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บทคัดย่อ 
 

ทุกสรรพส่ิงในเอกภพลว้นเกิดดบัและเส่ือมสลายไปตามกาล โดยปรากฏการณ์ดงักล่าว
ไดแ้ฝงเร้นในทุกอณูของชีวิตตั้งแต่เซลล์อนุภาคขนาดเล็กไปจนถึงสภาวะแห่งจิต ซ่ึงแปรเปล่ียน
เคล่ือนไหวตามปัจจยัแวดลอ้มทางสัญชาตญาณเพื่อการด้ินรนเอาตวัรอด ทั้งสองปรากฏการณ์ท่ี
ยกตวัอย่างมาน้ี ได้น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใตห้ัวข้อ
“ธรรมชาตินามธรรม”โดยไดห้ยิบยกลกัษณะดงักล่าว มาตีความผ่านมุมมองทางทศันศิลป์ เพื่อ
ถ่ายทอดสภาวะนามธรรมผา่นกระบวนการวาดเส้นดว้ยสีจากดินและวสัดุธรรมชาติ อนัอยูภ่ายใต้
ขอบเขตและแนวคิดทางปรัชญาพุทธศาสนา 
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Abstrac 

Everything in the universe is impermanent. Nothing lasts, everything is in constant state 

of change. This concept is in every aspect of our lives from small cell to the condition of mind 

that change constantly depending on survival instinct. Those example ideas of impermanent 

inspire me to create an art project named.“Abstract Nature”.which expose and interpret this idea 

through this visual art project. It also expresses this abstract concept within the boundary of 

knowledge in Buddhism philosophy from the visual art that made by painting with soil and other 

materials from nature.           
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และรวมถึงการใหโ้อกาสศึกษาต่อทางดา้นศิลปะจนถึงทุกวนัน้ี 
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ช่วยเหลือในการพฒันาผลงานสร้างสรรคจ์นลุล่วงดว้ยดีเสมอมา  

ขอขอบคุณ เพื่อน พี่น้อง ในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ท่ีเป็นทั้งก าลงัใจและร่วมทุกข์ร่วมสุขกนัมาโดยตลอด รวมถึงผูท่ี้มีพระคุณทุกท่านท่ี
ไม่ไดก้ล่าวถึงไว ้ณ ท่ีน้ี ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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ค าน า 
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โดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ตาม

หวัขอ้เร่ือง “ธรรมชาตินามธรรม”(Abstract Nature)โดยมีเน้ือหาเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูล

พร้อมอธิบายแหล่งท่ีมาของแรงบนัดาลใจอนัได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ธรรมชาติภายใต้

รูปแบบและการแสดงออกเชิงนามธรรม ซ่ึงไดว้ิเคราะห์ รวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนรวมถึงการ

แกปั้ญหาพฒันาผลงานจนถึงขั้นตอนของการสรุปรวบยอดทางความคิด โดยหวงัว่าผลงานศิลป

นิพนธ์ชุดน้ี จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูส้นใจศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลงานต่อไป 
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บทที่1 

 

บทน า 
 

ปรากฏการณ์และแง่มุมต่างๆในธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ียงัตอ้งแสวงหาค าตอบโดยผา่นการตั้ง
ค  าถามทางอภิปรัชญามาอย่างช้านาน แมว้่าปัจจุบนัความกา้วหน้าในวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยจีะพฒันาและเฉลยขอ้สงสัยไดม้ากเพียงใด แต่ค าตอบทางสติปัญญาจากการตระหนกัรู้
ด้วยตนเองก่อนนั้น กลับเป็นเร่ืองยากเย็นกว่าในอดีตด้วยปัจจยัทางสังคมยุคปัจจุบนัท่ีมนุษย์
สนองตอบความสะดวกสบายของตนแบบผิดทิศทาง จนหลงลืมและเพิกเฉยต่อความงดงามของ
สัจจะบางประการท่ีปรากฏใหเ้ห็นไดอ้ยา่งดาษด่ืนในธรรมชาติ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาและ
ส่งเสริมคุณค่าดา้นจิตวญิญาณของตน 

จากแนวคิดและแรงบนัดาลใจต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท าให้ข้าพเจ้าน าแง่มุม
ดงักล่าว มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อยอ้นกลบัไปแสวงหาคุณค่าและการตระหนกั
รู้ผา่นผลงานทางทศันศิลป์ อนัแสดงออกถึงรูปแบบเฉพาะตวัดว้ยกระบวนการทางเทคนิค จนเกิด
เป็นศิลปนิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “ธรรมชาตินามธรรม”                                                    

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา        
  ธรรมชาติปรากฏการณ์ในโลกทางกายภาพค ากวา้งๆท่ีใช้อธิบายสภาพแวดลอ้มของชีวิต 
ซ่ึงลว้นมีการเกิด ดบั เปล่ียนแปลง เส่ือมสลายภายใตข้อบเขตของกาลเวลาเช่นเดียวกบัสภาวะจิต
ของมนุษยท่ี์แปรเปล่ียนเคล่ือนไหวไปตามปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ โดยโลกแห่งปรากฏการณ์ภายนอก
เป็นส่ิงท่ีลวงให้จิตเคล่ือนไหวและคล้อยตามกระแสเพื่อการด้ินรนเอาตวัรอด ทั้งสองส่ิงน้ีอยู่
ภายใตส้ัจธรรมพื้นฐานทางปรัชญาพุทธศาสนาซ่ึงปรากฏต่อผสัสะของมนุษยผ์่านรูปลกัษณ์ทาง
กายภาพท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปของสังขาร หรือแมก้ระทัง่การร่วงโรยของชีวิต จึงนบัเป็นเคร่ืองยืนยนั
ไดอ้ยา่งชดัเจนต่อสัจธรรมดงักล่าวท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นธรรมชาติ 

จากรูปทรงโครงสร้างและสภาวะนามธรรมท่ีปรากฏในธรรมชาติเป็นแรงบนัดาลใจ
น าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ เพื่อสะทอ้นแนวคิดทางพุทธศาสนาผา่นประสบการณ์อนั
ไดรั้บอิทธิพลจากธรรมชาติ โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการและขั้นตอนทางทศันธาตุ เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์เกิดดบัดงักล่าวของสรรพส่ิง 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา                 
 ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอสภาวะนามธรรมของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยอาศยัการ
ประกอบกันระหว่างโครงสร้างธรรมชาติและรูปทรงเรขาคณิต ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
ทางดา้นทศันศิลป์บนผลงานจิตรกรรม อนัเกิดจากเทคนิควาดเส้นดว้ยสีจากวสัดุธรรมชาติในการ
สร้างค่าน ้ าหนักและมิติของผลงานให้มีความเคล่ือนไหวสอดคล้องไปตามอารมณ์ความรู้สึก 
เพื่อให้ผูช้มผลงานได้เห็นและตระหนักถึงการเกิดดบัเปล่ียนแปลงภายใตส้ภาวะนามธรรมจาก
ปรากฏการณ์ดงักล่าว  
 
  แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 ส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติถูกก าหนดภายใตร้ะเบียบแบบแผนท่ีสมบูรณ์และมีเอกภาพในตวั 
โดยปรากฏผ่าน โครงสร้างรูปทรงทางกายภาพ ทั้ งการรับรู้ท่ีใช้ประสาทสัมผสัรวมไปถึง
ประสบการณ์ เช่น รับรู้ถึงรายละเอียดโครงสร้างของตน้ไม ้ดอกไม ้หินดินทราย หรือแมแ้ต่การ
สั่นสะเทือนของผวิน ้า ซ่ึงรูปทรงต่างๆในธรรมชาติถึงแมจ้ะมีความเรียบง่ายแต่ก็แฝงความซบัซ้อน
อยา่งน่าอศัจรรยภ์ายใตอ้ณูโครงสร้างพื้นฐานท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป 
 นอกจากรูปทรงส่ิงท่ีปรากฏภายนอก ภายในปรากฏการณ์ดังกล่าวยงัซ่อนความ
ปรวนแปรอนัเกิดจากสัญชาตญาณของชีวิตท่ีตอ้งอาศยัการด้ินรนภายใตส้ภาวะความไม่แน่นอน
ของการเกิดดบั โดยน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางทศันศิลป์ เพื่อมุ่งเน้นสาระของรูปทรงทาง
สุนทรียภาพและความงามอนัเกิดจากการประสานกนัดว้ยมิติของ เส้น สี รูปทรง ท่ีไดแ้รงบนัดาล
ใจจากธรรมชาติดว้ยแนวคิดทางหลกัพุทธศาสนา 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตในดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้ตอ้งการสะทอ้นสภาวะการเปล่ียนแปลงเกิด ดบั โดยใช้
โครงสร้างและรูปทรงท่ีปรากฏในธรรมชาติทั้งทางกายภาพและปรากฏการณ์ทางกระบวนการของ
จิตใตส้ านึกมาถ่ายทอดผา่นผลงานทางทศันศิลป์ 
 2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ ขา้พเจา้สร้างสรรค์อยู่ในงานลกัษณะนามธรรมโดยแบ่ง
ลกัษณะผลงานออกเป็น 2 รูปแบบไดแ้ก่ 
  2.1 สร้างสรรคผ์ลงานโดยการน ารูปทรงและโครงสร้างทางธรรมชาติมาใชใ้น
การแสดงออก 
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  2.2 สร้างสรรคโ์ดยการน ารูปทรงโครงสร้างทางเรขาคณิตและลวดลายประดิษฐ์
มาใชใ้นการประกอบกนั จนเกิดลกัษณะการซ ้ าท่ีแผข่ยายอยา่งต่อเน่ืองคลา้ยลกัษณะของกลุ่มเซลล์
ส่ิงมีชีวติ อนัไดแ้รงบนัดาลใจจากธรรมชาติ               
 3. ขอบเขตดา้นเทคนิค ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิควาดเส้นดว้ยสีจากดินและวสัดุทางธรรมชาติ  
 
วธีิการศึกษา 
 1. การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล 

              1.1 ศึกษาขอ้มูลจากธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยสังเกตและเก็บขอ้มูลเชิงภาพ
เพื่อน าไปใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  1.2 ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากหอ้งสมุดและอินเตอร์เน็ตท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากรเขต
วงัท่าพระและหอ้งสมุดเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 2. ปฏิบติังาน 
 2.1 ศึกษาขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวมวเิคราะห์และหาประเด็นท่ีน่าสนใจ
ในการน าไปใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน 
 2.2 ทดลองเทคนิคและวสัดุเพื่อน าไปปรับใชใ้นการสร้างสรรค ์
 2.3 ท าการร่างภาพก่อนท างานจริง 
 2.4 ปฏิบติังานจริงตามเทคนิควิธีการ พร้อมทั้งวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
ในขณะท างาน 
 2.5 บนัทึกรวบรวมขอ้มูลในขณะท างาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาผลงาน
ในระยะต่อไป 
 

แหล่งข้อมูล 

  1. ศึกษาขอ้มูลจากหอ้งสมุดและอินเตอร์เน็ตของมหาวทิยาลยัศิลปากรเขตวงัท่าพระ และ
หอ้งสมุดเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 2. หนงัสือ คู่มือมนุษย ์โดย พุทธทาสภิกข ุ
 3. หนงัสือ องค์ประกอบของศิลปะ (Composition of Art) โดย ศาสตราจารยช์ลูด น่ิม
เสมอ  
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
  1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าหนงัสือศิลปนิพนธ์ 
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  1.1 กระดาษ 
  1.2 ปากกา 
  1.3 หมึก  
  1.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานศิลปนิพนธ์ 

