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The way I create my art work is to represent the combination between
concrete and abstract. “The hiding truth in mediocrity”, the imagination from insight
relations of ecology which compiled different knowledge together, e.g. idea of new
modern science and idea of nature’s soul become various network. Each part relates
the reason and factor under the rules of cycle.
From my personal experience since I was young, I’ve absorbed everything
in the nature which became natural phenomenon in my mind. My work shows the
condition inside mind of reality and imagination, joining to be new living thing. Power
of birth and death circulate to make balance of life, like the journey of new stories
which continue going and crossing this world to another world.
My artworks are in a form of painting. Oil color mixed with much kind of
solvents created textures and stains which urge the inside imagination. The form of
living things are created and when everything is connect, the beauty and meaning will
appear along the concept and format.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ชีวิตถือกาเนิดเมื่อหนึ่งพันล้านปีก่อน ประวัติศาสตร์ในอดีต มนุษย์เคยเป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ แต่ปัจจุบันมนุษย์เป็นผู้ทาลายความสมดุล ตัดขาดสายสัมพันธ์
อันยาวนานระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพียงเพื่อสิ่งที่ต้องการ ผลประโยชน์ เกิดการทาลาย สังหาร
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นระบบ ซึ่งนั่นก็คือสงคราม ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ทาให้
มนุษย์มีความคิดว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวง สามารถควบคุมธรรมชาติและใช้
ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ ได้ แต่ทุกวันนี้เราต้องตระหนักถึงสิ่งที่ บรรพบุรุษ รวมถึงตัวเราได้ก่อเอาไว้ ซึ่ง
ส่งผลกระทบให้โลกใบนี้เสียสมดุล จากเหตุการณ์และสถิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ
ต่างๆ ที่กาลังเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาระดับ
โลกที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบได้ การวางเฉยก็เป็นสิ่งผิด “เราจึงต้อง
เริ่มที่ตัวเรา”
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณเองกับ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมิใช่เพียงแค่เมืองหรือหมู่บ้านที่คุณอาศัยอยู่ หากยังรวมถึงสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติอีกด้วย ธรรม คือความจริง ชาติ คือชีวิต เป็นความจริงของชีวิต สิ่งที่เรากระทาระหว่างกันก็
เป็นความจริงเช่นกัน แต่เป็นความจริงที่มีความขัดแย้ง มีการดิ้นรนต่อสู้ ต่างคนต่างมีความปรารถนา
ในบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกัน ทั้งจากภายนอกและภายใน เวลาที่เรามองธรรมชาติของต้นไม้ต้น
หนึ่ง เราจะเกิดความคิดต่างๆ ปรากฏขึ้นมา จะเอาไปทาอะไร จะได้ประโยชน์อะไรบ้างในส่วนต่างๆ
แต่เราไม่เคยมองความจริงของต้นไม้ที่เป็นอยู่ อะไรคือความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่ไม่ใช่การตักตวงหา
ผลประโยชน์จากธรรมชาติที่ไม่มีอัตตาของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง
ด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มีทัศนะแบบองค์รวม สมดุลกันระหว่างแนวคิดของระบบ
นิเวศวิทยาเชิงลึกและแนวคิดจิตวิญญาณในธรรมชาติ ทาให้เอกภพไม่ได้ถูกมองเป็นเครื่องจักรอีก
ต่อไป ไม่ ได้ประกอบขึ้นด้วยวัตถุจานวนมากมายมหาศาล แต่ประกอบขึ้นจากองค์รวมที่ไม่ อ าจ
แบ่งแยกขาดออกจากกันและมีลักษณะเคลื่อนไหวโดยตัวมันเอง ซึ่งแต่ละส่วนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
สอดคล้องตามแนวทางในเชิงปรัชญาของกฤษณมูรติ ได้กล่าวถึงเรื่อง “การบรรสาน”
คือการเรียนรู้และพัฒนาทางจิต การไม่ถูกรบกวนด้วยอดีต เพื่อที่ว่าเราจะได้มองทุกสิ่งทุกอย่างอย่าง

1

2
สดใหม่ นั่นเป็นหนทางเดียวที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับบางสิ่ง 1 โดยที่ไม่มีเรื่องของการงาน ฐานะ อดีต
ความคิด หรือแม้แต่ความรู้เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะความรู้จะทาให้เราห่างจากความจริง ความจริงกับ
ความเป็นจริงเป็นสิ่งที่แตกต่างกัน ความจริงคือสิ่งที่ปรากฏเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งต่างๆ 2 และเรื่องของ
สัจจะและสุญญตา แต่ความเป็นจริงคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาโดยอาศัยการคาดการณ์ เป็นการแบ่งแยก
สิ่งต่างๆ เมื่อใดที่จะใช้สมองเพื่อเข้าใจธรรมชาติมากกกว่าหัวใจ ก็จะเกิดปัญหา
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความหมายของธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของตะวันออก อาทิ ความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และ เซน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของ กฤษณมูรติ
เพื่อก่อเกิดแรงบันดาลใจ และจินตนาการสู่การสร้างสรรค์
3. เพื่อศึกษาความหมายของนิเวศวิทยาเชิงลึก ตามหลักทฤษฎี “กาย่า” โลกที่มีชีวิต
เพื่อก่อเกิดแรงบันดาลใจ และจินตนาการสู่การสร้างสรรค์
4. เพื่อศึกษาและท าความเข้ าใจเรื่ องของจิน ตนาการและอารมณ์ความรู้สึก ในการ
สร้างสรรค์จิตวิญญาณในธรรมชาติ
5. เพื่อศึกษาวิทยาศาสตร์ ด้านกระบวนการทางเคมีระหว่างสีน้ามันกับตัวทาละลายชนิด
ต่างๆ เพื่อนามาเป็นเทคนิคในผลงานสร้างสรรค์
สมมติฐานของการศึกษา
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ต้องการนาเสนองานจิตรกรรมที่ผสมผสานกัน
ระหว่างรูปธรรมและนามธรรม “ความจริงที่ซ้อนอยู่ในความธรรมดาสามัญ ” จินตนาการที่เกิดจาก
เรื่องราวความสัมพันธ์ของระบบนิเวศวิทยาเชิงลึก ซึ่งมีทัศนะแบบองค์รวมที่รวบรวมศาสตร์ต่างๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน เช่น แนวคิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิดจิต วิญญาณในธรรมชาติ เป็นต้น จนเกิดเป็น
ความสั ม พันธ์ เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง มนุษย์กับธรรมชาติ โลกของความเป็นจริงกับ
จินตนาการ ความคิดฝันที่มาบรรจบกันจนเกิดเรื่องราวใหม่ๆ ซึ่งแต่ละส่วนมีความเกี่ยวเนื่องกันของ
สรรพสิ่งที่เป็นไปตามเหตุ และปัจจัยอันอยู่ภายใต้กฎของวัฏจักร
ขอบเขตการศึกษา
1. ด้านเนื้อหา
1

กฤษณมูรติ, ว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แปลจาก On Nature and the
Environment, แปลโดย เนรัญชรา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2543), 25.
2 โอโช่, ปัญญาญาณ: การรู้ที่อยู่ “นอกเหตุเหนือผล”, แปลจาก Intuition: Knowing
Beyond Logic, แปลโดย ประพันธ์ ผาสุขยืด, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์, 2555), 80.

3
การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้รับความบันดาลใจจากความสนใจในเรื่องราวของ
นิเวศวิทยาเชิงลึกและจิตวิญญาณในธรรมชาติ ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัวมีเนื้อหาที่ได้จากการ
เฝ้าพิจารณาความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ มีการเกิดขึ้น ก่อตัวเป็นรูปร่างที่ปรากฎพอรู้ว่าคือสิ่งใด และ
การที่สรรพสิ่งค่อยๆ ละลายเปลี่ยนแปลงจนหายไปในความว่าง หากเป็นพลังที่ซ้อนตัวอยู่ในความ
เงียบสงบและความเบาบางจะค่อยๆ เคลื่อนไปอย่างเป็นจังหวะ ช้าบ้างเร็วบ้าง จะมองเห็นเรื่องราว
ของภาพเพียงคร่าวๆ เนื่องจากไม่ได้มุ่งเน้นแสดงรายละเอียดแบบเหมือนจริง หากแต่ต้องการแสดง
อารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นเนื้อหาทางสุนทรียภาพภายใน
2. ด้านรูปแบบ
การสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะส่วนตัวของข้าพเจ้า เป็นงานจิตรกรรมสองมิติ รูปแบบกึ่ง
นามธรรม โดยมีระยะใกล้ไกลและน้าหนักอ่อนแก่ที่มีระยะใกล้เคียงกัน ถูกทับซ้อนด้วยความโปร่งใส
และบางเบา ท าให้ เ กิ ด การลวงตาเหมื อ นบรรยากาศที่ ค ลุ ม เครื อ คล้ า ยอยู่ ใ นโลกของความฝั น
จินตนาการจากชิ้นส่วนองค์ประกอบในธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นเรื่องราวของชีวิตใหม่ที่มีสายใยเชื่อมโยง
ปฏิสัมพันธ์กัน
3. ด้านเทคนิค
ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในเทคนิคทางจิตรกรรม ส่งเสริมกันกับ
ทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความหมายที่สัมพันธ์กับเนื้อหาทางความคิดและรูปแบบ โดยใช้
เทคนิคจิตรกรรมสีน้ามันที่มีการค้นคว้าทดลองเพื่อให้เกิดเป็นร่องรอยชนิดต่างๆ อาทิ เกิดพื้นผิวที่มี
การผสมตัวทาละลายจนเกิดคราบเป็นดวงคล้ายกับการก่อกาเนิด เกิดขึ้นและดับไป
ขั้นตอนของการศึกษา
1. ศึกษาจากสภาพความเป็นจริงที่ได้สัมผัสจากประสบการณ์ส่วนตัว นาข้อมูลต่างๆที่ได้
จากประสบการณ์นั้นมาตีความและสรุปผลของความรู้สึกที่ได้รับ
2. กาหนดสื่อที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความหมาย โดยอาศัยเรื่องราวเนื้อหาจาก รูปทรง
องค์ประกอบในธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์
3. ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ และเอกสารในเรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หาที่
แสดงออก ได้แก่ ข้อมูลทางด้านชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่เลือกมา เป็นข้อมูลทางการนาเสนอ
4. ศึกษาจากผลงานทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ทั้งของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศที่มี
ลักษณะแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการแสดงออกใกล้เคียงกันกับผลงานที่กาลังศึกษาค้นคว้าอยู่
5. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับโดยการบันทึกจากประสบการณ์จริงเป็นภาพร่าง ภาพถ่าย และ
ข้อมูลเอกสารต่างๆ นามาสร้างเป็นภาพต้นแบบและการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
6. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ขยายจากภาพต้นแบบ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
เพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ
7. นาผลงานเข้าสู่การสัมมนา วิจารณ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา
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วิธีการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์จึงได้แบ่งวิ ธีการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ
1.1 วิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติ (นามธรรม) ได้แก่ องค์ความรู้ทางด้านปรัชญาของ
ตะวันออก อาทิ ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ ลัทธิ เต๋า และ เซน
1.2 วิทยาศาสตร์แบบชีววิทยาเชิงลึกและเคมี (รูปธรรม) สามารถพิสูจน์ได้โดยใช้
กระบวนการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อศึกษาความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ตามหลักปรัชญา
ของตะวันออก อาทิ ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และ เซน
2.1 สังเกตและพิจารณาธรรมชาติของจิต ที่สัมพันธ์กับกายและสิ่งแวดล้อมจริง ใน
ชีวิตประจาวัน
2.2 ข้อมูลจากการสังเกตและศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าใจถึงหลักการใน
การเข้าถึงธรรมชาติจากภายนอกและภายใน จากสถานที่จริง เช่น วัดท่ามะโอ (จังหวัดลาปาง)
2.3 เข้าร่วมโครงการ “สานศิลป์ในป่าสวย” โดย อาจารย์ปัณยา ไชยคา เป็นการ
เรียนรู้ศิลปจากธรรมชาติ สร้างสรรค์สุนทรียภาพ จินตนาการ สร้างคุณค่าแด่สรรพชีวิต
2.4 สัมภาษณ์บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านธรรมกับธรรมชาติ เช่น พระคันธสาราภิ
วงศ์ วัดท่ามะโอ จังหวัดลาปาง และอาจารย์ปัณยา ไชยคา ศิลปินอิสระผู้ใช้หลักการของธรรมชาติใน
การสอน
2.5 ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร ต ารา และ วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธรรมและ
ธรรมชาติ ดังนี้
2.5.1 ว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกฤษณมูรติ
2.5.2 คัมภีร์เต๋าเต็กเก็งของปราชญ์เล่าจื๊อ แปลโดย พจนา จันทรสันติ
2.5.3 ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ โดย ติช นัท ฮันห์
2.5.4 เต๋าแห่งฟิสิกส์ โดย ฟริตจอฟ คาปรา
2.5.5 ปัญญาญาณ: การรู้ที่อยู่ นอกเหตุเหนือผล โดย โอโช
2.5.6 ไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น โดย ทันตแพทย์สม สุจีรา
2.5.7 “กาย่า” โลกที่มีชีวิต โดย สเตฟาน ฮาร์ดี้
2.5.8 วรรณกรรมของ เฮอร์มานน์ เฮสเส
3. เพื่อศึกษาวิทยาศาสตร์ ด้านกระบวนการทางเคมีระหว่างสีน้ามันกับตัวทาละลายชนิด
ต่างๆเพื่อนามาเป็นเทคนิคในผลงานสร้างสรรค์
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3.1 ศึกษาหลักการและคุณสมบัติทางเคมี ของสีน้ามันกับสารเคมี ชนิดต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตสีจากโครงการวิจัยสี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.2 สังเกตปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลง ในการทดลองสีน้ามันกับสารเคมีชนิดต่างๆ
3.3 สัมภาษณ์บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยสี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แหล่งข้อมูล
1. ศึกษาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้จากสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
2. ศึกษาข้อมูลทางเอกสาร ภาพร่าง ภาพถ่าย จากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
3. ศึกษาข้อมูลโดยตรงจากธรรมชาติ
4. ศึกษาจากผลงานของศิลปิน ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มีลักษณะแนวความคิด รูปแบบ
วิธีการสอดคล้องในเรื่องเดียวกัน

