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นาย ภทัร ทองขจร: จุลภาวะ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “จุลภาวะ” มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

ทศันศิลป์ในรูปแบบจิตรกรรมวาดเส้นก่ึงนามธรรม   ลกัษณะ 2 มิติ   โดยใชเ้ทคนิควาดเส้น จากผง
คาร์บอนและผงฝุ่ นบนผา้ฝ้าย ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีสามารถแสดงธรรมชาติของการเกิดดบั ท่ีผสาน
สอดคลอ้งไปกบัอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ย่างล่ืนไหลชดัเจน รวมถึงเป็นพื้นท่ีในการศึกษาธรรมชาติ
ของสภาวะจิตใจเป็นส าคญั โดยใช้ภาพแทนจากรูปทรงของซากแมลงน าเสนอเป็นประธานของ
ภาพผลงาน ในลกัษณะมุมมองส่องขยายลึกลงไปภายในพื้นผิวท่ีให้ความรู้สึกลึกลบัและเงียบสงบ 
เช่ือมโยงกบัภาวะแห่งจิตท่ีทบัซ้อนไปดว้ยความวุน่วาย กดทบัส่วนลึกภายในจิตใจท่ีเรียบง่ายและ
สงบ  เทคนิควิธีการวาดเส้นเป็นเคร่ืองมือหน่ึง  ท่ีสามารถดึงสติกลับเข้ามาสู่ จิตใจได้ ผ่าน
กระบวนการเพิ่มเขา้ด้วยค่าน ้ าหนักและน าออกด้วยการลบ ก่อให้เกิดก าลังของสมาธิท่ีสามารถ
พิจารณาสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ทรงตวัอยูท่่ามกลางและจางหายไป คลา้ยคลึงกบัการเจริญสติใน
รูปแบบวิปัสสนาภาวนา ซ่ึงช่วยบ าบดัจิตใจให้โน้มหาความสงบ ผนวกควบคู่ไปพร้อมกบัการ
สร้างสรรค ์โดยใชท้ศันธาตุแทนความหมายของสภาวะจิตใจผา่นลกัษณะเส้น ค่าน ้ าหนกั พื้นท่ีวา่ง 
ท่ีประกอบรวมกนัเกิดมวลรูปทรง ลกัษณะพื้นผวิ และบรรยากาศ จึงปรากฏสุนทรียะทางรูปธรรม 

วิทยานิพนธ์ชุดน้ีจึงเป็นการสร้างสรรค์ท่ีผสมผสานระหว่าง 3 ศาสตร์เขา้ดว้ยกนัไดแ้ก่
ศาสตร์ทศันศิลป์ ศาสตร์ปรัชญาทางพุทธศาสนาและศาสตร์จากชีววทิยา ซ่ึงมีหมุดหมายทางเน้ือหา
ในดา้นบวกและปรากฏสุนทรียะท่ีก่อให้เกิดความสงบน่ิง ผ่อนคลายความนึกคิดให้ล่ืนไหลไปกบั
ทศันธาตุของผลงาน โดยสามารถน าไปประปรับยกุตใ์ชบ้  าบดัฝึกฝนทางจิตใจส าหรับการด าเนินวิถี
ชีวติ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

620120020 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : semi-abstract drawing, prayer meditation, insect arts, entomology 

MR. PHATTHARA THONGKAJORN : MICRO-STATE THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR RUTHAIRAT KUMSRICHAN, Ph.D. 

The creation of art thesis named “Micro State” aims to present a visual artwork in the 
form of a two-dimensional semi-abstract drawing, using the drawing technique by applying 
carbon powder and dust on cotton cloth. By this technique, it can show the nature of origination 
and extinction that harmonized smoothly and distinctly with emotion, and essentially constituting 
an area to study the nature of mental state by means of a representative image from the shape of 
an insect carcass to be presented as the subject of the artwork image, with a microscopic 
viewpoint enabling to look deeper into the surface for a mysterious and serene sense, connected to 
the mental state which is overlapped by disorders depressing the innermost of the mind, usually 
plain and tranquil. Drawing technique is a tool that can call to mind one’s consciousness through 
the process of scaling up and down of value, allowing concentration to gain strength and enabling 
it to be aware of arising emotional condition, thereby maintaining one’s poise and let the emotion 
fade out similar to mindfulness developing in the form of prayer meditation which heals one’s 
mind into serenity. Coupled with the afore-mentioned, visual elements are used to represent the 
meaning of mental state through kinds of line, value, space that can be put together into form, 
texture, and atmosphere so that concrete aesthetics can emerge. 

This art thesis, as a result, is creation that combines three branches of science, namely 
visual arts, Buddhist philosophy, and a branch of Biology, which mark a positiveness in their 
contents and aesthetics emergence which creates serenity.  Relaxing one’s mind and letting it 
flow with visual elements of the artwork, it can be applied to spiritual healing and training in 
everyday life.… 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีภายใตช่ื้อว่า  “จุลภาวะ”  ส าเร็จลุล่วงไดน้ั้นได้รับ
ความเมตตาจากมารดา บิดาท่ีอบรมสอนสั่งและคอยสนบัสนุนทั้งทุนทรัพยร์วมถึงก าลงักายใหบุ้ตรผูน้ี้
ไดศึ้กษาเล่าเรียนมาจนถึงบดัน้ี 

ขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฤทยัรัตน์ ค าศรีจนัทร์ และ
คณาจารยทุ์กท่านท่ีอบรมสั่งสอน เมตตาให้ค  าช้ีแนะแนวทางแก่ศิษยผ์ูน้ี้ ไดค้น้พบหนทางการพฒันา
ผลงานจนถึงการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 

ขอบพระคุณครูบาอาจารยทุ์กท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ผ่านองค์ความรู้ดว้ย
ทศันศิลป์ผนวกเข้ากบัศาสตร์หลากหลายแขนง จึงได้อบรมบ่มเพาะสติปัญญา ให้แก่ศิษยผ์ูน้ี้ได้มี
ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลส าเร็จ รวมถึงสามารถน าไปปรับประยุกตใ์ช้
ในการด าเนินวถีิชีวติ 

ขอบพระคุณโครงการประกวดศิลปกรรมทุกประเภท  ท่ีได้มอบโอกาสให้แก่ขา้พเจา้ได้
ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวลัพร้อมทุนทรัพย  ์ซ่ึงขา้พเจ้าได้น าทุนทรัพยท่ี์ได้รับมาเป็น
ทุนการศึกษาตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตจนส าเร็จการศึกษา 

ขอบคุณกลัยานมิตรทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าและความช่วยเหลือตลอดการท าวทิยานิพนธ์ 
ขอบคุณเพื่อนร่วมโลกจากธรรมชาติขนาดเล็กคือสัตวแ์มลง ท่ีมอบซากสังขารให้ขา้พเจา้ได้

ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวติ ก่อเกิดเป็นผลงานวทิยานิพนธ์ท่ีสมบรูณ์ 
ทา้ยท่ีสุดน้ีขอให้ความสุข ความสงบ ความเจริญ จงบงัเกิดแก่ผูมี้พระคุณของขา้พเจา้ทั้ ง 

หลายตลอดไป 
  
  

ภทัร  ทองขจร 
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บทที ่1  

บทน า 

 ภายใตโ้ลกยคุปัจจุบนัมีเคร่ืองมือส่ือสารจ านวนมาก ท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ในการ

ติดต่อส่ือสาร ทั้งถอ้ยค าหรืออกัษรท่ีท าใหม้นุษยเ์กิดความคิดทางสมอง ท าใหมี้เสียงอ้ืออึงจาก

ภายนอกมากมายเกิดข้ึนภายในจิตใจ ซ่ึงในบางคร้ังมีความคิดและความรู้สึกคลอ้ยตามมากจน

หลงลืมท่ีจะกลบัมาฟังเสียงจากภายในของตนเอง ท าใหมี้ผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของขา้พเจา้ 

เกิดความคิดฟุ้งซ่าน สับสน วุน่วาย   จากการรับส่ิงเร้าภายนอกอาทิ จากครอบครัว สังคมและส่ือ

ต่างๆ ท าใหเ้กิดความคิดเวียนเกิดวนดบัภายในจิตใจ ท่ีตอ้งเผชิญอยูต่ลอดเวลาในชีวติประจ าวนั 

โดยมีค ากล่าวของอาจารยก์  าพล ทองบุญนุ่ม ผูพ้ิการทางร่างกายแต่กลบัมีจิตใจท่ีเบิกบาน ไดก้ล่าว

ไวว้า่ “ถา้เราใชชี้วติโดยไม่มีสติ ไม่มีการปฏิบติัในชีวติประจ าวนั เราก็ไม่รู้จกัตวัเรา เราจะไปสนใจ

แต่เร่ืองขา้งนอก ทางตา ทางหู สนใจแต่ส่ิงภายนอก ไม่เคยสนใจดูตวัเราเลย เพราะฉะนั้นการปฏิบติั

ธรรมเป็นการกลบัมาดูตวัเราดูเร่ืองกายดูเร่ืองใจเราจะรู้จกัตวัเราเองมากข้ึน1” 

 ขา้พเจา้จึงมองดูสภาพจิตใจปัจจุบนัของตนเองนั้นขาดซ่ึงพื้นท่ีพกัพิงของจิตใจ  ดว้ยเหตุน้ี

ขา้พเจา้จึงเร่ิมศึกษาธรรมขั้นพื้นฐาน ดว้ยการฝึกปฏิบติัใหจิ้ตใจสงบเป็นสมาธิในเบ้ืองตน้โดยน า

หลกัปฏิบติัเจริญสติแบบสมถะภาวนา  ซ่ึงขา้พเจา้เป็นผูส้ร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ท่ีสนใจใน

เทคนิคการวาดเส้น จึงเกิดแนวความคิดในการน าเทคนิควาดเส้นมาผนวกกบัการเจริญสติ

ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการฝึกและศึกษาภายในจิตใจควบคู่ไปกบัการสร้างสรรค ์

จากลกัษณะเส้นท่ีฟุ้งเบลอไปสู่เส้นท่ีชดัเจน ก่อให้เกิดสตินอ้มน าจิตใจไปสู่ความสงบเห็นถึงปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ดว้ยสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเกิดความสับสนวุน่วาย ธรรมชาติขนาดเล็กคือ

ซากแมลงจึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจและเป็นพื้นท่ีฟ้ืนฟูทางจิตใจ ช่วยเป็นแรง

ขบัเคล่ือนให้เกิดจินตนาการทางสายตา ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีจึงมุ่งเนน้เน้ือหาสาระในดา้นบวก

ดว้ยการแสดงออกของการวาดเส้นผา่นภาพของซากแมลงท่ีสงบน่ิง ภายใตห้วัขอ้วทิยานิพนธ์ช่ือ

“จุลภาวะ”    

                                                           
1 ก าพล ทองบุญนุ่ม, ปาฏิหาริย์แห่งธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ: ธรรมดา, 2559), 24. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ขา้พเจา้มีความสนใจในธรรมชาติขนาดเล็กคือ “ซากแมลง” ส่ิงมีชีวติขนาดเล็กท่ีหลงเหลือ

ไวเ้พียงเคา้โครงเปลือกรูปทรงภายนอก เป็นจุดส้ินสุดของชีวติและจุดก าเนิดของการคืนสู่ธรรมชาติ

วนเวยีนเป็นวฏัจกัร ซากธรรมชาติขนาดเล็กน้ีท าใหข้า้พเจา้เกิดความหลงใหล ในรายละเอียดท่ีเล็ก 

แต่พิเศษ เม่ือพบซากแมลงจะเก็บสะสมไวศึ้กษา เพราะซากแมลงยงัหลงเหลือความอศัจรรยข์อง

ชีวติไวบ้นพื้นผิวท่ีดูสวยงาม อาทิ พื้นผวิของปีกรายละเอียดเล็กๆ ท่ีเรียงต่อกนัและร่องรอยต่างๆ ท่ี

กลมกลืนกนัเป็นธรรมชาติ เม่ือมองลึกเขา้ไปอีกจนอยูใ่นระยะใกลเ้ป็นพื้นท่ีท่ีน่ากลวั ลึกลบั พิลึก- 

พิลัน่ ซบัซอ้น บนผวิพื้นท่ีเดิมอยา่งไม่ส้ินสุด แต่แฝงไปดว้ยความมีระเบียบและความเงียบสงบ 

คลา้ยเกิดการประกอบรวมกนัของธรรมชาติจากส่ิงเล็กๆ มาประกอบรวมตวัเป็นรูปทรงและแยก

ออก เป็นส่ิงเล็กๆ อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงยงัคงความอศัจรรยน้ี์ไวใ้นความน่ิงสงบของซากแมลง  

 ขา้พเจา้ไดซึ้มซบัความรู้สึกจากการรับรู้ทางสายตา ดว้ยการมองซากแมลงท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ก่อใหเ้กิดความรู้สึกวา่ร่างกายของมนุษยน์ั้น ก็ถูกห่อหุ้มประกอบรวมกนัไว ้ ดว้ยโครงกระดูก 

ผวิหนงั รูขมุขนและชั้นเซลล ์ เป็นการรวมตวัของธรรมชาติเช่นกนั ซ่ึงมีระบบหมุนเวยีนท่ีเกิดข้ึน

และเส่ือมสลายดบัไปเป็นวฎัจกัรของร่างกายตนเองตลอดเวลา และควบคุมโดยจิตใจท่ีรับความรู้สึก

ของแต่ละบุคคล ซ่ึงการรับรู้ทางจิตใจมกัเกิดการกระทบกบัส่ิงเร้าภายนอกมากมาย จาก

สภาพแวดลอ้มของสังคมหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดสภาวะจิตใจท่ีวุน่วาย ทบัซอ้นประกอบ

รวมกนัจนเป็นน ้าหนกัทางความคิด เวยีนเกิดวนดบัมากมายจนเป็นความทุกขท์างใจ ก่อใหเ้กิด

ความกลวั ฟุ้งซ่าน ความกงัวล ความกดดนั จนหลงลืมความรู้สึกจิตใจตนเอง ขา้พเจา้จึงพยายามหา

หนทางท่ีจะคลายความทุกขท์างจิตใจ โดยเร่ิมศึกษาธรรมเบ้ืองตน้จากการอ่านหนงัสือและศึกษา

การปฏิบติัเจริญสติ จากส่ิงท่ีตนมีความสนใจและหลงใหลในธรรมชาติเล็กๆ เป็นตน้ทุนเดิมอยูแ่ลว้

นั้น จึงเกิดความคิดวา่วธีิการท่ีจอ้งมองดูรายละเอียดส่ิงเล็กๆ เม่ือมองลึกเขา้ไปในระยะท่ีใกลย้ิง่เกิด

ความลึก ท่ีเล็กลง เลก็ลง จนละเอียดเป็นเวลานานนั้น สามารถนอ้มจิตใจธรรมชาติภายนอกสู่

ธรรมชาติภายในของตนใหเ้กิดความสงบ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการฝึกสมาธิทางธรรมเบ้ืองตน้ คือ การ

เพง่จอ้งมองในส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนเกิดความตั้งมัน่ทางจิตใจหรือการเจริญสติสมถะภาวนา และสอด- 

คลอ้งเช่ือมโยงกบัการหลกัความคิดของเซน ซ่ึงมีการปฏิบติัใหก้ลบัมาระลึกรู้ในธรรมชาติของจิต  
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 การถ่ายทอดผลงานขา้พเจา้น าเสนอรูปทรงซากแมลง เป็นเพียงภาพแทนในการส่ือสารทาง

ทศันศิลป์ โดยเลือกใชก้ารสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการวาดเส้น คือ การปล่อยความรู้สึกใหก้ลืนไป

กบัเทคนิคการวาดเส้น ผา่นวสัดุผงฝุ่ นและผงคาร์บอนเป็นส่ิงท่ีมาจากธรรมชาติ ซ่ึงมีคุณลกัษณะบ่ง

บอกถึงส่ิงอนัเส่ือมสลายเป็นวสัดุท่ีใหค้วามรู้สึกเบา ไม่คงท่ี เพราะมีความบริสุทธ์ิในเร่ืองเกิดและ

ดบั สอดคลอ้งทั้งทางรูปธรรมทางการรับรู้ทางตาและนามธรรมทางจิตใจ ดงันั้นจึงเป็นหนทาง

ศึกษา เพื่อพฒันาฝึกฝนดว้ยการปฏิบติั โดยใชส่ื้อทางทศันศิลป์ท่ีเหมาะสมและตรงกบัจิตใจมาก

ท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์  
 เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ ในรูปแบบจิตรกรรมวาดเส้นก่ึงนามธรรม 2 มิติ ท่ี

แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ดว้ยการน าเสนอรูปทรงซากแมลง ซ่ึงใหค้วามรู้สึก

ลึกลบัและน่ิงสงบ ผา่นกระบวนการเทคนิควาดเส้น อีกทั้งยงัเป็นการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต

ใหม้ากยิง่ข้ึน เร่ืองการเกิดข้ึนและดบัไป น ามาปรับประยกุตใ์ชใ้นการบ าบดัฝึกฝนทางจิตใจ ส าหรับ

การด าเนินวถีิชีวติท่ีมีหมุดหมายแห่งความสงบสุขทางใจ ผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานใหต้ระหนกัรู้

ถึงการเจริญสมาธิ   

แนวความคิดการสร้างสรรค์  
 ขา้พเจา้สร้างสรรค์ผลงาน โดยได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก ซากแมลงท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความซบัซ้อน ซอ้นทบัของรายละเอียดพื้นผิวท่ีประกอบรวมกนัเป็นรูปธรรม เม่ือเพ่งมองเป็นระยะ

เวลานานในพื้นท่ีเดิมของรายละเอียดพื้นผวิ ท่ีค่อยๆ ลึกลงไปในรายละเอียดเล็กๆ ของเปลือกพื้นผิว 

ท าใหข้า้พเจา้ซึมซบัอารมณ์ความรู้สึกของตวัซาก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบันามธรรมของจิตใจนอ้ม

น าไปสู่ความสงบ  

 จากแรงบนัดาลใจท่ีกล่าวขา้งตน้ ท าใหข้า้พเจา้มองดูสภาวะตนเองในปัจจุบนั จากส่ิงเร้า

เล็กๆ ภายนอกประกอบรวมเพิ่มเขา้ดว้ยกนัจนเป็นน ้าหนกัท่ีใหญ่ทางความคิด ก่อใหเ้กิดความ

วุน่วาย สับสนฟุ้งซ่านทางจิตใจ ซ่ึงขา้พเจา้เกิดความเช่ือวา่ส่ิงเล็กๆ ท่ีประกอบรวมกนัเป็นส่ิงใหญ่

ยอ่มคลายออกแปรเปล่ียนรูปร่างเป็นส่ิงเล็กไดเ้ช่นกนั จึงตอ้งการแสดงออกผา่นการสร้างสรรคท์าง

ทศันศิลป์ โดยใชว้สัดุท่ีใหค้วามรู้สึกของการเกิดและเส่ือมสลายไป ไดแ้ก่ผงฝุ่ นและผงคาร์บอน 

ดว้ยกระบวนการวาดเส้นบนผา้ฝ้าย โดยใชเ้ป็นภาพแทนของพื้นผิวซากแมลงท่ีมีรายละเอียด
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ซบัซอ้นยิง่ลึกยิง่แฝงไปดว้ยความสงบ แทนความรู้สึกท่ีคลา้ยคลึงกบัจิตใจของตนท่ีไม่หยดุน่ิง การ

วาดเส้นท่ีปลดปล่อยไปตามความรู้สึกของลกัษณะเส้นท่ีใหญ่ฟุ้งเบลอไปสู่ลกัษณะเส้นท่ีเล็กชดัเจน 

ภายใตน้ามธรรมทางความคิดท่ีแฝงบนรูปธรรมของซากแมลง   

ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศึกษาเน้ือหาจากพื้นท่ีในการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ โดยเลือกจากซากแมลงท่ี

ขา้พเจา้เก็บสะสมไว ้โดยการส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอและกลอ้งดิจิตอลต่อขยายดว้ยเลนส์

อแดปเตอร์มาโคร แบ่งออกเป็น 3 ระยะการมองเบ้ืองตน้  

- ระยะท่ี 1 จากพื้นผวิหยาบมาก     ไปสู่ พื้นผวิหยาบกลาง 

- ระยะท่ี 2 จากพื้นผวิหยาบ            ไปสู่ พื้นผวิละเอียด   

- ระยะท่ี 3 จากพื้นผวิละเอียดกลาง          ไปสู่ พื้นผวิละเอียดมาก  

 เพื่อมุ่งหมายในการซึมซบัอารมณ์ความรู้สึกทางกายภาพ การรับรู้ทางสายตาและเก็บขอ้มูลท่ี

สอดคลอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกมากท่ีสุด ซ่ึงจะน าไปเป็นภาพแทนในการส่ือสารทางทศันศิลป์ 

 2. ศึกษาเทคนิควิธีการท่ีจะน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ โดยศึกษาจากลกัษณะทางกายภาพ

ของซากแมลงและอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจควบคู่ไปกบัการวาดเส้น โดยการใช้ค่าน ้ าหนัก 

ขาว เทา ด า ผนวกกบัลกัษณะของเส้นและร่องรอยของการเช็ด ลบ ขูด เขียน จากวสัดุผงฝุ่ นและผง

คาร์บอน เพื่อให้เกิดพื้นผิวท่ีหลากหลายจากหยาบไปสู่ละเอียด ท่ีสอดคลอ้งกบัการซอ้นทบักนัของ

อารมณ์ความรู้สึก 

 3. ศึกษารูปแบบผลงานจิตรกรรมวาดเส้น ลกัษณะสีเอกรงค ์ท่ีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก

เรียบง่ายซ่ึงแฝงความสงบและการเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองธรรมชาติ อนัก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจ

ในการสร้างสรรคผ์ลงาน จากศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ 

ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากลกัษณะกายภาพของแมลงจากตวัซากของจริง จึงท าให้

โครงสร้าง ขน พื้นผิว ร่องรอยต่างๆ โดยบนัทึกภาพดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอและกลอ้งดิจิตอล

ต่อขยายดว้ยเลนส์อแดปเตอร์มาโคร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลภาพร่างตน้แบบในการสร้างสรรค ์
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 2. การศึกษาหาความเป็นไปไดด้ว้ยขอ้มูลจากภาพถ่าย โดยน าภาพท่ีไดม้าพิจารณาตาม

ความรู้สึกทางจิตใจ ก าหนดใหมี้ลกัษณะแนวนอน น่ิงสงบ มีระยะใกล ้ไกล ลึก ต้ืน เป็นมวลรูปทรง

ชดัและเบลอใหเ้หมาะสมท่ีจะน ามาเสนอ ลงบนกระดาษเป็นภาพร่างตน้แบบ 

 3. เร่ิมกระบวนการสร้างสรรคต์ามกระบวนการท่ีเตรียมไว ้ตั้งแต่การเตรียมรองพื้นผา้ฝ้าย

ดว้ยวสัดุรองพื้นท่ีมีเน้ือละเอียด (วสัดุรองพื้นเกสโซ) เพื่อใชใ้นการสร้างสรรค์ 

 4. พฒันาและปรับปรุงผลงานใหเ้หมาะสม และการรักษาสภาพผลงานใหค้งทนในสภาพ

เดิม เน่ืองจากผลงานเป็นวสัดุท่ีสามารถลบเลือนและจางลงได ้โดยการเคลือบน ้ายารักษาผลงาน 

 5. น าเสนอพร้อมท าการติดตั้งและรับฟังค าแนะน าจากการประเมินผลงานวทิยานิพนธ์เป็น

ระยะๆ เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขไปสู่การพฒันาท่ีสมบรูณ์ยิ่งข้ึน 

วธีิการศึกษา 
 1. ซึมซบัอารมณ์ความรู้สึกจากตวัซากแมลงของจริงท่ีเก็บสะสมไว ้

 2. การศึกษารูปทรงทางกายภาพของแมลง ดว้ยวธีิการส่องขยายจากกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริ

โอ และกลอ้งดิจิตอลต่อขยายดว้ยเลนส์อแดปเตอร์มาโคร ซ่ึงท าใหเ้ห็นซากของแมลงทางกายภาพ

ทั้งโครงสร้าง ขน พื้นผิว และร่องรอยต่างๆ จากก าลงัขยายท่ีกวา้งไปสู่ก าลงัขยายท่ีลึกลง 

 3. รวบรวมขอ้มูลดว้ยรูปภาพถ่ายมุมมองต่างๆ 

 4. คดัเลือกภาพเพื่อเป็นตน้แบบภาพร่างผลงานผา่นตวัแปรดว้ยกระบวนการวาดเส้นลง

กระดาษ 

 5. เร่ิมกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 

 6. วเิคราะห์และแกไ้ขผลงานใหเ้หมาะสม 

 7. น าเสนอท าการติดตั้งพร้อมประเมินวทิยานิพนธ์เป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงและแกไ้ข ไปสู่

การพฒันาท่ีสมบรูณ์ยิง่ข้ึน 

แหล่งข้อมูล 
 1. ซากแมลงท่ีเก็บสะสมไวข้องขา้พเจา้  

 2. แหล่งขอ้มูลสถานท่ีท่ีเอ้ือหนุนใหเ้กิดความสงบทางจิตใจ วดั บา้น ธรรมชาติ และป่า  

 3. แหล่งขอ้มูลสถานท่ีพิพิธภณัฑธ์รรมชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หมวดแมลงและ

กีฏวทิยา ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์    
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 4. แหล่งขอ้มูลสถานท่ีจดันิทรรศการแสดงผลงานทศันศิลป์ประเภท จิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ของศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ รวมถึงสูจิบตัรนิทรรศการ  

 5. แหล่งขอ้มูลเอกสาร หนงัสือหมวดศาสนาและปรัชญา รวมถึงหมวดวทิยาศาสตร์         

กีฏวทิยาและชีววทิยา  

สรุป   
 เน้ือหาบทน าประกอบไปดว้ยเน้ือความท่ีมาและความส าคญัของปัญหา โดยมีแรงบนัดาล

ใจจากธรรมชาติขนาดเล็กคือ “ซากแมลง” ซ่ึงภายใตพ้ื้นผวิของเปลือกซากแมลง ประกอบดว้ย

รายละเอียดท่ีซบัซอ้น แต่แฝงไปความเงียบสงบ จึงท าใหไ้ดซึ้มซบัความสงบน่ิง ก่อใหเ้กิดสติตั้งมัน่