2.1 กลอ้ง 
2.2 ดินสอ 
2.3 ปากกา 
2.4 สมุดร่างภาพ 
2.5 เฟรมตีไมอ้ดั 
2.6 ผา้ดิบ 
2.7 แปรงทาสี 
2.8 สีฝุ่ น 
2.9 สีรองพื้น 
2.10 กระดาษทราย 
2.11 กาวกระถิน 
2.12 ดินสอพอง 
2.13 พูก่นั 
2.14 จานสี 
2.15 โกร่งบดสี 
2.16 ภาชนะใส่สีและใส่น ้าลา้งอุปกรณ์ 
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บทที ่2 

  

                                       อทิธิพลทีม่ีต่อแนวความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ   

ทุกสรรพส่ิงท่ีอุบติัข้ึนในธรรมชาติลว้นมีจุดก าเนิดจากส่ิงเล็กๆภายใตอ้นุภาคอะตอมซ่ึง
เป็นบ่อเกิดทุกชีวิตในระบบสุริยจกัรวาล แมแ้ต่เซลล์ร่างกายเม่ือน ามาเปรียบเทียบดา้นโครงสร้าง
กลไกทางชีวภาพยงัคน้พบลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัภาพจ าลองของจกัรวาลอนัประกอบไปดว้ยกลุ่ม
ดาวกาแล็กซ่ีท่ีมีการแตกดบัและขยายตวั โดยปรากฏการณ์ดงักล่าวไดย้  ้าเตือนถึงการมีอยูข่องชีวิต 
ซ่ึงถูกสร้างใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาลภายใตรู้ปแบบเดียวกนับนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

จากแหล่งก าเนิดชีวติขนาดเล็กจนก่อรูปร่างเป็นส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆท่ีผา่นการเปล่ียนแปลง
ตามกาลเวลามานบัคร้ังไม่ถว้นทั้งเกิด ดบั วิวฒัน์ และเขา้สู่สภาวะสูญสลายถ่ายเทไปตามวฏัจกัร 
ความไม่แน่นอนของสรรพส่ิงท่ีปรากฏผา่นผสัสะกลบักลายเป็นเร่ืองรับรู้ได ้แต่ยากเกินเขา้ถึงอนั
เกิดจากการน าผสัสะไปใช้ในโลกเชิงวตัถุ จนละเลยต่อปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณและคุณค่า
ความเป็นมนุษย ์หากพิจารณาถึงส่ิงต่างๆท่ีเป็นพื้นฐานในสภาวะเกิดดบั โดยเร่ิมจากการเขา้ใจ
ตนเองในขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดบัเซลล์ไปจนถึงจิตในสภาวะนามธรรม ความไม่แน่นอนของทั้ง
สองปรากฏการณ์ท่ีเราหยิบยืมอาศยัคงไม่ใช่ส่ิงจีรังในการยึดติดอีก การท าความเขา้ใจและเฝ้าดู
ปรากฏการณ์ในทุกย่างก้าวของการด าเนินชีวิต จึงเป็นเพียงส่ิงเดียวในการตระหนักถึงความ
เปล่ียนแปลงผา่นสภาวะดงักล่าวในธรรมชาติ 

 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและแนวคิดทางปรัชญาพุทธศาสนา ขา้พเจา้ไดห้ยิบยกสภาวะ
ขา้งตน้มาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เชิงทศันศิลป์ โดยมุ่งเน้นสาระทางสุนทรียภาพและความ
งามอันเกิดจากการเกิดดับแปรเปล่ียนเส่ือมสลายภายใต้อิทธิพลและแรงบันดาลใจจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
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ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์  

ทศันคติเป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการสร้างสรรค์และแสดงออกทางด้านทศันศิลป์ 
ถึงแมจุ้ดเร่ิมตน้แรงบนัดาลใจของการแสดงออกนั้นจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ส่ิงท่ีท าให้เกิด
ความแตกต่างและเป็นตวัขบัเคล่ือนกระบวนการสร้างสรรคใ์ห้มีความแปลกใหม่อยา่งต่อเน่ืองใน
วงการศิลปะคือกระบวนการทางความคิดและจินตนาการ โดยสองส่ิงน้ีเป็นทศันะเฉพาะท่ีเกิดข้ึน
ในศิลปิน ผ่านประสบการณ์รับรู้และแง่มุมทางความคิดเพื่อแสดงออกถึงอตัลักษณ์ อนัได้รับ
อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม ธรรมชาติ ศาสนา ซ่ึงเป็นตวัจุดประกายความคิดริเร่ิมการ
สร้างสรรคใ์นวงการศิลปะ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้เลือกใช้สีจากวสัดุทางธรรมชาติมาเป็นส่ือสร้างสรรค์
ผลงาน โดยน าเอากรรมวิธีการท าสีฝุ่ นของช่างไทยโบราณ เช่นสีจากดิน หิน แร่ และวสัดุทาง
ธรรมชาติบางชนิด มาใช้ในการแสดงออกถึงเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างรูปทรงและ
เทคนิคการวาดเส้น ซ่ึงเทคนิคดงักล่าวสามารถตอบสนองต่อขั้นตอนกระบวนการเชิงสร้างสรรค ์
อนัสามารถน าไปปรับใชแ้ละพฒันาใหผ้ลงานศิลปนิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 

อทิธิพลจากหลกัปรัชญาทางศาสนา 

ในความเช่ือทางศาสนาและปรัชญาด้านเทวนิยม ได้อธิบายการสร้างโลกว่าเป็นการ
รังสรรค์ของพระผูเ้ป็นเจา้ ตามทศันะดงักล่าวได้ปรากฏอยู่ในศาสนาและนิกายต่างๆอนัได้แก่ 
ศาสนาอิสลาม ( พระอลัลอฮ์ ) ศาสนาคริสต์ (พระบิดา) และศาสนาฮินดู (พระพรหม) ซ่ึงพระ
เจา้ของแต่ละศาสนาแตกต่างกนัตามความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมาในอดีต 

โดยพุทธศาสนาจดัอยูใ่นแนวคิดท่ีวา่ดว้ย ทุกสรรพส่ิงในโลกและเอกภพลว้นเกิดข้ึนหรือ
มีอยู่ด้วยตวัมนัเองตามธรรมชาติ ซ่ึงเกิดเพราะมีเหตุปัจจยัให้เกิด ไม่มีผูใ้ดดลบนัดาลโลกใน
ความหมายทางพุทธศาสนาเม่ือแปลตามศพัทจึ์งหมายถึงส่ิงท่ีเส่ือมโทรมเปล่ียนแปลง โดยแบ่งโลก
ออกเป็น 3 ทรรศนะคือ 
 1. โอกาสโลก ในภาษาบาลีหมายถึงอวกาศ จกัรวาล หรือช่องว่างอนัประกอบดว้ยธาตุ 
ไดแ้ก่    
  1.2 ปถวธีาตุ ธาตุดิน มีลกัษณะกินเน้ือท่ีในอากาศ เป็นของแข็งสามารถจบัตอ้งได ้
มีอยู่ในทุกอณูของส่ิงมีชีวิตอนัประกอบไปดว้ย เน้ือเยื่อ ผิวหนงั กระดูก ร่างกายรวมไปถึงตน้ไม ้
และพื้นแผน่ดิน 
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 1.3 อาโปธาตุ ธาตุน ้ า ลักษณะของเหลวท่ีระเหยถ่ายเทไหลเวียนหล่อเล้ียง
ส่ิงมีชีวติ ไดแ้ก่ แม่น ้า หรือส่วนประกอบของเลือด น ้าตา น ้าลาย น ้าปัสสาวะในร่างกาย  
 1.4 เตโชธาตุ ธาตุไฟ เป็นธาตุท่ีมีความร้อนในตวั เช่น แสงอาทิตย ์หรือแมแ้ต่
อุณหภูมิร่างกาย 
 1.5 วาโยธาตุ ธาตุลม คือ ธาตุท่ีจบัตอ้งไม่ได ้แต่รับรู้ไดจ้ากสภาพแวดลอ้ม  
 1.6 อากาศธาตุ ในศพัทท์างพุทธศาสนาหมายถึง ช่องวา่ง เม่ือน ามาประกอบรวม
กบัธาตุทั้ง 4 จึงเกิดเป็นชีวติและสรรพส่ิงอ่ืนๆ 

2. สังขารโลก ทางพุทธศาสนาหมายถึงโลกแห่งการปรุงแต่ง โดยทุกสรรพส่ิงท่ีด ารงอยู่
เกิดจากการปรุงแต่งดว้ย.2.ปัจจยั แบ่งออกเป็นการปรุงแต่งทางธรรมชาติซ่ึงเกิดข้ึนเองตามกลไก
ธรรมชาติ กบัการปรุงแต่งโดยมีมนุษยห์รือสัตวเ์ขา้ไปจดัการกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดย
ทั้งสองรูปแบบแบ่งออกเป็น.2.องคป์ระกอบหลกัอนัไดแ้ก่ 

         2.1 อนุปาทินกสังขาร หมายถึงร่างกายอนัไร้ใจครอง เป็นวตัถุหรือส่ิงของท่ีอาศยั
การกระท าของส่ิงอ่ืน 

             2.2 อุปาทินกสังขาร หมายถึงสังขารอนัมีใจครอง เกิดจากการรวมกนัระหวา่งกาย
กบัจิตมีดงัน้ี  

2.2.1 รูป เป็นส่วนประกอบทางรูปธรรมท่ีปรากฏให้เห็นได ้คือ ร่างกาย
หรือการมีตวัตน  

 2.2.2 เวทนา หมายถึงความรู้สึกซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประการคือ ความรู้สึกทุกข์
หรือสุขและความรู้สึกไม่ทุกขสุ์ขทางกายหรือใจ  

           2.2.3 สัญญา คือ การรู้ตวัต่อเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดในปัจจุบนัขณะ การรู้
ระลึกไดห้รือสามารถจ าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้

                       2.2.4 สังขาร คือ การปรุงแต่งโดยหมายถึงอาการกิริยาของส่ิงท่ีอยู่ในตวั
มนุษย ์เช่น การปรุงแต่งทางกายใหเ้ป็นไปในอิริยาบถต่างๆ วจีสังขารการปรุงแต่งทางวาจา และจิต
สังขารการปรุงแต่งจิตใหคิ้ดปรุงแต่งเป็นไปในเร่ืองต่างๆ  
  2.2.5 วิญญาณ คือความรู้สึกท่ีเกิดทางประสาทสัมผสัทางร่างกาย โดย
ผา่นการรับรู้ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และรวมไปถึงการรับรู้ทางใจ1 

                                                           
1 (โลกในพระพุทธศาสนา.[ออนไลน์].สืบคน้เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2559.เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.dharma-gateway.com/ubasok/kukrit/kukrit-11.htm) 
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3. สัตวโลก คือโลกของเหล่าสัตวท่ี์มีชีวิตและจิตวิญญาณ โดยแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ
ส่ิงมีชีวิตซ่ึงประกอบด้วยรูปขนัธ์ อรูปขนัธ์ ได้แก่ มนุษย์ซ่ึงมีกายคือรูปขนัธ์ จิตคืออรูปขนัธ์
ประกอบอาศยัอยูด่ว้ยกนั และส่ิงมีชีวิตประกอบดว้ยรูปขนัธ์ อรูปขนัธ์ อยา่งใดอยา่งหน่ึงจดัอยูใ่น
ชั้นพรหมตามคติไตรภูมิ 