บทที่ 2
ความบันดาลใจและอิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของข้าพเจ้า เกิดจากตัวของข้าพเจ้าและทัศนคติต่อ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ประเพณี พิธีกรรม คาสั่งสอนที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและปรัชญาใน
ลัทธิความเชื่อต่างๆ เริ่มตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็ก เกิดและเติบโต เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากโลกรอบข้าง
ซึ่งเป็นชีวิตในชนบทที่ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย เผ้าคอยสังเกตเรียนรู้
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตรอบๆ ตัว พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้ แมลง รวมถึงสรรพสัตว์น้อยใหญ่
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ของฤดูกาลที่ส่งผลต่อสรรพชีวิตในการดารง
อยู่ สิ่ งต่างๆ เหล่ านี้เป็นแรงจูงใจในการทางานศิลปะที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ การเรียนรู้จากโลก
ภายนอกเหล่ า นี้ ค่ อ ยๆ หล่ อ หลอมและซึ ม ซั บ เข้ า มาสู่ โ ลกของธรรมชาติ ภ ายใน จนค้ น พบ
“ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ” ที่ละเอียดจนเห็นความสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมโยงกันในสิ่งต่างๆ “มองให้
เห็นสิ่ งๆ หนึ่งในฐานะของความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่ และมองให้เห็นว่า ความจริงอันยิ่งใหญ่ นั้นไม่
สามารถแยกขาดออกจากกันได้”
จากแนวความคิด ทัศนคติข้างต้นนาไปสู่การค้นคว้า หาข้อมูลวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมสองมิติ วิทยานิพนธ์บทนี้จึงเป็นการนาเสนอข้อมูลเพื่อใช้ศึกษาและสนับสนุนการ
สร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้
อิทธิพลและความบันดาลใจที่ได้รับจากธรรมชาติ
ธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง เป็นผู้ให้กาเนิดสรรพชีวิต จากจุดกาเนิดของอนุภาค
ขนาดเล็กจนวิวัฒนาการกลายเป็นความหลากหลายและแตกต่างของชนิดเผ่าพันธุ์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต รวมถึงมนุษย์ ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันยาวนาน ทา
ให้เกิดวัฒนธรรมในหลายๆ กลุ่มอารยธรรมโบราณทั่วทุกมุมโลกได้แสดงความเคารพ บูชา เทิดทูน
ด้วยการตั้งชื่อเรียกขาน นามนั้นว่า แม่ธรรมชาติ แม่ธรณี และแม่คงคา เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงการยก
ย่องให้ความสาคัญกับเพศหญิง เพศแม่ เธอคือผู้ให้กาเนิด ผู้สร้าง โอบอุ้ม ดูแลเลี้ยงดูอย่างอ่อนโยน
แต่ในบางครั้งเธอก็แสดงพลังอานาจที่รุนแรงเพื่อตักเตือนและลงโทษ
ชีวิตคือเอกภาพแห่งความหลากหลาย ประกอบกันขึ้นจากธาตุทั้งสี่ในธรรมชาติ ธาตุดิน
น้า ลม ไฟ ซึ่ งดูเหมื อนจะเป็นคู่ตรงกันข้าม แต่กลับช่วยเติมเต็มซึ่ งกันและกัน สะท้อนภาพของ
จักรวาลและสรรพสิ่งทั้งหมด สสารวัตถุทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมแม้แต่เรื่องจิตวิญญาณประสาน
เชื่อมโยงกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน “จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง” ปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
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ธรรมชาติ เมื่อสังเกตและพิจารณาล้วนมีนัยยะแอบแฝง เพราะมันเป็น “สัจธรรมแห่งธรรมชาติ” ให้
เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เพื่อนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
ธรรมชาติของน้า น้าเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างแน่นอน สามารถแปรเปลี่ยนอยู่ในรูปของวัตถุใด
ก็ได้ ธรรมชาติของน้าจะไหลจากที่สูงลงสู่เบื้องล่าง ช่วยชะล้างและอาบชโลม น้าเป็นตัวประสานสิ่ง
ต่างๆ เข้าด้วยกัน จิตใจของใครที่มีความอ่อนโยนเหมือนน้า ก็จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ในเกิดความ
สามัคคีขึ้นในหมู่คณะ
ธรรมชาติของแผ่นดินและขุนเขา แสดงภาวะของความอดทน ถึงแม้ว่าผืนดินจะถูก
เหยียบย่าก็ไม่สะทกสะท้าน ไม่มีการแบ่งแยก เกิดอคติว่าเป็นคนหรือสัตว์ เป็นของสะอาดหรือสกปรก
มีความสงบไม่หวั่นไหว
ธรรมชาติของสายลมและความว่าง ในบรรยากาศก็มีความว่างอยู่ เมื่ออากาศทาปฏิกิริยา
กับความว่างนั้นทาให้เกิดกระแสลม ความว่างนี้คือพื้นที่ๆ จะสามารถเติมเต็มสิ่งต่างๆ เข้าไปได้ จิตใจ
ของใครที่ มี ค วามว่ า ง เราก็ จ ะสามารถเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ เกิ ด การพั ฒ นาการมากขึ้ น ไปตามล าดั บ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ใครที่เข้าสู่ความว่าง จิตจะใหญ่ไร้ขอบเขต แต่ถ้ายึดติดความว่างก็จะไม่
สามารถหลุดพ้น”
ธรรมชาติของไฟและแสงสว่าง ไฟนั้นมีพลังสร้างสรรค์และพลังทาลายในตัวมันเอง ชีวิต
เราใช้ไฟในการเผาผลาญให้เกิดพลังงาน เป็นไออุ่นในร่างกาย หากหมดไฟเมื่อใดก็เข้าสู่ความตายเมื่อ
นั้น ไฟก่อให้เกิดแสงสว่าง พลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานจากกองไฟหรือเทียนไข และพลังงานจาก
ไฟฟ้า ฯลฯ จิตใจก็เช่นกัน ถ้ายังมีไฟจะเกิดความกระตือรือร้น ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดปัญญาได้
แต่ถ้าจิตใจหดหู่ ห่อเหี่ยว ขี้เกียจ ปัญญาก็จะไม่เกิด “ปัญญา” คือแสงสว่างในจิตใจนั้นเอง เป็นไฟเย็น
มีชีวิตชีวาอันสงบ แสงปัญญาก็จะยิ่งสดใส3
ธรรมชาติสอนให้เรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงไม่จีรังในสรรพสิ่ง มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกสิ่ง
สลับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเป็นวัฏจักร ที่เป็นสัจธรรมอันเที่ยงแท้ของชีวิต ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง และ
ในขณะเดียวกันก็ปรับความสมดุลให้กับทุกสรรพสิ่งเสมอ เราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และธรรมชาติ
เป็นส่วนหนึ่งของเราทุกสิ่งทุกอย่างผสมผสานกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวมาเสมอ ไม่มีอะไรแยกขาดออก
จากกัน
อิทธิพลและความบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่มีทัศน์แบบองค์รวม ส่งผลต่อแนวทางของฟิสิกส์สมัยใหม่ที่มี
ลักษณะเป็นหน่วยชีวิต องค์รวมและสอดคล้ องกับลักษณะทางนิเวศวิทยา เอกภพไม่ได้ถูกมองให้เป็น
เครื่องจักรอีกต่อไป ไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยวัตถุจานวนมากมายมหาศาล แต่ประกอบขึ้นจากองค์รวมที่

3

ศิยะ ณัญฐสมามี, ธรรมะจากธรรมชาติ (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, ม.ป.ป.), 57.

8
ไม่อาจแบ่งแยกออกจากกัน และมีลักษณะเคลื่อนไหวโดยตัวของมันเอง ซึ่งแต่ละส่วนมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กัน4
การมองทัศน์แบบองค์รวม ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตประกอบกันขึ้นจากโครงสร้างอัน
ซับซ้อนมากมาย และแต่ละชิ้นประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ซึ่งเป็นทั้งองค์รวมและส่วนย่อยๆ เช่น
โมเลกุลรวมกันเป็นเซลล์ เซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะ ซึ่งประกอบเป็นระบบต่างๆ เช่น ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบประสาท กลายเป็นมนุษย์ผู้ชายหรือผู้หญิง เกิดเป็นครอบครัวชนเผ่าหรือสังคม เมื่อ
ขยายใหญ่ขึ้นจึงกลายเป็นประเทศและทวีปต่างๆ 5 จากตัวอย่างข้างต้น ทาให้เกิดการมองโลกในแบบ
นิ เ วศวิ ท ยาเชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น อั น เป็ น เหตุ ปั จ จั ย ซึ่ ง กั น และกั น ของ
ปรากฏการณ์ทั้งหมด
ในปี พ .ศ. 2515 เจมส์ เลิ ฟ ล็ อ ค (James Lovelock) นั ก ชี ว เคมี ช าวอั ง กฤษได้ เ สนอ
สมมติฐาน “กาย่า” โลกที่มีชีวิต ซึ่งนามาจากภาษากรีก แปลว่า “เทพแห่งโลก” เธอคือพระแม่ธรณี
ของชาวกรีกสมัยโบราณหรือจิตวิญญาณของชาวโลก ผู้มอบชีวิตและรับความตายมาสู่ผืนดินอันอุดม
สมบูรณ์ แนวคิดของสมมติฐานนี้คือ ดาวเคราะห์โลก คือ สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มหึมา สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
บนโลกนี้ต่างก็เป็นเซลล์มีชีวิตของโลกเป็นระบบที่มีชีวิต ซึ่งสามารถจัดการองคาพยพตัวเองได้ ซึ่งเป็น
ความเชื่อที่มีมาตั้งแต่อารยธรรมสมัยโบราณทั่วทุกมุมโลก แต่ถูกลบเลือนค่อยๆ หายไป เพราะความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์ และกลับมาชัดเจนเมื่อโครงการเดินทางขึ้นสู่อวกาศ ในต้นทศวรรษ 1960 ได้
ช่วยให้มนุษย์สามารถมองเห็นดาวเคราะห์โลกของเราได้จริงเป็นครั้งแรก ภาพลูกกลมๆ สีน้าเงินสลับ
ขาวล่องลอยอยู่ในความมืดมิดของอวกาศ 6 ทาให้เกิดประสบการณ์ทางจิตวิญญาณกับนักบินอวกาศ
และนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น เกิดความตระหนักและคาถามมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเรากับดาวเคราะห์ดวงนี้
ชั้นบรรยากาศของโลกนี้เป็นระบบเปิด ซึ่งอยู่ห่างจากจุดสมดุล และมีลักษณะพิเศษที่มี
การไหลเวียนอย่างต่อเนื่องของพลังงานและสสาร สิ่งมี ชีวิตบนโลกไม่เพียงแค่ช่วยสร้างชั้นบรรยากาศ
ขึ้นมา แต่ยังมีส่วนในการควบคุมมันด้วย นั่นคือการรักษาให้มันมีองค์ประกอบที่คงที่ และอยู่ในระดับ
ที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วย7 เลิฟล็อคตั้งข้อสังเกตว่า ร่างกายของมนุษย์ในสภาวะปกติรักษา
อุณหภูมิที่ 37°C ไว้คงที่ ด้วยระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
ประสาท เป็นต้น โลกของเราก็เช่นกัน อุณหภูมิของพื้นผิวโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก นับตั้งแต่โลก
4คาปร้า

