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กบัสัญญะทางวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม น ามาใชใ้นกระบวนการท างาน ส่ือถึงกิเลสท่ีเพิ่มพูนเป็น
ดงัฟันเฟืองท่ีเคล่ือนอยา่งไม่หยดุน่ิงของสังคมมนุษย ์
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Abstract 

 Human easily falls into the craving trap by six internal sense bases that create visible 
objects, sound, odor, taste, touch and mental objects. The origin of suffering is craving that arises 
from sensations that result from contact at the six sense bases. It causes the chain of dependent 
origination that human cannot avoid. This art represents unlimited human’s desire and lust 
combining with scientific semiotic which is tangible. It presents that the human greedy is endless 
and it is comparing human greedy as a non-stop spinning gear wheel of this society. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
ความเช่ือนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนาหรือ

ความเช่ือท่ีแฝงอยูใ่นชีวติประจ าวนัของมนุษย ์แมย้คุสมยัจะเจริญทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
มากเพียงใด ความเช่ือก็ยงัคงแฝงอยู่รอบ ๆ ตวัเรา ในความคิดของขา้พเจา้วิทยาศาสตร์และความ
เช่ือนั้นเสมือนเป็นของคู่กนั เม่ือมีความเช่ือจึงเกิดการคน้หาความจริงและความเช่ือบางอย่างก็ไม่
สามารถพิสูจน์ได้ ยงัคงเป็นค าถามและยงัไม่หายไปในสังคมมนุษย ์เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ
วิทยาศาสตร์ไม่เช่ือเร่ืองนามธรรม เพราะการพิสูจน์การพฒันาอย่างกา้วกระโดดในช่วง 30 ปี ท่ี
ผา่นมา มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยโีดยท่ีมนุษยส์ามารถคุยโทรศพัทไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งใชโ้ทรจิต
หรือการรักษาอาการป่วยให้หายโดยไม่ตอ้งแกก้รรม วิทยาศาสตร์จึงสนใจในอุตุนิยาม พีชนิยามท่ี
เป็นรูปธรรมรับรู้ดว้ยทวารทั้ง 5 มากกวา่สนใจในจิตนิยาม กรรมนิยาและธรรมนิยาม ( ทั้ง 3 อยา่ง
เป็นหนทางแห่งการดบัทุกข์ ) แต่ส่ิงท่ีท าให้ความเช่ือยงัไม่หายไปนั้นก็เพราะวิทยาศาสตร์ไม่
สามารถไขขอ้สงสัยไดห้มดทุกส่ิง  

ในพุทธศาสนาเน้นพูดถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมนั้นคือจิต ทุกส่ิงลว้นเป็นไปตามอ านาจ
ของจิต รวมถึงขอ้มูลแห่งกรรม จิตนั้นมีความไวสูงกวา่แสง การฝึกจิตให้กรรมนั้นไม่สามารถตาม
ทนัได้คือการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานและสมถะกัมมฏัฐานในการตดัผสัสะเพื่อไปสู่หนทาง
นิพพานนั้นเอง เหตุท่ีกล่าวถึงการฝึกจิตไปสู่นิพพานนั้นเพราะเป็นแก่นแทข้องพุทธศาสนา มนุษย์
ธรรมดาท่ียงัไม่บรรลุธรรมขั้นสูงกล่าวคือชนหมู่มากท่ียงัมีผสัสะ เวทนา ตณัหา อุปาทาน ยึดติดกบั
รูปธรรมและนามธรรมจะไม่มีทางหลุดพน้เลย อวิชชาต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนเพื่อสนองกิเลส ตณัหาของ
มนุษยไ์ม่วา่จะเป็น ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ หตัถศาสตร์ การแกก้รรม ท าพิธีบนบาน แกบ้น  เป็น
ตน้ และอานุภาพของความเช่ือในอวิชชานั้นมีความรุนแรงมากหากความเช่ือนั้นผิด จะพาไปสู่
อนัตรายท่ีคาดไม่ถึง 
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การเกิดและดบัไปนั้นเป็นเร่ืองธรรมดาเป็นไปตามกฎอนิจจงั นิพพานจึงคือแก่นของ
ความเช่ือท่ีแทจ้ริงขา้พเจา้จึงสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และอวิชชา
ความเช่ือต่าง ๆ ในรูปแบบของโครงกระดูก โครงสร้าง เพื่อให้เห็นถึงแก่นของความเช่ือ ให้มนุษย์
ไม่ยึดติด เห็นสัจธรรมของการเกิดและดบัไป ไม่มีอะไรจีรังและย ัง่ยืน ทุกส่ิงลว้นมีเวลา อายุขยั
ของตวัมนัเอง  

นิพพานหรือแก่นความเช่ือนั้นเป็นค าถามท่ีวทิยาศาสตร์ตอ้งการหาค าตอบถึงความจริง
รวมไปถึงอวชิชาความเช่ือต่าง ๆ จึงยกตวัอยา่งถึงความเช่ือมโยงของความเช่ือ แก่นความเช่ือ และ
วทิยาศาสตร์  

 หากเปรียบถึงความเจ็บ หน่วยวดัของความเจ็บในวิทยาศาสตร์คือ 0-10 โดยท่ี 0 = No 
pain, 1-3 = Mild pain, 4-6 = Moderate pain, 7-10 = Severe pain 

แต่ความเจ็บนั้น ตัวเลขเป็นแค่การสมมุติ อุปโลกน์ หากอยากรู้ถึงความเจ็บต้อง
ประจกัษ์ด้วยตวัเอง ไม่มีหน่วยเลขไหนหรือค าบอกเล่าแบบไหนแทนค่าได้ และถึงแม้มนุษย์
ประจกัษ์ดว้ยตวัเอง การพูดแทนค่าออกมาเป็นตวัเลขก็ไม่เท่ากนั วิทยาศาสตร์จึงหมายถึง การ
พยายามแทนค่าความเจ็บและความเช่ือนั้นคือการเช่ือวา่ความเจ็บอยูร่ะดบัไหน โดยท่ีความเจ็บคือ
ความจริงท่ีสุดทา้ยตอ้งประจกัษด์ว้ยตวัเอง 

เพราะฉะนั้นการท่ีมนุษยจ์ะเขา้ใจความเจ็บพร้อม ๆ กนั จึงตอ้งประจกัษ์เจอกบัความ
เจบ็นั้น โดยไม่ใช่การคาดคะเนหรือการบอกเล่า และเม่ือคน้พบความจริงแลว้ จะไม่เช่ือในส่ิงท่ีเป็น
ความจริงนั้นหรือ ถา้ไม่เช่ือในความจริงแลว้จะคน้หาความจริงไปเพื่ออะไร จะสนใจในอวิชชา 
พิธีกรรม การลวง การหลอกท าไม ถา้ยงัหลงในส่ิงเหล่าก็จะก่อเกิดผสัสะ เวทนา ตณัหา อุปาทาน 
ยึดติดกบัรูปธรรม นามธรรมตามมา จึงไม่สามารถละทิ้งความเช่ือและวิทยาศาสตร์เพื่อไปสู่แก่น
ความเช่ือได ้การไม่ยดึติดในรูปธรรมและนามธรรมเขา้ใจการเกิดและดบัท่ีเปรียบเสมือนธรรมชาติ 
ท่ีก่อนจะเกิดและดบัไปยงัมีการหลอก การผนัแปร เปล่ียนแปลงแลว้แต่ปัจจยัท่ีไม่แน่นอนอยูต่ลอด
จนถึงการดบั แลว้มนุษยจ์ะหลงไปกบัส่ิงรอบ ๆ  มากกวา่ความจริงท าไม  

 
วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

เกิดจากความสนใจในกิเลสของมนุษยแ์ละส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีน ามาผลิต
ตอบสนองอายตนะทั้ง 6 น าไปสู่ผสัสะ เวทนา ตณัหา อุปาทาน อยา่งไม่หยุดย ั้งไม่อาจพบหนทางท่ี
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เป็นแก่นทางพุทธศาสนาไดเ้ลย จึงอยากสร้างสรรค์ผลงานท่ีสะทอ้นถึงกิเลสของมนุษย ์เกิดการ
ผสมผสานระหวา่งความเช่ือและสัญญะทางวทิยาศาสตร์  