เป็นสมาธิคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติแบบสมถะภาวนา ท าใหพ้บวา่ตนมีภาวะจิตใจในปัจจุบนัท่ี

สับสน ซบัซอ้นไปดว้ยส่ิงเร้าจากภายนอกมากมาย จนก่อเกิดเป็นน ้าหนกัทางความคิดน ามาซ่ึงความ

ทุกขท์างจิตใจ จึงหาหนทางท่ีจะคลายความทุกขน้ี์ลงดว้ยการศึกษาธรรมในเบ้ืองตน้จากการอ่าน

และฝึกเจริญสติ ซ่ึงมีกรอบความคิดวา่จากส่ิงเร้าเล็กๆท่ีซบัซอ้นประกอบรวมกนัจนเกิดเป็นส่ิงใหญ่

ทางความคิด สามารถแยกยอ่ยออกเป็นส่ิงท่ีเล็กลงได ้ 

 ถ่ายทอดผลงานดว้ยการน าเสนอรูปทรงซากแมลง ดว้ยกระบวนการวาดเส้นท่ีปล่อย

ความรู้สึกใหก้ลืนลงไปกบัการวาดเส้น จากวสัดุผงคาร์บอนและผงฝุ่ นบนผา้ฝ้าย ท่ีใหค้วามรู้สึกไม่

แน่นอน ไม่คงท่ี เช่ือมโยงถึงเร่ืองเกิดดบั ซ่ึงสามารถเป็นส่ือทางทศันศิลป์ท่ีตรงกบัจิตใจมากท่ีสุด 

 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมวาดเส้นก่ึงนามธรรม ท่ีแสดงอารมณ์

ความรู้สึกภายในจิตใจ ผา่นเทคนิควาดเส้นจากผงคาร์บอนและผงฝุ่ นบนผา้ฝ้าย รวมถึงเพื่อเรียนรู้

ธรรมชาติของการเกิดและการดบัใหม้ากยิง่ข้ึน และเพื่อน ามาปรับประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินวถีิชีวติ 

ท่ีมีหมุดหมายแห่งความสงบ ผา่นการสร้างสรรคใ์ห้ตระหนกัรู้ถึงการเจริญสติ 

 เน้ือหาของบทน าเป็นหลกัตั้งตน้แรกเร่ิมท่ีครอบคลุมเน้ือหาวทิยานิพนธ์  เพื่อก าหนดกรอบ

ของความคิด กรอบขอบเขตการศึกษาหาขอ้มูล และกรอบขอบเขตของการสร้างสรรค ์ ท่ีน าพาไปสู่

ผลส าเร็จของผลงานไดอ้ยา่งตรงตามเป้าหมาย



 

 

บทที ่2  

ข้อมูลและอทิธพิลของการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การศึกษาเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้    “จุลภาวะ”    

ขา้พเจา้ไดร้วบรวมและคดักรองขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรค ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้  

หน่ึงอิทธิพลจากธรรมชาติดว้ยวธีิการส่องขยายทางวทิยาศาสตร์ สองอิทธิพลความคิดจากศาสนา

และปรัชญา สามอิทธิพลจากศิลปินกรณีศึกษา ซ่ึงจ าแนกรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 

อทิธิพลจากธรรมชาติด้วยวธีิการส่องขยายทางวิทยาศาสตร์ 
 ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีก่อก าเนิดมาจากอนุภาคขนาดเล็ก ท่ีรวมตวักนัจนเกิดเป็นมวลใหญ่

ข้ึนมา ซ่ึงร่างกายของมนุษยน์ั้นก็ก่อก าเนิดหลอมรวมมาจากธรรมชาติเช่นกนั   ท าใหเ้กิดการรับรู้ส่ิง

ต่างๆทั้งทางกายและทางจิตใจ    ธรรมชาติรอบตวัจึงมีผลส าคญัต่อมนุษย ์  ขา้พเจา้จึงใชธ้รรมชาติ

นั้นเป็นเคร่ืองมือศึกษาจากประสบการณ์ตรง เพื่อการซึมซบัอารมณ์ความรู้สึกและการศึกษาภายใน

จิตใจ 

 โดยส่วนมากขา้พเจา้มกัมีความสนใจและจะไดแ้รงบนัดาลใจ มาจากการจอ้งมองธรรมชาติ

ขนาดเล็กคือสัตวแ์มลง จากการเล้ียงเพื่อศึกษาตั้งแต่ช่วงอายท่ีุเป็นไข่ จนถึงช่วงอายตุวัเตม็วยัจน

หมดอายขุยั อาทิ ผเีส้ือ แมลงปีกแขง็ต่างๆ ขา้พเจา้พบวา่การจอ้งมองดูแมลงมีดว้ยกนัสองรูปแบบ

คือ รูปแบบท่ีหน่ึงดูแมลงเม่ือยงัมีชีวติอยู ่ จากการเคล่ือนไหวท่ีชา้และรายละเอียดของตวัแมลง 

รูปแบบท่ีสองดูแมลงตอนเสียชีวติแลว้ท าให้เกิดสติจากการพินิจพิจารณาซากแมลง ซ่ึงในพื้นท่ีของ

พื้นผวิซากแมลงท่ีมีขนาดเล็กมีความน่าอศัจรรย ์ เม่ือมองดูทางสายตาเป็นระยะเวลาหน่ึง ส่งผลท า

ใหข้า้พเจา้เกิดสมาธิจดจ่ออยูก่บัพื้นท่ีขนาดเล็กน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกีฏวทิยาท่ีมีวธีิ

การศึกษาดว้ยกลอ้งท่ีมีก าลงัขยายมากเพื่อใหเ้ห็นในรายละเอียดท่ีเล็กได ้ เช่ือมโยงกบัการจอ้งมอง

ในพื้นท่ีขนาดเล็ก โดยขา้พเจา้ไดจ้  าแนกรายละเอียดเน้ือหาและวธีิการทางชีววทิยาไวด้งัต่อไปน้ี 

  กีฏวทิยาเป็นวทิยาศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีศึกษาเก่ียวกบัแมลงโดยเฉพาะ มีความสัมพนัธ์ท่ี

ส่งผลต่อมนุษย ์อาทิ พาหะน าโรค ผลกระทบการเกษตร และส่ิงแวดลอ้ม     ท่ีจ  าแนกไดห้ลากหลาย 

สาขาของชีววทิยา ซ่ึงแต่ละสาขามีวธีิการศึกษาในรูปแบบวธีิการเดียวกนัคือ การส่องขยายดว้ย
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เคร่ืองมือกลอ้งท่ีช่วยขยายส่ิงเล็กๆ ใหมี้ขนาดใหญ่เพื่อศึกษารายละเอียดไดม้ากยิง่ข้ึน และมีดว้ยกนั 

หลากหลายประเภทและคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์องผูศึ้กษา ซ่ึงขา้พเจา้ไดน้ าหลกั

วธีิการของกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอและกลอ้งดิจิตอลต่อดว้ยเลนส์ถ่ายใกล ้  เพราะมีคุณสมบติัของ

อุปกรณ์ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์สามารถน ามาใชใ้นการสร้างสรรคม์ากท่ีสุด โดยมุ่งเนน้ไปทาง

กายภาพภายนอกของแมลง มีเน้ือหาต่อไปน้ี 

 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ( The stereo scopic microscope) กลอ้งสเตอริโอเป็นกลอ้งเลนส์

ประกอบท่ีมีก าลงัขยายไม่สูงใชส้ าหรับศึกษาวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน แต่ไม่สามารถแยกรายละเอียด

ดว้ยนยัน์ตาเปล่าได ้ ความแตกต่างกลอ้งชนิดน้ีกบักลอ้งก าลงัขยายสูงทัว่ๆ ไปท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 

ไดแ้ก่ 1. เลนส์ใกลว้ตัถุมีก าลงัขยายนอ้ย 10x 20x  2. เลนส์ใกลว้ตัถุมีระยะท างานยาว จึงมีท่ีปรับ

โฟกสัเพียงอยา่งเดียว  3. ภาพทีมองเห็นเป็นภาพสามมิติมีความชดัลึกมากกวา่กลอ้งชนิดอ่ืน 

4. ขอบเขตการใชง้านกวา้งสามารถใชศึ้กษาวตัถุทั้งทึบแสงและโปร่งแสง2 

 กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอเป็นอุปกรณ์ท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ สามารถศึกษาไดเ้พียงภายใน

พื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการ ในการศึกษาคน้ควา้ทางธรรมชาติชีววทิยานั้น ไม่ไดอ้ยูแ่ค่ในห้องปฏิบติัการ

เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงมีอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในการการเก็บขอ้มูลท่ีรวดเร็วเม่ือออกนอก

สถานท่ี ท่ีใกลเ้คียงกบักลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอมากท่ีสุด คือการถ่ายภาพดว้ยเลนส์ถ่ายใกล ้  

 การถ่ายภาพด้วยเลนส์ถ่ายใกล้  ในการถ่ายภาพเราสามารถยอ่ภาพของวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่

ใหมี้ขนาดเล็กได ้ อุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีคือ เลนส์ ในทางตรงกนัขา้มก็สามารถท าใหส่ิ้งเล็กๆ มีขนาด

ใหญ่ไดเ้ช่นกนั เป็นการช่วยใหส้ามารถศึกษารายละเอียดของส่ิงเหล่านั้นได ้การถ่ายภาพส่ิงเล็กๆให้

ดูวา่ส่ิงนั้นมีขนาดใหญ่น้ี เรียกวา่ การถ่ายใกล ้(Close up) หมายถึง การถ่ายภาพท่ีใชเ้ลนส์ซ่ึงมีความ

ยาวโฟกสัสั้นกวา่เลนส์มาตรฐาน สามารถถ่ายส่ิงเล็กใหดู้เหมือนวา่มีขนาดใหญ่ เช่น การถ่ายแมลง 

ภาพดอกไม ้ หรือส่ิงอ่ืนๆ การศึกษาทางชีววทิยาจ าเป็นตอ้งใชม้าก ในการถ่ายภาพระยะใกล ้

สามารถใชเ้ลนส์ช่วยไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ 1. เลนส์เสริม 2. เบลโลวแ์ละท่อต่อ 3. เลนส์มาโคร 4. วง

แหวนต่อเลนส์กลบัดา้น 5. การถ่ายภาพใกลด้ว้ยกลอ้งขนาดใหญ่ 6. การก๊อปป้ีภาพ3 

                                                           
2 อนนัต ์ลือขจร, กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการถ่ายภาพทางชีววทิยา, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2535), 100. 
3 เร่ืองเดียวกนั, 134-141.  
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 กล่าวโดยสรุปอุปกรณ์ในการส่องขยายทั้ง 2 รูปแบบมีความสอดคลอ้งใกลเ้คียงในเร่ืองของ  

ผลลพัธ์ทางกายของภาพท่ีปรากฏ คือ ภาพท่ีแสดงความละเอียดชดัเจนมากกวา่ตาปกติ    ในลกัษณะ  

3 มิติ มีระยะใกล ้ กลาง ไกล ลึก ต้ืน เป็นมวลรูปทรงชดัและเบลอ ซ่ึงง่ายต่อการซึมซบัทางสายตา 

โดยสามารถน าวธีิการไปปรับใชใ้นการศึกษาธรรมชาติดว้ยตนเอง จึงเป็นหนทางการเลือกมุมมอง

ภาพท่ีใชต้น้แบบในสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้สึกภายในจิตใจไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุด  

อทิธิพลทางความคิดจากศาสนาและปรัชญา  
 ศาสนาและปรัชญาเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยปลอบประโลมจิตใจของมนุษย ์ ในการด าเนินชีวติ

ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงยคุปัจจุบนั โดยขา้พเจา้ไดศึ้กษาและน าหลกัปฏิบติัทางศาสนาพุทธท่ีมีหลกัค า

สอนใหพ้บหนทางพน้ทุกข ์ รวมถึงหลกัความคิดปรัชญาตะวนัออกของพุทธนิกายเซนท่ีเนน้หนกั

เร่ืองของจิต ซ่ึงทางวทิยาศาสตร์ยงัตอ้งการเคร่ืองมือทดลองและหอ้งปฏิบติังานเพื่อท่ีจะทราบส่ิงท่ี

ตนก าลงัหาค าตอบ    เช่นเดียวกนักบัพุทธศาสนามีเคร่ืองมือท่ีใกลต้วัคือการศึกษาจากตนเองโดยมี

หลกัค าสอนเป็นครูผูช้ี้แนะแนวทาง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความคิดและทศันคติแก่ขา้พเจา้ส าหรับ

การศึกษาเรียนรู้ภายในจิตใจ ท่ีสามารถน าไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคว์าดเส้นและวสัดุท่ี

น ามาใชใ้นการสร้างสรรค ์โดยจ าแนกรายละเอียดเน้ือหาดงัต่อไปน้ี  

 1. หลกัของสติ  

 ขา้พเจา้เร่ิมศึกษาธรรมมะจากการอ่านจากหนงัสือ ก่อให้เกิดมีความเช่ือและศรัทธาในหลกั

ค าสอนจากพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นการกลบัมาศึกษาสภาวะภายในของตน โดยอาศยัศึกษาจาก

ธรรมชาติของความคิด จิตใจ และกายของตนเองเป็นเคร่ืองมือ เพื่อใหท้ราบตน้เหตุท่ีมาของปัญหา

หรือความทุกข ์ ซ่ึงมีหลกัการของการเจริญสติเพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจ จะนอ้มน าสติไปสู่การเขา้ใจ

ธรรมชาติของตนเองทั้งภายนอกและภายใน ขา้พเจา้จะน าหลกัการปฏิบติัไปผนวกลงไปผา่นทศัน

ธาตุต่างๆ ขณะสร้างสรรคผ์ลงาน ใหเ้กิดสุนทรียะและน ามาซ่ึงความสงบสุขภายในจิตใจ 

 ตามหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนาเบ้ืองตน้ผูป้ฎิบติั จ  าเป็นตอ้งกลบัไปท่ีฐานท่ีตั้งในทาง

ธรรมคือ สติปัฏฐาน 4  คือการใชส้ติเป็นประธานในการก าหนดระลึกรู้หรือพิจารณาในส่ิง     

ทั้งหลาย ใหรู้้เห็นตามความเป็นจริงในธรรมชาติของส่ิงนั้นๆ        เพื่อฝึกสติพิจารณาและรู้เท่าทนั

ใน    กาย (พิจารณากาย) เวทนา (ผสัสะทางอารมณ์) จิต (ความนึกคิด) ธรรมเพื่อให้เกิดความละวาง     

อุปทานความยดึมัน่ถือมัน่             ซ่ึงเป็นสาเหตุแห่งทุกขห์ลกัการปฏิบติัแยกออกเป็นทั้ง 4 สาย           
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1. กาย - กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติอยูใ่นอริยบถของกายแลว้ใชส้ตินั้นในการพิจารณากายใน

แบบต่างๆ 2. เวทนา - เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือมีสติก าหนดพิจารณาอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ

กระทบคือผสัสะ 3. จิต - จิตตานุปัสสนาสคิปัฏฐานคือการมีสติระลึกรู้เท่าทนั พิจารณาความนึกคิด 

อารมณ์ท่ีเขา้มาในรูปแบบต่างๆ  4. ธรรม - ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการเขา้ถึงความจริงแห่ง

ธรรมท่ีสูงสุด4 

 ร่างกายของมนุษยท์ั้งนามธรรมทางความคิดรวมถึงรูปธรรมทางกาย สามารถเป็นเคร่ืองมือ

ในการระลึกถึงสติไดห้ลากหลายรูปแบบ สติจึงเป็นส่วนเอ้ือหนุนท่ีส าคญัในการน าความคิดและ

ทศันคติท่ีสามารถเตือนตนเอง เม่ือมีส่ิงเร้ามากระทบใหก้ลบัมาระลึกท่ีร่างกายและจิตใจในปัจจุบนั 

ส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติท่ีเช่ือมโยงกบัจิตใจไดม้ัน่คงท่ีสุด ส าหรับขา้พเจา้คือวธีิการสร้าง- 

สรรคผ์า่นทศันธาตุต่างๆ และเปิดพื้นท่ีใหไ้ดศึ้กษาภายในจิตใจท่ีสามารถปรากฏภาพเป็นรูปธรรม  

 2. หลกัการฝึกสติ  

 การจ าแนกเน้ือหาของหลกัการฝึกสติตามหลกัค าสอนของพุทธศาสนา ซ่ึงมีดว้ยกนั 2  

รูปแบบคือ สมถะและวปัิสสนา เพื่อขา้พเจา้จะนอ้มน าไปเป็นแนวทางท่ีจะน าไปผนวกกบัการ

สร้างสรรคด์งัเน้ือหารายละเอียดต่อไปน้ี  

  2.1. สมถะภาวนา หมายถึงความสงบของจิต หลกัแห่งสมถะคือการก าหนดเพง่

จอ้งมองในส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนเกิดความตั้งมัน่ในอารมณ์เดียว โดยมีสติระลึกรู้อยูต่ลอดเวลา การท่ีจิต

จะสงบไดต้อ้งอาศยัการยดึเกาะเป็นอุบายในการปฏิบติั อาทิ ค าบริกรรม พุท -โธ จนจิตตั้งมัน่เป็น

หน่ึงจนไดช่ื้อวา่ สมถภาวนา  โดยสมาธิแบ่งออกเป็นไดห้ลายระดบั ค าวา่ระดบัในท่ีน้ีหมายถึง

ระยะเวลาท่ีจิตตั้งมัน่ไดน้าน อาทิ ทรงสมาธิได ้ 1 นาที ทรงไดค้ร่ึงชัว่โมง หรือทรงสมาธิไดด้ัง่ใจ

ตอ้งการ แบ่งเป็น 3 ขั้น 1. ขณิกสมาธิ ค าวา่ ขนิกะ แปลวา่เล็กนอ้ย เบ้ืองตน้ หมายถึงการท่ีจิต

สามารถทรงสมาธิไวไ้ดช้ัว่เวลาสั้นๆ อาจเพียงแค่ไม่ก่ีนาที 2. อุปจารสมาธิ  จิตจะสามารถทรงตวัได้

นานกวา่ ขนิกสมาธิ อาจจะเป็นเวลาคร่ีงชัว่โมงหรือหลายชัว่โมง 3. อปัปนาสมาธิ จิตสามารถทรง

สมาธิไดน้านเท่าท่ีใจตอ้งการ5 

                                                           
4 พศิน อินทรวงศ,์ สมถะเท้าขวา วปัิสสนาเท้าซ้าย, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพฯ: บริษทัอมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิช
ช่ิง จ ากดั, 2555), 75-81. 
5 เร่ืองเดียวกนั, 32-36. 
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  สมถะภาวนาจึงเป็นหน่ึงในแนวทางปฏิบติัเจริญสติ ซ่ึงจากประสบการณ์ของ

ตนเองคือจากรับรู้ทางสายตาดว้ยการเพง่มองซากแมลงในพื้นท่ีเดิมเป็นระยะเวลานาน   ก่อเกิด

ภาวะเล็กๆ ภายในจิตใจท่ีก่อก าเนิดรวมตวักนัของสติจนเกิดสมาธิ เช่ือมโยงกบัอุบายวธีิของสมถะ

ภาวนา ตอ้งมีเคร่ืองยดึเกาะเพื่อนอ้มน าจิตให้เกิดสมาธิ จึงเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้ไดเ้ร่ิมปฏิบติั

เจริญสติในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นหนทางท่ีจะนอ้มน าหลกัวธีิการไปใชใ้นการสร้างสรรค์  

  2.2. วปัิสสนาภาวนา หมายถึงการเห็นรู้แจง้ต่อสภาวะของส่ิงนั้นท่ีเกิดข้ึนตาม

ความเป็นจริง เกิดปัญญารู้แจง้ความจริงในส่ิงต่างๆ ละความหลงผดิยดึมัน่ในส่ิงทั้งหลายได ้

พิจารณาหลกัแห่งความเป็นจริงดว้ยก าลงัจากสมถะภาวนา6 

  โดยธรรมชาติของจิตใจมนุษยจิ์ตจะรับรู้ทั้งความวุน่วายและความสงบสุขภายใน

จิตใจ จึงพบวา่เป็นความจริงของจิตท่ีส่งออกไปรับรู้ส่ิงภายนอก ท าใหเ้กิดความคิดท่ีวนเวยีน

ตลอดเวลา สมาธิในขั้นสมถะจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีส่งผลใหก้ าลงัจิตเกิดความตั้งมัน่ จึงเกิดสติท่ีจะ

กลบัมารู้ถึงปัญหาต่างๆตามความเป็นจริง ทุกสรรพส่ิงยอ่มเกิดข้ึนจากส่ิงเล็กก่อตวัเป็นมวลน ้าหนกั

และยอ่มสลายคลายตวัออกไปเป็นส่ิงเล็กเช่นเดิม นัน่คือวปัิสสนาภาวนาในมุมมองของขา้พเจา้ ซ่ึง

ขา้พเจา้จะนอ้มน าไปปรับประยกุตใ์ชผ้นวกกบัการสร้างสรรคว์าดเส้น  

 กล่าวโดยสรุปในดา้นเน้ือหาของทั้งสองรูปแบบของหลกัการฝึกสติ อาจถูกจ าแนกในเร่ือง

ของความหมายท่ีแตกต่างกนั แต่ทุกส่วนลว้นเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เก่ียวเน่ืองเกิดเป็นล าดบัขั้น

ของจิต ซ่ึงทั้งสองรูปแบบมีส่วนส าคญัท่ีสุดคือ การนอ้มน าใหต้ระหนกัถึงการมีสติในขณะปัจจุบนั

ท่ีด ารงอยู ่ คือสติมาสู่สมาธิไปรู้ปัญหาต่างๆ ตามความเป็นจริง จึงเป็นหน่ึงแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้

ไดฝึ้กปฏิบติัสมาธิใหเ้ป็นกิจวตัรเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติท่ี

เช่ือมโยงกบัจิตใจไดม้ัน่คงท่ีสุดส าหรับขา้พเจา้คือวธีิการวาดเส้น เพราะเส้นสามารถผนวกกบัสติ

ควบคู่ไปกบัการแสดงออกในลกัษณะเส้นต่างๆ ท่ีแบ่งเป็นล าดบัขั้นของลกัษณะเส้น ซ่ึงส่งผลต่อ

กระบวนการความคิดของขา้พเจา้จะน าหลกัวธีิการไปใชใ้นการสร้างสรรค ์

  

 

                                                           
6 พศิน อินทรวงศ,์ สมถะเท้าขวา วปัิสสนาเท้าซ้าย, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพฯ: บริษทัอมรินทร์พร้ินติง้แอนดพ์บัลิช

ช่ิง จ ากดั, 2555), 37. 
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 3. หลกัไตรลกัษณ์   

 ลกัษณะสามญัของส่ิงทั้งปวงเป็นการเรียนรู้และท าความเขา้ใจธรรมชาติตามความเป็นจริง  

ทุกสรรพส่ิงลว้นอยูใ่นกฎของความ ไม่เท่ียง  ไม่แน่นอน  ไม่สามารถทรงตวัอยูไ่ดน้าน เป็น

หลกัการใหล้ะความยดึมัน่ถือมัน่    ซ่ึงมีอิทธิพลต่อขา้พเจา้ในการน าหลกัความคิดไปปรับใชใ้นการ

ด าเนินชีวติและการสร้างสรรคผ์ลงานโดยมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี  

 ในชีวติประจ าวนัขา้พเจา้ประสบกบัปัญหาต่างๆ ท่ีทบัถม ก่อเกิดข้ึนภายในจิตใจ โดยไม่ได ้

เขา้ใจเลยวา่ตวัขา้พเจา้เองเขา้ไปยดึถือส่ิงนั้นไว ้ แต่ในความเป็นจริงคือธรรมชาติของจิตเกิดข้ึน 

ตั้งอยูท่่ามกลางและดบัจางหายไป วนเวยีนหยดุคิดไม่ไดเ้ป็นธรรมดาและเราสามารถเรียนรู้และท า

ความเขา้ใจใหก้ระจ่างแจง้ได ้ ซ่ึงท่านพระพุทธทาสภิกขไุดก้ล่าวในหลกัของไตรลกัษณ์ไวว้า่      

“ไตรลกัษณ์” คือ ความเป็น อนิจจงั ทุกขงั และอนตัตา อนิจจงั แปลวา่ไม่เท่ียง; หมายความวา่ส่ิง

ทั้งหลายมีลกัษณะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอไป ไม่มีความคงท่ีตายตวั ทุกขงั แปลวา่เป็นทุกข;์                      

มีความหมายวา่ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงมีลกัษณะท่ีเป็นทุกขม์องดูแลว้สังเวชใจ ท าใหเ้กิดความทุกขใ์จ

แก่ผูท่ี้ไม่เห็นอยา่งแจ่มแจง้ในส่ิงนั้นๆ อนตัตา แปลวา่ไม่ใช่ตวัตน หมายความวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งไม่

มีความหมายแห่งความเป็นตวัเป็นตน ไม่มีลกัษณะอนัใดท่ีจะท าใหเ้รายดึถือไดว้า่มนัเป็นตวัเป็น

ตน7 

 หากมองตามความเป็นจริงทุกส่ิงรอบกายของมนุษย ์ ทั้งความคิดภายในจิตใจและส่ิงท่ีเรา

รับรู้ไดท้างกาย ลว้นเกิดข้ึน ทรงตวัอยูท่่ามกลางและจางหายไปเป็นธรรมดา ส่งผลทางทศันคติของ

ขา้พเจา้ท่ีจะน าหลกัความคิดใชเ้ป็นหลกั เพื่อตระหนกัถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติและน าไปปรับ

ประยกุตใ์ชใ้นกบัการสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองการวาดเส้นและการเลือกสรรวสัดุท่ีมีความหมาย 

 4. พุทธศาสนานิกายเซน  

 ในหลกัค าสอนพุทธนิกาย “เซน” มีหลกัส าคญัท่ีสุด คือการเขา้ถึงธรรมชาติของจิตเดิมแท ้

ดว้ยวธีิการกลบัมาศึกษาตนเอง เพื่อเป็นหนทางไปสู่ความวา่ง และรวมถึงแนวทางการเจริญสติใน

รูปแบบท่ีน าเสนอผา่นผลงานสร้างสรรคท์างทศันศิลป์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีขา้พเจา้จะน าหลกัวธีิ