ส่วนประกอบท่ีเกิดเป็นกายเรียกวา่ รูปธรรมคือเป็นธรรมชาติท่ีไม่มีความรู้สึกนึกคิดตอ้ง
ใช้จิตในการสั่งการรับรู้ส่ิงต่างๆ  ซ่ึงชีวิตนอกจากมนุษยแ์ละสัตวย์งัหมายรวมถึงชีวิตท่ีอยู่ภายใต้
การเวยีนวา่ยตายเกิดตามภพภูมิ อนัข้ึนอยูก่บัการกระท าท่ีเป็นตวับ่งช้ีผลกรรมใหไ้ปอยูใ่นภพต่างๆ 

จากโลกทางทรรศนะท่ีกล่าวไป ลว้นอยู่ภายใตป้รากฏการณ์ทางไตรลกัษณ์ ซ่ึงอธิบายถึง
ความสามญัของส่ิงทั้งปวงโดยแบ่งออกเป็น 3 ประการอนัไดแ้ก่  

อนิจจงั  คือสภาวะความไม่เท่ียง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ไม่มีความคงท่ี  
ทุกขงั  คือส่ิงท่ีมีลกัษณะเป็นทุกข ์ดูแลว้เกิดความสังเวช สะเทือนใจซ่ึงขาดการตระหนกั

รู้ 
อนตัตา  คือการไม่ใช่ตวัตนอนัหมายถึงทุกส่ิงไม่มีความหมายแห่งการมีตวัตน ไม่มีอะไรท่ี

ควรยึดติด โดยไดห้ยิบยกบทความของพระพุทธทาสภิกขุ ซ่ึงกล่าวถึงไตรลกัษณ์ 3 ประการความ
วา่ 

               “ค าวา่ วา่งจากตวัตน ค าเดียว ก็เป็นการเพียงพอ ท่ีรวบค าวา่ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา 
มาไวด้้วยเสร็จ เม่ือมนัไม่เท่ียง เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีส่วนไหนยัง่ยืนถาวร ก็เรียกไดว้่า
ว่าง…เม่ือเราพิจารณ์ดูว่าไม่มีลักษณะไหนท่ีจะคงทนเป็นตัวตนของมันเองได้ เป็นเพียง
ธรรมชาติท่ีผนัแปรไปตามกฎของธรรมชาติ ดงัน้ีก็เรียกวา่ วา่งจากตวัตนได”้2 
 

จากแนวคิดทางปรัชญาพุทธศาสนาขา้พเจา้ไดห้ยบิยกสภาวะดงักล่าวมาใชใ้นเน้ือหาของ
การสร้างสรรคเ์ชิงทศันศิลป์ โดยมุ่งเนน้สาระอนัมาจากการเกิดดบัเส่ือมสลายภายใตแ้รงบนัดาล
ใจจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

 
 
 

 
 
 

                                                           
2 พทุธทาสภิกข,ุคู่มอืมนุษย์,(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพธ์รรมทาน,2499),30. 
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อทิธิพลจากธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

 ประสาทสัมผสัการรับรู้ของมนุษย์ การเห็น นับเป็นประสบการณ์หน่ึงท่ีใช้ในการรับรู้ 
รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร สีและมิติของวตัถุต่างๆซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีใช้ควบคู่ไปพร้อมกับ
กระบวนการเชิงสร้างสรรค ์การเห็นจึงนบัไดเ้ป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ซ่ึงก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคข์องมนุษย ์

จากความประทบัใจในบริบททางธรรมชาติ ขา้พเจา้ไดร้วบรวมขอ้มูลโดยศึกษาจากการ
สังเกตปรากฏการณ์ท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นทางกายภาพ เช่น การไหลกระเพื่อมของสายน ้ า การผลิ
บานของดอกไม ้การร่วงโรยของใบไม ้หรือแมแ้ต่รายละเอียดต่างๆท่ีปรากฏอยู่บนร่องรอยของ
โครงสร้างส่ิงมีชีวิต ซ่ึงรูปทรงโครงสร้างต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ี ล้วนเป็นขอ้มูลและแรงบนัดาลใจ
เบ้ืองตน้เพื่อน าไปใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 1 ขอ้มูลจากภาพถ่าย 

 

ภาพท่ี 2 ขอ้มูลจากภาพถ่าย 
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ภาพท่ี 3 ขอ้มูลจากภาพถ่าย 

 

ภาพท่ี 4 ขอ้มูลจากภาพถ่าย 
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อทิธิพลจากวทิยาศาสตร์ 

ขา้พเจา้ไดร้วบรวมขอ้มูลเน้ือหาอิทธิพลทางดา้นวิทยาศาสตร์อนัมีความเก่ียวโยงในดา้น
รูปแบบโครงสร้างและกระบวนการเชิงวาดเส้น ซ่ึงมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

ด้านประสาทวทิยา 

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าในปัจจุบนัก่อให้เกิดการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆซ่ึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการสร้างสรรคข์องสมอง การกลบัไปให้ความสนใจต่อกลไกท่ีมีความซับซ้อนท่ีสุดใน
ร่างกายมนุษย์ จึงเป็นส่ิงหน่ึงในการท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ด้านความคิดและอารมณ์
ความรู้สึก 

จากการศึกษากลไกการท างานของสมองมีการทดลองวิเคราะห์เพื่อท าความเขา้ใจต่อ
ขั้นตอนและจบัความผิดปกติในสมองของมนุษย ์โดยตรวจจบัในรูปแบบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ด้วยเคร่ือง (Electroencephalography) หรือ อีอีจี (EEG)3 ซ่ึงถูกน ามาช่วยในการวิเคราะห์ทาง
การแพทย ์โดยแสดงผลผา่นความถ่ีแบบต่างๆแบ่งไดเ้ป็น.4.รูปแบบไดแ้ก่ 

1. คล่ืนเบตา้ (Beta Brainwave) เกิดจากการจดจ่อจากส่ิงเร้าทางภายนอกซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี
ต่ืนตวั ตกใจ หรือดีใจ เป็นความถ่ีท่ีพบบ่อยในการท ากิจวตัรต่างๆ 

2. คล่ืนอลัฟา (Alpha Brainwave) เป็นคล่ืนท่ีพบมากในผูสู้งอายุหรือบุคคลท่ีจดจ่อใน
ระดบักลางเช่นการอ่านหนงัสือ หรือ การท างาน 

3.  คล่ืนธีตา้ (Theta Brainwave) เป็นคล่ืนความถ่ีท่ีพบในช่วงการนอนหลบัหรือการนั่ง
สมาธิ 

4. คล่ืนเดลตา้ (Dela Brainwave) เป็นสภาวะของอาการของผูป่้วยโคม่าหรือบุคคลท่ีอยูใ่น
สมาธิระดบัสูง   

 

                                                           
3 (การตรวจจบัคลืน่ไฟฟ้าในสมอง.[ออนไลน]์.สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2559.เขา้ถึงไดจ้าก 

medinfo.psu.ac.th/smj2/smj24_5/pdf24_5/06montira.pdf) 
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นอกเหนือจากคล่ืน 4 รูปแบบน้ี ยงัมีคล่ืนระดบัแกมม่าอ่ืนๆท่ีถูกคน้พบซ่ึงอยู่ในระดบัท่ี
ตรวจจบัไดย้าก พบไดใ้นกลุ่มโยคะหรือการเขา้สู่นิโรธสมาบติั และไฮเปอร์แกรมม่าท่ีพบในพระ
หรือนกับุญนิกายต่างๆ 

 โดยส่ิง ท่ีกล่าวมาย ังมี อีกมากมายท่ี ส่ิงประดิษฐ์ของมนุษย์ไม่สามารถตรวจจับ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้  ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญในการเติมความไม่รู้นั้ นให้เป็นข้อคิดเห็นของ
จินตนาการและดา้นจิตใตส้ านึก เพื่อเขา้สู่การสร้างสรรคเ์ชิงนามธรรมดว้ยกระบวนการวาดเส้น
เฉพาะตวัท่ีถ่ายทอดผา่นอารมณ์ความรู้สึก.ณ.ช่วงขณะจิต 
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ภาพท่ี 5 เคร่ืองอีอีจีการตรวจจบัความถ่ีสมอง                                                                              
ท่ีมา: EEG, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก                               

http://babytoddlers.co.uk/lifestyle-news/male-and-female-brains-do-work-differently-and-it-
could-affect-how-we-react-to-drugs/ 

 

ภาพท่ี 6 การแสดงคล่ืนความถ่ีรูปแบบต่างๆจากเคร่ือง อีอีจี                                                        
ท่ีมา: การตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.integrativelifesolutions.com/Brain_Neurofeedback_Therapy_NC.jsp    
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ด้านชีววทิยาและจักรวาลวทิยา 

เซลล์(Cell) ในทางชีววิทยา.เป็นหน่วยท่ีเล็กสุดของกลไกธรรมชาติ โดยร่างกายของ
ส่ิงมีชีวติ ลว้นประกอบไปดว้ยกลุ่มเซลลน์บัลา้นท่ีตายและเกิดข้ึนใหม่ตลอดช่วงอาย ุ

 กระบวนการด ารงชีวิตของเซลล์ อาศัยการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจ านวนทดแทนเซลล์ท่ี
เส่ือมสภาพ โดยดูดซับสารอาหารและแปลงให้เป็นพลงังานอนัน าไปใช้ในการแบ่งเซลล์ ซ่ึง
ลกัษณะกระบวนการแบ่งตวั เร่ิมการแตกตวัออกจากหน่ึงเซลล์เป็น 2 หรือ 4 ในรูปแบบ นิวเคลียส
(Nucleus) และ ไซโทพลาสซึม (cytoplasm) ซ่ึงจะเกิดสลบักนัและขยายตวัออกอยา่งต่อเน่ือง4 

จากการขยายตวัและเกิดดบัของส่ิงมีชีวติในลกัษณะดงักล่าวยงัปรากฏรูปแบบอนัคลา้ยคลึง
กบัปรากฏการณ์ก าเนิดระบบสุริยะจกัรวาล ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ รวมไปถึง
สสารพลังงานอันเกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ บิกแบง (Big.Bang)โดยทฤษฎี ฌอร์ฌ เลอแม็ทร์
(Georges Lemaitre) เช่ือวา่เอกภพเร่ิมตน้จากความวา่งเปล่าไร้กาลเวลา ซ่ึงการระเบิดดงักล่าวท าให้
เอกภพเร่ิมขยายตวัและก่อเกิดอนุภาค อะตอม และ โมเลกุลขนาดเล็ก อนัเป็นสารประกอบของ
ชีวติ  

อิทธิพลจากลกัษณะการแบ่งตวัของส่ิงมีชีวิตและปรากฏการณ์ของเอกภพ จะสังเกตไดว้่า
ในอณูโครงสร้างท่ีเล็กสุดไปจนถึงโครงสร้างในจกัรวาลต่างมีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงขา้พเจา้ได้
หยบิยกลกัษณะดงักล่าวมาสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการวาดเส้นจากดินและวสัดุธรรมชาติ ซ่ึงเป็น
หน่วยเล็กยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตป้รากฏการณ์เกิดดบัของทุกสรรพส่ิง 

 

 

 

 

 

                                                           

            4Admin, การแบ่งเซลล์.[ออนไลน์].สืบคน้ 30 ตุลาคม 2559 เขา้ถึงไดจ้าก

https://sites.google.com/site/krusuranee/transport) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://sites.google.com/site/krusuranee/transport
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ภาพท่ี 7 เซลลใ์นจานเพาะเช้ือท่ีถูกยอ้มสีไวใ้หเ้ห็น คีราติน (สีแดง) และ ดีเอน็เอ (สีเขียว)         
ท่ีมา: Cell, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epithelial-cells.jpg 

