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ศาสตราจารย ์พดัยศ พุทธเจริญ 

 
วทิยานิพนธ์หวัขอ้ “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพ

ท่ีอาศยับริบทแวดลอ้มเป็นตวัก าหนดภาวการณ์แห่งตนเองผนวกกบัการแสวงหาให้ไดม้าซ่ึงความ
ตอ้งการความสุขทางกายท่ีมากกวา่จะเป็นความสุขสงบทางจิตใจ และมกัต่อยอดให้ทบทวีเป็นความ
ตอ้งการท่ีหลากหลายออกไปเร่ือย ๆ อยา่งไม่ส้ินสุด ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้ก่อ
เกิดส่ิงกระตุน้ส านึกของความอยากจนกลายเป็นความปรารถนาท่ีสุดจะหยัง่ถึงนั้นลว้นเป็นความ
ตอ้งการท่ีแฝงนยัแห่งความอยากครอบครอง เป็นเสมือนความโลภ หรือไม่พอใจในส่ิงท่ีคนอ่ืนมี
มากกวา่จนก่อเกิดเป็นความ “ริษยา” และเป็นจุดก าเนิดแห่งความทุกขท่ี์เศร้าหมองซ่อนเร้นอยูใ่น
จิตใจ เพียงทว่ารอวนัท่ีจะไดรั้บการกระตุน้เร้าและแสดงออกมาอย่างไม่รู้ตวัเท่านั้น โดยนยัน้ี
สะทอ้นถึงสภาวะแห่ง “จิต” ท่ีขาด “สติ” คอยก ากบัควบคุมหรือค ้าจุนไม่ให้เกิดเป็นความพลั้งเผลอ
ท่ีลุ่มหลงมวัเมาไปกบัอารมณ์ของความอยากจนพลดัหลงออกจากเส้นทางแห่งความดีงามไปสู่
ความหลงผิด อนัเป็นวิถีทางแห่งอกุศลกรรมท่ีท าให้จิตใจขุ่นมวัในท่ีสุด หรือเปรียบเป็นเสมือนดัง่
แสงของดวงตะวนัขณะท่ีถูกบดบงัโดยมวลรูปของอากาศ  “กอ้นเมฆ” จนไม่อาจเผยแสงส่องสวา่ง
ให้กบัทุกสรรพชีวิตได้ ความมืดมิดซ่ึงก่อเกิดจากอวิชชาท่ีจิตใจของมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึนและถูก
กลืนกินอยา่งไร้ซ่ึง “ความตระหนกัรู้” จึงไม่เท่าทนัและไม่ปล่อยวางจ านนให้เป็นไปตามสภาวะ
ปกติ “กฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ” ท่ีทุกส่ิงยอ่มมีเกิด ตั้งอยูแ่ละดบัสูญสลายไปในท่ีสุดอนัเป็นส่ิงท่ี
ด าเนินไปอยูต่ลอดเวลา ส่ิงหน่ึงท่ีท าใหม้นุษยลุ่์มหลงอยูแ่ต่ในวงัวนแห่งความมืดบอดก็คือ การขาด
หายไปของการฉุกคิด ไตร่ตรอง หรือการส ารวจพิจารณาดว้ย “ปัญญา” เพราะปัญญาเปรียบเป็น
เสมือนเคร่ืองมือส่องสวา่งน าทางใหเ้ห็นรูปร่างของปัญหาหรือส่ิงท่ีคอยกดักินจิตใจซ่ึงเร้นกาย และ
ไร้รูป ทวา่จะเผยตวัตนออกมาก็ดว้ยเจตนาในแง่ร้ายท่ีเป็นภยัคุกคามจิตใจของผูค้นในสังคม 

อน่ึง ความตอ้งการทะยานอยาก ความเศร้าโศก ความปลาบปล้ืมปีติยินดี เป็นผลจาก
การแปรสภาพทางความคิดในสภาวะจิตใจท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมและการกระท า  ดงันั้น การ
จินตนาการท่ีก่อเกิดเป็นกายภาพแห่งจินตภาพของผลงานสร้างสรรค์ย่อมเป็นไปในอีกนยัวิถีทาง
หน่ึงอนัสะทอ้นรูปธรรมของพื้นท่ีแห่งสภาวะจิตไดด้ว้ยแสงสวา่งจากธรรมชาติ “ดวงอาทิตย”์ ท่ีทอ
แสงสาดส่องเหมือนดัง่การหย ัง่รู้ไดล้งมายงัพื้นโลก แต่ทวา่ในวิถีทางของแสงนั้นถูกบดบงัดว้ยเงา
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ด าท่ีหนาทึบของเมฆ ซ่ึงนยัยะน้ีเปรียบดัง่เป็นมวลรูปแห่งอวิชชาหรือความหลงผิดอนัเป็นความรู้ท่ี
ขดัแยง้กบัหนทางแห่งธรรมชาติ อยา่งไรก็ตามถึงแมพ้ื้นผวิจะถูกรูปเงานั้นมาบดบงัมากนอ้ยเพียงใด 
ทวา่ในสภาวะท่ีแทจ้ริงของพื้นท่ีก็ยอ่มยงัมีแสงท่ีสามารถลอดผา่นมาไดห้รือเป็นเหมือน “แสงแห่ง
ความหวงั” ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความไม่มืดบอดสนิทจนส้ินหวงัเสียทีเดียวของชีวิต วิถีทางออกท่ีดู
เหมือนมีเพียงนอ้ยนิด ทวา่หากทุกคนยงัครองสติและใชปั้ญญาเขา้ก ากบัจิตใจเพื่อส ารวจพิจารณา
บริบทแห่งชีวิตในปัจจุบนัขณะอย่างถ่ีถว้นและถ่องแทแ้ลว้ก็ย่อมสามารถจุดประกายแห่งแสงดว้ย
ตวัของเราเอง “แสง” ก็จะทบทวีกลายเป็นพลงัแสงแห่ง “ปัญญา” ท่ีจะท าให้เราไดฉุ้กคิดและ
ตระหนกัรู้มองเห็นกายภาพของปัญหาและหาทางออกไดใ้นท่ีสุด  สาระประเด็นของเจตนายอ่มก็
เพื่อเป็น “อนุสติ” แก่ตนเอง และเพื่อนมนุษยท่ี์เวียนวา่ยอยูใ่น “สังสารวฏั” ไดต้ระหนกัรู้ถึงพลงั
อ านาจของ “กิเลส” ท่ีเร้นซ่อนอยูภ่ายในจิตใจ อนัเป็นตน้ตอท่ีก่อให้เกิด “ทุกข”์ ท่ีหลากหลาย อีก
ทั้งเพื่อส่ือสะทอ้น “ธรรมสมาทาน” ของมนุษยคื์อ ให้เป็นผูแ้สวงหาหนทางแห่งการดบั พน้ คลาย 
“ทุกข”์ ดว้ย “ปัญญา” ของตนเอง อนัเป็นการนอ้มน าเอาพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาสู่
การประพฤติและปฏิบติั “ธรรมบูชา” และ “ปฏิบติับูชา” ดว้ยการด าเนินชีวิตท่ีเป็นเหมือนกบัการ
ปฏิบติัธรรม อนัเป็นความคิดสูงหรือเป็นแนวความคิดท่ีโนม้นา้วไปสู่การขดัเกลายกระดบัจิตใจและ
สติปัญญาให้ประณีตงดงามปรับใชสู่้การด าเนินชีวิตอยา่งผูรู้้ต่ืน รู้เบิกบานหรือรู้เท่าทนัในปัจจุบนั
ขณะด้วยสติและปัญญาของตนเอง  ซ่ึงเป็นการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกลมกลืนกับกฎแห่ง
ธรรมชาติ ซ่ึงประเด็นสาระเหล่าน้ียงัมีนยัของการใชธ้รรมะร่วมอยูด่ว้ยกนัสองประการ คือ การใช้
พุทธปรัชญาธรรมะมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  และการใชธ้รรมะเป็นหลกัคิด
หรือเป็นเสมือนประทีปน าทางในการด าเนินชีวิตอยา่งผูไ้ม่ประมาท คือ ด าเนินชีวิตภายใตก้ฎแห่ง
สัจธรรม หลกัการแห่งธรรมชาติท่ีกอปรดว้ย การเกิด การด ารงอยูแ่ละการดบัไป เคล่ือนคลอ้ยไป
ตามกระแสแห่งกาลเวลาในหว้งย  ่าโมงยามต่าง ๆ โดยนยัน้ีจึงอาศยัใชแ้สงในห้วงเวลาแห่งรุ่งอรุณท่ี
น าเสนอผา่นรูปแบบของทศันียภาพ ธรรมชาติแห่งป่าเขา และนยัแห่งแสงธรรมชาติท่ีปรากฏใน
ผลงานอุปมาอุปไมยเปรียบไดก้บัแสงแห่งธรรมหรือแสงแห่งปัญญา อนัเป็นเสมือนภาพปริศนา
ธรรมในบริบทศิลปะร่วมสมยัท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบักระบวนการทางทศันศิลป์งานศิลปะภาพ
พิมพเ์ทคนิคภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก เมซโซทินท์ (Mezzotint) หรือในอีกนยัหน่ึงคือการใชเ้คร่ืองมือ
ลบพื้นด าเพื่อขบัเนน้แสงสวา่งของรายละเอียดค่าน ้ าหนกัให้ค่อย ๆ เผยรูปลกัษณ์ขอวงความสวา่งท่ี
ค่อยๆทบทวีมากข้ึน ซ่ึงเป็นขั้นตอนและกลวิธีของการสร้างสรรคท่ี์สอดคลอ้งไปกบัปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติทวา่หากยงัคงเพียรกระท า “ซ ้ า” ดว้ยการประคองสติเพื่อเฝ้ารอสัมฤทธิผลและช่ืนชม
ร้ิวแสงท่ีสาดส่องแห่งอรุณรุ่งในยามเชา้ 



  ฉ 

 
 

 

 



  ช 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58003203 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Landscape, Awareness 

MR. NARUECHA SUNGKAJARU : SCENERY OF AWARENESS THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR PHATYOS BUDDHACHAROEN 

This thesis “Scenery of Awareness” is based on the concept of creating a balanced 
harmony within the soul that is generally governed by the context that determines the state of 
one’s self and the quest for material satisfaction rather than spiritual peace. As the quest 
multiplies into endless desire of all kinds on the path that leads towards darkness and despair, it 
takes over the soul and awaits to erupt without warning. This reflects the state of mind that lacks 
conscience and is unable to control itself from deviating onto the wrong path instead of remaining 
on the path of virtue. In an analogy, it is as if light from the sun has been obscured by clouds and 
preventing its life-force from reaching the Earth. Like the darkness created within us that has 
consumed our soul and taken over our consciousness to the point of being unable to let go 
according to the “laws of nature” in which there is birth, life and death. What keeps us blinded in 
the dark is our lack of reasoning and wisdom. Wisdom is like the “light of Dharma” that reveals 
the hidden cause of what is consuming our souls to the point of being harmful to our own spirit 
and that of others in the society.    

Desires, disappointments and pride are all outcome of the conditioned state of mind 
that are expressed through one’s behavior and actions. In this thesis, such abstract and subjective 
feelings are expressed through the context of natural landscape with mountains and hills under the 
light of the sun to represent the physical manifestation of that state of mind. With the sun’s light 
being obstructed by dark clouds casting shadows on Earth’s surface, this implies that the mind is 
clouded by dark obsessions. Yet in fact, light can still pass through the clouds somehow and 
become the “light of hope”. The power of our pure determination can light the way and offers 
hope if we have control over our minds and use our wisdom to rationalize and explore our present 
conditions thoroughly and mindfully to generate our own light. That light will intensify into the 
“light of Dharma” or wisdom that will make us aware of the truth and see the cause of our 
problems so that we may find a way out. The light will also remind us that we are forever 
swimming in the “samsara” circle of existence clouded by the power of “desire” hidden within 
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ourselves and is the cause of our sufferings. This awareness reflects the fact that we have the 
potential to focus more on giving and controlling our desires so that we may cease our suffering 
and be free of it by practicing and using our wise and better judgment according to the teachings 
of Buddha. Leading a life in the way that refines the mind and spirit with mindfulness that is in 
harmony with the laws of nature is therefore beneficial to all. 

In summary, two important points are made: one is that Buddhist philosophy can 
provide inspirations for creating works of art, and the other is that it is the guiding light for living 
a balanced life in harmony with nature that transforms with time. With regards to time, the early 
morning light cast on the mountainous landscape is a metaphor for the “light of Dharma and 
wisdom” that has been produced in Graphic Arts by means of mezzotint technique to give the 
effect of gradual changes in light and dark tones on the surface and to reveal the depths and forms 
through shades and shadows. Carrying out this technical process is in a way like practicing 
Dharma and can be associated with natural phenomena which, with constant determination, leads 
to gradually lighting up the mind with purity, tranquility, joy and freedom. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกในคุณแห่งพระรัตนตรัยอนักอปรด้วยพระพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ์ โดยเฉพาะขอ้พุทธปรัชญาหลกั “ธรรมะ” พระธรรมค าสั่งสอนขององคพ์ระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีได้ทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดเวไนยสัตวใ์ห้พน้จากความทุกข์ทั้งปวงและผูมี้
สติปัญญาท่ียืนยนัถึงความส าเร็จของพระธรรมค าสอน อนัเป็นเสมือนแสงประทีปให้ขา้พเจา้ไดต่ื้นรู้
และน้อมน า “ธรรมะ”มาประพฤติปฏิบติั(ธรรมบูชา) เพื่อด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติ 
กลมกลืนกบักฎแห่งธรรมชาติและเป็นสาระหรือคุณค่าส าหรับชีวติ รวมถึงเป็นขอ้มูลแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์หวัขอ้ “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” น้ีดว้ย 

ขา้พเจา้ขอนอ้มกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใ้หก้  าเนิด และไดบ้่มเพาะความดีงามรวมทั้ง
ใหโ้อกาสทางการศึกษากอปรกบัเป็นก าลงัใจใหเ้สมอมา 

ขอขอบพระคุณครูอาจารยท์ั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมถึงคณาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย ์พดัยศ พุทธเจริญ ท่ี
คอยสั่งสอนใหค้ าช้ีแนะแนวทางและขดัเกลาขา้พเจา้ รวมทั้งไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิทยาการและความรู้
ในศาสตร์ และศิลป์ท่ีโนม้ไปสู่สัมฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงาน อนัเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ดว้ย 

ทา้ยน้ีขอขอบคุณคุณธรรมแห่งความดี ความงามและความประณีตงดงามแห่งสัจธรรม
ธรรมชาติ กอปรทั้งกลัยาณมิตรท่ีคอยเป็นก าลงัใจและอยูเ่คียงขา้งกนัเร่ือยมา รวมถึงเพื่อนมนุษยแ์ละ
สัตวโ์ลกทั้งหลายท่ีร่วมทุกขก์็ดีร่วมสุขก็ดี และเป็นอนุสติใหข้า้พเจา้ขบัเคล่ือนด าเนินชีวิตไปพร้อมสติ
และดว้ยปัญญา เพื่อให้รู้ต่ืนตามทนัจิตและชีวิตในทุกขณะจิต หรือเพื่อสร้างความปีติสุขแห่งชีวิตดว้ย
การเดินทาง “จาริก” ไปในท่ามกลางความสงดั สงบและงดงามสู่ชีวิตท่ีอิสระ ต่ืนอยู ่เบิกบาน สะอาด 
สวา่งและสงบเยน็ในปัจจุบนัขณะ โดยมีธรรมะเป็นเสมือน “แสงประทีป” น าทางดว้ยความสุนทรีย์
และความศรัทธาท่ีบริสุทธ์ิ อนัเป็นกุศลกรรมในพุทธธรรม “ธรรมะ” โดยปราศจากขอ้กงัขาใดๆ 
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บทที ่1 

บทน า 

 
 กล่าวไดว้า่ความเจริญกา้วหนา้ในทุกดา้นของสังคมยคุปัจจุบนั ลว้นแฝงนยัถึงการเป็นส่ิงปรุง
แต่งโลกทางวตัถุทั้งส้ิน โดยนยัน้ีจึงกลายเป็นเหตุปัจจยัท่ีโน้มไปสู่การให้ความส าคญักบัวตัถุธาตุ
และท าให้มนุษยลุ่์มหลงมวัเมาในความสุขสบายอยูก่บัส่ิงเหล่านั้น รวมถึงยงัเป็นสาเหตุของความ
ขดัแยง้และการแก่งแย่งในเร่ืองต่าง ๆ จนเป็นบ่อเกิดของความทุกขน์านานบัประการดว้ย ซ่ึงนยัน้ี
ส่ือสะท้อนเห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท่ีไม่สัมพนัธ์สอดคล้องกับธรรมชาติหรือเป็น
รูปแบบของชีวิตท่ียอ้นแยง้กบักฎแห่งธรรมชาติ จึงโน้มน าไปสู่ความประมาทหรือไม่ฉุกคิดและ
ขาดความตระหนกัรู้ถึงความจริงอนัประเสริฐซ่ึงเป็นสัจธรรมหรือเป็นธรรมชาติท่ีอยู่ภายในจิตใจ
ตนเอง  และเป็นส่ิงท่ีติดตวัของเรามาตั้งแต่เกิด เช่น ความอยาก ความตอ้งการทางอารมณ์ อนัเป็น
ความลุ่มหลงจนขาดการส ารวจพิจารณาอยา่งถ่ีถว้น คือไม่ใส่ใจและละเลยท่ีจะศึกษา ท าความเขา้ใจ
กบับริบทของชีวติหรือกบัสภาวะต่าง ๆ ของจิตใจตนเองท่ีอยูใ่นสภาพไร้รูปและเป็นนามธรรม  จน
เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เขา้ใจธรรมชาติจิตใจของตนเอง คือขาดการก ากบัจิตดว้ยสติปัญญา จน
น าไปสู่การขาดซ่ึงความตระหนักรู้ในความคิดแห่งอารมณ์และแสดงออกมาในรูปแบบของ
พฤติกรรม และพฤติการณ์ หรือการกระท าท่ีขาดสติความนึกคิดและขาดการไตร่ตรอง ท่ีกลายเป็น
เหตุปัจจยัแห่งการก่อเกิดของอกุศลกรรมตามมา  เป็นท่ีสังเกตไดว้า่ ยิ่งเม่ือสังคมพฒันาในทุกดา้น
ทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีท่ีมากข้ึนเท่าใด มนุษยก์็มกัจะถวิลหาธรรมชาติมากข้ึนเท่านั้น  
เน่ืองดว้ยเพราะมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ และเคยด ารงชีวิตอยูท่่ามกลางธรรมชาติมาแลว้
ในยุคแรกๆก่อนท่ีเทคโนโลยีสมยัใหม่จะเกิดข้ึน  แต่ทวา่ในปัจจุบนัมนุษยต์อ้งด้ินรนเพื่อด ารงชีพ
แห่งการเป็นสมาชิกภาพอยู่ในสถานท่ีท่ีนิยามเรียกวา่ “เมือง” ซ่ึงเต็มไปดว้ยความวุ่นวายรวมทั้งมี
ปัญหาทางสังคมมากมายจนน าไปสู่ความเหน่ือยลา้ของสภาพจิตใจ และเป็นเหตุปัจจยัให้มนุษยต์อ้ง
เดินทางออกจากเมืองเพื่อแสวงหาและใกลชิ้ดธรรมชาติให้มากข้ึน อนัเป็นรากเหงา้ของชีวิตหรือ
เพื่อเป็นการผอ่นคลายและเติมเตม็ความสุขภายในใหก้บัจิตใจตนเอง 
            อน่ึงด้วยเพราะใจความส าคัญข้างต้น ท่ีท าให้ข้าพเจ้าได้ฉุกคิดและตระหนักเห็นถึง
ความส าคญัของโลกภายในแห่งจิตและธรรมชาติ รวมถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
ประเด็นสาระแห่งขอ้พุทธปรัชญาหรือหลกัธรรมะ ซ่ึงเป็นเร่ืองราว เน้ือหา(ความหมาย ความคิด) 
หรือเป็นข้อมูลแรงบันดาลใจท่ีโน้มน้าวสู่การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ หัวข้อเร่ือง  
“ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” ซ่ึงผนวกไวด้้วยประสบการณ์ในการใช้ชีวิต การปฏิบติัและศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลบริบทต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกนั และส่ือแสดงออกผ่านทางสุนทรียภาพแห่ง
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ศิลปะท่ีอาศยักลวิธีแห่งกระบวนการทางทศันศิลป์งานศิลปะภาพพิมพ์เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
สัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio Printing 
Process) เทคนิคภาพพิมพ ์Mezzotint ซ่ึงมีกระบวนการท างานหรือขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ของกฎแห่งธรรมชาติ  โดยนัยเหล่าน้ีได้ท าการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและตีความด้วย
วิจารณญาณและความรู้สึก เพื่อส่ือความหมายของเจตนาความคิดและความรู้สึกอนัเป็นนามธรรม
ผ่านรูปแบบแห่งกายภาพของผลงาน ในอีกนัยหน่ึงจึงเป็นเหมือนระบบของการสร้างสรรค์ท่ี
วเิคราะห์และแตกประเด็นสาระออกเป็นบริบทต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สังคมมนุษยใ์นปัจจุบนัมีความกา้วหน้าในทุกดา้นโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีแห่งวตัถุและ
เป็นสาเหตุให้วิถีการด ารงชีวิตของผูค้นทุกวนัน้ีต่างก็ต้องพึ่ งพาและอาศยับริบทแวดล้อมเป็น
ตวัก าหนดภาวะการณ์แห่งตนเองผนวกกบัการแสวงหาให้ไดม้าซ่ึงความตอ้งการความสุขทางกายท่ี
มากกว่าจะเป็นความสุขสงบทางจิตใจ นับจากอดีตความต้องการในปัจจัยส่ีดูเหมือนจะกลับ
กลายเป็นเพียงพื้นฐานแห่งความตอ้งการท่ีทุกคนมุ่งหวงัและจากนั้นก็มกัต่อยอดให้ทบทวีกลายเป็น
ความตอ้งการท่ีหลากหลายออกไปเร่ือย ๆ อย่างไม่ส้ินสุด บา้งเป็นความตอ้งการท่ีกา้วล ้ ายุคสมยั
หรือเร็วเสียยิง่กวา่เวลาจะเคล่ือนตามไดท้นั กล่าวคือปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้ก่อ
เกิดส่ิงกระตุน้ส านึกของความอยาก ความปรารถนาท่ีสุดจะหยัง่ถึงนั้นลว้นเป็นความตอ้งการท่ีแฝง
นยัแห่งความอยากครอบครองอนัเป็นเสมือนความโลภ หรือไม่พอใจในส่ิงท่ีคนอ่ืนมีมากกวา่จนก่อ
เกิดเป็นความ “ริษยา” การรับรู้เช่นน้ีมีปรากฏให้เห็นหรือสัมผสัไดบ้่อยคร้ังในสังคมยุคน้ี “ยุคโลกา
ภิวตัน์” และถือเป็นจุดก าเนิดแห่งความเศร้าหมองหรือความมืดมนท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นจิตใจ เพียงทว่า
รอวนัท่ีจะไดรั้บการกระตุน้ “เร้า” และแสดงออกมาอยา่งไม่รู้ตวัเท่านั้น ประเด็นโดยนยัน้ีสะทอ้น
ถึงสภาวะแห่ง “จิต” ท่ีขาดซ่ึงการมี “สติ” คอยก ากบัควบคุมหรือค ้าจุนไม่ให้เกิดเป็นความพลั้งเผลอ
ท่ีลุ่มหลงเมามวัไปกบัอารมณ์ของความอยากจนพลดัหลงออกจากเส้นทางแห่งความดีงามไปสู่
ความหลงผิด อนัเป็นวิถีทางแห่งอกุศลกรรมท่ีท าให้จิตใจขุ่นมวัในท่ีสุด หรือ เป็นเสมือนดัง่แสง
ของดวงตะวนัขณะท่ีถูกบดบงัโดยมวลรูปของกลุ่มกอ้นเมฆจนไม่อาจส่องสวา่งใหก้บัทุกสรรพชีวิต
ได ้หรือเปรียบดงัเช่น ความมืดมิดซ่ึงก่อเกิดจากอวชิชาท่ีจิตใจของมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึนและถูกกลืน
กินอย่างไร้ซ่ึง “สติ” หรือขาด “ความตระหนักรู้” จึงไม่เท่าทนัและไม่ปล่อยวางให้เป็นไปตาม
สภาวะปกติ “กฎเกณฑแ์ห่งธรรมชาติ” ท่ีทุกส่ิงมีเกิด ตั้งอยูแ่ละดบัสูญสลายไปในท่ีสุด ส่ิงหน่ึงท่ีท า
ให้มนุษยลุ่์มหลงอยู่แต่ในวงัวนแห่งความมืดบอดดว้ยอวิชชาย่อมก็คือ การขาดหายไปของการฉุก
คิด ไตร่ตรองและการส ารวจพิจารณาดว้ย “ปัญญา” เพราะปัญญาเปรียบเป็นเสมือนเคร่ืองมือส่อง
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สวา่งน าทางให้เห็นรูปร่างของปัญหาหรือส่ิงท่ีคอยกดักินจิตใจ ซ่ึงเร้นกายเป็นความเห็นแก่ตวัและ
จะเผยรูปแห่งตวัตนออกมาก็ดว้ยเจตนาในแง่ร้ายท่ีเป็นภยัคุกคามจิตใจของผูค้นในสังคม 
 