                                                           
7 พทุธทาสภิกข,ุ คู่มือมนุษย์, ธรรมสภาพิมพเ์ผยแพร่, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ไม่ระบุปีท่ีจดัพิมพ ์), 29. 
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ความคิดไปใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานให้เกิดความงดงามและสอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหาใน

ปัจจุบนั โดยจ าแนกรายละเอียดเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

 ท่านโพธิธรรมไดก้ล่าวไวว้า่ “เซนไดรั้บการถ่ายทอดมาจากพระพุทธองคโ์ดยมิไดเ้ก่ียวพนั

กบัพระสูตรและพระพุทธด ารัสซ่ึงพวกท่านก าลงัศึกษากนัอยู”่ ดว้ยเซนนั้นไม่อาจน าไปสั่งสอนกนั 

ได ้ เพราะเซนสืบผา่นโดยตรงจากอาจารยม์าสู่ศิษยจ์าก “จิตสู่จิต”8 ซ่ึงหลกัส าคญัท่ีสุดในค าสอน

ของนิกายเซนนั้น คือ “การมองดา้นใน” หรือการเฝ้าดูแต่ภายใน หมายถึงการหมุน ให้ “แสง” ของ

ตวัเอง ฉายกลบัเขา้ภายใน ถา้จะเปรียบเราควรเปรียบกบัตะเกียงท่ีมีโป๊ะครอบอยูโ่ดยรอบตวัตะเกียง

ก็ยอ่มสะทอ้นกลบัเขา้ภายใน ไปรวมอยูท่ี่จุดศูนยก์ลางอยูท่ี่ดวงไฟ9 

 โดยธรรมชาติจิตใจของมนุษยม์กัเคยชินกบัการสนใจแต่ภายนอก จนหลงลืมท่ีจะกลบัมา

มองจิตใจตนเองนั้น ขา้พเจา้พบวา่การมีสติคือวธีิการท่ีเตือนตนใหก้ลบัมารู้สึกตวัอยูเ่สมอ อาจจะ

หมายถึงการเพง่มองดูซ่ึงสอดคลอ้งกบั ความหมายของค าวา่ “เซน” ซ่ึงหมายถึง “เพง่”                        

โดยซูซูกิ ซุนริว ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ จิตใหม่หวัใจเซนไวว้า่ เราพูดวา่จดจ่อแต่การจดจ่อไม่ใช่

เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของเซน เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของเซนคือการมองส่ิงต่างๆ อยา่งท่ีมนัเป็น การ

พิจารณาอยา่งท่ีมนัเป็น แลว้ปล่อยใหทุ้กอยา่งผา่นไปขณะท่ีมนัผา่นไป น่ีคือการควบคุมทุกอยา่งใน

ความหมายท่ีกวา้งท่ีสุด โดยท่ีไม่ตอ้งพยายามหยดุความคิดของเธอ แต่ปล่อยใหม้นัหยดุเอง ถา้มี

อะไรแวบเขา้มาในใจ ปล่อยใหม้นัเขา้มาแลว้ก็ปล่อยให้ออกไป ถา้จิตของเธอเช่ือมโยงกบับางส่ิง

บางอยา่งภายนอก จิตนั้นคือ “จิตเล็ก” คือจิตของเธอไม่เช่ือมโยงกบัส่ิงใดทั้งสิน เธอจะเขา้ใจ

กิจกรรมต่างๆ วา่เป็นเพียงคล่ืนจิต แต่ในความเป็นจริงแลว้ จิตของเรารวมทุกส่ิงทุกอยา่งไวแ้ลว้ 

เวลาท่ีเธอคิดวา่มีบางส่ิงบางอยา่งจากภายนอกเขา้มาหมายความวา่มีบางส่ิงบางอยา่งผดุข้ึนในจิต

ของเธอเท่านั้น ไม่มีอะไรจากภายนอกท่ีสร้างปัญหาใหเ้ธอได ้ ตวัเธอเองเป็นคนท่ีท าใหเ้กิดคล่ืน

แห่งจิต ถา้เธอปล่อยไวอ้ยา่งนั้น มนัก็จะสงบลงเอง จิตดวงน้ีเรียกวา่ “จิตใหญ่” 10 
 ขา้พเจา้พบวา่จิตของตนเองนั้นมกัจะส่งออกไหลไปรับรู้กบัส่ิงภายนอกอยูเ่สมอ แต่ไม่ได้

เช่ือมโยงและท าความเขา้ใจกบัส่ิงภายนอกรอบตวั จึงเป็นเหตุใหเ้กิดจิตป่ันป่วน วุน่วาย ถา้เรา

                                                           
8 ติช นทั ฮนัห์, กญุแจเซน, พิมพค์ร้ังท่ี 10, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2551), 15. 
9 พทุธทาสภิกข,ุ สูตรเว่ยหล่าง, (กรุงเทพฯ: เครือเถา, 2549 ), 37. 
10 ชุนริว ซูซุกิ, จติใหม่ หัวใจเซน, (กรุงเทพฯ: ปราณ, 2557), 33-37. 
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ปรับเปล่ียนทศันคติของตนเอง ดว้ยสติท าความเขา้ใจท่ีเป็นกลางในส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นวา่เป็นเพียงเช่น

นั้นเอง ทุกส่ิงทุกอยา่งยอ่มด ารงอยูซ่ึ่งกนัและกนั เกิดข้ึนและผา่นพน้ไป จิตใจของเราก็น ามาซ่ึงการ 

กลบัมาอยูก่บัปัจจุบนั ซ่ึงจะเปิดพื้นท่ีวา่งภายในจิตใจใหเ้กิดการเจริญสติพิจารณาลงไปในส่ิงนั้นๆ 

ก่อเกิดมุมมองนามธรรมคือวา่งจากความคิด จึงเกิดสติเป็นรูปแบบไปสู่ความสงบภายในจิตใจ   และ 

รูปธรรมภายนอกมีพื้นท่ีวา่งจึงเกิดรูปทรงเป็นความหมายในรูปแบบของธรรมชาติ ซ่ึงความวา่งมี

ส่วนใหเ้กิดทั้งรูปทรงและน าไปสู่การไร้รูปทรงท่ีเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั  

 แนวทางการเจริญสติแบบเซนนั้น มีการน าแนวทางสมาธิไปถ่ายทอด ในรูปแบบของการ

สร้างสรรคท่ี์สร้างพื้นท่ีวา่งภายในและภายนอก ผนวกควบคู่กนัไปกบัการสร้างสรรคม์ากมาย อาทิ 

การป้ันถว้ยชา การสานไมไ้ผ ่ รวมถึงจิตรกรรมวาดเส้น โดยนพเกลา้ ศรีมาตยก์ุล ไดก้ล่าวเร่ือง      

เซน:สมาธิกบัการสร้างสรรคศิ์ลปะไวว้า่  

 การเขา้ถึงความวา่งผา่นทางรูปทรงนั้นเป็นส่วนหน่ึงของประเพณี การคน้ควา้ทางจิตของ

พระเซนหรือศิลปินเซน การวาดภาพท่ีเนน้ “พื้นท่ีวา่ง” เทียบเท่ากบัการป้ันถว้ยชากบัการก่อ สร้างท่ี

วา่งทางความหมาย เป็นการแสดงออกถึงความพยายามแสวงหาสุนทรียภาพจากพื้นท่ีวา่งมากกวา่

รูปทรง โดยปล่อยใหผู้ช้มเติมเตม็ความหมายจากพื้นท่ีวา่งนั้นดว้ยตนเอง 

 การสร้างสรรคศิ์ลปะท่ีมีพื้นฐานแนวคิดแบบเซน จึงมีทั้งการใชส้มาธิท่ีกินระยะเวลาอยา่ง

ยาวนานในการสร้างสรรคผ์ลงาน และการฝึกปฏิบติัสมาธิใหแ้กร่งกลา้ก่อนท่ีจะถ่ายทอดพลงัของ

สมาธินั้นออกมาในงานอยา่งฉบัพลนั  ซ่ึงวถีิในการสร้างสรรคง์านดงักล่าวถูกสืบทอดกนัมารุ่นแลว้

รุ่นเล่าจนถึงยคุร่วมสมยัปัจจุบนั โดยศิลปินต่างมีกระบวนการในการสร้างสรรคง์านท่ีแตกต่างกนั

ไปตามพื้นฐานความคิดและความถนดัของแต่ละบุคคล โดยขา้พเจา้ไดห้ยบิยกลกัษณะของสมาธิท่ี

ใชใ้นการสร้างสรรคท่ี์คลา้ยคลึงกบัการสร้างสรรคข์องตนเองคือ ใชส้มาธิแบบกินระยะเวลาในการ

สร้างสรรคง์าน มกัจะใหค้วามส าคญักบักระบวนการในการสร้างสรรคง์านเป็นหลกัส าคญั โดยผล

ท่ีออกมาในดา้นของรูปแบบศิลปะ (Art form) จะส่งผลอยา่งมากและมีแรงปะทะ เม่ือผูช้มเขา้ใจใน

กระบวนการของการสร้างสรรคง์านหรือรู้ท่ีมาท่ีไปของภาพท่ีปรากฏอยูต่รงหนา้11 

                                                           
11 นพเกลา้ ศรีมาตยก์ลุ, ดุลยภาพ: ร่างกายกบัลมหายใจ, (ปริญญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2561), 41. 
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 กล่าวโดยสรุปพุทธศาสนานิกายเซนมีหลกัค าสอนใหศึ้กษาตวัเราเอง เพื่อเขา้ใจในความ

เป็นจริงของธรรมชาติ ในขณะเดียวก็ศึกษาเพื่อวา่งจากตวัเราเองดว้ยเช่นกนั ซ่ึงท าให้จิตไดโ้นม้หา

เช่ือมโยงกบัทั้งธรรมชาติภายในและภายนอกไดส้ัมพนัธ์กนั    เพื่อเปิดพื้นท่ีวา่งภายในจิตใจไดก้วา้ง 

ขยายออกเพื่อพร้อมรับรู้และพยายามเขา้ใจในส่ิงต่างๆ           ท  าใหข้า้พเจา้เกิดความคิดวา่ถา้เราปรับ 

ทศันคติของตนเองเพียงแค่รู้ความทุกขต่์างๆ ท่ีเกิดข้ึนยอ่มผา่นเขา้มาและเบาบางจางลงหายไปเอง 

จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีขา้พเจา้จะน าหลกัความคิดน้ีไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต รวมถึงรูปแบบการ

สร้างสรรคท่ี์สอดคลอ้งกบัการสร้างสรรคข์องตนเอง คือกระบวนการสร้างสรรคท่ี์ใชส้มาธิแบบกิน

ระยะเวลานาน น าไปใชใ้นการสร้างสรรคพ์ื้นท่ีวา่งจากการวาดเส้นและการน าเสนอรูปทรง   

 5. ปรัชญาวะบิ-ซะบ ิ 

 เป็นปรัชญาหน่ึงท่ีมีหลกัความคิดในเร่ืองความจริงแทข้องธรรมชาติลว้นไม่สมบรูณ์แบบ 

ทุกสรรพส่ิงยอ่มมีอยูแ่ละค่อยๆ เส่ือมสลายลงเป็นความธรรมดา เรียบง่าย โดยสามารถซึมซบั

อารมณ์ความรู้สึกจากพื้นผวิของวตัถุต่างๆ หรือภายใตพ้ื้นผวิท่ีธรรมชาติสรรคส์ร้างข้ึนมาลว้นมี

ความหมายและท่ีมาในตวัของวตัถุนั้น  โดยมีเน้ือหาและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 ภาษาญ่ีปุ่น วะบิ-ซะบิ อาจมีความหมายท่ีบ่งบอกถึง การหย ัง่เห็นธรรมชาติท่ีซุกซ่อนอยู่

และถูกมองขา้ม ซ่ึงมีค าภาษาองักฤษท่ีใกลเ้คียงกบัวะบิ-ซะบิท่ีสุดอาจไดแ้ก่ค าวา่ “ rustic ” นิยามค า 

ค าน้ีวา่ “ เรียบๆ ไม่มีชั้นเชิง ไม่ซบัซอ้น ” ...(มี) ผวิสัมผสัหยาบหรือขรุขระ12   เป็นเน้ือหาท่ีกล่าวไว้

ในเบ้ืองตน้อยา่งตรงไปตรงมา แต่ในเบ้ืองลึก เลนนาร์ด โคเรน ไดเ้ขียนไวว้า่ สรรพส่ิงไม่ย ัง่ยนื

ถาวรเป็นการเล่ือนไหลไปสู่ความวา่งเปล่านั้นเป็นสากลและด าเนินไปไม่หยดุย ั้ง สรรพส่ิงไม่

สมบรูณ์แบบ ไม่มีส่ิงใดก าเนิดมาสมบรูณ์แบบ    เม่ือเพง่มองส่ิงหน่ึงส่ิงใดใกล้ๆ  เราก็มกัจะเห็น

ต าหนิ    ใบมีดโกนท่ีวา่คมกริบ หากส่องดูดว้ยแวน่ขยายก็จะเห็นอณูเน้ือท่ีหยกับ่ินและสึกกร่อน13 

 เฉกเช่นเดียวกบัร่างกายของมนุษยเ์ม่ือมองลึกลงไปภายใตผ้วิหนงั ธรรมชาติของเส้นขน 

ผม หลุดร่วงไปโดยท่ีตวัเราเองไม่รู้ตวัอยูต่ลอดเวลา รวมถึงสภาวะจิตใจมีเร่ืองราวท่ีสับสนจากการ

รับส่ิงต่างๆ ภายนอก จิตท่ีเกิดข้ึนรับรู้ สึกกร่อน และค่อยๆ หลุดจางหายไปอยูต่ลอดเวลาเช่นกนั 

                                                           
12 เลนาร์ด โคเรน, วะบ-ิซะบ,ิ (กรุงเทพฯ: Openbook, 2562), 41. 
13 เร่ืองเดียวกนั, 96-97. 
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แปรผนัเปล่ียนแปลงไปในเร่ืองต่างๆ ไม่มีส่ิงใดมีความสมบรูณ์แบบซ่ึงธรรมชาติภายในตวัเราเอง

นั้นคือความเป็นจริงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไปได ้โดยเลนนาร์ด โคเรนไดเ้ขียนไวว้า่ 

 การยอมรับส่ิงซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ได ้ เป็นความช่ืนชมยนิดีทางสุนทรียภาพในความชัว่คราว

ของชีวติ ตน้ไมท่ี้ดกด่ืนดอกใบแห่งฤดูร้อน บดัน้ีกลายเป็นก่ิงเปลือยเปล่าใตฟ้้าฤดูหนาว ภาพแบบ 

วะบิ-ซะบิโนม้ใจใหใ้คร่ครวญถึงความตายของเราเอง และปลุกความเปล่ียวดายอาลยั มนัก่อใหเ้กิด 

ความคลายใจปนเศร้าวา่สรรพส่ิงต่างมีชะตากรรมเดียวกนั14 ท าใหข้า้พเจา้เกิดความเขา้ใจแลว้วา่ทุก  

สรรพส่ิงภายนอกลว้นกลบัคืนสู่สภาวะเดิมของตนคือความวา่งเปล่าในรูปแบบเดียวกนั รวมถึง

ความรู้สึกภายในมีเกิดข้ึนและยอ่มคลายจางลงสู่ความวา่งเปล่าเช่นกนั.   

 กล่าวโดยสรุปจากเน้ือหาท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ท าใหข้า้พเจา้เกิดมโนคติเร่ืองความไม่สมบรูณ์

ของทุกสรรพส่ิงลว้นมีหนทางเดียวกนัไปสู่ความวา่ง ซ่ึงท าใหต้ระหนกัถึงรูปธรรมทางกายและ

นามธรรมทางใจของตนนั้นก็ไม่ไดส้มบรูณ์แบบเช่นกนั ตวัแปรจากธรรมชาติท่ีไม่สมบรูณ์แบบจึง

เป็นแรงบนัดาลใจเบ้ืองตน้ ท่ีเก้ือหนุนใหเ้กิดการซึมซบัความงดงามในเบ้ืองปลาย เช่ือมโยงให้

ตระหนกัถึงความวา่งเปล่าของสรรพส่ิงท่ีธรรมดาและเรียบง่าย ขา้พเจา้จึงจะน าหลกัความคิดไปใช้

ในการเลือกสรรวสัดุธรรมชาติท่ีจะน ามาสร้างสรรค์ โดยมีท่ีมาจากการก าเนิดและเส่ือมสลาย

รวมถึงการน าเสนอรูปทรงของซากแมลง  

 จากการศึกษาและไดร้วบรวมขอ้มูลจากอิทธิพลความคิดจากศาสนาและปรัชญา ท าให้

ขา้พเจา้เกิดความคิดท่ีจะน าไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรค ์ ท่ีมีความสอดคลอ้งและควบคู่ไป

กบัสภาวะจิตใจใหม้ากท่ีสุดดงัตารางต่อไปน้ี  (ตารางท่ี 1) 

 

 

 

 

                                                           
14 เลนาร์ด โคเรน, วะบ-ิซะบ,ิ (กรุงเทพฯ: Openbook, 2562), 108. 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการสังเคราะห์ขอ้มูลจากอิทธิพลทางความคิดจากศาสนาและปรัชญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อทิธิพลความคิดจากศาสนาและปรัชญา  น าไปใช้ทศันศิลป์ 
 

หลกัของสติ 
        ผนวกสติลงไปขณะสร้างสรรคผ์า่น 
        ทศันธาตุต่างๆ 

 

ล าดบัขั้นของสมาธิ         ลกัษณะของเส้นท่ีถูกแบ่งออกเป็น 
        หลากหลายขนาด 

 

หลกัไตรลกัษณ์      
        ลกัษณะของเส้นและวสัดุท่ีน ามา 
        สร้างสรรค ์

 
พุทธศาสนานิกายเซน 

        พื้นท่ีวา่งของลกัษณะเส้น และรูปทรงใน  
        การน าเสนอ รวมถึงแนวทางการเจริญสติ 
        ท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค ์

ปรัชญาวะบิ-ซะบิ         วสัดุธรรมชาติและการน าเสนอรูปทรง 
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อทิธิพลจากผลงานของศิลปินกรณีศึกษา  
 ในการศึกษาผลงานจากภาพลกัษณ์ภายนอก อาจส าคญัรองลงมาจากแก่นสารหรือเน้ือหา

สาระภายในผลงาน ขา้พเจา้จึงก าหนดท่ีจะศึกษาผลงานท่ีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีลกัษณะ

เรียบง่ายแฝงความสงบ มีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองธรรมชาติและหลกัการเจริญสติ โดยศึกษา

จากผลงานท่ีมีรูปแบบการวาดเส้นเป็นหลกัส าคญั อนัสอดคลอ้งท่ีจะก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจและ

สอดคลอ้งกบัผลงานสร้างสรรค ์ สามารถน าไปปรับใชใ้นผลงานสร้างสรรคข์องตนเองจากศิลปิน

ไทยและศิลปินต่างประเทศ ตามเน้ือหาและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลงานศิลปิน อนันต์ ปาณินท์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ภาพผลงานศิลปิน อนนัต ์ปาณินท์,  “Untitle No.2” 
 ท่ีมาของภาพ: ผลงาน อนันต์ ปาณนิท์, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 12 กรกฎาคม 2564,  
 เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.barameeofart.com/product_ detail.php?id=2488&page 
 =1&event_s=&artist_s=475&lang= 
 

http://www.barameeofart.com/product_%20detail.php?id=2488&page%20%09=1&event_s=&artist_s=475&lang
http://www.barameeofart.com/product_%20detail.php?id=2488&page%20%09=1&event_s=&artist_s=475&lang
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 จิตรกร “อนนัต ์ปาณินท”์ อาย ุ82 (เกิด 26 มิ.ย. 2481) ชาวกรุงเทพฯ ส าเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ศิลปะบณัฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร เป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงสร้างสรรคศิ์ปะจิตรกรรมร่วมสมยั ซ่ึงมีรูปแบบลกัษณะพิเศษเฉพาะ

ตน ตลอดช่วงเวลาหกทศวรรษท่ีผา่นไป เร่ิมตน้จากมิติมุมมองแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติผา่น

ความรู้สึกความงามความสะเทือนใจในอารมณ์ เร่ิมเปล่ียนแปลงสู่รูปแบบก่ึงนามธรรมท่ีส่ือสาร

จินตนาการผา่นนามธรรมและสรีระรูปทรงของมนุษย ์ จากนั้นไดก้า้วขา้มสู่ช่วงเวลาการเปล่ียน 

แปลงเป็นรูปวตัถุส่ิงของเคร่ืองใชว้ถีิวฒันธรรมไทย  

 ดว้ยพลงัสร้างสรรคท่ี์ไม่หยดุน่ิง ผลงานของเขาไดพ้ฒันาปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบท่ีซบั- 
ซอ้นแต่เรียบง่าย ในมิติแห่งสัจธรรมของธรรมชาติและจิตวญิญาณความศรัทธาของมวลมนุษย์
ปรากฏรูปสัญญะจิตรกรรม ดว้ยลีลาเทคนิคสีน ้ามนับางเบาปาดป้ายและเช็ดออกใหเ้กิดสีอ่อน
สะอาดในโทนสีท่ีเร้าอารมณ์สนองความงามจิตรกรรมร่วมสมยัอยา่งลึกซ้ึง15  

ลกัษณะทางกายภาพของผลงานมีลกัษณะรูปแบบจิตรกรม 2 มิติ ก่ึงนามธรรม ผลงานท่ีมี
ช่ือวา่ “ Untitle No.2 ”  ใชเ้ทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ มีมุมมองของรูปทรงท่ีมาจากธรรมชาติ เป็น
รูปทรงใบไม ้ ก่ิงไม ้ และดอกไมโ้ทนสีของรูปทรงเป็นสีน ้าตาล ใหค้วามรู้สึกถึงความแหง้แลง้ ดว้ย
ใบไมแ้หง้ท่ีแฝงไปดว้ยความเบิกบาน จากการสานร้อยเรียงต่อกนัจนประกอบเป็นรูปทรงใหม่ ท่ีมี
เส้นน าสายตาจากมุมดา้นซา้ยของภาพมาถึงดา้นบนขวาของผลงาน มีรูปทรงคลา้ยวงกลมเป็น
ประธานของภาพ โทนสีของภาพเป็นลกัษณะสีเอกรงณ์คือ ด า น ้าตาล ขาว จึงเกิดระยะในผลงาน
อยา่งชดัเจนและใหค้วามรู้สึกของรูปทรงมีความเด่นชดัข้ึนมาจากพื้นหลงัของผลงานท่ีเป็นสีด า จึง
เปิดจินตนาการใหแ้ก่ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัผลงานท่ีสามารถน าไปปรับประยกุตด์งั
เน้ือหาต่อไปน้ี 

วเิคราะห์ผลงานศิลปินอนันต์ ปาณนิท์ 
 ด้านเน้ือหาของผลงาน การน าเสนอเน้ือหาของศิลปินคลา้ยคลึงกบัขา้พเจา้ เร่ืองการเลือก
มุมมองท่ีมีแรงบนัดาลใจมากจากธรรมชาติใกลต้วั โดยศิลปินมีมุมมองการเลือกรูปทรงจาก
ธรรมชาติ อาทิ เถาวลัย ์ ใบไม ้ ดอกไม ้ เป็นตน้ ท่ีน ามาประกอบเป็นรูปทรงใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ความรู้สึกภายในจิตใจ สะเทือนอารมณ์และน าเสนอผา่นการสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคสีน ้ามนั 

 

                                                           
15 สยามรัฐออนไลน์, วฒันธรรม - อาร์ตตสิ “อนันต์ ปาณินท์”ศิลปะ“...การเดนิทางท าให้เราตวัเลก็ลง...”, 
accessed 12 กรกฎาคม 2564, accessed from https://siamrath.co.th/n/152062  
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ด้านเทคนิควธีิการของผลงาน   ศิลปินใชเ้ทคนิคสร้างสรรคผ์ลงานจากกระบวนการของสี 

น ้ามนัท่ีแหง้ชา้จึงสามารถเช็ดออก ปาดและลบ ใหเ้กิดพื้นท่ีวา่ง มีลกัษณะท่ีใหค้วามรู้สึกบางเบา 
หนาแน่น แต่แฝงไปดว้ยความคิดในเชิงปรัชญาคือเร่ืองการเกิดและดบั ปรากฏเป็นรูปทรงธรรมชาติ 
ก่ึงนามธรรม จากการลดทอนรูปทรงบางส่วนแต่คงความเป็นธรรมชาติไว ้ จึงก่อใหค้วามรู้สึกพร้ิว
ไหวเรียบง่ายสอดคลอ้งไปกบัเปิดจินตนาการของภาพให้เกิดความผอ่นคลาย 

  จากการวเิคราะห์ผลงานของศิลปินอนนัต ์ ปาณินท ์ ขา้พเจา้จึงพบวา่ทั้งเน้ือหาและเทคนิค
วธีิการ สามารถน าไปปรับประยกุตม์าใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ได ้ คือ 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองใชรู้ปทรงธรรมชาติแทนความรู้สึกในการน าเสนอ ทางดา้นกายภาพของ
ผลงานเทคนิควธีิการวาดเส้น ดว้ยวธีิการลบ เช็ดออก เกิดเป็นพื้นท่ีวา่งท่ีใหค้วามรู้สึกบางเบา สวา่ง 
สะอาด  
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2. ผลงานศิลปิน นพนันท์ ทันนารี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ภาพผลงานศิลปิน นพนนัท ์ทนันารี, “มวลชีวติแห่งความสงบ หมายเลข2”  
 ท่ีมาของภาพ: ผลงาน นพนันท์ ทนันารี, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 11 ตุลาคม 2563,  
 เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.rama9art.org/noppanan/works.html. 