 

ภาพท่ี 8 เซลลป์ระสาท …………………………………………………………                        
ท่ีมา: เซลลป์ระสาท, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.student.chula.ac.th/~56371019/Untitled-3.html 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://www.student.chula.ac.th/~56371019/Untitled-3.html
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ภาพท่ี 9 ภาพเซลลใ์นช้ินส่วนไม…้…………………………………………………….             
ท่ีมา: The ray cells, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap15wood/15.3-2.htm 

 

ภาพท่ี 10 เนบิวลาปู เศษซากของดาวท่ีกระจายตวัออกเน่ืองจากการระเบิดตวัของดาวฤกษ ์                       

ท่ีมา:เอกภพ, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก                      

\http://www.tnews.co.th/html/contents/139149/ 

http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap15wood/15.3-2.htm
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap15wood/15.3-2.htm
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap15wood/15.3-2.htm
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ภาพท่ี 11 การระเบิดของก๊าซจากดาวฤกษท่ี์ส้ินอายขุยั                                                                                  
ท่ีมา : Death of a stas, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://toplinediamond.com/TabNews/TabNewsDetail/13061 

 

ภาพท่ี 12 ภาพจ าลองโครงสร้างขนาดใหญ่ของจกัรวาล                                                                                              
ท่ีมา : The universe, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก                                               
http://phys.org/news/2016-08-ado-astronomers-space-universe.html 

 

http://phys.org/news/2016-08-ado-astronomers-space-universe.html
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อทิธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลและอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมต่างๆ ตั้ งแต่อิทธิพลด้าน
เทคนิคกระบวนการ ไปจนถึงแนวคิดในการสร้างสรรคโ์ดยมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

อทิธิพลจากกรรมวธีิการท าสีฝุ่น 

ลกัษณะการเขียนสีในงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี เน่ืองจากช่างในสมยัโบราณใช้สี
ฝุ่ นในการสร้างสรรค์ผลงานบนจิตรกรรมฝาผนัง สีท่ีน ามาใช้ในอดีตจึงน ามาจากวสัดุทาง
ธรรมชาติและการน าเขา้จากต่างประเทศซ่ึงสีท่ีสกดัมาจากธรรมชาตินั้น มีตั้งแต่ สีจากดิน หิน พืช 
และแร่ชนิดต่างๆ  

โดยวสัดุธรรมชาติในการท าสีสามารถหาไดท้ัว่ไปตามทอ้งถ่ิน เช่น ดิน สีของดินในทุก
ภูมิภาคมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงตวัอยา่งดินท่ีมีสีออก
เหลืองจะมีส่วนผสมของแร่เหล็ก ไลโมไนท์ (Limonite) ซ่ึงพบใน อ าเภอบางคล้า จังหวดั
ฉะเชิงเทรา5 ดินสีแดงออกคล ้ าสามารถพบได้ทัว่ไปในอีสานมีส่วนผสมของแร่เหล็กอย่างเฮมา
ไทท ์(Hematite) 6 มากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัความอ่อนแก่ของสีท่ีได ้นอกจากน้ีสีท่ีสกดัจากวสัดุอ่ืน
ทางธรรมชาติยงัมีสีจากเปลือกหอย เขม่า และสนิมทองแดง โดยตอ้งอาศยักระบวนการท่ีซบัซ้อน
เพื่อให้ไดสี้ในการน ามาใชส้ร้างสรรค ์เม่ือผา่นขั้นตอนในการสกดัสี การผสมดว้ยกาวกระถินกบั
น ้ าเพื่อท าละลายจึงเป็นกระบวนการสุดท้ายให้สีท่ีได้มีความคงทนสามารถยึดเกาะตัวพื้น
จิตรกรรม 

โดยกระบวนการดา้นเทคนิคขา้พเจา้ไดน้ าเอาขอ้มูลและความรู้ท่ีไดม้าปรับใชใ้นการพลิก
แพลงสีตามทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปใชใ้นขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรคท์างเทคนิคต่อไป 

อทิธิพลด้านลวดลายประดิษฐ์ 

ลวดลายต่างๆ ท่ีปรากฏบนเคร่ืองไม้ใช้สอยไปจนถึงอาคารสถาปัตยกรรมและ
โบราณสถานของมนุษย ์เป็นส่วนหน่ึงในการบอกถึงพื้นฐานความงามอนัเกิดจากรากฐานเดิมทาง 

                                                           
5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์อภิชยั ภิรมยรั์กษ ์และ อนุวฒัน์ ลดัดาวลัย,์มรดกศิลปกรรมอมัพวา,(กรุงเทพฯ:

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาลยัศิลปากร 2559), 77 
6 เร่ืองเดียวกนั, 78 
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สัญชาตญาณท่ีอยู่คู่อารยธรรมมนุษยม์าช้านาน โดยนับตั้งแต่ยุคหินเคร่ืองมือการด ารงชีวิตเป็น
ส่ิงจ าเป็นเพื่ออยู่รอดและนอกเหนือการใช้ประโยชน์ยงัอาศยัความงามใส่ลงในบริบทต่างๆของ
ชีวิตประจ าวนั เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา หมอ้  แจกนั และภาชนะอ่ืนๆ ซ่ึงปรากฏลวดลายลกัษณะ
เรียบง่ายไปจนถึงการสร้างแม่ลายท่ีมีความซับซ้อน จากพฒันาการดังกล่าวได้น าไปสู่งาน
สร้างสรรคจ์นเกิดเป็นศิลปะท่ีมุ่งเนน้ในเชิงความรู้สึกและคุณค่าทางดา้นวุฒิปัญญา 

ลวดลายท่ีปรากฏในอารยธรรมต่างๆของมนุษย์ล้วนเป็นส่วนหน่ึงจากอิทธิพลทาง
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นลายพืชพรรณ พฤกษา สัตว์ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติอันมีผลต่อ
จินตนาการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซ่ึงอารยธรรมต่างๆตามลัทธิความเช่ือทางศาสนาได้มอบ
ความหมายทางสัญญะเพื่อใช้แทนความเป็นอุดมคติผ่านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยในแถบ
อาหรับศาสนาอิสลามได้ใช้ลวดลายพืช พฤกษา และเรขาคณิตในการประดบัตกแต่งตวัอาคาร
วิหาร อนัมีความหมายทางปรัชญาศาสนาวา่ดว้ยสัญลกัษณ์ของความไม่ส้ินสุดโดยเอกภาพในทุก
สรรพส่ิงเกิดมาจากระเบียบแบบแผนท่ีสมดุลของธรรมชาติ และนอกจากน้ีศิลปินย ังให้
ความส าคญักบัธาตุทั้ง 4 โดยใชรู้ปทรงทางเรขาคณิตในการอธิบายถึงธาตุและการก าเนิดสรรพส่ิง 
เช่นเดียวกนัในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของทิเบตท่ีใหค้วามหมาย มนัดาลา (Mandala) อนัเกิดจาก
ลักษณะของรูปทรงท่ีมีการกระจายตัวออกเป็นรัศมี ต่อเน่ือง ซ่ึงใช้ในการฝึกสมาธิและมี
ความหมายกล่าวไปถึงการท าความเขา้ใจในจกัรวาลผา่นการตระหนกัรู้ดว้ยตนเอง  

โดยในทุกอารยธรรมล้วนมีลวดลายท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ประจ าชาติของตน ลายไทยท่ี
ปรากฏในงานจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมตามวดัวาอารามทางพุทธศาสนาในประเทศ นอกจาก
ใชใ้นการตกแต่งตามจุดประสงคพ์ื้นฐานเพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงามต่อความเล่ือมใสศรัทธาใน
พุทธศาสนาแลว้นั้น พื้นฐานแม่ลายอยา่ง กระจงั กนก ประจ ายาม และ พุ่มขา้วบิณฑ์7 ซ่ึงมีรากฐาน
มาจากการพฒันาลวดลายทางธรรมชาติเช่นการสังเกต น ้ า ลายกลีบดอก ใบไม ้ เถาวลัย  ์และการ
ไหวของเปลวไฟ โดยช่างไทยไดด้ดัแปลงลดทอนจากความเรียบง่ายไปสู่รูปทรงท่ีมีความซบัซ้อน
อนัมาจากพื้นท่ีวา่งของช่องไฟและการซ ้ าของรูปทรงจนเกิดเป็นจงัหวะลีลาท่ีมีความเคล่ือนไหว
ต่อเน่ืองกนัคลา้ยลกัษณะของพืชพรรณในธรรมชาติ โดยแม่ลายต่างๆจะเปล่ียนไปตามยุคสมยัและ

                                                           
7 (หมวดลายไทย.[ออนไลน]์.สืบคน้เมือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2559 เขา้ถึงไดจ้าก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0
%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8
%97%E0%B8%A2) 
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วตัถุประสงคเ์พื่อใหส้อดคลอ้งตามการใชส้อยในบริบทต่างๆ จนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะและแสดง
ถึงเอกลกัษณ์ประจ าชาติในแต่ละยคุสมยั 

จากอิทธิพลด้านลวดลายประดิษฐ์ ข้าพเจ้าได้น ามาปรับใช้ลดทอนจนเกิดคุณค่าทาง
สุนทรียภาพผา่นรูปทรงทางธรรมชาติและลวดลายประดิษฐจ์ากการประกอบของรูปทรงเรขาคณิต
มาปรับใชใ้นกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 13  ลายอาหรับบนสถาปัตยกรรม                                                                                         
ท่ีมา: ลายอาหรับ, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%
B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A#/media/File:Roof_hafez_to
mb.jpg 

 

ภาพท่ี 14  พุม่ขา้วบิณฑ ์                                                                                                                  
ท่ีมา: ลายไทย, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.mdwallpaper.com/wpcontent/uploads/2015/04/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%
B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A
%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-038-10-Medium.jpg 

http://www.mdwallpaper.com/wpcontent/uploads/2015/04/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-038-10-Medium.jpg
http://www.mdwallpaper.com/wpcontent/uploads/2015/04/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-038-10-Medium.jpg
http://www.mdwallpaper.com/wpcontent/uploads/2015/04/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-038-10-Medium.jpg


 
23 

 

      
 

 

ภาพท่ี 15 ท่ีมาของลายอนัเกิดจากรูปทรงของดอกบวั                                                                    
ท่ีมา: ลายไทย, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://introductiontothai606.myreadyweb.com/article/topic-25174.html  

 

 

 

ภาพท่ี 16 ท่ีมาของลายอนัเกิดจากรูปทรงของเปลวไฟ                                                                  
ท่ีมา: ลายไทย, เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://introductiontothai606.myreadyweb.com/article/topic-25174.html 

http://introductiontothai606.myreadyweb.com/article/topic-25174.html
http://introductiontothai606.myreadyweb.com/article/topic-25174.html
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อทิธิพลด้านศิลปะนามธรรม 

ศิลปะนามธรรมเป็นศิลปะรูปแบบหน่ึงท่ีมุ่งแสดงออกในด้านอารมณ์ความรู้สึกเชิงจิต
วิสัย ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงสัญญะเฉพาะตวัทางสัญชาตญาณหรือความจริงบางประการท่ีเกิด
จากประสบการณ์ส่วนตวัของศิลปิน ตรงขา้มกบัรูปแบบวตัถุวิสัยท่ีมุ่งในดา้นเหตุผลความจริงเชิง
วตัถุอนัไม่เก่ียวขอ้งในเร่ืองอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินเป็นหลกัส าคญั  