 
แนวคิดของการสร้างสรรค์ 

มนุษยม์กัหลงไปกบัอายตนะทั้ง 6 เกิดรูป รส กล่ิน เสียง อนัน าไปสู่ ผสัสะ เวทนา ตณัหา 
อุปาทาน เกิดการเวียนวา่ยในวฏัสงสารเป็นดงัวงกลมท่ีไม่อาจมองเห็นทางของแสงสวา่ง ขา้พเจา้
จึงสร้างสรรคผ์ลงานท่ีน าเอาความหลงใหลอนัไม่รู้จบส้ินของมนุษยม์าผสมผสานกบัสัญญะทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม น ามาใชใ้นกระบวนการท าท างาน ส่ือถึงกิเลสท่ีเพิ่มพนูเป็นดงัฟ่ันเฟือง
ท่ีเคล่ือนอยา่งไม่หยดุน่ิงของสังคมมนุษย ์   

 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์                                                              

ขา้พเจา้มุ่งแสดงออกถึงความคิด การตีความใหม่ของขา้พเจา้ การผสมผสาน ท่ีมีต่อ
ความเช่ือและวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดน้ี มีขอบเขตท่ีแน่นอนตรง
ตามจุดมุ่งหมายจึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
เป็นเร่ืองมุมมองความน่าสนใจ ถึงแก่นของความเช่ือ ความเช่ือและวิทยาศาสตร์ ให้

มนุษยเ์ขา้ใจถึงการเกิดและดบัไป ในมนุษยอ์ยูก่บัปัจจุบนัไม่หลงงมงายหรือมวัเมาในกิเลส ความ
เช่ือและวทิยาศาสตร์ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการหลุดพน้ ไม่ยดึติดในรูปธรรมและนามธรรมท่ีน าไปสู่ผสัสะ 
เวทนา ตณัหา อุปาทานท่ีน าไปสู่วฏัสงสารในท่ีสุด 

ขอบเขตด้านรูปแบบ 
เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตวัคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ความเช่ือในสังคม

ท่ีมีอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัมาปรับเป็นรูปแบบร่วมสมยัโดยการคล่ีคลาย เพิ่มเติม การรวมตวักนั
ของ ทศันธาตุ มีความขดัแยง้และผสมกลมกลืนกบัวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 

ขอบเขตด้านเทคนิค 
ใชเ้ทคนิคส่ือผสม 2 มิติและ 3 มิติ 
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ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 
ธรรมของพระพุทธเจา้เป็นอากาลิโกคืออยู่เหนือกาลเวลา ความกา้วหนา้วิทยาศาสตร์

ก่อใหเ้กิดการเส่ือมของอวชิชา  
หากเปรียบพุทธศาสนาเป็นเลขาคณิต พุทธศาสนาก็คือเส้นตรงท่ีขีดลากเป็นทางเดินให้

มนุษยพ์น้จากวฏัสงสาร และเทียบจิตเป็นน ้ า นิพพานคือการกลัน่น ้ าให้ใสบริสุทธ์ิกลายเป็นไอ
ระเหยออกไปไม่ไหลยอ้นบรรจุ ในภาชนะอ่ืนอีก แต่มนุษยน์ั้นหลงใหลในทวารทั้ง 6 ไดแ้ก่ ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย และใจ เกิดรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ท่ีน าไปสู่ผสัสะ อารมณ์ ความรู้สึก กิเลส ตณัหา 
อุปาทาน ลงไปสู่วฏัสงสารและก่อเกิดอวชิชาและวทิยาศาสตร์ในท่ีสุด   

ส่ิงมีชีวิตในโลกลว้นมีการเกิด-ดบั ประกอบดว้ยส่วนของนามธรรมและรูปธรรม นบั
แต่ส่ิงมีชีวติขนาดเล็กไปจนถึงส่ิงมีชีวติขนาดใหญ่สุด ไม่มีส่ิงใดจีรัง ย ัง่ยืน และเหตุไฉนเล่ามนุษย์
จึงยดึติด   
 

อทิธิพลทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากความเช่ือ 

ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความเช่ือในเร่ืองของความหลงงมงายในอวิชชาต่าง ๆ 
เช่น ไสยศาสตร์ โหรศาสตร์ การดูดวง หตัถศาสตร์ เคร่ืองราง ของขลงั การสักยนัต์ เป็นตน้ หรือ
ความศรัทธา ความอยากไดอ้ยากมีของมนุษยจ์นก่อเกิดเป็นกิเลสในท่ีสุด 

ในทางจิตวทิยาวเิคราะห์ ความเช่ือนั้นคือพลงัท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าใหค้  าอธิษฐานเป็น
จริง บางเหตุการณ์ไม่ไดเ้กิดจากการท านายท่ีแม่นย  า แต่เกิดผูเ้ช่ือนั้นท าตวัเองให้เขา้กบัค านาย และ
เช่ือมากกวา่ค าสั่งสอนพระพุทธเจา้เสียอีก เหตุก็เพราะมนุษยย์งัติดในรสของทวารทั้ง 6 ท่ีก่อให้เกิด
กิเลส ตณัหา และอุปาทาน ศาสตร์ต่าง ๆ จึงอยูม่าหลายพนัปี ถือเป็นอวชิชา 



5 
 

 
 

อวิชชานั้นอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แต่ส่ิงเหล่านั้นหาใช่หนทางแห่งการหลุดพน้ 
ในทางพุทธแล้วเทวดาก็สามารถกลายเป็นมารได้ หากไร้ซ่ึงโยนิโสมนสิกาแล้ว อวิชชาก็ยงัคง
ก าเนิด  

โยนิโสมนสิกา หมายถึง  “การคิดหรือการพิจารณาโดยแยบคาย” นัน่คือ ความเป็นผู ้
ฉลาดในการคิด คิดอย่างถูกวิธีถูกระบบ พิจารณา ไตร่ตรองสาวไปจนถึงสาเหตุหรือตน้ตอของ
เร่ืองท่ีก าลงัคิด คือคิดถึงรากถึงโคนนัน่เอง แลว้ประมวลความคิดรอบดา้นจนกระทัง่สรุปออกมา
ไดว้า่ส่ิงนั้นควรหรือไม่ควร ดีหรือไม่ดี เป็นวถีิทางแห่งปัญญา เป็นธรรมส าหรับกลัน่กรองแยกแยะ
ขอ้มูลหรือแหล่งข่าว  ( ปรโตโฆสะ )  อีกชั้นหน่ึง เป็นบ่อเกิดแห่งสัมมาทิฐิ ท าให้มีเหตุผล ไม่งม
งาย1 

อานุภาพความเช่ือนั้นเป็นดาบสองคม หากรู้จกัใช้จะเป็นประโยชน์อนนัต ์แต่หากไม่
รู้จกัใชเ้ป็นโทษมหนัต ์ดงัเห็นไดต้ามข่าวหนา้หนงัสือพิมพใ์นปัจจุบนั 
 

อทิธิพลทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากวทิยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เป็นแรงบนัดาลใจส าคญัในการสร้างสรรค์ของขา้พเจา้ วิทยาศาสตร์ใน

ความคิดของขา้พเจา้เป็นตวัย ัว่ยุเกิดกิเลส ตณัหาอย่างไม่หยุดย ั้งในด้านรูปธรรมจากเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ขา้พเจา้สนใจในตวัวตัถุท่ีท าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยแ์ละวตัถุ
บางอย่างท่ีมากเกินความจ าเป็น เช่น การออกใหม่ของเทคโนโลยีท่ีว ัตถุเป็นแค่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้สูงข้ึนเล็กนอ้ยแต่ท าเพื่อสนองตณัหาและกิเลสมนุษยเ์ร่ือย ๆ ให้มนุษยเ์กิดความ
อยาก เกิดโลภะ ซ่ึงโลภะของมนุษยมี์อย่างไม่จ  ากดัและไม่เคยพอ จนเกิดมลพิษ การแพร่ระบาด
ของเช้ือโรคใหม่ ๆ ระเบิดนิวเคลียร์ อาวธุชีวภาพ โลกจะถึงแก่กาลพินาศดว้ยฝีมือมนุษยเ์อง 

มนุษยชาติเร่ิมแรกข้ึนเม่ือ 250,000 ปี ก่อน เกิดเหตุปัจจยัและการวิวฒันาการไปถึงการ
พฒันาทางสมอง ส่ิงประดิษฐ์จึงถูกคิดคน้มีความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ
ต่อเน่ืองเหมือนฟันเฟ่ืองท่ีหมุนไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง  

