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บทที่ 1
บทนํา
ทุกสรรพสิ่ งต่างๆในโลกใบนี้ลว้ นมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่ องกันทั้งในทางรู ปธรรม
และนามธรรมซี่ งอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือการเกิดและดับ เป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวิต
อันเป็ นสัจธรรมส่ วนหนึ่ งของวัฎจักรชี วิต สภาวะการเปลี่ยนแปลงหรื อเสื่ อมสลายตามกาลเวลา
จึงเป็ นกลไกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลในการมีอยูข่ องสรรพสิ่ งทั้งหลาย
ธรรมชาติสร้างการรับรู ้ผ่านประสาทสัมผัสทางอวัยวะต่างๆได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ส่ งผลให้เกิดการจดจํา จากวัยเด็กเมื่อจิตได้รับรู ้สิ่งต่างๆจากภายนอกที่แตกต่างกัน ก็เริ่ มมีความทรง
จํามากขึ้น เมื่อมีความทรงจํามากก็เกิ ดการปรุ งแต่งทางจิ ตมากขึ้นด้วย เกิ ดความอยากหรื อกิ เลส
กลายเป็ นความยึดมันถือมัน่ ในที่สุดและเมื่อยึดถือ จิตก็เกิดความมทุกข์เพราะสิ่ งทั้งหลายของโลก
ล้วนแล้วไม่คงที่ถาวร
สังขารเป็ นผลที่ ทาํ ให้เกิ ดปั จจัยปรุ งแต่ง ปั จจัยที่ ทาํ ให้สิ่งต่างๆมาประกอบกันเป็ น
สังขารได้ อาจเป็ นธรรมชาติ คนหรื อสัตว์ก็ได้ตลอดจนวัตถุต่างๆที่มนุ ษย์นาํ มาปรุ งแต่ง เรี ยกว่า
ปั จจัย เกิดเป็ นสังขารขึ้นได้และจะมีผลไปได้ยา่ งไร ขึ้นอยูท่ ี่ปัจจัยที่มาปรุ งแต่งทําให้เกิดเป็ นสังขาร
ขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นสังขารเช่นใด ก็จะต้องอยูเ่ พียงชัว่ คราวไม่มีที่อยูย่ งั่ ยืนตลอดไป
ได้ อยู่เพียงชัว่ คราวเร็ วบ้างหรื อช้าบ้างตามกําลังของเหตุที่มีมาก่อนที่จะมีการปรุ งแต่งขึ้นและตาม
กําลังของเหตุภายหลัง ซึ่ งจะเป็ นไปในทางอุปถัมภ์ที่ช่วยสงเคราะห์ให้อยูต่ ่อไปหรื อในทางตัดรอน
หมายความว่า เหตุที่อาจจะทําให้ถูกทําลายลง 1 อันเป็ นสัจธรรมหรื อความจริ งที่เกิดขึ้นตามหลักคํา
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สอนทางพุทธศาสนาที่วา่ ด้วยเรื่ อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การเกิดขึ้นตั้งอยูแ่ ละดับไป เป็ นวัฎจักของ
ชีวิตทุกสรรพสิ่ งในโลกต้องมีการเกิดและดับไปทั้งสิ้ น ภาวะการเปลี่ยนแปลงหรื อเสื่ อมสลายตาม
กาลเวลาจึ ง เป็ นกลไกที่ ธ รรมชาติ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล ในการมี อ ยู่ข องสรรพสิ่ ง ทั้ง หลาย
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, โลกในพระพุทธศาสนา, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.dharma-gateway.com/ubasok/kukrit/kukrit-11.htm
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
มนุ ยษ์มีก ลไกทางสมองที่ ซับซ้อนซึ่ งธรรมชาติ สร้ างขึ้ น ให้เกิ ด การรั บรู ้ จดจําและ
เรี ยนรู ้ในสิ่ งต่างรอบตัวอันเรี ยกว่าประสบการณ์ เกิดเป็ นความคิดที่ส่งผลไปสู่ การกระทํา เป็ นตัว