ฟริตจ๊อบ, จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 1, แปลจาก The Turning Point,
แปลโดย พระประชา ปสนฺนธมฺโม และคณะ, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546),
87.
5 เรื่องเดียวกัน, 35.
6คาปร้า ฟริตจ๊อบ, ข่ายใยแห่งชีวิต, แปลจาก The Web of Life, แปลโดย สว่าง
พงศ์ศิริพัฒน์ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2556), 166.
7 เรื่องเดียวกัน, 166.
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กาเนิดขึ้นมาหลายพันล้านปีมาแล้ว ทั้งนี้เป็นเนื่องจากโลกมีกลไกหลายระบบ ได้แก่ บรรยากาศ น้า
ธรณี และสิ่งมีชวี ิต ทางานร่วมกันเพื่อที่จะรักษาสมดุลไว้เช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์
เราอาจทาความเข้าใจสมมติฐานไกอา โดยพิจารณาเปรียบเทียบโลกกับต้นไม้ ต้นไม้เป็น
สิ่งมีชีวิต หากดูภาคตัดขวางของต้นไม้จะเห็นว่า เนื้อไม้ที่อยู่ภายในเป็นของแข็งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อะไร ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอยู่ที่บริเวณเปลือกไม้ รากไม้ กิ่งอ่อน ใบ ดอก และผล
องค์ประกอบเหล่านี้ทาหน้าที่ร่วมกันทาให้ต้นไม้ทั้งต้นมีชีวิตอยู่ได้ หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งต้นไม้ก็ไม่
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ คงเหลือเพียงลาต้นที่แห้งตาย โลกก็เช่นกัน ภายในโลกไม่มีสิ่งมีชีวิต แต่
บริเวณเปลือกโลกทั้งบนพื้นผิวทั้งบนบกและในน้าเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ต่างทาหน้าที่ใน
การควบคุมองค์ประกอบเคมีของบรรยากาศ ทาให้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิคงที่ หากโลกร้อนหรือเย็น
เกินไปสิ่งมีชีวิตไม่สามารถทนทานได้ โลกก็จะเปรียบเสมือนดาวเคราะห์ที่ตายไปแล้ว ดังเช่น ดวง
จันทร์หรือดาวอังคาร เป็นต้น8
กาย่า คือแนวคิดแบบองค์รวมที่รวบรวมศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน วิทยาศาสตร์ ศาสนา
ปรัชญา การเมื อง ฯลฯ กาย่า ไม่ ได้เล็กจนดูไกลห่างจากชีวิตประจาวัน แต่ก็ไม่ได้ใหญ่ จนทาให้
จินตนาการของเราสับสน แนวคิ ดนี้ทาให้เราเกิดสานึกชีวิตในแต่ละท้องถิ่น เชื่อมโยงและมีส่วน
สนับสนุนชีวิตโดยรวมของโลก
การจินตนาการถึงการปรากฏตัวของเราในหลายรูปแบบ เราจะพยายามมองเห็นภาพ
ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน อันเป็นสาระสาคัญของชีวิต และหวังว่าจะได้สัมผัสถึงความรู้สึกภายใน
ตัวของเราเอง ที่เชื่อมโยงกับชีวิต ซึ่งทาให้เราตระหนักว่าเราไม่อาจแยกขาดออกจากตัวตนอันมีชีวิต
ของดาวเคราะห์ดวงนี้ได้เลย9
อิทธิพลและความบันดาลใจด้านปรัชญาและศาสนา
ปรั ช ญาและค าสั่ ง สอนทางพุ ท ธศาสนา เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ป็ น แรง
บันดาลใจ และมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ธรรมะคือธรรมชาติ และธรรมชาติก็คือ
ความจริงของชีวิต ความบรรสานสอดคล้องกันเป็นเหตุเป็นปัจจัย เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างแยกออก
จากกันไม่ได้ สิ่งต่างๆ ได้รับการวิวัฒนาการด้วยอิทธิพลหรือพลังงานที่ก่อเกิดติดตัวภายใน เกิดขึ้นเป็น
ระบบหรือรูปแบบที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรม ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของวัฒนธรรม ลัทธิความเชื่อ
สาคัญของโลก ที่มีชื่อเรียกขานต่างๆ กัน เป็นเต๋าหรือบราห์มัณ องค์พรหมที่ไร้รูปไร้องค์ เป็นนิพพาน
ธรรมกาย หรือพระเจ้ามหาเทพ และแม้แต่จะเป็น จิตไร้สานึก จิตวิญญาณร่วมแห่งสากลจักรวาล สิ่ง
8

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, กลไกการปรับสมดุลโลก, เข้าถึงเมื่อ
2 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.lesa.biz/earth/earth-system/gaia-hypothesis
9ฮาร์ดิ้ง สเตฟาน, กาย่า โลกที่มีชีวิต: วิทยาศาสตร์และการหยั่งรู,้ แปลจาก Animate
Earth: Science, Intuition and Gaia, แปลโดย เขมลักษณ์ ดีประวัติ (กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา,
2556), 99.
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เหล่ า นี้ เ ป็ น ประสบการณ์ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ จิ ต ใจขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะบุ ค คล คื อ หนทางของการเรี ย นรู้
ธรรมชาติ นับว่าเป็นรากฐานสาคัญของปรัชญาทางพุทธศาสนา
คาสอนของมหาบุรุษผู้หนึ่งนามว่า “พระพุทธเจ้า” แปลว่า พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ หรือ
หนึ่งเดียวที่ตื่นแล้ว ทรงเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอน อยู่ในดินแดนทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย
เมื่อประมาณ 2500 ปีที่แล้ว จนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักคิดทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ทาให้เราเห็นถึงคา
สอนของความเป็นไปของสรรพสิ่ง ในหลักธรรมเรื่องไตรลักษณ์ หรือกฎของธรรมชาติ “สิ่งทั้งหลาย
เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง ไม่คงที่ เกิดขึ้นแล้วดับไป เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งทั้งหลายเป็นทุกขัง มีความ
ขัดแย้งภายใน คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตา คือไม่เป็นตัวตนของใคร ไม่อยู่ในบังคับ
ของผู้ใด ที่เป็นเช่นนั้น เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ”10 อันเป็นสั จธรรมของสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติ และเป็นสัจธรรมของโลก ปรัชญาทางพุทธศาสนา ที่สอนการมองและวิธีการเรียนรู้วิถีแห่ง
ธรรมชาติ มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญา เริ่มต้นจากการมีสติรู้สึกตัว แล้วก็เฝ้ามองการเคลื่อนไหวของ
กายกับใจ แล้วเราจะมองเห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ดังตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
“ร่างกายนี้ประกอบขึ้นจากอนุภาคขนาดเล็กมาก และมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มี
การเกิดและดับไวมาก ในชั่วพริบตา หรือเพียงชั่วดีดนิ้วมือ เป็นจานวนหลายล้านๆ ครั้ง ตัวเราจริงๆ
แล้ว สิ่งที่เรายึดถือตัวตนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา”
อิทธิพลและความบันดาลใจในศิลปกรรม
ในการสร้างสรรค์ผลงาน การได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากผู้อื่นถือเป็นเรื่อ งปกติ
เพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้ องรู้จักเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อ นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติข อง
ตัวเอง ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือโดยการซึมซับ แล้วนามาประยุกต์ใช้ สาหรับผู้ที่ทางานสร้างสรรค์มีความ
จาเป็นที่จะต้องศึกษา ค้นคว้าจากผลงานของศิลปินในศิลปะลัทธิต่างๆ รวมทั้งชนชาติอื่นๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เพิ่มเติมทั้งในความคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม
ทัศนคติและความคิดส่วนตัวในการสร้างสรรค์
ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเรียนรู้และเอาอย่างสิ่งที่ดีกว่ามาใช้ การเรียนรู้ที่จะ “คิดต่อ”
นั้น ทาให้โลกเราเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ในประเทศตะวันตก การรับอิทธิพลจากผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดา
และมักจะทากันอย่างเปิดเผย เช่นเดียวกับการที่ศิลปินจานวนไม่น้อยประกาศไว้ในแนวความคิดของ
การสร้างสรรค์ซึ่งเมื่อมองในเชิงวิชาการนี้ก็เป็นการ ‘อ้างอิง’ อีกแบบหนึ่ง11
อิทธิพลทางศิลปกรรมที่ข้าพเจ้ามีความสนใจนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมศิลปะฝั่ง
ตะวันตก ซึ่งมีความสนใจในศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ซึ่งในแต่ละลัทธิดังกล่าวล้วนมีรูปแบบ
ที่เฉพาะในเรื่องของรูปแบบทัศนคติความเชื่อ ข้าพเจ้าได้ศึกษาศิลปินตามแนวทางที่ข้าพเจ้าสนใจและ
10

ฉันทิมา อ่องสุรักษ์, ศิลปะ: พื้นที่ความงามและความสุข (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 32.
อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง (กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริน้ ติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, 2550), 17.
11