ศิลปินนพนนัท ์ ทนันารีเป็นศิลปินชาวไทย มีพื้นเพถ่ินก าเนิดท่ีจงัหวดัเชียงราย ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ศิลปะบณัฑิต(ศิลปไทย) และระดบัปริญญาโท ศิลปะมหาบณัฑิต      
(ศิลปไทย) จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 ผลงานส่วนใหญ่ของศิลปินมีแรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติทิวทศัน์ ท่ีส่งผลต่อการสร้าง- 
สรรคผ์ลงานของศิลปิน ซ่ึงมีบทความของโอชนา พูลทองดีวฒันา ท่ีกล่าวถึงผลงานของศิลปินไวใ้น
สูจิตบตัรของนิทรรศการ “บรรยากาศแห่งความสงบ” ไวว้า่ นพนนัท ์ ทนันารี คือหน่ึงในศิลปินท่ี
ศึกษาธรรมะ และสร้างสรรคศิ์ลปะจากธรรมชาติบนัดาลใจ โดยใชเ้ทคนิคการวาดเส้น ดว้ยหมึกจีน 
ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีความเรียบง่าย ผา่นการใชเ้ส้นท่ีเกิดจากการเขียนดว้ยปากกาไมไ้ผท่ี่ประดิษฐเ์อง 
ผนวกกบัการโนม้น าจิตใจเขา้ไปสัมผสัธรรมชาติ และศึกษารูปทรงของธรรมชาติจากสถานท่ีจริง 

http://www.rama9art.org/noppanan/works.html
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ดว้ยความสงบ และอ่อนนอ้ม ท าใหส้ามารถถ่ายทอดธรรมชาติไดอ้ยา่งมีชีวติ จึงเปรียบเสมือนดัง่
การเจริญสติภาวนา16 
 ลกัษณะกายภาพของผลงานสร้างสรรค ์ ผลงานมีลกัษณะรูปแบบจิตรกรรมวาดเส้น 2 มิติ   
มีช่ือวา่ “มวลชีวติแห่งความสงบ หมายเลข2”  เม่ือมองดูในช่วงแรกผลงานมีบรรยากาศท่ีให้
ความรู้สึกผอ่นคลาย สงบ เด่นชดัมากท่ีสุด แต่เม่ือมองดูในระยะใกลก้ลบักลายเป็นเส้นของหมึกจีน
ท่ีซอ้นทบักนัเกิดมิติท่ีหลากหลายบนกระดาษสา ลกัษณะสีของผลงานเป็นโทนสีเอกรงณ์ ด า เทา 
ขาว เป็นรูปทรงของตน้หญา้เล็กๆ ในอริยะบถต่างๆ ท่ีประกอบรวมกนัเป็นกลุ่มมวลน ้าหนกั ผนวก
รวมกบัพื้นท่ีวา่ง โดยพื้นท่ีวา่งท่ีถูกเวน้ไวก่้อเกิดเป็นช่องวา่งของผวิน ้าท่ีน่ิงสงบ จนเกิดความคิดใน
เชิงปรัชญา ผา่นการวเิคราะห์ของขา้พเจา้ดงัเน้ือหาต่อไปน้ี   

วเิคราะห์ผลงานศิลปิน นพนันท์ ทนันารี 
 ด้านเน้ือหาของผลงาน การน าเสนอผลงานของศิลปินคลา้ยคลึงกบัการสร้างสรรคข์อง
ขา้พเจา้ เร่ืองของการใชภ้าพแทนจากส่ิงเล็กๆ ในธรรมชาติ อาทิ ตน้หญา้เล็กๆ กุ่มกอพุม่ไม ้เป็นตน้
ท่ีปกติผูค้นมกัไม่ไดส้นใจ ซ่ึงศิลปินหยบิยกมาน าเสนอประกอบเป็นภาพทิวทศัน์ทอ้งทุ่ง มีมุมมอง
จากระยะใกลไ้ปสู่ไกล ท่ีใหบ้รรยากาศสงบ เยน็และเรียบง่าย สร้างสรรคใ์นพื้นท่ีกวา้งใหญ่ของ
ผลงานเหมือนสภาวะท่ีโปร่ง โล่ง และผอ่นคลาย โดยการสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิควาดเส้น ซ่ึงส่ง
สะทอ้นความรู้สึกแก่ขา้พเจา้ถึงความวา่งท่ีเช่ือมโยงน าพาไปสู่ความสงบของจิตใจ  
 ด้านเทคนิควธีิการของผลงาน ศิลปินใชก้ระบวนการสร้างสรรค ์ ดว้ยเทคนิควาดเส้นดว้ย
หมึกจีนบนกระดาษสา ซ่ึงความพิเศษคือวสัดุทุกอยา่งน าเสนอเป็นวสัดุท่ีท ามาจากธรรมชาติ 
ก่อใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สึกอนัสอดคลอ้งกบัธรรมชาติภายในและภาวะภายในจิตใจ โดยการสร้าง- 
สรรคจ์ากล าดบัเส้นท่ีแตกต่างกนั อาทิ เส้นโคง้ เส้นตรง เส้นเฉียงข้ึน ซ่ึงเช่ือมโยงกบัสมาธิของ
ศิลปินจากเส้นท่ีใหญ่ดว้ยลกัษณะหญา้ท่ีซดัส่ายไปตามลมสู่เส้นท่ีเล็กจางหายไปไกลสายตา 
ลกัษณะของเส้นเปรียบเป็นตวัแทนของสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละจางหายไปเป็นล าดบัขั้น 
 จากการวเิคราะห์ผลงานของศิลปินพบวา่ทั้งเน้ือหาและเทคนิควธีิการสามารถน าไปปรับ
ประยกุตม์าใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองได ้ คือ การใชล้กัษณะของเส้นท่ี
เป็นตวัแทนความรู้สึกภายในจิตใจคลา้ยการเจริญสติ จากเส้นท่ีเบลอไปสู่เส้นท่ีชดัเจน ซ่ึงเช่ือมโยง
กนัดา้นเน้ือหาให้เกิดความคิดในเชิงปรัชญาเร่ืองเกิดข้ึนและดบัไป 

                                                           
16 นพนนัทร์ ทนันารี, สูจติบัตรนิทรรศการ “บรรยากาศแห่งความสงบ”, (กรุงเทพฯ: trickthink by wonaek 
juntaratip, 2557), 3. 
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3. ผลงานศิลปิน โมโตอ ิยามาโมโต  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3 ภาพผลงานศิลปิน โมโตอิ ยามาโมโต, “Floating Garden”  
 ท่ีมาของภาพ: Motoi Yamamoto, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 19 กรกฎาคม 2564, 

 เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.yatzer.com/return-to-the-sea-motoi-yamamoto 

https://www.yatzer.com/return-to-the-sea-motoi-yamamoto
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ภาพท่ี 4 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปิน โมโตอิ ยามาโมโต, “Floating Garden” (รายละเอยีด)  
 ท่ีมาของภาพ: Motoi Yamamoto, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 13 กนัยายน 2564, 

 เขา้ถึงไดจ้าก: https://www.yatzer.com/return-to-the-sea-motoi-yamamoto 

 /slideshow/14  

 ศิลปินเกิดท่ีเมืองโอโนมิจิ จงัหวดัฮิโรชิม่าในปี 2509 ส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัศิลปะคา

นาซาวา่ในปี 2538 ปัจจุบนัอาศยัอยูท่ี่คานาซาวา่ จงัหวดัอิชิคาวา่17 

 ศิลปินไดก้ล่าวถึงผลงานของตนเองไวว้า่ “การวาดเขาวงกตดว้ยเกลือก็เหมือนการติดตาม

ความทรงจ าของผม ความทรงจ าดูเหมือนจะเปล่ียนไปและหายไปตามกาลเวลา  อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ี

ผมตอ้งการคือการจบัภาพช่วงเวลาท่ีหยดุน่ิง ซ่ึงไม่สามารถบรรลุไดผ้า่นรูปภาพหรืองานเขียน ส่ิงท่ี

ผมมองหาเม่ือส้ินสุดการวาดรูปอาจเป็นความรู้สึกสัมผสัไดถึ้งความทรงจ าอนัล ้าค่า…” ส าหรับ       

ยามาโมโตะแลว้ ภาพทะเลเกลือของศิลปินท าหนา้ท่ีเหมือนคล่ืนความถ่ี ท่ีท าใหเ้ขาปรับทุกส่ิง

                                                           
17 Motoi Yamamoto, About, accessed 13 กนัยายน 2564, accessed from https://www.motoi-
works.com/en/about. 

https://www.yatzer.com/return-to-the-sea-motoi-yamamoto
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รอบตวัไดเ้กือบจะเหมือนกบัการท าสมาธิจริงๆ แลว้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบ าบดัท่ีไม่มีวนั

จบส้ิน     หลงัจากนอ้งสาวของศิลปินเสียชีวติจากโรคมะเร็งสมองขั้นรุนแรงในวยั 24 ปี ดูเหมือนวา่ 

มนัจะเป็นวธีิของศิลปินท่ีจะไม่ปล่อย “ความทรงจ า” น้ีไป ซ่ึงศิลปินไดก้ล่าวถึงขณะวาดภาพไวว้า่ 

 ขณะท่ีวาดภาพ   ยามาโมโตะ  ดูเหมือนจะเขา้สู่ภวงัคท่ี์พาตวัเองไปไกลถึงส่วนลึกของจิต 

ส านึกของตนเองและเขา้สู่โลกแห่งสันติภาพและความเงียบสงบ  ในความเป็นจริงในขณะท่ีศิลปิน

สร้างสรรคดู์เหมือนวา่ตนเองจะห่างไกลจากความเป็นจริง ไม่วา่ผูช้มจะรายลอ้มมากเพียงใด การ

สร้างสรรคแ์ต่ละคร้ังเป็นประสบการณ์ท่ีสะกดจิตผูช้มและท าใหโ้ลกหยดุชะงกั เป็นประสบการณ์ท่ี

สงบ ซ่ึงผูช้มจะซึมซบัในพิธีกรรมซ ้ าๆ ของศิลปินและเขา้ใจมากข้ึนเม่ือภาพปรากฏสมบรูณ์ทั้งหมด 

 เกลือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีความส าคญัอยา่งมากส าหรับแหล่งท่ีมาของชีวติศิลปิน  ตลอดจน
เป็นองคป์ระกอบในการช าระลา้ง และมกัใชใ้นพิธีเฉลิมฉลองชีวติและความตาย  เตือนความทรงจ า
ของชีวติชัว่คราว  
 อนัท่ีจริงหลงัจากการแสดงแต่ละคร้ัง ศิลปินมกัจะน าเกลือกลบัคืนสู่แหล่งน ้าเสมอ ในพิธีท่ี
มีช่ือวา่ Return to the Sea ซ่ึงส าหรับเขามีความส าคญัพอๆ กบัการสร้างผลงานข้ึนมาเอง เกลือ
กลบัคืนสู่ทะเล เหมือนกบัร่างกายกลบัคืนสู่ดินหลงัความตาย ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการหลุดพน้
และความไม่ย ัง่ยนืของชีวติ18  
 ลกัษณะทางกายภาพของผลงานสร้างสรรคข์องศิลปิน ผลงานมีลกัษณะแปรเปล่ียนตาม

พื้นท่ี โดยใชว้สัดุเกลือลากเส้นใหเ้กิดรูปทรงธรรมชาติ จดัอยูใ่นหมวดประติมากรรมนูนต ่า ศิลปิน

สร้างสรรคด์ว้ยขนาดผลงานท่ีใหญ่ในพื้นท่ีภายในอาคาร ขา้พเจา้ไดเ้ลือกผลงานจากนิทรรศการ 

“Return to the Sea” ผลงานมีช่ือวา่  “Floating Garden” แสดงผลงาน ณ The Mint Museum ท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ีสร้างพุทธศกัราช 2556 เม่ือมองในระยะไกลคลา้ยคลึงกบัภาพ

จิตรกรรม 2 มิติ แต่เม่ือมองดูในระยะใกลเ้ป็นวสัดุเกลือท่ีเป็นกองนูนข้ึนมาเป็น 3 มิติ ลกัษณะสีของ

ผลงานเป็นโทนสีเอกรงณ์สีขาว โดยใชม้วลน ้าหนกัของกองเกลือเกิดเป็นน ้าหนกัขาว เทา ด าท่ี

ประกอบอยูใ่นรูปทรงของมวลเส้น ท่ีรวมกนัเกิดเป็นรูปทรงขนาดใหญ่ โดยใชพ้ื้นท่ีวา่งของสถานท่ี

ประหน่ึงเป็นเฟรมผา้ใบขนาดใหญ่ จากการค่อยๆ ลากเส้นดว้ยเกลือต่อเน่ืองให้เกิดเป็นมวลรูปทรง

ท่ีใหค้วามหมาย ในเชิงปรัชญาผา่นการวเิคราะห์ดงัเน้ือหาต่อไปน้ี     

                                                           
18 Rooksana Hossenally, Return to The Sea, accessed 13 กนัยายน 2564, accessed from  
https://www.yatzer.com/return-to-the-sea-motoi-yamamoto. 
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วเิคราะห์ผลงานศิลปินโมโตอ ิยามาโมโต 
 ด้านเน้ือหาของผลงาน ศิลปินไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความเศร้าโศก เม่ือนอ้งสาวเสียชีวติ 
โดยน าเสนอรูปทรงธรรมชาติท่ีแปรเปล่ียนตลอดเวลา อาทิ มวลของสภาวะอากาศ ท่ีใหค้วามรู้สึก
ถึงความเคล่ือนไหวของผลงานและใหค้วามหมายเชิงปรัชญาคือการเกิดข้ึนและดบัไป ผนวกกบั
วสัดุท่ีศิลปินใชคื้อเกลือ ซ่ึงมีความหมายถึงการวนเวยีนจากน ้าทะเลแปรเปล่ียนแหง้เป็นเกลือ สร้าง 
สรรคด์ว้ยวธีิการวาดเส้นดว้ยเกลือใหเ้กิดรูปทรง เพื่อพิจารณาความไม่แน่นอนของชีวติไปสู่ความ
วา่งภายในจิตใจคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัผลงานของขา้พเจา้ทั้งเร่ืองการ
น าเสนอรูปทรงธรรมชาติและวสัดุท่ีน ามาสร้างสรรค์ 
 ด้านเทคนิควธีิการของผลงาน ศิลปินสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยวธีิการการวาดเส้นจากวสัดุ
เกลือ มีลกัษณะของเส้นท่ีเป็นรูปแบบ 3 มิติจากเส้นตรง เส้นโคง้ สร้างสรรคป์ระกอบรวมกนักบั 
พื้นท่ีวา่งของสถานท่ีภายในอาคาร เช่ือมโยงกนักบัความวา่งภายนอกและคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติ
ท่ีเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีวา่งภายในจิตใจ ผนวกกบัความหมายของวสัดุจากธรรมชาติคือเกลือใหค้วาม- 
รู้สึกการตระหนกัถึงความไม่แน่นอนของชีวติ  
 จากการวเิคราะห์ผลงานของศิลปินจึงพบวา่ทั้งเน้ือหาและเทคนิควธีิการ รวมถึงวสัดุท่ีน ามา
เสนอภายในผลงานสามารถน าไปปรับประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานของตนได ้
คือ การใชว้สัดุจากธรรมชาติเพื่อสร้างความหมายถึงสัจธรรมความเป็นจริงของธรรมชาติแฝงความ
บริสุทธ์ิของตวัวสัดุเอง เช่ือมโยงกบัดา้นเน้ือหาใหเ้กิดความคิดมุมมองเชิงปรัชญาเพื่อใหต้ระหนกั
ถึงความชัว่คราวของชีวติ และการสร้างสรรคเ์ส้นท่ีค่อยๆ ลากคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติท่ีส่งผลใน
ดา้นเน้ือหาภายในจิตใจ  
 ขา้พเจา้ไดส้ังเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพของผลงานศิลปิน ท่ีสอดคลอ้งกบัผลงาน
สร้างสรรคข์องตนเอง ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจท่ีสามารถน าไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคต์าม
ตารางดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี 2) 
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ศิลปิน ลกัษณะทางกายภาพของผลงานศิลปิน ปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ 

1.อนันต์ 
ปาณนิท์ 

ลกัษณะวธีิการ ปาด ลบ เช็ดออก 
 
 

ลกัษณะเส้นดว้ยเทคนิคการลบ เช็ดออก 
 
 

2.นพนันท์  
ทนันารี 

ลกัษณะเส้นท่ีแตกต่างกนัใหญ่ไปสู่เล็ก 
 
 

เส้นท่ีแตกต่างกนัเบลอไปสู่ชดั 
 
 

3.โมโตอ ิ
ยามาโมโต 

วสัดุท่ีใชใ้นการน าเสนอ คือ เกลือ 
 
 

วสัดุท่ีใชใ้นการน าเสนอ คือ ผงคาร์บอน 
และผงสีฝุ่ น 

 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการสังเคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพจากผลงานของศิลปินกรณีศึกษา  
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สรุป  
 เน้ือหาบทขอ้มูลและอิทธิพลของการสร้างสรรค ์ การศึกษาหาขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกบั
กระบวนการความคิดท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีมาและความส าคญัของปัญหาแบ่งออกเป็น 3 ศาสตร์ 
 1. ศึกษาขอ้มูลจากศาสตร์วิทยาศาสตร์ จากหมวดชีววิทยาคือวธีิการส่องขยายดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์สเตอริโอและการถ่ายภาพดว้ยเลนส์ถ่ายใกล ้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลอธิบายคุณสมบติัของกลอ้งท่ี
สามารถปรากฏภาพขนาดเล็กใหข้ยายใหญ่ไดใ้นลกัษณะสามมิติ ใชเ้ป็นขอ้มูลในการปฏิบติั  
 2. ศึกษาขอ้มูลจากศาสตร์ความคิดทางศาสนาและปรัชญา ในเร่ืองหลกัของสติ หลกัการฝึก
สติ หลกัไตรลกัษณ์ พุทธศาสนานิกายเซน รวมถึงไดศึ้กษากระบวนการสร้างสรรคโ์ดยใชส้มาธิ
แบบ และปรัชญาวะบิซะบิ ท าใหพ้บวา่จากขอ้มูลอิทธิพลจากศาสตร์ความคิดทางศาสนา
และปรัชญา ลว้นเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัในเร่ืองของความธรรมดาตามธรรมชาติ ซ่ึงเกิดข้ึน ทรงตวั
และจางหายไปสู่ความวา่ง สอดคลอ้งกบัปัญหาในปัจจุบนัตน ท่ีมีภาวะท่ีสับสน วุน่วายจึงเป็นหลกั
เบ้ืองตน้ ก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการฝึกเจริญสติ ท่ีมุ่งหมายในความสงบและจะน าไปปรับ
ประยกุตใ์ชด้ว้ยการสร้างสรรคใ์หป้รากฏเป็นรูปธรรมทางทศันธาตุ  
 3. ศึกษาขอ้มูลจากศาสตร์ทศันศิลป์ของศิลปินกรณีศึกษา ศึกษาจากศิลปินท่ีสร้างสรรค์
ผลงานจากกายภาพของผลงานท่ีมีรูปแบบธรรมชาติ และมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งไปกบัการเจริญสติ
แบ่งออกเป็น 3 ท่าน 1. อนนัต ์ ปาณิน 2. นพนนัท ์ ทนันารี 3. โมโตอิ ยามาโมโต ก่อใหเ้กิดแรง
บนัดาลใจทั้งเน้ือหาและกายภาพของผลงาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งคลา้ยคลึงกบัผลงานสร้างสรรค์
ของตน ท่ีสามารถน ากายภาพของผลงานศิลปิน ไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรค ์ ใหเ้กิดเป็น
ทศันธาตุใหม่ในรูปลกัษณ์ของตน 
 

 
 



 
 

 

บทที ่3  

การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ช่ือวา่ “จุลภาวะ” ขา้พเจา้ไดก้ าหนดขอบ- 

เขตการสร้างสรรค ์โดยมีท่ีมาจากความรู้สึกภายในจิตใจ ใชเ้ป็นหลกัดา้นเน้ือหาการน าเสนอผลงาน 

เช่ือมโยงใหเ้กิดผลงานทางกายภาพท่ีสมบรูณ์แบบตรงตามประสงค ์ เพื่อใหเ้ห็นถึงขั้นตอนกระบวน 

การซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ขอ้แรกคือขั้นตอนวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน  ขอ้ท่ีสองคือทศันธาตุใน

การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ขอ้ท่ีสามอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์  

ขั้นตอนวธีิการสร้างสรรค์ผลงาน  
 1. ขอบเขตการศึกษาหาข้อมูลในการสร้างสรรค์  

  1.1. การศึกษาหาขอ้มูลจากธรรมชาติ ขา้พเจา้ไดศึ้กษาหาขอ้มูลจากแหล่งพื้นท่ี
ของพิพิธภณัฑธ์รรมชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หมวดแมลงและกีฏวทิยา ภาควชิาชีววทิยา
คณะวทิยาศาสตร์ รวมถึงจากหนงัสือในหมวดชีววทิยาท่ีลงลึกในเร่ืองของวธีิการส่องขยาย ดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์จึงน ามาปรับใชเ้ป็นวธีิการศึกษา และซากแมลงท่ีเก็บสะสมจากการเล้ียงของตนเอง
ใชเ้ป็นตวัแปรธรรมชาติภายนอกท่ีสอดคลอ้งกบัสภาวะภายในท่ีส าคญั (ภาพท่ี 5 - 6) 
 

 

     

  

 

 

 
 

 

               [1]                         [2]  

ภาพท่ี 5 ขอ้มูลจากแหล่งพื้นท่ีของพิพิธภณัฑธ์รรมชาติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    
[1] อุปกรณ์กลอ้งจุลทรรศน์,  

 [2] เคร่ืองมือในการเก็บรักษาซากแมลง  
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ภาพท่ี 6 ขอ้มูลจากซากแมลงท่ีเก็บสะสมเพื่อใชใ้นการศึกษา   

  1.2. การศึกษาหาขอ้มูลจากหนงัสือและต ารา ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองกบัหลกัปฎิบติั 
สมาธิและเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติภายใน อาทิ ศาสนาพุทธ พุทธศาสนานิกายเซน และปรัชญาวะบิ
ซะบิ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งตรงกบัสภาวะภายใน โดยเช่ือมโยงไปสู่การน าเสนอในเร่ืองของ
กระบวนการวาดเส้น ทศันธาตุท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์และวสัดุท่ีน าเสนอ  
  1.3. การศึกษาจากผลงานของศิลปิน ท่ีมีลกัษณะการสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบ
จิตรกรรมวาดเส้น            โดยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในลกัษณะเรียบง่ายท่ีแฝงไปดว้ยความสงบ         
ท่ีเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองธรรมชาติ            และสอดคลอ้งกบัเทคนิควธีิการท่ีใชใ้นการน าเสนอ
ผลงานของขา้พเจา้ อาทิ ลกัษณะของเส้น พื้นท่ีวา่ง และวสัดุท่ีน ามาสร้างสรรค ์

 2. ขอบเขตขั้นตอนการศึกษาจากธรรมชาติด้วยวธีิการส่องขยาย  
 ขั้นตอนการศึกษาธรรมชาติดว้ยวธีิการส่องขยาย ขา้พเจา้ไดห้ยบิยมืรูปแบบวธีิการของ      

กีฏวทิยามาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางของตนเอง โดยขา้พเจา้เลือกใชว้ธีิการของกลอ้งดิจิตอลต่อขยาย

ดว้ยเลนส์อแดปเตอร์มาโครและกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอของตนเอง และจดัเตรียมสถานท่ีในพื้นท่ี

สร้างสรรคข์องตนเองใชเ้ป็นพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงน าซากแมลงเป็นครูในการศึกษาคือผเีส้ือและดว้งท่ี

ขา้พเจา้เล้ียงเอง ใชเ้ป็นตน้แบบในการถ่ายส่องขยาย ซ่ึงศาสตราจารยเ์กียรติคุณชลูด น่ิมเสมอได้

กล่าวยกตวัอยา่งวตัถุประสงคข์องการศึกษาธรรมชาติไวว้า่  เพื่อหาความจริงท่ีสอดคลอ้งกบั
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ความรู้สึกภายในของตน19 ซ่ึงการส่องขยายซากธรรมชาติในพื้นท่ีขนาดเล็ก พบวา่ตนเองมีภาวะ 

อารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจท่ีซบัซอ้นสับสนจากภาวะภายนอก เม่ือจดจ่อเพง่ดูซากแมลงในพื้นท่ี

ขนาดเล็ก จึงค่อยๆ ก าเนิดภาวะเล็กๆ ท่ีสงบเรียบง่ายภายก่อเกิดภายในจิตใจ ท าใหข้า้พเจา้ไดซึ้มซบั

ความสงบเงียบและสามารถมองดูรายละเอียดทางกายภาพไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน แบ่งความรู้สึก

ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ   

  2.1. การมองดูในมุมมองทีก่ว้าง เกิดการประมวลความคิดจากลกัษณะกายภาพของ

รูปทรงโดยรวมท่ีใหค้วามรู้สึกน่ิงสงบ ทวา่ในความสงบเงียบกลบัเกิดความคิดท่ีผดุข้ึน ซดัส่าย

ฟุ้งซ่านไปในเร่ืองต่างๆ ภายนอก ภายในช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้ท่ีมองดูความน่ิงของซาก จากนั้น

สภาวะจิตท่ีซดัซ่ายจึงเร่ิมสงบลง โดยการเคล่ือนเลนส์ส่องขยายไปสู่รายละเอียดของซาก 

  2.2. การมองดูในมุมมองรายละเอยีดทีล่กึ เกิดการมองเพ่ง จดจ่อ จึงน าพาสติให้

พิจารณาส่ิงต่างๆ ดว้ยการรับรู้ทางสายตาท่ีปรากฏ จากรายละเอียดช้ินส่วนเล็กๆ อาทิ พื้นผวิ ขน 

เปลือก ท่ีสานร้อยเรียงต่อกนัจึงเกิดเป็นมวลรูปทรง จึงพบวา่ในรูปแบบท่ีสองน้ีสภาวะจิตของ

ขา้พเจา้ตั้งมัน่มากยิง่ข้ึน ซ่ึงเช่ือมโยงกบันามธรรมของความรู้สึกภายในจิตใจให้เกิดความเรียบง่าย 

อิสระ ผอ่นคลาย  เกิดเป็นสมาธิจากการผนวกกนัของสติภายในและกายภาพภายนอก 

 โดยจ าแนกออกเป็นกลอ้งดิจิตอลต่อขยายดว้ยเลนส์อแดปเตอร์มาโคร จะเห็นถึงรูปทรงท่ี

ชดัเจนในมุมมองท่ีกวา้งโดยแบ่งตามล าดบัขั้นของเลนส์ไดแ้ก่ 12mm (ระยะมุมมองท่ีกวา้ง) 24mm 

(ระยะมุมมองท่ีกลาง) 32mm (ระยะมุมมองท่ีลึก) และกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอนั้นจะใหค้วามรู้สึก