ถึงแมส้องรูปแบบจะมีความแตกต่างในดา้นเน้ือหาและกลวิธีการสร้างสรรค ์แต่แก่นแท้
ในศิลปะนามธรรมคือการมุ่งน าเสนอถึงทศันธาตุทางศิลปะ โดยลดทอนความเป็นจริงไปสู่รูปทรง
บริสุทธ์ิอนัไม่ข้ึนกบัรูปทรงใดอ่ืนในธรรมชาติ  

ซ่ึงผลงานนามธรรมในชุด “การเดินทางของเส้นพาร์กินสัน” โดย อิทธิพล ตั้ งโฉลก 
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจ าปี 2551 ได้แสดงเน้ือหาเชิงจิตวิสัย โดยน าเสนอผ่าน
กระบวนการวาดเส้นท่ีมีผลขา้งเคียงจากอาการเจ็บป่วยของโรคพาร์กินสัน อนัเกิดจากสารเคมีใน
สมองเส่ือมสภาพท าใหไ้ม่สามารถควบคุมกลา้มเน้ือร่างกายไดอ้ยา่งปกติ เช่น การพดู การเดิน รวม
ไปถึงอาการมือสั่น ผลกระทบดงักล่าว จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีศิลปินเลือกใชเ้ส้นในการถ่ายทอดผลงาน
ซ่ึงปลดปล่อยใหมื้อท างานไปตามอาการท่ีเกิดอยา่งไร้การควบคุม โดยศิลปินกล่าววา่  

“คุณค่าท่ีส าคญัของผลงานชุดน้ี คือการแสดงออกของอารมณ์ตามสภาวะของจิต
อยา่งฉบัพลนัทนัทีโดยปราศจากความคิด และเหตุผล ซ่ึงตรรกะการท างานในแนวน้ี ยอ่มไม่
สามารถก าหนดจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งชดัเจน และไม่อาจจะท าภาพร่างไดอ้ยา่งละเอียด”8 

การปล่อยให้จิตไร้ส านึกได้ท างาน ถือเป็นการเยียวยาและบ าบดัจิตใจควบคู่ไปดว้ยกนั 
จากการศึกษาวิธีคิดและกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ของศิลปิน ไดเ้ป็นขอ้มูลส าคญัในการพฒันา
เน้ือหาให้มีความสอดคลอ้งควบคู่ไปกบัเทคนิคการวาดเส้นและกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ทาง
นามธรรม 

 

 

 

                                                           
8 ดร.เตยงาม คุปตะบุตรและคนอ่ืนๆ, Abstralok The Truth of Art, (กรุงเทพฯ:มูลนิธิหอ

ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพ,2558),11. 
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ภาพท่ี 17  ผลงานของอิทธิพล ตั้งโฉลก ช่ือผลงาน แรงโนม้ถ่วง                                                       
ท่ีมา: อิทธิพล ตั้งโฉลก , เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thaicritic.com/?p=3119 

 

ภาพท่ี 18  ผลงานของอิทธิพล ตั้งโฉลก ช่ือผลงานร่วงหล่น                                                                                                                          
ท่ีมา: อิทธิพล ตั้งโฉลก , เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thaicritic.com/?p=3119 

 

http://www.thaicritic.com/?p=3119
http://www.thaicritic.com/?p=3119
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อทิธิพลจากศิลปิน 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะคือการแสดงออกถึง ตวัตนและทศันคติทางความคิด โดย
ถ่ายทอดผ่านภาษาในรูปแบบทศันศิลป์ ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้มาจากความประทบัใจต่อสภาพแวดลอ้ม
และบริบทต่างๆ เช่นเดียวกบั ยซููเกะ อาไซ (Yusuke Asai ) ศิลปินสัญชาติญ่ีปุ่น ผูท่ี้รับแรงบนัดาล
ใจจากธรรมชาติ มาเป็นจุดเร่ิมต้นสร้างสรรค์ลงบนผลงานจิตรกรรมฝาผนังด้วยแนวทางและ
รูปแบบอนัเฉพาะตวั 

ยซููเกะ อาไซ มีพื้นฐานการเรียนเซรามิกควบคู่ไปกบัการศึกษาศิลปะดว้ยตนเองตามแหล่ง
พิพิธภณัฑ์สวนสัตว์ รวมไปถึงการศึกษาศิลปะพื้นบา้นและบรรพศิลป์ในหลากหลายวฒันธรรม 
พื้นเพศิลปินแต่เดิมเติบโตมาในสภาพแวดลอ้มแบบสังคมเมืองไม่ไดส้ัมผสัธรรมชาติเท่าท่ีควร   
การสร้างสรรคผ์ลงานช่วงแรกท าให้ศิลปินสะทอ้นภาพจินตนาการธรรมชาติตามรูปแบบของตน 
โดยน าสก็อตเทปมาใชส้ร้างสรรค์ ในช่ือผลงาน “ตน้ไมท่ี้ถูกบงั” (Masking Plants)9 และหลงัจาก
นั้นในปี 2008 เขาเร่ิมเปล่ียนตวัวสัดุโดยน าดินมาใช้สร้างสรรค์บนจิตรกรรมฝาผนงั ซ่ึงภาพใน
องค์ประกอบผลงานมีตั้งแต่ สุนขัจ้ิงจอก นก แมว และดวงอาทิตย ์ซ่ึงการวาดแต่ละคร้ังศิลปิน
มกัจะคิดถึงองคป์ระกอบเล็กย่อยท่ีสามารถรวมกนัเป็นโลก เหตุท่ีใช้ดินน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน 
เพราะวสัดุดงักล่าวสามารถหาไดทุ้กท่ีบนโลกและไม่จ  าเป็นตอ้งปรุงแต่งดว้ยสีจากสารเคมี ซ่ึงดิน
ท่ีน ามาใช้ มกัจะเลือกตามบริเวณสถานท่ีจดัแสดงเพื่อให้เกิดความเก่ียวโยงระหว่างเน้ือหาและ
เร่ืองราวตามสถานท่ีนั้นๆ  

เม่ือกระบวนการสร้างสรรคใ์นขั้นตอนสุดทา้ย คือการเก็บรักษาให้คงอยูต่ามแนวคิดของ
กลุ่มคนทัว่ไป ศิลปินกลบัเลือกลบหรือปล่อยให้เส่ือมหลุดร่วง อนัส่ือถึงส่ิงท่ีมีเพียงชัว่คราวไม่
แน่นอนในสภาวะของธรรมชาติ 

จากอิทธิพลและทรรศนะต่อกระบวนการดา้นเทคนิคของศิลปิน นบัเป็นขอ้มูลขั้นตน้เพื่อ

ศึกษาความเป็นมาและวธีิคิดของศิลปินในการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานใหมี้ความชดัเจนยิ่งข้ึน

ทั้งในดา้นเน้ือหาควบคู่ไปกบักระบวนการเชิงสร้างสรรค ์

 

                                                           
9(Yusuke Asai.[ออนไลน]์.สืบคน้ 30 ตุลาคม 2559 เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.ricegallery.org/yusuke-

asai) 
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ภาพท่ี 19 ภาพผลงานของยซููเกะ อาไซ                                                                                                                          
ท่ีมา: Yusuke Asai , เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก                         
http://www.ricegallery.org/yusuke-asai/ 

 

ภาพท่ี 20 ภาพผลงานของยซููเกะ อาไซ                                                                                                                          
ท่ีมา: Yusuke Asai , เขา้ถึงเม่ือ 30 ตุลาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก                         
http://www.ricegallery.org/yusuke-asai/ 

 

http://www.ricegallery.org/yusuke-asai/
http://www.ricegallery.org/yusuke-asai/
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บทที ่3 

 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์  

 จากการรวบรวมขอ้มูลและอิทธิพลดา้นต่างๆ อนัส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบเน้ือหาใน
การสร้างสรรค์ ข้าพเจา้ได้น าเสนอเทคนิคกระบวนการวาดเส้นด้วยวสัดุธรรมชาติผ่านศิลปะ
รูปแบบนามธรรม เพื่อตอ้งการสะทอ้นสภาวะการเกิดดบัผ่านรูปลกัษณ์ท่ีได้แรงบนัดาลใจจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ การคน้ควา้สร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดก้ าหนดแนวทาง
และขั้นตอนด าเนินการไวด้งัน้ี 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจา้ได้เรียบเรียงขอ้มูลตามขั้นตอนและเน้ือหารวมไปถึง
กระบวนการเชิงเทคนิค เพื่อใหง่้ายต่อการปฏิบติังาน โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ข้ันตอนการศึกษาจากแหล่งข้อมูล 

 1. ขอ้มูลจากหนงัสือเอกสารและบทความอินเตอร์เน็ต การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์
ชุดน้ี ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้ งในด้านปรัชญาพุทธศาสนา วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงรูปทรง
โครงสร้างจากลวดลายประดิษฐ์และผลงานทางศิลปกรรมอ่ืนๆ เพื่อหาแง่มุมและแนวทางในการ
สร้างสรรค์พฒันาผลงาน โดยศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือต าราทางวิชาการต่างๆ อนัเป็นขอ้มูลขั้นตน้ 
ในการเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจต่อสาระและประเด็นเน้ือหาท่ีศึกษา เพื่อน าไปใชพ้ฒันาผลงานให้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

2. ขอ้มูลอิทธิพลจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความประทบัใจต่อรูปทรงโครงสร้างทาง
ธรรมชาติ ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาโครงสร้างทางชีวภาพทั้งทางกายภาพและในอณูของเซลล์
ส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ ซ่ึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาปรับใชพ้ฒันาโครงสร้างทางจินตนาการ เพื่อให้สอดคลอ้ง
ตามเน้ือหาและเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอ 
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3. ขอ้มูลและกระบวนการดา้นเทคนิค ขา้พเจา้ไดศึ้กษาจากหนงัสือ ต ารา และ การบอกเล่า
จากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นเทคนิคกระบวนการท าสีฝุ่ น ซ่ึงเป็นกรรมวิธีของครูช่างโบราณ จากขอ้มูล
ดงักล่าวขา้พเจา้ไดน้ าไปปรับใชพ้ลิกแพลงวสัดุตามทอ้งถ่ิน เพื่อทดลองหาความเป็นไปไดใ้หม่ๆ
ในการสร้างสรรคผ์ลงาน  

ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

การสร้างภาพร่างเป็นการประมวลข้อมูลผ่านการกรองทางความคิด อนัมาจากข้อมูล
ภาพถ่ายและขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงก่อนข้ึนผลงานจริงขา้พเจา้ท าการร่างภาพผลงานขนาดเล็ก
ไวจ้  านวนหน่ึง เพื่อทดลองเทคนิคและหาองคป์ระกอบท่ีมีความเหมาะสม รวมไปถึงเอกภาพทาง
ความคิดและองคป์ระกอบของรูปทรงทางทศันศิลป์ เพื่อน าไปใชส้ร้างสรรค์ในผลงานจริง 

วเิคราะห์ทศันธาตุทีน่ ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานตอ้งอาศยัการวางแผนตามขั้นตอน โดยทศันธาตุนบัเป็นส่ือส าคญั
ในการน าเสนอผลงานศิลปะเชิงนามธรรม เพื่อถ่ายทอดสภาวะทางอารมณ์และความจริงบาง
ประการอนัไม่ไดป้รากฏในโลกทางผสัสะ ซ่ึงศิลปนิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางทศันธาตุไวด้งัน้ี 

