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    ดังท่ีเคยมีนกัปราชญผูหนึง่กลาวไววา “หากเขาใจตนเอง ก็ยอมเขาใจโลก” ขาพเจาจึงมี
ความเช่ืออีกวา “การเขาหาธรรมชาติ ก็ยอมตองคนพบชีวิต” เพราะธรรมชาติคือตนแบบของทุก
สรรพส่ิง เชนเดียวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ท่ีกลาวไดวาคือตนกําเนดิคุณคาของความดี 
ความจริง ความงามในจิตใจ “ธรรมชาติแหงความเปนพุทธะ (Buddha-nature) หรือ พุทธภาวะ 
(Buddha-hood) ซ่ึงมีประจําอยูท่ีจิตเดมิแทนัน้ คือลักษณะที่อธิบายไดวา เม่ือใดจิตสะอาดและฉลาด
และสงบ ถึงขนาดท่ีมองเหน็วา ความจริงกับความเท็จกเ็ปนของไมนายึดถือเทากัน ความตรัสรูกับ
ความโงเขลาก็เปนของไมนายึดถือเทากัน เม่ือนั้นใจนั้นช่ือวา อยูในมาตรฐานท่ีรูจักพุทธภาวะ อันมี
อยูเองแลวในจิตเดิมแทของทุกคน” การเขาใจจิตใจท่ีแทจริงดวยมองเห็นธรรมะในธรรมชาติ ก็คือ
การคนพบความวางอันสงบและบริสุทธ์ิ นั่นหมายถึงคุณคาความงามและลมหายใจของชีวิต 

     ดังเชนวิทยานิพนธเร่ือง “ธรรมชาติ-ลมหายใจแหงจติ” ท่ีเปนการศึกษาและสรางสรรค
ผลงานศิลปะโดยใชกระบวนการและวิธีการทางจิตรกรรม 2 มิติ เพือ่ส่ือแสดงถึงสาระสําคัญของ
ธรรมชาติในทัศนะหนึ่ง ซ่ึงขาพเจาประจกัษไดจากการวิเคราะหในประเด็นแหงสาระน้ี อันสามารถ
เอ้ือประโยชนสุขทางใจใหเกิดข้ึนแกขาพเจาเอง อีกท้ังสามารถเอ้ือประโยชนสุขไปถึงแดทุกดวงจิต
ของผูดูได 
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       According to some philosopher who had once mentioned that “If one can see through in 
mind self, then meaning that one can see through the whole world as well” So, I get some believing 
that “Keep get along into the nature, then will keep discover own life as well too”. Because of 
nature is the prototype of everything in the world, just as same as the principle of Dharma in 
Buddhism which is also like the prototype for the valuation of goodness, truthfulness and 
beautifulness in one’s mind. 
      Buddha-nature or Buddha-hood that already existing within the actual spirit can be 
explanative like “whenever the spirit is cleanly and wisely and calmly until it has even seen that 
what matter about the truthful and the falseness or the enlightened and the foolishness, they are just 
nothing to human whom shouldn’t be concerned with”. As well when whosever mind can be 
realized as so, that mind should be named on the standardization of Buddha’s awareness which 
already existed in every actual spirit thus. 
 Therefore, to do understanding within the true spirit by seeing through the Dharma in 
nature, is about to discover the freedom of tranquility and purity somehow. That’s meaning to 
discover the valuation of fineness and the breath for life. 
      Likewise to my art thesis which entitled “Nature-The Aura of Spirit” that based on my 
studied and created all works of art by the technique and process of 2 dimension painting, as to 
indicative about the substantial of nature as from a point of my vision. Obviously, I do convinced 
from this analyzed and the point of this matter which is usefully turn on the happiness to my own 
mind, and hopefully could be the same profitably to everyone’s mind too. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
                 ขาพเจาขอนอมจติตขอบพระคุณบิดามารดา ท่ีใหการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและ
การสรางสรรคผลงานในโครงการวิทยานพินธชุดนี้มาโดยตลอด ขาพเจาขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารยอิทธิพล ตั้งโฉลก และอาจารยอํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ ผูควบคุมศิลปนิพนธพรอมให
คําปรึกษาคําแนะนําระหวางการศึกษาและการทําวิทยานพินธในครั้งนี ้ และขอขอบคุณอาจารย 
ธณฤษภ ทิพยวารี ผูแนะนําโอกาสทางการศึกษา พรอมท้ังสนับสนุนและเปนกําลังใจในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะมาโดยตลอด ขอขอบคุณมิตรสหาย ตลอดจนคณาจารยคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพทุกทาน ท่ีใหการตอนรับและรวมแลกเปล่ียนทัศนะ คําแนะนํา ความ
ชวยเหลืออยางท่ีขาพเจามิอาจลืมความเมตตาและความเอ้ือเฟอท่ีขาพเจาไดรับท้ังหมดนี้ และมีความ
ตั้งใจท่ีจะนําความประทับใจและความรูสึกท่ีดีเหลานี้ ถายทอดและประพฤติปฏิบัติตอผูอ่ืนในสังคม
ตอไป      
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