ถึงความลึกท่ีแคบเล็กลงไปไดม้ากกวา่ ซ่ึงแบ่งตามล าดบัขั้นของเลนส์ไดแ้ก่ 2x (ระยะมุมมองท่ี

ละเอียดเล็ก) 4x (ระยะมุมมองท่ีรายละเอียดเล็กมากๆ) ดงัภาพต่อไปน้ี (ภาพท่ี 7 - 8 กลอ้งดิจิตอลต่อ

ขยายดว้ยเลนส์อแดปเตอร์มาโคร) และ (ภาพท่ี 9 - 10 กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ)  

 

 
 

 

 

 

                                                           
19 ศ.เกียรติคุณ ชลูด น่ิมเสมอ, วาดเส้นสร้างสรรค์, (กรุงเทพฯ: บริษทัอมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั, 
2553), 43. 
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ภาพท่ี 7 ภาพการส่องขยายผเีส้ือ ดว้ยกลอ้งดิจิตอลต่อขยายเลนส์มาโคร 
 ก าลงัขยายขนาด 12 mm, 20mm, 36mm   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพขณะการถ่ายเก็บขอ้มูลดว้ยกลอ้งดิจิตอลต่อขยายเลนส์มาโคร  

ขยาย 12mm                ขยาย 20mm                

ขยาย 36mm                
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ภาพท่ี 9 ภาพการส่องขยายดว้ง ดว้ยกลอ้งกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ 

ก าลงัขยายขนาด 2x, 4x 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

ภาพท่ี 10 ภาพขณะการถ่ายเก็บขอ้มูลดว้ยกลอ้งกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ  

ขยาย 2x                ขยาย 4x                
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 กล่าวโดยสรุปวธีิการทั้ง 2 รูปแบบ เป็นวธีิการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของซากแมลง ท่ี

ก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีอ่อนนอ้ม ถ่อมตน โนม้ตวัเองกม้ลงเพง่มองในรายละเอียดตามล าดบัขั้นของ

การส่องขยายและการถ่ายภาพ ซ่ึงค่อยๆ ก่อเกิดความรู้สึกสงบข้ึนภายในจิตใจ ขา้พเจา้จะวเิคราะห์

และคดัสรรจากมุมมองของภาพท่ีใหค้วามรู้สึกถึงมุมมองกวา้ง ลึก และสงบ ท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้ง

กบัสภาวะของตนเอง คือ สภาวะท่ีสับสนฟุ้งซ่านไปสู่สภาวะท่ีสงบเรียบง่าย โดยจะน าแรงบนัดาล

ใจน้ีไปใชเ้พื่อสร้างสรรคเ์ป็นแบบภาพร่างผลงานต่อไป   

 3. ขั้นตอนก าหนดขอบเขตแบบภาพร่างผลงาน  
 ขา้พเจา้ก าหนดขอบเขตของแบบภาพร่างผลงานจากการสังเกตจอ้งมองซากแมลง ซ่ึงพบวา่

ตนเองเกิดสภาวะสงบน่ิงเพง่มองไดเ้ป็นระยะเวลานาน ท าใหข้า้พเจา้เกิดความคิดในการก าหนด

แบบภาพร่างผลงานไวค้ร่าวๆ เป็นโครงสร้างของผลงานภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก

ภาพถ่ายในแต่ละมุมมอง โดยคดัเลือกจากภาพท่ีตรงกบัความรู้สึกของตนเอง         อาทิ ภาพท่ีให้

ความรู้สึกท่ีซบัซอ้นไปสู่เรียบง่าย ภาพรูปทรงท่ีใหบ้รรยากาศถึงความสงบ ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบั

มุมมองการส่องขยายจากเบลอไปสู่ชดัเจน (มุมมองท่ีกวา้งไปสู่มุมมองท่ีลึก)  

 เม่ือไดภ้าพท่ีคดัเลือกมาแลว้จึงน าภาพท่ีไดไ้ปปรับประกอบปรับแต่ง ดว้ยโปรแกรมโฟโต ้   

ช็อป (Photoshop)ในคอมพิวเตอร์ โดยการปรับค่าน ้าหนกัของภาพใหเ้ป็นสีเอกรงคไ์ปในโทนสีเทา

โดยแบ่งค่าน ้าหนกัออกเป็นเทาเขม้ เทากลาง เทาอ่อน ใหค้วามรู้สึกไม่ชดัเจน ไม่แน่นอน อ่อนเบา 

เพื่อแสดงถึงความคลุมเครือตามธรรมชาติท่ีไม่มีความแน่นอน สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของภาวะจิต 

จากนั้นจึงปรับรูปทรงของภาพในแต่ละมุมมองใหป้ระกอบรวมกนัจนเกิดความสมบรูณ์ เพื่อเช่ือม- 

โยงถึงธรรมชาติของสรรพส่ิงลว้นแยกเป็นส่วนๆ แลว้ประกอบรวมกนัตามล าดบัชั้น จนเกิดรูปทรง 

ใหเ้กิดมุมมองความรู้สึกของการเกิดข้ึนและจางหายไป ลกัษณะรูปทรงก าหนดใหอ้ยูใ่นลกัษณะ

แนวนอน น่ิงสงบ มีระยะใกล ้ ไกล ลึก ต้ืน เป็นมวลรูปทรงชดัและเบลอ เพื่อสร้างความหมายถึง

ความเส่ือมสลายท่ีแผข่ยายออก ก าหนดขนาดของผลงานใหมี้ขนาดใหญ่ ลกัษณะสีเหล่ียมผนืผา้ให้

ความรู้สึกท่ีเช่ือมโยงกบักล่องเก็บสะสมซากแมลง และเพื่อเปิดพื้นท่ีปลดปล่อยจิตใจในพื้นท่ีการ

สร้างสรรค ์และสร้างความหมายถึงการเกิดและการดบัท่ีกวา้งใหญ่ไม่ส้ินสุด  

 เม่ือไดภ้าพรวมทั้งหมดแลว้จึงน าไป ปร้ินเป็นภาพขนาดเล็กใชเ้ป็นตน้แบบภาพร่างผลงาน 

แลว้น ามาร่างภาพดว้ยการวาดเส้นเพื่อก าหนดลกัษณะการวาดเส้น รูปทรง น ้าหนกัขาว เทา ด า 
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บรรยากาศของภาพ พื้นท่ีวา่งและทดลองสร้างลกัษณะเส้นและร่องรอยของการเช็ด ลบ ขดู เขียน ท่ี

สามารถน ามาใชใ้นผลงาน ใหส้อดคลอ้งกบัการซอ้นทบักนัของอารมณ์ความรู้สึก ก่อเกิดภาพท่ี

สมบรูณ์ก่อนจึงน าไปขยายสู่การสร้างสรรค ์(ภาพท่ี 11 - 14) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ภาพร่างสเก็ตจากความคิด  

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 12 ภาพโดยรวมจากการถ่ายภาพทั้ง 2 รูปแบบในแต่ละมุมมอง     
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ภาพท่ี 13 ภาพท่ีเลือกสรรน ามาประกอบรวมกนัและปรับโทนภาพใหเ้ป็นสีเทา  
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ภาพท่ี 14 แบบภาพร่างผลงานท่ีสมบรูณ์  
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 4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  
  ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน หลงัจากสร้างแบบภาพร่างผลงานท่ีสมบรูณ์ น า

ภาพร่างไปขยายใหเ้ท่ากบัขนาดท่ีก าหนดไว ้ จึงก าหนดขนาดเฟรมขึงดว้ยผา้ฝ้ายชนิดเรียบ และรอง

พื้นดว้ยเกสโซ่ (Gesso) ซ่ึงเป็นวสัดุมีเน้ือท่ีละเอียด ผสมน ้า 3 ส่วน เกสโซ่ 1.5 ส่วน และทาใหท้ัว่

ทั้งผนืผา้ฝ้ายท่ีขึงไว ้4 - 6 ชั้นแบบบางๆ และขดัใหเ้รียบดว้ยกระดาษทรายชนิดละเอียด   

  จากนั้นจึงน าแบบภาพร่างท่ีขยายแลว้ ถมดา้นหลงัภาพร่างดว้ยเกรยอง แลว้จึง

น าไปวางทบับนเฟรมผา้ฝ้ายท่ีขึงไวเ้รียบร้อย จึงดราฟร่างโครงสร้างภาพรวมของรูปทรง 

  เม่ือไดแ้บบภาพร่างท่ีเสร็จสมบรูณ์ จึงเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการลงน ้าหนกั 

พูก่นัขนอ่อนหลากหลายขนาด วสัดุสีท่ีมาจากธรรมชาติ อาทิ สีด าจากเขม่าการเผาไม ้รวมถึงวสัดุสี

พาสเทลแท่งโดยเลือกเฉพาะสีขาว สีเทา สีเทาเขม้ สีด า แลว้น ามาบดผสมใหไ้ดน้ ้าหนกัของสีตาม

ตอ้งการ โดยก าหนดน ้าหนกัใหไ้ดสี้เทาเขม้ เทากลาง เทาอ่อน  

  ขั้นตอนลงน ้าหนกัก าหนดจากสภาวะของตนเองท่ีรับส่ิงเล็กๆ จากส่ิงเร้าภายนอก

จนเกิดเป็นน ้าหนกัท่ีก่อตวัเป็นรูปทรงทางความคิด โดยเปรียบเปรยค่าน ้าหนกัแทนความหมายของ

ภาวะภายในจิตใจผา่นการสร้างสรรคท่ี์แบ่งเป็นชั้นบางๆ จากค่าน ้าหนกัเทาอ่อน  ค่าน ้าหนกัเทา

กลาง ไปสู่ค่าน ้าหนกัเทาเขม้ ผา่นกระบวนการทบัซอ้นของค่าน ้าหนกัก่อให้เกิดรูปธรรมของ

รูปทรง ใหค้รบตามมวลรูปทรงท่ีร่างภาพไว ้  โดยก าหนดบรรยากาศท่ีใหมี้ความรู้สึกคลุมเครือ ไม่

ชดัเจนสอดคลอ้งกบักบัสภาวะจิตใจ จึงก่อเกิดเป็นภาพรวมของผลงาน  

  เม่ือไดค้่าน ้าหนกัของรูปทรงท่ีสมบรูณ์ จึงเขา้สู่ขั้นตอนการวาดเส้น โดยก าหนด

ขอบเขตจากสภาวะอารมณ์ความรู้สึกตนเอง จากความสับสน วุน่วาย ฟุ้งซ่านมาสู่ความสงบ เรียบ

ง่าย แทนความหมายดว้ยลกัษณะของการวาดเส้น จากเทคนิคการเช็ดออก ลบ ขดู ขีด แบ่งล าดบัขั้น

ของลกัษณะเส้นท่ีใหญ่ เบลอไปสู่ลกัษณะเส้นท่ีเล็ก ละเอียด ผนวกกบัน ้าหนกัของเส้นจากเทาไปสู่

ขาว ก่อใหเ้กิดการสมาธิจดจ่อคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติ ผสมผสานกนัระหวา่งจิตและเส้นปรากฏ

เป็นพื้นท่ีวา่งภายในผลงาน ขณะเดียวกนัช่วยลบเลือนความฟุ้งซ่านภายในจิตใจออกไปแปรเปล่ียน

เป็นความสงบ เกิดเป็นความวา่งของจิตเพียงชัว่ขณะหน่ึง  

   เม่ือไดน้ ้าหนกัเส้นตรงตามตอ้งการแลว้ จึงตรวจสอบความสมบรูณ์ของผลงาน

ทั้งหมด จึงน าผลงานไปพ่นเคลือบผลงานดว้ยน ้ายารักษาสภาพผลงานชนิดดา้น (Grumbacher) เพื่อ
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รักษาผลงานใหค้งทนถาวร เน่ืองจากวสัดุท่ีน ามาลงน ้าหนกัเป็นฝุ่ นผงซ่ึงสามารถหลุดร่อนได ้ ควร

จะรักษาเพื่อยดือายขุองผลงานใหย้าวนานยิง่ข้ึน  

  ขั้นตอนเก็บรายละเอียดของภาพ ดว้ยการขดู ขีด ดว้ยเหล็กแหลม ใหเ้กิดน ้าหนกัสี

ขาวสุดและเกิดเส้นท่ีเล็กท่ีสุดในผลงาน จึงพน่เคลือบอีกหน่ึงคร้ังถือเป็นอนัเสร็จสมบรูณ์  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 ภาพผลงานเสร็จสมบรูณ์  
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ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  
 ทศันธาตุในการสร้างสรรคผ์ลงานมีส่วนส าคญัมาก ท่ีส่งผลใหเ้กิดผลส าเร็จภายในผลงาน 

ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงทั้งภายในจิตใจและแสดงออกไปสู่ผลงานภายนอกไดอ้ยา่งลงตวัสอดคลอ้งกนั 

โดยขา้พเจา้วเิคราะห์มาจากผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์ซ่ึงจ าแนกออกเป็น น ้าหนกัของผลงาน การวาด

เส้น พื้นท่ีวา่ง รูปทรง วสัดุท่ีน าเสนอ ควบคู่กบัภาพประกอบพร้อมรายละเอียดและเน้ือหา

ดงัต่อไปน้ี  

 1. ค่าน า้หนัก  

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ค่าน ้าหนกัของผลงานเป็นตวัแปรทางทศันธาตุท่ีช่วยดึง

อารมณ์ความรู้สึกภายในของขา้พเขา้ไดช้ดัเจนท่ีสุด เพราะค่าน ้าหนกัไดค้รอบคลุมบรรยากาศทัว่ทั้ง

ผลงานสร้างสรรค ์โดยใหค้่าความรู้สึกทางน ้าหนกัของผลงานเป็นสี    เอกรงณ์ในโทนสีเทา แบ่งค่า

น ้าหนกัสีออกเป็น สีเทาอ่อน สีเทาปานกลาง สีเทาเขม้ จากน ้าหนกัอ่อนไปสู่น ้าหนกัเขม้ ซ่ึงขา้พเจา้

เกิดความคิดวา่สีโทนน ้าหนกัเทาสอดคลอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกภายในเร่ืองความคลุมเครือ ไม่

ชดัเจน แต่แฝงไปดว้ยความสงบ สอดคลอ้งกบัสภาวะจิตใจในปัจจุบนั คือ จิตท่ีรับส่ิงเร้าต่างๆ 

ภายนอกมากมายจนค่อยๆ เพิ่มความคิดไปสู่ความซบัซอ้น วุน่วายภายในจิตใจ   

 โดยใชว้สัดุแทนความหมายของการก าเนิดและการเส่ือมสลายดบัไป วสัดุเลือกสรรมาจะท่ี

มีลกัษณะเบาบาง ไม่คงท่ี แต่มีความบริสุทธ์ิในตวัของวสัดุเอง  อาทิ สีด าจากเขม่าการเผาไม ้รวมถึง

วสัดุสีพาสเทลแท่งโดยเลือกเฉพาะสีขาว สีเทา สีเทาเขม้ สีด า ซ่ึงน ามาบดผสมใหไ้ดค้่าน ้าหนกัสี

เทาเขม้ เทากลาง เทาอ่อน วสัดุสีท่ีมาจากธรรมชาติจึงส่งผลใหเ้กิดผสัสะการรับรู้ทางกายภาพ ไดฝึ้ก

เจริญสติให้ตระหนกัถึงความไม่แน่นอนของสรรพส่ิง ท่ีผนวกไปพร้อมกบัขณะการสร้างสรรค์

ขา้พเจา้จึงใชว้สัดุเป็นเคร่ืองมือ ในการพิจารณาภายในจิตใจท่ีซบัซอ้น ซอ้นทบัของความคิดท่ี

วนเวยีนเกิดดบัตลอดเวลา โดยแบ่งตามสภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในดงัต่อไปน้ี (ภาพท่ี 16) 

  1.1. ค่าน า้หนักที ่ 1 (ขาว) ค่าน ้าหนกัท่ีเกิดจากการเตรียมพื้นผา้ฝ้ายคือน ้าหนกัขาว

สุด เป็นน ้าหนกัใหค้วามรู้สึกท่ีวา่งเปล่า เรียบเนียน สะอาด ตรึงขึงไวบ้นพื้นท่ีการสร้างสรรค ์

เปรียบเปรยกบัจิตใจท่ีวา่งจากความคิดเพียงชัว่ขณะ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของน ้าหนกัต่างๆ ท่ีทบัถมลง

ในพื้นท่ีวา่งน้ี 
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  1.2. ค่าน า้หนักที ่ 2 (เทาอ่อน) พื้นท่ีวา่งของผลงานเปรียบประหน่ึงจิตใจท่ีขาว

สะอาด จากสภาวะจิตใจท่ีซดัส่ายไปกบัส่ิงเร้าภายนอก จึงเพิ่มก่อก าเนิดความคิดข้ึนเขา้มาในพื้นท่ี

จิตใจ โดยขา้พเจา้ก าหนดให้เป็นน ้าหนกัเทาอ่อน ซ่ึงหมายถึงการเร่ิมก าเนิดมีมวลน ้าหนกัอ่อน เบา

บาง เลือนราง 

  1.3. ค่าน า้หนักที ่ 3 (เทากลาง) เม่ือรับส่ิงเร้าจึงเกิดความคิดท่ีไหลต่อเน่ืองเร่ิมเป็น

มวลน ้าหนกัภายในพื้นท่ีจิตใจเพิ่มมากข้ึน จากค่าน ้าหนกัเทาอ่อนจึงทบัซอ้นดว้ยค่าน ้าหนกัท่ีเขม้ข้ึน

ดว้ยเทากลาง มีมวลน ้าหนกัมากข้ึน  เลือนรางเร่ิมเป็นรูปทรง  

  1.4. ค่าน า้หนักที ่ 4 (เทาเข้ม) เม่ือเกิดความคิดท่ีต่อเน่ืองมากข้ึนเร่ือยๆ เกิดความ 

รู้สึกซบัซอ้น ซอ้นทบัของความคิดเป็นมวลท่ีหนกัภายในจิตใจตนเองมาก จนเกิดรูปธรรมทาง

ความคิด จากค่าน ้าหนกัเทากางซอ้นทบัดว้ยค่าน ้าหนกัเทาเขม้ จึงเกิดมวลท่ีหนกัข้ึน เขม้ข้ึนจนเกิด

รูปทรงน ้าหนกัท่ีค่อนขา้งชดัเจน  

 กระบวนการสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่มค่าน ้าหนกัของผลงานจากพื้นท่ีวา่ง ดว้ยการทบัซอ้นกนั

ของค่าน ้าหนกัจึงก่อเกิดเป็นมวลรูปทรง ซ่ึงค่าน ้าหนกัของผลงานไดเ้ขา้ไปเยยีวยาและฟ้ืนฟู สร้าง

ความสุขสงบใหเ้กิดข้ึนภายในจิตใจ ช่วยทบัความคิดซบัซอ้น ฟุ้งซ่าน และวุน่วาย แทนท่ีดว้ยความ

สงบสุขท่ีเขา้มาเติมเตม็ภายในจิตใจ ซ่ึงเช่ือมโยงกนัขณะสร้างสรรคผ์ลงานท่ีปรากฏรูปธรรมของ

ซากแมลงท่ีสงบน่ิง 
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               [1]                           [2]  

 

 

 

 

 
             [3]              [4] 

ภาพท่ี 16 ภาพแสดงค่าน ้าหนกัภายในผลงานสร้างสรรค ์ 
 [1] ค่าน ้าหนกัท่ี 1 (ขาว)            [2] ค่าน ้าหนกัท่ี 2 (เทาอ่อน)  

 [3] ค่าน ้าหนกัท่ี 3 (เทากลาง)    [4] ค่าน ้าหนกัท่ี 4 (เทาเขม้) 

 2. การวาดเส้น 

  การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เทคนิคการวาดเส้นมีส่วนส าคญัมากในผลงาน

สร้างสรรค ์ขา้พเจา้พบวา่เส้นสามารถแสดงตวัตนท่ีแทจ้ริงผสานสอดคลอ้งไปกบัความรู้สึกไดอ้ยา่ง

ล่ืนไหล ซ่ึงบ่งบอกถึงอารมณ์ภายในไดช้ดัเจนท่ีสุด โดยเปรียบเส้นเป็นเคร่ืองมือหน่ึงอยา่งในการ

เจริญสติท่ีก่อให้เกิดความสงบ ความวา่ง ภายในจิตใจไดเ้พียงชัว่ขณะหน่ึง จึงก่อเกิดการสร้างสรรค์

ลกัษณะเส้น ดว้ยวธีิการเช็ด ลบออก ขูด ขีดบนวสัดุของผงฝุ่ นและผงคาร์บอนใหเ้กิดน ้าหนกัและ

พื้นท่ีวา่งข้ึนภายในผลงาน โดยแบ่งลกัษณะจากเส้นท่ีใหญ่ ฟุ้ง เบลอไปสู่ลกัษณะเส้นท่ีเล็ก ละเอียด  

 การน าออกหรือการเช็ดออกนั้น ส่งผลในเร่ืองของการเกิดข้ึนเป็นพื้นท่ีวา่งและดบัไปของ

วสัดุท่ีน าออก ซ่ึงปรากฏในทางกายภาพของผลงาน วสัดุท่ีน าออกนั้นมาจากการเส่ือมสลายคือผง
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ฝุ่ นและผงคาร์บอนเปรียบกบัการดบัไป การลบออกเช็ดออกบนวสัดุท่ีมาจากความเส่ือมสลายให้

เกิดเพียงพื้นท่ีวา่งสีขาว เช่ือมโยงความหมายถึงความวา่งนั้น ยงัผลไปถึงการลบเลือนออกภายใน

จิตใจจากสภาวะฟุ้งซ่านภายนอก เกิดการจดจ่อลงไปท่ีเส้นคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติ ท าใหจิ้ตเกิด

ภาวะเล็กๆ ท่ีน าพาสมาธิมาสู่ภายใน  จากการรับรู้ท่ีกวา้งจากภายนอกมาระลึกรู้ท่ีเล็กลงไปภายใน

ตนเอง เกิดภายนอกแต่ดบัภายในเป็นภาวะเล็กๆ ท่ีกล่อมเกลาจิตใจขณะการสร้างสรรค ์ 

 โดยก าหนดขอบเขตของลกัษณะการวาดเส้น ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาวะภายในไวด้งัต่อไปน้ี 

จากลกัษณะเส้นท่ีฟุ้งเบลอไปสู่ลกัษณะเส้นท่ีเล็กและชดัเจน  (ภาพท่ี 17)   

  2.1. ลกัษณะเส้นที ่1 ลกัษณะเส้นท่ีใหญ่ ฟุ้ง เบลอมาก น ้าหนกัสีของเส้นมีลกัษณะ

สีเทา โดยคลุมพื้นท่ีเป็นวงกวา้งของผลงาน ใหค้วามรู้สึกถึงความวุน่วาย สับสน ซดัส่าย สอดคลอ้ง

กบัจิตท่ีรับแต่ส่ิงเร้าภายนอกซดัส่าย ฟุ้งเบลอไหลไปในเร่ืองนั้นๆ พบวา่ปัญหานั้นเป็นเร่ืองท่ีใหญ่ 

  2.2. ลกัษณะเส้นที ่2 ลกัษณะเส้นท่ีฟุ้งเบลอปานกลาง น ้าหนกัสีของเส้นมีลกัษณะ

สีเทาอ่อน เส้นในระดบัน้ีจะมีลกัษณะเร่ิมก่อตวัของเส้นมากข้ึน ยงัปรากฏความฟุ้งเบลอของเส้นอยู่

แต่ลดนอ้ยลงมาจากลกัษณะแรก เส้นเร่ิมก่อตวัเป็นมวลน ้าหนกัในทางกายภาพ ซ่ึงใหค้วามรู้สึกถึง

ความวุน่วายท่ีค่อยๆ แผว่เบาบางลง สอดคลอ้งกบัจิตท่ีค่อยๆ เกิดสติ พบถึงปัญหาในส่ิงเร้าหรือเร่ือง

นั้นๆ พบวา่ปัญหานั้นลดลงเป็นปานกลาง ไม่เป็นเร่ืองใหญ่เหมือนในระดบัแรก  

  2.3. ลกัษณะเส้นที ่ 3 ลกัษณะเส้นท่ีเล็ก โดยให้น ้าหนกัสีของเส้นมีลกัษณะสีเทา

ขาว ในระดบัน้ีเส้นจะมีความต่อเน่ือง ก่อรวมตวัของเส้นจนชดัเจนเกิดเป็นมวลน ้าหนกั เปรียบกบั

จิตท่ีมีสติก่อการรวมตวัเกิดเป็นสมาธิ เกิดสติรู้ในปัญหาท่ีเกิดเป็นอยา่งไร คืออะไร พบวา่ปัญหานั้น

เป็นเร่ืองเล็กลงมาจากระดบัสอง 

  2.4. ลกัษณะเส้นที ่ 4 ลกัษณะเส้นท่ีเล็กมากๆ จะมีความละเอียดมากและต่อเน่ือง

โดยใหน้ ้าหนกัสีของเส้นมีลกัษณะสีขาว ซ่ึงเกิดการรวมตวักนัของเส้นจนเป็นมวลน ้าหนกัท่ีชดัเจน

มาก แทรกซอ้นทบัอยูใ่นระดบัเส้นต่างๆ  เปรียบกบัจิตท่ีเกิดสมาธิท่ีสงบครอบคลุมปัญหาไว ้พบวา่

ปัญหาต่างๆ เล็กนอ้ยเหลือเพียงนิดเดียว มีเพียงความวา่งเปล่าท่ีก่อตวัเรียงต่อกนั ซ่ึงด ารงอยูซ่ึ่งกนั

และกนัในคราบของความคิดท่ีฟุ้งเกิดข้ึนและสวา่งชดั ซ่ึงทุกปัญหาท่ีเกิดไม่สามารถทรงตวัอยูไ่ด้

ตลอดเวลาวนเวยีนและจางหายไป โดยแสดงออกในลกัษณะเส้นท่ีแตกต่างกนัโดยลดหลัน่ลงมา

ตามสภาวะความรู้สึก  
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ภาพท่ี 17 ภาพแสดงลกัษณะของเส้น  
 [1] ลกัษณะเส้นท่ีใหญ่ ฟุ้ง เบลอ  [2] ลกัษณะเส้นท่ีฟุ้งเบลอปานกลาง  