ริชาร์ด ไฟยน์แมน นกัฟิสิกส์แห่งศตวรรษท่ี 20 กล่าวไว ้มีใจความวา่ “สมยัยุคฟิสิกส์
เก่าเราเขา้ใจวา่เรารู้ทุกส่ิงในจกัรวาลแลว้ แต่พอถึงยุคฟิสิกส์ควอนตมัท าให้รู้วา่ จริงๆ แลว้เราไม่รู้
อะไรเลย"2 

                                                      
1Admin, ความหมายของโยนิโสมนสิกา,  เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก http://su 

chart.rmutl.ac.th/Misc/Yoniso.php 
2สม สุจีรา, เดอะมริาเคลิ ศรัทธาหรืองมงาย , ( กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ, 2557 ), 1. 
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เหตุก็เพราะวิทยาศาสตร์ไม่เช่ือนามธรรมของมนุษย ์อารมณ์ความรู้สึก รัก โลภ โกรธ 
หลง ลางสังหรณ์ บาปบุญ กฎแห่งกรรม อวิชชาต่าง ๆ หรือจิตของมนุษย ์วิทยาศาสตร์เช่ือใน
รูปธรรม จึงเกิดการพฒันาอุตุนิยาม พีชนิยาม อย่างก้าวกระโดด วิทยาศาสตร์ยงัไม่เขา้ใจทฤษฎี
ควอนตมัอยา่งแทจ้ริง เพราะทฤษฎีน้ีเกินสามญัส านึกของมนุษย ์รวมไปถึงการอธิบายเร่ืองตายแลว้
เกิดของจิตในทางพุทธ นกัวทิยาศาสตร์จึงเช่ือการตายแลว้สูญไปมากกวา่ 

วทิยาศาสตร์ในความคิดของขา้พเจา้จึงเหมือนการสวนทางกนัระหวา่งวิทยาศาสตร์กบั
พุทธศาสนา แมว้ิทยาศาสตร์จะกา้วหนา้เขา้ใจทฤษฎีท าให้มนุษยน์ั้นเหาะ เหิน เดินอากาศได ้และ
เม่ือนั้นอวิชชาจะเส่ือมไปตามกาลเวลา แต่พุทธศาสนาจะคงอยู่และเป็นความจริงแทข้องจกัรวาล
ดงัท่ีอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ พดูวา่ ศาสนาแห่งจกัรวาลในอนาคตคือพุทธศาสนานั้นเอง 
 

อทิธิพลทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากพุทธศาสนา 
ขา้พเจา้สนใจในเร่ืองของหลกัค าสอนและปฏิบติัทางพระพุทธศาสนา เพื่อเขา้ถึงแก่น

ธรรมคือการนิพพาน โดยท่ีไม่มีกิเลสและติดในวฏัสงสารอีก  
นิพพานในพระพุทธศาสนาหมายถึง ความวา่ง สภาพท่ีดบักิเลสและกองทุกขแ์ลว้ การ

เขา้ถึงนิพพานไดน้ั้นตอ้งแยกสติออกจากดวงจิตไดอ้ยา่งเด็ดขาด รู้เท่าทนัอาการอนัละเอียดทางจิต
ทุกชนิด  

จิตเป็นธรรมชาติท่ีรับรู้อารมณ์และเจตสิกเป็นส่วนหน่ึงของจิตในการเป็นเคร่ืองช่วย
ในการรับรู้อารมณ์ 

เจตสิก เป็นธรรมชาติท่ีประกอบจิตเป็นผลใหเ้กิดกระบวนการความรู้สึกทางใจ  
เจตสิกนั้นรับรู้ได ้52 ชนิดมีทั้งเจตสิกกุศล ( โสภณเจตสิก ) 25 ชนิด เจตสิกอกุศล 14 

ชนิด และเจตสิกทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล 13 ชนิด ก่อเกิดเป็นอารมณ์ต่าง ๆ  
เม่ือเกิดผสัสะจากทวารทั้ง 5 รูป รส กล่ิน เสียง เจตสิกจะรวมกลุ่มกนัสร้างดวงจิต

ข้ึนมารับ ในหมู่เจตสิกทั้ง 52 ชนิด ชนิดท่ีส าคญัท่ีสุดคือสติเจตสิก ท าให้มนุษยส์ามารถอบรม
พฒันาจิต เม่ือสามารถแยกสติเจตสิกออกจากจิตเม่ือใด จะเกิดสภาวะท่ีเรียกว่าจิตเห็นจิตหรือสู่
บนัไดขั้นแรกสู่นิพพาน  

จิตเกิดดบัอยูต่ลอดเวลา เพราะหากไม่มีการเกิดดบัอารมณ์จะคงท่ีไปตลอดการ จิตเป็น
ส่ิงเหนือโลกกายภาพทั้งปวง ดงันั้นจิตจึงไม่อยูใ่นกรอบของมิติเวลา เน่ืองดว้ยจิตมีความไวกวา่การ
ท างานของระบบประสาทเป็นลา้น ๆ เท่า จึงไม่สามารถใช้สมองเขา้ใจจิตได ้ใชก้ารฝึกวิปัสสนา
กรรมฐานและสมถะกมัมฏัฐานเพื่อดบัอนุสัยกิเลสหรืออกุศลเจตสิกทั้งหลายเพื่อบรรลุอรหันต์
นั้นเอง 
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มนุษยม์กัคิดวา่การตายเป็นเร่ืองใหญ่โต ยึดติด กลวัตาย ทั้งท่ีการตายเป็นเร่ืองธรรมดา 
เป็นไปตามกฎอนิจจงั การยึดติดหลงไปกบัอวิชชาความโง่ กิเลส ตณัหา ไหลไปกบักระแสแห่ง
กรรมท่ีไม่มีวนัสุดส้ิน ไม่มีทางเขา้สู่นิพพานได ้

ตรงกนัขา้มกบัผูป้ฎิบติัธรรมท่ีเขา้ใจกฎขอ้น้ี ฝึกจนสามารถแยกจิตออกจากสมองได ้
จะเขา้ใจวา่ส่ิงต่าง ๆ ทางโลกทั้งรูปธรรมและนามธรรมนั้นไร้สาระ ความจริงแทข้องจกัรวาลนั้น
ยิ่งใหญ่กวา่มาก เม่ือรู้อยา่งนั้นแลว้ส่ิงท่ีมนุษยห์มู่มากเดินทางอยูใ่ช่หนทางการหลุดพน้หรือ หาก
วิทยาศาสตร์หรือความเช่ือนั้นพาไปสู่นิพพานนั้นถือเป็นเร่ืองดีแต่หากพาไปยงัทางตรงกนัขา้ม
มนุษยก์็ยงัคงติดวฏัสงสารไม่มีวนัสุดส้ิน 

 
อทิธิพลทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากศิลปกรรม 

อิทธิพลท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปกรรมของขา้พเจา้แบ่งเป็น 3 อยา่ง คือดา้นพุทธ
ศาสนา ความเช่ือและวทิยาศาสตร์ 

ในดา้นพุทธศาสนาขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิมาจากจิตรกรรมไทย 
จิตรกรรมไทย หมายถึง ภาพเขียนท่ีมีลกัษณะเป็นแบบอย่างของไทยท่ีแตกต่างจาก

ศิลปะของชนชาติอ่ืนอย่างชัดเจน ถึงแม้จะมีอิทธิพลศิลปะของชาติอ่ืนอยู่บ้าง แต่ก็สามารถ 
ดดัแปลง คล่ีคลาย ตดัทอน หรือเพิ่มเติมจนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ ตนเองไดอ้ยา่งสวยงาม ลงตวั 
น่าภาคภูมิใจและมีวิวฒันาการทางด้านรูปแบบ และวิธีการมาตลอดจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงสามารถ
พฒันาต่อไปอีกในอนาคต จิตรกรรมไทยเป็นลกัษณะอุดมคติ เป็นภาพ 2 มิติ โดยน าส่ิงใกลไ้ว้
ตอนล่างของภาพ ส่ิงไกลไวต้อนบนของภาพ ใช้สีแบบเอกรงค์ คือ ใช้หลายสี แต่มีสีท่ีโดดเด่น
เพียงสีเดียว โดยแบ่งเป็น 2 แบบ 