             1. เส้น (Line) เป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดโครงสร้างรูปทรงและมิติ ซ่ึงส่ือถึงสภาวะ
ของจิตอนัเป็นปรากฏการณ์หน่ึงในธรรมชาติ โดยน ามาถ่ายทอดผา่นอารมณ์ความรู้สึกอนัมาจาก
สัญชาตญาณการตระหนักรู้ต่อสภาวะของจิตท่ีคล้อยไปตามกระแสความคิดในขณะปฏิบติังาน 
โดยในกระบวนการวาดเส้น ขา้พเจา้ไดเ้ลือกใชพู้่กนัหลากหลายขนาดตามความเหมาะสมเพื่อท า
ใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งเส้นภายนอกและภายในของรูปทรงซ่ึงจงัหวะความถ่ีห่างดงักล่าวช่วย
ใหผ้ลงานมีเอกภาพและสอดคลอ้งไปตามอารมณ์ความรู้สึก  

 ลกัษณะของเส้นในผลงานมีตั้งแต่เส้นตรง ฟันปลา โคง้ และเส้นขยุกขยิกซ่ึงจะเขียนให้
บรรจบกนัและปล่อยไวใ้นบางช่วง โดยกระบวนการเขียนดงักล่าวขา้พเจา้ไดใ้ช้ความรู้สึกเชิงจิต
วิสัยในการตีความหมายของเส้นในรูปแบบต่างๆ พอสังเขปดงัน้ี ลกัษณะของเส้นตรงหรือน่ิง
ในขณะการปฏิบติังาน เป็นสภาวะของอารมณ์ท่ีสงบ เส้นขยุกขยิกคือช่วงขณะท่ีขา้พเจา้ไม่มีสมาธิ 
อนัมาจากปัจจยัภายนอกท่ีมากระทบ เป็นตน้ 

  2. สี (Color) สีท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงานลว้นมาจากดินและวสัดุธรรมชาติ ซ่ึง
เหตุท่ีน าดินมาใช้เป็นเปอร์เซ็นต์หลัก เน่ืองจากเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีหาได้ง่ายและให้เฉดสีท่ี
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หลากหลายแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน ตั้งแต่ ขาว เทา เหลือง แดง และโทนน ้ าตาล ซ่ึงเฉดสี
ดงักล่าวไดเ้ป็นตวัก าหนดโครงสร้างสีทั้งหมดในผลงาน โดยให้ค่าน ้ าหนกัสีท่ีคุมโทนอนัประสาน
กลมกลืนสอดคลอ้งต่ออารมณ์ความรู้สึกและกระบวนการดา้นเน้ือหา 

 3. รูปทรง (Form) คือการน าทศันธาตุต่างๆ มาประกอบรวมกนัเป็นรูป ซ่ึงขา้พเจา้ไดน้ า
รูปทรงโครงสร้างจากธรรมชาติมาถ่ายทอดในงานลกัษณะนามธรรมโดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ 

  3.1 การน ารูปทรงทางธรรมชาติมาปรับใช ้โดยลดทอนโครงสร้าง ซ่ึงลกัษณะการ
น ามาลดทอนยงัคงปรากฏเคา้โครงหรือแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงนั้น 

  3.2 สร้างสรรคโ์ดยการน ารูปทรงโครงสร้างทางเรขาคณิตและลวดลายประดิษฐ์
มาใชป้ระกอบ ทบัซอ้น จนเกิดการซ ้ าท่ีแผข่ยายอยา่งต่อเน่ืองคลา้ยลกัษณะของกลุ่มเซลล์ส่ิงมีชีวิต 
ซ่ึงขา้พเจา้ไดอ้าศยัรูปทรงทางจินตนาการควบคู่กนั โดยไม่ไดเ้จาะจงว่ารูปทรงดงักล่าวจะมาจาก
ส่ิงมีชีวติใดในธรรมชาติ  

4. พื้นท่ีว่าง (Space) ปรากฏก็ต่อเม่ือมีรูปทรงเกิดข้ึน โดยขา้พเจา้ไดน้ าลกัษณะการซ ้ า
ระหว่างรูปทรงกบัพื้นท่ีว่าง มาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์โดยลกัษณะดงักล่าวมีส่วนช่วยให้
ผลงานเกิดมิติ อนัเกิดจากเส้นท่ีเคล่ือนไหวสอดคลอ้งไปกบัพื้นท่ีภายนอกและภายในของรูปทรง 
ซ่ึงการสร้างพื้นท่ีวา่งในผลงานของขา้พเจา้สามารถลดจงัหวะการซ ้ าของรูปทรงเพื่อให้ผลงานสอด
ผสานอยา่งลงตวัและมีเอกภาพยิง่ข้ึน 

5. ค่าน ้ าหนกั (Weight) โครงสร้างน ้ าหนกัหรือปริมาตรของรูปทรงข้ึนอยู่กบัความถ่ีห่าง
ของเส้นอนัเกิดจากการใชข้นาดของพูก่นัท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัและรวมไปถึงการใช้สี ซ่ึงเป็นตวั
ก าหนดค่าความอ่อนแก่ของผลงาน โดยขา้พเจา้ได้ก าหนดค่าน ้ าหนักของแสงในบางส่วน เพื่อ
ตอ้งการสร้างดุลยภาพและมิติใหก้บัผลงาน 

6. พื้นผิว (Texture) ลกัษณะของพื้นผิวในงานสร้างสรรค ์มี 2 ลกัษณะ คือพื้นผิวท่ีมาจาก
การเตรียมพื้นเรียบเพื่อให้เหมาะแก่การเขียนวาดเส้น กบัลกัษณะพื้นผิวอนัเกิดจากการเขียนสีดว้ย
วสัดุธรรมชาติท่ีไม่ไดบ้ดละเอียดในขั้นตอนการสกดัสี ท าให้หลงเหลือผลึกดินกรวดเพื่อแสดง
ความดั้งเดิมของตวัวสัดุท่ีน ามาใชส้ร้างสรรค ์ 
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ภาพท่ี 21 ภาพร่างผลงาน 

 

ภาพท่ี 22 ภาพร่างผลงาน 
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ภาพท่ี 23 ภาพร่างผลงาน 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคการวาดเส้นและกรรมวิธีจากวสัดุ
ธรรมชาติเป็นหลกัในกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การเตรียมสี เน่ืองจากสีท่ีใช้มาจากวสัดุธรรมชาติ ตอ้งผ่านกระบวนการกรอง โดย
กระบวนการดงักล่าวจะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบท่ีน ามาใช ้ซ่ึงไดแ้บ่งตามขั้นตอนดงัน้ี 

                1.2 ขา้พเจา้เลือกใชดิ้นเป็นวตัถุดิบหลกัในกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยน า
ดินท่ีไดม้าผา่นกระบวนการกรอง โดยใชต้ะแกรงแบบหยาบเพื่อน าส่ิงสกปรกออก 

                 1.3 น าสีท่ีไดจ้ากการกรองไปบดดว้ยโกร่งอีกคร้ัง แลว้ผสมกาวกระถินและน ้ าท่ี
เตรียมไวใ้ส่ลงในปริมาณท่ีพอเหมาะคนให้เขา้กนั ซ่ึงสีท่ีได้จากกระบวนการดงักล่าวสามารถ
น าไปใชไ้ดเ้หมือนกบัสีฝุ่ นโดยค่าความสดจะลดลงเล็กนอ้ยเม่ือแห้ง อนัเป็นลกัษณะทัว่ไปของสีท่ี
สกดัจากธรรมชาติ 

2. การเตรียมพื้น เม่ือก าหนดขนาดเฟรมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขา้พเจา้ได้เตรียมพื้นด้วย
ดินสอพองผสมน ้ าและกาวเจลาตินโดยทา 2-3 รอบรอจนแห้ง แล้วขดัด้วยกระดาษทรายแบบ
ละเอียด เพื่อใหพ้ื้นผวิเรียบเหมาะส าหรับการวาดเส้น 

3. เม่ือได้ภาพร่างท่ีสมบูรณ์ น าภาพท่ีได้มาขยายลงบนงานท่ีเตรียมพื้นไว ้โดยก าหนด
องคป์ระกอบโครงสร้างและภาพรวมในผลงานบางส่วน 

  4. ท าการวาดเส้นโครงสร้าง ซ่ึงขา้พเจา้จะเร่ิมท าการเขียนแต่ละช่องให้เส้นมาบรรจบกนั
และซ้อนกนัโดยใช้สีท่ีเตรียมไวไ้ล่ค่าน ้ าหนกัจากมืดไปหาโทนสว่าง ซ่ึงเฉดสีจากดินท่ีน ามาใช้
ขา้พเจา้เลือกใชต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงค่าน ้าหนกัและมิติในผลงาน 

5. เม่ือเขียนภาพรวมไวค้ร่าวๆ ขั้นตอนต่อไปคือการเก็บรายละเอียดและเลือกปล่อยใน
บางส่วน เพื่อลดการซ ้ าของรูปทรงท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรค ์ 
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ภาพท่ี 25 การกรองดินเพื่อน าส่ิงสกปรกออก 

 ภาพท่ี 24 วสัดุอุปกรณ์ในการท าสี 
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ภาพท่ี 26 สีท่ีไดห้ลงัจากกรองเสร็จ 

 

ภาพท่ี 27 ขั้นตอนการผสมกาวกระถิน 
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ภาพท่ี 28 สีท่ีไดจ้ากการผสมกาวกระถิน 

 

ภาพท่ี 29 วสัดุอุปกรณ์การเตรียมพื้น 
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ภาพท่ี 30 วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

ภาพท่ี 31 ขั้นตอนการเตรียมพื้น 

 



38 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32 กระบวนการร่างภาพผลงาน 

 

ภาพท่ี 33 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 34 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

ภาพท่ี 35 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 36 ภาพรายละเอียดผลงาน 

 

ภาพท่ี 37 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที่4 

 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงาน 

 

 การสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “ธรรมชาตินามธรรม” ขา้พเจา้ได้รวบรวมขอ้มูล
ของการปฏิบติังานในช่วงก่อนและทา้ยของการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ โดยปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ี
ปรากฏ ได้น าไปปรับใช้และพฒันาเพื่อให้ผลงานแต่ละช้ินมีความสมบูรณ์สอดคล้องไปตาม
วตัถุประสงค์ท่ีวางไวท้ั้งในด้านเน้ือหาและกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงผลงานชุดดังกล่าว
ขา้พเจา้มุ่งน าเสนอถึงสุนทรียภาพทางรูปทรงโครงสร้างอนัไดรั้บอิทธิพลจากธรรมชาติ โดยน ามา
สร้างสรรค์ในลักษณะนามธรรม ผ่านขั้นตอนและกระบวนการทางเทคนิคด้วยวสัดุธรรมชาติ 
ถ่ายทอดลงในผลงานทางทศันศิลป์ เพื่อสะทอ้นแง่มุมต่อปรากฏการณ์อนัแปรผนัเกิดดบัตามทศันะ
การตีความท่ีได้รับอิทธิพลจากปรัชญาและแนวคิดทางพุทธศาสนา ซ่ึงในระยะการสร้างสรรค์
ผลงานขา้พเจา้ไดแ้บ่งผลงานออกเป็น 3 ชุด มีดงัน้ี 
 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่1 