 [3] ลกัษณะเส้นท่ีเล็ก              [4] ลกัษณะเส้นท่ีเล็กมากๆ ละเอียด 

 3. พืน้ทีว่่าง  

 การก าหนดสร้างพื้นท่ีวา่งภายในผลงานสร้างสรรค ์ ขา้พเจา้ก าหนดพื้นท่ีวา่งจาก

กระบวนการเพิ่มเขา้ดว้ยค่าน ้ าหนกั เพื่อสร้างมวลรูปทรงและกระบวนการน าออก เพื่อสร้างพื้นท่ี

วา่งของลกัษณะเส้น การเพิ่มเขา้เพื่อสร้างมวลรูปทรง เพิ่มเฉพาะน ้าหนกัเงาของรูปทรงโดยเวน้

น ้าหนกัของแสงใหเ้ป็นพื้นท่ีวา่งของพื้นผา้ฝ้าย โดยก าหนดพื้นผา้ฝ้ายของผลงานเป็นภาวะจิตท่ี

บริสุทธ์ิ ขาวสะอาด บางเบา และถูกทบัถมจึงก่อเกิดจิตท่ีหม่นหมอง คลุมเครือ จากการรับส่ิงเร้า

ภายนอกเพิ่มเขา้สู่จิตใจ  การน าออกเพื่อสร้างลกัษณะของเส้น น าออกเฉพาะบริเวณน ้าหนกัแสง

ของมวลรูปทรงเป็นล าดบัเส้นท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเช่ือมโยงกบัภาวะภายในไดเ้กิดการพิจารณา

ภาวะการทบัซอ้นของจิต จากภาวะหม่นหมอง คลุมเครือ ออกเป็นพื้นท่ีวา่งท่ีให้ความกระจ่าง 

ชดัเจน ขาวสะอาด โดยธรรมชาติของจิตนั้นเกิดความคิดวนเวยีนเกิดดบัเป็นธรรมดา ขา้พเจา้ไดใ้ช้

กระบวนการเพิ่มเขา้และน าออกน้ีเพื่อเป็นเคร่ืองในการเจริญสติ โดยแบ่งออกเป็น2ลกัษณะดงั

เน้ือหาดงัต่อไปน้ี          (ภาพท่ี 18) 

[4] 

[3] 

[1] 

[2] 
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  3.1. พืน้ทีว่่างลกัษณะที ่ 1 คือ  พื้นท่ีวา่งของรูปทรงในลกัษณะน้ีน าเสนอ ดว้ย

กระบวนการเทคนิคเพิ่มเขา้เพื่อใหเ้กิดรูปทรง โดยวิธีการถมลงไปบนพื้นท่ีวา่งของผลงานตาม 

ล าดบัขั้นของค่าน ้าหนกัใหเ้กิดน ้าหนกัของเงารูปทรง ในขณะเดียวก็เวน้ท่ีวา่งเพื่อให้เกิดพื้นท่ีวา่ง

ของน ้าหนกัแสงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงก าหนดจากรูปทรงท่ีไม่สมบรูณ์แบบของซากแมลงเป็นส าคญั เพื่อ

สร้างพื้นท่ีวา่งของผลงาน ในลกัษณะเบลอ เลือนราง คลุมเครือโดยเช่ือมโยงกบัความรู้สึกภายในท่ี

สับสน ฟุ้งซ่าน ทบัซอ้นกนัไดผ้สานลงไปพร้อมกบัค่าน ้าหนกัและพื้นท่ีวา่งของรูปทรงปรากฏข้ึน

ภายในผลงาน 

  3.2. พืน้ทีว่่างลกัษณะที ่ 2 คือ พื้นท่ีวา่งของลกัษณะเส้น จากกระบวนการน าออก 

โดยวธีิการเช็ด ลบ ขดู ขีด ตามล าดบัขั้นของลกัษณะเส้นจากเส้นท่ีใหญ่ฟุ้งเบลอไปสู่เส้นท่ีเล็ก

ชดัเจน ใหเ้กิดพื้นท่ีวา่งบริเวณค่าน ้าหนกัแสงของมวลรูปทรง ซ่ึงเช่ือมโยงกบัความรู้สึกภายในจิตใจ

ใหเ้กิดความรู้สึกผอ่นคลายปลดปล่อยความคิดออกไปผสานกบัเส้นท่ีวา่งเปล่าขณะการสร้างสรรค์ 

 

   

 

 
 

 

 

 

             [1]                        [2] 

ภาพท่ี 18 ลกัษณะพื้นท่ีวา่งภายในผลงาน  
 [1] พื้นท่ีวา่งของรูปทรงน าเสนอดว้ยกระบวนการเทคนิคเพิ่มเขา้เพื่อให้เกิดรูปทรง  

 [2] พื้นท่ีวา่งของลกัษณะเส้น เป็นกระบวนการเทคนิควาดเส้นดว้ยการน าออก 
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 4. รูปทรง  

 ขา้พเจา้ก าหนดจากสภาวะภายในจิตใจ เม่ือจิตเกิดความคิดผดุข้ึนและดบัไปวนเวยีนอยู่

ตลอดเวลา เป็นกระบวนการประกอบรวมกนัจากหลากหลายเร่ืองราวท่ีประสบและเกิดข้ึน จึงน ามา

สู่การก่อมวลรูปทรงทางนามธรรมของความคิด ขา้พเจา้จึงก าหนดใชภ้าพแทนรูปธรรมจากซาก

แมลงดว้ยลกัษณะแนวนอนภายใตรู้ปของผลงานดว้ยทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ เป็นส่ือในการน าเสนอ

ผลงาน เพราะลกัษณะแนวนอนให้ความรู้สึกท่ีแผก่วา้งขยายออก และรูปทรงของผลงานทรง

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ใหผ้สัสะระลึกถึงกล่องไมท่ี้เก็บซากแมลง  รวมถึงลกัษณะรูปทรง ท่ีขยายเฉพาะ

บางส่วนของกายภาพรูปทรงใหเ้กิดความรู้สึกท่ีแคบบีบอดั เพื่อเปิดพื้นท่ีการจดจ่อพิจารณาบน

พื้นผวิรายละเอียดท่ีเล็ก สอดคลอ้งกบัการจอ้งมองกลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึงภายใตรู้ปทรงขนาดเล็กเม่ือ

มองลึกลงไปมีรายละเอียดท่ีเล็กกวา่ประกอบรวมกนัอยู ่ ซ่ึงใหค้วามรู้สึกถึงเร่ืองการเกิดข้ึนและดบั 

ไปทางนามธรรมของความคิด  

 โดยวธีิการก าหนดลกัษณะของรูปทรง ดว้ยกระบวนการประกอบภาพแต่ละมุมมอง ใหเ้กิด

รูปทรงท่ีสมบรูณ์และขยายขนาดของรูปทรงใหใ้หญ่กวา่ขนาดจริง เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศของการ

พิจารณาจดจ่อในรายละเอียดท่ีเล็กและเปิดจินตนาการในการสร้างสรรคผ์ลงาน เปรียบกบั

ความรู้สึกภายในท่ีรับรู้กวา้งจากภายนอกจึงเกิดความคิดฟุ้งมากมาย ค่อยๆ เกิดความรู้ลึกท่ีเล็กลงไป

ในตนเอง เป็นสภาวะท่ีน าพาความสงบสุขมาสู่จิตใจท่ีอยูภ่ายใตพ้ื้นท่ีการสร้างสรรคข์องผลงาน 

(ภาพท่ี 19 และ 20)  

 

 

  
 

 

 

 

ภาพท่ี 19 ภาพลกัษณะรูปทรงในลกัษณะแนวนอนท่ีถูกขยายขนาดใหใ้หญ่ 
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ภาพท่ี 20 ภาพลกัษณะของรูปทรงในแต่ละมุมมองท่ีถูกขยายขนาดของรูปทรงใหใ้หญ่  

 5. วสัดุจากธรรมชาติ   
 การเลือกสรรวสัดุจากธรรมชาติท่ีจะน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน โดยก าหนดจากวสัดุท่ีให้
ความหมายถึงการก าเนิดและเส่ือมสลาย ไดแ้ก่ ผงคาร์บอน ผงฝุ่ นซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกถึงความ
เปราะบาง ไม่คงทนถาวรเป็นไปตามความธรรมดาของสัจจะธรรมชาติ และปรากฏผลในเร่ืองของ
ค่าน ้าหนกัสีท่ีแตกต่างกนั น าไปสู่การสร้างสรรคท่ี์ใหค้วามบริสุทธ์ิ เรียบง่าย อ่อนนุ่ม และเล็ก
ละเอียด ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะภายในจิตใจ (ภาพท่ี 21) 
  

  
       
 

 

 

           [1]                         [2]                 [3] 
ภาพท่ี 21 ภาพวสัดุธรรมชาติท่ีน ามาสร้างสรรค์  
 [1] กระบวนการเผาไมเ้พื่อใหเ้กิดเขม่า      [2] เขม่าธรรมชาติท่ีไดจ้ากการเผาไม ้ 

 [3] สีพาสเทลส าเร็จรูปหลากหลายน ้าหนกั  
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์     
 การสร้างสรรคผ์ลงานอุปกรณ์ถือเป็นส่ิงส าคญั เพื่อใหผ้ลงานปรากฏผลส าเร็จตรงตาม

เป้าประสงคใ์นการสร้างสรรคน์ั้น การคดักรองและเลือกสรรวสัดุก็ส าคญัเช่นกนั ตอ้งเช่ือมโยง

สอดคลอ้งกบัสภาวะภายในจิตใจผสานควบคู่ไปดว้ยกนั ขา้พเจา้จึงเลือกสรรอุปกรณ์และวสัดุตั้งแต่

ผา้ฝ้ายท่ีมีเน้ือผา้ละเอียด ใชใ้นการน ามาขึงเขา้กบัเฟรมของการสร้างสรรค ์ วสัดุรองพื้นดว้ยเกสโซ่

(Gesso)มีคุณสมบติัมวลเน้ือของวสัดุมีความละเอียดและใหค้วามยดืหยุน่แก่ผา้ฝ้าย รวมถึงอุปกรณ์ท่ี

ใชส้ร้างสรรคคื์อพูก่นัขนอ่อนขนาดท่ีแตกต่างกนัใชใ้นการลงน ้าหนกั อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวาดเส้นท่ี

ก่อใหเ้กิดพื้นท่ีวา่งดว้ยยางลบ เหล็กแหลม ส าลี คตัเต้ิลบตั วสัดุท่ีใหค้่าน ้าหนกัของสีต่างๆท่ีไดม้า

จากวสัดุส าเร็จรูปและจากวสัดุธรรมชาติ ในการรักษาดว้ยน ้ายาเคลือบผลงานดว้ยน ้ายาแกลมบสั

เชอร์ (Grumbacher) ซ่ึงมีคุณสมบติัเคลือบพื้นผิวชนิดดา้น เพื่อรักษาผลงานใหค้งทนถาวร ไม่หลุด

ร่อนง่าย และไม่เกิดเช้ือราข้ึนภายในผลงาน (ภาพท่ี 22) 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 ภาพอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ 
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สรุป  
 บทการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีก าหนดกระบวนการสร้างสรรค ์ โดย
ก าหนดจากความรู้สึกภายในจิตใจ เพื่อใชเ้ป็นเน้ือหากระบวนความคิดทางนามธรรมท่ีเช่ือมโยงให้
เกิดผลงานทางกายภาพท่ีสมบรูณ์  
 โดยมีขั้นตอนกระบวนการ ตั้งแต่ก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยศึกษาขอ้มูลจากธรรมชาติ
ดว้ยวธีิการส่องขยาย ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกภายใน ซ่ึงสามารถใชแ้ทนความรู้สึก
จากรูปธรรมของซากแมลงแบ่งได ้ 2 รูปแบบ มุมมองท่ีกวา้งและมุมมองท่ีลึกลงไปในรายละเอียด 
ใชเ้ป็นแบบภาพร่างของผลงานและภาพในการน าเสนอผลงาน 
 ทศันธาตุในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ โดยก าหนดจากอารมณ์ความรู้สึกของ
ความคิดท่ีเกิดดบัตลอดเวลา ซ่ึงผสานสภาวะอารมณ์ไปพร้อมกบัทศันธาตุของค่าน ้าหนกั ลกัษณะ
ของเส้น พื้นท่ีวา่ง รูปทรงท่ีไม่สมบรูณ์แบบและวสัดุธรรมชาติคือผงคาร์บอนและผงฝุ่ น สามารถ
แทนความหมายของการเกิดดบัตามสภาวะภายในจิตใจ คลา้ยคลึงกบัการเจริญสติในรูปแบบ
วปัิสสนาท่ีผสานกบัการสร้างสรรค ์ซ่ึงนอ้มน าพาความสงบมาสู่จิตใจ 
 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ โดยเลือกสรรจากวสัดุอุปกรณ์ท่ีมี
คุณสมบติัอ่อนนุ่ม ละเอียด อาทิ วสัดุรองพื้นท่ีมีเน้ือละเอียดบางเบา พูก่นัขนอ่อนนุ่ม และวสัดุท่ีมา
จากธรรมชาติคือผงคาร์บอนและผงฝุ่ น ก่อเกิดความล่ืนไหลผสานสอดคลอ้งควบคู่ไปกบัการ
สร้างสรรค ์
 จากกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์       ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติการ
เกิดดบั ผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีปรากฏเป็นทศันธาตุต่างๆ    ผสานไปดว้ยกนัระหวา่งรูปธรรมท่ี
ปรากฏและนามธรรมภายในจิตใจ  ไดผ้อ่นคลายความคิดไปสู่ความสงบแห่งจิตใจ 
 
 



 
 

 

บทที ่4  

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ 

 การด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “จุลภาวะ” ขา้พเจา้ไดร้วบรวม

การด าเนินการสร้างสรรคผ์ลงานตั้งแต่ช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ถึงช่วงผลงานวทิยานิพนธ์ ทั้งเน้ือหาท่ี

สอดคลอ้งกบัความคิดและความรู้สึกภายในจิตใจ ท่ีไดก้ลัน่กรองไปสู่ผลงานสร้างสรรค ์ รวมถึง

ปัญหาท่ีพบทั้งขอ้ดีและขอ้เสียท่ีสามารถน าไปพฒันาต่อใหเ้กิดผลส าเร็จของผลงาน ในแต่ละช่วง

ระยะการสร้างสรรค ์ อาทิ การพฒันาเน้ือหาเพื่อน าไปสู่แนวความคิด การเลือกใชว้สัดุ และการ

พฒันาผลงานดา้นมุมมองของภาพผลงาน เพื่อใหเ้ห็นถึงพฒันาการของผลงานตั้งแต่ระยะก่อน

วทิยานิพนธ์ถึงช่วงผลงานวทิยานิพนธ์  

 มีวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรค ์ โดยน าเสนอผลงานเป็นรูปแบบจิตรกรรมวาดเส้นก่ึง

นามธรรมลกัษณะ 2 มิติ ในรูปลกัษณ์ของซากแมลงซ่ึงใหค้วามรู้สึกลึกลบัและน่ิงสงบ ผา่น

กระบวนการเทคนิควาดเส้น รวมถึงเป็นการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตใหม้ากยิง่ข้ึน ภายในแต่

ละช่วงระยะการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองการเกิดข้ึนและดบัไป และสามารถน ามา

ปรับประยกุตใ์ชใ้นการบ าบดัฝึกฝนทางจิตใจในการด าเนินชีวติท่ีมุ่งหมายในความสงบ ผา่นการ

สร้างสรรคผ์ลงานให้ตระหนกัรู้ถึงการเจริญสมาธิ  โดยแบ่งออกเป็นก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 

ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 และการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ดงัเน้ือดงัต่อไปน้ี  

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่1  
 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ลกัษณะของผลงานช่วงระยะน้ี มีรูปลกัษณ์ของมวล

รูปทรงท่ีมีความเหมือนจริงรูปแบบ 2 มิติ จ  านวนผลงาน 2 ช้ิน โดยมีดา้นเน้ือหาท่ีมาของผลงาน 

ดา้นกายภาพของผลงาน และดา้นเทคนิควธีิการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

 ด้านเน้ือหาทีม่าของผลงาน ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานโดยไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากเร่ือง

การเกิดข้ึนและดบัไปของธรรมชาติขนาดเล็กคือสัตวแ์มลง ซ่ึงเป็นท่ีมาสู่ความคิดวา่ธรรมชาติของ

ชีวติมนุษย ์ มีการก่อรวมตวัจากส่ิงท่ีเล็กจนเกิดเป็นส่ิงใหญ่และเส่ือมสลายลง เน้ือหาช่วงระยะการ

สร้างสรรคเ์ร่ิมแรกน้ี คณาอาจารยจึ์งใหค้  าแนะน าวา่ “ใหล้องส่องขยายภายในตวัของส่ิงท่ีขา้พเจา้
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สนใจคือแมลง”  จึงไดท้ดลองส่องขยายดว้ยกลอ้งดิจิตอลต่อขยายเลนส์มาโคร จากการส่องขยายท า

ใหไ้ดเ้ร่ิมศึกษาคน้ควา้ภายในจิตใจของตนเองไปควบคู่ไปพร้อมกนั ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์

ระยะท่ีหน่ึง พบปัญหาวา่ตนเองไม่สามารถอธิบายสภาวะภายในจิตใจของตนออกมาเป็นค าพูดได้

หรือแสดงออกผา่นการสร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัภาวะภายในได ้ ผลงานจึงมีเน้ือหาในการ

สร้างสรรคโ์ดยมีท่ีจากแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติภายนอก คือการก าเนิดข้ึนและดบัไปของ

ธรรมชาติ  

 ด้านกายภาพของผลงาน  ช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ีหน่ึง ลกัษณะทางกายภาพของ

ผลงานจะมีลกัษณะของค่าน ้าหนกัโทนสีเอกรงณ์ลกัษณะสีด า รูปทรงท่ีปรากฏเป็นลกัษณะเฉพาะ

จุดของซากแมลง อาทิ ส่วนหวั ส่วนล าตวัเป็นตน้ ถูกน ามาขยายใหใ้หญ่ข้ึนเพื่อเป็นประธานของ

ภาพผลงาน ซ่ึงส่งผลต่อมุมมองของผลงานไดป้รากฏส่ิงท่ีเล็กขยายใหญ่ข้ึน ในมุมมองรูปทรงหงาย

ตวัข้ึน มีรูปแบบจิตรกรรมเหมือนจริง โดยใชม้วลของค่าน ้าหนกัท่ีชดัเจนจากค่าน ้าหนกัด า เทา ขาว 

ก่อใหเ้กิดมวลพื้นท่ีของรูปทรง จุดน าสายดว้ยลกัษณะของเส้นท่ีใหญ่จากบริเวณจากรูปทรงไปสู่

ลกัษณะเส้นท่ีเล็กในในบริเวณรอบรูปทรง ผลงานจึงมีจุดเด่นน าเสนอรูปทรงและเส้นเป็นส่ือแทน

ความหมายของเร่ืองการเกิดข้ึนและดบัไปของธรรมชาติ จึงเป็นแนวทางดา้นกายภาพของผลงาน

รูปแบบเร่ิมแรกท่ีสามารถน าไปพฒันาผลงานในช้ินถดัไป 

 ด้านเทคนิควธีิการ ช่วงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ีหน่ึง ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคเ์ทคนิค

การเช็ดวสัดุผงคาร์บอนออกใหเ้กิดพื้นท่ีวา่ง และเพิ่มค่าน ้าหนกัดว้ยวสัดุผงคาร์บอนใหเ้กิดรูปทรง 

จากกระบวนการสร้างสรรคก์ารวาดเส้น โดยแบ่งออกเป็นลกัษณะของเส้นท่ีแตกต่างกนัจากเส้นท่ี

ใหญ่ไปสู่เล็กบนวสัดุดินสอพอง วธีิการผสมระหวา่งกาวน ้ากบัดินสอพองใหเ้ขา้กนัแลว้จึงน ามาทา

บางๆ เป็นวสัดุรองพื้น เม่ือแหง้แลว้ใหค้วามรู้สึกท่ีอ่อนนุ่ม เปรอะบาง และแตกหกัง่าย คุณสมบติั

เน้ือดินท่ีใหส้ภาพพื้นผวิท่ีมีความดา้นเก้ือหนุนต่อการเพิ่มค่าน ้าหนกัดว้ยวสัดุผงคาร์บอน เช่ือมโยง

ไปใหเ้กิดการพิจารณาเร่ืองการเกิดข้ึนและดบัไปของธรรมชาติ ในช่วงขณะเวลาของการสร้างสรรค์

ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ีหน่ึง พบวา่เส้นท่ีสานร้อยเรียงกนัก่อเกิดเป็นรูปทรงปรากฏใน

พื้นท่ีส่วนมากของผลงาน การน าเสนอผลงานจึงเนน้หนกัไปในเทคนิคการเพิ่มเขา้และน าออกเป็น

ส่วนส าคญั  
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 ส่ิงท่ีควรพฒันาต่อไปในผลงานช้ินถดัไป อนัดบัแรกเร่ืองเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงใหส้อดคลอ้ง

กบัแรงบนัดาลใจเร่ืองการเกิดดบัของธรรมชาติ ควรจะศึกษาคน้ควา้ภายในจิตใจมากยิง่ข้ึนเพื่อให้

สอดคลอ้งผนวกไปกบัการสร้างสรรคไ์ดดี้ยิง่ข้ึน เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จของแนวความคิดในการ

สร้างสรรค ์ อนัดบัท่ีสองเร่ืองกายภาพผลงานการสร้างมุมมองของผลงานควรอยูใ่นลกัษณะท่ีให้

ความรู้สึกสงบน่ิงมากข้ึน ผลงานในช่วงระยะน้ียงัใหค้วามรู้สึกถึงการมีชีวติของซากแมลงอยู ่ไม่ให้

ความรู้สึกถึงความเป็นซากท่ีน่ิงสงบ อนัดบัท่ีสามเร่ืองเทคนิควธีิการควรคน้หาและพฒันาวธีิการ

รองพื้นผลงาน ดว้ยดินสอพองไม่ใหห้ลุดร่อนและแตกหกัง่าย  (ภาพท่ี 23 - 24) 

 
ภาพท่ี 23 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือผลงาน   

 เทคนิค  วาดเส้นบนดินสอพอง  

 ขนาด  120 x 150 ซม.    

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2562 
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ภาพท่ี 24 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือผลงาน   

 เทคนิค  วาดเส้นบนดินสอพอง  

 ขนาด  140 x 180 ซม.    

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2562 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่2  
 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ลกัษณะของผลงานช่วงระยะน้ี มีรูปลกัษณ์ของมวล

รูปทรงท่ีมีความเหมือนจริงรูปแบบ 2 มิติ จ  านวนผลงาน 2 ช้ิน โดยมีดา้นเน้ือหาท่ีมาของผลงาน 

ดา้นกายภาพของผลงาน และดา้นเทคนิควธีิการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

 ด้านเน้ือหาทีม่าของผลงาน ช่วงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ีสองน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บแรง

บนัดาลใจมาจากปัญหาของชีวติท่ีประสบมากมายจากการรับส่ิงเร้าต่างๆ ภายนอก อาทิ จากสภาพ- 

แวดลอ้มสังคมเร่ืองของเช้ือโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 19 จากครอบครัวและจากส่ือต่างๆ ก่อใหเ้กิด

สภาวะจิตตก ก่อเกิดภาวะความเครียด ความกดดนั ขา้พเจา้จึงเร่ิมหาหนทางแกท่ี้จะหาหนทางออก
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จากปัญหาน้ีเพื่อเติมเตม็ความสงบสุขมาสู่ภายในจิตใจ โดยเร่ิมศึกษาธรรมจากการฟังธรรมเทศนา

ผา่นทางส่ือออนไลน์และการอ่านหนงัสือ ส่งผลต่อทศันคติของขา้พเจา้ท่ีเก้ือหนุนใหก้ลบัมา

พิจารณาภายในจิตใจตนเอง ท าใหเ้ร่ิมคน้พบวา่ส่ิงท่ีเกิดและดบันั้นเป็นภาวะความคิดของตนเอง ท่ี

เขา้ไปยดึติดอยูก่บัปัญหาต่างๆ ทั้งอดีตท่ีผา่นมาแลว้และอนาคตท่ียงัไม่เกิดข้ึน จึงเกิดความทุกขท์าง

จิตใจท่ีเวยีนเกิดวนดบัตลอดเวลา ดว้ยความสนใจธรรมชาติขนาดเล็กคือแมลง เป็นตวัแปรท่ีส าคญั

ท าใหจิ้ตใจมีพลงัก าลงัใจ จากการศึกษาวงจรชีวิตของแมลงมีการผลดัเปล่ียนตนเองดว้ยการลอก

คราบ ซ่ึงใหค้วามรู้สึกถึงเกิดใหม่ในร่างเดิมท่ีแฝงไปดว้ยความสงบขณะท่ีมองดู ขา้พเจา้จึงใชส่้วนน้ี

เป็นแรงบนัดาลใจหลกัในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงระยะน้ี โดยมีแนวความคิดวา่ภายใตธ้รรมชาติ

ของรูปธรรมและนามธรรมจากทุกสรรพส่ิง ลว้นเกิดข้ึนและแปรเปล่ียนดบัไปอยูเ่สมอเป็นธรรมดา

ตามสัจจะของธรรมชาติ  

 ด้านกายภาพของผลงาน การสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ีสอง กายภาพ

ของผลงานสร้างสรรคเ์นน้หนกัไปท่ีรูปทรงของผลงาน ใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัสภาวะอารมณ์

ความรู้สึกมากท่ีสุด โดยใชภ้าพแทนของแมลงขณะลอกคราบเป็นประธาน ในลกัษณะเหมือนจริงท่ี

ถูกขยายรูปทรง โดยเฉพาะส่วนของรูปทรงช่วงดา้นหวัและล าตวัของรูปทรงแมลง มีองคป์ระกอบ

ของภาพท่ีตั้งข้ึนน าสายตาจากดา้นล่างไปสู่ดา้นบนของภาพผลงาน ใหค้วามรู้สึกถึงการเกิดข้ึนและ

ดบัลง ซอ้นทบัอยูภ่ายใตรู้ปทรงของแมลง ภาพผลงานมีลกัษณะสีเอกรงคด์ว้ยค่าน ้าหนกัของสีด า สี

เทา และสีขาว รูปทรงท่ีปรากฏจึงมีความเด่นชดัมาจากพื้นหลงัของผลงานท่ีมีค่าน ้าหนกัเป็นสีด า 

ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกดุดนั แขง็แกร่ง หนกัแน่น เม่ือมองดูรายละเอียดของรูปทรงจะประกอบไป