 กล่าวคือสภาพจิตใจของมนุษยเ์ป็นเสมือนประหน่ึงเคร่ืองกลไกท่ีใช้ในการแปรสภาพหรือ
แปลผลทางความคิด ความรู้สึกและแสดงออกมาเป็นอารมณ์ในสภาวะต่าง ๆ เช่น ความตอ้งการท่ี
ทะยานอยาก ความเศร้าโศก  ดีใจ หรือความปลาบปล้ืมปีติยินดี บา้งปรากฏออกมาในรูปแบบของ
พฤติกรรมและการกระท า ดงันั้นในการจินตนาการท่ีก่อเกิดเป็นกายภาพแห่งจินตภาพของผลงาน
สร้างสรรค์ย่อมเป็นไปในอีกนยัหน่ึงของกลวิธีหรือวิถีทางอนัสามารถสะทอ้นรูปธรรมของพื้นท่ี
แห่งภาวะสภาพจิตใจไดด้ว้ยบริบทของแสงสวา่งจากแหล่งก าเนิดแสงทางธรรมชาติ “ดวงอาทิตย”์ 
ท่ีสาดส่องเหมือนดงัการหย ัง่รู้ไดล้งมายงัพื้นโลก แต่ทวา่ในวิถีทางของแสงซ่ึงถูกบดบงัดว้ยเงาด าท่ี
หนาทึบของกลุ่มกอ้นเมฆ  โดยนยัยะน้ีเปรียบดัง่เป็นมวลรูปแห่งอวิชชาหรือความหลงผิดอนัเป็น
ความรู้ท่ีขดัแยง้กบัหนทางแห่งธรรมชาติ อยา่งไรก็ตามถึงแมพ้ื้นโลกจะถูกรูปเงานั้นมาบดบงัมาก
นอ้ยเพียงใดก็ตาม  ทวา่ในสภาวะท่ีแทจ้ริงของพื้นท่ีก็ยอ่มยงัมีแสงท่ีสามารถลอดผา่นลงมาไดห้รือ
เป็นเหมือน “แสงแห่งความหวงั” ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความไม่มืดบอดสนิทจนส้ินหวงัเสียทีเดียว
ของชีวิต ซ่ึงสาระประเด็นเหล่าน้ีส่ือนยัแห่งวิถีทางออกท่ีแมมี้เพียงน้อยนิด ทว่าหากมนุษยทุ์กคน
ยงัคงยึดมัน่ไวด้ว้ยการครองสติและใชปั้ญญาเขา้ก ากบัจิตใจเพื่อส ารวจพิจารณาบริบทแห่งชีวิตใน
ปัจจุบนัขณะอยา่งถ่ีถว้นและถ่องแทแ้ลว้ก็ย่อมสามารถจุดประกายแห่งแสงโดยนยัน้ีไดแ้มเ้พียงจะ
เล็กนอ้ยแต่ก็ดว้ยตวัของเราเอง “แสง” ในความหมายทางนามธรรมน้ีก็จะทบทวีกลายเป็นพลงัแห่ง
แสงสวา่งหรือแสงแห่ง “ปัญญา” ท่ีจะท าให้เราไดฉุ้กคิดและตระหนกัรู้มองเห็นกายภาพของปัญหา
และหาทางออกไดใ้นท่ีสุด ประเด็นสาระของเจตนายอ่มก็เพื่อเป็น “อนุสติ” แก่ทั้งตนเองและเพื่อน
มนุษยท่ี์เวียนว่ายอยู่ใน “สังสารวฏั” ไดต้ระหนกัถึงพลงัอ านาจของ “กิเลส” ท่ีเร้นซ่อนอยู่ภายใน
จิตใจอนัเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิด “ทุกข์” หรือเป็น “ความทุกข์” นานานับประการ อีกทั้งเพื่อส่ือ
สะทอ้น “ธรรมสมาทาน” ของมนุษยคื์อใหเ้ป็นผูแ้สวงหาหนทางแห่งการดบั พน้ คลาย “ทุกข”์ ดว้ย 
“ปัญญา” ของตนเองอนัเป็นการนอ้มน าเอาหลกัธรรมะ พระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาสู่
การประพฤติและปฏิบติัดว้ยการด าเนินชีวติท่ีเป็นเหมือนกบัการปฏิบติัธรรม (สภาพท่ีไดรั้บการบ่ม
เพาะ) “ธรรมบูชา” เพื่อใหเ้ป็นชีวิตท่ีรู้ต่ืน รู้เบิกบาน เขา้ถึง เขา้ใจและเห็น “สัจธรรม” อนัเป็นความ
จริงแทท่ี้เราต่างก็อยูภ่ายใต ้“กฎแห่งธรรมชาติ” เดียวกนั ดงันั้นเราจึงตอ้งด าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติและความกลมกลืนกบักฎแห่งธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสาระและคุณค่าแห่งชีวิตหรือเป็นรูปแบบ
ของชีวติในบริบทแห่ง “พุทธธรรม” นัน่เอง 



  4 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

             1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งประเด็นสาระอันเป็นหัวใจส าคญัแห่งข้อพุทธ
ปรัชญาทางพระพุทธศาสนาท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองสภาวะจิตของมนุษย ์ซ่ึงเป็นตวัการในการแปลผล
ทางความคิด ออกมาเป็นความรู้สึกของอารมณ์แห่งความอยาก ความตอ้งการท่ีหลากหลายและ
สะทอ้นออกมาเป็นพฤติกรรมในบริบทต่าง ๆ 
 2. เพื่อสร้างจินตนาการให้ปรากฎเป็นรูปธรรมหรือเป็นกายภาพของพื้นท่ีแห่งสภาวะจิตซ่ึง
แฝงนัยแห่งแสงจากดวงอาทิตย์ อันเป็นเสมือนประหน่ึงความสว่างด้วยสติปัญญาท่ีหย ัง่รู้ถึง
ความสุขสงบภายในจิตใจท่ีรู้ต่ืน รู้เบิกบาน หรือตระหนกัรู้ในสัจธรรมท่ีถูกปิดกั้นบดบงัไวด้ว้ยเงา
ด าแห่งอวิชชา หรือความไม่รู้แจง้จนเป็นเหตุปัจจยัของการไม่ยอมรับในกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ 
โดยนยัน้ีจึงอาศยักลวธีิและกระบวนการทางทศันศิลป์งานศิลปะภาพพิมพส์ร้างสรรคส์ร้างกายภาพ
ทางสุนทรียภาพแห่งผลงานท่ีส่ือสะทอ้นสาระนามธรรมดว้ยบริบทของแสงในห้วงแห่งกาลและ
สถานท่ีหน่ึงเชิงสมมติ หรือให้เป็นพื้นท่ีแห่ง “สภาวธรรม” ในบริบทท่ีร่วมสมยัของภาพปริศนา
ธรรมหรือรูปแบบทางศิลปะซ่ึงอาศยัแสงของดวงอาทิตยข์ณะท่ีรอดผา่นเงาด าท่ีบดบงัการหยัง่รู้ของ
สรรพชีวิตท่ามกลางทศันียภาพธรรมชาติของพื้นท่ีป่าเขาท่ีลดหลัน่ต่างระดบักนั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์
ทางเน้ือหาท่ีส่ือแสดงความหมายทางนามธรรมถึง “แสงแห่งความหวงั” ท่ียงัคงมีอยู่ในจิตของ
มนุษย ์ 
 3. เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิทางออกจากความมืดบอดของกิเลสและอวิชชาท่ีดว้ยเพราะความ
ตระหนักรู้และคน้พบช่องทางแห่งแสงให้สามารถลอดผ่านไปได้ หรือเพื่อจุดประกายแสงแห่ง
ความหวงัท่ีเป็นอนุสติ ใหฉุ้กคิดและตระหนกัรู้รวมถึงเห็นคุณค่าของตนเองท่ียดึมัน่ในการประพฤติ
ปฏิบติั “ธรรมบูชา” หรือครองตนอยูใ่นกุศลกรรมแห่งความดีงามดว้ยจิตและสติปัญญาของตนเอง 
หรือเป็นสภาพท่ีไดรั้บการบ่มเพาะเพื่อกล่อมเกลาขจดักิเลสและอวิชชาให้หมดส้ินหลุดพน้ไปจาก
จิตใจดว้ยวถีิทางแห่งปัญญาของตนเอง 
  4. เพื่อให้ผลงานส่ือสาระถึงการเป็น “อนุสติ” แก่ตนเองและเผื่อแผไ่ปยงัเพื่อนมนุษยท่ี์ยงัคง
เวยีนวา่ยอยูใ่น “วตัตะ สังขารา” ความไม่เท่ียงและไม่รู้เท่าทนัในเหตุปัจจยัแห่งทุกข ์“กิเลส” ท่ีแฝง
เร้นอยูใ่นจิตใจ แต่ทวา่สามารถส ารวจพิจารณาจนเห็นอริยสัจหรือหาวิถีทางออกจากปัญหาไดก้็ดว้ย 
“ปัญญา” ท่ีตระหนกัรู้เห็น “สัจธรรม” ความจริงแทอ้นัเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติหรือเป็น
สาระและคุณค่าของชีวติ 
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สมมติฐานของการศึกษา 

  สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นส่ือทางทศันศิลป์หรือกุศโลบายท่ีโน้มไปสู่การให้อนุสติแก่ทั้ง
ตนเองและผูส้นใจผลงานได้ฉุกคิดและตระหนักรู้ถึงการใช้ “สติ” และ “ปัญญา” เป็นเคร่ืองมือ
ก ากบัจิตใจหรือเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างผูรู้้ต่ืน รู้เบิกบาน เปรียบดงัการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างรู้เท่าทนั
ในทุกขณะ “จิต” ท่ีเคล่ือนไหวหรือให้เป็นเสมือนการปฏิบัติธรรม เน่ืองด้วยในระหว่างการ
สร้างสรรคน์ั้น เป็นการกระท าดว้ยสติประกอบกบัใชส้มาธิส่ือผา่นจิตท่ีจดจ่ออยูภ่ายใตก้ารก ากบัใน
ทุกกรรมวิธีของขั้นตอนการพิมพภ์าพพิมพโ์ลหะร่องลึก หรือเมซโซตินท์ (Mezzotint) เพื่อสร้าง
สัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรคใ์ห้เป็นกายภาพแห่งผลงาน  ซ่ึงในอีกนยัหน่ึงคือรูปธรรมของพื้นท่ี
แห่ง “สภาวะธรรม” สติปัญญา อนัมีความหมายถึงการควบคุมภาวะแห่งจิตใจท่ีมิให้หลุดออกจาก
เส้นทางไปสู่ความหลงผิดหรือแปดเป้ือนไปด้วยกิเลส และเป็นสาเหตุแห่งทุกขเวทนาหรือเป็น
มูลเหตุของความริษยาท่ีเศร้าหมอง เสียใจจนกลายเป็นกิเลสท่ีจะฝังแน่นอยู่ในจิตใจและเป็น
ความเห็นแก่ตวัในท่ีสุด “อตัตา” ความขุ่นมวัท่ีลุ่มหลงซ่ึงขดัแยง้กบักฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ ทว่า
ความวริิยะอุตสาหะกอปรกบัการมีสติท่ีตั้งมัน่ไวด้ว้ยความต่ืนรู้ไม่ประมาทพลั้งเผลอ หรือเป็นความ
อดทนอดกลั้นท่ีจดจ่ออยู่กบัในทุกขั้นตอนของการสร้างแม่พิมพ ์อนัเป็นสัมฤทธ์ิผลของสภาพท่ี
ได้รับการบ่มเพาะซ่ึงเจตนาโดยนัยน้ีย่อมเผยรูปธรรมของ “แสงแห่งปัญญา” ท่ีเป็นเสมือนรอย
ประทับของมรรคาแห่งชีวิตด้วยความต่ืนรู้ อนัเป็นเจตนาท่ีบริสุทธ์ิคือ รูปธรรมของพื้นท่ีเชิง
อุปมาอุปไมยดว้ย“ทศันียภาพ” แห่งสาระนามธรรมของ “แสงแห่งปัญญา” ท่ีมองเห็นไดใ้นบริบท
ทางธรรมชาติของป่าเขาในหว้งเวลาแห่งอรุณรุ่งท่ีประจกัษซ่ึ์งความงามและความยิ่งใหญ่ของสรรพ
ส่ิงท่ามกลางบรรยากาศทอ้งฟ้าท่ีเปล่งพลงัของแสงอนัมีคุณค่าอเนกอนนัตต่์อสรรพชีวิต ซ่ึงเปรียบ
เป็นเสมือนแสงแห่ง “ธรรมะ” ท่ีปลุกให้ต่ืนรู้จากการหลบัใหลท่ีลุ่มหลงในกิเลสและอวิชชา ทวา่ก็
ต้องด้วยปัญญาของตวัเราเองเท่านั้ นท่ีจะส ารวจพิจารณาและเห็นความหมายแห่งวิถีทางของ
ความสุขสงบท่ีจิตใจ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

  ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หัวขอ้ “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” ได้ก าหนด
ขอบเขตของการแสดงออกซ่ึงมีนยัยะเป็นบริบทแห่งศิลปะร่วมสมยัท่ีส่ือสารสาระความหมายทาง
นามธรรมหรือท่ีสร้างสรรคใ์หก่้อรูปเกิดเป็นกายภาพแห่งวตัถุทางศิลปะหรือรูปแบบของผลงานซ่ึง
เป็นกายภาพแห่ง “สภาวะธรรม” ท่ีผนวกไวด้ว้ยเร่ืองราว เน้ือหา ความหมายและความคิดซ่ึงอยูบ่น
พื้นฐานของศิลปะร่วมสมยั และโดยนยัเหล่าน้ี วเิคราะห์แตกประเด็นสาระออกเป็นขอบเขตดา้นต่าง 
ๆ ดงัน้ี 
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 ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งน าเสนอเร่ืองราวเน้ือหาอนัเก่ียวขอ้งกบัสภาวะนามธรรมในห้วง
ขณะจิต และส่ือแสดงออกผา่นรูปธรรมแห่ง“สภาวะธรรม”ในบริบทพื้นท่ีทางปัญญาหรือกายภาพ
ของพื้นท่ีทศันียภาพธรรมชาติในหว้งเวลารุ่งอรุณอนัเป็นสถานท่ีเชิงสมมติในอีกนยัหน่ึงเปรียบเป็น
เสมือนภาพปริศนาธรรมในบริบทศิลปะร่วมสมยั 
 ขอบเขตด้านรูปแบบ สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยกระบวนการทางทศันศิลป์งานศิลปะภาพพิมพ์
รูปแบบ 2 มิติ และเป็นเสมือนกายภาพพื้นท่ีของสภาวะจิต “สภาวะธรรม” ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจาก
ขอ้มูลทศันียภาพธรรมชาติของป่าเขาท่ีอุปมาอุปไมยเป็นเสมือนรูปธรรมของพื้นท่ีแห่งสภาวะจิต
และเป็นนามธรรมอนัเป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นท่ีดว้ยกลวิธีของการหลอมรวม
ความรู้สึก ความคิด สติปัญญา ประสบการณ์ความทรงจ าและถ่ายทอดในรูปแบบ Landscape ท่ี
สอดคลอ้งเน้ือหาความหมาย ความคิดและความมุ่งหมายของการส่ือสาระแห่งสามญัลกัษณ์ผลงาน
ในรูปแบบเฉพาะตนเอง 
 ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ น าเสอนผลงานท่ีเป็นสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรคใ์นบริบท
ของงานศิลปะภาพพิมพ์รูปแบบ 2 มิติท่ีอาศยักลวิธีและกระบวนการพิมพภ์าพพิมพโ์ลหะร่องลึก 
(Intaglio Printing Process) เทคนิคภาพพิมพ ์Mezzotint ซ่ึงเป็นกรรมวธีิของการสร้างสรรคผ์ลงานท่ี
สอดคลอ้งตรงตามเจตนาของขา้พเจา้ 
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ค านิยามศัพท์ 

  
Mezzotint ภาพพิมพแ์บบอินตากลิโอซ่ึงพิมพจ์ากผิวแม่พิมพโ์ลหะท่ีเตรียม

ไวมี้ลกัษณะทางกายภาพเป็นรอยเล็ก ๆ หยาบพรุนไปทัว่ทั้งแผน่
แม่พิมพ์ และถ้าน าไปพิมพ์จะได้ภาพเป็นน ้ าหนักสีด าทั้ งแผ่น 
ศิลปินจะสร้างค่าน ้ าหนกัต่าง ๆ ข้ึนดว้ยการใชเ้คร่ืองมือขูด - ลบ 
หรือฝนให้ร่องรอยพื้นผิวลดความหยาบพรุนลงไปในบริเวณท่ี
ตอ้งการใหก้ลายเป็นรายละเอียดของภาพผลงาน 

 
Landscape   ทิวทศัน์เช่นภูเขา หุบเขา ตน้ไม ้แม่น ้า และป่า  
 
Perspective ทศันมิติ คือการเขียนภาพใหป้รากฏออกมาในลกัษณะท่ีเหมือน

การมองเห็นจริง 
 
Organic form รูปทรงธรรมชาติหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีกฎเกณฑ์

แน่นอน และมีโครงสร้างเป็นไปตามธรรมชาติ     เช่น รูปทรง
ของส่ิงมีชีวติ คน สัตว ์แมลง เป็นตน้  
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ค านิยามศัพท์เฉพาะทางพุทธธรรม 

  
 จิต   ธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ สภาพท่ีนึกคิด ความคิด ใจ 
 
สติ ความระลึกได ้นึกได ้ความไม่เผลอเรอ การคุมใจไวก้บักิจหรือ

กุมจิตไวก้บัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ปัญญา ความรู้ทัว่ ปรีชาหย ัง่รู้เหตุผล ความรู้เขา้ใจชดัเจน ความรู้เขา้ใจ

หย ัง่ แยกในเหตุผล ดีชัว่ คุณโทษ ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ เป็น
ตน้ และรู้ท่ีจะจดัแจง้ จดัสรร จดัการ ด าเนินการท าให้ลุผล ล่วง
พน้ปัญหา ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตามความเป็นจริง  

 
 สัจธรรม  ธรรมท่ีแทจ้ริง หลกัสัจจะ เช่น ในค าวา่ “อริยสัจจธรรมทั้งส่ี” 
 
 ทุกข ์  1.สภาพท่ีทนอยูไ่ดย้าก สภาพท่ีคงทนอยู่ไม่ได ้เพราะถูกบีบคั้น

ดว้ยความเกิดข้ึนและดบัสลาย เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามเหตุผล
ปัจจยัท่ีไม่ข้ึนต่อตวัมนัเอง (ขอ้ ๒ ในไตรลกัษณ์) 
 2.อาการแห่งความทุกขท่ี์ปรากฏข้ึนหรืออาจปรากฏข้ึนไดก้บัคน
(ได้ในค าว่า ทุกขสัจจะ หรือ ทุกข์อริยสัจ ซ่ึงเป็นข้อท่ี ๑ ใน
อริยสัจ ๔)  
 3.สภาพท่ีทนไดย้าก ความรู้สึกไม่สบายไดแ้ก่ ทุกขเวทนา ถา้มาคู่
กับโทมนัส(ในเวทนา ๕) ทุกข์หมายถึงความไม่สบายกาย 
(โทมนัสคือไม่สบายใจ) แต่ถ้ามาล าพัง(ในเวทนา ๓) ทุกข ์
หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจ คือทั้งทุกขก์ายและทุกขใ์จ 

 
กิเลส  ส่ิงท่ีท าให้เศร้าหมอง แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดท าให้จิตใจขุ่น

มวัไม่บริสุทธ์ิและเป็นเคร่ืองปรุงแต่งความคิดให้ท ากรรมซ่ึง
น าไปสู่ปัญหาความยุง่ยาก เดือดร้อนและความทุกข ์

 
พุทธะ ผูต้รัสรู้ ผูต่ื้นแลว้ ผูเ้บิกบานแลว้ 
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 กุศลกรรม  กรรมดี กรรมท่ีเป็นกุศล การกระท าท่ีดีคือ เกิดจากกุศล 
 
อกุศลกรรม  กรรมท่ีเป็นอกุศล กรรมชั่ว บาป การกระท าท่ีไม่ดี คือ เกิดจาก

อกุศลมูล อกุศลกรรม 
 อนุสติ   ความระลึกถึง อารมณ์ท่ีควรระลึกถึงเน่ืองๆ มี ๑๐ อยา่งคือ  
    พุทธนานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้ 
    ธมัมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม 
    สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ ์
    สีลานุสติ ระลึกถึงศีลท่ีตนรักษา 
    จาคานุสติ ระลึกถึงทานท่ีตนบริจาคแลว้ 
    เทวตานุสติ ระลึกท่ีคุณท่ีท าคนใหเ้ป็นเทวดา 
    มรณสัสติ ระลึกถึงความตายท่ีจะตอ้งมีเป็นธรรมดา 
    กายคตาสติ ระลึกทัว่ไปในกายใหเ้ห็นวา่ไม่งาม 
    อานาปานสติ ตั้งสติก าหนดลมหายใจเขา้ออก 

อุปสมานุสติ ระลึกธรรมเป็นท่ีสงบ ระงบักิเลสและความทุกข ์
คือ นิพาน;เขียนอยา่งรูปเดิมในภาษาบาลีคือ อนุสสติ 

 
 ธรรมบูชา 1.“การบูชาดว้ยธรรม” การบูชาดว้ยการปฏิบติัธรรม เฉพาะอยา่ง

ยิง่การบูชาพระพุทธเจา้ดว้ยธรรมานุธรรมปฏิบติั (ขอ้ ๒ ใน บูชา 
๒ ) 
2.“การบูชาซ่ึงธรรม” การบูชาพระธรรม อนัเป็นอนัหน่ึงในพระ
รัตนตรัย (คือบูชาพระธรรมรัตนะ) ด้วยดอกไม ้ธูป เทียน ของ
หอม เป็นตน้ หรือ บูชาท่านผูเ้ป็น พหูสูต ผูท้รงธรรมทรงวินัย
ด้วยไตรจีวร เป็นตน้ ตลอดจนเคารพธรรม ถือธรรมเป็นใหญ่ 
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงเคารพธรรม และทรงบ าเพ็ญพุทธกิจด้วย
ทรงเห็นแก่ธรรมเพื่อให้หมู่ชนเข้าถึงธรรมได้ประโยชน์จาก
ธรรม 

 
 ธรรมชาติ   ส่ิงท่ีเกิดเองตามวสิัยของโลก เช่น คน สัตว ์ตน้ไม ้เป็นตน้ 
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สังสารวฏั วงัวนแห่งการเวยีนเกิดเวยีนตาย การเวยีนวา่ยตายเกิดอยูใ่นโลก

หรือภพต่าง ๆ โดยใจความก็ไดแ้ก่ “สังสาระ” นัน่เอง; 
สังสารวฏัฏ ์หรือ สงสารวฏั ก็เขียน; สังสาระ ไตรวฏัฏ ์
ปฏิจจสมุปบาท 

 
 ตถตา ความเป็นอยา่งนั้น ความเป็นเช่นนั้น ภาวะท่ีส่ิงทั้งหลายทั้งปวง

เป็นของมนัอย่างนั้น คือเป็นไปตามเหตุปัจจยั (มิใช่เป็นไปตาม
ความออ้นวอนปารถนา หรือการดลบนัดาลของใคร ๆ ) เป็นช่ือ
หน่ึงท่ีใชเ้รียกกฎ ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทปัปัจจยตา 

 
 สภาวธรรม อาการท่ีเป็นไปเอง เช่น การเกิด การแก่ การตาย 
 
 พระธรรม ธรรมะซ่ึงพระพุทธเจา้ทรงคน้พบและน าออกเผยแผ ่ หรือค าสอน

ของพระพุทธเจา้ท่ีเก่ียวกบัความจริงตามธรรมชาติของทุกขแ์ละ
วธีิการดบัซ่ึงความทุกข ์

 
 ภาพปริศนาธรรม ภาพท่ีแผงแนวคิดผา่นปริศนาในทางธรรม 
 
 ธรรมสมาทาน ธรรมสมาทาน 4 ขอ้ท่ียึดถือเอาเป็นหลกัความประพฤติปฏิบติั, 

หลกัการท่ีประพฤติ, การท่ีกระท า, การประกอบ        
  1. ธรรมสมาทานท่ีใหทุ้กขใ์นปัจจุบนั และมีทุกขเ์ป็นวิบากต่อไป 

(เช่น การประพฤติวตัรทรมานตนของพวกอเจลก หรือการ
ประพฤติอกุศลกรรมบถด้วยความยากล าบาก ทั้ งมีความ
เดือดร้อนใจเป็นตน้        