ผลงานชุดน้ีสร้างสรรค์บนงานจิตรกรรมสองมิติ โดยอยู่ในระยะทดลองเพื่อหารูปแบบ
และกระบวนการทางความคิดอนัรับอิทธิพลและแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ ซ่ึงไดน้ ารูปทรงทาง
เลขาคณิตและโครงสร้างจากมนัดาลา มาใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ เพื่อส่ือถึง
ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติอนัมีระเบียบแบบแผนภายใตก้ารเปล่ียนแปลงและการเกิดดบัของสรรพ
ส่ิง 

ลกัษณะผลงานทั้ง 3 ช้ิน ขา้พเจา้ไดน้ ารูปทรงทางเรขาคณิตมาใชใ้นการจดัองคป์ระกอบ
ทางทศันศิลป์ ซ่ึงเร่ิมจากการก าหนดจุดศูนยก์ลางและเช่ือมรูปทรงเขา้ดว้ยกนัจนเกิดลกัษณะท่ีแผ่
กระจายตวัออก โดยในผลงานขา้พเจา้เลือกแสดงองค์ประกอบเพียงบางส่วนเพื่อลดการซ ้ าของ
รูปทรงและสร้างจุดเด่นรองใหก้บัผลงานในแต่ละช้ิน  
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ในด้านวสัดุท่ีน ามาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ถึงแมจ้ะมีความเขา้ใจในด้านขั้นตอน
และไดศึ้กษาในระดบัหน่ึง ก็ยงัมีขอ้ผดิพลาดในทางปฏิบติัเน่ืองจากอตัราส่วนผสมระหวา่งกาวกบั
สีท่ีน ามาสกดัไม่สามารถยดึเกาะตวัพื้นผา้ใบไดดี้เท่าท่ีควร และรวมไปถึงสีท่ีหามาได ้เพื่อน ามาใช้
ในการสร้างสรรคน์ั้น มีบางประเภทท่ีหายากและมีจ ากดัท าใหต้อ้งใชสี้ชนิดอ่ืนเขา้มาทดแทน 

ในดา้นกระบวนการวาดเส้นนบัเป็นส่วนส าคญัของผลงานซ่ึงเป็นตวัก าหนดปริมาตร มิติ
และโครงสร้างผลงานทั้งหมด โดยการวาดเส้นในแต่ละคร้ังนับเป็นการจบัภาพปรากฏการณ์ณ.
ชัว่ขณะปฏิบติังาน จากกระบวนการดงักล่าวเส้นท่ีปรากฏ ท าให้เห็นถึงสภาวะอนัแตกต่างกนัไป 
ซ่ึงอธิบายถึงความไม่แน่นอนของจิตท่ีมีอารมณ์และอิทธิพลภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้ง ท าให้การรับรู้
ถึงสภาวะดงักล่าวไม่คงท่ี อนัเป็นส่วนหน่ึงในปรากฏการณ์นามธรรม ท่ีแสดงออกผา่นผลงานทาง
ทศันศิลป์ 

จากการสร้างสรรคผ์ลงาน “ธรรมชาติแห่งจิต 1” ขา้พเจา้ไดส้ร้างรูปทรงโดยเร่ิมจากการ
วาดเส้นรอบนอกซ้อนเข้าด้านใน เพื่อควบคุมโครงสร้างและภาพรวมของผลงานทั้งหมด แต่
เน่ืองจากช้ินงานมีขนาดใหญ่ การซ ้ าลกัษณะดงักล่าวท าให้ผลงานมีเอกภาพแต่ขาดความน่าสนใจ
อนัเกิดจากโครงสร้างและรายละเอียดภายในของรูปทรง ท าให้ไม่สอดคล้องต่อเน้ือหาในการ
สร้างสรรคเ์ท่าท่ีควร ผลงาน “ธรรมชาติแห่งจิต 2” ขา้พเจา้ไดป้รับเทคนิคการวาดเส้นโดยใชข้นาด
พู่กนัท่ีแตกต่างกนั และเร่ิมน าลกัษณะของเส้นภายในมาเขียนยอ้นกลบัในลกัษณะท่ีแผอ่อกท าให้
ควบคุมโครงสร้างของรูปทรงโดยรอบได้ยากข้ึน ซ่ึงท าให้รายละเอียดภายในของผลงานช้ิน
ดงักล่าวมีอิสระ และในผลงาน “ธรรมชาติแห่งจิต 3” ขา้พเจา้ไดน้ าลกัษณะการวาดเส้นทั้งสอง
กระบวนการมาใช้ในการสร้างสรรค์ โดยคงโครงสร้างเดิมและเน้นในดา้นรายละเอียดเพื่อสร้าง
ความแตกต่างและความน่าสนใจใหก้บัตวัช้ินงาน 

จากการสร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ี ถึงแมจ้ะขาดความลงตวัอนัเน่ืองจากการน าเสนอดา้น
เน้ือหาท่ีไม่สอดคลอ้งต่อการแสดงออกทางทศันศิลป์ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวท าให้ตอ้งยอ้นกลบัไปท า
ความเขา้ใจต่อโครงสร้างและรูปทรงในธรรมชาติเพื่อน ามาปรับใชใ้นผลงานชุดถดัไป 

 



 
 

                                                                                                                                                     43 
 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1                                               
ช่ือผลงาน  “ธรรมชาติแห่งจิต 1”                                                                                           
เทคนิค สีจากดินข้ีเถา้และเปลือกหอย                               
ขนาด      180x200 ซม.           
ปีท่ีสร้าง   2559 
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ภาพท่ี 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1                                               
ช่ือผลงาน  “ธรรมชาติแห่งจิต 2”                                                                                           
เทคนิค สีจากดินข้ีเถา้และเปลือกหอย                               
ขนาด      180x200 ซม.           
ปีท่ีสร้าง   2559 
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ภาพท่ี 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1                                                                                        
ช่ือผลงาน   “ธรรมชาติแห่งจิต 3”                                                  
เทคนิค        สีจากดิน                                               
ขนาน          200x360 ซม.                           
ปีท่ีสร้าง      2559 
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ภาพท่ี 41 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

ภาพท่ี 42 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 
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ภาพท่ี 43 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

ภาพท่ี 44 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 
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การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

  จากการมุ่งเนน้ในรูปทรงเรขาคณิตท าใหข้าดความเคล่ือนไหวและไม่สอดคลอ้งต่อเน้ือหา
เท่าท่ีควร  ในผลงานศิลปนิพนธ์ระยะน้ี ขา้พเจา้ไดน้ าปัญหาจากผลงานชุดดงักล่าวมาแกไ้ขและ
พฒันา โดยใช้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากคณะอาจารย์มาปรับปรุงในผลงานชุดท่ี  2 ซ่ึง
ขา้พเจา้ยงัคงยึดกระบวนการทางเทคนิคและการน าเสนอรูปแบบทางนามธรรม โดยน ารูปทรง
ธรรมชาติมาใชเ้พื่อศึกษาโครงสร้างและพฒันาผลงานใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ผลงานการสร้างสรรคใ์นช่ือ “รูปแห่งสังขาร 1” ขา้พเจา้ไดส้ะทอ้นถึงสภาวะการเส่ือม ซ่ึง
เป็นปรากฏการณ์รูปแบบหน่ึงทางชีวภาพ โดยได้ถ่ายทอดผ่านรูปทรงโครงสร้างในธรรมชาติ
ตั้งแต่รูปทรงของใบไมไ้ปจนถึงโครงสร้างอนัเขา้สู่สภาวะนามธรรม โดยยงัคงน าสีจากดินมาเป็น
วตัถุดิบหลกัเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งต่อเน้ือหาและกระบวนการเชิงสร้างสรรค ์อนัสะทอ้นถึง
ความงดงามต่อสภาวะเส่ือมกร่อนภายใตรู้ปลกัษณ์ท่ีปรากฏ  

ในช่วงสร้างสรรคผ์ลงานจริง ขา้พเจา้ไดท้  าการร่างภาพ เพื่อก าหนดแนวทางของชุดสีและ
หาเทคนิคใหม่ในการแกปั้ญหาของพื้นท่ีซ่ึงมีขนาดใหญ่ อนัเน่ืองมาจากทศันะส่วนตวั ขา้พเจา้มี
ความเห็นวา่ ผลงานท่ีมีขนาดใหญ่สามารถเกิดแรงปะทะระหวา่งผูช้มไดม้ากกวา่ช้ินงานท่ีมีขนาด
เล็ก และปัญหาในช่วงการปฏิบติังานจากการรองพื้นดว้ยดินสอพองในปริมาณท่ีมากกวา่อตัราส่วน
ของกาว ท าใหสี้พื้นท่ีน ามาใชช้ั้นถดัไปแหง้เร็ว ซ่ึงไม่เหมาะในการสร้างพื้นผวิ จึงแกไ้ขโดยการใช้
แปรงพู่กนัขนาดใหญ่ควบคู่กบัการแทรกสี เพื่อร่นเวลาและเพิ่มระยะให้กบัตวัช้ินงานรวมไปถึง
การปล่อยพื้นท่ีว่างของเส้นบางส่วน  เพื่อช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างรูปทรงท่ีน ามาใช้ในการ
สร้างสรรค ์

ผลงานในช่ือ “รูปแห่งสังขาร 2” ขา้พเจา้ไดพ้ฒันาต่อจากผลงาน “รูปแห่งสังขาร 1” โดย
น ารายละเอียดของผลงานช้ินดงักล่าวมาถ่ายทอด ลดทอน จนเขา้สู่ลกัษณะทางนามธรรม  ซ่ึงมี
อิสระในดา้นโครงสร้างและการวาดเส้นท่ีไม่ไดก้  าหนดรูปแบบไวช้ดัเจน อนัปล่อยให้ล่ืนไหลไป
ตามขั้นตอนการปฏิบติังาน ส่วนสีบรรยากาศท่ีเลือกน ามาใช้ในผลงาน มีตั้งแต่ดินสีน ้ าตาล แดง 
และสีเหลือง ซ่ึงชุดสีดงักล่าวนั้น ยงัแสดงความหมายดั้งเดิมของตวัวสัดุถึงกระบวนการเส่ือมสลาย
ของชีวติ 

 ผลงานในชุด “รูปแห่งสังขาร 3” ขา้พเจา้ยงัคงมุ่งเสนอถึงเน้ือหาดา้นโครงสร้างธรรมชาติ 
โดยอาศยัร่างกายของตนเอง ในการอธิบายลกัษณะบางประการท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัในธรรมชาติ 
ซ่ึงไดแ้สดงออกผ่านรูปแบบทางนามธรรม จากการน าลกัษณะของเลือดเน้ือ เส้นเลือด ผิวหนัง 
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และรายละเอียดเล็กนอ้ยท่ีมีความเปราะบางและซับซ้อน โดยผลงานแต่ละช้ินมีขนาดเล็กเพื่อให้
เห็นถึงความประณีตบรรจงในการสร้างสรรค ์ 

จากการสร้างสรรคผ์ลงานในชุดดงักล่าว ท าให้ไดข้อ้มูลในดา้นเทคนิคและกระบวนการ
เพิ่มเติม ซ่ึงไดน้ าไปปรับใชแ้กไ้ขและพฒันา เพื่อใหผ้ลงานในชุดถดัไปเกิดความสมบูรณ์ครบถว้น
ทั้งในดา้นเน้ือหาและกระบวนการสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 45 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2             
ช่ือผลงาน   “รูปนามแห่งสังขาร 1”                 
เทคนิค       สีจากดิน               
ขนาด         200x360 ซม.            
ปีท่ีสร้าง     2559 
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ภาพท่ี 46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2            
ช่ือผลงาน  “รูปนามแห่งสังขาร 2”                
เทคนิค      สีจากดิน                    
ขนาด        200x230 ซม.                
ปีท่ีสร้าง    2559 
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ภาพท่ี 47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2              
ช่ือผลงาน   “รูปนามแห่งสังขาร 3”                
เทคนิค       สีจากดิน                    
ขนาด         แปรผนัตามพื้นท่ี                        
ปีท่ีสร้าง     2560 
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ภาพท่ี 48 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