11
ได้นาอิทธิพลบางประการในลัทธินั้นๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมทางด้านรูปแบบและ
ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
1. ศิลปะจิตรกรรมจีน เป็นการใช้สีสีเดียวหรือหลายสีก็ตาม มาแต่งแต้มเป็นลวดลาย
เป็นภาพลายเส้น ภาพสีเดียวเรียกว่า เอกรงค์ หรือ Monochrome ภาพหลายสีเรียกว่า พหุรงค์ หรือ
Polychrome มีบันทึกเป็นภาพเขียนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวิติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน อยู่ในวัสดุ
ต่างๆ เช่น กระดาษ ไม้ ผ้าไหม กระเบื้อง ฯลฯ แต่ก่อนสีที่นามาใช้เป็นสีที่มาจากธรรมชาติ มักจะทา
เป็นสีฝุ่น พอจะเขียนก็ต้องผสมน้าหรือกาวยางไม้หรือกาวหนังสัตว์เป็นตัวประสาน ภาพวาดของจีน
จะเป็นภาพวาดธรรมชาติ ภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล ภาพเหตุการณ์ต่างๆ และภาพดอกไม้ มีการ
สอดแทรกความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เช่น
ภาพดอกบ๊วย หรือดอกเหมย เป็นสัญลักษณ์ของฤดูหนาว
ภาพดอกโบตั๋น เป็นดอกไม้ประจาฤดูใบไม้ผลิ
ภาพดอกเบญจมาศ หรือดอกเก๊กฮวย เป็นดอกไม้ประจาฤดูใบไม้ร่วง
ภาพดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อน
ภาพนกกระเรียน ภาษาจีนเรียกว่า นกเฮ่อ เป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืน12
การสร้างสรรค์ศิลปะจีนได้รับอิทธิพลจากปรัชญาคาสอนของลัทธิเต๋า และพุทธ
ศาสนานิกายเซน ซึ่งมีบทบาทสาคัญนอกเหนือจากเรื่องของความชานาญหรือทักษะฝีมือแล้ว การ
สร้างสรรค์ยังเป็นเรื่องของจิตใจ เป็นเรื่องของจิตวิญญาณอันสูงส่ง สอดคล้องกับหนทางแห่งศาสนา
อันเป็นหนทางแห่งความรู้แจ้ง จึงมีบทบาทโดยตรงกับจิตใจของผู้สร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาภาพเขียน
จีนจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์จะเป็นเพียงส่วนประกอบในภาพที่เล็กนิด
เดียว เมื่อเปรียบเทียบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่
การสร้างสรรค์ (Creative) นี้เป็นสิ่งที่ครอบคลุม กว้างขวาง และลึกซึ้งมากสภาวะ
แห่งการสร้างสรรค์อันแท้จริง ย่อมเกิดขึ้นจากการที่ศิลปินรวมตัวของเขาเองเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ เขาย่ อ มกลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของธรรมชาติ เ ข้ า รวมอยู่ ใ นลี ล าและจั ง หวะ ซึ่ ง ประสาน
สอดคล้องอยู่กับจักรวาล เป็นกระบวนการอันต่อเนื่อง การสร้างสรรค์นั้นปรากฏขึ้นและดารงอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยปราศจากผู้มองและสิ่งที่ถูกมอง หากปราศจากการรวมเข้าเป็นหนึ่งการสร้างสรรค์ก็
เกิดขึ้นมิได้ ตราบใดที่ยังมี “ผู้มอง” และ “สิ่งที่ถูกมอง” อยู13่

12

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, 2550), 19.
13 พจนา จันทรสันติ, วิถีแห่งเต๋า, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2533), 222.

12

ภาพที่ 1 ภาพ "ขุนเขาและเมฆา" ศิลปิน เกาเข่อกง สมัยราชวงศ์หยวน
ที่มา: Dingtech [นามแฝง],วิญญาณของ "ซาน สุ่ย" : เข้าถึงภาพทิวทัศน์แบบจีน , เข้าถึงเมื่อ 2
ธั น ว า ค ม 2558, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dingtech&
month=02-2010&date=14&group=2&gblog=13

ภาพที่ 2 ภาพผลงานของศิลปิน ฉีไป่สือ (1864–1957)
ที่ ม า: Artnet, Qi Baishi, accessed December 2, 2015, available from http://www.artnet
.com/artists/qi-baishi/past-auction-results/2.jpg
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2. ศิลปะเหนือจริง (Surrealism) มีความหมายว่า “เหนือความจริง” เพราะศิลปะ
แนวนี้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในความฝันออกมา ศิลปะแนวจริงนี้มีการ
แสดงออกของจิตใต้สานึกอย่างอิสระ ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝัน อารมณ์ และ
จิ น ตนาการ ลั ท ธิ เ ซอร์ เ รี ย ลลิ ส ต์ ไ ด้ ค้ น คว้ า หาเรื่ อ งของความชั ด เจนในชี วิ ต ขยายตรรกวิ ท ยาให้
กว้างขวางและในการมองสัจธรรม (Reality) โดยรวมสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณ จิตใต้
สานึก และความฝันเพื่อให้ได้มาเพื่อความสาเร็จสูงสุด หรือยอดของสัจธรรม (Super Realism) อ็อง
เดร เบรอตง กวีคนสาคัญของฝรั่งเศสและเป็นผู้นาคนหนึ่งได้ให้เป้าหมายของลัทธินี้ว่า เป็นความตั้งใจ
อันรีบด่วน ที่สร้างสิ่งที่ขัดแย้งกันระหว่างความฝันกับความจริง รวมกันไปสู่ความจริงอันแท้ ซึ่งเป็น
ยอดของความจริง จุดมุ่งหมายใหญ่ๆ คือผสมผสานสิ่งที่แตกต่างกัน ลัทธิต่างๆที่มิได้เกี่ยวข้องกัน และ
เทคนิคที่ไม่เหมือนกัน พยายามให้ช่องโหว่ของเหตุผลและการควบคุมจิตสานึกมาปล่อยให้มันอิสระ
ไม่ยึดเหนี่ยวและมีแนวไปทางโกหก สร้างความฝันอันตามใจชอบ14
การสร้างสรรค์ของกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์ เป็นการละเล่นอยู่ระหว่างโลกความจริงและ
ความฝันหรือจินตนาการ เพื่อให้หลุดพ้นจากโลกปัจจุบันที่กาลังเผชิญอยู่ด้วยความคาดหวังต่อการ
ค้นพบโลกใหม่ ชีวิตใหม่ สิ่งใหม่ ซึ่ง ถือเป็นการบรรลุสูงสุด เป็นความตั้งใจอย่างฉับพลันในการสร้าง
โลกใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความจริงกับความฝันให้บรรลุถึงยอดสัจธรรม เหมือนการแสดงออกในวัย
เด็กที่เต็มไปด้วยจินตนาการ และมีความเป็นอิสระแก่ตนเองมากที่สุด15

14

กาจร สุนพงษ์ศรี, ศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2523), 257.
สี แสงอินทร์, แมกซ์ แอร์นส์ท ศิลปินเซอร์เรียลิสต์ผู้ยิ่งใหญ่ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 24.
15

14

ภาพที่ 3 ภาพผลงานศิลปิน Joan Miro
ที่มา: Bernadette [นามแฝง], Joan Miró i Ferrà: โคอัน มีโร Surrealismจิตรกรเอกชาวสเปน
ในสกุลศิลปะลัทธิเหนือจริง , เข้าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang
.com/m/viewdiary.php?id=soubirous&month=10-2007&date=11&group=4&gblog=25
โฆ่อัน หรือ ฮวน มิโร (Joan Miro) จิตรกรชาวสเปน ผลงานระยะแรกได้รับอิทธิพล
จากพวกโฟวิสต์ ต่อมาได้ร่วมกับปิกัสโซในลัทธิคิวบิสต์ และหลังจากนั้นก็หันมานิยมลัทธิเซอร์เรียล
ลิสต์ ศิลปินมีแรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมที่เกิดความรู้สึกประทับใจ เป็นสื่อเร้าภายนอกที่
ปรากฏขึ้นในจิตสานึก ทาให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะถ่ายทอดออกมาเกิดเป็นรูปทรงจากธรรมชาติ
คล้ายกับเซลล์ต่างๆ ที่แสดงอาการของการเคลื่อนไหว นามาจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีลด
และตัดทอนเอาเฉพาะแก่นสารสาระสาคัญเกิดเป็นวิธีการใช้รูปทรงชีวภาพ (Biomorphic Form) ที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว
จากผลงานชื่ อ Dutch Interior นั้ น มิ โ รมี แ รงบั น ดาลใจจากความประทั บ ใจ
ภาพเขียนเหมือนจริง ชื่อ Hendrick Martensz Sorgh เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่บรรยาย
ถึงผู้ชายชาวดัทซ์กาลังเล่นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าแบนโจให้กับหญิงสาวชาวดัทซ์ฟังในห้องๆ หนึ่ ง โดย
ภายในห้องจะประกอบภาพติดฝาผนังที่อยู่ด้านขวาของภาพ ทางด้านซ้ายของภาพจะเป็นหน้าต่างเปิด
กว้างเพื่อมองทิวทัศน์ภายนอก ส่วนภายในห้องนอกจากจะมีส่วนประกอบเด่นซึ่งได้แก่ ชายและหญิง
ชาวดัทซ์แล้ว ยังประกอบด้วยโต๊ะที่มีผ้าปูโต๊ะและสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ เช่นสุนัขและแมว16
16

สกนธ์ ภู่งามดี, ฮวน มิโร จิตรกรเซอร์เรียลิสต์ สีสันแห่งโลกตะวันออก (กรุงเทพฯ:
อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2546), 64.

15
ดังคากล่าวของมิโรว่า “ข้าฯ เริ่มงานจิตรกรรมภายใต้ความรู้ช็อคที่ข้าฯ เองรู้สึกได้
และทาให้ข้าฯ หลุดออกไปจากความเป็นจริง รอยเย็บนูนที่ขึ้นมาบนผิวหน้าของผ้าใบ น้าเพียงหยด
เดียวที่กาลังไหลริน รอยนิ้วมือบนผิวมันวาวของโต๊ะ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเหตุแห่งความอัศจรรย์ใจที่ข้าฯ
สัมผัส”17

ภาพที่ 4 ภาพผลงานศิลปิน Marc Chagall (1947)
ที่มา: Wikiart Visual Art Encyclopedia, Bouquet with flying lovers, accessed December
2, 2015, available from.http://www.wikiart.org/en/marc-chagall/bouquet-with-flyinglovers
มาร์ค ชากาล (Marc Chagall) จิตรกรชาวยิวรัสเซีย ผลงานส่วนใหญ่ได้แรงบันดาล
ใจจากนิทาน เทพนิยายชวนฝันที่งดงามของท้องถิ่นในรัสเซีย สะท้อนเรื่องราวของจิตวิญญาณแห่งชน
ชาติยิว และเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา โดยที่มีทัศนคติว่า คัมภีร์ไบเบิ้ลเป็น “ต้นธารสุดไพศาล
แห่งลาน้ากวีมาตลอดกาลสมัย” ชากาลได้รวมเอาการแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์จากโลกโบราณอันเร้น
ลับ แล้วนามาแสดงออกเป็นภาษาของศิลปะสมัยใหม่

17

2547), 172.

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, 109 มองทิศ มองผ่านงานศิลป์ (กรุงเทพฯ: พาส เวิร์ด,

16
จากผลงาน ช่อดอกไม้กับคู่รักที่กาลังโบยบิน เขาได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ
พลังจากเพศสตรี ความทรงจาอันสงบสุขในหมู่บ้าน แล้วสร้ างภาษาที่เป็นสัญลักษณ์ รหัสสนัยของ
ชาวยิว ดังที่เคยกล่าวไว้ว่า “สวนนานาเบ่งบานอยู่ในตัวผม” แสดงให้เห็นถึงส่วนลึกแห่งจิตวิญญาณที่
ได้รับอิทธิพลมาจากกวีและศาสนา แต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดศาสนา ตามความหมายอันคับแคบ ดังที่เขาได้
พูดถึงภาพของพระเยซูไว้ว่า
“ผมไม่อาจจินตนาการถึงพระเยซูตามมุมมองของกฎเกณฑ์ทฤษฎีหรือลัทธิความเชื่อ
ผมตั้งใจให้ภาพพระเยซูมีความเป็นมนุษย์ เปี่ยมด้วยความรักและความเศร้า ผมไม่ต้องการเน้นธาตุ
ความเป็นศาสนา ศิลปะกับภาพเขียนก็เช่นเดียวกับสิ่งสร้างสรรค์ทั้งหลาย เป็นศาสนาอยู่แล้วโดย
ธรรมชาติ...กฎเกณฑ์ ทฤษฎี หมายถึงการแบ่งแยกและการแบ่งแยกหมายถึงความขัดแย้ง การต่อสู้
ความเกลียดชัง และสงคราม...ผมไม่อาจผลิตงานศิลปะศาสนา ศิลปะที่ถูกกาหนด การทาอย่างนั้น มัน
น่ากลัวมาก”18
อิทธิพลจากความบันดาลใจในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ นั บ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ส่ ง ผลต่ อ การ
สร้างสรรค์ของข้าพเจ้าทั้งจากทางตรงและทางอ้อม การเดินทางแสวงหาพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีความ
งามและความสงบ เปรียบได้กับที่พักพิงทางจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะอยู่รอบตัวหรืออยู่ในชนบท ล้วนมี
ทรัพยากรที่สาคัญ ชีวิตเรามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่ องกับผู้อื่น กับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
จากสาระความหมาย แรงบันดาลใจจากการเดินทางโลกภายนอก เข้ามาสู่โลกทางความรู้สึกภายใน
จิตใจ นาไปสู่การสร้างสรรค์ โดยใช้รหัสนัยแห่งธรรมชาติ รูปทรงทางชีวภาพจากส่วนประกอบต่างๆ
ของพืชและสัตว์ ลดตัดทอนจนเหลือแต่ แก่นสาระสาคัญ ผ่านการบันทึกเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
(กล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้เห็นมุมมองใหม่ๆ ความจริงที่ซ้อนอยู่ในความธรรมดาสามัญ
แง่มุมของความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยนหลากหลาย ซึ้งข้าพเจ้าได้นาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจ
สู่การพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์
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จอห์น, ต้นไม้สายใยชีวติ : ศิลปะกับความศักดิ์สิทธิ,์ แปลจาก The Living Tree:
Art and the Sacred, แปลโดย สดใสขันติวรพงศ์ (กรุงเทพฯ: โครงการสรรพสาส์น มูลนิธิเด็ก,
2548), 142.
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ภาพที่ 5