  2. ธรรมสมาทานท่ีใหทุ้กขใ์นปัจจุบนั แต่มีสุขเป็นวบิากต่อไป 
(เช่น ผูท่ี้กิเลสมีก าลงัแรงกลา้ ฝืนใจพยายามประพฤติพรหมจรรย์
ใหบ้ริสุทธ์ิบริบูรณ์ หรือผูท่ี้ประพฤติกุศลกรรมบถดว้ยความ
ยากล าบาก เป็นตน้  
3. ธรรมสมาทานท่ีใหสุ้ขในปัจจุบนั แต่มีทุกขเ์ป็นวบิากต่อไป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
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(เช่น การหลงมวัเมาหมกมุ่นอยูใ่นกาม หรือการประพฤติ
อกุศลกรรมบถดว้ยความสนุกสนานพอใจ เป็นตน้        

  4. ธรรมสมาทานท่ีใหสุ้ขในปัจจุบนั และมีสุขเป็นวบิากต่อไป 
(เช่น ผูท่ี้กิเลสมีก าลงันอ้ย ประพฤติพรหมจรรยด์ว้ยความพอใจ 
ไดเ้สวยเนกขมัมสุข หรือ ผูท่ี้ประพฤติกุศลกรรมบถ ดว้ยความ
พอใจ ไดเ้สวยสุขโสมนสั เป็นตน้ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12 

บทที2่ 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 
 กล่าวคือในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานมีจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคเ์พื่อ
การคน้ควา้หาขอ้มูลบริบทต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกบัองค์ความรู้ท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการ
สร้างสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หวัขอ้ “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” รวมถึง
ขอ้มูลจากประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงนยัแห่งเจตนาก็เพื่อน าขอ้มูลและอิทธิพลทางดา้นต่าง ๆ มา
ตีความดว้ยวิจารณญาณและความรู้สึก หรือการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวิจยัและการ
สร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ โดยนยัน้ีหมายถึงประเด็นสาระแห่งใจความส าคญัดา้นต่าง ๆ ท่ีสามารถ
วเิคราะห์ระบบของการสร้างสรรคอ์อกเป็นขอ้มูล (ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการ
เชิงอิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์หรือในอีกนยัหน่ึงท่ีนิยามเป็นบริบทแห่งศิลปะร่วมสมยั
ในระบบปัจเจก ซ่ึงความหมายความส าคญัเหล่าน้ีสามารถแตกประเด็นออกเป็นอิทธิพลดา้นต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 

อทิธิพลด้านเน้ือหา 

 การสร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์หวัขอ้ “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” ซ่ึงไดแ้รงบนัดาลใจ
จากเร่ืองราวแห่ง “ทุกข”์ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองในชีวิตประจ าวนั ผนวกกบัการสังเกตเห็นผูค้นรอบ ๆ 
ตวัหรือในสังคมยุคปัจจุบนั บา้งเกิดความขุ่นมวัท่ีเศร้าหมอง อนัเป็น “ความทุกข์” ท่ีสัมพนัธ์กบั
วิถีทางการด าเนินชีวิตจนกลายเป็นสาเหตุให้กระท าในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเป็น “อกุศลกรรม” 
ประเด็นสาระเหล่าน้ีท่ีโนม้ไปสู่การตั้งค  าถามและส ารวจพิจารณาหาสาเหตุวา่ท าไมมนุษยจึ์งมีความ 
ทุกขท่ี์เกิดข้ึนภายในจิตใจ กอปรกบัการใคร่ครวญถึงเหตุปัจจยัของความทุกขท์ั้งปวง โดยเร่ิมจาก
ความคิดหาท่ีมาซ่ึงเป็นตน้เหตุของความทุกข์นั้น ๆ ท่ีลว้นเกิดข้ึนมาจากความคิดปรุงแต่งภายใน
จิตใจเราเองเป็นส าคญั “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” ประกอบกบัสาเหตุต่าง ๆ และไดข้อ้สรุปส าคญัคือ
อยูท่ี่ “ตวัเรานัน่เองท่ีเป็นทุกข ์หรือตวัของเราเองท่ีสร้างทุกขน์ั้นข้ึนมาทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจไม่ทาง
ใดก็ทางหน่ึง” ในการน้ีขา้พเจา้ได้น้อมน าเอาขอ้พุทธปรัชญา “ธรรมะ” มาเป็นหลกัคิดและเป็น
แนวทางสู่การประพฤติปฏิบติั (ธรรมบูชา)หรือเป็นเคร่ืองมือกล่อมเกลายกระดบัจิต และใชปั้ญญา
คล่ีคลายความทุกขท่ี์เกิดข้ึนกบัตนเอง ประกอบกบัเป็นการศึกษาใหก้ระจ่างแจ่มชดัในเน้ือหาความรู้
เก่ียวเร่ืองราวของชีวิตอันเป็นเหตุปัจจัยแห่ง “ทุกข์” ตามหลักธรรมค าสอนขององค์ศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงโดยนัยน้ีท่ีเปรียบเป็นเสมือนมี “พุทธะ” เป็นแสงประทีปน าทางในการ
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เคล่ือนไหวด าเนินชีวติอยา่งผูรู้้ต่ืน รู้เบิกบานหรือท่ีโนม้ไปสู่ความสุขสงบท่ีจิตใจดว้ยสติและปัญญา
ตนเอง 
 กล่าวในอีกนัยหน่ึงอันเป็นสาระประเด็นชุดความรู้แห่งปัญญาได้ว่า “ปัญญา” (Perfect 
Intelligence) คือสภาพจิตท่ีมนุษยใ์ช้แสวงหาความรู้ท่ีสูงกว่าความรู้ท่ีได้จากการค านวณ จดัเป็น
อิสรภาพจิตท่ีสามารถรับรู้มโนคติ (Idea) โดยตรง ซ่ึงในการแสวงหาความรู้ระดบัน้ีจิตจะอยูเ่หนือ
หรือเป็นอิสระต่อส่ิงรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั จิตเขา้ถึงมโนคติไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นสัญลกัษณ์ ยิ่งไป
กว่านั้นจิตไม่จ  าเป็นตอ้งใช้สมมติฐานในการค้นหาความจริง เม่ือไม่มีสมมติฐาน ข้อจ ากัดของ
ความรู้จึงไม่มีและไม่มีขอ้จ ากดั จิตจึงคน้พบเอกภาพของมโนคติทั้งหลายได ้ซ่ึงวิธีการใช้พลงัจิต
เช่นน้ี เพลโตเรียกว่า วิภาษวิธี (Dialectic) หรือ พุทธปัญญา เพื่อแสวงหาความรู้ท่ีเป็นความจริง
สูงสุด(Ultimate truth) และหยัง่รู้มโนคติไดด้ว้ยปัญญา อนัเป็นลกัษณะของจิตท่ีเรียกวา่ อชัฌตัติก
ญาณ หรือ สหัชญาณ (Intuition)นั้นเอง (สุวฒัน์ จนัทร์จ านง ,2540) ซ่ึงโดยนยัของสาระประเด็น
เร่ือง “ปัญญา” ในมุมมองความคิดของนกัปรัชญาตะวนัตกเหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งเน้ือหากนักบัขอ้
พุทธปรัชญาทางพุทธศาสนาดว้ย 
  

อทิธิพลด้านพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ไดน้้อมน าเอาขอ้พุทธปรัชญาหรือหลกัธรรมค า
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีว่าด้วยเร่ือง “ตถตา” คือความไม่จีรังของสรรพส่ิง 
หรือความไม่เท่ียงของส่ิงทั้งปวงรวมถึงสภาวะแห่งการเกิดข้ึน ตั้ งอยู่และดบัไปของสรรพชีวิต  
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและด าเนินไปโดย “ธรรมชาติ” อนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมดาหรือกฎแห่ง 
“สัจธรรม” ด้วยการใช้ชีวิตท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติและกลมกลืนกบักฎแห่งธรรมชาติอนัเป็น
สาระและคุณค่าของชีวิตกอปรกบัไดน้อ้มน ามาประพฤติปฏิบติั เพื่อส ารวจพิจารณาท าความเขา้ใจ
บริบทของชีวิตด้วยสติปัญญาและความรู้สึก รวมทั้งน ามาเป็นกรอบแนวความคิดหรือแนวทาง 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีควบคู่ไปกบัการด ารงชีวติดว้ยความไม่ประมาทมี  “สติ” รู้ ต นอ ยู่ กั บ
ปัจจุบันขณะด้วย ประกอบเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์สร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพซ่ึงเป็น
รูปธรรมเชิงสมมติในแบบอุดมคติของพื้นท่ีแห่ง “สภาวธรรม” หรือเป็นเสมือนภาพปริศนาธรรมใน
บริบทศิลปะร่วมสมยัท่ีอาศยักลวธีิทางทศันศิลป์อนัสอดคลอ้งกบัหลกัธรรม ในอีกนยัประการหน่ึง
ของเจตนาการน้อมน า “ธรรมะ” มาเป็นข้อมูลแรงบนัดาลในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นยงัเป็น
เหมือนการใชธ้รรมะใหเ้ป็นหลกัคิดของชีวติดว้ยการฝึกฝนบ่มเพาะตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญาท่ีจดจ่ออยู่กบังานในทุกห้วงขณะของเวลาการสร้างสรรค์ โดยนยัน้ีท่ีเป็น “อนุสติ” กบั
ตนเองให้ขบัเคล่ือนด าเนินชีวิตดว้ยความไม่ประมาท กล่าวคือดว้ยเพราะใจความส าคญัเหล่าน้ีได้
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ตีความวิเคราะห์แตกประเด็นสาระอิทธิพลดา้นพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาออกเป็น 2 ส่วนหลกั 
ซ่ึงประเด็นแรกคืออิทธิพลจากพุทธปรัชญาสู่แนวความคิดและในอีกนยัสาระประเด็นคืออิทธิพล
จากพุทธปรัชญาสู่กระบวนการสร้างสรรคค์วามหมายและความส าคญัเหล่าน้ีกอปรดว้ยรายละเอียด
เน้ือหาของอิทธิพลประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 1.อิทธิพลจากพุทธปรัชญาสู่แนวความคิด ขา้พเจา้มุ่งเน้นการน าเสนอสาระแห่ง “แสง” ท่ี
อุปมาเปรียบและส่ือแสดงความหมายทางนามธรรมซ่ึงเป็นนยัยะทางพุทธศาสนาอนัมีท่ีมาจากแสง
ของดวงอาทิตยใ์นธรรมชาติท่ีเจตนาเลือกช่วงเวลาในห้วงขณะรุ่งอรุณของเชา้วนัใหม่ท่ีเปรียบเป็น
เสมือนดัง่ “การจาริก” โดยมีแสงแห่ง “พุทธะ” ปลุกให้เหล่าสรรพชีวิตไดต่ื้นรู้จากการหลบัไหลใน
ยามค ่าคืนหรือนิยามวา่เป็น “แสงแห่งความต่ืนรู้” ทาง “พุทธปัญญา” ของพุทธองคท่ี์ไดป้ลุกให้เหล่า 
“เวไนยสัตว์” ท่ีจมอยู่ในห้วงแห่งความมืดบอดหรือความทุกข์ได้รู้ต่ืน รู้เบิกบาน หรือเปรียบเป็น
เสมือนแสงแห่งธรรมะท่ีพุทธองค์ได้ส่องสว่างลงมาท่ีมนุษย ์เพื่อเป็นอนุสติหรือให้มองเห็นถึง
ตวัตนท่ีแทจ้ริงของเหล่า “อวิชชา” ทั้งหลายท่ีหลบเร้นซ่อนอยู่ภายในจิตใจนัน่เอง หรือเปรียบดัง่มี
พุทธะเป็นแสงประทีปน าทางในห้วงเวลาท่ีมืดมิดแห่งความทุกขข์องชีวิต และในอีกนยัหน่ึงก็เป็น
ดัง่แสงแห่งความหวงัให้กบัมนุษยผ์ูย้งัไม่ส้ินหวงัสามารถหาหนทางออกจากห้วงแห่งความ “ทุกข”์ 
นั้น ๆไดด้้วยสติปัญญาของตนเอง ประเด็นสาระโดยนัยน้ีเป็นค าสอนท่ีมุ่งเน้นช่วยเหลือมนุษยท่ี์
หลบัไหลและมวัเมาอยู่กบั “กิเลส” จกัได้ต่ืนจากการหลบั “ความหลง” โดยมีพุทธองค์ได้ช้ีแนะ
อบรมสอนให้ใช ้“สติ ปัญญา” เป็นเคร่ืองมือคอยก ากบัหรือการก าหนดรู้ท่ี “จิต” มิให้เคล่ือนคลอ้ย
ไปตามความคิดปรุงแต่งของอารมณ์ความอยากท่ีเขา้มากระทบจิตใจ รวมถึงให้หมัน่เพียรคอยเฝ้า
ส ารวจดูสภาพจิตของตนมิให้ลุ่มหลงไปตามอารมณ์ท่ีมาล่อลวงหรือน าพาจิตให้พลดัหลงไปในวิถี
หนทางแห่ง “อกุศลกรรม” ได ้และยงัเป็นเหมือนวิถีหนทางท่ีท าให้จิตของมนุษยไ์ด ้“ต่ืนรู้” ดว้ย 
“สติ” และ “ปัญญา” ของตนเอง อนัเป็นเส้นทางท่ีจะหลีกเล่ียงซ่ึง “ทุกข์” หรือหลุดพน้ออกจาก 
“ความทุกข”์ ทั้งปวงไดใ้นท่ีสุด   
 ในการน้ีขา้พเจา้เล็งเห็นถึงความสอดคล้องเช่ือมโยง และความส าคญัของหลกัธรรมะใน
บริบท “แสงแห่งความต่ืนรู้” ภายใตห้ลกัคิดและมุมมองทางพระพุทธศาสนา หรือท่ีอุปมาเปรียบ 
“แสงแห่งรุ่งอรุณ”  ของพระอาทิตยย์ามเช้าท่ีปลุกให้สรรพชีวิตต่ืนจากการหลบัตามธรรมชาติมา
ขบัเคล่ือนด าเนินชีวิตไปในวิถีทางแห่งความดีงาม โดยนยัน้ีจึงเป็นการน้อมน าเอาหลกัธรรมะมา
เป็นขอ้มูลแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน และอุปมาเปรียบให้เป็นเสมือนภาพปริศนาธรรม
ในบริบทของศิลปะร่วมสมยัระบบปัจเจกท่ีส่ือแสดงออกผา่นผลงานทางทศันศิลป์รูปแบบเหมือน
จริงเชิงอุดมคติของภาพทิวทศัน์ (Landscape) ธรรมชาติของป่าเขาในห้วงเวลารุ่งอรุณของวนัใหม่ท่ี
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นิยามความหมายทางนามธรรมผา่นรูปธรรมหรือกายภาพของแสงจากดวงตะวนัขณะท่ีสาดส่องลง
มาบนพื้นโลกอนัมืดมิด เพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงความเป็นจริงตาม “กฎแห่งธรรมชาติ” หรือ “กฎแห่ง
สัจธรรม” ซ่ึงประเด็นสาระเหล่าน้ีอันเป็นนัยแห่งกุศโลบายการส่ือสาระทางเน้ือหาของ
แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
 
 2.อิทธิพลจากพุทธปรัชญาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ ในขั้นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมุ่งเน้น
สาระประเด็นแห่งการครองสติหรือมี “สติ” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเชิงจิตวิญญาณท่ีก ากบัควบคุมจิตใจ
และปัญญาในระหวา่งการสร้างสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค ์เน่ืองดว้ยเพราะเทคนิคภาพพิมพเ์มซ
โซทินท ์(Mezzotint) ท่ีเลือกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ “ส่ือกลาง” ในการน าเสนอรูปธรรมแห่งแนวความคิด
นั้นเป็นเทคนิควิธีการท่ีตอ้งอาศยัความเพียรหรือความมานะ วิริยะ อุสาหะเป็นท่ีตั้ง เพราะในแต่ละ
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมี “สติ” คอยก ากบั “จิต” อยูใ่นทุกห้วงขณะ ซ่ึงใน
การน้ีขา้พเจา้อาศยักลวธีิเฉพาะตนหรือใชห้ลกัคิดของการท า “อานาปานสติ” เพื่อก าหนด “จิต” ให้
จดจ่ออยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงและเป็นอารมณ์เดียวคือมี “สมาธิ” อยู่กบัการสร้างผลงานเป็น
ส าคญั   
 กล่าวคือในอีกนยัประการหน่ึงของการสร้างสรรค์ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึกเทคนิคภาพพิมพ์
เมซโซทินทท่ี์ตอ้งใชเ้คร่ืองมือโยก (Mezzotint Rocker) ซ่ึงมีฟันท่ีแหลมคมเพื่อสร้างพื้นผิวบนแผน่
แม่พิมพท์องแดงท่ีเรียบเนียนใหก้ลายเป็นร่องลึกในบริบททิศทางต่าง ๆ ดงันั้นผูส้ร้างสรรคจึ์งตอ้งมี 
“สติ” อยูต่ลอดเวลาเพื่อความไม่ประมาทจนท าใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนได ้
 อน่ึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ในทุกขั้นตอนของการสร้างสรรคผ์ลงานจ าเป็นตอ้งมี “สติ” ก าหนด
รู้อยู่กบัปัจจุบนัขณะหรืออยู่กบัส่ิงท่ีก าลงักระท า ซ่ึงประเด็นสาระโดยนยัเหล่าน้ีท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัธรรมแห่งขอ้พุทธปรัชญาดงัท่ีท่านพุทธทาสภิกขุหรือพระธรรมโกศาจารย ์ไดย้กมาสอนเป็น
อนุสติกบัชีวติท่ีนิยามวา่ “การท างานคือ การปฏิบติัธรรม” นั้นเอง 
 

อทิธิพลจากธรรมชาติ 

 ตั้งแต่มนุษยไ์ดถื้อก าเนิดข้ึนบนโลก มนุษยก์็ด ารงชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัระบบธรรมชาติหรือใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกบัธรรมชาติในแบบของการพึ่งพิงพึ่งพาอาศยัธรรมชาติท่ีเป็นเหมือนบา้นและแหล่ง
อาหารไปพร้อมกนัเช่น กินพืชและผลไมเ้ป็นอาหาร สร้างท่ีอยูอ่าศยัจากวสัดุธรรมชาติดว้ยการน า
เปลือกไม้และใบไม้มานุ่งห่มหรืออาศัยต้นไม้เป็นท่ีพกัพิงเสมือนบ้านรวมถึงการน าพืชหรือ
สมุนไพรมาเป็นยารักษาโรคเป็นตน้ กล่าวในอีกนยัหน่ึงไดว้า่มนุษยใ์ชธ้รรมชาติเหมือนเป็นปัจจยั4 
ในการด ารงชีวิตเร่ือยมาจวบจนถึงปัจจุบนั อีกนยัหน่ึงคือ ธรรมชาติเป็นผูส้ร้างทุกสรรพส่ิงทั้งท่ีมี
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รูปและไม่มีรูปท่ีลว้นก่อก าเนิดเกิดข้ึนจากธรรมชาติทั้งส้ินรวมถึงการด าเนินชีวิตไปตาม “กฎแห่ง
ธรรมชาติ” ดว้ย และมิอาจมีส่ิงใดท่ีจะฝืนหรือขดักบั “กฎแห่งสัจธรรม” ท่ีไม่จีรังไดเ้ลย มนุษยก์็เฉก
เช่นเดียวกนักบัทุกสรรพชีวติบนโลกท่ีตอ้งด าเนินชีวิตให้สอดคลอ้งกบักฎแห่งธรรมชาติดว้ยเพราะ
ทุกชีวติลว้นอยูภ่ายใตก้ฎแห่งธรรมชาติเดียวกนั ประเด็นสาระเหล่าน้ีท่ีโนม้นา้วให้ขา้พเจา้ไดฉุ้กคิด 
และ ตระหนักรู้ รวมทั้งให้ความส าคญัต่อการศึกษาคน้ควา้หรือเฝ้าส ารวจพิจารณาสังเกตการณ์  
ในการรับรู้ถึงการด าเนินไปของส่ิงรอบตัว อันเป็นเหมือนการได้เรียนรู้จากธรรมชาติ และ
ขณะเดียวกนัธรรมชาติก็ยงัแฝงนยัถึงการเตือน “สติ” ตนเองดว้ย เพราะถา้มนุษยป์ระพฤติปฏิบติั
หรือด าเนินชีวิตท่ีขดัแยง้กบั “กฎแห่งสัจธรรม” หรือ “กฎแห่งธรรมชาติ” จนละเลย มองขา้มส่ิงท่ี
เป็นความจริงของธรรมชาติอนัเป็นเหมือนครูท่ีคอยตกัเตือนให้สติกบัชีวิตมนุษย์ หากทว่าผูน้ั้น
มองขา้มถึงความส าคญัหรือเป็นความเห็นท่ียอ้นแยง้กบัหลกัความจริงแลว้ก็ย่อมเกิดความสูญเสีย 
หรือโนม้น าใหก้ายและจิตก่อเกิดกลายเป็นความ “ทุกข”์ ได ้โดยเฉพาะความทุกขภ์ายในจิตใจ กล่าว
โดยสรุปไดว้า่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ หรือทั้งธรรมชาติและมนุษยก์็คือเป็นดุลยภาพกนั
และกนั หรือเป็นส่ิงเดียวกนัท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิงเพราะทุกสรรพส่ิง - ชีวิตอยูภ่ายใต้
กฎแห่งธรรมชาติเดียวกนันัน่เอง 
 โดยนยัของใจความส าคญัขา้งตน้ขา้พเจา้เล็งเห็นประเด็นสาระผ่านการส ารวจพิจารณาหรือ
การเฝ้าสังเกตุการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ และน ามาวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณยาณและ
ความรู้สึกท่ีโน้มน้าวไปสู่ ความตระหนักรู้และกลายเป็นหลักคิดในการใช้ชีวิตประจ าวนัให้
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และกลมกลืนกบักฎแห่งธรรมชาติรวมถึงเป็นขอ้มูลแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ซ่ึงไดห้ยิบยกหลกัคิดอนัเป็นหลกัความจริง หรือเน่ืองดว้ยเพราะ “กฎแห่ง
ธรรมชาติ” ในประเด็ดเร่ืองความไม่จีรังของทุกสรรพส่ิงท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัหลกัธรรมะของ
พุทธองคท่ี์ให้อนุสติในเร่ืองของการเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไป อนัเป็น “กฎแห่งสัจธรรม” หรือ “กฎ
แห่งอนิจจงั”  
 
 กล่าวในอีกนยัหน่ึงคือ พุทธศาสนาสอนวา่ กฎธรรมชาติหรือกฎแห่งอิทปัปัจจยตามีอยู่จริง
ในธรรมชาติ ดว้ยเพราะสรรพส่ิงทั้งหลายด าเนินไปตามเหตุปัจจยั ดงัท่ีปรัชญาพุทธกล่าวไวว้า่ “สัจ
ธรรม คือความจริงตามธรรมดาไม่วา่จะมีหรือไม่มีตถาคตก็ตาม พระพุทธเจา้ทั้งหลายมีฐานะเป็น
เพียงผู ้ค้นพบสัจธรรมหรือความจริงนั้ น แล้วทรงน ามาบอกกล่าวแก่ผู ้อ่ืน มนุษย์ทุกคนมี
ความสามารถเขา้ถึงความจริงน้ีไดด้ว้ยกนัทุกคนเช่นเดียวกบัพระองค์ ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่ควรดูถูก
ศกัยภาพหรือดูหม่ินดูแคลนปัญญาของตนเอง ผูห้วงัพึ่งผูอ่ื้นหวงัพึ่งส่ิงอ่ืน หรือหวงัพึ่งอ านาจการ
ดลบนัดาลจากโลกแห่งแบบ “จากมโนคติ” จากพระเจา้หรือจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิยอ่มถือไดว้า่เป็นการดู
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หม่ินภูมิปัญญาของตนเอง” (สุวฒัน์ จนัทร์จ านง ,2540)  ทวา่ส าหรับอริสโตเติล เขามีความเช่ือท่ีไม่
เหมือนเพลโตผูเ้ป็นครู เพราะความคิดของอริสโตเติลนั้นไม่แยกกฎธรรมชาติออกจากส่ิงต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ เพราะว่าแบบหรือมโนคติแทรกเป็นภาวะจริงอยู่ในเน้ือของสสาร ดังนั้นกฎเกณฑ์
ธรรมชาติจึงเป็นเพียงส่ิงสมมติเพื่อเรียกความเป็นระเบียบของธรรมชาติ เช่นเดียวกบัทางพุทธ
ศาสนาท่ีเช่ือวา่มนัเป็นไปตามพีชนิยามแห่งกฎธรรมชาติ และอริสโตเติลยงัเช่ือวา่กฎเกณฑ์ของโลก
และจกัรวาลเกิดข้ึนเพราะว่ามีโลกและจกัรวาล หากไม่มีโลกไม่มีจกัรวาล กฏเกณฑ์ก็ย่อมไม่มี 
แนวคิดของอริสโตเติลจึงไม่แยกกฎธรรมชาติออกจากสรรพส่ิงในธรรมชาติ ส าหรับพุทธปรัชญา 
นิยามถึง “พุทธธรรม” คือกฎธรรมชาติท่ีช้ีใหเ้ห็นคุณค่าของชีวิต ทวา่พุทธธรรมแห่งพุทธศาสนาจะ
ก่อประโยชน์ให้เกิดกบัมนุษยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริงก็ดว้ยการเห็นและปฏิบติัด าเนินชีวิตอยา่งมีสาระและ
คุณค่าดว้ยตนเอง (สุวฒัน์ จนัทร์จ านง ,2540) หรือดว้ยการเห็น “ธรรม” และนอ้มน ามาประพฤติ
ปฏิบติั “ธรรมบูชา” ดว้ยสติปัญญาตนเองเป็นส าคญั 
 

อทิธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมจากศิลปิน 

 ศิลปินเป็นผูท่ี้สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมาบนโลกใบน้ีผา่นกลวิธีของการสร้างสรรคใ์นบริบทท่ี
แตกต่างกนัออกไป บา้งสร้างสรรคเ์ป็นภาพ 2 มิติ บา้งก็สร้างสรรคเ์ป็นผลงานในประเภท 3 มิติ บา้ง
สร้างสรรคจ์ากการใชว้สัดุหรือใหค้วามหมายความส าคญักบัสัจจะแห่งวสัดุ แต่ทวา่ส่ิงเดิมแทท่ี้มีอยู่
ก่อนนั้นก็คือ “ธรรมชาติ” ซ่ึงนานมาแลว้ท่ีศิลปินไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานจาก
การศึกษาและท าความเขา้ใจในธรรมชาติ และอีกนยัหน่ึงศิลปินก็เป็นเสมือนดัง่ผูน้  าเสนอมุมมอง
ทางสุนทรียภาพผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะอนัเป็นส่ือกลางในการแสดงออกถึงทศันคติ
และมุมมองท่ีมีต่อธรรมชาติผ่านกระบวนการทางความรู้สึกและความคิดในระบบปัจเจกท่ีเกิดข้ึน
ผา่นประสมการณ์ เฉกเช่นศิลปินท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี 
 
 ขรัว อินโข่ง  เป็นศิลปินยุคแรกของไทยท่ีสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง เชิง
ขนบประเพณีแบบอุดมคติโดยมีการปรับประยุกตเ์ร่ืองราวเน้ือหารวมถึงน าเอาหลกัการใช้มุมมอง
ในรูปแบบของศิลปะตะวนัตก หรือ มุมมองภาพทศันียภาพ 3 มิติ (Perspective) ท่ีมีการแบ่งระยะ 
ไกล้ กลาง และไกลผ่านการใช้ค่าน ้ าหนัก รายละเอียดและขนาดของรูปทรง เป็นตวัก าหนดและ
น ามาปรับใชก้บัภาพจิตรกรรมฝาผนงัในรูปแบบขนบไทยประเพณี หรือเป็นศิลปินท่ีน าเอาเทคนิค
การเขียนภาพฝาผนังแบบชาวตะวนัตกมาปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในอีกนัย
ประการหน่ึงขรัว อินโข่งยงัมีความโดดเด่นในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพเขียนรูปแบบเชิงปริศนา
ธรรม หรือเป็นแนวงานศิลปะท่ีอาศยัใชก้ลวิธีในแบบของการอุปมาเปรียบเปรยให้ฉุกคิดถึงสาระ
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ความส าคญัแห่งพระธรรมค าสอนของพุทธองค์ซ่ึงเป็นเสมือนการถอดร้ือบริบทเชิงอุดมคติของ
รูปแบบแนวทางของงานจิตรกรรมไทยประเพณีก็วา่ได ้หรือ ถือไดว้า่เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานท่ี
เป็นรูปแบบใหม่ของประเทศไทยในสมยันั้นอีกดว้ย 
 การน้ีขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจาก ขรัว อินโข่งในประเด็นดา้น
การส่ือแสดงสาระเน้ือหาของแนวความคิดและรูปแบบแนวทางท่ีมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบั
หลกัธรรม หรือพระธรรมของพระพุทธศาสนา ทวา่รูปแบบของขา้พเจา้ไดพ้ฒันาต่อยอดให้ผลงาน
ส่ือแสดงออกเป็นภาพเชิงปริศนาธรรมภายใตบ้ริบทของศิลปะร่วมสมยัในระบบปัจเจกอนัมีนยัท่ี
สอดรับกบัดา้นรูปแบบโดยเฉพาะในบริบทของทศันียภาพ  
 

 
 

ภาพที ่1  ภาพผลงานของ ขรัว อินโข่ง เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2563 
ท่ีมา : https://www.wikiwand.com/th/ 
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ภาพที ่2  ภาพผลงานของ ขรัว อินโข่ง เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2563 
  ท่ีมา : https://www.wikiwand.com/th/ 
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 John Martin (19 July 1789 – 17 February 1854) เป็นศิลปินชาวองักฤษ ท่ีสร้างสรรค์
ผลงานลกัษณะเป็นภาพทิวทศัน์ (Landscape) ท่ีมีความสวยงามและเหนือความเป็นจริงโดยมีกลวิธี
ของการสร้างสรรคท่ี์อาศยัใชอ้งคป์ระกอบของภาพจากรูปทรงธรรมชาติ (Organic form) ท่ีมาความ
เคล่ือนไหวในแบบท่ีไม่หยดุน่ิง (Movement) อนัแฝงนยัแห่งการส่ือแสดงให้รู้สึกถึงพลงัอ านาจของ
ธรรมชาติ ผนวกกบัการแสดงออกในผลงานท่ีมีความส าคญักบัการก าหนดรายละเอียดค่าน ้ าหนกั
ของแสงและเงาท่ีตดักนัอย่างรุนแรงชดัเจนแต่ทว่าผสมผสานกลมกลืนเป็นดุลยภาพและเอกภาพ
อยา่งลงตวั อีกทั้ง Martin ยงัเป็นจิตรกรท่ีมีความช านาญในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพ์
เทคนิคภาพพิมพ ์Engraving และ Mezzotint ดว้ย ซ่ึงเป็นเทคนิคเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้สนใจและ
ศึกษาคน้ควา้เพื่อใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
 กวา่โดยสรุปไดว้า่ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้นั้นมีความสอดคลอ้งกบัผลงานของ 
Martinทั้งดา้นเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ และการให้ความส าคญักบัการส่ือแสดงความหมาย
ทางนามธรรมโดยอาศยัใช้ค่าน ้ าหนักของแสง และ เงาท่ีส่งผลต่อการแสดงตวัตนของรูปทรง
ธรรมชาติ (Organic form) ในผลงานอีกดว้ย 
 

 

ภาพที ่3  ภาพผลงานของ John Martin เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2563 
ท่ีมา : https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-19th-century-artists-

envisioned-apocalypse 
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ภาพที ่4  ภาพผลงานของ John Martin เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2563 
ท่ีมา : https://uploads6.wikiart.org/images/john-martin/the-deluge-1834.jpg 

 

 

ภาพที ่5  ภาพผลงานของ John Martin เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2563 
ท่ีมา : https://uploads8.wikiart.org/images/john-martin/the-covenant-1832.jpg 
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Katsushika Hokusai (1760 - 1849) โฮกูไซศิลปินชาวญ่ีปุ่นท่ีถือไดว้า่เป็นศิลปินผูมี้ช่ือเสียงเป็น
อนัดบัตน้ๆของประเทศก็วา่ได ้เน่ืองดว้ยโฮกูไซเป็นทั้งจิตรกร และช่างพิมพท่ี์สร้างสรรคผ์ลงานอนั
เร่ืองช่ือไวเ้ป็นจ านวนมาก ผลงานส่วนใหญ่ของโฮกูไซจะเป็นภาพทิวทศัน์ท่ีส่ือนยัยะแสดงถึงห้วง
เวลาและวิถีชีวิตของผูค้นในประเทศญ่ีปุ่นขณะนั้น อนัเป็นเสมือการบนัทึกภาพแห่งรอยประทบั
ความทรงจ าผ่านกลวิธีของเคร่ืองมือการสร้างสรรค์ผลงานท่ีสร้างข้ึนจากกระบวนการพิมพ์ภาพ
พิมพผ์ิวนูน (Relief Printmaking Process) เทคนิคภาพพิมพแ์กะไม  ้(Ukiyo-e) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
 ในอีกนยัประการหน่ึงโฮกูไซ เป็นศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานโดยมีแรงบนัดาลใจจากการ
ออกเดินทางเพื่อไปเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ณ สถานท่ีจริงต่าง ๆ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทาง
ทศันศิลป์ซ่ึงเป็นการเก็บบนัทึกขอ้มูลแห่งความประทบัใจท่ีศิลปินมีส่วนร่วมกบัสภาพแวดลอ้มนั้น
จริง ๆ เพื่อเป็นการซึมซับเอาความรู้สึกของอารมณ์ และบรรยากาศของสถานท่ี จริงเพื่อเอา
ความรู้สึกอนัเป็นข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงมาถ่ายทอดลงในผลงานผ่านทศันธาตุท่ีส่ือแสดงอารมณ์
ความรู้สึกในผลงานสร้างสรรค ์
 เน่ืองด้วยใจความส าคญัขา้งตน้ขา้พเจา้ได้เล็งเห็นถึงความสอดคล้องกนัของระบบในการ
สร้างสรรคข์องขา้พเจา้ และโฮกูไซ ทั้งดา้นการเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยตนเองเพื่อน าความรู้สึกอนั
เป็นสาระนามธรรมมาถ่ายทอดลงในผลงานผ่านภาษาของศิลปะ และกระบวนการสร้างสรรค ์ 
กอปรทั้งความสอดคล้องกนัในด้านของมุมมองท่ีมีต่อธรรมชาติ หรือ อาจกล่าวไดว้่าโฮกูไซเป็น
ศิลปินท่ีให้แรงบนัดาลใจต่อขา้พเจา้ในประเด็นเร่ืองการจดัเรียงล าดบัความส าคญัในกระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นระบบผา่นมุมมองท่ีมีต่อธรรมชาติ 
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ภาพที ่6  ภาพผลงานของ Katsushika Hokusai เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2563 
ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%95% 
E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B
8%B0_%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%84
%E0%B8%8B   
  

 
 

ภาพที ่7  ภาพผลงานของ Katsushika Hokusai เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2563 
ท่ีมา : https:// th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8% 84%E0%B8%B1%E0% B8% 
95%E0%B8% AA% E0% B8%B6%E0% B8%8A%E0% B8%B4% E0% B8% 
81%E0%B8%B0_%E0%B9%82%E0% B8%AE%E0%B8% 81% E0%B8% 
B9%E0%B9%84%E0%B8%8B 
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ภาพที ่8  ภาพผลงานของ Katsushika Hokusai เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2563  
 

 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%
B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B
0_%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0
%B8%8B 
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สรุปผลทีไ่ด้จากการศึกษา 

 
 จากการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลในบริบทต่าง ๆ อนัเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์
และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัองคค์วามรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานชุด
วิทยานิพนธ์หัวขอ้ “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” รวมไปถึงขอ้มูลจากประสบการณ์จริงเพื่อน ามา
ตีความหมายด้วยวิจารณญาณ์และความรู้สึกท่ีสัมพันธ์กับแนวความคิดและแสดงออกผ่าน
กระบวนการทางทศันศิลป์งานศิลปะภาพพิมพเ์ทคนิคเมซโซทินท ์หรือภายใตบ้ริบทแห่งศิลปะร่วม
สมยัระบบปัจเจกท่ีกอรปดว้ยเน้ือหา รูปแบบ และเทคนิควิธีการท่ีไดรั้บแรงบนัดาลจากความทุกข์
ของชีวติตนเองจนโนน้ไปสู่การใคร่ครวญหรือส ารวจพิจารณาถึงเหตุปัจจยัของการก่อเกิดของความ 
ทุกข์และใช้สติปัญญาเป็นเคร่ืองมือคน้หาวิถีทางในการก าจดัความทุกข์เหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนภายใน
จิตใจและน าไปสู่การศึกษาหาขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กบัความทุกขท่ี์หลากหลาย และไดเ้ห็น “ความทุกข”์ 
ท่ีเกิดข้ึนกบัเพื่อนมนุษยใ์นสังคมรอบตวั อนัเป็นผลจากการศึกษา และท าความเขา้ใจความทุกขข์อง
ชีวิตในบริบทต่าง ๆ โดยนยัน้ียงัเป็นวิถีหนทางท่ีโน้มนา้วไปสู่การนอ้มน าเอาขอ้พุทธปรัชญาหลกั
ธรรมะ “พระธรรม” ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าความเขา้ใจประเด็น
ความทุกข ์จึงไดค้  าตอบวา่ “การท่ีเราด าเนินชีวติโดยขาดซ่ึงการใชส้ติไตร่ตรองความคิดก่อนท่ีจกัลง
มือกระท าอะไรนั้นลว้นเป็นตน้เหตุของความทุกข”์   
 ใจความส าคญัขา้งตน้เป็นอนุสติให้ขา้พเจา้ไดน้้อมน าเอาพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จ
พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้มาเป็นหลกัคิดและปฏิบัติในการด าเนินชีวิต รวมถึงไดเ้ล็งเห็นว่าส่ิง
ต่าง ๆ รอบตวัของขา้พเจา้นั้นลว้นไม่จีรังย ัง่ยืนทั้งส้ิน ขา้พเจา้ไดเ้ล็งเห็นถึง “สัจธรรม” หรือ “กฎ
แห่งธรรมชาติ” ผนวกกบัไดเ้ขา้ใจถึงสภาวะแห่งการเกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไปผา่นธรรมชาติรอบตวั 
เช่น “การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวนั การเจริญเติบโตและตายไปของต้นไม้และ
กลายเป็นปุ๋ยให้กบัตน้ไมต้น้อ่ืน ๆ ไดเ้จริญงอกงาม หรือการระเหิดหายไปของน ้ า และกลบัมาใหม่
ในรูปแบบของฝน” 
  โดยนยัของสาระประเด็นเหล่าน้ีท่ีโนม้ไปสู่การฉุกคิดและความตระหนกัรู้ รวมถึงไดอ้าศยั
สภาวะแห่งการด าเนินไปของการเกิดและการดบัเป็นกุศโลบายใชเ้ปรียบเปรยถึงสภาวะต่าง ๆ ของ
ธรรมชาติกบัสภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของมนุษย ์จนเล็งเห็นถึง “สัจธรรม” หรือความจริงของ
ธรรมชาติท่ีวา่ส่ิงทั้งปวงนั้นลว้นด าเนินไปตามวฏัจกัรของธรรมชาติและเป็นจุดเร่ิมตน้ของความคิด
ท่ีจกัพฒันากลายเป็นแนวความคิด และแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีอาศยักระบวนการทาง
ทศันศิลป์ อนัเป็นการสร้างรูปแทนเชิงสัญลกัษณ์ทางเน้ือหาของแนวความคิดหรือเพื่อเป็น “อนุสติ” 
แก่ตนเองและเพื่อนมนุษยใ์ห้เห็นความส าคญัของ “สติ” และใชชี้วิตอยา่งมี “สติ” และ “ปัญญา” ท่ี
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ส่ือสารสาระด้วยภาพปริศนาธรรมภายใตบ้ริบทแห่งศิลปะร่วมสมยัในระบบปัจเจก อนัมีนัยเชิง
กายภาพเป็นรูปแบบของ “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” ดว้ยสติปัญญาตนเอง 
 ในอีกนยัประการหน่ึงขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคใ์นบริบท
ต่าง ๆ รวมถึงศิลปินท่ีมีแนวคิดหรือรูปแบบในการน าเสนอสาระอนัเป็นเน้ือหาผ่านกลวิธีในการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีสอดคล้องกับขา้พเจา้เช่น ขรัว อินโข่ง ท่ีให้แรงบนัดาลใจในการส่ือแสดง 
นยัยะ หรือท่ีอุปมาเปรียบเชิงปริศนาธรรมถึงนยัยะแห่งธรรมะ “พุทธธรรม” ร่วมไวใ้นผลงานผา่น
รูปแทนเชิงสัญลกัษณ์ หรือผลงานของ John Martin ท่ีมีรูปแบบในการน าเสนอกายภาพแห่งผลงาน
โดยอาศยัใช้แสง และ เงาส่ือแสดงความหมายทางนามธรรมดว้ยรูปลกัซณ์เชิงอุดมคติท่ีเป็นดุลย
ภาพหรือกลมกลืนอย่างเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพและสอดคล้องตามเจตนาท่ีจกัส่ือสาระถึง
เน้ือหาภายในของผลงานท่ีมีการน าเสนอประเด็นสาระและรูปธรรมของแนวความคิดผา่นกรรมวิธี
ทางเทคนิคหรือกระบวนการทางศิลปะภาพพิมพเ์ทคนิคเมซโซทินทซ่ึ์งเป็นเทคนิควิธีการท่ีขา้พเจา้
ไดค้น้ควา้วิจยัและสร้างสรรค ์หรือเพื่อบ่มเพาะทกัษะศิลป์ท่ีจกัอาศยัเป็นเคร่ืองมือและส่ือกลางใน
การแสดงออกซ่ึงรูปแบบทางกายภาพของเน้ือหาความหมายของแนวความคิด และศิลปินอีกท่าน
หน่ึงอยา่ง Katsushika Hokusai ผูท่ี้ใหแ้รงบนัดาลใจในประเด็นของแนวทาง และ มุมมองความคิดท่ี
มีต่อธรรมชาติรวมถึงดา้นแนวคิดท่ีส่ือแสดงผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ ์กล่าวในอีกนยัหน่ึงไดว้่า 
ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์หรือการทบทวนวรรณกรรมด้วยขอ้มูล
บริบทต่าง ๆ ได้ให้หลกัคิดและมุมมองทางด้านศิลปะท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนักบัและ
น ามาปรับประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางของการพฒันาต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานให้ส่ือแสดง 
นยัยะท่ีตรงตามเจตนาไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึนดว้ย หรือ กล่าวโดยสรุปคือในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ี
เอ้ือประโยชต่อรูปแบบและแนวความคิด เทคนิควธีิการซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลเพื่อการน ามาวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์รวมถึงการปรับใช้ในการสร้างสรรคท่ี์ให้ส่ือแสดงออกไดส้อดคลอ้งตรงตามความ
มุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการส่ือสาระผา่นภายใตบ้ริบทแห่งศิลปะร่วมสมยัระบบปัจเจก 
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บทที ่3 

ขั้นตอนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวขอ้เร่ือง “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” เป็นการศึกษาคน้ควา้ถึงการ
ด าเนินไปภายใตก้ฎแห่งธรรมชาติหรือบริบทแห่งกฎเกณฑ์ของธรรมชาติท่ีมีสภาวะต่าง ๆ ร่วมอยู่
เช่น เกิดข้ึน ตั้ งอยู่ และดับไปของสรรพส่ิงอันเป็นความจริงในธรรมชาติรอบตัวท่ีน ามาเป็น
กรณีศึกษา หรืออุปมาเปรียบเปรยกับลักษณะของสภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของ
มนุษยอ์นัมีบริบทท่ีหลากหลาย เน่ืองดว้ยสภาวะ “จิต” ของมนุษยน์ั้นเป็นสภาวะท่ีสอดคลอ้งกบักฎ
ของธรรมชาติ หรือ อาจกล่าวได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของมนุษยน์ั้นย่อมมี
สภาวะท่ีไม่เท่ียงและเป็นไปตาม “กฎแห่งธรรมชาติ” การท่ีจะศึกษาให้เข้าใจแจ่มชัดในสาระ
นามธรรมธรรมชาติของทุกสรรพส่ิงจึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้ากส าหรับมนุษยปุ์ถุชนทัว่ไป ในการน้ี
ขา้พเจา้จึงนอ้มน าพระธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้มาเป็นหลกัคิดหรือ
ส าหรับยดึเหน่ียวทางความคิดและทางจิตใจเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ และท าความเขา้ใจ
ถึงความเป็นไปของสภาวะธรรมในบริบทต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีโน้มน้าวไปสู่การ
สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นระบบ ในอีกนยัประการหน่ึงยงัเป็นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์
ผ่านการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์และน ามาปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 
 กล่าวได้ว่าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อท่ีจกัน ามาสร้างสรรค์ผลงานนั้นจึงเป็นเสมือนการ
เรียนรู้ในการด าเนินชีวติท่ีเน่ืองดว้ยจากการน าพระธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระพุทธเจา้มาเป็น
หลักคิดเร่ืองอนุสติและปรับใช้กับแนวความคิดนั้ นจึงเป็นการเรียนรู้ และท าความเข้าใจใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ท่ีอาศัย
กระบวนการทางทศันศิลป์งานศิลปะภาพพิมพห์รือกรรมวิธีการพิมพภ์าพพิมพโ์ลหะร่องลึกเทคนิค
เมซโซทินทท่ี์มีกระบวนการสอดคลอ้งกบัแนวความคิดอนัเปรียบเป็นเสมือนการเรียนรู้ในขอ้พุทธ
ปรัชญาหลกัธรรมะโดยผา่นกระบวนการสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ ประเด็นสาระโดยนยัน้ีท่ีอุปมา
เปรียบดัง่การปฏิบติัธรรมนัน่เอง 
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การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ 

 กล่าวคือในการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้นั้นดว้ยเพราะให้
กระจ่างแจ่มชดัถึงในสาระประเด็นของเร่ืองราวเน้ือหา (ความหมาย ความคิด) ท่ีสัมพนัธ์กบัสาเหตุ
แห่งสภาวะอารมณ์ของจิตในห้วงเวลาต่าง ๆ ของขา้พเจา้เน่ืองดว้ยมนุษยน์ั้นมกัอยูก่บัอารมณ์ทาง
จิตของตวัเองตลอดในทุกขณะของการเคล่ือนไหวด าเนินชีวติประจ าวนัไม่วา่จะเป็นการกิน การเดิน 
การนัง่ หรือแมก้ระทัง่การนอนลว้นแลว้เป็นความตอ้งการทางอารมณ์ความคิดของจิตทั้งส้ินทั้งท่ี
รู้ตวัก็ดี หรือไม่รู้ตวัก็ดี การน้ีขา้พเจา้ไดส้ ารวจพิจารณาเห็นการเปล่ียนแปลงของสภาวะอารมณ์ใน
หว้งขณะเวลาท่ีแตกต่างกนั เช่น เม่ือมีส่ิงภายนอกมากระทบทาง “ผสัสะ” อารมณ์ลกัษณะต่าง ๆ ก็
จกัเกิดข้ึนภายในจิตใจของ และบางคร้ังยงัรวมถึงเป็นอารมณ์ฝ่ายต ่าท่ีสามารถน าพาให้ชีวิตด าด่ิง
ไปสู่หว้งของความทุกขท่ี์เกิดข้ึนภายในจิตใจจนส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติดว้ย  
 จากใจความส าคญัขา้งต้นท่ีกล่าวมานั้นอนัเป็นสาเหตุท าให้ฉุกคิดและโน้มน้าวไปสู่การ
ส ารวจศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลความรู้เพื่อให้เขา้ใจธรรมชาติของจิตเพิ่มเติม หรือเพื่อรู้ถึงในวิธีการ
ควบคุมอารมณ์ – ความรู้สึกฝ่ายต ่าท่ีจกัน าพาจิตใจไปสู่ห้วงแห่ง “ทุกข์” ตามหลกัธรรมะของ
พระพุทธศาสนา และ ปรัชญาแขนงต่าง ๆ ประกอบกบัเพื่อท าความเขา้ใจในความคิดทางอารมณ์
ของตนเอง หรือเจตนายอ่มก็เพื่อหาเหตุปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความทุกขข้ึ์นภายในจิตใจนัน่เอง ในการน้ี
ขา้พเจา้ไดน้อ้มน าเอาธรรมะหลกัพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาตีความดว้ยวิจารณญาณ
และความรู้สึก และปรับใชเ้พื่อการส่ือสาระประเด็นของเน้ือหาภายในหรือเน้ือหาทางสัญลกัษณ์ท่ี
แสดงออกผ่านรูปแบบหรือกายภาพเชิงอุปมาอุปมยัผ่านมุมมอง แนวความคิด และ ประสบการณ์
เพื่อท่ีจกัสร้างใหเ้ป็นภาพแทนความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจอนัมีนยัเป็นสภาวะและเป็นนามธรรม
หรือให้กลบักลายเป็นรูปธรรมและรูปแบบของผลงานผ่านกระบวนการสร้างสรรคท์างทศันศิลป์
งานศิลปะภาพพิมพใ์นบริบทแห่งศิลปะร่วมสมยัระบบปัจเจก 
  

วธีิการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นการส่ือแสดงให้เห็นถึง รูปธรรมของ
แนวความคิด อนัเป็นความหมายเชิงนามธรรม หรือ ให้กลบักลายเป็นกายภาพของผลงานท่ีผ่าน
กระบวนการคิด วเิคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อท่ีสร้างผลงานเอกภาพทางสุนทรียภาพของผลงานดว้ย
กระบวนการทางทศันศิลป์อย่างระบบหรืออาศยับริบทแห่งกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีกอปรด้วย 
การรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกเพื่อสร้างภาพร่าง
ตน้แบบ (Sketch) ท่ีจะน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ในรูปแบบ 2 มิติท่ีส่ือแสดง
กายภาพพื้นท่ีเชิงสมมุติหรือเป็นรูปแทนของพื้นท่ีสภาวะท่ีอยูภ่ายในจิตใจของมนุษย ์ซ่ึงในขั้นตอน
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การสร้างสรรค์ท่ีอาศยัวิธีการท าภาพพิมพ ์การพิมพภ์าพพิมพโ์ลหะร่องลึกเทคนิคเมซโซทินท์ใน
แบบเฉพาะตนท่ีเป็นเสมือนดัง่การเพียรพยายาม “สร้างบางส่ิงเพื่อท่ีจกัท าลายบางส่ิงนั้นในอนาคต”  
และเน่ืองดว้ยเพราะกระบวนการสร้างแม่พิมพใ์นกรรมวิธีโดยนยัน้ีตอ้งท าให้พื้นผิวหนา้ของแผ่น
ทองแดงท่ีมีความเรียบเนียนให้ปรากฏกลายเป็นร่องลึกทัว่ทั้งผิวหนา้ของแผ่นแม่พิมพแ์ละกระท า
ซ ้ า ๆ ไปมาประมาณ 16 ทิศทาง แต่ทวา่การท่ีจกัสร้างรายละเอียดของค่าน ้ าหนกับนแม่พิมพไ์ดน้ั้น
ตอ้งอาศยักลวิธีของการขูด ลบหรือถากเอาพื้นผิวท่ีสร้างเตรียมไวอ้อกไปซ่ึงเปรียบกลวิธีน้ีเป็นดัง่
การ “อนุสติ” แก่ตนเอง หรือเป็นเสมือนประกายของความสว่างทางปัญญาและดว้ยหลกัคิดท่ีว่า  
การเกิดข้ึนของส่ิงนั้น และการสูญสลายไปของส่ิงนั้น เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองจนโนม้
น าไปสู่การตั้งค  าถามแก่จิตว่า “หรือแทจ้ริงแลว้มนุษย์เองท่ีเป็นผูส้ร้าง และผูท้  าลายส่ิงต่าง ๆ ทั้ง
ปวง”  สาระประเด็นของหลักคิดโดยนัยน้ียงัเป็นความคิดท่ีสอดคล้องกับ “กฎของธรรมชาติ”  
ในเร่ืองการเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไปของทุกสรรพส่ิงซ่ึงสาระเหล่าน้ีไดน้ าไปสู่การสร้างสัมฤทธ์ิผล
ของการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งมี “สติ” คือรู้อยูใ่นทุกห้วงขณะ “จิต” หรือกล่าวไดว้า่ กระบวนการ
สร้างสรรค์เป็นเหมือนดั่งการปฏิบัติธรรมคือเป็นอนุสติเตือนให้ฉุกคิดและตระหนักรู้เห็นถึง  
“สัจธรรม” แห่งการเกิดดบัท่ีด าเนินไปอยู่ตลอดในทุกห้วงขณะของเวลา และจะเห็นจริงไดก้็ดว้ย
การใช ้“ปัญญา” ส ารวจพิจารณาหรือคิด – วเิคราะห์ถึงเหตุปัจจยัของทุกสรรพส่ิงท่ีด าเนินไปนัน่เอง 
  

ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 

 การรวบรวมขอ้มูลท่ีจะน ามาสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ของผลงานเร่ิมจากการออก
ส ารวจเดินทางเพื่อเก็บข้อมูล และหาแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ ณ สถานท่ีธรรมชาติอนั 
บริสุทธ์ิในบริบทต่าง ๆ เช่น ทะเล แม่น ้ า ภูเขาและเฉพาะเจาะจงเลือกช่วงเวลาในห้วงขณะรุ่งอรุณ
ของวนัใหม่ หรือขณะท่ีพระอาทิตยก์ าลงัสาดแสงส่องสว่างลงมาบนพื้นโลก เน่ืองดว้ยเพราะเป็น
ช่วงขณะเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงของแสง และ เงา อย่างรวดเร็วและชดัเจน เจตนาย่อมก็เพื่อเป็น
การรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ก่ตนเองผา่นการจดจ า และ จดบนัทึกเอาความรู้สึกท่ีประทบัใจใน
หว้งขณะนั้น รวมถึงท าการเก็บภาพในมุมมองท่ีหลากหลายผา่นวธีิการถ่ายภาพธรรมชาติรอบตวัใน
ขณะนั้นดว้ย เพื่อท่ีจะน ามาเป็นขอ้มูลการสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch) ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของ
แนวความคิดท่ีไดก้ าหนดไวก่้อนหนา้ 
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ภาพที ่9 ภาพบรรยากาศ ณ ห้วงเวลารุ่งอรุณ ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์สถานท่ี  
อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปี 2559 

 
 

 

 
 
ภาพที ่10  ภาพบรรยากาศ ณ ห้วงเวลารุ่งอรุณ ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์สถานท่ี  

อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปี 2559 
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ภาพที ่11 ภาพบรรยากาศ ณ ห้วงเวลารุ่งอรุณ ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์สถานท่ี  
อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปี 2559 

 

 
 

ภาพที ่12 ภาพบรรยากาศ ณ ห้วงเวลารุ่งอรุณ ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์สถานท่ี  
อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปี 2559 
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ภาพที ่13 ภาพบรรยากาศ ณ ห้วงเวลารุ่งอรุณ ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์สถานท่ี  
อ. เมืองอุทยัธานี จ. อุทยัธานี ปี 2560 

 

ขั้นตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 

 กล่าวคือในการสร้างภาพร่างตน้แบบในรูปแบบของผลงานนั้นเร่ิมจากการน าเอาขอ้มูลดิบท่ี
ไดจ้ากการออกส ารวจภาคสนามไปเก็บขอ้มูลภาพในมุมมองสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีประทบัใจและดว้ย
เจตนาน ามาผสมผสานให้ก่อรูปเป็นพื้นท่ีในบริบทอุดมคติของทัศนียภาพท่ีได้วิเคราะห์
ตีความหมายด้วยวิจารณญาณและความรู้สึก  หรือสังเคราะห์เพื่อสร้างให้เป็นพื้นท่ีสมมุติเชิง
สภาวะธรรมของภาพปริศนาธรรมผ่านจินตภาพด้วยเจตนาท่ีส่ือแสดงเน้ือหาความหมายทาง
นามธรรมหรือเป็นรูปลกัษณ์ของเน้ือหาทางสัญลกัษณ์ท่ีส่ือสาระทางอารมณ์ และความรู้สึกได้ตรง
ตามจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ให้ได้มากท่ีสุด โดยในการน้ีได้อาศยัใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อปรับสร้างพื้นท่ีโดยนยัน้ีดว้ยวิธีการตดัต่อภาพ หรือจดัองคป์ระกอบของ
ภาพ ประกอบกับเพื่อสร้างค่าน ้ าหนักของแสงและเงาข้ึนมาใหม่ให้ส่ือแสดงความรู้สึกและ
ความหมายได้ตรงตามความตอ้งการและภายใต้กรอบของแนวความคิดรวมถึงการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะภาพพิมพอ์ยา่งเป็นระบบอีกดว้ย 
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ภาพที ่14 ภาพแสดงขั้นตอนการจดัวางองคป์ระกอบภาพและการปรับค่าน ้าหนกัแสง - เงา

ของภาพร่างตน้แบบ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที ่15 ภาพร่างตนแบบผลงานชุดก่อนวทิยานิพนธ์ 
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ภาพที ่16 ภาพร่างตน้แบบผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์หรืองานศิลปะภาพพิมพแ์ละ
เป็นผลงานชุดวิทยานิพนธ์รูปแบบ 2 มิติท่ีเป็นตอ้งอาศยัใชก้ลวิธีของการจดัองคป์ระกอบทางทศัน
ธาตุเพื่อเป็นส่ือกลางแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกหรือเป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพท่ี
จกัส่ือแสดงเน้ือหาความหมายทางนามธรรมของผลงานอนัมีนยัเป็นแนวความคิดสูงคือกล่อมเกลา
ยกระดบัจิตใจและสติปัญญานัน่เอง และ กล่าวคือการใชภ้าษาของศิลปะโดนนยัน้ียงัเป็นกลวิธีของ
การก่อรูปให้เกิดเป็นรูปแบบของผลงานทางทศันศิลป์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอีกด้วย ซ่ึงสาระ
ประเด็นของแนวทางวิธีการน้ีสามารถวิเคราะห์ภาษาของศิลปะท่ีแสดงความหมายทางนามธรรม
ออกไดด้งัต่อไปน้ี  
 
จุด (Point) 
 กล่าวได้ว่าในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้านั้ น 
องคป์ระกอบทางทศันธาตุท่ีส าคญัคือ จุด (Point) เน่ืองดว้ยเพราะรายละเอียดของค่าน ้ าหนกั อ่อน 
และ เขม้ในผลงานนั้นอนัเป็นผลสัมฤทธ์ิผลจากการเรียงตวักนัของจุดซ่ึงเกิดจากหมึกพิมพท่ี์ติดอยู่
ในร่องลึกท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยเคร่ืองมือ Mezzotint Rocker ท่ีมีลกัษณะเป็นเหล็กแหลมเรียงตวักนัเป็น
ฟันปลาจนท าใหท้ัว่ทั้งพื้นผวิหนา้ของแม่พิมพแ์ผน่ทองแดงเต็มไปดว้ยการเรียงตวัแบบทบัซ้อนกนั
ของจุดท่ีมีลกัษณะเป็นร่องลึกรวมถึงยงัถูกท าให้มีขนาดท่ีเล็กลงดว้ยการใชว้ิธีการขูด - ลบหรือถาก
ดว้ยเคร่ืองมือเหล็กปลายแหลมท่ีมีความคม (Scraper) เพื่อเป็นการสร้างค่าน ้ าหนกัจากขนาดและ
จ านวนของจุดท่ีแตกต่างกนัในผลงานอีกดว้ย 
 

 
 

ภาพที ่17 ภาพแสดงทศันธาตุจุด (Point) 



  37 

เส้น (Line) 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้าศยัใชท้ศันธาตุเส้น (Line) ท่ีส่ือแสดงถึงการเคล่ือนไหวท่ีไม่
หยดุน่ิงหรือเป็นการด าเนินไปของสรรพส่ิงนัน่เอง เน่ืองดว้ยเพราะทุกสรรพส่ิงยอ่มมีสภาวะท่ีไม่
คงท่ีคือมีการเกิด - การดบัอยูต่ลอดเวลาไม่วา่จะเป็นกอ้นเมฆท่ีเคล่ือนตวัและเปล่ียนแปลงไปในทุก
ขณะ ตน้ไมท่ี้เจริญเติบโตอยา่งชา้ ๆ แมก้ระทัง่แสงของดวงอาทิตยท่ี์สาดส่องใหพ้ลงัชีวติกบัสรรพ
ชีวติ ในเวลาเดียวกนัก็ไดเ้ปิดเผยใหม้นุษยเ์ห็นในส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็น
การเคล่ือนไหวไปตาม “กฎของธรรมชาติ” ทั้งส้ิน กล่าวไดว้า่ในผลงานของขา้พเจา้นั้นใชท้ศันธาตุ
เส้น (Line) เป็นตวัแทนของการเคล่ือนไหวท่ีไม่หยดุน่ิง หรือการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลง
ของสรรพส่ิงทั้งปวงผา่นการเคล่ือนไหวในบริบทรูปแบบต่าง ๆ ของเส้นท่ีส่ือสาระนามธรรมของ
ผลงาน 
 
 
 

 
 

ภาพที ่18 ภาพแสดงทศันธาตุ เส้น (Line) 
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น า้หนักของแสงและเงา (Light and Shadow) 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์ไดอ้าศยัใช้ค่าน ้ าหนกัของแสงและเงา (Light and 
Shadow) ในบริบทต่าง ๆ ท่ีมีนยัเป็นการสร้างรูปธรรมเชิงสมมุติพื้นท่ีสภาวะจิตของมนุษย ์ เป็นการ
ใช้รายละเอียดรายละเอียดของค่าน ้ าหนกัท่ีแตกต่างกนัจึงก่อให้เกิดขอบเขตของรูปทรงธรรมชาติ
ขนาดต่าง ๆ ข้ึนภายในพื้นท่ีของแสงเงา รวมถึงยงัเป็นการก่อรูปให้เกิดระยะของมิติใกล ้กลาง และ
ไกลข้ึนในผลงานแบบภาพ 2 มิติอีกดว้ย  
 ในอีกนยัประการหน่ึงของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ ์การพิมพภ์าพพิมพโ์ลหะ
ร่องลึกหรือด้วยกรรมวิธีเทคนิคภาพพิมพ์ Mezzotint นั้นมีขั้นตอนการสร้างรายละเอียดของค่า
น ้ าหนกัของแสงท่ีเป็นสีขาวลงบนน ้ าหนกัเงาหรือท่ีเป็นสีด า อาจกล่าวไดว้่าเป็นเหมือนการสร้าง
รูปลกัษณ์ของแสงสีขาวลงบนพื้นท่ีด าผา่นวิธีต่าง ๆ เช่นการขูดลงบนพื้นผิวหนา้ของแม่พิมพแ์ผ่น
ทองแดงด้วยเคร่ืองมือเหล็กปลายแหลม  Scraper เพื่อเป็นการส่ือแสดงให้เห็นถึงประเด็น
สาระส าคญัของเน้ือหาทางนามธรรมของแนวความคิดตามเจตนา จึงส่ือแสดงนัยยะส าคญัของ 
“แสงแห่งปัญญา” ผ่านทางรูปแทนเชิงสมมุติของการอุปมาเปรียบแสงแรกจากดวงอาทิตยใ์นห้วง
เวลารุ่งอรุณของวนัใหม่ ท่ีสาดส่องลงมาให้มนุษยผ์ูรู้้ต่ืนรู้เบิกบานเห็นความจริงของสรรพส่ิงใน
บริบทรอบ ๆตวัอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 
 

 
 
ภาพที ่19 ภาพแสดงทศันธาตุน ้าหนกัของแสงและเงา (Light and Shadow) 



  39 

รูปทรง (Form) 
 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ท่ีได้ให้ความหมายส าคญักบัรูปทรงธรรมชาติหรือรูปทรงอินทรีย ์
(Organic form) ท่ีผสมผสานก่อรูปเกิดเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพของผลงานในบริบทพื้นท่ี
ทิวทศัน์ (Landscape) หรือมีนัยยะเป็นทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้ท่ีก่อรูปข้ึนจากรูปทรงต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ เช่น รูปทรงของภูเขาเนินเขา รูปทรงของต้นไม้ท่ีบ้างโปร่งและหนาทึบรวมกันจน
กลายเป็นรูปทรงของพื้นท่ีป่า ทิวเขาหรือผืนป่าท่ีหลากหลายเชิงนิเวศรวมทั้งรูปทรงของกลุ่มกอ้น
เมฆท่ีแทรกตวัอยูใ่นพื้นท่ีวา่ง (Space) จนกลายเป็นมวลรูปของทอ้งฟ้าท่ีส่ืออารมณ์ความรู้สึก และ
สาระนามธรรมผา่นภาษาของศิลปะ อนัเป็นดุลยภาพของภาษาทางทศันศิลป์ 
 ในอีกนัยประการหน่ึงรูปทรงท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกันอนัเป็นกลวิธีทางทศันศิลป์หรือเป็น
สารัตถะของงานศิลปะภาพพิมพคื์อการสร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพื้นท่ีภาพและเป็น
กายภาพของผลงานนัน่เอง  
 
 

 
 

ภาพที ่20 ภาพแสดงทศันธาตุรูปทรง (Form) 
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พืน้ทีว่่าง (Space) 
 กล่าวคือพื้นท่ีวา่ง (Space) ในผลงานมีนยัยะ เป็นพื้นท่ีวา่งเชิงสมมุติของสภาวะจิตใจมนุษย์
ปุถุชนท่ียงัลุ่มหลงไม่มีไม่มีความกระจ่างชดัเจนหรือเป็นความไม่แน่นอนท่ีเหมือนกบัการหลงผิด 
โดยนัยน้ีส่ือแสดงออกผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์ท่ีอาศัยใช้รูปแทนเชิงสมมติของห้อง
บรรยากาศพื้นท่ีท่ีปกคลุมไวด้ว้ยความมืด (สีด า) หรือน ้ าหนกัเขม้ซ่ึงให้ความรู้สึกท่ีมืดมน ขุ่นมวั 
และ หม่นหมอง เป็นเสมือนดัง่บรรยากาศแห่งความทุกข์ของจิต อีกนยัหน่ึงท่ามกลางบรรยากาศ
ของพื้นท่ีท่ีมืดมิดนั้น ทว่ายงัคงมีแสงแรกของดวงอาทิตย์ท่ีเป็นเหมือนแสงแห่งความหวงัท่ีจกั
เปิดเผยใหเ้ห็นถึงความจริงหรือส่ิงท่ีซ่อนเร้นแฝงการอยูใ่นหว้งแห่งความมืดมิด ซ่ึงนัน่ก็คือแสงแห่ง 
“ปัญญา” ท่ีจะโนม้นา้วไปสู่ความต่ืนรู้ อนัเป็นดงั “แสงแห่งธรรม” หรือเคร่ืองมือทางจิตวิญญาณท่ี
จกัส่องสวา่งใหเ้ห็นรูปเงาตวัตนแทจ้ริงของทุกสรรพส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งกระจ่างแจ่มชดัมากยิง่ข้ึน 
 
 
 

 
 

ภาพที ่21 ภาพแสดงทศันธาตุพื้นท่ีวา่ง (Space) ภายในผลงาน 
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พืน้ผวิ (Texture) 
 ในการสร้างพื้นผวิของผิวหนา้แม่พิมพแ์ผน่ทองแดงท่ีเนียนเรียบให้กลบักลายเป็นร่องลึกทัว่
ทั้งแม่พิมพด์ว้ยเคร่ืองมือโยกท่ีช่ือวา่ Mezzotint Rocker ซ่ึงเป็นเหล็กท่ีมีลกัษณะปลายแหลมเรียงตวั
กนัขณะใชก้ดเคร่ืองมือโดยนยัน้ีลงบนผิวหนา้ของแม่พิมพจ์นเกิดร่องลึกเป็นจ านวนมากในบริบท
ทิศทางต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว ้และใช้เคร่ืองมือลบท่ีช่ือว่า Scraper ขูด – ลบหรือถากให้ร่องลึก
เหล่านั้นต้ืนข้ึนเจตนาก็เพื่อสร้างร่องลึกท่ีมีความลึก – ต้ืนแตกต่างระดบักนั หรือเพื่อสร้างพื้นผิว
ของร่องลึกส าหรับใช้ในการรองรับหมึกพิมพไ์ดใ้นปริมาณท่ีแตกต่างกนั ประกอบกบัเป็นกลวิธี
ของการสร้างรายละเอียดค่าน ้ าหนกัของผลงานดว้ยปริมาณของเน้ือหมึกพิมพท่ี์ถูกอุดให้กกัเก็บอยู่
ในพื้นผวิร่องลึกของแม่พิมพแ์ละอีกนยัหน่ึงขั้นตอนส าคญัของการสร้างพื้นผิวแม่พิมพน์ั้นส่ือแสดง
นยัยะท่ีอุปมาเปรียบเปรยถึงการขดัเกลายกระดบัจิตใจและสติปัญญาของมนุษยท่ี์หยาบกระดา้งให้
สะอาด สวา่ง บริสุทธ์ิผอ่งใส หรือประณีตงดงามท่ีนุ่มนวลอ่อนโยนดว้ยความเพียร ความพยายาม
ซ่ึงเป็นความดีงามของการด ารงชีวิตอยา่งมี “สติ” อยูทุ่กขณะ “จิต” และรู้ต่ืน หรือเป็นเสมือนการ
เคล่ือนไหวด าเนินชีวิตท่ีเป็นเหมือนการปฏิบติัธรรม อนัเป็นรูปแบบของชีวิตท่ีรู้เท่าทนัในปัจจุบนั
ขณะนั้นเอง 
 

 
 
ภาพที ่22 ภาพแสดงทศันธาตุพื้นผวิ (Texture) 
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สีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere) 
 กล่าวคือเม่ือพิจารณาสาระประเด็นของแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์
ข้าพเจ้าเจตนาเลือกใช้โทนสีขาว - ด า เพื่อเป็นกุศโลบายของการส่ือนัยอันแสดงถึงเน้ือหา
ความหมายทางนามธรรม ความรู้สึกในบรรยากาศของเวลาห้วงแห่งกาลและสถานท่ีหน่ึงเชิงสมมุติ  
เน่ืองดว้ยความจริงแลว้สีไม่ไดมี้อยูจ่ริงหรือไม่ใช่ความเป็นจริงของสีท่ีเกิดจากแสงของดวงอาทิตย์
มากระทบกบัสรรพส่ิงและเกิดปฏิกิริยาท าให้มนุษยเ์ห็นสีท่ีสะทอ้นออกมาจากวตัถุส่ิงส่ิงนั้น และ
มนุษยแ์ต่ละคนยอ่มมองเห็นสีไดไ้ม่เหมือนกนัเน่ืองดว้ยเพราะการรับรู้ค่าน ้ าหนกัของสีจากดวงตาท่ี
แตกต่างกนันัน่เองจึงท าให้สีท่ีแต่ละบุคคลมองเห็นนั้นแตกต่างกนัไปดว้ย แต่ทวา่ในทางกลบักนั
มนุษยเ์ราทุกคนสามารถมองเห็นค่าน ้ าหนกัท่ีเกิดข้ึนของแสงสวา่งไดเ้หมือนกนั หรืออาจกล่าวใน
อีกนยัหน่ึงไดว้า่แมก้ระทัง่คนตาบอดก็สามารถมองเห็นแสงน้ีได ้โดยนยัของแสงท่ีขา้พเจา้หมายถึง
นั้นนิยามว่าคือ แสงแห่ง “ปัญญา” หรือเป็นแสงเชิงจิตวิญญาณท่ีส่องสว่างข้ึนภายในจิตใจของ
มนุษยผ์ูต้ระหนกัรู้ถึงในคุณค่าทางปัญญา  
 อน่ึงใจความส าคญัขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมาน้ีขา้พเจา้เจตนาเลือกใชสี้ (ขาว) ของเน้ือกระดาษท่ีไม่
มีหมึกพิมพ ์(สีด า) เกาะติดอยู่เลยเป็นส่ือกลางท่ีแสดงออกถึงการเป็นกุศโลบายของสาระประเด็น
แห่งความสะอาดของจิตใจท่ีไม่เปรอะเป้ือนไปดว้ย “กิเลส” รวมถึงและยงัเป็นกลวิธีทางทศันศิลป์
ของการส่ือนยัถึง “แสงแห่งปัญญา” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีสาดส่องให้มนุษย ์“ผู ้
เห็นธรรม” ไดต่ื้นรู้เห็นความจริงอนัเป็นสัจธรรมถึงวิถีทางในการด าเนินชีวิตไปสู่ชีวิตท่ีอิสระต่ืน
อยู ่เบิกบานสะอาด สวา่งและสงบเยน็เป็นชีวิตท่ีปราศจากซ่ึง “กิเลส” อนัเป็นหนทางเดียวท่ีจกัขจดั
ความ “ทุกข”์ ภายในจิตใจของมนุษยไ์ด ้

 

 
 
ภาพที ่23 ภาพแสดงทศันธาตุ สีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere) 
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วธีิการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องตามแนวความคิดขา้พเจา้ได้วิเคราะห์ตีความด้วย
วิจารณญาณและความรู้สึกหรือกลัน่กรองออกมาเป็นจิตภาพรูปธรรมท่ีอยู่ในบริบทของภาพร่าง
ตน้แบบ (Sketch) ของแนวความคิดเพื่อท่ีจกัสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะภาพพิมพก์ระบวนการทาง
เทคนิคภาพพิมพโ์ลหะร่องลึกเทคนิค Mezzotint โดยนยัน้ีไดต้ระหนกัเห็นถึงคุณค่าความส าคญัใน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพก์รรมวิธีเทคนิคดงักล่าวน้ี เน่ืองดว้ยจากผูส้ร้างสรรค์ท่ีท า
ภาพพิมพ์เทคนิค Mezzotint จ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งมีสติอยู่ทุกขณะจิตตลอดทุกขั้นตอน เน่ืองดว้ย
กรรมวธีิของเทคนิค Mezzotint น้ีถา้หากเกิดขอ้ผิดพลาดก็อาจไม่สามารถจะแกไ้ขให้กลบัคืนสภาพ
มาเป็นเหมือนเดิมได้ ซ่ึงประเด็นสาระโดยนัยน้ีสอดคล้องกับเจตนาของแนวความคิดในการ
สร้างสรรคท่ี์วา่ดว้ยการใชชี้วิตอยา่งมี “สติ” อยูทุ่กขณะ “จิต” ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวด าเนินชีวิตอยู่
อยา่ง “ต่ืนรู้” อนัเป็นใจความส าคญัท่ีตรงตามหลกัธรรมะค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้อีกดว้ย 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ในทุกขั้นตอนของการสร้างสรรคผ์ลงานอนัเป็นกระบวนการสร้างสรรค์
เพื่อท่ีจกัฝึกฝนจดัระบบระเบียบทางร่างกายให้มีทกัษะศิลป์เป็นความเช่ียวชาญทางเทคนิค และใน
อีกนยัประการหน่ึงยงัเป็นเสมือนการบ่มเพาะขดัเกลาจิตใจและสติปัญญาใหป้ระณีตในทุกห้วงขณะ
ของการสร้างสรรคผ์ลงานอีกดว้ย และในการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยกรรมวิธีเทคนิค Mezzotint ใน
แบบเฉพาะตนและสามารถวเิคราะห์แตกประเด็นขั้นตอนในการสร้างสรรคอ์อกเป็นดงัต่อไปน้ี 
 