สร้ างให้มนุ ษย์มีความรู ้ สึกหรื อเกิ ดอารมณ์ ต่างๆเช่ น ความทุกข์ ความสุ ขและอื่ นๆ ความรู ้ สึก
เหล่านี้ มีผลมาจากปั จจัยภายนอกเป็ นตัวกระทํา การรับรู ้สภาวะการเปลี่ยนสภาพของสังขารจึงเป็ น
เหตุของความทุกข์ ทั้งร่ างกายและจิตใจ การยิดติดและไม่สามารถยิดมัน่ เอาเป็ นของตนได้จึงเป็ น
เหตุของความทุกข์ซ่ ึงจะมากหรื อน้อยก็ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละบุคคลและวาระของปั จจัยภายนอกผนวกกับ
ความยึดมัน่ ในตนเอง
การรับรู ้ถึงสภาวะการเสื่ อมสลาย (การตายหรื อการสูญเสี ยของบุคคลใกล้ตวั ) นั้นก็เป็ น
เรื่ องปรกติเป็ นกฎของธรรมชาติในการดํารงชีวิต มนุษย์ปุถุชนที่ตกอยูใ่ นสภาวะเหล่านี้ จะรู ้สึกเศร้า
เสี ยใจ หรื ออาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย ซึ่ งก็เป็ นผลตามแต่ความสัมพันธ์ความผูกพันของผูท้ ี่ประสบณ์
เหตุการณ์เหล่านี้ ข้าพเจ้าก็เป็ นมนุ ษย์คนหนึ่ งที่จะต้องพบกับเหตุการณ์การสู ญเสี ยต่างกันแต่ว่าจะ
เร็ วหรื อช้านั้นก็ตามแต่วาระของบุคคลใกล้ชิดรอบตัว
หากมองให้ลึกลงไปสภาวะการเกิดดับในทางพุทธศาสนาได้กล่าวว่า สิ่ งทั้งหลายที่เรารู ้
เห็นนั้น ล้วนแต่มีความเกิดขึ้นและแตกสลายอยู่ภายในตลอดเวลาแต่ความเกิดดับนั้นเป็ นไปอย่าง
หนุนเนื่ องติดต่อกันเร็ วมาก คือ เกิด-ดับ-เกิด-ดับ-เกิด-ดับ ฯลฯ ความเป็ นไปต่อเนื่ องรวดเร็ วยิ่งนั้น
ทําให้เรามองเห็นว่า สิ่ งนั้นคงที่ถาวร เป็ นอย่างหนึ่ งอย่างเดิม ไม่มีความเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป สังเกตดู หรื อไม่เห็นกันนานๆ เมื่อพบกันอีกจึงรู ้ว่าได้มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเดิม
แต่ ค วามเป็ นจริ ง ความเปลี่ ย นแปลงนั้น เกิ ด ขึ้ น อยู่ตลอดเวลาที ล ะน้อยและต่ อเนื่ อ งจนไม่ เห็ น
ช่องว่าง 2
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ทุกสิ่ งมีชีวิตในโลกใบนี้ยอ่ มมีจุดที่เกิดขึ้นและดับลง ความตายจึงเป็ นกลไกที่ธรรมชาติ
สร้างขึ้นเพื่อสร้างสมดุลในการดํารงอยู่ ทุกสรรพสิ่ งรอบตัวอันเป็ นปัจจัยภายนอกผนวกกับกาลเวลา
ส่ ง ผลต่ อ สภาวะที่ เ กิ ด จากเหตุ แ ละปั จ จัย ปรุ ง แต่ ง ขึ้ น จากการค้น คว้า ถึ ง เหตุ แ ห่ ง การเกิ ด ดับ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 42 [ฉบับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11], 71. เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก, http://www.watnya
naves.net/uploads/File/books/pdf/buddhadhamma_extended_edition.pdf
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ทําให้ขา้ พเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตซึ่ งสังขารก็เป็ นเพียงกลไกธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นเพิ่อสร้าง
สมดุลในการดํารงชีวิต
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. นําเสนอเรื่ องการเสื่ อมของสังขาร เพื่อกระตุน้ ศีลธรรมคุณธรรมและคุณค่าของการ