ภาพข้อมูลจากธรรมชาติมุมมองจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3
การกาหนดรูปแบบและวิธีในการสร้างสรรค์
จากประสบการณ์ ใ นการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น และได้ มี โ อกาสเดิ น ทางเพื่ อ ส ารวจโลก
ธรรมชาติรอบๆ ตัวไปจนถึงพื้นที่อันห่างไกลความเจริญจากสังคมที่ซ่อนเร้นอยู่ตามป่าเขาในชนบท
ทาให้พบเห็นความงามและความหมายของการดารงอยู่ในโลกธรรมชาติ ระบบของความสัมพันธ์อัน
ยิ่งใหญ่ระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อม จากข้อสังเกตนี้จึงนาไปสู่วิธีการคิด การกาหนดรูปแบบต่างๆ ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งข้าพเจ้าได้กาหนดรูปแบบของงานจิตรกรรมให้มีลักษณะกึ่งนามธรรมโดยมี
ที่มาจากข้อเท็จจริง ผสมผสานกับเรื่องราวของจินตนาการความคิดฝันด้วยเทคนิควิธีการที่เกิดจาก
การค้นคว้า การทาปฏิกิริยาระหว่างสีน้ามันกับตั วทาละลายชนิดต่างๆ เพื่อให้มีความหมายสอดคล้อง
ไปกับแนวความคิด
วิธีการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นเริ่มจากได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม การรู้จักที่
จะมองและเฝ้าสังเกตเห็นความสัมพันธ์ การประกอบกันของรูปทรงชีวภาพเล็กๆ ที่มีชีวิตในธรรมชาติ
ที่ทาให้เกิดความรู้สึกประทับใจ ใช้กระบวนการบันทึกสร้างเป็นภาพร่างทางความคิดที่ผสมผสาน
ระหว่างจินตนาการและความคิดฝัน สู่กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม พร้อมกับการทดลองหา
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก เรื่องราว และแนวความคิดทางศิลปะ การ
แสดงออกจากความรู้สึกภายในที่เป็นเรื่องของนามธรรมออกมาเป็นภาษาที่เป็นรูปธรรม ผ่านงาน
จิตรกรรมสองมิติ ซึ่งอธิบายขั้นตอนในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
การกาหนดรูปแบบและเรื่องราวผ่านจิตรกรรมสองมิติ
“จิตรกรรมตามความหมายดั้งเดิมแต่บรรพกาลคือ ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติที่มีเพียงด้าน
กว้างกับยาว ส่วนมิติที่ 3 คือปริมาณและความลึกนั้น เกิดจากการใช้เส้น สี น้าหนัก และพื้นผิว สร้าง
ความลวงตา” 19จิตรกรรมคือ “ภาษากาย” แทนความหมายและความรู้สึกที่ผู้กระทา (ศิลปิน) มีความ
ต้องการสื่อสารบางสิ่งบางอย่างไปถึงผู้รับสาร (ผู้ชม) นับว่าเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุด และได้มีการพัฒนา
พร้อมกับการวิวัฒนาการความเจริญทางด้านสติปัญญาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จนเกิดแนวทางการสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ ที่ผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลาตาม
ยุคสมัยของช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เหตุผลที่ข้าพเจ้าเลือกจิตรกรรมเป็นสื่อถ่ายทอดทาง
ความคิด ความรู้สึก เพราะเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน มีการตอบสนองแบบฉับพลัน สร้างสิ่งต่างๆ

19

อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง (กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, 2550), 63.
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ที่เกิดภาพร่างทางความคิดลงไปตามใจปรารถนา ถ่ายทอดนามธรรมภายในแสดงออกมาให้เป็น
รูปธรรมภายนอกบนพื้นที่เฉพาะของงานจิตกรรม
ข้าพเจ้าได้นาเสนอเรื่องราวของ สัมพันธภาพแห่งจิตวิญญาณธรรมชาติ ความจริงที่ซ่อน
อยู่ในความธรรมดาสามัญ อ้างอิงจากเรื่องราวของความเป็นจริงจากภายนอก ผสมผสานกับโลกแห่ง
จินตนาการ ความฝัน ในรูปแบบของงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) ซึ่งแสดงออกถึง
ลักษณะที่บิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือจริง ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเรียบ
ง่าย
การกาหนดรูปทรงต่างๆ ในการสร้างสรรค์
รูปทรงที่ ข้าพเจ้านามาใช้ในการสร้างสรรค์เป็นรูปทรงทางชีวภาพ ที่มีที่มาจากการ
เดินทางออกไปในโลกธรรมชาติภายนอก แล้วเกิดความประทับใจในแง่มุมทางความงาม ความคิด
และความหมายบางประการ ใช้วิธีการบันทึก นามาลดตัดทอนเอาเฉพาะสาระสาคัญของรูปทรง จนมี
ลักษณะที่บิดเบือนความเป็นจริง เกิดรูปร่างรูปทรงง่ายๆ ช่วยกระตุ้นจินตนาการทางความคิดฝัน
ให้กับผู้ชมผลงาน เมื่อพิจารณาแล้วคล้ายกับรูปทรงของเซลล์ เชื้อโรค แบคทีเรีย อาณาจักรของพืช
หรือสัตว์ใต้ท้องทะเลลึก เป็นต้น
การกาหนดโครงสร้างภายในผลงานสร้างสรรค์เกิดจากรูปร่างรูปทรงทางชีวภาพมีลักษณะคล้าย
สิ่งมีชีวิต แสดงอาการของการเคลื่อนไหวมาจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกัน คล้ายกับภาวะของการดารง
อยู่ เชื่อมโยงเกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของรูปกับนาม การก่อเกิด ดารงอยู่ และการเสื่อมสลาย
ภายในพื้นที่ของโลกแห่งจินตนาการ ความคิดฝัน
ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์
ทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนสาคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายตามที่
ตามองเห็น ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ธาตุแต่ละชนิดมีคุณลักษณะ มีบทบาทและ
หน้าที่เฉพาะตัว เมื่อนามาจัดวางรวมกัน ก็จะเกิดความสัมพันธ์กับเนื้อหา และเทคนิค ในการสื่อ
ความหมายแบบ “ภาษาภาพ”
จุด เป็นทัศนศิลป์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในผลงานสร้างสรรค์ ซึ้งเกิดขึ้นมาจากเทคนิคการกัด
กร่อน มีลักษณะเป็นดวงหลายขนาดกระจายอยู่ทั่วไปในรูปทรงละพื้นที่ว่าง สร้างให้เกิดความหมาย
คล้ายกลุ่มของดวงดาวหรือแสงไฟกระพริบเล็กๆ
เส้น เกิดขึ้นจากเทคนิคการทาละลายกับกระบวนการทางเคมี ทาให้เกิดการกัดกร่อนจน
มองเห็นพื้นผิวด้านล่าง มีลักษณะและทิศทางต่างๆ ที่ต่อกันจนเกิดจังหวะ รูปร่างรูปทรงอย่างคร่าวๆ
ซึ่งการทับซ้อนกันสร้างให้เกิดมิติและระยะภายใน
รูปทรง เป็นสัญลักษณ์ที่มีการสื่อความหมายในตัวเอง ประกอบด้วยรูปทรงขนาดใหญ่
แตกออกไปเป็ น รู ป ทรงย่ อ ยซึ่ ง มี ข นาดที่ แ ตกต่ า งกั น รู ป ทรงมี ลั ก ษณะเป็ น สามมิ ติ สั ม พั น ธ์ กั บ
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บรรยากาศรอบข้าง โดยกาหนดให้มีทิศทางของการกระจาย ความเคลื่อนไหว หมุนวนอย่างอิสระและ
นุ่มนวล เกิดการประสานกันอย่างต่อเนื่อง
สี โดยหน้าที่ของสีแล้วจะทาหน้าที่เช่นเดียวกับน้าหนัก โดยใช้สีเอกรงค์และสีใกล้เคียง มี
การแทรกคู่สีตรงข้ามเข้ามาในปริมาณเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ มุ่งแสดงบรรยากาศที่มีความ
ลึกสามมิติอันมีลักษณะบางเบา เกิดจากการทับซ้อนกัน สร้างให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกภายใน เป็นสื่อ
แสดงออกถึงเรื่องของจิตวิญญาณ
พื้นผิว เกิดจากการผสมผสานกันของสี น้ามันกับตัวทาละลายชนิดต่างๆ เกิด ขึ้นเป็น
พื้นผิวลวงตา มีลักษณะร่องรอยขึ้นเองตามธรรมชาติของเทคนิค มีลักษณะรูปร่างที่เป็นจุดเด่นและทา
ให้เกิดความน่าสนใจในตัวผลงาน เกิดความประสานกลมกลืนในการเคลื่อนไหวของบรรยากาศ
ตอบสนองความรู้สึกและจุดมุ่งหมายที่ต้องการแสดงออก
ความว่าง เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่ดั้งเดิม จุด เสียง แสง เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายหลัง
และเป็นตัวกาหนดให้เกิดพลังเคลื่อนไหวที่เกิดจากปฏิกิ ริยาตอบโต้ระหว่างความว่างกับความมีตัวตน
หรือระหว่างที่ว่างกับรูปขึ้นมา เช่นเดียวกับภายในผลงานของข้าพเจ้า ที่ว่างคือบรรยากาศที่ทาให้ชีวิต
ดาเนินต่อไป
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์
ปัจจุบันแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เทคนิคนับว่าเป็นเครื่องมือที่จะแสดง
ความรู้สึกภายในต่างๆ ของศิลปินได้ดีและรวดเร็ว โดยส่วนตัวข้าพเจ้าเองได้เลือกใช้เทคนิคสีน้ามัน
เพราะสามารถสร้างเทคนิควิธีการได้หลากหลาย วิธีการที่เลือกใช้คือ การเขียนแบบเกลสซิ่ง (Glazing)
คือเทคนิคที่ระบายฉาบผิวหน้า โดยใช้สี น้ามันผสมกับน้ามันลินสีด หรือน้ามันชนิดต่างๆ ในปริมาณที่
เหลวๆ ระบายบางๆ เกิดความโปร่งใส โดยเฉพาะใช้สีที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง ก็สามารถมองเห็นทะลุ
ผ่านไปยังสีพื้นชั้นล่าง ซึ่งเป็นสีอ่อนกว่า ด้วยการฉาบผิวหน้าสีเดียวหรือหลายสีก็ได้ จากนั้นฉาบสีอื่นๆ
เป็นชั้นๆ ลงไป วิธีการฉาบผิวนี้ยังช่วยเคลือบภาพเขียนให้ผิวมัน เฉพาะพื้นที่หรือทั่วทั้งภาพ
การสร้างเทคนิคเพื่อให้เกิดผิวลวงตา ด้วยวิธีการใช้สีน้ามันกัดกร่อน ในกระบวนการของ
สีน้ามันต้องมีการผสมน้ามันลินสีดให้เจือจาง เพื่อให้สีน้ามันแตกตัว ระบายได้ง่าย มีการใช้น้ามันสน
หรือสารเคมีบางชนิดทาหน้าที่ในการชะล้าง ทาความสะอาดพู่กัน เพราะมีคุณสมบัติในการกั ดสีที่
รุนแรง จากธรรมชาติของวัสดุข้อนี้จึงนามาประยุกต์สร้างเทคนิคพื้นผิวลวงตา ลงบนพื้นผิวผ้าใบ
เพื่อให้เกิดร่องรอยแปลกๆ
การแปรเปลี่ยนของคราบสีเกิดเป็นลักษณะต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความคิดจินตนาการไปถึง
รูปทรงของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เช่น ผลึกน้า ละอองฝน เกสรดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ซึ่งถือเป็น
เทคนิคที่บังเอิญเกิดขึ้น มีการควบคุมและปล่อยให้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และข้าพเจ้าได้เลือก
เทคนิควิธีการที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวความคิดและเนื้อหา แล้วจึงนามาสู่กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานจริง
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ภาพที่ 6