ขั้นตอนการส าความสะอาดแม่พมิพ์ 
 ก่อนอ่ืนตอ้งน าแม่พิมพแ์ผ่นทองแดง (Copper Plate) ท่ีใช้ในการท าภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก
เทคนิค Mezzotint มาท าความสะอาดผิวหนา้เสียก่อนเพื่อเป็นการก าจดัคราบสารเคมี สนิม หรือส่ิง
สกปรกท่ีติดอยู่บนพื้นผิวหน้าของแม่พิมพ์โดยมีขั้นตอนท่ีต้องท าต่อเน่ืองกันอย่างเป็นระบบ
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. การล้างด้วยเกลือและน ้าส้มสายชู เน่ืองจากแผ่นทองแดงท่ียงัไม่ได้ผ่านการท า
ความสะอาดจะมีคราบของไขมนัท่ีมาจากรอยมือของมนุษยร์วมทั้งคราบของส่ิง
สกปรกต่าง ๆ ด้วยท่ีเกิดข้ึนจากระหว่างขั้นตอนของการผลิต หรือขั้นตอนการ
ขนส่ง แมก้ระทัง่การท่ีพื้นผิวหน้าของแผ่นทองแดงนั้นท าปฏิกิริยากบัออกซิเจน
ในอากาศจนก่อให้เกิดคลาบทองแดงท่ีเป็นสีเขียวท่ีเรียกว่าคราบสนิมทองแดง 
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(verdigris patina) จึงจ าเป็นตอ้งใช้เกลือ และ น ้ าส้มสายชูท าความสะอาดคราบ
และส่ิงสกปรกบนผวิหนา้ของทองแดงออกเสียก่อน ซ่ึงมีขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี 

1.1 น าเกลือป่น น ้าส้มสายชู และน ้าเปล่ามาผสมใหเ้ขา้กนั  
1.2 ท าการราดน ้าท่ีผสมขา้งตน้ลงบนผวิหนา้ของแม่พิมพแ์ละใชฝ่้ามือหรือ

แปรงท่ีมีขนอ่อนนุ่มวนใหท้ัว่ทั้งพื้นหนา้ของแผน่ทองแดง  
1.3 ลา้งผวิหนา้ของแผน่แม่พิมพด์ว้ยน ้ายาลา้งจานและน ้าเปล่าจนสะอาด 

 

 
 

ภาพที ่24 ภาพแสดงขั้นตอนการลา้งท าความสะอาดแม่พิมพ ์
 

2. การขัดเพลททองแดงด้วยกระดาษทรายน ้า หลังจากท่ีล้างท าความสะอาดเพื่อ
ก าจดัคราบของทองแดงแลว้ตอ้งเตรียมพื้นผิวหนา้ของแผน่แม่พิมพใ์ห้เรียบเสมอ
กนั เน่ืองดว้ยเพราะแผน่ทองแดงนั้นอาจมีร่องรอยท่ีเกิดจากการขีดข่วนของวสัดุท่ี
มีความแข็งหรือคม และในอีกนยัประการหน่ึงยงัเป็นการขดัเอาสารเคมีท่ีเคลือบ
ติดมาบนผิวหน้าของแผ่นทองแดงออกไปด้วย จึงต้องอาศยัขั้นตอนในการขดั
ดงัต่อไปน้ี  

2.1 น าน ้าเปล่าเทราดลงบนพื้นผวิหนา้ของแผน่ทองแดง 
2.2 น ากระดาษทรายน ้ าเบอร์ 1000 ขดัเป็นแนวระนาบเส้นตรงแนวนอนให้

ทัว่ผวิหนา้ของแผน่ทองแดงทั้ง2ดา้น 
2.3 น ากระดาษทรายน ้ าเบอร์ 1200 ขดัเป็นแนวเส้นตรง แนวนอน และแนว

ทแยงมุมใหท้ัว่พื้นผวิหนา้ของแผน่ทองแดงทั้ง2ดา้น 
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2.4 น ากระดาษทรายน ้าเบอร์ 1500 ขดัในลกัษณะวนเป็นรูปวงกลมเล็ก ๆ ให้
ทัว่ทั้งผิวหน้าของแผ่นทองแดงในดา้นท่ีมีร่องรอยขีดข่วนน้อยท่ีสุดเพื่อ
น าดา้นท่ีเลือกมาสร้างสรรคใ์หเ้ป็นแม่พิมพภ์าพผลงาน 

2.5 น ากระดาษทรายน ้าเบอร์ 2000 ขดัในลกัษณะวนเป็นรูปวงกลมเล็ก ๆ ให้
ทัว่ทั้งผิวหนา้ของแผ่นทองแดงโดยท าซ ้ า ๆ กนั2รอบ และขดัอีกคร้ังใน
แนวตั้งและแนวนอนจนแผ่นทองแดงเกิดความมนัเงา และในขั้นตอน
สุดทา้ยใชน้ ้ ายาลา้งจานลา้งท าความสะอาดให้ทัว่ทั้งผิวแม่พิมพ ์และใช้
น ้าเปล่าลา้งท าความสะอาดจนแน่ใจวา่ไม่หลงเหลือคราบของส่ิงสกปรก
บนพื้นผวิหนา้ทั้งสองดา้นของแผน่ทองแดง จากนั้นน าแผน่ทองแดงท่ีท า
ความสะอาดแลว้มาเป่าดว้ยเคร่ืองเป่าลมร้อนจนแผน่ทองแดงแหง้สนิท 

 
 

 

ภาพที ่25 ภาพแสดงขั้นตอนการขดัผวิหนา้แผน่ของทองแดงดว้ยกระดาษทรายน ้า  
ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์
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3. การล้างด้วยสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เน่ืองดว้ยสารเคมีหรือคราบไขมนัท่ีติดอยู่
บนพื้นผิวของแม่พิมพ์แผ่นทองแดงนั้นสามารถส่งผลเสียต่อขั้นตอนในการ
สร้างสรรค์ผลงานหรืออาจท าให้ผลงานเสียหายได้ ดังนั้นต้องใช้สารเคมีเช่น 
น ้ ามนัสน ทินเนอร์ อาซีโทนมาลา้งท าความสะอาดเพื่อท่ีให้แน่ใจวา่สารเคมีหรือ
คราบไขมนัท่ีติดอยูน่ั้นไดถู้กลา้งขจดัออกไปจากพื้นผิวหนา้ของแผน่ทองแดง ซ่ึง
ตอ้งลา้งท าความสะอาดดว้ยสารเคมีชนิดต่าง ๆ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

3.1 น าน ้ามนัสน (Turpentine) เทราดใหท้ัว่ทั้งผิวหนา้แผน่ทองแดง และ ใช้
แปรงขนนุ่มแปรงใหท้ัว่ผวิหนา้แผน่ทองแดง 

3.2 น าทินเนอร์ (Thinner) เทราดใหท้ัว่ทั้งผวิหนา้แผน่ทองแดง และ ใชแ้ปรง
ขนนุ่มแปรงใหท้ัว่พื้นผวิหนา้แผน่ทองแดง 

3.3 น าอาซีโทน (Acetone) เทราดใหท้ัว่ทั้งผิวหนา้แผน่ทองแดง และ ใช้
แปรงขนนุ่มแปรงใหท้ัว่พื้นผิวหนา้แผน่ทองแดง 

 
 

 
 
ภาพที ่26  ภาพแสดงขั้นตอนการลา้งแม่พิมพด์ว้ยสารเคมีหรือเคมีภณัฑ ์
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4. การท าความสะอาดแม่พิมพ์คร้ังสุดท้าย หลงัจากท่ีไดล้า้งดว้ยสารเคมีชนิดต่าง ๆ 
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้จากนั้นตอ้งท าความสะอาดอีกคร้ังเพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมี
ต่าง ๆ ไมเ่หลือตกคา้งอยูบ่นพื้นผิวหนา้ของแผน่ทองแดงซ่ึงโดยนยัน้ีตอ้งอาศยัใช้
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

4.1 น าน ้าเปล่าชโลมใหท้ัว่ทั้งพื้นผวิหนา้แม่พิมพแ์ผน่ทองแดงทั้ง2ดา้น 
4.2 น าน ้ ายาลา้งจานมาเทราดให้ทัว่ทั้งพื้นผิวหน้าแม่พิมพแ์ผน่ทองแดงและ

ใชแ้ปรงขนนุ่มแปรงใหท้ัว่ทั้ง2ดา้นของแผน่ทองแดง 
4.3 น าผงซกัฟอกเทราดใหท้ัว่ทั้งพื้นผวิหนา้แม่พิมพ ์และใชแ้ปรงขนอ่อนนุ่ม

แปรงใหท้ัว่ทั้ง2ดา้นของแผน่ทองแดง และพกัทิ้งไวป้ระมาณ 5-10 นาที 
4.4  ล้างแผ่นทองแดงให้สะอาดด้วยน ้ าเปล่า และใช้เคร่ืองเป่าลมร้อนเป่า

แผน่ทองแดงใหแ้หง้สนิททั้ง2ดา้น 
 

 

 
 

ภาพที ่27 ภาพแสดงพื้นผวิหนา้ของแผน่ทองแดงก่อน และหลงัท าความสะอาด  
ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์
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ขั้นตอนในการสร้างพืน้ผวิแม่พมิพ์ 

 การสร้างพื้นผิวของแม่พิมพ์ด้วยวิธีการท าภาพพิมพ์การพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึกด้วย
กรรมวิธีเทคนิค Mezzotint ท่ีตอ้งอาศยัใชเ้คร่ืองมือ “โยก” ท่ีท าดว้ยเหล็กมีช่ือวา่ Mezzotint Rocker 
ท่ีมีลกัษณะเป็นเหล็กแหลมรูปร่างเสมือนกบัเข็มเยบ็ผา้ท่ีเรียงตวักนัเป็นเส้นตรงจ านวนมากและมี
ขนาดเล็กเพื่อท่ีจะสร้างร่องลึกท่ีกระจายตวับนพื้นผวิหนา้ของแม่พิมพแ์ผน่ทองแดง  
 การสร้างพื้นผิวแม่พิมพ์ให้มีลักษณะรูพรุนนั้นต้องอาศยัแรงกดจากเคร่ืองมือโยกลงบน
ผวิหนา้ของแผน่ทองแดงเพื่อเป็นการสร้างร่องลึกท่ีใชส้ าหรับลองรับหมึกพิมพใ์ห้เกาะติดอยูใ่นร่อง
ท่ีเกิดข้ึนบนพื้นผิวหน้าของแม่พิมพต์ามท่ีเราตอ้งการเป็นเสมือนการเตรียมพื้นผิวส าหรับรองรับ
หมึกพิมพร์วมถึงยงัเป็นกลวธีิของการสร้างรายละเอียดค่าน ้าหนกัท่ีเขม้ท่ีสุดของผลงานดว้ย โดยนยั
เหล่าน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

1. ขั้นตอนการสร้างร่องลึกลงบนผิวหน้าของแม่พิมพ์แผ่นทองแดง ล าดบัแรกตอ้งก าหนด
ทิศทางในการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองมือโยกและท าการตีเส้นตรงไวเ้พื่อเป็นการก าหนดทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองมือโดยใช้ด้านท่ีมีปลายแหลมกดลงไปบนผิวหน้าของ
แม่พิมพแ์ละโยกไปในทิศทางท่ีตรงขา้มกนัสลบัไปมาเป็นแบบฟันปลาดว้ยความเร็วท่ี
คงท่ี และสม ่าเสมอเพื่อให้เคร่ืองมือโยกเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้าตามทิศทางท่ีก าหนดหรือ
เป็นการสร้างร่องลึกใหมี้ลกัษณะเป็นจุดพรุนแบบไข่ปลาท่ีเรียงตวัและทบัซ้อนกนั หรือ
การโยกใหเ้คร่ืองมือเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกนัจนทัว่ทั้งผิวหนา้แม่พิมพซ่ึ์งนบัเป็น 1 
รอบหรือ 1 ทิศทาง 

 

 
 

ภาพที ่28 ภาพแสดงทิศทางการเคล่ือนตวัของเคร่ืองมือโยก (Mezzotint Rocker)  
  ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์
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2. ขั้นตอนการเปลี่ยนทิศทาง หรือปรับเปลี่ยนองศาของแม่พิมพ์แผ่นทองแดง  ในขั้นตอน
การสร้างพื้นผวิท่ีเป็นร่องลึกลงบนผิวหนา้ของแม่พิมพแ์ผน่ทองแดงนั้นจ าเป็นตอ้งหมุน
แผ่นทองแดงเพื่อปรับเปล่ียนองศาทิศทางของการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองมือโยกและ
จ าเป็นตอ้งท าซ ้ า ๆ กนัไปมาทั้งส้ิน 16 รอบ หรือ 16 ทิศทาง เพื่อเป็นการสร้างร่องลึกท่ี
กระจายตัวและทับซ้อนกันอย่างสม ่าเสมอจนเกิดร่องลึกท่ีพรุนแบบทบทวีคูณและ
ครอบคลุมไปทัว่ทั้งพื้นผวิหนา้ของแม่พิมพ ์

 
  

 
 
ภาพที ่29 ภาพแสดงกายภาพพื้นผวิร่องลึกในบริบท “เส้น” การเคล่ือนท่ีของเคร่ืองมือ  
  โยก (Mezzotint rocker) ทั้ง 16 ทิศทาง 
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ภาพที ่30 ภาพแสดงการทบัซอ้นกนัของร่องลึกตามจ านวนแต่ละทิศทาง 
 
 

 
 
ภาพที ่31 ภาพแสดงการทบัซอ้นกนัของทิศทางทั้ง 16 ทิศทาง 
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ขั้นตอนในการสร้างค่าน า้หนักลงบนแม่พมิพ์ 

 เน่ืองดว้ยแม่พิมพท่ี์ผา่นการเตรียมพื้นผิวครบทั้ง16ทิศทางแลว้จะมีลกัษณะเป็นร่องลึกทัว่ทั้ง
แม่พิมพจ์นท าใหผ้วิหนา้ของแผน่ทองแดงหรือมีลกัษณะพรุนคลา้ยหนามแหลม ในการน้ีจึงตอ้งใช้
เคร่ืองมือเหล็กปลายแหลมท่ีมีความคม (Scraper) ถากหรือขูดลงบนหนามแหลมท่ีบริเวณผิวหน้า
ของแม่พิมพ์ให้พื้นผิวเดิมท่ีมีร่องลึกนั้นต้ืนข้ึนเพื่อท่ีจะรองรับหมึกพิมพ์ได้น้องลงหรือเป็นการ
สร้างค่าน ้าหนกัของแสงลงบนแม่พิมพ ์ผนวกกบัยงัตอ้งใชเ้คร่ืองมือลบซ่ึงเป็นเหล็กปลายแหลมท่ีมี
ลกัษณะโคง้มน (Burnisher) ส าหรับลบหรือฝนถูสร้างค่าน ้ าหนกัให้กลายเป็นความนุ่มนวลของพื้น
ผวิหนา้แม่พิมพท่ี์ผา่นการขดูผวิหนา้มาแลว้ หรือเป็นการเกล่ียใหพ้ื้นผิวหนา้แม่พิมพเ์ป็นร่องรอยลึก
พรุนจากการขดูใหมี้ความเรียบเนียนมากข้ึนตามเจตนา 
 

1. การสร้างค่าน ้าหนักเทา หรือน ้าหนักกลาง ใช้เหล็กปลายแหลมท่ีมีความคม 
(Scraper) โดยใชว้ิธีการขูดลงบนผิวหนา้ของแม่พิมพท่ี์ผา่นการเตรียมพื้นผิวมาแลว้
ดว้ยเคร่ืองมือโยก (Mezzotint Rocker) เพื่อท าให้ร่องลึกนั้นต้ืนข้ึนตามค่าน ้ าหนกัท่ี
ตอ้งการ โดยนยัน้ีหากถา้พื้นผิวมีร่องรอยท่ีต้ืนมากเท่าไหร่การรองรับปริมาณของ
หมึกพิมพ์ก็จะน้อยลงสัมพันธ์สอดคล้องกัน และนั่นคือลักษณะเฉพาะแห่ง
ธรรมชาติของเทคนิคเป็นกลวิธีเชิงอตัลกัษณ์ของการสร้างค่าน ้ าหนกัให้กบัผลงาน
ดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 32 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างค่าน ้าหนกัเทา หรือ น ้าหนกักลาง  
  ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์
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2. การสร้างค่าน า้หนักสว่างหรืออ่อนทีสุ่ด เน่ืองดว้ยพื้นผวิของแม่พิมพท่ี์ผา่นการใช้
เคร่ืองมือขูด (Scraper) ดว้ยนั้นจะมีลกัษณะพื้นผวิท่ีเป็นร่องลึกอยู ่ โดยนยัของ
ขั้นตอนน้ีจึงจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์เหล็กปลายแหลมท่ีมีลกัษณะโคง้มน (Burnisher) 
ส าหรับฝนถูเพื่อปิดรูพรุนบนผวิหนา้ของแม่พิมพแ์ผน่ หรือฝนถู - ลบเพื่อไม่ใหมี้
ร่องลึกท่ีจะรองรับหมึกพิมพไ์ดห้รือเป็นกลวธีิการสร้างค่าน ้าหนกัขาวหรือสวา่ง
ท่ีสุดของผลงานดว้ย 

 

 
 
ภาพที ่33 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างค่าน ้าหนกัขาว หรือน ้าหนกัสวา่งท่ีสุด  
   ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์
 

 
 
ภาพที ่34 ภาพแสดงลกัษณะของร่องลึกบนผวิหนา้แม่พิมพท่ี์ผา่นกระบวนการลบ (แม่พิมพ)์ 

ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์
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ขั้นตอนการพมิพ์ผลงาน 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งอาศยักระบวนการพิมพ์เน่ืองด้วย
เพราะการพิมพ์เป็นกระบวนการท่ีดูดซับหมึกพิมพ์ข้ึนจากแม่พิมพ์แผ่นทองแดงให้ติดลงบน
กระดาษดว้ยแรงกดสูงจากแท่นพิมพ ์เน่ืองดว้ยกระบวนการสร้างสรรค์ขั้นตอนของการพิมพภ์าพ
พิมพโ์ลหะร่องลึกเทคนิค Mezzotint สามารถล าดบัออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ขั้นตอนการเตรียมแท่นพิมพ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพโ์ลหะร่องลึกเทคนิค
เมซโซทินท์ตอ้งน าแม่พิมพแ์ละกระดาษภาพพิมพเ์ขา้สู่ในขั้นตอนกระบวนการพิมพท่ี์
ตอ้งอาศยัใช้แรงกดสูงจากแท่นพิมพ์เพื่อกดกระดาษให้ลงไปดูดซับหมึกพิมพ์ข้ึนมา 
โดยนยัน้ีจึงจ าเป็นตอ้งตั้งค่าน ้าหนกัหรือแรงกดของแท่นพิมพใ์หเ้หมาะสมพร้อมส าหรับ
กระบวนการพิมพจึ์งประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 การท าความสะอาด แท่นพิมพจ์ าเป็นตอ้งใชเ้บนซินขาวเช็ดท าความสะอาดแผน่
อะคริลิกเน่ืองดว้ยเพราะแผน่อะคริลิกนั้นจะตอ้งสัมผสักบัแม่พิมพแ์ละผิวหน้า
ของกระดาษท่ีใชใ้นการพิมพผ์ลงาน 

1.2 การตั้งหรือการปรับน ้ าหนกัแรงกดของแท่นพิมพซ่ึ์งในการตั้งแรงกดของแท่น
พิมพน์้องควรท าก่อนท่ีจะท าการพิมพจ์ริงดว้ยเพราะถา้แรงกดท่ีเบาไปก็จะท า
ใหภ้าพผลงานท่ีพิมพอ์อกมามีน ้าหนกัท่ีไม่สม ่าเสมอกนัทั้งภาพ (ช้ิน) หรือหมึก
พิมพติ์ดลงบนกระดาษไม่ทัว่ทั้งภาพผลงานหากถา้ตั้งแรงกดแท่นพิมพแ์น่นหรือ
ใช้แรงกดท่ีสูงมากเกินไปย่อมส่งผลท าให้แม่พิมพไ์ด้รับความเสียหายได ้เช่น 
เพลทอาจจะบิดงอ หรือ แท่นพิมพอ์าจไดรั้บความเสียหาย แมก้ระทัง่อาจท าให้
สักหลาดเกิดการฉีกขาดไดเ้ป็นตน้ 

1.3 การรีด หรืออดัผา้สักหลาด  สักหลาดเป็นอุปกรณ์ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงในขั้นตอน
การพิมพ์ผลงาน เน่ืองด้วยเพราะผา้สักหลาดจะสัมผสักบักระดาษภาพพิมพ์
โดยตรงผา่นผวิหนา้ของผา้สักหลาด ฉะนั้นผิวสัมผสัของผา้สักหลาดจ าเป็นตอ้ง
มีความเรียบเนียนมากเป็นพิเศษและถา้เรียบเนียนมากก็จกัท าให้กระดาษพิมพท่ี์
ถูกแรงอดัสูงนั้นลงไปดูดซับหมึกพิมพ์หรือรายละเอียดจากหมึกพิมพท่ี์ติดอยู่
บนผิวหน้าของแม่พิมพ์ได้มากข้ึนด้วย โดยท่ีจักท าให้พื้นผิวหน้าของผ้า
สักหลาดมีความเรียบเนียนนั้นตอ้งอาศยัแรงกดสูงจากแท่นพิมพ์รีดสักหลาด 
ไป – มาใหท้ัว่ทั้งแผน่อยา่งสม ่าเสมอและกระท าซ ้ า ๆ จนเส้นใยของสักหลาดคง
รูปอย่างเป็นระเบียบหรืออดัแน่นข้ึนจนผิวหน้าเรียนเนียนถึงสามารถน าไปใช้
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ในขั้นตอนกระบวนการพิมพภ์าพพิมพโ์ลหะร่องลึกเทคนิค Mezzotint ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธ์ิภาพสูงท่ีสุด 

 

 
 

ภาพที ่35 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมแท่นพิมพ ์
 

2. ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพมิพ์  
 การท าใหห้มึกพิมพติ์ดลงบนกระดาษพิมพไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดกระดาษพิมพต์อ้ง
ผ่านการท าความช้ืนเสียก่อน เน่ืองดว้ยกระดาษพิมพท่ี์มีความช้ืนจะมีความยืดหยุ่นสูง
กวา่กระดาษท่ีแหง้ เพราะวา่พื้นผวิหนา้ของแม่พิมพโ์ลหะร่องลึกเทคนิค Mezzotint นั้นมี
ความขรุขระและมีร่องท่ี ลึกทั่วทั้ งผิวหน้าแม่พิมพ์ ดังนั้ นจึงจ า เ ป็นต้องท าให้
กระดาษพิมพมี์ความยืดหยุ่นพอประมาณและเหมาะต่อการน ามาพิมพผ์ลงาน กล่าวคือ
หากถ้ากระดาษมีความช้ืนมากไปหรือเปียกชุ่มไปด้วยความช้ืนของน ้ ากระดาษจะไม่
สามารถดูดซับหมึกพิมพไ์ดอ้ย่างสมบูรณ์ เพราะหมึกพิมพมี์ส่วนผสมของน ้ ามนัคือน ้ า
และน ้ ามนัจะไม่ผสานเข้ากันโดยนัยน้ีท าให้หมึกพิมพ์ไม่สามารถยึดเกาะติดลงบน
กระดาษท่ีมีความช้ืนสูงได้ ในการน้ีจึงจ าเป็นต้องซับน ้ าบนกระดาษออกก่อนหรือ
กระดาษไดห้มาดน ้ามีความช้ืนท่ีเหมาะสมจึงตอ้งอาศยัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 น ากระดาษท่ีตอ้งการพิมพ์แช่ลงในอ่างน ้ าท่ีสะอาดเป็นเวลาประมาณ 45-120 
นาทีและตอ้งเป็นน ้ าท่ีสะอาดหรือน ้ าท่ีสามารถด่ืมไดเ้น่ืองดว้ยเพราะถา้น ้ าไม่
สะอาดยอ่มจะก่อใหเ้กิดเช้ือราบนกระดาษท่ีมีภาพผลงานไดใ้นอนาคต 

