 

วัฒนธรรมประเพณีและค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีความเป็นศิลปกรรมไทยร่วมสมัยและน าไป

ประยุกต์ใช้ในแนวทางของตนเองได้ต่อไป 
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รายการอ้างอิง 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์. รองศาสตราจารย์ปริญญาตันติสุข. เข้าถึงเมื่อ 13 ตุลาคม 2559. 
 เข้าถึงได้จากhttp://www.finearts.su.ac.th/aseanway/artists/parinya-tantisuk 
“นิทรรศการแสดงศิลปกรรมในวาระเชิดชูเกียรติศิลปิน / อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2558”. 
 รองศาสตราจารย์ปริญญาตันติสุข. เข้าถึงเมื่อ 13 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
 http: //psgartgallery.tumblr.com/page/51 
ปัจจัยสี่ของชาวบ้าน. พญ. พาณี เตชะเสน. เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
 https://www.doctor.or.th/article/detail/4730 
ผศ. สวุัฒน์ แสนขัติยรัตน์. สัตว์หิมพานต์: จินตนาการแห่งแดนทิพย์. กรุงเทพมหานคร: เทนเดอทัช, 2555. 
วังเหนือ. นทีสีทันดร. เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://eshann.com/?p=6487 
ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์ จิตรกรรมขั้นสูง. 

กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550. 
เศรษฐวัฒน์ อุทธา. ไตรภูมิ พิพิธทัศนาพุทธจักรวาลทัศน์. กรุงเทพมหานคร: เอเธนส์, 2557. 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย. แมงหน้างาม (ผีขนน้้า). เข้าถึงเมื่อ 14 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
 http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performingarts/236performance/281-----m-s 
เอกวิทย์ ณ ถลาง. ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค:วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย.
 นนทบุรี: โครงการกิตติเมธี สาขาวิชาศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540. 

http://psgartgallery.tumblr.com/page/51
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจารุวรรณ เมืองขวา  

วัน เดือน ปีเกิด  21 สิงหาคม 2533   

ที่อยู่  164 หมู่ที่ 2 ต าบลนาอ้อ ถนนเลย – เชียงคาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

  42100 

e-mail  ja.210833@hotmail.com,  ja.210833@gmail.com 

Facebook Jaruwan Mueangkhwa 

โทรศัพท ์ 093-3595153 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2545 ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเลย 

 พ.ศ. 2548 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองเลย 

 พ.ศ. 2551 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเลยพิทยาคม 

 พ.ศ. 2555 ปริญญาตรี  ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาจิตรกรรม 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2557 ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม  
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการแสดงงาน 
 พ.ศ. 2553 ร่วมแสดงงานทิวทัศน์และหุ่นนิ่งครั้งท่ี 13 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2555 ได้เข้าร่วมแสดงงาน ลุ่มน้ าโขงครั้งที่ 1 
 พ.ศ. 2556 เข้าร่วมแสดงงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  - ร่วมแสดงงาน The 13 finalists of the 4th  Young Artists Talent 

Project Art Exhibition 10-22 May 2013 in Los Angeles,USA 
     - ร่วมแสดงงาน (The 4th Young Artists Talent) ของค่ายเยาวชน 
     สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย  ประจ าปี 2556 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย 
     ราชด าเนิน  

mailto:ja.210833@hotmail.com,%20%20ja.210833@gmail.com
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 พ.ศ. 2557   - ร่วมแสดงงาน (8 Years Young Artists Talent) ณ หอศิลป์สมเด็จพระ
     นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
  - ร่วมแสดงศิลปกรรมน าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 26 
     - ร่วมแสดงศิลปกรรม ลุ่มน้ าโขงครั้งที่ 3 
 พ.ศ. 2558 - ร่วมแสดงศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด (Amata Art Award) ครั้งที่ 5 
   - ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 17 
  - ร่วมแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 32 
  - ร่วมแสดงศิลปกรรมน าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 27 
  - ร่วมแสดงศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2 
 พ.ศ. 2559 - ร่วมแสดงโครงการประชุมสัมมนาร่วมมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือ 
    เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
    พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 
      - ร่วมแสดงโครงการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2559 
      - ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ "พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่
      ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย" 
      - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา(Fine Arts…วันสุข) 3-
      31 พฤษภาคม 2559 ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาจิตรกรรม                                             
      - ร่วมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  
      1 – 30 มิถุนายน 2559 ณ RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
  - ร่วมแสดงนิทรรศการประกวดโครงการ “ออมศิลป์ถิ่นไทย”  
  ครั้งที่ 1 ธนาคารออมสิน 
  - ร่วมแสดงโครงการมนุษยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 “ส่องสังคม 
  วัฒนธรรม ลุ่มน้ าโขง” ไทย – ลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  - ร่วมแสดง The Luxe Art Exhibition ll The Fabulous Myth June 
  22nd- July 25th, 2016 at Novotel Suvanaphum Airport 
  - ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด (Amata Art 
  Award) ครั้งที่ 7 
   

http://www.graduate.su.ac.th/images/program/master/1.pdf
http://www.graduate.su.ac.th/images/program/master/1.pdf
https://www.facebook.com/rcac84/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pages/Novotel-Suvanaphum-Airport/263099713775335
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เกียรติประวัติ 
 พ.ศ. 2555   ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ART ON FARM ที่จิมทอมป์สันฟาร์ม  
            อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 พ.ศ. 2556   ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจ าปี 
      2556 (The 4th Young Artists Talent ) ได้รับการคัดเลือกเป็น 
      ตัวแทนไปศึกษาดูงานต่อที่สหรัฐอเมริกา  
 พ.ศ. 2559   รางวัลอันดับที่ 3 ระดับประชาชนทั่วไป โครงการจิตรกรรมเพชรยอด 
        มงกุฎ ครั้งที่ 1 
      - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) 
      ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 
  - ทุนกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
   ประจ าปีการศึกษา 2559 
 


	01_ปกนอกภาษาไทย
	02_ปกในภาษาไทย
	03_ปกในภาษาอังกฤษ
	04_หน้าอนุมัติ
	05_บทคัดย่อภาษาไทย
	06_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	07_กิตติกรรมประกาศ
	08_สารบัญ
	09_บทที่ 1
	10_บทที่ 2
	11_บทที่ 3
	12_บทที่ 4
	13_บทที่ 5
	14_รายการอ้างอิง
	15_ประวัติผู้วิจัย