เทคนิคที่เกิดจากการขูดด้วยผ้า

ภาพที่ 7

เทคนิคที่เกิดจากการขูดด้วยยางปลายแหลม

ภาพที่ 8

เทคนิคที่เกิดจากการกัดกร่อนด้วยสารเคมี
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ภาพที่ 9

เทคนิคที่เกิดจากการสลัดสารเคมีด้วยแปรงขนาดเล็ก

ภาพที่ 10 เทคนิคที่เกิดจากการพิมพ์ด้วยนิ้วมือ

ภาพที่ 11 เทคนิคที่เกิดจากการพิมพ์ด้วยฝ่ามือ
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ภาพที่ 12 เทคนิคที่เกิดจากการพิมพ์ด้วยแผ่นพลาสติก

ภาพที่ 13 เทคนิคที่เกิดจากการฉาบสีบางๆทับหลายชั้น

ภาพที่ 14 เทคนิคที่เกิดจากการผสมหลายเทคนิค
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
สมุดสเก็ตซ์
สีน้ามัน
สีน้าพลาสติก
สีอะคริลิค
น้ามันลินสีด
ตัวทาละลายชนิดต่างๆ

กล้องถ่ายรูป
สีทารองพื้น
สีสเปรย์
พู่กัน แปรงทาสี
ทินเนอร์
น้ายาเคลือบภาพ

ภาพที่ 15 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานงาน
เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า มีวิธีการขั้นตอนที่สามารถอธิบายตามลาดับ
ได้ ดังต่อไปนี้
ภาพร่าง
เป็นการถ่ายทอดอธิบายออกมาอย่างคร่าวๆ เป็นต้นแบบของการวางโครงสร้าง การจัด
องค์ประกอบ เพื่อให้สัมพันธ์กับแนวความคิด เนื้อหา และเทคนิคของผลงานที่ต้องการนาเสนอ
สาหรับตัวข้าพเจ้ามีลาดับขั้นตอนในกระบวนการสร้างภาพร่างดังต่อไปนี้
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1. ภาพร่างในการบันทึกธรรมชาติ เป็นการบันทึกเรื่องราวความประทับใจต่างๆใน
ชีวิตประจาวัน ผ่านลายเส้นแบบง่ายๆ กลั่นกรองจากประสบการณ์ การสังเกต การเข้าใจธรรมชาติ
ทั้งพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตชนิดต่างๆ การบันทึกธรรมชาตินับว่าเป็นเครื่องมือที่
สามารถเชื่อมโยงเราเข้ากับโลกธรรมชาติ เพราะทุกครั้งที่บันทึก จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงเปิดส่วน
สาคัญที่ค่อยๆซึมซับเข้ามาภายในจิตใจ จนเกิดจิตสานึกถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
2. ภาพร่างต้นแบบผลงานสร้างสรรค์ เป็นการจินตนาการจากข้อมูลภาพร่างในการ
บันทึกธรรมชาติที่เกิดประสบการณ์แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ นามากลั่นกรอง ลดทอน เพิ่มเติม
เกิดเป็นภาพร่างทางความคิดที่สามารถสื่อสารเนื้อหารูปแบบโครงสร้า งการจัดองค์ประกอบทาง
ทัศนศิลป์ ด้วยวิธีการเขียนหรือวาดลายเส้นแบบง่ายๆอย่างรวดเร็ว มีการลงสีแบบคร่าวๆ ไม่ได้
พิถีพิถันมากนัก สะดวกรวดเร็วในการถ่ายทอดภาพเนื้อหาทางความคิดออกมาเพื่อนาไปเป็นต้นแบบ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ภาพร่างทดลองเทคนิค เป็นการบันทึกไปพร้อ มๆกับช่วงเวลาในการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อทดลอง ทดสอบสัดส่วนปริมาณของสีกับสารเคมีที่ใช้ในการสร้างเทคนิค ใช้หลักการทาง
ธรรมชาติ คุณสมบัติในการทาปฏิกิริยากันทางเคมี สร้างร่องรอยเกิดเป็นพื้นผิวลวงตาด้วยตัวของมัน
เอง โดยที่ไม่กาหนด ปล่อยให้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบ้า ง ควบคุมบ้าง ก่อให้เกิดรูปร่างนามธรรมที่
น่าสนใจ มีผลต่อจินตนาการ ความรู้สึกที่สามารถสื่อสารเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและแนวความคิดของ
ผลงานสร้างสรรค์

ภาพที่ 16 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาภาพร่าง
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ภาพที่ 17 บันทึกธรรมชาติเก็บข้อมูลนอกสถานที่
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ภาพที่ 18 ภาพร่างที่ได้จากการบันทึกธรรมชาติ
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ภาพที่ 19 ภาพร่างที่ได้จากการบันทึกธรรมชาติ
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ภาพที่ 20 ภาพร่างต้นแบบผลงานสร้างสรรค์
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ภาพที่ 21 ภาพร่างต้นแบบผลงานสร้างสรรค์
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ภาพที่ 22 ภาพร่างทดลองเทคนิค
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ภาพที่ 23 ภาพร่างทดลองเทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
1. เตรี ย มขึ ง เฟรมกรอบไม้ ข นาดใหญ่ เ ข้ า กั บ ผ้า ใบแคนวาส โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี
ลักษณะเป็นคีมสาหรับยึดผ้าใบให้ตึงพอสมควร จากนั้นใช้แม็กยิงเฟรม ยิงฝังลวดตะปูเป็นระยะตาม
แนวด้านหลังของเฟรมจนหมดทั้งชิ้นงาน จากนั้นใช้ gesso ซึ่งเป็นสีขาวทารองพื้นคุณภาพดี แห้งเร็ว
ทาบริเวณด้านหน้าของผ้าใบโดยทั่วประมาณ 2 รอบ เพื่อไม่ให้พื้นงานดูดสีมากเกินไป เกิดพื้นผิวที่มี
ลักษณะค่อนข้างเรียบซึ่งเหมาะสมกับการสร้างเทคนิคสีน้ามันกับตัวทาละลายในขั้นตอนต่อไป
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2. ร่างรูปผลงาน จากตัวอย่างภาพร่างต้นแบบ นามาขยายบนเฟรมผ้าใบขนาดใหญ่
ที่เตรียมไว้ ร่างรูปเป็นลายเส้นแบบง่ายๆเพื่อบอกตาแหน่งโครงสร้างของภาพ โดยใช้สีชอล์คพาสเทล
มีลักษณะเป็นผงสีฝุ่นอัดแท่ง มีหลายเฉดสี เขียนติดง่าย สามารถลบแก้ไขได้สะดวก อาจมีการลด
เพิ่มเติมรายละเอียดตามความคิด อารมณ์ ความรู้สึกในขณะนั้น
3. ขั้ น ตอนการท าเทคนิค ใช้ สี น้ ามัน ผสมกั บตั ว ทาละลายจาพวก solvent หรือ
Isopar ซึ่งมีคุณสมบัติในการล้างสีที่ค่อนข้างรุนแรง ใส่ไว้ในกล่องหรือกระปุกขนาดเล็กจานวนหลายสี
เพื่อความรวดเร็วในการใช้งานได้ทันเวลา จากนั้นเตรียมทางานเทคนิคลงบนพื้นผ้าใบ โดยวางเฟรมไว้
ในลักษณะแนวนอนเพื่อไม่ให้สีไหล ใช้กระบวนการเขียนแบบเกลสซิ่ง คือเทคนิคที่ผสมสีน้ามันสีเข้ม
กับน้ามันลินสีดจนมีลักษณะเหลว ระบายลงไปในบริเวณที่ต้องการสร้างให้เกิดเทคนิค ขั้นตอนต่อไป
คือนาตัวทาละลายที่ผสมไว้แล้วมาสร้างเทคนิคจนได้ครบตามต้องการ วางเฟรมทิ้งไว้ ประมาณ 2430 ชั่วโมง หรือจนกว่าสีจะแห้ง
4. เมื่อเทคนิคสีน้ามันกับตัวทาละลายแห้งสนิทแล้ว นาเฟรมวางไว้ในแนวตั้ง ระบาย
สีน้ามันโดยรวมทั้งภาพ ใช้สีที่มีลักษณะโทนสีใกล้เคียงกับสีเดิม สร้างให้เกิดค่าน้าหนักกลาง สร้าง
รูปทรงโดยการจินตนาการ เพิ่มเติมจากรูปทรงใหม่ๆที่เกิดจากผลการทาเทคนิคของตัวทาละลาย เมื่อ
ได้รูปทรงโครงสร้างตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว เพิ่มน้าหนักเข้มในส่วนที่ต้องการสลับกับการเพิ่ม
น้าหนักส่วนที่เป็นแสงสว่างในบริเวณที่ต้องการให้เป็นจุดเด่น จากนั้นเขียนฉาบทับเป็นชั้นบางๆ ใช้สี
น้ามันเลื อกชนิดโปร่งแสง ผสมกับลิควิน ซึ่ งมีคุณสมบัติแห้งเร็วและโปร่งใสระบายเป็นชั้นบางๆ
สามารถมองเห็นพื้นผิวด้านล่าง สร้างให้เกิดมิติและบรรยากาศที่เบาบางแฝงอารมณ์ความลุ่มลึก
ภายใน
5. ขั้นตอนสุดท้าย คือการเพิ่มเติมรายละเอียด โดยการเขียนระบายสีเพิ่มเติมเพียง
เล็กน้อย จากนั้นรอให้แห้งแล้วใช้น้ายาเคลือบรักษาผลงานให้ยาวนาน

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการขึงเฟรมกรอบไม้ขนาดใหญ่เข้ากับผ้าใบ
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ภาพที่ 25 ขั้นตอนร่างรูปผลงาน

ภาพที่ 26 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ทาเทคนิคสีน้ามันกับตัวทาละลาย

ภาพที่ 27 ขั้นตอนการทาเทคนิคสีน้ามันกับตัวทาละลาย
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ภาพที่ 28 ขั้นตอนการทาเทคนิคสีน้ามันกับตัวทาละลาย

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการระบายสีน้ามันโดยรวมทั้งภาพ
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ภาพที่ 30 ขั้นตอนการเพิ่มเติมรายละเอียด