2.2 น ากระดาษพิมพท่ี์ผ่านการแช่น ้ าแลว้มาซับน ้ าออกดว้ยกระดาษปรู๊ฟโดยใช้ฝ่า
มือลูบเบา ๆ ให้ทัว่ทั้งแผน่กระดาษและท าในแบบเดียวกนัทั้ง 2 ดา้น (ดา้นหน้า
และดา้นหลงั) เพื่อเป็นการซบัน ้าส่วนเกินท่ีอยูบ่นผวิหนา้ของกระดาษพิมพอ์อก
ใหม้ากท่ีสุด 
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2.3 น ากระดาษพิมพท่ี์ผา่นขั้นตอนของการซบัน ้ าแลว้มาห่อดว้ยพลาสติก PVC ใส 
และทิ้งไวป้ระมาณ 90 -300 นาทีเพื่อเป็นการหมกักระดาษพิมพใ์ห้ความช้ืนของ
น ้าไดแ้ทรกซึมกระจายความช้ืนไปทัว่ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัจนแทรกเขา้ไป
ยงัเน้ือเยือ่ของแผน่กระดาษพิมพ ์

 

 
 
ภาพที ่36  ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพ ์ 
 

3. ขั้นตอกการเตรียมหมึกพมิพ์  
 การเตรียมหมึกพิมพ์เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึงดว้ยเพราะผลงานจะได้
สัมฤทธ์ิผลตามเจตนาหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัใชห้มึกพิมพท่ี์มีคุณภาพสูงหรือมีเน้ือ
หมึกท่ีเหมาะสมเป็นส่ือกลางระหว่างแม่พิมพแ์ละกระดาษพิมพใ์นการน้ีเน้ือของหมึก
พิมพท่ี์ดีตอ้งมีความหนืดท่ีพอดีเพราะหากถา้เน้ือของหมึกพิมพเ์หลวจนเกินไปจะท าให้
ผลลัพธ์ของการพิมพ์รายละเอียดน ้ าหนักของผลงานไม่เป็นไปตามท่ีต้องการได ้ 
อีกนยัหน่ึงคือหมึกพิมพ์จะซึมไหลออกมาจากร่องลึกท่ีรองรับหมึกรวมถึงเป็นสาเหตุ
หลกัของความไม่คมชดัเจนของภาพหรืออาจจะเปรอะไปตรงจุดท่ีไม่ตอ้งการ หรือหาก
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ถา้หมึกพิมพมี์ความหนืดมากเกินไปอาจจะท าให้เวลาน าแม่พิมพเ์ขา้สู่กระบวนการพิมพ์
ลงบนกระดาษแลว้หมึกพิมพจ์ะดึงผิวหนา้ของเน้ือกระดาษให้ฉีกขาดออกจากกนัได ้อีก
ทั้งถ้าหมึกพิมพมี์ฝุ่ นหรือเศษวสัดุอ่ืน ๆ ผสมเจือปนอยู่ดว้ยอาจท าให้ผลงานเกิดความ
เสียหายหรือมากไปกว่านั้นอาจส่งผลเสียต่อแม่พิมพ์ได้ด้วย ความส าคญัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้การผสมเตรียมหมึกพิมพค์วรท าตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 เช็ดท าความสะอาดแท่นกล้ิงหมึกหรือวสัดุเคมีภณัฑ์ท่ีใช้ในการผสมหมึกพิมพ์
ดว้ยน ้ามนัสน ทินเนอร์ และเบนซินขาวตามล าดบั 

3.2 น าเกรียงผสมสีปาดหมึกพิมพอ์อกจากกระปุกตามปริมาณท่ีตอ้งการใช้และท า
การผสมเฉดสีตามท่ีตอ้งการและใชเ้กรียงผสมสีเกล่ียเน้ือหมึกพิมพไ์ปมาเพื่อท า
ให้เน้ือของหมึกพิมพผ์สมเขา้กนัซ่ึงในระหว่างน้ีควรตรวจสอบดูความสะอาด
ของเน้ือหมึกพิมพว์า่มีฝุ่ นผงส่ิงสกปรก ฯลฯ เจือปนหรือไม่ไปพร้อมกนัน้ีดว้ย 

3.3 ป้ายหมึกพิมพเ์ป็นเส้นตรงใหเ้ท่ากบัหนา้กวา้งของลูกกล้ิงยางและน าลูกกล้ิงยาง
มาตีหมึกพิมพใ์หเ้รียบเนียนสม ่าเสมอกนัทัว่ทั้งพื้นผวิหนา้ลูกกล้ิงหมึก 
 

 
 
ภาพที ่37 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมหมึกพิมพ ์
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4. ขั้นตอนการเตรียมเพลทแม่พมิพ์ 
 การเตรียมเพลทแม่พิมพใ์หพ้ร้อมส าหรับการน ามาเขา้สู่ขั้นตอนการพิมพภ์าพพิมพ์
โลหะร่องลึกเทคนิคเมซโซทินทน์ั้นมีกระบวนการท่ีละเอียดอ่อนและส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีตอ้งใหค้วามส าคญักบัทุกขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ และสามารถล าดบัแบ่งออกไดเ้ป็น 6 
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 การตะไบขอบแม่พิมพ์ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเป็นอยา่งมากดว้ยเพราะขอบของ
เพลทแม่พิมพน์ั้นมีความแหลมคมถา้หากไม่ท าการตะไบก่อนแลว้อาจส่งผลเสีย
กบัผลงานรวมทั้งยงัเกิดความเสียหายต่อแท่นพิมพอี์กดว้ย ในการน้ีจึงตอ้งใช้
ตะไบเหล็กมาตะไบขอบของเพลทแม่พิมพอ์อกก่อน โดยวิธีการตะไบขอบตอ้ง
ใหท้ ามุม 30 – 40 องศาทัว่ทั้ง4มุมของเพลทแม่พิมพ ์จากนั้นใชก้ระดาษทรายน ้ า
มาท าการขดัใหเ้รียบเนียนมากท่ีสุดอีกคร้ังเพื่อไม่ให้เกิดร่องรอยท่ีเป็นสาเหตุให้
หมึกพิมพส์ามารถเกาะติดอยูไ่ด ้

 

 
 
ภาพที ่38 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมเพลทแม่พิมพ ์(การตะไบขอบเพลทแม่พิมพ)์ 
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4.2 การล้างเพลท ตอ้งลา้งเพลทแม่พิมพแ์ผน่ทองแดงดว้ย น ้ ามนัสน ทินเนอร์ และ
น ้ ายาล้างจาน ตามล าดบัรวมถึงต้องท าการเป่าลมร้อนเพลทให้แห้งสนิท วิธี
ขั้นตอนเหล่าน้ีก็เพื่อเป็นการก าจดัเศษฝุ่ น หรือเศษผงทองแดงท่ีเกิดจากการ
ตะไบขอบแผ่นแม่พิมพห์รือแมก้ระทัง่สารเคมีต่าง ๆ ท่ีอาจติดอยู่ตามซอกมุม
หรือร่องรอยผิวหน้าของแม่พิมพท่ี์สามารถส่งผลเสียต่อกระบวนการพิมพภ์าพ
พิมพไ์ด ้
 

 
 
ภาพที ่39  ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมเพลทแม่พิมพ ์(การลา้งเพลท) 
 

4.3 การอุดหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์ น าหมึกพิมพท่ี์ผา่นการผสมเตรียมไวล่้วงหน้า
แลว้ป้ายลงบนผิวหน้าแม่พิมพแ์ละน ายางปาดมาปาดหมึกพิมพเ์กล่ียให้ทัว่ทั้ง
ผิวหนา้ของแม่พิมพ ์จากนั้นจึงน าลูกกล้ิงมากล้ิงลงบนผิวหน้าแม่พิมพท่ี์มีหมึก
พิมพเ์กาะติดอยู่ให้ทัว่ทั้งผิวหนา้แม่พิมพ ์การน้ีจ าเป็นตอ้งใช้แรงกดจากขอ้มือ
เพื่อกดให้หมึกพิมพอ์ดัแน่นแทรกตวัลงไปในร่องลึกท่ีกระจายอยู่ตามผิวหน้า
แม่พิมพใ์หท้ัว่ทั้งแผน่ 
 

 
 
ภาพที ่40  ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมเพลทแม่พิมพ ์(การอุดหมึกพิมพ)์ 
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4.4 การซับหมึกพิมพ์ส่วนเกินออก  น ากระดาษปรู๊ฟมาวางปิดทับผิวหน้าของ
แม่พิมพท่ี์มีหมึกพิมพติ์ดอยูแ่ลว้ใชลู้กประคบกดประทบัในลกัษณะวนให้ทัว่ทั้ง
แผน่และตอ้งท าหลายรอบจนไม่มีหมึกพิมพห์ลงเหลือติดบนกระดาษเลย 
 

 
 
ภาพที ่41  ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมเพลทแม่พิมพ ์(การซบัหมึกพิมพส่์วนเกิน) 
 

4.5 การเช็ดหมึกพิมพ์เพ่ือเปิดเผยรายละเอียด  หลงัจากการเช็ดด้วยกระดาษปรู๊ฟ
แล้วน าผา้ขาวบางหรือผา้ซับในมาป้ันเป็นลูกประคบและน ามาเช็ดให้ทัว่ทั้ ง
เพลทเพื่อเช็ดเอาเน้ือหมึกพิมพท่ี์ไม่ไดอ้ยูใ่นร่องลึกของพื้นผิวหนา้แม่พิมพอ์อก
จนแน่ใจวา่สะอาดหมดจดแลว้ 
 

 
 

ภาพที ่42 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมเพลทแม่พิมพ์ (การเช็ดหมึกพิมพ์เพื่อเปิดเผย
รายละเอียด) 
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4.6 การเช็ดขอบของเพลทแม่พมิพ์ เน่ืองดว้ยในขั้นตอนของการอุดหมึกพิมพล์งบน
ผิวหน้าของแม่พิมพ์นั้นมกัจะมีหมึกพิมพ์หลงเหลือติดอยู่ท่ีบริเวณขอบของ
เพลทแม่พิมพ์และเม่ือพิมพ์ผลงานลงบนกระดาษแล้วร่องรอยของหมึกพิมพ์
เหล่าน้ีนั้นจะซึมเปรอะออกนอกขอบเขตของผลงานจนท าให้ผลงานเสียหายได้
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชผ้า้สะอาดชุบเบนซินขาวเล็กนอ้ยและท าการเช็ดขอบของ
เพลททั้ง 4 ดา้นใหแ้น่ใจวา่สะอาดท่ีสุดแลว้ 
 

 
 

ภาพที ่43 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมเพลทแม่พิมพ ์(การเช็ดขอบของเพลทแม่พิมพ)์ 
 

5. ขั้นตอนการพมิพ์ผลงาน 
 ในขั้นตอนของการพิมพภ์าพพิมพโ์ลหะร่องลึกเทคนิค Mezzotint นั้น จ าเป็นตอ้ง
จดัเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงเร่ิมท าการพิมพ์เน่ืองด้วย
อุปกรณ์ท่ีใช้ล้วนมีกระบวนการท่ีต้องจดัเตรียมและใช้เวลาในการท าท่ีแตกต่างกัน 
ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ก่อน
ขั้นตอนการพิมพผ์ลงาน ซ่ึงขั้นตอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ
หรือตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

5.1 น ากระดาษท่ีผา่นการเตรียมความช้ืนทั้งสองดา้น (ดา้นหนา้ - ดา้นหลงั) และวาง
ปิดทบัดา้นท่ีใชพ้ิมพด์ว้ยกระดาษปรู๊ฟและพกัทิ้งไวป้ระมาณ 5 นาที 

5.2 น าแม่พิมพม์าวางไวบ้นแท่นพิมพต์ามต าแหน่งท่ีเตรียมไวก่้อนหนา้ 
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5.3 น ากระดาษพิมพท่ี์ผา่นการท าช้ืนและซบัน ้ าออกจนพอประมาณแลว้วางปิดทบั
ลงบนแม่พิมพแ์ผน่ทองแดงตามเคร่ืองหมายท่ีท าเอาไว ้

5.4 น าผา้สักหลาดปิดทบัลงบนกระดาษพิมพแ์ล้วหมุนแท่นพิมพ์เพื่อท าการพิมพ์
ผลงาน (แท่นพิมพไ์ดป้รับแรงกดท่ีเหมาะสมไวล่้วงหนา้ก่อนแลว้) 

5.5 เปิดสักหลาดแล้วค่อยๆยกกระดาษพิมพ์ข้ึนมาพร้อมทั้ งตรวจสอบความ
เรียบร้อยของผลงาน 
 
 

 
 
ภาพที ่44 ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพผ์ลงาน 
 
 
 
 
 

6. ขั้นตอนการขึงผลงาน และการแกะผลงาน 
 เน่ืองดว้ยกระดาษพิมพท่ี์ใชใ้นการพิมพผ์ลงานนั้นยงัคงมีความช้ืนเหลืออยูใ่นเน้ือ
ของกระดาษพิมพ ์โดยนยัน้ีถา้หากทิ้งไวจ้ะมีผลท าให้ผลงานเกิดการบิดงอหรือการหด
ตวัของเน้ือกระดาษได้จนท าให้กระดาษพิมพ์เป็นคล่ืนไม่เรียบเสมอกันทั้ งแผ่นได ้ 
ในการน้ีจึงจ าเป็นตอ้งท าการขึงกระดาษพิมพห์ลงัท าการพิมพผ์ลงานเสร็จส้ินแลว้ดว้ย
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เทปกาวน ้ า  เพื่อเป็นการท าให้กระดาษพิมพ์ตึงและเรียบอยู่ตลอดเวลาในขณะท่ี
กระดาษพิมพก์ าลงัคลายความช้ืนและแหง้ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

6.1 น ากระดาษปรู๊ฟมาวางบนแผน่ไมท่ี้มีความแขง็ตามจุดท่ีตอ้งการขึงผลงาน 
6.2 น ากระดาษพิมพท่ี์ผา่นกระบวนการพิมพภ์าพผลงานแลว้มาวางลงบนแผน่ไมท่ี้

มีกระดาษปรู๊ฟรองอยู ่
6.3 น ากระดาษเทปกาวน ้ ามาตดัให้เท่ากบัขอบของกระดาษพิมพ์แลว้ท าการชุบน ้ า

สะอาดและเช็ดใหห้มาดดว้ยผา้สะอาด 
6.4 แปะกระดาษเทปกาวน ้าลงบนกระดาษท่ีผา่นกระบวนการพิมพแ์ละน าผา้สะอาด

มาซบัน ้าอยา่งระวงัและรอจนกวา่ผลงานจะแหง้สนิท 
6.5 น ากระดาษปรู๊ฟท่ีสะอาดมาวางทบัลงบนผิวหน้าของผลงานและยึดติดด้วย

กระดาษเทปกาวน ้ าทั้ง 4 มุมเพื่อเป็นการป้องกนัฝุ่ นท่ีอาจมาเกาะติดบนผิวหน้า
ของผลงานในขณะท่ีผลงานยงัไม่แหง้เพื่อป้องกนัการเปรอะเป้ือนของผลงาน 

6.6 หลงัจากผลงานแห้งสนิทแลว้จึงน ากระดาษเทปกาวน ้ าออกและแกะกระดาษ
ปรู๊ฟท่ีใชป้้องกนัฝุ้นออก จากนั้นจึงท าการเกะผลงานออกมาจากการขึง 

 

 
 
ภาพที ่45 ภาพแสดงขั้นตอนการขึงผลงาน 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึก (Intaglio) 
หรือ ภาพพิมพ์เทคนิคเมซโซทินท์ (Mezzotint) สามารถแยกออกเป็นหลายกลุ่มประเภทตาม
ลกัษณะของการใชง้านดงัต่อไปน้ี 
 

อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 
- กลอ้งถ่ายภาพ (DSLR Camera) 
- คอมพิวเตอร์ (Computer) 
- สมุดวาดภาพ (Sketch Book) 
 

  อุปกรณ์ทีใ่ช้เป็นแม่พมิพ์ 
- แม่พิมพแ์ผน่ทองแดง (Copper Plate) 

 
อุปกรณ์ท าความสะอาดแม่พมิพ์ 

- กระดาษทรายน ้า เบอร์ 1000 (Sandpaper 1000 Grit) 
- กระดาษทรายน ้า เบอร์ 1200 (Sandpaper 1200 Grit) 
- กระดาษทรายน ้า เบอร์ 1500 (Sandpaper 1500 Grit) 
- กระดาษทรายน ้า เบอร์ 2000 (Sandpaper 2000 Grit) 
- น ้ายาลา้งจาน (Dishwashing Liquids) 
- น ้าส้มสายชู (Vinegar) 
- ซีอ๊ิวขาว หรือ ซีอ๊ิวด า (Soy Sauce) 
- เกลือป่น (Salt) 
- เคร่ืองเป่าลมร้อน (Dyer) 
- เศษผา้ (Rag) 
- แปรงขนนุ่ม 

 
เคมีภัณฑ์ท าความสะอาดแม่พมิพ์ 

- น ้ามนัสน (Turpentine) 
- ทินเนอร์ (Thinner) 
- เบนซินขาว 
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- อาซีโทน (Acetone) 
 

เคร่ืองมือในการสร้างแม่พมิพ์เมซโซทนิท์ 
- เคร่ืองมือ “โยก” ส าหรับสร้างร่องลึกบนผวิหนา้แม่พิมพ ์(Mezzotint Rocker) 
- เหล็กปลายแหลมท่ีมีลกัษณะโคง้มนส าหรับฝนถู - ลบแม่พิมพ ์(Burnisher)  
- เหล็กปลายแหลมท่ีมีลกัษณะคมส าหรับขดูหรือถาก– ลบแม่พิมพ ์(Scraper) 
- เหล็กปลายแหลม (Etching Needle) 
- ตะไบเหล็กแบนหยาบ ( Flat Coarse File) 
- ตะไบเหล็กแบนละเอียด (Flat Smooth File) 

 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ส าหรับพมิพ์ผลงาน 

- แท่นพิมพแ์บบลูกกล้ิงหมุน (Etching Press) 
- แท่นกล้ิงหมึกพิมพ ์
- ผา้สักหลาด (Woolen Fabric) 
- กระดาษปรู๊ฟ (Proof Paper) 
- กระดาษพิมพ ์(Printmaking Paper) 
- หมึกพิมพ ์(Etching Ink) 
- เกรียงผสมหมึกพิมพ ์(Painting Knife) 
- ยางปาดหมึกพิมพ ์(Squeegee) 
- ลูกกล้ิงยาง (Rubber Brayer) 
- กระดาษเทปกาวน ้า (Paper Gum Tape) 
- กระบอกฉีดน ้า (Water Sprayer) 
- ผา้ซบัในแบบมนั (White Cotton Rag) 
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ภาพที ่46  ภาพเคร่ืองมือโยก Mezzotint Rocker ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์
 
 

 
 

ภาพที ่47 ภาพเหล็กปลายแหลมท่ีมีลกัษณะคมส าหรับขูดหรือถาก – ลบแม่พิมพ ์
(Scraper) ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์
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ภาพที ่48 ภาพเหล็กปลายแหลมท่ีมีลกัษณะโคง้มนส าหรับฝนถู - ลบแม่พิมพ์ (Burnisher) 
ถ่ายโดยผูว้จิยัสร้างสรรค ์

 
 

 
 

ภาพที ่49  ภาพอุปกรณ์ท าความสะอาดแม่พิมพ ์
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ภาพที ่50  ภาพเคมีภณัฑท์ าความสะอาดแม่พิมพ ์
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บทที ่4 

แนวทางและการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 

อน่ึงการสร้างสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นการส่ือสารสาระ
ประเด็นแห่งเน้ือหาความหมายทางนามธรรมของความคิดกอปรกบัความส านึกแห่งจิตภายในจิตใจ
และแสดงออกเป็นผลงานท่ีเปรียบเป็นเสมือนการน าเสนอรูปธรรมของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมผ่าน
รูปลักษณ์หรือรูปแทนเชิงสัญลักษณ์ในบริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยระบบปัจเจกหรืออาศัยใช้
กระบวนการทางทศันศิลป์งานศิลปะภาพพิมพเ์ป็นอุบายวิธี  (เคร่ืองมือ) นั้นเองการน้ีตอ้งอาศยั
บริบทช่องทางในการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย เช่น การศึกษาและค้นควา้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
สอดคล้องกบัเร่ืองราวเน้ือหาความหมายและแนวความคิด เพื่อการพฒันาหรือท าความเขา้ใจใน
องคป์ระกอบทางความคิดหรือเพื่อให้ประจกัษต่์อตนเองดว้ยรวมถึงยงัตอ้งศึกษาทดลองเชิงทกัษะ
ศิลป์เก่ียวกบัเทคนิควธีิการของการท าภาพพิมพเ์มซโซทินทห์รือเพื่อการพฒันาสร้างสรรคอ์ยา่งเป็น
ระบบเอ้ืออ านวยประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรคโ์ดยนยัน้ีตอ้งอาศยัการ
คิด วิ เคราะห์และตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกจนตกตะกอนทางความคิดผ่าน
ประสบการณ์และห้วงเวลาท่ีโน้มไปสู่สัมฤทธ์ิผลของผลงานทัศนศิลป์ในชุดวิทยานิพนธ์ซ่ึง
ประเด็นนยัเหล่าน้ีสามารถตีความวเิคราะห์แตกประเด็นล าดบัช่วงเวลาและการพฒันาออกเป็นระยะ
ต่าง ๆ ได ้4 ระยะหลกัดว้ยกนัดงัน้ี 
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ระยะที ่1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2558 

 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกข้าพเจ้ามุ่งเน้นน าเสนอเร่ืองราวเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กับ
สภาวะต่าง ๆ อนัก่อเกิดข้ึนภายในจิตใจของมนุษยแ์ละส่ือแสดงออกมาเป็นรูปธรรม ด้วยเพราะ
สภาพจิตใจของมนุษยมี์ความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามเหตุปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเขา้มากระทบหรือ
กล่าวไดว้า่จิตใจนั้นมกัรับเอาส่ิงเร้าจากภายนอกเขา้มาจนก่อให้เกิดสภาวะอารมณ์ต่าง ๆ ในการน้ี
ขา้พเจ้าได้ส่ือแสดงออกถึงสภาวะอนัเป็นนามธรรมให้กลบักลายเป็นรูปแบบทางกายภาพผ่าน
กระบวนการทางทศันศิลป์ท่ีได้สร้างรูปแทนเชิงสมมติของสภาวะจิตท่ียงัมี  “กิเลส” แฝงเร้นอยู่
ภายในจิตใจและสาระประเด็นโดยนัยน้ีได้อาศยัรูปทรงธรรมชาติเป็นส่ือแทนเชิงสัญลกัษณ์เช่น 
รากไมอ้นัมีกายภาพให้รู้สึกถึงการยดึโยงในแบบเกาะเก่ียวเหน่ียวร้ังหรือมีนยัยะเป็นพนัธนาการกนั
และกนั ขา้พเจา้เจตนาส่ือแสดงใหเ้ป็นตวัแทนของ “กิเลส” ท่ีเน่ืองดว้ยความอยากชนิดต่าง ๆ มกัจะ
แฝงเร้นอยู่ท่ีจิตใจของมนุษยไ์ม่มากก็น้อย บา้งเห็นได้ชัดเจน และบา้งก็จกัแฝงเร้นรูปอยู่ภายใน
จิตใจอนัเป็นเสมือนหมอกควนัท่ีล่องลอยอยูใ่นห้วงความมืดมิดอนัวา่งเปล่าไม่สามารถมองเห็นรูป
เงาตวัตนแทจ้ริงไดจึ้งสร้างพื้นท่ีวา่ง (Space) เชิงสมมติใหเ้ป็นรูปแทนของจิตใจมนุษยท่ี์วา่งเปล่าแต่
ทว่ายงัคงมีกิเลสแฝงอยู่ รวมถึงยงัเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับท่ีข้าพเจ้าเร่ิมค้นควา้ข้อมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัเทคนิคภาพพิมพเ์มซโซทินท ์เพื่อเป็นการต่อยอดพฒันาทกัษะศิลป์และแสวงหาแนวทางใน
การสร้างสรรคท่ี์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไปพร้อมกนัดว้ย 
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ภาพที ่51 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 

ช่ือผลงาน มายาคติแห่งกิเลส หมายเลข 7 
ขนาด   70x39 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์ 
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ภาพที ่52 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 

ช่ือผลงาน มายาคติแห่งกิเลส หมายเลข 8 
ขนาด   70x41 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์ 
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ภาพที ่53  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 
ช่ือผลงาน มายาคติแห่งกิเลส หมายเลข 9 
ขนาด   80x60 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์ 
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ภาพที ่54 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 
ช่ือผลงาน มายาคติแห่งกิเลส หมายเลข 11 
ขนาด   39x70 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์ 
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ภาพที ่55  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
 