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ( Thai Traditional Painting ) เป็นศิลปะท่ีมีความประณีต
สวยงาม แสดงความรู้สึกชีวิติจิตใจและความเป็นไทย ท่ีมีความอ่อนโยน ละมุนละไม สร้างสรรค์
สืบต่อกนัมาตั้งแต่อดีตจนไดล้กัษณะประจ าชาติ มีลกัษณะประจ าชาติท่ีมีลกัษณะ และรูปแบบเป็น
พิเศษ นิยมเขียนบนฝาผนงัภายในอาคารท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนาและอาคารท่ีเก่ียวกบับุคคลชั้นสูง 
เช่น โบสถ ์วหิาร พระท่ีนัง่ วงั บนผืนผา้ บนกระดาษ และบนส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ โดยเขียนดว้ย
สีฝุ่ น ตามกรรมวิธีของช่างเขียนไทยแต่โบราณ เน้ือหาท่ีเขียนมักเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับอดีต
พุทธ พุทธประวติั ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีและชีวิตไทย พงศาวดารต่าง ๆ ส่วนใหญ่นิยม
เขียนประดบัผนงัพระอุโบสถ วหิารอนัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิประกอบพิธีทางศาสนา 

 จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมยั ( Thai Contemporary Painting ) จิตรกรรมไทยร่วมสมยั
เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก ความเจริญทางการศึกษา การคมนาคม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
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การพาณิชย ์การปกครอง การรับรู้ข่าวสาร ความเป็นไปของโลกท่ีอยูห่่างไกล ฯลฯ เหล่าน้ี ลว้นมี
ผลต่อความรู้สึกนึกคิดและแนวทางการแสดงออกของศิลปินในยุคต่อ ๆ มาซ่ึงไดพ้ฒันาไปตาม
สภาพแวดลอ้ม ความเปล่ียนแปลงของชีวติ3 

จากการข้าพเจ้าได้ซึมซับการจิตรกรรมไทยทั้งแบบประเพณีและร่วมสมยั ท าให้
ขา้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยอาศยัเคา้โคลง กล่ินอายของ
จิตรกรรมไทยมาเป็นแนวทางการสร้างสรรคร์วมไปถึงความเช่ือและวทิยาศาสตร์ 

ความเช่ือ ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจศิลปกรรมจากความเช่ือของเดรัจฉานวิชา เช่น ไสย
ศาสตร์ โหราศาสตร์ โชคลาง ของขลงั ผสีาง นางไม ้ความเช่ืออ านาจลึกลบั ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหาริย์ เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเดรัจฉานวิชาทั้งส้ินท่ีขวางการพน้ทุกข์ ข้าพเจ้าสนใจในการ
กระท าของมนุษยท่ี์หลงไปกบัวชิาเหล่าน้ี  

วทิยาศาสตร์ ขา้พเจา้ไดอิ้ทธิพลรูปแบบมาจาก Science fiction  
“ไซ-ไฟ” หรือ บนัเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์, ภาษาองักฤษ “Science fiction” หรือยอ่ ๆ 

“Sci-Fi” นัน่เองโดยภาพกวา้ง ๆ ก็คือ เร่ืองท่ีจินตนาการข้ึนมาไม่วา่จะออกมาในรูปแบบส่ือใด ๆ    
ก็ตาม จะเป็น นวนิยาย ภาพยนตร์ การ์ตูน หรือส่ือบนัเทิงอ่ืน ๆ ฯลฯ โดยเนน้การน าเสนอมุมมอง
เก่ียวกบั วิทยาศาสตร์ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีกา้วล ้ า อนัส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือต่อสังคม
โลก4  

Science fiction นั้นเป็นเหมือนการเปิดมิติแห่งจินตนาการของขา้พเจา้ เป็นดัง่มิติแห่ง
โลกอนาคตท่ียงัไม่มีในสมยัปัจจุบนั เป็นการก้าวล ้ าของโลกและเทคโนโลยีท่ีมกัแฝงไปถึงการ
เส่ือมถอยของโลกและสังคม Science fiction จึงมีอิทธิพลอยา่งมากในงานของขา้พเจา้ท่ีตอ้งการน า
อดีตและปัจจุบนัแฝงไปดว้ยความเป็นไทยใหเ้ห็นถึงมุมมองความเส่ือมถอยของมนุษยแ์ละ Science 
fiction ยงัเปรียบไดด้ัง่โลกท่ีเนน้ในดา้นรูปธรรมและความเช่ือเป็นดงันามธรรม 

จากท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้น้ีขา้พเจา้ได้ศึกษาและคน้หาความเป็นเทคนิคท่ีเป็นเฉพาะตวั
ขา้พเจา้เองโดยยดึหลกัใหเ้กิดความร่วมสมยั มีจินตนาการ เพื่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ การศึกษาทั้ง 
3 ส่ิงน้ี มาผสมผสานเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้ไดท้  าศิลปนิพนธ์ชุดน้ีข้ึน 

                                                      
3Admin, ความหมายของจติรกรรมไทย, เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://th. 

wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%
E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A 

4Admin, ความหมายของ Science fiction, เขา้ถึงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://   
www.nextwider.com/2014/05/23/sci-fi-movies/ 
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ภาพท่ี 1 ภาพตวัอยา่งจิตรกรรมไทย 
 

 
 
ภาพท่ี 2  ภาพตวัอยา่งจิตรกรรมไทย 
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ภาพท่ี 3 ภาพตวัอยา่งจิตรกรรมไทย 

 

 
 
ภาพท่ี 4 ภาพตวัอยา่งจิตรกรรมไทย 
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ภาพท่ี 5 ภาพตวัอยา่งจิตรกรรมไทย 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพตวัอยา่งเดรัจฉานวชิา 
ท่ีมา: Admin, เดรัจฉานวชิา [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://f.ptcd  

n.info/419/015/000/1391852376-1391484749-o.jpg 
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ภาพท่ี 7 ภาพตวัอยา่งเดรัจฉานวชิา 
ท่ีมา: Admin, เดรัจฉานวชิา [ออนไลน์], เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงข้อมูล 

ได้จาก http://www.tumsrivichai.com/images/column_1240989118/SakYan1.jpg 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ภาพตวัอยา่ง Science fiction art 
ท่ีมา: Admin, Science fiction art [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

 https://i.ytimg.com/vi/6JIEgXIMbw8/maxresdefault.jpg 
 
 

http://www.tumsrivichai.com/images/column_1240989118/SakYan1.jpg
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ภาพท่ี 9 ภาพตวัอยา่ง Science fiction art 
ท่ีมา: Admin, Science fiction art [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก  

http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/t_original/ziaomeenzr2cgrobf18a.jpg 
 

 
 
ภาพท่ี 10 ภาพตวัอยา่ง Science fiction art 
ท่ีมา: Admin, Science fiction art [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก  

 https://hphololol.files.wordpress.com/2013/05/traction-city.jpg 
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ภาพท่ี 11 ภาพตวัอยา่ง Science fiction art 
ท่ีมา: Admin, Science fiction art [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 11 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  

 https://hphololol.files.wordpress.com/2013/05/traction-city.jpg 

 

 
 
ภาพท่ี 12 ภาพตวัอยา่ง Science fiction art 
ท่ีมา: Admin, Science fiction art [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 11 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  

 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/0c/b4/43/0cb443e6fcc0692623f2cda7cf9e  
 9aa9.jpg 
 

 



15 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพตวัอยา่ง Science fiction art 
ท่ีมา: Admin, Science fiction art [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 11 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  

 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e9/a1/0d/e9a10d846d5ced8506ecdd079202d8  
 92.jpg 

 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพตวัอยา่ง Science fiction art 
ท่ีมา: Admin, Science fiction art [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 11 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  

http://wallup.net/ships-digital-art-science-fiction-artwork-vehicles-2/ 
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ภาพท่ี 15 ภาพตวัอยา่ง Science fiction art 
ท่ีมา: Admin, Science fiction art [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 11 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  

http://wallup.net/fantasy-art-digital-art-pixelated-science-fiction-artwork-abstract-mathe 
matics-formula/ 
 

 
 

ภาพท่ี 16 ภาพตวัอยา่ง Science fiction art 
ท่ีมา: Admin, Science fiction art [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 11 พฤษภาคม 2560,  เข้าถึงได้จาก  

http://www.wallpaperbetter.com/wallpaper/659/464/883/fantasy-art-science-fiction-fallout 
-underwater-sea-2K-wallpaper.jpg

http://wallup.net/fantasy-art-digital-art-pixelated-science-fiction-artwork-abstract-
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บทที ่3 
 

วธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

การสร้างสรรคผ์ลงานในหวัขอ้เร่ือง “คติความเช่ือกบัอตัลกัษณ์ร่วมสมยั” กล่าวไดว้า่ 
เป็นการผสมผสานระหว่างคติความเช่ือ ความเช่ือท่ีเป็นนามธรรมและวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม
ให้เห็นถึงแก่นความเช่ือคือนิพพาน โดยเร่ิมจากขั้นตอนของการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล น าไปสู่การ
ประมวลทางความคิด และผลของความคิด ซ่ึงจะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลและน าไปสู่กระบวนการ
สร้างสรรค์ โดยข้าพเจา้สร้างสรรค์ผลงานเร่ิมต้นจากความรู้สึกส่วนตวัท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม
รอบตวั ความเช่ือ ความงมงายและศึกษาจากขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ เกิดเป็นการตั้ง
ค  าถามและแรงบนัดาลใจในการท างาน ขา้พเจา้จึงก าหนดการวางแผนขั้นตอนการปฏิบติังานเป็น
ขั้นตอนดงัน้ี 

 
ขั้นตอนการประมวลความคิด  

1. การหาขอ้มูล 
จากประสบการณ์ตรงและจากส่ือช่องทางอ่ืน ๆ ขา้พเจา้มีความสนใจในคติความเช่ือ

ทางพระพุทธศาสนาและความเช่ือของมนุษย ์อวิชชาต่าง ๆ กิเลสจากอายตนะทั้ง 6 ท่ีเห็นไดจ้าก 
เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์หรือจากรอบ ๆ ตวัเรา เป็นตน้  

2. การสร้างแบบภาพร่าง 
น าประสบการณ์ตรงมารวมรวบ คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปธรรม ดึง

ความรู้สึกและมโนภาพลงสู่กระดาษโดยใส่จินตนาการ ความคิดสร้างสรรคผ์สมผสานกบัขอ้มูลท่ี
ไดท้  าการศึกษา น ามาจดัวางองคป์ระกอบข้ึนใหม่ตามมโนภาพ 

3. การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์  
สร้างสรรคผ์ลงานจริงโดยก าหนดขอบเขตดงัน้ี
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ดา้นเน้ือหา 
ดา้นเน้ือหาเกิดจากความสนใจในกิเลสของมนุษยแ์ละส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ี

น ามาผลิตตอบสนองอายตนะทั้ง 6 น าไปสู่ผสัสะ เวทนา ตณัหา อุปาทาน อยา่งไม่หยุดย ั้งไม่อาจ
พบหนทางท่ีเป็นแก่นทางพุทธศาสนาได้เลย จึงอยากสร้างสรรค์ผลงานท่ีสะทอ้นถึงกิเลสของ
มนุษย ์เกิดการผสมผสานระหว่างความเช่ือและสัญญะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปทรงท่ีเกิดจาก
การใช้แผ่นฟิล์มเอ็กซเรยร่์างกายมนุษยม์าตดัต่อ เพิ่มเติม ท าซ ้ าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเกิด
ฟอร์มของโครงกระดูกแบบเฉพาะตวัมีการแทนค่าเป็นเทวดา ยกัษ ์มาร มนุษย ์ในรูปแบบของการ
ตดัทอน  

เพราะทุกส่ิงมีชีวิตลว้นมีจิตเป็นก าเนิด กระดูกจึงแทนท่ีจิตท่ียงัมีรูปธรรมกล่าวคือเห็น
ตวัตนเพราะจิตจริง ๆ นั้นไม่สามารถมองเห็นจบัตอ้งได ้เป็นเพียงความวา่งเปล่าท่ีมีการเกิดและดบั
ตลอดเวลา กระดูกท่ีแทนค่าจิตท่ียงัมีรูปธรรมน้ีจึงเป็นการส่ือถึงจิตท่ียงัติดกบัผสัสะ ติดอยู่ใน
วฏัสงสารดังค ากล่าวท่ีว่าแม้แต่เทวดาก็กลายเป็นมารได้ ในกระบวนการท าและพิมพ์แบบ
วิทยาศาสตร์ท่ีน ามาผสมผสานนั้น ขา้พเจา้เน้นย  ้าถึงเทคโนโลยีทางรูปธรรม ท่ีพยายามกา้วหน้า 
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ก่อเกิดกิเลสไม่หยุดย ั้งน ามาซ่ึงความเส่ือมในท่ีสุด ไม่อาจให้มนุษยเ์ขา้ใจถึง
แก่นธรรมของพุทธศาสนาท่ีเป็นอากาลิโก 

ดา้นรูปแบบ 
รูปแบบในผลงานศิลปนิพนธ์ท่ีขา้พเจา้สร้างสรรค์ เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตวั

คติความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ความเช่ือท่ีอยูร่อบตวัหรืออวิชชาต่าง ๆ ในสังคมท่ีมีอยูใ่นอดีต
จนถึงปัจจุบนัมาปรับเป็นรูปแบบร่วมสมยัโดยการคล่ีคลาย เพิ่มเติมการรวมตวักนัของทศันธาตุ มี
ความขดัแยง้และผสมกลมกลืนกบัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใช้โครงกระดูกท่ีเป็นรูปทรง
ส่วนตวัของขา้พเจา้มาแทนค่าของจิตท่ีมีความเป็นนามธรรมและรูปธรรม  
 
ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

1. รูปทรง ( Form ) ในผลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ รูปทรงท่ีเกิดจากการใช่แผน่ฟิล์ม
เอ็กซเรยร่์างกายมนุษยม์าตดัต่อ เพิ่มเติม ท าซ ้ าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเกิดฟอร์มของโครง
กระดูกแบบเฉพาะตวัมีการแท่นค่าเป็นเทวดา ยกัษ ์มาร มนุษย ์ในรูปแบบของการตดัทอน เพราะ
ทุกส่ิงมีชีวติลว้นมีจิตเป็นก าเนิด กระดูกของขา้พเจา้จึงแทนท่ีจิตท่ียงัมีรูปธรรมกล่าวคือเห็นตวัตน
เพราะจิตจริง ๆ นั้นไม่สามารถมองเห็นจบัต้องได้ เป็นเพียงความว่างเปล่าท่ีมีการเกิดและดับ
ตลอดเวลา กระดูกท่ีแทนค่าจิตท่ียงัมีรูปธรรมน้ีจึงเป็นการส่ือถึงจิตท่ียงัติดกบัผสัสะ ติดอยู่ใน
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วฏัสงสาร และวิทยาศาสตร์ท่ีขา้พเจา้น ามาผสมผสานนั้นเป็นเนน้ย  ้าถึงเทคโนโลยีทางรูปธรรม ท่ี
พยายามกา้วหนา้ พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ก่อเกิดกิเลสไม่หยดุย ั้งน ามาซ่ึงความเส่ือมในท่ีสุด 

2. เส้น ( Line ) เป็นทศันธาตุต่าง ๆ ท่ีใชใ้นงานลว้นสร้างอารมณ์ให้ผลงานดูลงตวั เป็น
องคป์ระกอบส าคญัเน่ืองจากเส้นท่ีแบ่งเป็นเส้นตรง เส้นนอน เส้นเฉียง เส้นโคง้ เส้นหนา เส้นบาง 
เส้นอิสระ เม่ือรวมกนัเกิดเป็นมิติมีความลึก มีระยะ 

3. สีและน ้ าหนกัของสี ( Color and Value ) ในผลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้สีและ
น ้าหนกัเป็นอีกหนา้ท่ีหน่ึงท่ีเป็นส่วนส าคญั สีในงานขา้พเจา้จะมีโทนท่ีหลกั ๆ คือสีด า สีขาว สีฟ้า 
สีแดงและทอง  

สีด า ขา้พเจา้ใชสี้ด าในการคุมโทนของตวังาน ใหเ้กิดความรู้สึกลึกลบั น่าคน้หา มีความ
น่ากลวัและสีด ายงัแสดงถึงความมืดมิด ไม่มีทางออกและแสงสวา่งเหมือนดัง่วงัวน  

สีขาว สีท่ีใชเ้ป็นเฉดมีความหม่นและขอบไม่คม  
สีฟ้า สีฟ้าในท่ีน้ีของขา้พเจา้เป็นสีฟ้าแบบเคมีวทิยาศาสตร์ท่ีมีความเรืองแสงหรือเป็นสี

ฟ้าแบบสวา่งท่ี Science fiction มกัใช ้  
สีแดง เป็นเฉดแดงหม่น ส่ือถึงส่ิงน่ากลวัเปรียบเสมือนไฟในนรกและสีแดงยงัเป็นสี