ภาพที่ 31 ขั้นตอนสุดท้ายการใช้น้ายาเคลือบภาพ

บทที่ 4
การดาเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “สัมพันธภาพแห่งจิตวิญญาณธรรมชาติ” เป็น
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 และ 2 มีพัฒนาการคลี่คลาย
ทางรูปแบบ ความคิดในการสร้างสรรค์ จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ที่มีแง่มุมที่หลากหลาย ผสมผสานกับจินตนาการความคิดฝัน เพื่อให้เกิดรูปแบบของ
ผลงานในมุมมองใหม่ๆ ซึ่งผลงานที่จะนาเสนอในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ แบ่งออกเป็นช่วงเวลาตามลาดับ
ขั้นตอน ดังนี้
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 1 – 7 ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณในธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากได้รับประสบการณ์ตรงจากการที่ได้มีโอกาส
เดินทางออกไปสารวจโลกธรรมชาติ พบเห็นความงาม ความยิ่งใหญ่ ที่โอบล้อมตัวเราจนมีความรู้สึกที่
เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ จากนั้นจึงกลับมาศึกษาแนวคิดปรัชญาที่เกี่ยวข้อง ที่มาของแนวความคิด
ในระยะเริ่มต้น เกิดจากการจินตนาการความประทับใจเรื่องชีวิตที่แอบแฝงอยู่ในสิ่งธรรมดาสามัญ
จากรูปทรงของพืช ผัก ดอกไม้ ที่พบเห็นและบันทึกไว้ขณะออกเดินทางไปสารวจพื้นที่ทางธรรมชาติ
มีการใช้กลวิธีลด ตัดทอน เพิ่มเติมรูปทรงตามจินตนาการผสมผสานกับเทคนิคของสีน้ามันกับตัวทา
ละลาย ลักษณะการจัดรูปทรงองค์ประกอบในระยะนี้ มีการวางโครงสร้างรูปทรงขนาดใหญ่ไว้เต็ม
ภาพ รูปร่างคล้ายกองของซากสิ่งมีชีวิต ที่มีทับทมกันภายในรูปทรงย่อย แทรกรูปทรงของใบหน้าและ
ดวงตา ที่แสดงอาการบิดเบี้ยว แสดงอาการของภาวะดิ้นรนต่อสู้ เปลี่ยนแปลงของการก่อเกิดและ
เสื่อมสลาย
การท างานในระยะนี้ ข้ า พเจ้ า ค่ อ นข้ า งสนุ ก และตื่ น เต้ น กั บ จิ น ตนาการจากแบบใน
ธรรมชาติ โดยไม่ได้สนใจของกรอบความเป็นจริงมากนัก ไม่ได้วางแผนขั้ นตอนการทางานที่ชัดเจน มี
การนาเทคนิคของสีน้ามันกับตัวทาละลาย เพื่อสร้างพื้นผิวทางความรู้สึกที่ลวงตา สร้างให้เกิดสี
อารมณ์ความรู้สึก ถึงบรรยากาศของฤดูกาลความเป็นจริง กับจินตนาการความฝัน ภายในพื้นที่ของ
ซากสิ่งมีชีวิตที่มีอาการค่อยๆ เสื่อมสลาย เพื่อที่จะเปลี่ ยนแปลงก่อเกิดชีวิตขึ้นมาใหม่ ลักษณะของ
ผลงานใช้กลวิธี การเขียนทับซ้อนกันโดยใช้วิธีทิ้งฝีแปรงแบบหยาบๆ เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึก
ที่ฉับพลับ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
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ผลงานช่วงนี้ในระยะแรกๆ ประสบปัญหาในด้านกระบวนการวิธีการเขียนทางจิตรกรรม
ที่ยังไม่เข้ากับทางด้านเทคนิคที่เกิดจากสีน้ามันกับตัวทาละลาย ลักษณะการจัดองค์ประกอบภายใน
ภาพที่มีขนาดใหญ่และแน่นเกินไป รู้สึกถึงความอึดอัด สีที่นามาใช้ผสมกับเคมีของเทคนิค ทาให้โทนสี
ดูหม่น ไม่สดใส ขาดชีวิต ความจัดของสี โดยรวมแล้วยังขาดเอกภาพที่ลงตัว
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์ระยะนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคนิควิธีการให้
มีความกลมกลืนลงตัวเป็นธรรมชาติมากขึ้น ขยายขนาดผลงานให้มีขนาดใหญ่ ช่วยให้เกิดพื้นว่างใน
การสร้างเทคนิค ลด ตัดทอนรูปทรงที่ไม่จาเป็น เลือกเฉพาะเนื้อหาสาระสาคัญ ปรับเปลี่ยนใช้สีที่มี
คุณภาพดี ทาให้ผลงานดูสีสะอาดสดใส
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ภาพที่ 32 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน สนทนาวันเข้าพรรษา
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
65 X 50 ซม.
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ภาพที่ 33 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน จังหวะชีวิต
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
69 X 50 ซม.
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ภาพที่ 34 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน ข้ามเวลามาพบกัน
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
65 X 50 ซม.
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ภาพที่ 35 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน วัสสานฤดู
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
50 X 130 ซม.
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ภาพที่ 36 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน สนทนายามรัตติกาล
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
40 X 116 ซม.

44

ภาพที่ 37 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน เสียงคร่าครวญ
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
125 X 165 ซม.
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ภาพที่ 38 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 7
ชื่อผลงาน จิตวิญญาณอัมพวา
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
140 X 110 ซม.
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2
ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะยะที่ 2 ผลงานชิ้ น ที่ 8 – 12 เริ่ ม ท าความเข้ า ใจกั บ ปรั ช ญา
แนวความคิดที่เกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ กาหนดทิศทางวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มองสังเกต
ธรรมชาติรอบๆ ตัว เรียนรู้ถึง “การบรรสาน” เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ ไม่คิดแบ่งแยกระหว่างเรา
กับธรรมชาติ เห็นการเชื่อมโยงกันระหว่างระบบของสิ่งมี ชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกับเรื่องราวทางจิตวิญญาณในโลกธรรมชาติ
ลั ก ษณะการจั ด องค์ ป ระกอบของผลงาน ใช้ ก ลวิ ธี ส ร้ า งเรื่ อ งราวขึ้ น ใหม่ จ ากรู ป ทรง
ส่วนประกอบทางชีวภาพ การซ้ าและซ้ อนทับกับของรูปทรงจนเกิดกลุ่มของสิ่งมีชี วิตขนาดใหญ่
ดารงชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันในโลกของจินตนาการ ความฝันอันค่อยๆพร่ามัวจางหายไปในชั้นบรรยากาศ
ของสีสว่าง
ผลงานในระยะนี้ ประสบปัญหาในด้านของการใช้โทนสีที่เริ่มซ้ากัน ทาให้ไม่เกิดการ
พัฒนาที่แตกต่างกันในแต่ละผลงาน อารมณ์ความรู้สึกที่เท่าๆ กันอันเนื่องมาจากขาดแหล่งที่มาเพื่อให้
เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ การนาสีขาวมาใช้ในการสร้างบรรยากาศมากเกินไปจนลดคุณลักษณะความ
จัดของสี ดูหม่น ขาดความสดใส ผลสะท้อนของปัญหาทั้งหมดในผลงานระยะที่สอง ทาให้เกิดการ
วิเคราะห์ในการหาสาเหตุ เริ่มค้นคว้า ทดลองเรื่องคุณสมบัติ คุณภาพของสี ทดลองวิธีการในด้าน
เทคนิควิธีการใหม่ๆ หลายๆ รูปแบบ เพื่อหาความเป็นไปได้ นามาปรับใช้กับเนื้อหาแนวความคิด อัน
จะนาไปสู่การพัฒนาผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์