 

ภาพท่ี 49 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 50 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

 

ภาพท่ี 51 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 52 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 

 

ภาพท่ี 53 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ผลงานในชุดน้ี เป็นการน าเอาผลงานชุดท่ี.1.และชุดท่ี.2.มาพฒันาเพื่อเข้าสู่ช่วงการ
สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ซ่ึงขา้พเจา้ไดน้ าแนวคิดทางปรัชญาศาสนารวมไปถึงรูปแบบผลงานทาง
ศิลปกรรมในดา้นต่างๆ มาสังเคราะห์เช่ือมโยงเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งต่อเน้ือหาทางทศันศิลป์ 

โดยศิลปนิพนธ์ในหัวขอ้ “ธรรมชาตินามธรรม” ไดน้ าเสนอสภาวะทางนามธรรม ท่ีมุ่ง
อธิบายในเร่ืองการเกิดดบั ซ่ึงไดน้ ามาตีความตามทศันะส่วนตวั โดยใชล้กัษณะของจงัหวะ การซ ้ า 
การขยายตัวของเซลล์และอณูขนาดเล็กของส่ิงมีชีวิตมาใช้ในกระบวนการเชิงสร้างสรรค ์ 
 โดยผลงาน“นับอนันต์.1” ข้าพเจ้าน าลักษณะการซ ้ าในธรรมชาติมาใช้อนัมาจากการ
ประกอบของรูปทรงเรขาคณิต โดยอาศยัความรู้และทกัษะทางทศันศิลป์ ในการสร้างรูปแบบท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ  ผา่นกระบวนการวาดและการก าหนดพื้นท่ีวา่งเพื่อให้เกิดความเคล่ือนไหวสอดรับ
ต่อเน้ือหาการน าเสนอ  

และในผลงาน“นบัอนนัต.์2” ขา้พเจา้ไดน้ าลกัษณะการซ ้ ามาใชเ้พิ่มมากข้ึน เพื่อตอกย  ้าถึง
สภาวะดงักล่าว โดยลดทอนรูปทรงให้มีความเรียบง่ายและมุ่งเนน้ในดา้นมิติ ซ่ึงปัญหาอนัเกิดจาก
การไม่ไดก้  าหนดค่าน ้าหนกัท่ีชดัเจน ท าใหต้อ้งใชร้ะยะเวลาในการแกไ้ข 

 ผลงาน“นบัอนันต์.3” ด้านกระบวนการสร้างสรรค์ ข้าพเจา้ไดน้ าขั้นตอนและกรรมวิธี
ภาพพิมพม์าใชใ้นการจดัการ โดยเพิ่มสีทีละค่าน ้าหนกั เพื่อง่ายและร่นระยะเวลาในการสร้างสรรค ์
ส่วนพื้นท่ีวา่งท่ีน ามาใชซ่ึ้งใหล้กัษณะของบรรยากาศคลา้ยม่านหมอกนั้น เกิดจากการมองหาความ
เป็นไปได้ ระหว่างการปรากฏและการพร่าเลือนของรูปทรง เพื่อหาวิธีการใหม่ในการรองรับ
แนวทางสร้างสรรคใ์นคร้ังถดัไป 

ซ่ึงตลอดระยะเวลาการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ ถึงแมจ้ะพบอุปสรรคในดา้นเทคนิค
และกระบวนการอยู่บา้ง แต่ก็นบัเป็นท่ีน่าพอใจ เพราะประสบการณ์จากผลงานศิลปนิพนธ์ชุด
ดงักล่าว ท าใหเ้ห็นถึงมุมมองใหม่ๆ เพื่อน าไปใชพ้ฒันาเทคนิคและกระบวนการทางความคิดต่อไป
ในภายภาคหนา้ 
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ภาพท่ี 54 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์          
ช่ือผลงาน “นบัอนนัต์ 1”                    
เทคนิค      สีจากดิน                   
ขนาด        200 x 410 ซม.                             
ปีท่ีสร้าง   2560 
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ภาพท่ี 55 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์         
ช่ือผลงาน  “นบัอนนัต์ 2”                 
เทคนิค       สีจากดินข้ีเถา้เปลือกหอย                 
ขนาด         230 x 230 ซม.                        
ปีท่ีสร้าง    2560 
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ภาพท่ี 56 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์         
ช่ือผลงาน “นบัอนนัต ์3”                
เทคนิค      สีจากดิน                   
ขนาด        200 x 190 ซม.            
ปีท่ีสร้าง   2560 
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ภาพท่ี 57 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 58 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 
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  ภาพท่ี 59 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 60 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 
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    ภาพท่ี 61 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 62 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
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บทที่5 

บทสรุป 

ผลงานภายใตศิ้ลปนิพนธ์ในหัวขอ้ “ธรรมชาตินามธรรม” นบัเป็นการแสดงออกผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์  อันเร่ิมมาจากความประทับใจในลักษณะโครงสร้าง
ธรรมชาติ ซ่ึงอยู่ภายใตร้ะเบียบท่ีมีความซับซ้อนในด้านรูปทรงเชิงกายภาพรวมไปถึงส่ิงท่ีอยู่
นอกเหนือการรับรู้ทางผสัสะ โดยในศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดน้ าเอารูปแบบโครงสร้างของอณู
เซลล์ซ่ึงมีขนาดเล็ก มาน าเสนอภายใตป้รากฏการณ์เกิดดบั เพื่อสะทอ้นสุนทรียภาพจากการหยิบ
ยกลกัษณะเฉพาะทางธรรมชาติมาใชใ้นการสร้างสรรค ์โดยอาศยัรูปทรงทางเรขาคณิตและอิทธิพล
จากผลงานทางศิลปกรรม มาแสดงผา่นรูปภาษาทางทศันศิลป์บนผลงานจิตรกรรมนามธรรม ดว้ย
เทคนิคกระบวนการวาดเส้นสีจากดินและวสัดุธรรมชาติในการสร้างปริมาตรค่าน ้ าหนัก ให้มี
เอกภาพสอดคลอ้งต่อเน้ือหาการแสดงออกดา้นอารมณ์ความรู้สึก เพื่อสอดรับขอบเขตและแนวคิด
ทางปรัชญาพุทธศาสนาผา่นแง่มุมจากอิทธิพลทางปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ท าให้เห็นถึง
พฒันาการของผลงานในแต่ละช้ิน ซ่ึงปัญหาท่ีพบในขั้นตอนการปฏิบติังาน ข้าพเจ้าได้น ามา
วเิคราะห์เช่ือมโยงเพื่อหาแนวทางและประเด็นท่ีน่าสนใจในการน ามาปรับใชใ้ห้ผลงานชุดดงักล่าว
มีความสมบูรณ์ทั้งในดา้นเน้ือหาและกระบวนการทางเทคนิค  ซ่ึงการคน้ควา้ขอ้มูลควบคู่ไปกบั
กระบวนการเชิงปฏิบติั จึงนบัเป็นส่ิงส าคญัในการแกปั้ญหาและพฒันา เพื่อน าไปสู่มุมมองใหม่
ของการสร้างสรรคผ์ลงานต่อไปในภายภาคหนา้ 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

 
บรรณานุกรม 

ภาษาไทย          

ชลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ (Composition of Art) พิมพค์ร้ังท่ี7. กรุงเทพฯ :  
 ส านกัพิมพ ์อมรินทร์, 2553.                       
เตยงาม คุปตะบุตรและคนอ่ืนๆ. “Abstralok The Truth of Art.” กรุงเทพฯ : มูลนิธิหอ    
 ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพ, 2558.                                  
พุทธทาสภิกข.ุ คู่มือมนุษย์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพธ์รรมทาน, 2499.                                          
อภิชยั ภิรมยรั์กษ ์และ อนุวฒัน์ ลดัดาวลัย.์ มรดกศิลปกรรมอมัพวา. กรุงเทพฯ : คณะจิตรกรรม  
 ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาลยัศิลปากร 2559. 

ระบบออนไลน์ 

โลกในพระพุทธศาสนา[ออนไลน์]. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2559. เขา้ถึงไดจ้าก    
http://www.dharma-gateway.com/ubasok/kukrit/kukrit-11.htm                     

หมวดลายไทย.[ออนไลน์].สืบคน้เมือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2559 เขา้ถึงไดจ้าก     
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%9
4%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%A5%E0%B8%
B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2) 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

รายช่ือผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์                                                                                  

“ธรรมชาติแห่งจิต 1”  ขนาด 180x200 ซม.  สีจากดิน,ข้ีเถา้,เปลือกหอย

“ธรรมชาติแห่งจิต 2”        ขนาด 180x200 ซม.  สีจากดิน,ข้ีเถา้,เปลือกหอย

“ธรรมชาติแห่งจิต 3”        ขนาด 200x360 ซม.  สีจากดิน,ข้ีเถา้                   

“รูปนามแห่งสังขาร 1”  ขนาด 200x360 ซม.  สีจากดิน               

“รูปนามแห่งสังขาร 2”  ขนาด 200x230 ซม.  สีจากดิน                          

“รูปนามแห่งสังขาร 3”  ขนาด แปรผนัตามพื้นท่ี  สีจากดิน 

รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์                      

“นบัอนนัต ์1”       ขนาด 200x410 ซม.  สีจากดิน                           

“นบัอนนัต ์2”   ขนาด 230x230 ซม.  สีจากดิน,ข้ีเถา้,เปลือกหอย 

“นบัอนนัต ์3”           ขนาด 200x190 ซม.  สีจากดิน 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 

ช่ือ-นามสกุล  ดลฤดี บุญแกว้                                                                                           
วนัเดือนปีเกดิ  30 กรกฎาคม 2537                                                                                     
ทีอ่ยู่   40/199 ถ.ทววีฒันา ซอยหมูบา้นสุชา 1 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนอง                                 
  แขม กรุงเทพมหานคร 10160                                                              
โทร  096-5936351                                                                                          
E-mail  lovelovejunenee@yahoo.co.th 

 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2547  -โรงเรียนวดัไมเ้สียบ                                                                                         
พ.ศ. 2551  -โรงเรียนเกาะขนัธ์ประชาภิบาล                                                           
พ.ศ. 2554  -วทิยาลยัอาชีวศึกษาธนบุรี                                                                   
พ.ศ. 2559  -ศิลปบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกศิลปะไทย คณะจิตรกรรม  
                                         ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
การแสดงผลงานและเกยีรติประวตัิ 

พ.ศ. 2558  -ร่วมเขียนภาพปฏิทิน ช่างสิบหมู่ บ.กนกสิน 
พ.ศ. 2559 -นิทรรศการ “Search” ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
-ร่วมเขียนภาพ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร เน่ืองในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ  60 พรรษา 
การอนุรักษศิ์ลปกรรมไทยท่ีเสียหายขั้นวกิฤต  
-นิทรรศการศิลปกรรมรุ่นเยาวค์ร้ังท่ี 33 ณ หอศิลป์พระราชวงัสนาม
จนัทร์  
-นิทรรศการ “จากธรรมชาติ (From Nature)” ณ พิพิธภณัฑ์ธนาคารไทย 
พาณิชยส์าขารัชโยธิน 

mailto:lovelovejunenee@yahoo.co.th
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