ดว้ยเส้นท่ีสานร้อยเรียงต่อกนั   ก่อเกิดเป็นพื้นผวิภายใตรู้ปทรงของแมลงใหค้วามรู้สึกถึงความเบา

บาง อ่อนนุ่มท่ีแฝงอยูภ่ายใตรู้ปทรง 

 ด้านเทคนิควธีิการ ช่วงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ีสอง ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคเ์ทคนิค

การเช็ดวสัดุผงคาร์บอนออกใหเ้กิดพื้นท่ีวา่ง และเพิ่มค่าน ้าหนกัดว้ยวสัดุผงคาร์บอนใหเ้กิดรูปทรง 

จากกระบวนการสร้างสรรคก์ารวาดเส้น โดยแบ่งออกเป็นลกัษณะของเส้นจากล าดบัเส้นท่ีใหญ่

เบลอไปสู่เส้นท่ีเล็กชดัเจน ไล่ล าดบัขั้นจากบริเวณดา้นล่างของภาพผลงานมาสู่บริเวณดา้นบนของ

รูปทรงภายในผลงาน ใหป้รากฏระยะมิติของเส้นท่ีแตกต่างกนัผนวกกบัวสัดุของผงคาร์บอน ก่อ

เกิดความรู้สึกถึงการเกิดข้ึนใหม่จากการดบัไปบนวสัดุดินสอพอง ซ่ึงในระยะน้ีขา้พเจา้ไดพ้ฒันา
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เทคนิคของดินสอพอง ดว้ยการผสมกาวเมด็มะขามผสมใหเ้ขา้กบัดินสอพอง แลว้จึงน ามาทาบางๆ

เป็นวสัดุรองพื้นผลงาน เม่ือแหง้แลว้ใหค้วามรู้สึกท่ีอ่อนนุ่ม บางเบา แต่ใหคุ้ณสมบติัทางกายภาพท่ี

แตกต่างไปจากเดิม สภาพพื้นผวิของผลงานท่ีมีความมนัเพิ่มมากข้ึน และยงัเกิดสภาพพื้นผวิแตก

หลุดร่อน ซ่ึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพิ่มค่าน ้าหนกัดว้ยวสัดุผงคาร์บอนดงัท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเช่ือมโยงให้

เกิดการพิจารณาเร่ืองการเกิดข้ึนและดบัไปของธรรมชาติแห่งจิต การน าเสนอผลงานจึงใช้

กระบวนการเทคนิคการเพิ่มเขา้และน าออกเป็นส่วนส าคญัในการสร้างสรรค ์

 ส่ิงท่ีขา้พเจา้ควรจะพฒันาต่อไป อนัดบัแรกเป็นเร่ืองของการน าเสนอผลงานให้ตรงตาม

วตัถุประสงคข์องความคิดคือความสงบสุขภายใน แต่ภาพผลงานท่ีใหค้วามรู้สึกถึงการเกิด ความ

เขม้แขง็ หนกัแน่น อนัดบัท่ีสองถึงน ้าหนกัของผลงานยงัเป็นสีท่ีใหค้วามรู้สึกหนกัแน่นมากเกินไป 

เป็นส่ิงท่ีควรตอ้งปรับเปล่ียน อนัดบัท่ีสามควรคน้ควา้พฒันาเทคนิคการรองพื้นดว้ยดินสอพองให้

เกิดผลส าเร็จมากยิง่ข้ึนต่อไป  

 กล่าวโดยสรุปผลงานช่วงระยะก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 จากการสร้างสรรคผ์ลงานได้

ปรับเปล่ียนทศันคติของขา้พเจา้ คน้พบหนทางศึกษาภายในจิตใจของตนเองโดยมีท่ีมามาจากความ

ทุกข ์ รวมถึงปรับเปล่ียนทศันคติในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้มากยิง่ข้ึนจากการไดท้ดลอง

แสดงออกมาผา่นผลงานสร้างสรรค ์ ซ่ึงเป็นหนทางท่ีท าใหข้า้พเจา้ไดมี้แรงจูงใจไดพ้ฒันาผลงาน

เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จตรงตามจุดมุ่งหมายต่อไป (ภาพท่ี 25 - 26) 
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ภาพท่ี 25 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน เกิดใหม่ในร่างเดิม หมายเลข 4 

 เทคนิค  วาดเส้นบนดินสอพอง 

 ขนาด  145 x 185 ซม.  

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 26 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน เกิดใหม่ในร่างเดิม หมายเลข 5 

 เทคนิค  วาดเส้นบนดินสอพอง  

 ขนาด  150 x 200 ซม.  

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่3  
 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ลกัษณะของผลงานช่วงระยะน้ี มีรูปลกัษณ์ของมวล

รูปทรงเหมือนจริงก่ึงนามธรรม รูปแบบ 2 มิติ จ  านวน 2 ช้ินผลงาน โดยมีดา้นเน้ือหาท่ีมาของ

ผลงาน ดา้นกายภาพของผลงาน และดา้นเทคนิควธีิการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

 ด้านเน้ือหาทีม่าของผลงาน การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ีสาม 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาธรรมจากการอ่านหนงัสือท่ีลงลึกไปในเร่ืองของการเจริญสติ ซ่ึงท าใหข้า้พเจา้เร่ิม

ฝึกปฏิบติัธรรมเบ้ืองตน้ในชีวติประจ าวนั โดยเร่ิมจากการสวดมนตเ์พื่อฝึกใหจิ้ตเกิดสติ รวมถึงฝึก

การเจริญสติในระยะเวลาสั้นใหเ้กิดสมาธิไม่วอกแวกไปในเร่ืองภายนอก ส่งผลใหน้ามธรรมของจิต

มีสติเป็นสมาธิในการด าเนินชีวติมากยิง่ข้ึน ผนวกกบัการศึกษาธรรมชาติดว้ยวธีิการส่องขยายแมลง

ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ ก่อเกิดสภาวะท่ีมีสมาธิตั้งมัน่จากการเพง่มองดูซากแมลง ท าให้

พบวา่พื้นผวิของซากมีความซบัซอ้นท่ีน่าอศัจรรย ์ จึงน ามาซ่ึงแนวความคิดของผลงานท่ีสอดคลอ้ง

กบัสภาวะอารมณ์ภายในจิตใจเร่ืองความสงบมากยิง่ข้ึน โดยใชก้ระบวนการสร้างสรรคเ์ป็น

เคร่ืองมือในการเจริญสติผสานควบคู่ไปพร้อมกบัทศันธาตุในผลงาน 

 ด้านกายภาพของผลงาน ขา้พเจา้ไดก้ารสร้างสรรคผ์ลงานโดยมีท่ีมาแรงบนัดาลใจจาก

การศึกษาธรรมชาติของจิต โดยใชเ้ป็นภาพแทนความรู้สึกผา่นการสร้างสรรคผ์ลงาน ดว้ยรูปแบบ

ผลงานท่ีเหมือนจริงก่ึงนามธรรม ซ่ึงไดจ้ดัองคป์ระกอบโดยรวมของผลงานในลกัษณะแผข่ยายออก

ดว้ยรูปทรงแนวนอนท่ีถูกขยายใหญ่ เพื่อใหเ้กิดพื้นท่ีการพิจารณาภายในจิตใจและเปิดพื้นท่ีให้

จินตนาการในการสร้างสรรค ์บรรยากาศของผลงานมีค่าน ้าหนกัท่ีบางเบาลง นุ่มนวลมากยิง่ข้ึนดว้ย

โทนสีเทา รูปทรงท่ีปรากฏจึงมีความคลุมเครือไม่ชดัเจน ซ่ึงแฝงไปดว้ยความสงบของค่าน ้าหนกัสี 

เอกรงคเ์ทาเขม้ เทากลาง และเทาขาว จากวสัดุผงคาร์บอนและผงฝุ่ นท่ีใหค้วามรู้สึกไม่แน่นอน ไม่

คงทน บางเบา ผนวกลงไปทัว่ทั้งผลงานรวมถึงรายละเอียดของรูปทรงมีลกัษณะเส้นหลากหลายมิติ

ทบัซอ้นกนัมากมาย เช่ือมโยงใหเ้กิดการพิจารณาถึงการดบัไปและเกิดข้ึน 

 ด้านเทคนิควธีิการ ช่วงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ีสาม ขา้พเจา้ไดพ้ฒันาวสัดุการรอง

พื้นผลงานจากดินสอพองเปล่ียนมาเป็นเกสโซ (Gesso) มีลกัษณะของมวลวสัดุท่ีใหค้วามละเอียด

และตวัวสัดุมีคุณสมบติัการยึดเกาะเขา้กบัพื้นผวิผา้ฝ้ายไดดี้ เม่ือทาทบัเป็นชั้นบางๆ ซอ้นทบับนผา้

ฝ้ายหลายชั้นพื้นผวิของผลงานจะไม่แตกหกั เม่ือแหง้แลว้เกิดสภาพของพื้นผวิท่ีมีความดา้น ส่งผล
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ใหก้ารลงถมดว้ยวสัดุผงคาร์บอนและผงฝุ่ นยดึเกาะไดดี้มากยิง่ข้ึน ซ่ึงใชก้ระบวนการสร้างสรรค์

ดว้ยเทคนิคการเพิ่มค่าน ้าหนกัจากโทนสีเทาใหเ้กิดมวลรูปทรง รวมถึงการเช็ดวสัดุผงคาร์บอนออก

ใหเ้กิดพื้นท่ีวา่งดว้ยกระบวนการวาดเส้นดว้ยวธีิการลบ เช็ดออก โดยแบ่งออกเป็นลกัษณะของเส้น

ท่ีช่วยน าสายตาสอดคลอ้งไปกบัรูปทรง จากล าดบัเส้นท่ีใหญ่เบลอไปสู่เส้นท่ีเล็กชดัเจน ดว้ย

มุมมองท่ีแผก่วา้งไปสู่มุมมองท่ีลึกเล็กลงไปภายในรายละเอียด เช่ือมโยงกบัจิตไดเ้จริญสติเพื่อ

ตระหนกัรู้กบัสภาวะความคิดท่ีแผก่วา้งและทบัถมมาสู่จิตใจ โดยพิจารณาผา่นทศันธาตุต่างๆ ท่ี

ปรากฏลว้นมีความหมายถึงการเกิดข้ึนและดบัหายไป ประหน่ึงกบัสัจจะของธรรมชาติแห่งจิต 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ีสาม ไดป้รับเปล่ียนทั้งทศันคติและ

รูปแบบของผลงานท่ีแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะ

ภายในจิตใจไดต้รงกบัภาพท่ีปรากฏ รวมถึงพฒันาวสัดุรองพื้นดว้ยเกสโซท่ีมีคุณสมบติัยดึเกาะไดดี้

กบัผวิผา้ฝ้ายและใหส้ภาพพื้นผวิท่ีมีความดา้น สอดคลอ้งลงตวักบัการลงถมดว้ยวสัดุผงท่ีเป็นส่วน

ส าคญัในการสร้างสรรค ์ ขา้พเจา้จะน าการพฒันาผลงานและแนวความคิดไปปรับใชสู่้การ

สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในช้ินถดัไป (ภาพท่ี 27 - 28)  
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ภาพท่ี 27 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือผลงาน 

 เทคนิค  วาดเส้นบนผา้ฝ้าย 

 ขนาด  170 x 240 ซม.  

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 28 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือผลงาน 

 เทคนิค  วาดเส้นบนผา้ฝ้าย 

 ขนาด  150 x 280 ซม.  

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2563 

การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์   
 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ขา้พเจา้ ไดพ้ฒันากายภาพผลงานและประมวลเน้ือหาใน

แต่ละช่วงเวลาก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ ผนวกกบัการศึกษาเน้ือหาสาระเพิ่มเติมจากหนงัสือและฝึก

ปฏิบติัการเจริญสติในเบ้ืองตน้ รวมถึงไดซึ้มซบัธรรมชาติภายนอกจากการรับรู้ทางสายตาดว้ย

วธีิการส่องขยายซากแมลง ท าใหไ้ดศึ้กษาธรรมชาติของภาวะจิตใจท่ีไดป้ระสบการณ์พอสมควร 

โดยส่งผลต่อทศันคติของขา้พเจา้ไดพ้บความทุกขภ์ายในจิตใจของตนเอง มีเหตุท่ีมาของทุกขจ์าก

ความคิดท่ีทบัถม ซบัซอ้น ซอ้นทบั จนเกิดน ้าหนกัท่ีน ามาซ่ึงความทุกขสู่์ภายในจิตใจ ขา้พเจา้จึง

กลัน่กรองเป็นแนวความคิดไดด้งัน้ีจากส่ิงเร้าเล็กๆ ภายนอกประกอบรวมกนัจนเป็นน ้ าหนกัท่ีใหญ่

ทางความคิด ก่อให ้ เกิดความวุน่วาย สับสนฟุ้งซ่านทางจิตใจ ซ่ึงส่ิงเล็กๆ ท่ีประกอบรวมกนัเป็นส่ิง

ใหญ่ยอ่มคลายรูปร่างแปรเปล่ียนเป็นส่ิงเล็กไดเ้ช่นกนั เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงาน 

 สร้างสรรคด์ว้ยรูปแบบจิตรกรรมวาดเส้นก่ึงนามธรรมหน่ึงชุดผลงานภายใตช่ื้อ “จุลภาวะ”  

โดยมีจุดมุ่งหมายการน าเสนอผลงานโดยใชภ้าพแทนรูปลกัษณ์ของซากแมลง ซ่ึงใหค้วามรู้สึก
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ลึกลบัและน่ิงสงบ ผา่นกระบวนการเทคนิควาดเส้น อีกทั้งยงัเป็นการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต

ใหม้ากยิง่ข้ึน เร่ืองการเกิดข้ึนและดบัไป และน ามาปรับประยกุตใ์ชใ้นการบ าบดัฝึกฝนทางจิตใจใน

การด าเนินชีวติท่ีมุ่งหมายในความสงบ  

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์โดยภาพรวมขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน ใหส้อดคลอ้ง

กบัเน้ือหาเร่ืองราวและสภาวะอารมณ์ความรู้สึกใหม้ากท่ีสุด โดยจดัองคป์ระกอบของผลงานใหอ้ยู่

ในลกัษณะแนวนอน โดยมีท่ีจากรูปทรงแมลงท่ีถูกขยายใหใ้หญ่ข้ึน เพื่อใหเ้กิดพื้นท่ีการพิจารณา

ภายในจิตใจและเปิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ โดยสร้างบรรยากาศของผลงาน ดว้ยวธีิการเพิ่ม

ค่าน ้าหนกัจากวสัดุผงฝุ่ นและผงคาร์บอนท่ีมีความหมายดว้ยตวัวสัดุเองคือเร่ืองการเกิดข้ึนใหม่จาก

การดบัไป และใหค้วามรู้สึกเบาบาง ไม่คงท่ี และไม่ถาวร ผา่นค่าน ้าหนกัสีเทาขาว สีเทากลาง และสี

เทาเขม้ ก่อให้เกิดทศันธาตุท่ีใหค้วามรู้สึกถึงมวลน ้าหนกัท่ีค่อยๆ รวมตวัเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบั

สภาวะจิตท่ีรับส่ิงเร้าภายนอกจากน ้าหนกัอ่อนไปสู่น ้าหนกัเขม้ ทั้งวสัดุและค่าน ้าหนกัท่ีผนวกไป

กบัรูปทรง เช่ือมโยงก่อใหเ้กิดวธีิการสร้างพื้นท่ีวา่งดว้ยเทคนิควธีิการน าออก ผา่นกระบวนการวาด

เส้นดว้ยการลบ เช็ด ขดู ขีด ใหค้วามรู้สึกถึงความหนกัแน่นและความเบาบางจางลง จากลกัษณะ

เส้นท่ีใหญ่ไปสู่ลกัษณะเส้นท่ีเล็ก ส่งผลใหเ้กิดพื้นท่ีวา่งภายในจิตใจคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติท่ี

ผสานไปกบัการวาดเส้นท่ีเกิดพื้นท่ีวา่งภายในผลงาน ทั้งน้ีการสร้างสรรคผ์ลงานไดเ้ปิดพื้นท่ีให้

จิตใจไดพ้ิจารณาสภาวะของตนเอง จากสภาวะอารมณ์ความรู้สึกท่ีหนกัจากความคิดต่างๆมากมาย

มาสู่การเจริญสติในรูปแบบการสร้างสรรคก่์อเกิดสมาธิท่ีผอ่นคลายความคิดลง ปรากฏในกายภาพ

ของผลงานและเน้ือหาท่ีมาของแต่ละผลงานดงัต่อไปน้ี  

การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1   
 ด้านเน้ือหาทีม่าของผลงาน ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์ธรรมชาติของสภาวะจิตใจของตนเอง เร่ือง

ของมวลความคิดท่ีค่อยๆ เพิ่มมากข้ึนจากการรับส่ิงเร้าภายนอก จากน ้าหนกัอ่อนเพิ่มพูนไปสู่

น ้าหนกัเขม้ ก่อเกิดเป็นน ้าหนกัของความคิดซ่ึงมวลน ้าหนกัเขม้ค่อยๆผอ่นคลายตวัลงมาสู่น ้าหนกั

อ่อนจางลง ดว้ยการก าหนดสติจึงน าไปสู่ภาวะความสงบสุขภายในจิตใจ ท าใหข้า้พเจา้ไดเ้กิดการ

พิจารณาความธรรมดาของความคิดท่ีเวยีนเกิดวนดบัอยูต่ลอดเวลาเป็นธรรมชาติ โดยใชท้ศันธาตุ

เป็นภาพแทนความหมายของสภาวะภายในจิตใจ  
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 ด้านกายภาพของผลงาน ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นช้ินแรกของชุดผลงาน

วทิยานิพนธ์ รูปแบบของผลงานจิตรกรรมวาดเส้นก่ึงนามธรรม โดยน ารูปทรงของซากแมลงจดั

องคป์ระกอบของภาพในลกัษณะแนวนอน ซ่ึงใหค้วามรู้สึกถึงการแผข่ยายออกดว้ยการสร้างสรรค์

ทศันธาตุของลกัษณะเส้นเป็นจุดน าสายตา จากบริเวณกลางภาพผลงานผอ่นคลายกระจายออกไป

รอบบริเวณผลงาน ผา่นกระบวนการเพิ่มเขา้จากวสัดุของผงคาร์บอนและผงฝุ่ น ไดส้ร้างความหมาย

ดว้ยตวัวสัดุเองคือเร่ืองการเกิดข้ึนใหม่จากการดบัไป ใหค้วามรู้สึกถึงรูปธรรมท่ีเบาบาง เรียบบาง 

จากค่าน ้าหนกัเทาเขม้ เทาขาว และขาวไล่เรียงไปกบัรูปทรง ก่อใหเ้กิดมวลน ้าหนกัครอบคลุมทัว่ทั้ง

ผลงาน สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของการเกิดข้ึนใหม่จากการดบัไป และผสมผสานกบักระบวนการ

น าออกจากลกัษณะเส้นท่ีใหญ่ไปสู่ลกัษณะเส้นท่ีเล็กละเอียด ใหเ้กิดระยะมิติของเส้นท่ีแตกต่างกนั 

เช่ือมโยงก่อเกิดความรู้สึกทางนามธรรมของจิตท่ีแผข่ยายออกไปรับเร่ืองต่างๆ มากมายและดึงจิต

กลบัมาท่ีสติจึงน าพาความสงบเขา้มาสู่ภายในจิตใจ ทศันธาตุภายในผลงานจึงเป็นเคร่ืองมือในการ

เจริญสติเป็นตวัแทนส่ือความหมายของสภาวะจิตท่ีผสานควบคู่ไปพร้อมกนั (ภาพท่ี 29 - 30)  
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ภาพท่ี 29 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน มวลภาวะความคิด 

 เทคนิค  วาดเส้นบนผา้ฝ้าย 

 ขนาด  40 x 80 ซม.  

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  
(ภาพลกัษณะเส้นท่ีเล็กละเอียด) 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2   
 ด้านเน้ือหาทีม่าของผลงาน ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์ธรรมชาติของสภาวะจิตใจของตนเอง โดย

ธรรมชาติของจิตนั้นรับรู้ส่ิงเร้าต่างๆภายนอกมากมาย จากเร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเร่ืองหน่ึง จึงน าไปสู่

นามธรรมทางความคิดภายในจิตใจตนเอง ก่อให้เกิดความรู้สึกซบัซอ้น ซอ้นทบักนั รวมกนัเป็น

ล าดบัขั้นตามคา่น ้าหนกัของเร่ืองนั้นๆ และถูกแยกยอ่ยดว้ยการพิจารณาถึงความธรรมดาของความ- 

คิดท่ีเวยีนวนรวมตวัเกิดข้ึนและดบัสลายไปตลอดเวลา โดยการใชท้ศันธาตุแทนความรู้สึกท่ีจะ

กล่าวดงัเน้ือหาต่อไปน้ี  

 ด้านกายภาพของผลงาน   รูปแบบของผลงานจิตรกรรมวาดเส้นก่ึงนามธรรม โดยการจดั

องคป์ระกอบของภาพผลงานในลกัษณะแนวนอนท่ีถูกขยายใหใ้หญ่ เพื่อใหเ้กิดพื้นท่ีการพิจารณา

ภายในจิตใจและเปิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ มีเจตจ านงในการสร้างรูปทรงโดยการน ารูปทรง

แมลงมาประกอบรวมกนั จากรูปทรงหน่ึงรวมกบัรูปทรงหน่ึง ก่อเกิดรูปทรงท่ีผนวกทบัซอ้นกนัแต่

ยงัคงรูปลกัษณ์ของรูปทรงซากแมลงท่ีใหค้วามรู้สึกถึงความพิลึกซบัซอ้น ดว้ยกระบวนการเพิ่มเขา้

จากค่าน ้าหนกัท่ีแบ่งเป็นล าดบัขั้นท่ีประกอบรวมกนัของมวลน ้าหนกัเทาเขม้ เทากลาง เทาอ่อน ขาว

ท่ีสุด จากวสัดุผงคาร์บอนและผงฝุ่ นใหเ้กิดบรรยากาศและความรู้สึกของความอืมคลึม เงียบงนั เบา

บาง ไล่เรียงไปพร้อมกบัมวลรูปทรงของซากแมลง ซ่ึงวสัดุไดส้ร้างความหมายดว้ยตวัวสัดุเองคือ

เร่ืองการเกิดข้ึนใหม่จากการดบัไป ผนวกกบักระบวนการน าออกดว้ยลกัษณะของเส้นท่ีแบ่งเป็น

ล าดบัขั้นจากบริเวณโดยรอบของผลงาน จากลกัษณะเส้นท่ีใหญ่ไปสู่บริเวณกลางผลงานดว้ย

ลกัษณะเส้นท่ีเล็ก ใหเ้กิดระยะมิติของเส้นท่ีแตกต่างกนัผนวกกบัวสัดุของผงคาร์บอนและผงฝุ่ น     

ใหค้วามรู้สึกถึงการเกิดข้ึนใหม่จากการดบัไป เช่ือมโยงกบัธรรมชาติของจิตมกัแผข่ยายออกไปกบั

เร่ืองต่างๆหรือส่ิงเร้าภายนอก วธีิการสร้างสรรคท่ี์ถ่ายทอดผา่นทศันธาตุต่างๆ จึงเป็นกระบวนการ

หน่ึงท่ีสามารถดึงสติกลบัเขา้มาสู่จิต โดยซ่ึงน าพาความสงบสุขมาสู่ภายในจิตใจ และปรากฏ

สุนทรียภาพภายในผลงานผสานเขา้ดว้ยกนั (ภาพท่ี 31 - 32) 
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ภาพท่ี 31 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน จุลภาวะ หมายเลข 2 

 เทคนิค  วาดเส้นบนผา้ฝ้าย 

 ขนาด  140 x 190 ซม.  

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2564 
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ภาพท่ี 32 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 [1]ภาพรายละเอียดผลงานบริเวณกลางผลงาน 

 [2]ภาพรายละเอียดผลงานลกัษณะเส้นท่ีเล็กละเอียด 

 [1]

 

 [2]
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3   
 ด้านเน้ือหาทีม่าของผลงาน ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์ธรรมชาติของสภาวะจิตใจ

ตนเอง โดยธรรมชาติภาวะของจิตนั้นรับรู้ส่ิงต่างๆ จากภายในความคิดตนเองและจากส่ิงเร้า

ภายนอก จึงก่อใหเ้กิดความรู้สึกซบัซอ้น ซอ้นทบั เม่ือก าหนดสติพิจารณาในสภาวะอารมณ์นั้นตาม

ความเป็นจริงของธรรมชาติแห่งจิตลว้นเกิดข้ึน ทรงตวัอยูท่่ามกลางและสลายดบัไปเป็นธรรมดา จึง

ก่อก าเนิดปัญญาท่ีน าไปสู่หนทางดบัทุกขท์ั้งหลายภายในจิตใจ เน้ือหาท่ีมาน้ีจึงน าไปสู่การสร้าง- 

สรรครู์ปธรรมภายนอกโดยการใชท้ศันธาตุส่ือแทนความหมาย  

 ด้านกายภาพของผลงาน รูปแบบของผลงานจิตรกรรมวาดเส้นก่ึงนามธรรม มีเจตจ านงใน

การสร้างรูปทรงธรรมดาตามธรรมชาติสร้างสรรคซ่ึ์งใหค้วามรู้สึกท่ีเรียบง่าย เงียบงนัและสงบน่ิง 

โดยการน าเสนอรูปทรงของซากแมลง ดว้ยองคป์ระกอบลกัษณะแนวนอนท่ีถูกขยายใหใ้หญ่ข้ึน 

เพื่อเปิดพื้นท่ีการพิจารณาภายในจิตใจและเปิดจินตนาการในการสร้างสรรค ์ จากกระบวนการเพิ่ม

เขา้วสัดุของผงคาร์บอนและผงฝุ่ น สร้างความหมายดว้ยตวัวสัดุเองคือเร่ืองการเกิดข้ึนใหม่จากการ

ดบัไป ซ่ึงแฝงไปดว้ยความซบัซอ้น ซอ้นทบักนั ของล าดบัขั้นดว้ยมวลน ้าหนกัเทาเขม้บริเวณ

ดา้นล่างของผลงาน ไล่มาสู่บริเวณกลางของผลงานเป็นน ้าหนกัเทากลาง และมาสู่บริเวณดา้นบน

ของผลงานเป็นน ้าหนกัเทาอ่อนผนวกกบักระบวนการวาดเส้นดว้ยการน าออก โดยแบ่งออกเป็น

ล าดบัขั้นจากบริเวณดา้นบนดา้นซา้ยและดา้นขวาของภาพผลงาน ดว้ยลกัษณะเส้นท่ีใหญ่ไปสู่

บริเวณกลางผลงานและดา้นล่างภาพผลงานดว้ยลกัษณะเส้นท่ีเล็กละเอียด ใหเ้กิดระยะมิติของเส้นท่ี

แตกต่างกนัสัมพนัธ์ไปพร้อมกบัมวลพื้นผวิและรูปทรงเกิดเป็นรูปธรรมของซากแมลง ก่อเกิดการ

พจิารณารูปทรงและรายละเอียดท่ีปรากฏใหต้ระหนกัถึงส่ิงท่ีธรรมดาของสัจจะธรรมชาติ            

(ภาพท่ี 33 - 34) 
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ภาพท่ี 33 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน จุลภาวะ หมายเลข 3 

 เทคนิค  วาดเส้นบนผา้ฝ้าย 

 ขนาด  137 x 187 ซม. 