แห่งอ านาจแสดงถึงความมีพลงั ความทะเยอทะยาน  
สีทอง มีลกัษณ์เป็นเฉดสวา่งและใชแ้ค่บางส่วนของพื้นท่ีงานเพื่อขบัเนน้ตวังานและให้

องคป์ระกอบในสีของภาพไม่เกิดความเล่ียนจนเกินไป 
แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นสีในงานของขา้พเจา้อยูท่ี่มุมมองของผูช้ม ขา้พเจา้เองไม่อยากจะบ่งบอก

ความคิดตวัเองมากเกินเพราะเป็นเสมือนการบงัคบัคนดูและตีกรอบมากเกินไป   
4. พื้นท่ีว่าง ( Space ) พื้นท่ีว่างคืออากาศภายในงานท่ีช่วยส่งเสริมให้รูปทรงในงาน

เด่นชดัและยงัเป็นตวัก าหนดต าแหน่งของงาน ท าใหเ้กิดอารมณ์ต่าง ๆ ข้ึนไดต้ามองคป์ระกอบของ
งานช้ินนั้น ๆ ผลงานท่ีมีพื้นท่ีวา่งมากหรือร้อยละแปดสิบของงาน จะรู้สึกถึงความเหงา อา้งวา้ง ไม่
อึดอดั ส่วนผลงานท่ีมีพื้นท่ีวา่งนอ้ย จะท าใหรู้้สึกถึงความอึดอดั แน่น ไม่สบายตวั ข้ึนอยูก่บัการใช้
งาน  

5. พื้นผวิ ( Texture ) เกิดจากวสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาสร้างสรรค ์เป็นพื้นผวิจริงท่ีมีความเรียบ 
หยาบ ขรุขระ มนั วาว ตามพื้นผวิของวสัดุ 
 
ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควธีิการ 

ในขั้นตน้ขา้พเจา้เร่ิมจากประสบการณ์ท่ีไดเ้จอมาซ่ึงเป็นถือวา่เป็นแรงบนัดาลใจและ
เกิดการตั้งค  าถาม ขา้พเจา้มีความสนใจในทั้งคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนาและความเช่ือของ
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มนุษย์ท่ีพบเห็นได้ในอดีต ปัจจุบนัและยงัส่งผลต่อไปอนาคตดังเห็นได้จาก เช่น อินเตอร์เน็ต 
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ วดั ชนบทหรือจากรอบ ๆ ตวัเราลว้นมีความเช่ือแฝงอยู่ทั้งส้ินไปสู่การ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นตอนการเตรียมแบบภาพร่าง 
ออกแบบโครงสร้าง ตวัละครโดยประมาณจากส่ิงท่ีคน้ควา้มาโดยเพิ่มเติมจินตนาการ 

ความชอบ ลงไปในแบบร่าง มีการร่างดว้ยดินสอลงบนกระดาษหรือท าโมเดลเพื่อให้เห็นถึงพื้นท่ี
สเกลของงาน 

2. ขั้นตอนการขยายผลงานจริง 
น าภาพร่างท่ีคดัเลือกน าไฟล์ภาพมาลงคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมในการตดัต่อ มี

การจดัองค์ประกอบและเพิ่มเติมแสง น ้ าหนกั น าตวัละครท่ีท าไวม้าใส่เพิ่มเพื่อให้องค์ประกอบ
ภาพสมบูรณ์ยิง่ข้ึน เม่ือท าเสร็จแลว้จึงจดัท าตามวธีิขั้นต่อไป 

2.1 ขั้นตอนการสร้างวดีิโอ 
น าภาพช้ินงานมาสร้างการเคล่ือนไหวในโปรแกรม Adobe Photoshop แลว้จึง

น ามาเรียงต่อกนัในโปรแกรม Movie Maker ดว้ยเทคนิค Stop Motion 300 ภาพต่อ 1 นาที  
ขั้นตอนการใช้กระบวนการเทคนิคท ากล่องไม้เพื่อรองรับการฉายวิดีโอจาก 

Projector เพื่อสร้างมิติและความน่าสนใจ 
ออกแบบกล่องตามความคิดให้สัมพนัธ์กบัตวัวิดีโอท่ีฉายลงบนระนาบของกล่อง 

จดัท ากล่องใหญ่และกล่องเล็ก โดยกล่องเล็กมีการตั้งในแนวนอน แนวตั้ง และเฉียงในขนาดไม่
เท่ากนัเพื่อสร้างมิติ 

3. ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด 
เพิ่มเติมวสัดุโดยค านึงถึงองคป์ะกอบ จงัหวะท่ีเหมาะสมใหเ้กิดความสมบูรณ์  
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ภาพท่ี 17 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมภาพร่างโดยโปรแกรม Adobe Photoshop 
 

  
 

ภาพท่ี 18 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์จากโปรแกรม Adobe Photoshop 
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ภาพท่ี 19 ภาพท่ีน าภาพน่ิงมาท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหว 
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ภาพท่ี 20 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมท าเทคนิค Stop Motion  

 

 
 

ภาพท่ี 21 วดีิโอเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 22 วดีิโอเสร็จสมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพกล่องท่ีจะน าวิดีโอมาฉาย 
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ภาพท่ี 24 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์
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บทที ่4 
 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงาน 
 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ การมองหาตวัตนและรากฐานของตวัเองนั้นเป็น
ส่ิงจ าเป็นอนัดบัแรกในการเคล่ือนไปของผลงาน เกิดการพฒันาทั้งในแง่ดา้นความคิดและเทคนิคท่ี
น ามาสร้างสรรค์ จดัล าดบัความคิดและกระบวนการท างานให้เป็นระบบ สร้างสรรค์ผ่านแรง
บนัดาลใจน าตวัตนออกมาเป็นผลงานศิลปะ ทั้งหมดทั้งมวลน้ีลว้นเก่ียวพนัธ์ต่อเน่ืองกนัให้เกิดการ
พฒันาอย่างไม่ส้ินสุด จึงเป็นท่ีมาของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้เร่ือง “คติ
ความเช่ือกบัอตัลกัษณ์ร่วมสมยั”  

 
ผลงานศิลปนิพนธ์ 

แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 
ในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ในช่วงแรกของผลงานมีลกัษณะเป็นงาน 2 มิติ ท่ียงัไม่ลงตวั

ทั้งในด้านเน้ือหาและรูปแบบของการสร้างสรรค์ มีการทดลองใช้เทคนิคและวสัดุหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อคน้หาเทคนิควธีิการรูปแบบใหม่ ๆ และความคิด จึงเกิดเป็นงานท่ียงัไม่แน่นอน มีการ
ทดลองใชเ้ทคนิคจิตรกรรม รูปถ่าย ประติมากรรม หรือวสัดุต่าง ๆ มาท างาน เพื่อคน้หาตวัตน ส่วน
ในดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้สนใจในเร่ืองความเช่ือ ความงมงายจนเกิดกิเลส ความศรัทธาของคน จึงเกิด
การตั้งค  าถามกบัส่ิงเหล่านั้น 

ในระยะท่ีใช้เทคนิคพิมพ์ลงบนรูปถ่าย กล่าวคือการตัดแต่งในโปรแกรม Adobe 
Photoshop และจึงน ามาพิมพล์งบนกระดาษโฟโต ้แต่ขา้พเจา้ท าไดเ้พียงตดัต่อ ท าซ ้ า และการทบั
ซ้อนของ layer เท่านั้น ไม่สามารถวาดลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้จึงรู้สึกถึงความตนัใน
เทคนิคและไดมี้การเปล่ียน ต่อมาเม่ือไดเ้ปล่ียนเทคนิค แต่เดิมเป็นการตดัแต่งในคอมพิวเตอร์เป็น
ระบายสีอะคริลิกบนผา้ใบแทนนั้น เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความคิดของขา้พเจา้มากข้ึน แต่กลบั
เป็นความไม่สมบูรณ์และการหายไปของเทคนิค เพราะกระดูกจากฟิล์มเอ็กซเรยท่ี์ขา้พเจา้น ามาตดั
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ต่อในคอมพิวเตอร์นั้นเป็นของจริงท่ีให้ความรู้สึกเป็นกระดูกของมนุษย ์แฝงสัญญะท่ีซ่อนอยู่ใน
เร่ืองของสังขาร ความจริง การคน้หาความจริง การสแกน แต่เม่ือน ามาวาดบนผา้ใบแทนนั้นความ
เป็นฟิล์มเอ็กซเรยน์ั้นไดห้ายไปท าให้ความหมายหรือนยัยะท่ีแฝงอยูใ่นตวักระดูกเอ็กซเรยห์มดลง 
เหลือเพียงแต่เป็นรูปทรงกระดูกท่ีวาดข้ึน  