ช่ือผลงาน มายาคติแห่งกิเลส หมายเลข 13 
ขนาด   39x70 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์ 
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ภาพที ่  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
ช่ือผลงาน มายาคติแห่งกิเลส หมายเลข 12 
ขนาด   69x40 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์ 
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ระยะที ่2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2558 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะท่ี 2 น้ีไดมุ้่งเนน้การสร้างมุมมองทางกายภาพในบริบทสมมติ
ของสภาวะจิตใจโดยมีนยัยะเชิงการตั้งค  าถามเพื่อเป็นการพฒันาต่อยอดทางความคิดเน่ืองดว้ยสภาพ
จิตใจของมนุษยปุ์ถุชนนั้นมกัเต็มไปดว้ยกิเลสและละเลยความส าคญัไปหรือไม่ส ารวจพิจารณาจิต
จึงมองไม่เห็นตวัตนแทจ้ริงของ “กิเลส” ท่ีแฝงเร้นอยู่ภายในจิตใจของตน “ บา้งรู้ว่าผิดแต่ก็ยงั
กระท า บา้งรู้วา่ผดิแต่ก็หลอกตวัเองวา่ไม่ผดิ บา้งไม่ฉุกคิดและไม่ตระหนกัรู้วา่ส่ิงท่ีตวัเองท านั้นมนั
ผดิ” จากใจความส าคญัเหล่าน้ีอนัเป็นสาเหตุให้ขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อให้เขา้ใจแจ่มชดั
ถึงเหตุปัจจยัและธรรมชาติแทจ้ริงของกิเลสโดยศึกษาหลกัปรัชญาแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะพุทธ
ปรัชญาทางพุทธศาสนาท่ีจกัโน้มนา้วไปสู่การพฒันาความคิดรูปแบบและหาค าตอบของค าถามท่ี
เกิดขน้ในจิตใจตนเองหรือท่ีน ามาสู่การสร้างสรรคเ์ป็นผลงานทางทศันศิลป์ในแบบเฉพาะตน 
 จากการท่ีไดค้น้ควา้หาความรู้เพิ่มขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปในประเด็นท่ีวา่ในเม่ือ “กิเลส” แฝงเร้น
กายอยูภ่ายในจิตใจของมนุษยท่ี์มืดบอดดว้ยสติปัญญา ดงันั้นจึงมีเพียง “แสงแห่งปัญญา” ท่ีรู้แจง้เท่า
ทนัซ่ึงจกัสามารถส่องสวา่งเผยใหเ้ห็นรูปเงาตวัตนของ “กิเลส”ท่ีภายในจิตใจได ้ในการน้ีจึงไดส้ร้าง
พื้นท่ีเชิงสมมติของสภาวะจิตใจซ่ึงมีแสงเร่ือเรืองเพียงน้อยนิดแต่ทว่าก็สามารถมองเห็นส่ิงท่ีมีอยู่
หรือ “กิเลส” ภายในจิตใจของมนุษยไ์ดโ้ดยนยัน้ีจึงอาศยักลวธีิของการสร้างสรรคท์างทศันศิลป์งาน
ศิลปะภาพพิมพเ์ป็นเคร่ืองมือหรือเป็นกุศโลบายส่ือท่ีไดเ้ปรียบเปรยใชรู้ปทรงต่าง ๆ จากธรรมชาติ
หรือรูปทรงอินทรียท่ี์มีอยู่รอบ ๆ ตวัเป็นส่ือแทนรูปแทนความรู้สึกของอกุศลกรรมชนิดต่าง ๆ ให้
เผยรูปเงาแห่งรูปธรรมโดยอาศยัใชอุ้บายวิธีของการส่ือแสดงนยัยะผา่นรูปแบบของการเคล่ือนไหว 
การบดบงัหรือปกปิดซ่อนเร้นอ าพรางของสรรพส่ิงท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนักบัสภาวะอนัเปรียบ
เป็นเสมือนสามญัลกัษณ์ของ “กิเลส”  
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ภาพที ่56 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 
ช่ือผลงาน มายาคติแห่งกิเลส หมายเลข 13 
ขนาด    61x90 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์ 
 
รางวลั ท่ี 2 ประเภท Prize Technique and Imagery for International Mezzotint Festival 

Ekaterinburg Russia 2017 
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ภาพที ่57 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 
ช่ือผลงาน มายาคติแห่งกิเลส หมายเลข 14 
ขนาด   60x80 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์ 
 
รางวลั ท่ี 2 ประเภท Prize Technique and Imagery for International Mezzotint Festival 

Ekaterinburg Russia 2017 
 ท่ี 4 10th Kochi International Triennial Exhibition of Prints Japan 
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ภาพที ่58 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 
ช่ือผลงาน มายาคติแห่งกิเลส หมายเลข 15 
ขนาด   60x80 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์ 
 
รางวลั ท่ี 2 ประเภท Prize Technique and Imagery for International Mezzotint Festival 

Ekaterinburg Russia 2017 
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ระยะที ่3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2559 

 ผลงานในระยะท่ี 3 มีการมุ่งเน้นการน าเสนอสาระประเด็นของเน้ือหาความหมายทาง
นามธรรมท่ีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการพฒันาสาระนามธรรมแห่งกระบวนการทางเทคนิคท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการสร้างสรรคผ์ลงานหรือให้ส่ือแสดงความหมายไดต้รงตามเจตนามากยิ่งข้ึน โดยนยั
น้ีจึงท าการทดลองหาสัมฤทธ์ิผลของกระบวนการสร้างสรรค์ดว้ยกลวิธีและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
เช่นการเพิ่มรอบของทิศทางการสร้างพื้นผิวแม่พิมพใ์ห้มีการทบัซ้อนกนัของขั้นตอนการโยกเพลท 
เพื่อเป็นการสร้างใหเ้กิดความละเอียดของพื้นผวิหนา้แม่พิมพท่ี์มากข้ึนรวมถึงความละเอียดของร่อง
ลึกท่ีส่งผลต่อความนุ่มนวลท่ีละเมียดละไมของรายละเอียดค่าน ้ าหนกัในผลงานรวมทั้งการใชห้มึก
พิมพท่ี์มีความละเอียดของเน้ือหมึกท่ีมากกวา่เดิม และการใชก้ระดาษพิมพท่ี์ใชใ้นการพิมพผ์ลงานท่ี
หลายหลายชนิดเพื่อเป็นการหาความเหมาะสมของกระบวนการในการสร้างสรรคห์รือไดผ้ลลพัธ์ท่ี
มีประสิทธิภาพเชิงคุณค่าและคุณภาพมากยิง่ข้ึนของผลงาน 
 ในอีกนัยประการหน่ึงของห้วงระยะน้ีได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานผลงานให้มีการส่ือ
แสดงออกของรูปทรงต่าง ๆ ให้สมจริงชดัเจนมากยิ่งข้ึนสอดคลอ้งกบัแนวความคิดท่ีมีการพฒันา
ทางดา้นมุมมองอนัมีต่อสรรพส่ิงจนไดข้อ้สรุปเป็นสัมฤทธ์ิผลของการสร้างสรรคแ์ละการส่ือแสดง
เน้ือหาความหมายทางนามธรรมของผลงานในระยะน้ีดว้ย 
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ภาพที ่59 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

 
ช่ือผลงาน พื้นท่ี ธรรมชาติ จิตใจ  
ขนาด   35x81 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์
 
รางวลั ท่ี 2 ประเภท Prize Technique and Imagery for International Mezzotint Festival 

Ekaterinburg Russia 2017 
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ภาพที ่60 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 

ช่ือผลงาน พื้นท่ี ธรรมชาติ จิตใจ หมายเลข 2 
ขนาด   61x97 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์
 
รางวลั ท่ี 2 ประเภท Prize Technique and Imagery for International Mezzotint Festival 

Ekaterinburg Russia 2017 
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ภาพที ่61 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 
ช่ือผลงาน พื้นท่ี ธรรมชาติ จิตใจ หมายเลข 3 
ขนาด   61x97 เซนติเมตร 
เทคนิค  เมซโซทินท ์
 
รางวลั ท่ี 2 ประเภท Prize Technique and Imagery for International Mezzotint Festival 

Ekaterinburg Russia 2017 
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ระยะที ่4 ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 

 การสร้างสรรคผ์ลงานชุดวิทยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” เป็นเสมือน
บทสรุปของการศึกษาคน้ควา้วิจยัและสร้างสรรคพ์ฒันาต่อยอดผลงานจากในระยะต่าง ๆ ท่ีผา่นมา
ทั้งดา้นเน้ือหาความหมายแนวความคิดรูปแบบและกระบวนการทางเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์
เน่ืองดว้ยการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะต่าง ๆ ท่ีผา่นมามีทั้งอุปสรรค และความผิดพลาดเกิดข้ึนอยู่
เป็นระยะ ๆ ทั้งทางความคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการ ในการน้ีจึงเป็นเหมือนการเดินทางของชีวิต
และเขา้ใจดัง่บทเรียนท่ีไดจ้ากการศึกษาผ่านประสบการณ์ของชีวิตในระยะก่อนหน้า รวมถึงเป็น
หนทางในการแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีท าให้แจง้แจ่มชดัในการสร้างสรรค์ดว้ย ท่ีผนวก
กบัการไดรั้บค าแนะน าจากคณาจารย ์และผูรู้้ในดา้นเทคนิคท่ีน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ต่อหลกัคิด
และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือน าไปสู่การพฒันาเพื่อท่ีจกัสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างเป็นระบบเต็มศกัยภาพท่ีเป็นไปตามความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะภาพพิมพ ์จากใจความส าคญัข้างตน้สามารถวิเคราะห์แตกประเด็นด้านพฒันาการของการ
สร้างสรรคผ์ลงานชุดวทิยานิพนธ์ออกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
ด้านเน้ือหา แนวความคิดและความหมายทางสัญลกัษณ์ 
 ขา้พเจา้มุ่งส่ือสาระประเด็นท่ีแสดงออกผา่นเน้ือหาสัญลกัษณ์ของแสงท่ีมีอยูจ่ริงในธรรมชาติ
หรือ“แสงของดวงอาทิตย”์และไดเ้จตนาเลือกแสงแรกในหว้งเวลารุ่งอรุณของเชา้วนัใหม่ท่ีสาดส่อง
ทะลุผา่นมวลของอากาศกลุ่มกอ้นเมฆจนเผยให้เห็นถึงรายละเอียดของทศันียภาพของธรรมชาติท่ี
ลดหลัน่ต่างระดบักนั และไดอุ้ปมาเปรียบดัง่การส่ือแสดงความหมายทางนามธรรมของเน้ือหาดว้ย
รูปแทนเชิงสัญลกัษณ์ของ “แสงแห่งธรรมะ” พระธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา้ท่ีสาดส่องให้มนุษยผ์ูมี้สติปัญญาไดรู้้ต่ืนรู้เบิกบานเห็นถึงหนทางของการดบัพน้ซ่ึงความ 
“ทุกข์” แต่ทวา่มนุษยผ์ูท่ี้ถูกพลดัหลงออกนอกเส้นทางแห่งความดีงามไปจึงเหมือนถูกปิดกั้นและ
บดบงัไวด้ว้ยรูปเงาแห่ง “อวิชชา” หรือความไม่รู้แจง้ในสรรพส่ิงและโน้มน าพาชีวิตไปสู่ความ 
“ทุกข์”ในท่ีสุด กรอปกับในสภาวะการณ์น้ียงัมีแสงท่ีสามารถรอดผ่านลงมาถึงพื้นโลกได้เป็น
เสมือน “แสงแห่งความหวงั” ใหเ้หล่ามนุษยผ์ูท่ี้ยงัหลงผดิดว้ยการใชชี้วิตท่ีลุ่มหลงอยูแ่ต่ในกิเลสคือ
ประมาทหรือเป็นชีวิตท่ีเหมือนถูกครอบง าอยู่ในเงาด าของอวิชชารอเวลาการส ารวจพิจารณาดว้ย
ปัญญาตนเองถึงไดต่ื้นรู้หรือไดฉุ้กคิดและตระหนกัรู้ถึงสัจธรรมความจริงและใชส้ติปัญญาตนเอง
เป็นเคร่ืองมือตดัสินใจเลือกเส้นทางในการด าเนินชีวิตต่อไปและสาระประเด็นโดยนัยเหล่าน้ีท่ี
อุปมาเปรียบห้วงแห่งกาลและสถานท่ีหน่ึงดงันยัยะน้ีเป็นเสมือนภาพปริศนาธรรมในบริบทแห่ง
ศิลปะร่วมสมยัของระบบปัจเจกนั้นเอง       
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ด้านกระบวนการทางเทคนิค 
 อน่ึงจากการศึกษาและลงมือปฏิบติัสร้างสรรคผ์ลงานในห้วงระยะเวลาต่าง ๆ ท าให้เกิดหลกั
คิดท่ีโน้มไปสู่การพฒันาทางเทคนิคอย่างต่อเน่ืองหรือท่ีเกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดทั้งใน
รูปแบบของการใชชี้วิตรวมถึงดา้นกระบวนการเทคนิคจึงเป็นอนุสติและกลายเป็นความตระหนกัรู้
ท่ีโน้มน้าวไปสู่การค้นพบวิธีการเฉพาะตนเองอันสามารถน ามาต่อยอดใช้ในกระบวนการ
สร้างสรรคง์านศิลปะดว้ยกระบวนการพิมพภ์าพพิมพโ์ลหะร่องลึกเทคนิคเมซโซทินท ์(Mezzotint) 
รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีร่วมอยู่ในกระบวนการและส่งผลต่อผลลพัธ์ในการสร้างสรรค์จน
น าไปสู่สัมฤทธ์ิผลของผลงานไดอ้ย่างมีคุณค่าและคุณภาพสูงมากยิ่งข้ึนจากระยะก่อนหนา้น้ี และ
ดว้ยเพราะภาพพิมพเ์ทคนิคเมซโซทินทเ์ป็นเทคนิคท่ีมีลกัษณะพิเศษหรือเอกลกัษณ์เฉพาะดว้ยท่ีเร่ิม
ตั้งแต่การสร้างพื้นผวิหนา้แม่พิมพแ์ละกลวธีิเฉพาะในการลบแม่พิมพข์องผูส้ร้างสรรค์แต่ละคนท่ีมี
วิธีการซ่ึงไม่ตายตวัและมกัจะไม่ซ ้ ากนัในแต่ละบุคคล หรือกล่าวในอีกนยัหน่ึงไดว้า่มีลกัษณะอนั
เป็นเป็นกลวธีิเฉพาะในปัจเจกก็วา่ได ้เช่นน ้าหนกัของแรงกดขณะท่ีจรดเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเร่ิมตั้งแต่
เคร่ืองมือโยกเพลท Mezzotint Rocker หรือ ทิศทางในการโยกแผน่แม่พิมพร์วมถึงการถาก ขูด ฝนถู
หรือลงผิวหนา้แม่พิมพด์ว้ยเหล็กท่ีบา้งโคง้มน บา้งมีความคมเพื่อสร้างรายละเอียดของค่าน ้ าหนกั
ใหก้บัผลงานลว้นเป็นรอยประทบัแห่งร่องรอยท่ีด าเนินไปพร้อมดว้ยสติหรือเปรียบเป็นเสมือนการ
ปฏิบติัธรรมจนเห็นการหยัง่รู้ไดด้ว้ยปัญญาท่ีจกัเกิดข้ึนอยา่งเป็นการเฉพาะของแต่ละบุคคล 
 ในอีกนยัประการหน่ึงกล่าวไดว้่า กระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพโ์ลหะร่องลึกในบริบท
และรูปแบบของขา้พเจ้าเป็นเสมือนดังการเรียนรู้ในวิถีการด าเนินไปของชีวิต เน่ืองด้วยในการ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีตอ้งอาศยัใช ้“สติ” เป็นเคร่ืองมือเชิงจิตวญิญาณท่ีส าคญัเพื่อการก าหนดจิตใจให้
จดจ่อในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างรู้เท่าทนัทุกขณะจิต และสอดคล้องกบัแนวความคิดท่ีเจตนา
ตอ้งการส่ือสารสาระความหมายของเน้ือหาทางนามธรรมผ่านรูปแบบอนัเป็นกายภาพของผลงาน
ทางทศันศิลป์ในบริบทของ  “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” นัน่เอง 
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ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 

 
 

 
 

ภาพที ่62 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
 

ช่ือผลงาน ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้ 
ขนาด   61x97 เซนติเมตร 
เทคนิค  Mezzotint  
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ภาพที ่63 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
 

ช่ือผลงาน ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้ หมายเลข 2 
ขนาด   61x97 เซนติเมตร 
เทคนิค  Mezzotint  
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ภาพที ่64 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
 

ช่ือผลงาน ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้ หมายเลข 3 
ขนาด   31x71 เซนติเมตร 
เทคนิค  Mezzotint  
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ภาพที ่65 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
 
ช่ือผลงาน ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้ หมายเลข 4 
ขนาด   61x97 เซนติเมตร 
เทคนิค  Mezzotint  
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ภาพที ่66 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
 

ช่ือผลงาน ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้ หมายเลข 5 
ขนาด   61x97 เซนติเมตร 
เทคนิค  Mezzotint  
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ภาพที ่67 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
 
ช่ือผลงาน ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้ หมายเลข 6 
ขนาด   41x71 เซนติเมตร 
เทคนิค  Mezzotint  
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บทที ่5  

บทสรุป 

 
 วิทยานิพนธ์หวัขอ้ “ทศันียภาพแห่งความต่ืนรู้” (Scenery of Awareness) เป็นผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาอยา่งเป็นระบบตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร หรือยงัเป็นผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาวิจยัและสร้างสรรค์ภายใตบ้ริบทแห่ง
ศิลปะร่วมสมยัระบบปัจเจกท่ีกอปรไวด้ว้ยเน้ือหา (ความหมาย แนวความคิด) รูปแบบและเทคนิค
วิธีการ ซ่ึงโดยเหล่านยัน้ีท่ีส่ือสาระสอดคลอ้งกบัเจตนาของหลกัสูตรการศึกษา ซ่ึงเป็นการคน้ควา้ 
และเรียนรู้ในเชิงประจกัษ์แก่ตนเองด้วยเพราะในการสร้างสรรค์ได้อาศยัการศึกษา และปฏิบติั
เพื่อให้กระจ่างแจง้เป็นส าคญั รวมทั้งสามารถเผยแพร่ไปสู่สังคมวงกวา้งเพื่อให้แนวทางหรือเป็น 
กุศโลบาย “ส่ือ” แห่งทศันศิลป์ท่ีโนม้ไปสู่การเป็นอนุสติทั้งแก่ตนเองและสังคมดว้ยวตัถุทางศิลปะ
หรือผลงานศอลปะภาพพิมพท่ี์มีรูปแบบเป็นภาพปริศนาธรรมในบริบทศิลปะร่วมสมยั 
 ในอีกนยัประการหน่ึงขา้พเจา้หวงัวา่กลวธีิแห่งการส่ือสาระของ “แสง” โดยนยัน้ีท่ีแฝงนยัถึง
เน้ือหาความหมายทางนามธรรม ความรู้สึกในหว้งแห่ง “สภาวะธรรม” ผา่นรูปแบบอนัเป็นกายภาพ
ของผลงานนั้นจักสามารถกล่อมเกลายกระดับจิตใจและสติปัญญา หรือกลายเป็น “แสงแห่ง
ความหวงั” ให้กบัทั้งตวัเองและเพื่อนมนุษยใ์นสังคมท่ีหมดหวงัจนรู้สึกทอ้แท้ส้ินหวงั หรือ ไม่มี
ก าลงัใจในการก้าวเย่างด าเนินชีวิตต่อไปได้ฉุกคิดและตระหนักรู้ถึงความส าคณัในหลกัธรรมะ 
“พระธรรม” ค  าสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ และเห็นธรรมในท่ีสุด รวมถึง
น้อมน ามาใช้เป็นหลักคิดในการประพฤติปฏิบัติ “ปฏิบัติบูชา” ด าเนินชีวิตอย่างมี “สติ” เพื่อ
หลีกเล่ียงการก่อเกิดของความ “ทุกข์” ภายในจิตใจตนเอง และใชชี้วิตโดยไม่ลุ่มหลงยึดมัน่ถือมนั
ดว้ยเพราะ “ทุกสรรพส่ิงลว้นไม่จีรัง” คือมีสภาวะแห่งการเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไปอยูต่ลอดเวลาเป็น
ธรรมดาของความจริงตาม “กฎธรรมชาติ” และเจตนาแห่งจิตนัยน้ียงัเป็นกุศลธรรมหรือ “ธรรม
สมาทาน” ต่อเพื่อนมนุษยท่ี์เคยหลงผิดให้กลบัตวัเปล่ียนใจรวมทั้งผูท่ี้ละเลยคือประมาทให้ไดฉุ้ก
คิดถึง “พระธรรม” จนน าไปสู่ความตระหนกัรู้และใชธ้รรมะเป็นเคร่ืองมือทางจิตวิญญาณหรือเป็น
เสมือน “แสงประทีป” น าทางการด าเนินชีวิตอย่าง “ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน” และมีความสุขอยู่กบั
ปัจจุบนัขณะทั้งทางร่างกาย และจิตใจ อนัเป็นเป็นนยัท่ีงดงามแห่งใจความส าคญัของจุดมุ่งหมาย
และวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์  



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
 

 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต). (2551a). พจนานุกรมฉบบัประมวลธรรม พิมพค์ร้ังท่ี 17 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั. 
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นาย นฤชา สังขจารุ 
วนั เดือน ปี เกดิ 10 พฤษภาคม 2534 
สถานทีเ่กดิ ชลบุรี 
วุฒิการศึกษา 2557  

ปริญญาศิลปะบณัฑิต (ภาควชิาภาพพิมพ)์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 228/22 ม.10 ต.บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110 
ผลงานตีพมิพ์ 2563  

-ร่วมแสดง ศิลปะภาพพิมพ ์2020 The Power of Printmaking ณ 
BARAMEE OF ART ประเทศไทย   
 
2562  
-ร่วมแสดง Passion Press ณ หอศิลป์ร่วมสมยัรายด าเนิน กรุงเทพ ประเทศ
ไทย  
-ร่วมแสดง INDEPENDENT SOUL Art Exhibition  ณ DUKE 
Contemporary Art Space at Gaysorn Bangkok Thailand  
-ร่วมแสดง Blue Rocket Project   Mezzotint Exhibition with Artists for 
Sea Shepherd  Ekaterinburg Russia 2019  
 
2561  
-ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64  
-PRINTABLE Print Exhibition 2018 By Students of Graphic Art 
Department Thailand  
 
2560      
-ร่วมแสดง MEDIUM ณ หอศิลป์กรุงไทย กรุทเทพมหานคร  
-ร่วมแสดง 19th International Print Biennial Varna , Bulgaria 2017  
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2559  
-ร่วมแสดงโครงการศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 31 ประเทศไทย  
-ร่วมแสดงโครงการศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 33 ณ หอ
ศิลป์สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม ประเทศไทย  
-ร่วมแสดง 1st International Print Biennial Lodz 2016   
 
2558  
-ร่วมแสดง Tokyo International Mini – Print Triennial 2015 Japan  
 
2557  
-ร่วมแสดง Print for You 2 “ภาพพิมพเ์พื่อคุณ” ณ PSG ART GALLERY 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์หมาวทิยาลยัศิลปากร 
ประเทศไทย  
- Print Angkorwat 2014 at Art Gallery Krung Thai Bank, Yaowarat 
Branch Building  Yaowarat road  Bangkok, Thailand  
 
2556      
-ร่วมแสดง ภาพพิมพริ์มน่าน ณ หอศิลป์ริมน่าน จงัหวดั น่าน ประเทศไทย  
-ร่วมแสดง Little Big Print “ภาพพิมพช้ิ์นเล็กท่ียิง่ใหญ่” PSG ART 
GALLERY คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยั
ศิลปากร ประเทศไทย  
-ร่วมแสดง โครงการศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 30   
-ร่วมแสดง โครงการ “มองสิงค ์ผา่นศิลป์” โดยบริษทั สิงห์คอร์เปอเรชัน่ 
จ ากดั  
 
2555      
-ร่วมแสดง Landimg Group Exhibition of Brow Sugar Bangkok Thailand  
-ร่วมแสดง Tamusal Print Exhibition Represent of Lithography at Tama 
Art University & Musashino University & Silpakorn University 
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รางวลัทีไ่ด้รับ 2560  
- รางวลั Fourth Prize 10th Kochi International Triennial Exhibition of 
Prints Japan  
- รางวลัท่ี 2 ประเภท Prize Technique and Imagery for International 
Mezzotint Festival Ekaterinburg Russia 2017  
 
2558    
-รางวลัท่ี 3 ประเภท Grand – Prix Third International Mezzotint Festival 
Ekaterinburg Russia 2015   
 
2557      
-รางวลัเกียตรนิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" โครงการศิลปกรรมร่วมสมยั
ของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 31  
 
2550  
-รางวลัเกียรติบตัร ระดบัอายุ 14 – 17 ปี โครงการประกวด ศิลปกรรม ปตท 
คร้ังท่ี 22 ประเทศไทย  
-รางวลั ชมเชย ระดบักลุ่มอาย ุ13 – 16 ปี โครงการประกวดศิลปกรรมเด็ก 
และเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 2  ประเทศไทย  
 
2549    
-รางวลั ดีเด่น ประเภทสีอคีลิค ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ
ประกวดผลงานจิตรกรรมสีศิลปากรประดิษฐ์ คร้ังท่ี 1 หวัขอ้ “ท าดีถวาย
พอ่หลวง” ประเทศไทย   
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