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 



  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 34 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 [1] ภาพรายละเอียดผลงานบริเวณมุมดา้นซา้ยบนของผลงาน 

 [2] ภาพรายละเอียดผลงานของลกัษณะเส้นท่ีเล็กละเอียด 

 [1]

 

 [2]
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่4  
 ด้านเน้ือหาทีม่าของผลงาน ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์ธรรมชาติของสภาวะจิตของ

ตนเอง ดว้ยการเพง่มองดูนามธรรมของความคิดจากสภาวะจิตฟุ้งซ่าน มกัจะเกิดความรู้สึกท่ีบีบอดั

กดดนั เม่ือจิตเกิดสติจึงน าพาการรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงเกิดปัญญามาสู่ภายในจิตใจซ่ึงใชแ้กไ้ข

ปัญหานั้น ซ่ึงก่อเกิดความรู้สึกท่ีผอ่นคลายน าไปสู่ความวา่งจากความคิดเพียงชัว่คราว ก่อเกิดสมาธิ

การพิจารณาตามความเป็นจริงแห่งจิต มีเกิดข้ึน ทรงตวัอยูท่่ามกลางและแผข่ยายสลายดบัไป พบวา่

จากการซอ้นทบักนัของความคิดถูกยอ่ยสลายไปดว้ยสติ สติจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็นหนทางเบ้ืองตน้

ต่อมาจึงมีสมาธิพิจารณาในเบ้ืองกลางและน าพาปัญญามาสู่จิตใจในเบ้ืองปลาย จึงน ามาสู่การ

สร้างสรรคโ์ดยการใชท้ศันธาตุแทนความรู้สึกดงัเน้ือหาต่อไปน้ี  

 ด้านกายภาพของผลงาน ผลงานมีรูปแบบเป็นจิตรกรรมวาดเส้นก่ึงนามธรรม มีเจตจ านง

ในการสร้างบรรยากาศของผลงานดว้ยค่าน ้าหนกัของสีเทากลางและเทาขาวใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเบา

บาง เลือนลาง และจางหายไป โดยการสร้างรูปทรงของซากแมลงดว้ยการจดัองคป์ระกอบของภาพ

ผลงานในลกัษณะแนวนอน ถูกขยายใหใ้หญ่ข้ึนโดยเลือกเฉพาะส่วนหวัของซากแมลง การเลือก

มุมมองของภาพให้เกิดความรู้สึกบีบอดัแต่แฝงไปดว้ยความผอ่นคลาย โดยมีจุดน าสายจากดา้นขวา

ของภาพไปสู่ซา้ยของผลงาน ผา่นกระบวนการเพิ่มเขา้ใหเ้กิดการซอ้นทบักนัดว้ยมวลน ้าหนกัเทา

เขม้ไล่ไปสู่เทาขาว สอดคลอ้งกบัสภาวะจิตท่ีแผข่ยายออกไปรับส่ิงเร้าต่างๆ เป็นน ้ าหนกัเทาเขม้ 

ไปสู่น ้าหนกัเทาขาวเช่ือมโยงกบัสภาวะดึงดูดความสงบ ผอ่นคลายเขา้มาภายในจิตใจ จึงผสมผสาน

ดว้ยกระบวนการน าออกโดยมีลกัษณะของเส้นท่ีคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติ แบ่งเป็นล าดบัขั้นจาก

บริเวณแสงของภาพดว้ยเส้นท่ีเล็กละเอียด  บริเวณท่ีเป็นเงาเส้นลกัษณะเส้นใหญ่ ใหเ้กิดระยะมิติ

ของเส้นท่ีแตกต่างกนัผนวกกบัวสัดุของผงคาร์บอนและผงฝุ่ น สร้างความหมายดว้ยตวัวสัดุเองคือ

เร่ืองการเกิดข้ึนใหม่จากการดบัไป เช่ือมโยงกบัสภาวะจิตใจท่ีมีความฟุ้งซ่าน ความสับสน ความ

กดดนั สภาวะเช่นน้ีมกัจะเกิดความรู้สึกบีบอดั ในขณะเดียวกนัก็กระตุน้ใหเ้กิดสติพิจารณาใน

สภาวะนั้น จึงก่อเกิดสมาธิท่ีอุดมไปดว้ยความรู้สึกท่ีผอ่นคลาย สุดทา้ยจึงเกิดปัญญาคลายปัญหาจาง

หายไป (ภาพท่ี 35 - 36)  
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ภาพท่ี 35 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน จุลภาวะ หมายเลข 5 

 เทคนิค  วาดเส้นบนผา้ฝ้าย 

 ขนาด  140 x 177.5 ซม. 

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2564 
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ภาพท่ี 36 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 [1] ภาพรายละเอียดผลงานบริเวณมุมดา้นซา้ยล่างของผลงาน 

 [2] ภาพรายละเอียดผลงานของลกัษณะเส้นท่ีเล็กละเอียด 

 [1]

 

 [2]
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่5  
 ด้านเน้ือหาทีม่าของผลงาน ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์ธรรมชาติของภาวะจิตตนเอง 

โดยธรรมชาติเม่ือเกิดภาวะความคิดฟุ้งซ่านท่ีแผข่ยายออกไปรับรู้ส่ิงเร้าต่างๆ รอบกาย จิตจะเร่ิม

ท างานเพื่อรวบรวมสติกลบัเขา้มาพิจารณาในเร่ืองนั้นๆ จึงเกิดสมาธิตั้งมัน่ แลว้มองดูความธรรมดา

ของส่ิงท่ีเกิดข้ึนและหายไป จึงปรากฏรูปทรงของสติปัญญาท่ีน าพาความสงบท่ีผา่นเขา้มาสู่ภายใน

จิตใจและผา่นออกไปเป็นวฏัจกัรแห่งจิต จากการรวมตวัของสติจากหน่ึงส่วนรวมกบัสมาธิอีกหน่ึง

ส่วนจึงก่อก าเนิดรูปทรงสติปัญญา และสั่นไหวซดัส่ายแผข่ยายออกเป็นส่วนๆ แยกยอ่ยออกจากกนั

ดว้ยการกระทบของส่ิงเร้าต่างๆ เกิดข้ึนเวยีนวน ทรงตวัอยูท่่ามกลาง และยอ่ยสลายดบัไปไม่ส้ินสุด 

จึงพบวา่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมของทุกสรรพส่ิงลว้นทบัซอ้นซอ้นทบักนัและสามารถแยกยอ่ย

ออกจากกนัไดเ้ป็นธรรมดาเช่นนั้นเอง จึงน ามาสู่การสร้างสรรครู์ปธรรมแห่งจิตโดยการใชท้ศันธาตุ

แทนความรู้สึกดงัเน้ือหาต่อไปน้ี 

 ด้านกายภาพของผลงาน ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้สร้างสรรคมี์รูปแบบผลงานเป็นจิตรกรรมวาด

เส้นก่ึงนามธรรม ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะจิตใจดว้ยการน าเสนอภาพท่ีแผก่วา้งขยายออกในลกัษณะ

แนวนอนท่ีถูกขยายให้กวา้งใหญ่ ผนวกกบัรูปทรงของซากแมลงท่ีเกือบเตม็ตวั มีเจตนาแบ่งรูปทรง

ออกเป็น 2 ช้ินท่ีสามารถเช่ือมโยงประกอบรวมกนัใหเ้กิดเป็นหน่ึงรูปทรง โดยสร้างสรรคพ์ื้นท่ีใหมี้

ขนาดใหญ่เพื่อการสร้างสรรคแ์ละเป็นพื้นท่ีท่ีจิตไดเ้ป็นเคร่ืองอยู ่ เพื่อพิจารณาภาวะจิตใจท่ีเกิดข้ึน

และดบัไปไม่ส้ินสุด ทั้งน้ียงัเป็นพื้นท่ีท่ีขา้พเจา้ไดห้วนระลึกถึงภาวะของความสงบขณะซึมซบัจาก

การเพง่มองซากแมลง ซ่ึงเช่ือมโยงกบัสภาวะจิตท่ีรับรู้กวา้งแผข่ยายออกไปกบัส่ิงเร้าต่างๆ และแคบ

เล็กลงมาจดจ่อกบัสภาวะจิตใจ ขณะสร้างสรรคป์ระหน่ึงเป็นเคร่ืองอยูข่องการเจริญสติในเบ้ืองตน้ 

สามารถรวบรวมสติกลบัเขา้มาสู่ภาวะภายใน ใหเ้กิดสมาธิตั้งมัน่พิจารณาสภาวะในเบ้ืองกลาง ไปสู่

ความเป็นจริงของสภาวะต่างๆ ลว้นเกิดข้ึนและจางหายไปจึงก่อเกิดปัญญาในเบ้ืองปลาย  

 ผา่นการสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนวธีิเพิ่มเขา้จากวสัดุของผงคาร์บอน และผงฝุ่ นมีคุณสมบติั

ท่ีเบาบาง โดยสร้างความหมายดว้ยตวัวสัดุเองคือเร่ืองการเกิดข้ึนใหม่จากการดบัไป จากค่าน ้าหนกั

สีเทาเขม้เทากลางและเทาขาวใหเ้กิดความรู้สึกท่ีอ่อนเบา เลือนลาง และจางหายไปไดส้ร้าง

บรรยากาศของผลงาน ให้เกิดความรู้สึกท่ีเช่ือมโยงถึงความสงบและแฝงไปดว้ยการซอ้นทบักนัจาก

ค่าน ้าหนกัอ่อนไปสู่ค่าน ้าหนกัเขม้ ก่อให ้ เกิดมวลของรูปทรงผนวกกบักระบวนการน าออกจากการ
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วาดเส้นท่ีผนวกจิตลงในลกัษณะของเส้น โดยแบ่งเป็นล าดบัขั้นจากบริเวณแสงของภาพดว้ยเส้นท่ี

เล็กละเอียด บริเวณท่ีเป็นเงาเส้นลกัษณะเส้นใหญ่ ใหเ้กิดระยะของเส้นท่ีแตกต่างกนั จึงเกิดเป็น

รูปทรงแห่งความสงบ (ภาพท่ี 37 - 38) 

 
ภาพท่ี 37 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
 ช่ือผลงาน จุลภาวะ หมายเลข 4 

 เทคนิค  วาดเส้นบนผา้ฝ้าย 

 ขนาด  180 x 400 ซม. 

 ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2564 
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ภาพท่ี 38 ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
 [1] ภาพรายละเอียดผลงานบริเวณกลางภาพมุมดา้นบนของผลงาน 

 [2] ภาพรายละเอียดผลงานบริเวณกลางภาพมุมดา้นล่างของผลงาน 

  

 [2]

 

 [1]
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สรุป 
 บทการสร้างสรรคแ์ละการพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ ประกอบไปดว้ยเน้ือหาความเป็นมา

ของผลงาน ช่วงระยะก่อนผลงานวทิยานิพนธ์จนถึงการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ท าใหพ้บถึง

ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงระยะเวลาการสร้างสรรค ์  จากการวเิคราะห์ผลงานทั้งกายภาพ

และเน้ือหา ซ่ึงปรากฏพฒันาการของผลงานตามเน้ือหาต่อไปน้ี  

 โดยผลงานสร้างสรรคช่์วงระยะผลงานก่อนผลงานวทิยานิพนธ์ จะมีรูปแบบจิตรกรรมวาด

เส้นลกัษณะเหมือนจริงท่ีให้ความรู้สึกดุดนั แขง็แกร่ง ดว้ยโทนสีเอกรงคข์องภาพผลงานเป็นสีด า 

พฒันาปรับเปล่ียนทั้งรูปแบบของผลงาน รวมถึงมุมมองรูปลกัษณ์ของแมลงและทศันธาตุต่างๆ 

ไปสู่ผลงานท่ีมีลกัษณะโทนสีเทาขาวในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมวาดเส้นก่ึงนามธรรม ซ่ึงให้

ความรู้สึกเบาบาง อ่อนนุ่ม ส่งผลต่อสภาวะภายในจิตใจในดา้นเน้ือหาและปรับเปล่ียนทศันคติของ

ขา้พเจา้ในการสร้างสรรค ์ดว้ยการสร้างสรรคโ์ดยใชท้ศันธาตุเพื่อแทนความรู้สึกของภาวะจิตใจ ท่ีมี

ความสอดคลอ้งกบัเร่ืองธรรมชาติของภาวะการเกิดดบั ผา่นกระบวนการวธีิเพิ่มเขา้ดว้ยวสัดุผง

คาร์บอนและผงฝุ่ น และกระบวนการวธีีน าออกดว้ยการเช็ด ลบออก เช่ือมโยงสัมพนัธ์ไปกบัภาวะ

จิตใจคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติ ท่ีปรากฏรูปธรรมความสงบและก่อเกิดความเบิกบานแห่งภาวะจิต  

 จากการสร้างสรรคผ์ลงานทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นกายภาพของผลงาน พบวา่ผา่นการพฒันา

ผลงานท่ีใชน้ ้าหนกัท่ีอ่อนบางเบาลง สามารถผนวกควบคู่กบัสภาวะความคิดไปพร้อมกนั ซ่ึง

ปรากฏความเปล่ียนแปลงจากผลงานลกัษณะสีด ามาสู่ผลงานลกัษณะสีขาว จากค่าน ้าหนกัหนกั

แน่นดุดนัมาสู่ค่าน ้าหนกับางเบาอ่อนโยน ซ่ึงส่งผลเช่ือมโยงกบัภาวะจิตใจไดผ้อ่นคลายอ่อนโยน

ไปสู่ความสงบสุข 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่5   

สรุป  

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ภายใตช่ื้อวา่ “จุลภาวะ” ประกอบไปดว้ยเน้ือหาท่ีมาและ

ความส าคญัซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการส่องขยายธรรมชาติขนาดเล็กคือสัตวแ์มลง เม่ือมองลึก

ลงไปภายใตพ้ื้นผวิ ไปประกอบดว้ยความมีระเบียบและความเงียบสงบ จึงก่อเกิดความสงบกลบัมา

สู่สภาวะจิตใจของตนในปัจจุบนั จึงพบวา่ตนมีภาวะท่ีวุน่วาย สับสน ซบัซอ้นไปดว้ยเร่ืองต่างๆจน

เกิดน ้าหนกัทางความคิดท่ีเป็นความทุกข ์ จึงหาหนทางท่ีจะคลายความทุกขน้ี์ลงดว้ยการศึกษาธรรม

ในเบ้ืองตน้ โดยมีกรอบความคิดวา่ส่ิงเร้าต่างท่ีซบัซอ้นสามารถแยกยอ่ยออกเป็นส่ิงท่ีเล็กลงได ้ โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมวาดเส้นท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ผา่น

กระบวนการสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิควาดเส้น จากผงคาร์บอนและผงฝุ่ นบนผา้ฝ้าย เพื่อศึกษาภาวะ

ภายในเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของการเกิดและการดบั ควบคู่ไปพร้อมกนัคลา้ยคลึงกบัภาวนาใน

รูปแบบวปัิสสนา และเพื่อปรับประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินวถีิชีวติต่อไป จึงเป็นหลกัตั้งตน้แรกเร่ิมท่ี

ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาหอ้ขอ้มูล และกรอบขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 การศึกษาหาขอ้มูลจากศาสตร์วทิยาศาสตร์ ดว้ยวธีิการส่องขยายดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริ

โอและการถ่ายภาพดว้ยเลนส์ถ่ายใกล ้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปฏิบติัการส่องขยาย รวมถึงเน้ือหา

เก่ียวกบัเร่ืองของธรรมชาติการเกิดดบัทั้งทางกายภาพและทางภายในจิตใจ จากหนงัสือและต ารา 

ไดแ้ก่เร่ือง หลกัของสติ หลกัการฝึกสมาธิ หลกัไตรลกัษณ์ พุทธนิกายเซน และปรัชญาวะบิซะบิ 

พบวา่เน้ือหาลว้นเช่ือมโยงไปกบัเร่ืองความดาของธรรมชาติ ท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการฝึก

ปฏิบติัเจริญสติ และสามารถน าไปปรับประยกุตใ์ชผ้า่นการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีปรากฏเป็นทศันธาตุ

ต่างๆ รวมถึงการศึกษาเน้ือหาขอ้มูลจากศิลปินกรณีศึกษาจากผลงานสร้างสรรค ์ ทั้งลกัษณะของ

ผลงานรูปแบบธรรมชาติและเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งไปกบัการเจริญสติแบ่งออกเป็น 3 ท่าน 1. อนนัต ์

ปาณิน 2. นพนนัท ์ ทนันารี 3. โมโตอิ ยามาโมโต โดยลกัษณะทางกายภาพของศิลปินมีความ

สอดคลอ้งกบัสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ จึงสามารถน าไปปรับประยกุตใ์ชผ้า่นการสร้างสรรคท่ี์ปรากฏ

เป็นทศันธาตุใหม่ในรูปลกัษณ์ของตน
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 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยเน้ือหากระบวนการสร้างสรรคโ์ดย 

ก าหนดจากความรู้สึกภายในจิตใจ เพื่อใชเ้ป็นเน้ือหากระบวนความคิดในการน าเสนอผลงาน 

เช่ือมโยงใหเ้กิดผลงานทางกายภาพท่ีสมบรูณ์ ครอบคลุมถึงกระบวนการศึกษาหาขอ้มูลก่อนการ

สร้างสรรค ์ พบวา่กระบวนการส่องขยาย สอดคลอ้งกบัสภาวะอารมณ์ภายในจิตใจ สามารถใชเ้ป็น

ภาพแทนของผลงาน ผา่นเทคนิคการวาดเส้นดว้ยผงคาร์บอนและผงฝุ่ นบนผา้ฝ้าย ดว้ยการ

ผสมผสานทศันธาตุต่างๆอาทิ ลกัษณะเส้น ค่าน ้าหนกั รูปทรง พื้นท่ีวา่ง และวสัดุท่ีน ามาสร้างสรรค ์

ซ่ึงสอดคลอ้งเช่ือมโยงไปกบัภาวะภายในจิตใจไดช้ดัเจน รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคมี์

ลกัษณะอ่อนนุ่ม ละเอียดอ่อน ก่อใหเ้กิดการพจิารณาสภาวะความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ทรงตวัอยูแ่ละจาง

หายไปตามความเป็นจริงสอดคลอ้งกนัไปกบักระบวนการสร้างสรรค ์ 

 การสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ จากช่วงระยะก่อนผลงานวทิยานิพนธ์ 

รูปแบบจิตรกรรมวาดเส้นลกัษณะเหมือนจริงท่ีใหค้วามรู้สึกดุดนั แขง็แกร่ง ดว้ยโทนสีเอกรงคข์อง

ภาพดว้ยสีด า พฒันาปรับเปล่ียนทั้งรูปแบบของผลงาน รวมถึงมุมมองในการน าเสนอและทศันธาตุ

ต่างๆ ไปสู่ผลงานท่ีมีลกัษณะโทนสีเทาขาวในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมวาดเส้นก่ึงนามธรรม 

ซ่ึงใหค้วามรู้สึกเบาบาง อ่อนนุ่ม ส่งผลต่อสภาวะภายในจิตใจในดา้นเน้ือหาและปรับเปล่ียนทศันคติ

ในการสร้างสรรค ์ โดยใชท้ศันธาตุเพื่อแทนความรู้สึกของภาวะจิตใจ ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเร่ือง

ธรรมชาติของภาวะการเกิดดบั จากการเพิ่มเขา้ดว้ยวสัดุผงคาร์บอนและผงฝุ่ น และการน าออกดว้ย

การเช็ด ลบออก ผสานไปกบัภาวะจิตใจคลา้ยคลึงกบัการเจริญสติในรูปแบบวปัิสสนา 

 ซ่ึงผลงานการสร้างสรรคจ์ะประสบผลส าเร็จข้ึนมาไดน้ั้น โดยไดรั้บค าแนะน าของคณา
อาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธ์ประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ศิษยผ์ูน้ี้ไดเ้กิดมโนทศัน์ทางสุนทรียะ จึงปรากฏ
ความสมบรูณ์แบบทั้งเน้ือหาและกายภาพของผลงาน พบวา่จากสภาวะในปัจจุบนัของตนท่ีเกิด
ภาวะสับสน ฟุ้งซ่าน กบัเร่ืองภายนอกมากมาย การสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิควาดเส้นจึงเป็นเคร่ืองมือ
หน่ึงท่ีสามารถดึงสติ ใหก้ลบัมามีสมาธิอยูก่บัส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงก่อให้เกิดภาวะความ
สงบเล็กๆ ช่วยตดัสภาวะท่ีฟุ้งซ่านออกและเยยีวยาบ าบดัสุขภาวะของจิตไดฟ้ื้นฟูเบิกบาน ผนวก
รวมไปกบัทศันธาตุต่างๆภายในผลงาน ซ่ึงจากกระบวนการสร้างสรรคไ์ดม้อบหลกัการคิดท่ีปรากฏ
ทั้งรูปธรรมทางทศันศิลป์ รวมถึงก่อใหเ้กิดนามธรรมภายในจิตใจท่ีสามารถปรับประยกุตเ์ป็น   
สติ สมาธิ ปัญญาเป็นหลกับาทฐานเบ้ืองตน้ในการด าเนินวถีิชีวติประจ าวนัต่อไป
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รายการอา้งอิง  
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นายภทัร ทองขจร 
วนั เดือน ปี เกดิ 13 สิงหาคม 2538 
สถานทีเ่กดิ อ่างทอง 
วุฒิการศึกษา 2564 - ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกศิลปไทย       

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
2561 - ศิลปบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกศิลปไทย         
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 107/3 หมู่ท่ี 3 ต.โคกพุทรา อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 14120 
ผลงานตีพมิพ์ 2564 - นิทรรศการ "6บรรทดั" โดยนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต ชั้น

ปีท่ี 3 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนาม
จนัทร์ นครปฐม  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปิน  
รุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 37” ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  
พระชนมพรรษา มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
นครปฐม  
2563 - นิทรรศการ “New Hope” การแสดงศิลปกรรมโดยกลุ่มศิลปิน  
รุ่นใหม่ ณ โซนเอเทรียม ชั้น 1 ศูนยก์ารคา้โชวดี์ซี กรุงเทพมหานคร  
- นิทรรศการ “ไทย...ยงัไง 3” การแสดงศิลปกรรมโดยนกัศึกษา  
ภาควชิาศิลปไทย ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
นครปฐม  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “จิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี  42”  
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ถ.ราชด าเนินกลาง     
กรุงเทพมหานคร  
2562 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “จิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี  41”  
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ถ.ราชด าเนินกลาง     
กรุงเทพมหานคร  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “จิตรกรรมยูโอบี คร้ังท่ี 10”   
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ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 65”   
ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพมหานคร  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “การแสดงภาพพิมพแ์ละวาดเส้นนานาชาติ   
คร้ังท่ี 5” ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปิน  
รุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 36” ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
นครปฐม  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “โครงการรางวลัยวุศิลปินไทย ปี 2562”   
ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน  
แห่งชาติ คร้ังท่ี 14” ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า 
กรุงเทพมหานคร  
2561 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “ไทย…ยงัไง2”   
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม  
2560 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “วาดเส้น I AM ORIGINAL 2”   
ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  
2559 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน  
แห่งชาติ คร้ังท่ี 11” ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า 
กรุงเทพมหานคร  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “รู้คุณแผน่ดิน คร้ังท่ี 5” ณ หา้งสรรพสินคา้
เซ็นทรัลเวลิด์ กรุงเทพมหานคร  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “การประกวดศิลปกรรมปูนป้ันเพื่อคนตาบอด 
หวัขอ้ เมืองท่องเท่ียวท่ีสัมผสัได”้ ณ บริเวณ Crytal Court ชั้น M   
หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร  
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “SEA SIDE SHADE” การแสดงศิลปกรรม  
ภาพทิวทศัน์ โดยนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 ณ Venice Di Iris 
กรุงเทพมหานคร  
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2558 - นิทรรศการ “10 Steps 2” การแสดงศิลปกรรมโดยนกัศึกษา  
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ณ หอศิลป PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม      
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

รางวลัทีไ่ด้รับ 2563 - รางวลัท่ี 2 เหรียญเงินบวัหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมยั  
จิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี  42 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ   
พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชด าเนินกลาง กรุงเทพมหานคร  
2562 - รางวลัท่ี 3 เหรียญทองแดง ประเภทศิลปินสมคัรเล่น   
จิตรกรรมยูโอบี คร้ังท่ี 10 ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร  
- รางวลัท่ี 3 เหรียญทองแดงบวัหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมยั   
จิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี  41 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ   
พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชด าเนินกลาง กรุงเทพมหานคร  
- รางวลัเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วม
สมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 36 ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบ พระชนมพรรษา มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ นครปฐม  
- รางวลัท่ี 3 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 14   
ณ พพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ  
- รางวลัดีเด่นโครงการรางวลัยวุศิลปินไทย สาขา 2 มิติ ปี 2562   
ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพฯ  กรุงเทพมหานคร  
2559 - รางวลัชมเชย การประกวดศิลปกรรมปูนป้ันเพื่อคนตาบอด   
หวัขอ้ เมืองท่องเท่ียวท่ีสัมผสัได ้ ณ บริเวณ Crytal Court ชั้น M   
หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน กรุงเทพฯ  
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