ต่อมาขา้พเจา้จึงไดท้ดลองโดยใชว้สัดุต่าง ๆ อาทิ เช่น ไม ้แม่เหล็ก ประติมากรรมเรซ่ิน 
รูปถ่าย เป็นตน้ มาทดลองสร้างสรรคใ์นระนาบ 2 มิติ เพื่อเพิ่มความสนุกให้กบัผลงาน และคน้หา
เทคนิควิธีการแบบใหม่ แต่ผลลัพธ์ท่ีได้คือการไม่ลงตัวของวสัดุ และขาดความเข้าใจในการ
ผสมผสานของหลาย ๆ อย่างจึงท าให้ผลงานขาดความสมบูรณ์ แต่ในความไม่สมบูรณ์ก็มีส่ิงท่ี
ทดแทนคือการท่ีท าให้ขา้พเจา้ไดล้องอะไรใหม่ ๆ จากเทคนิควิธีการเดิม และมีความเขา้ใจในตวั
วสัดุมากข้ึน มีความคิด รูปแบบใหม่ท่ีไดจ้ากงานเหล่าน้ี จึงกลบัไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานโดยใช้
เทคนิคการตดัแต่งในโปรแกรม Photoshop เช่นเดิม แต่มีการพฒันารูปแบบมากกว่าความเป็น
รูปภาพท่ีพิมพล์งบนกระดาษโฟโต ้น าไปสู่ผลงานระยะศิลปนิพนธ์  

 

 
 
ภาพท่ี 25 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 1 

 ช่ือผลงาน เปรต 
 เทคนิค สีอะคริลิกบนผา้ใบ 
 ขนาด  150 X 180 ซม. 
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ภาพท่ี 26 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 

ช่ือผลงาน พญามาร 
เทคนิค  สีอะคริลิกบนผา้ใบ 
ขนาด  150 X 180 ซม. 
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ภาพท่ี 27 ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 3 

ช่ือผลงาน อายตนะ 
เทคนิค  ส่ือผสม 
ขนาด  100 X 170 ซม. 
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ระยะศิลปนิพนธ์ 
ระยะศิลปนิพนธ์เป็นระยะท่ีส าคัญและสนุกส าหรับข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ในด้าน

รูปแบบมีการพฒันางานจากเดิมท่ีเป็นตดัแต่งในคอมพิวเตอร์และปร้ินลงบนกระดาษโฟโตน้ั้น
พฒันาไปสู่การเป็นเทคนิควิดีโอ Stop Motion หรือคือการน าเอาภาพน่ิงท่ีสร้างมาต่อ ๆ กนัและ
ก าหนดค่าความเร็วในการเล่นภาพน่ิงเหล่านั้นให้ตาของมนุษยจ์บัความกระพริบของภาพไม่ทนั มี
การท าภาพน่ิงให้ค่อย ๆ เคล่ือนไหวจากจุดเดิม เช่น มีประธานอยู่ก่ึงกลางภาพค่อย ๆ ขยบัไป
ทางซ้าย จึงเกิดการเคล่ือนไหวของตวัภาพเป็นวิดีโอท่ีมีการใช้รูปภาพ 300 ภาพต่อ 1 นาที เป็น
เทคนิคท่ีต่อยอดจากภาพน่ิงในคอมพิวเตอร์ ส่วนในดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้เจาะประเด็นไปท่ีกิเลสของ
มนุษยแ์ต่ยงัมีการครอบคลุมเน้ือหาดว้ยการตั้งค  าถามกบัความเช่ือ กิเลสในท่ีน้ีขา้พเจา้ตั้งค  าถามใน
ความศรัทธาและหลงงมงายไปกบัอวิชชาท่ีเป็นนามธรรมรวมถึงรูปธรรมอย่างวิทยาศาสตร์ การ
หลงใหลในอายตนะทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ปาก กาย ใจ เกิดเป็น รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั น าไปสู่
ผสัสะ อุปาทาน ตณัหา ราคะ ในท่ีสุด ส่ิงเหล่าน้ีรวมด าด่ิงให้มนุษยอ์ยูใ่นวฏัสงสารท่ีไม่มีทางหลุด
พน้เลย  

การท่ียงัติดอยู่กับการหลงงมงายทั้ งในด้านความเช่ือ เช่น การดูดวง โหรศาสตร์        
หตัถศาสตร์ การแกก้รรม ไสยศาสตร์ เป็นตน้ รวมไปถึงการมวัเมาในวิทยาศาสตร์เช่น เทคโนโลย ี
ลว้นเป็นกิเลสทั้งส้ิน ดงัท่ีเห็นไดจ้ากข่าวหนา้หนงัสือพิมพท่ี์เกิดการท าร้ายตวัเองเพื่อแกก้รรม การ
บริจาคเงินจ านวนเท่าน้ีเพื่อข้ึนสวรรค ์หรือมีความหลงใหลในเกมคอมพิวเตอร์เม่ือมารดาไม่ให้เงิน
ไปเล่นเกมก็ฆ่ามารดาทิ้ง มนุษยใ์ชอ้ายตนะทั้ง 6 ในการด่ืมด ่ารสกิเลสเหล่าน้ีทั้งส้ิน ขา้พเจา้ไม่ได้
ต่อตา้นความเช่ือหรือวิทยาศาสตร์ หากความเช่ือหรือวิทยาศาสตร์นั้นน าไปสู่หนทางการหลุดพน้
ตามแก่นแทข้องพระพุทธศาสนา แต่มนุษยน์ั้นมกัหลงเช่ือหรือหลงใหลในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและ
รูปธรรมมากเกินขอบเขตเสมอ และยงัขาดความเขา้ใจในแก่นแทข้องพระพุทธศาสนา นั้นถือเป็น
แรงบนัดาลใจส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ 
  
การสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ 

เป็นการผนวกรวมกันของแนวความคิดและเทคนิควิธีการ ซ่ึงน าความคิดในด้าน
นามธรรมคือกิเลสกล่าวคือมนุษยท่ี์หลงใหลในความเช่ือแบบไม่ใช่ผูมี้ปัญญา มาผสมกบัสัญญะ
ทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการท า เกิดเป็นทั้งนามและรูป เจาะประเด็นยงัรากท่ีท าให้มนุษยเ์กิด
กิเลสคืออายตนะทั้ง 6 จึงเป็นท่ีมาของศิลปนิพนธ์จ านวน 2 ชุด ดงัต่อไปน้ี   
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที ่1 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 1 น้ี น าเสนอถึงอายตนะตา ท่ีเป็นทวารแรกท่ีถูกสร้างข้ึนใน

ครรภม์ารดาและตายงัเป็นอวยัวะท่ีถูกใชง้านมากท่ีสุดของทวารรับสัมผสั ดวงตาของมนุษยน์ั้นมี
การบันทึกภาพส่ิงท่ีเห็นค้างอยู่นานถึง 1 ใน 10 วินาที ท าให้ภาพท่ีปรากฏแม้จะขาดช่วงเป็น     
ระยะ ๆ แต่ตามองไม่เห็นการขาดของช่วงเวลานั้น ตาของมนุษยน์ั้นมองเห็นภาพ 25 ภาพต่อวินาที
เป็นภาพท่ีต่อเน่ืองกนั ขา้พเจา้จึงน าความรู้น้ีไปใช้ในเทคนิควิธีการน าเสนอในรูปแบบของ Stop 
Motion เป็นอายตนะตาท่ีเป็นแบบฟอร์มส่วนตวัของขา้พเจา้ น ามาสร้างเร่ืองราวเป็นคลิปความยาว
ถึง 4 นาที 28 วนิาที เป็นเร่ืองราวถึงเทวดา ยกัษ ์ลิง ท่ีตอ้งการต่อสู้กบัอายตนะตา มีการหยอกลอ้ มี
อารมณ์ความรู้สึก การร้องไห้ ความโกรธ และแฝงสัญญะทางความเช่ือไว ้โดยน าวิดีโอดงักล่าว
ฉายลงบนกล่องหลาย ๆ กล่อง ท่ีมีการสลบัแนวตั้งแนวนอน ระยะท่ีไม่เท่ากนัท าให้เกิดมิติความ
ลึก ความเฉียง การทบัซอ้นของเงาวตัถุ หรือระนาบท่ีฉายลงบนกล่อง มีการใส่เสียงเอฟเฟคเพื่อให้
ทุกอายตนะของคนท่ีเขา้มาดูท างานทุกส่วนกล่าวคือ งานของขา้พเจา้ตอบสนองกบัอายตนะทั้ง 6 
ของคนดูท่ีมาดูงานของข้าพเจ้า เช่น การใช้ตาให้การมองเห็นตวัวิดีโอ เสียงท่ีเกิดจากการใช้
ประสาทหูสัมผสั เป็นตน้ ท าใหง้านเกิดความสนุกและน่าสนใจมากข้ึน 