47

ภาพที่ 39 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน มิติแห่งกาลเวลา
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
140 X 140 ซม.
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ภาพที่ 40 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน เทศกาลแห่งจิต
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
140 X 160 ซม.
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ภาพที่ 41 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน เหมันตฤดู
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
125 X 165 ซม.
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ภาพที่ 42 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน สุคติภูมิ
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
170 X 120 ซม.
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ภาพที่ 43 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน ชีวาตมัน
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
130 X 150 ซม.
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ามุ่งประเด็นของเรื่องราวสัมพันธภาพแห่งจิตวิญญาณ
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาเสนอแง่มุม
เล็กๆ ธรรมดาสามั ญ มาขยายเพิ่มเติม ทางกระบวนการทัศนศิลป์ เพื่อให้เห็นคุณค่า ความงาม
ความหมาย ของความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ อันเกี่ยวเนื่องกันของวัฏฏะแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็น
สัจธรรมของชีวิตที่แฝงเร้นอยู่ภายในธรรมชาติ จินตนาการจากเรื่องราวของความจริงกับจินตนาการ
ความคิดฝัน ในรูปแบบผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม เป็นการศึกษา รวบรวมแนวความคิดในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ถ่ายทอดผ่านเทคนิควิธีการ ตลอดจนกระบวนการค้นคว้า เพื่อหาความ
เป็นไปได้นามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 – 3
ที่มาของแนวความคิดของผลงาน เกิดจากการจินตนาการเรื่องราวของโลกจุลชีพที่มี
ขนาดเล็ก แต่เป็นระบบของความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีการวิวัฒนาการสร้างรูปทรง
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม แม้แต่ในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศโหดร้ายที่สุดในโลก สิ่งมีชีวิต
บางชนิดก็ยังดารงชีวิตอยู่ได้ และในบางสมมติฐานกล่าวว่าพวกมันก็เป็นผลในการสร้างสภาพแวดล้อม
เช่นกัน เป็นวัฏจักรแห่งปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะการวางองค์ประกอบ ใช้กลวิธีการลด ตัดทอน เพิ่มเติมรูปทรงทางชีวภาพ ที่มี
รูปทรงขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แตกต่างกัน วางกระจัดกระจาย บางรูปทรงมีความเป็น
มวลหรือปริมาตรอยู่ร่วมกับรูปทรงที่โปร่งเบา ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศ ด้านกระบวนการสร้างสรรค์
ใช้วิธีเกลสซิ่ง คือการผสมสีน้ามันกับน้ามันลีนสีด เพื่อให้เจือจาง มีลักษณะค่อนข้างเหลว จากนั้นสร้าง
เทคนิคที่เกิดจากตัวทาละลายชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดร่องรอย พื้นผิว สัมพันธ์กับเนื้อหา
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4
ที่มาของแนวความคิดของผลงาน เกิดจากการขยายรูปทรงในผลงานชิ้นที่ 3 นามาคิดต่อ
ยอด จินตนาการ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาใหม่ของจุลชีพ มีลักษณะอาการเกิดขึ้น เติบโต เปลี่ยนแปลง
และแพร่ขยาย การจัดวางองค์ประกอบในผลงานมีการนาสายตาสร้างจุดเด่นของรูปทรงขนาดใหญ่ ที่
มีกายภาพภายนอกคล้ายกับเมล็ดพืช ผสมผสานกับรูปร่างของเซลล์ มีลักษณะโปร่งใส ภายในมี
องค์ประกอบซ้อนทับกันอยู่เป็นชั้นๆ ขนาดเล็ก ที่พร้อมจะแตกตัวออกไปกาเนิดเป็นชีวิตใหม่ ล่องลอย
อยู่ในชั้นบรรยากาศที่มีโทนสีเขียวแกมน้าเงินให้ความรู้สึกถึงการดารงชีวิตของอาณาจักรพืชพันธุ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 – 6
ที่ ม าของแนวความคิ ด ผลงาน เกิ ด จากจิ น ตนาการเรื่ อ งราวของโลกใต้ ท ะเลลึ ก
แหล่งกาเนิดสรรพชีวิตชนิดแรกๆ บนโลก ภายใต้ความลึกที่มืดมิด มีแรงกดดันอากาศอย่างหนาแน่น
ทาให้สิ่งมีชีวิตที่เราคุ้นเคยไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ก็ยังมีการสารวจพบสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่เฉพาะพื้นที่ มี
ลั ก ษณะรู ป ร่ า งหน้ า ตาประหลาดๆ คล้ า ยหลุ ด มาจากอวกาศหรื อ นอกโลก แถมบางชนิ ด ยั ง มี
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ความสามารถในการสร้างแสงสว่างได้ด้วยตัวเอง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู่รวมกันเกิดเป็นวงจรของ
ระบบนิเวศขนาดใหญ่ใต้ท้องทะเล
การวางองค์ประกอบโดยใช้รูปทรงทางชีวภาพขนาดใหญ่ เป็นสื่อสัญลักษณ์ของ “มารดา
แห่งจักรวาล” ผู้ให้กาเนิดสรรพชีวิตน้อยใหญ่ คอยโอบอุ้มดูแลรักษา รูปทรงขนาดเล็กๆเหล่านี้แสดง
อาการของการซ้า ซ้อนทับกันเกิดเป็นรูปทรงใหม่ๆ คล้ายกับการแบ่งตัวของเซลล์ มีลักษณะโปร่งใส
อยู่ภายในรูปทรงที่มีความเป็นมวลปริมาตร ในผลงานชิ้นที่ 5 จุดสนใจอยู่ที่รูปทรงขนาดกลางและเล็ก
จัดวางกระจัดกระจายเต็มไปทั้งผลงาน แสดงถึงความอลหม่านของสิ่งมีชีวิตที่มีการก่อเกิดเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บรรยากาศของคู่สีใกล้เคียงกันระหว่างม่วงกับเขียว ซึ่งอยู่ ในวรรณะสีเย็น
เร้าให้เกิดอารมณ์ตื่นเต้น แต่แฝงไว้ซึ่งความอบอุ่น สงบ ส่วนในผลงานชิ้นที่ 6 มีการเลือกใช้สีแบบเอก
รงค์ หรือโทนสีน้าเงินสีเดียวเป็นหลัก อาจมีการแทรกสีเขียวสว่างและชมพูในปริมาณเล็กน้อย เพื่อให้
เกิดความน่าสนใจ แสดงถึงชีวิตที่ซ่อนตัวอยู่ในบรรยากาศของพื้นที่ที่ว่างภายใต้มหาสมุทรอันลึกลับ
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 – 8
ที่ ม าของแนวความคิ ด ของผลงาน เกิ ด จากการจิ น ตนาการจากเรื่ อ งราว รู ป ทรง
ส่วนประกอบจากพืชโดยผ่านมุมมองของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถขยายให้เห็น
รายละเอียดของพื้นผิวธรรมชาติมากกว่าข้อจากัดของสายตามนุษย์ ปรากฏมุมมองใหม่ๆ เห็นความ
จริงของสิ่งธรรมดา จนตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งเล็กๆ ที่ภายในวัตถุ มีเรื่องราว องค์ประกอบที่
ซับซ้อน เชื่อมโยงถึงกัน ก่อรูปร่างประกอบกันเป็นรูปทรงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น
จริงในสิ่งทั้งมวล
การวางองค์ประกอบในผลงาน ใช้กลวิธีการขยายมุมมองเล็กๆ ลึกลงไปจนเห็นเป็น
โครงสร้างขนาดใหญ่ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับรูปทรงของสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพชัดเจนเหมือนผลงานที่
ผ่านมา มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับบรรยากาศ สร้างจุดสนใจโดยใช้ค่าน้าหนักอ่อน สีสว่างๆ วางไว้เป็น
กลุ่มด้านใดด้านหนึ่งของผลงาน เพื่อให้เกิดการนาสายตา ใช้วิธีการผลักระยะเข้มรอบๆ ด้วยการทับ
ซ้อนกันของเทคนิคกับชั้นสีที่มีความโปร่งแสงหลายๆ ชั้น จนสร้างให้เกิดมิติลึกลวงตาในส่วนเงามืด
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 9 - 12
ที่มาแนวความคิดของผลงาน เกิดจากความคิดและจินตนาการจากเรื่อราวของพันธุกรรม
ศาสตร์ เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ในหนึ่งเมล็ดคือหน่วยพันธุกรรมทางชีวภาพที่ยิ่งใหญ่ เป็นความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติ ซึ่งภายในบรรจุด้วยพลังงานทางชีวภาพที่จะแปรเปลี่ยนเป็นต้น ราก ใบ ดอก ผล ผืน
ป่า แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยให้แก่สรรพชีวิต
การจัดวางองค์ประกอบในผลงานชุดนี้ ใช้วิธีลด ตัดทอน เหลือเพียงสาระสาคัญซึ่งเป็น
แก่นของเรื่องราว สัมพันธภาพในธรรมชาติที่ต้องการนาเสนอสื่อให้เห็นสาระของการก่อเกิดที่เกี่ยว
เนื่องกันของสรรพสิ่ง ภายในพื้นที่ของความสงบภายในจิตใจ ด้านเทคนิควิธีการ สร้างรูปทรงให้
กลมกลืนกับบรรยากาศ ให้ความสาคัญกับพื้นที่ว่าง เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงอากาศเบาสบาย โดยใช้
เทคนิคสีที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงซ้อนทับกันเป็นชั้นบางๆ จนเกิดระยะลึกลวงตา
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ภาพที่ 44 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน ชีวมวล
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
80 X 130 ซม.
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ภาพที่ 45 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 46 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน สัมพันธภาพ
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
80 X 130 ซม.
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ภาพที่ 47 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2
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ภาพที่ 48 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน ชีวะมณฑล
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
140 X 185 ซม.
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ภาพที่ 49 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3
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ภาพที่ 50 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน ข่ายใยชีวิต
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
120 X 150 ซม.
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ภาพที่ 51 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4
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ภาพที่ 52 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน นิเวศสมุทร
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
140 X 170 ซม.
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ภาพที่ 53 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5
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ภาพที่ 54 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน ทะไลลามะ
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
150 X 120 ซม.
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ภาพที่ 55 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6
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ภาพที่ 56 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7
ชื่อผลงาน เมล็ดพันธ์แห่งชีวิต
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
75 X 100 ซม.
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ภาพที่ 57 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7
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ภาพที่ 58 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8
ชื่อผลงาน มหัศจรรย์พันธุกรรม
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
75 X 200 ซม.
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ภาพที่ 59 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8
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ภาพที่ 60 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 9
ชื่อผลงาน เสียงเพรียกจากสายลม
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
110 X 140 ซม.
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ภาพที่ 61 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 9
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ภาพที่ 62 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 10
ชื่อผลงาน ฤดูกาลแห่งชีวิต
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
110 X 140 ซม.
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ภาพที่ 63 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 10
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ภาพที่ 64 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 11
ชื่อผลงาน ชีวภาพสีทอง
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
170 X 130 ซม.
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ภาพที่ 65 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 11
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ภาพที่ 66 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 12
ชื่อผลงาน เนรัญชรา
เทคนิค
สีน้ามันบนผ้าใบ
ขนาด
120 X 150 ซม.
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ภาพที่ 67 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 12

บทที่ 5
บทสรุป
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “สัมพันธภาพแห่งจิตวิญญาณธรรมชาติ ” เล่มนี้
ข้าพเจ้าได้แสดงกระบวนการทางความคิด การศึกษา และการสร้างสรรค์ ในรูปแบบของผลงาน
จิตรกรรม “กึ่งนามธรรม” แสดงวิธีคิดเป็นภาพหรือแบบ “อัตวิสัย” ผสมผสานกันระหว่างความเป็น
จริงกับจินตนาการ จากเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสออกไปเดินทางสารวจโลกธรรมชาติรอบๆ
ตัว พบเห็นแง่มุมทางความหมาย ความคิด และความรู้สึก ในระดับการรับรู้ร่วมกับภายในจิตใจ จน
เกิดความตระหนักรู้ถึงสัจธรรมการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ กระแสแห่งการเกิดขึ้นและดับไปของ
สรรพสิ่ง เป็นเพียงภาพสะท้อนให้เห็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่ของสรรพสิ่ง เชื่อมโยง
ผูกพันกันเกิดเป็นระบบของเครือข่ายพลังงานที่ไหลผ่านสิ่งมีชีวิตทุกชนิ ด ทุกพลังงานเป็นเพียงการ
หยิบยืมมาใช้ แล้ววันหนึ่งก็ต้องส่งคืนกลับไป
การสัมผัสรับรู้ของมนุษย์ สามารถรับรู้การมีอยู่ของโลกและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวได้ด้วย
ประสาทสัมผัส เมื่อรับรู้ได้ว่ามีสิ่งอื่นเกิดขึ้นอยู่รอบตัว จึงรับรู้ได้ว่ามีตัวเรา ในกระบวนการสร้างสรรค์
งานศิลปะก็เช่นกัน นอกจากต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกแล้ว ต้องใช้ความรู้สึกจากภายในจิตใจ หรือ
การใช้ “ปัญญาญาณ” เป็นความสามารถในการมองเห็น การดารงอยู่ที่แท้จริง ซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
สิ่งต่างๆ การเรียนรู้ศิลปะ ก็เหมือนกับการเรียนรู้ชีวิต การพัฒนาประสาทสัมผัส ผ่านจิตใจที่สะอาด
รู้จักความว่าง สัมพันธ์กับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างแนบแน่น
ด้านผลงานสร้างสรรค์ในช่วงเวลาทาวิทยานิพนธ์ทั้งหมด มีอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่าง
กันตามความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ตามแต่ช่วงเวลาขณะนั้น สอดแทรกเรื่องราว
ภายในธรรมชาติ ทัศนคติ แง่มุมทางความคิด ความหมาย เป็นการสื่อสารโดยใช้ภาษาแห่งความรู้สึก
เมื่อพิจารณาจากผลงานจะดูไม่รู้ว่าเป็นรูปของอะไรที่ชัดเจน แต่จะรู้สึกถึงรูปร่างรูปทรง ที่ค่อยๆ
ปรากฏของสิ่งมีชีวิตที่ดูแปลกตา แต่ก็มีความคุ้นเคย เป็นการเปิดพื้นที่ว่างทางจินตนาการให้แก่ผู้ ชม
ได้รับรู้ และจินตภาพถึงเรื่องราวของชีวิตในแง่มุมต่างๆ
ทั้งนี้ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในเอกสารประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ เป็น
การบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ที่มีพัฒนาการ คลี่คลาย ความคิดในการสร้างสรรค์ ตลอดจนการ
พัฒนา ค้นคว้า ทดลองหาความเป็นไปได้ของเทคนิคในด้านต่างๆ นามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับการสร้างสรรค์ผลงานมาตามลาดับ จนบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี ท้ายที่สุด ข้าพเจ้าหวังว่า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะนามาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งในแวดวงนักศึกษาศิลปะ และบุคคลทั่วไปได้
เป็นอย่างดี
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - สกุล
เกิด
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555

สิทธิโชค นวมเจริญ
17 สิงหาคม 2532
56 หมู่ที่ 6 ตาบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อาเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

สาเร็จการศึกษาโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ส าเร็ จ การศึ ก ษาศิ ล ปบั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 2 สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2556
ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ คณะจิ ต รกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการแสดงผลงาน
พ.ศ. 2554
นิทรรศการ UOB Painting of the Year ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
นิทรรศการภาพลวงตาแห่งความสุข ณ แอ็ดบองแกลอเรีย ตลาดบองมาเช่
กรุงเทพฯ
พ.ศ.2555
นิทรรศการ จิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 14 ณ หอศิลป์ท้องพระโรง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
นิทรรศการศิลปกรรม “นาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 24 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
นิทรรศการโครงการประกวดศิลปกรรม “ต้นโพธิ์” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
นิ ท รรศการศิ ล ปนิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย ณ หอศิ ล ป์ พ ระราชวั ง
สนามจันทร์ นครปฐม
พ.ศ.2558
นิ ท รรศการประกวดผลงานจิ ต รกรรม India @ Bangkok Art competition
2015 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
นิ ท รรศการ The 2nd International Creative Art Disseminating (ICAD)
2015 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
บทความเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่วิชาการ Veridian E– Journal, Silpakorn
University ฉบับ International (Humanities;Social Sciences and Art) ปี
ที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
เกียรติประวัติ
พ.ศ.2558
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษานิโคล จี จอห์น
รางวัลชมเชย India @ Bangkok Art competition 2015