ผลงานช้ินน้ียงัคงมีปัญหาในการจดัเรียงกล่องให้มีมิติท่ีน่าสนใจ และการบีบดา้นหนา้
ของเสากล่องใหญ่ท าให้ข้างในดูคบัแคบ จ ากดัในการมองมากเกินไป ปัญหาและขอ้บกพร่อง
เหล่าน้ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาต่อไป 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที ่2 
ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีมีความเปล่ียนแปลงในการสร้างกล่องให้เสมือนเป็นห้อง ๆ

หน่ึงท่ีคนดูตอ้งกม้เขา้ไปดูในกล่อง ภายในกล่องมีการฉายโทรทศัน์ 3 จอภาพ วิดีโอในเร่ืองของ 
อายตนะ ตา หู ปาก ท่ีขา้พเจา้สร้างสรรคข้ึ์น มีการกระพริบของตวัวิดีโอเพื่อสร้างความน่าสนใจใน
การเล่นกบัอายตนะตาของคนดูและได้เพิ่มการติดภาพโฟโตล้งบนผิวขา้งในของกล่องทั้งหมด     
ท าใหเ้กิดการเล่นกบัคนดูท่ีตอ้งกม้ตวัเพื่อเขา้ไปในกล่องและการเห็นลายละเอียดของงานท่ีขา้พเจา้
สร้างสรรค ์กล่าวคือคลา้ยเป็นเหมือนหอ้ง ๆ หน่ึงท่ีมีผลงานอยูท่ ัว่ทั้งหอ้ง โดยแฝงนยัยะให้คนดูหา
ค าตอบ ตั้งค  าถาม น าไปสู่ผลงานท่ีพฒันาและสร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  
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ภาพท่ี 28 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 1 
ช่ือผลงาน อายตนะ - ตา  
เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิตอล  
ขนาด  60 X 100 ซม. 
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ภาพท่ี 29  ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 1 
ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6   
เทคนิค  Stop Motion 1 นาที/300 ภาพ, ส่ือผสม  
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 30 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 1 

ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6   
เทคนิค  Stop Motion 1นาที/300 ภาพ  
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 31 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 
ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6  ( 2 )   
เทคนิค  Stop Motion 1นาที/300 ภาพ, ส่ือผสม 
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 32 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 
ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6  ( 2 )  
เทคนิค  Stop Motion 1 นาที/300 ภาพ, ส่ือผสม 
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 33 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 

ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6 ( 2 )   
เทคนิค  Stop Motion 1 นาที/300 ภาพ, ส่ือผสม 
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 34 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 

ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6 ( 2 )   
เทคนิค  Stop Motion 1 นาที/300 ภาพ, ส่ือผสม 
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 35 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 

ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6 ( 2 )   
เทคนิค  Stop Motion 1 นาที/300 ภาพ, ส่ือผสม 
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 36 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 

ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6 ( 2 )   
เทคนิค  Stop Motion 1 นาที/300 ภาพ, ส่ือผสม 
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 37 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 

ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6 ( 2 )   
เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิตอล  
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 38  ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 
 ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6 ( 2 )   
 ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
 เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิตอล  
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ภาพท่ี 39 ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 

ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6 ( 2 ) 
เทคนิค  ภาพพิมพดิ์จิตอล 
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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 ภาพท่ี 40  ผลงานระยะศิลปนิพนธ์ชุดท่ี 2 
ช่ือผลงาน อายตนะทั้ง 6 ( 2 )   
เทคนิค ภาพพิมพดิ์จิตอล  
ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
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บทที ่5 
 

บทสรุป 
 

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ “คติความเช่ือกบัอตัลกัษณ์ร่วมสมยั” สร้างข้ึนมาจาก
การตั้งค  าถามเก่ียวกบัความเช่ือของมนุษย ์ความหลงมวัเมาในกิเลสท่ีไม่รู้จบส้ิน น าเสนอด้วย
กระบวนการทางเทคนิคและวธีิการสร้างสรรคต์ามทศันคติส่วนตน แสดงออกมาในผลงานรูปแบบ
ร่วมสมยั ซ่ึงแฝงนยัยะและสัญญะ เพื่อฉุกคิดและมองหาหนทางท่ีน าไปสู่การหลุดพน้ท่ีแทจ้ริงตาม
แก่นแทข้องพระพุทธศาสนา การยึดติด การไม่รู้จกัการปล่อยวาง ท าให้มนุษยไ์ม่สามารถออกจาก
วฏัสงสารไดเ้ลย 

ศิลปนิพนธ์ทั้งหมดน้ีจึงเป็นผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมยัอีกรูปแบบหน่ึง ใช้
เป็นส่ือกลางเพื่อแสดงตวัตนของขา้พเจา้ออกสู่สังคม ตลอดการสร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้ไดรั้บค า
ช้ีแนะและค าสอนของคณาจารย์ ท าให้เกิดการพฒันาทั้ งในด้านความคิดและเทคนิควิธีการ
สร้างสรรคร์วมถึงพฒันาจิตใจในการสร้างสรรคผ์ลงานตนเอง 



46 
 

 

รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

ผลงานการสร้างสรรค์ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ.2558-2560 

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
เปรต สีอะคริลิกบนผา้ใบ 150 X 180 ซม.  
พญามาร สีอะคริลิกบนผา้ใบ 150 X 180 ซม.  
อายตนะ ภาพพิมพดิ์จิตอล 100 X 170 ซม.  
   
ผลงานการสร้างสรรค์ระยะศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ.2560  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
อายตนะทั้ง 6 ส่ือผสม แปรผนัตามพื้นท่ี 
อายตนะทั้ง 6 ( 2 ) ส่ือผสม แปรผนัตามพื้นท่ี 
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บรรณานุกรม 
 
หนังสือภาษาไทย 
สม สุจีรา. เดอะมิราเคิล ศรัทธาหรืองมงาย.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ, 2557. 
  
ข้อมูลระบบออนไลน์ 
Admin. ความหมายของจิตรกรรมไทย. เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2559. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3 
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97 
%E0%B8%A 

Admin. ความหมายของโยนิโสมนสิกา. เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2559. เขา้ถึงไดจ้าก  
http://suchart.rmutl.ac.th/Misc/Yoniso.php 

Admin. ความหมายของ Science fiction. เขา้ถึงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559. เขา้ถึงไดจ้าก   
http://www.nextwider.com/2014/05/23/sci-fi-movies/ 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://suchart.rmutl.ac.th/Misc/Yoniso.php
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ประวตัผิู้สร้างสรรค์ 
 

ช่ือ   ธนชัชา ลีลางกรู  
เกดิวนัที่   18 มิถุนายน 2537 
ทีอ่ยู่   79/15 ธารารมณ์ รามค าแหง 150 ถนน รามค าแหง  เขตสะพานสูง  
   กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์  088-249-0040 
ประวตัิการศึกษา 

- โรงเรียนอุดมศึกษา 
   - สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกศิลปะไทย 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ประวตัิการแสดงผลงาน 
2558   - การแสดงผลงาน 10 Steps 2 Fundamental Arts Exhibition 

- การแสดงผลงานกลุ่ม “จงรักผา่นเส้นสี ภกัดีผา่นพูก่นั” ณ ศาลปกครอง 
2559   - ร่วมแสดงศิลปกรรมกรุงไทยคร้ังท่ี 2  

- การแสดงผลงาน “กล มายา” โดยกลุ่มป๊อกเกา้ สองเดง้ ณ หอศิลป์วงั 
หนา้ 

   - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาวค์ร้ังท่ี 33 
  - ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 38 

- การแสดงผลงาน “ในหลวง ในดวงใจ” ณ โรงแรมริเวอร์ซิตต้ีส่ีพระยา 
2560   - ร่วมแสดงศิลปกรรมกรุงไทยคร้ังท่ี 3 

- แสดงผลงานเด่ียว  “Ayatana ( 6 ) อายตนะ ( 6 )” ณ Number 1 Gallery 
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