ดํารงอยู่
2. ค้นคว้าแนวคิดเรื่ องวัฎฎะสงสาร การมีอยูเ่ กิดขึ้นและดับไปเพื่อสร้างสัญญะที่แสดง
ให้เห็นภาวะของการเสื่ อมสลาย ความไม่ยง่ั ยืน
3. ค้นคว้าแนวคิดเรื่ องสัจจะนิยม/ภาพเหมือนจริ งกับหลักศาสนา
4. ศึกษาหลักปฎิบตั ิเพื่อฝึ กฝนทางจิตใจของศาสนาพุทธผ่านหลักคําสอน
5. ศึกษาสัญลักษณ์และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตาย
สมมติฐานของการศึกษา
การทํา งานชุ ด วิ ท ยานิ พ นธ์ น้ ี ข้า พเจ้า ต้อ งการนํา เสนอภาพจิ ต รกรรมในรู ป แบบ
การศึกษาสัจจะนิยม ที่ให้ความสําคัญกับรายละเอียดทางกายภาพแสดงออกถึงความสงบการปล่อย
วางอย่างมีสติ โดยซ่อนสัญญะทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการดับการเกิดอันละเอียด เช่น การเปลี่ยน
สภาพของสิ่ งมี ชีวิต การเสื่ อมสลาย ความไม่แน่ นอนยัง่ ยืนและใช้วสั ดุ ที่สามารถสื่ อความหมาย
ในลักษณะที่ เป็ นสัญญะแห่ งการเปลี่ยนแปลงและเสื่ อมสลาย โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดการสร้ างสมาธิ
และปั ญญาระลึกได้ถึงเหตุของความกลัวต่างๆ โดยเฉพาะความเสื่ อมของสังขารและความตาย
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตของแนวความคิด แสดงเนื้ อหาของสัจจะที่เกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลง
ของกาลเวลา ร่ องรอย การสลาย โดยใช้หลักของสัญญะเพื่อนําไปสู่ การตีความคุณค่าของสังขาร
ความเปลี่ยนแปลงและความตาย
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2. ขอบเขตของรู ปแบบ ผลงานจิตรกรรมเทคนิ คผสมในชุดนี้ เป็ นรู ปแบบเหมือนจริ ง
(Realistic Painting) มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ น 2 มิติ โดยการใช้วสั ดุที่แสดงออกถึงการเสื่ อมสลาย
สร้างสรรค์ร่วมกับงานจิตรกรรม
3. ขอบเขตของวิธีการ ข้าพเจ้าใช้เทคนิ คจิ ตรกรรมผสม โดยใช้เทคนิ คสี น้ าํ มันบน
ผ้าใบ ดินและวัสดุอื่นๆ ที่ให้ความรู ้สึกถึงความเสื่ อมสลาย
ขั้นตอนของการศึกษา
1. สั ง เกตและวิ เ คราะห์ ส ภาวะการเปลี่ ย นแปลงของบุ ค คลและสิ่ ง ต่ า งๆรอบตัว
เช่ น การเปลี่ ย นแปลงของร่ างกาย ผิ ว หนั ง การผุ ก ร่ อน ย่ อ ยสลายและอื่ น ๆ ทํา การศึ ก ษา
และเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ นํามาสรุ ปหาภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงความคิดไปสู่ สญ
ั ญะของสังขาร
2. ศึ ก ษาทฤษฎี สั ญ ญะจากนั ก คิ ด นั ก ปรั ช ญาและหลัก คํา สอนหลัก ปฎิ บ ัติ ใ น
พุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสังขารและความตาย
3. ทํา ภาพร่ างต้น แบบคร่ าวๆด้ ว ยการสเก็ ต ภาพขาวดํา ลงบนกระดาษเพื่ อ หา
แนวทางการใช้สั ญ ลัก ษณ์ ร วมทั้ง ทดลองหาวัส ดุ ต่ า งๆที่ จ ะนํา มาแทนค่ า ในการแสดงความ
เสื่ อมสลายก่อนสร้างภาพต้นแบบ
4. สร้างภาพต้นแบบ โดยการจัดวางท่าทางของคนและสิ่ งของ กําหนดความสว่างมืด
และทิศทางของแสงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัสดุที่เลือกใช้ เพื่อนําภาพต้นแบบไปขยายเป็ น
ชิ้นงานต่อไป
5. สร้ า งสรรค์ผ ลงาน โดยการสัง เกตและการเปรี ย บเที ย บภาพถ่ ายต้น แบบกับ ตัว
ผลงานเพื่อให้ผลงานมี ความถูกต้องสมจริ งตามหลักสัจจะนิ ยม รวมทั้งแนวความคิดที่ ตอ้ งการ
นําเสนอความจริ งที่เป็ นมากกว่าข้อเท็จจริ ง
6. นําผลงานเข้าสู่การสัมมนาและตรวจวิจารณ์เพื่อหาจุดบกพร่ องและแก้ไขให้มีความ
เหมาะสม
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของลําดับอายุ เพศ ศึกษาความสัมพันระหว่างร่ างกาย
และจิตใจ
2. สาเหตุ ค วามเปลี่ ย นแปลงของร่ างกายมนุ ษ ย์แ ละสิ่ ง ต่ า งๆรอบตัว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
สิ่ งที่หายไปเสื่ อมไปลดลง
3. ค้นคว้าทดลองวัสดุ ทางธรรมชาติ ใหม่ๆที่ สามมารถนํามาเป็ นสื่ อในการตี ความ
คุณค่าของสังขาร
4. ค้น คว้า และทดลองวัส ดุ ที่ ส ามารถนํา มาแทนค่ า ความหมายเพื่ อ ให้ ป ระสาน
กลมกลืนกับเนื้อหา
แหล่งข้ อมูล
1. ศึกษาข้อมูลประสบการณ์ ในชี วิตจากบุคคลใกล้ชิดรอบตัวที่สร้ างแรงบันดาลใจ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของการเปลี่ยนแปลง
2. ศึกษาสภาพแวดล้อมรอบตัวที่คุน้ เคยเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงการเสื่ อมสภาพ
3. ห้องสมุด (หนังสื อที่เกี่ยวข้อง บทความ หลักปรัชญาหรื อสู จิบตั ิผลงานของศิลปิ นที่
เกี่ยวข้อง)
4. ศึกษาข้อมูลจากหนังสื อ บทความ สื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อวีดีโอที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับคํา
สอนทางพุทธศาสนา
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการสร้ างสรรค์
1. อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล
2. ข้อมูลจากสิ่ งแวดล้อม,วัตถุ,บุคคลใกล้ตวั
3. ภาพถ่ายและอุปกรณ์ที่นาํ มาใช้ในการสร้างภาพต้นแบบ
4. อุปกรณ์ที่ใช้ปฎิบตั ิงานจิตรกรรม

บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างสรรค์
ในการสร้ างสรรค์ผลงานจิ ตรกรรม ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการทาง
ความคิดและการนําเสนอให้ตรงกับความรู ้สึกของตนเองมากที่สุด ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งผ่านการกลัน่
กลองประสบการณ์และการตีความหมายข้อมูลต่างๆอันนําไปสู่ แนวทางการสร้างสรรค์ต่อไป
แนวความคิดและทีม่ าของแรงบันดาลใจ
เนื่ อ งจากวัย และอายุที่ ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆของข้า พเจ้า ทํา ให้ ข ้า พเจ้า สั ง เกตเห็ น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆของร่ างกายตนเองตามกาลเวลา จากวัยเด็กจนถึงปั จจุบนั รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เคยอยูอ่ าศัย เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อยๆ มีการทรุ ดโทรมและเพิ่มขึ้นของสิ่ งต่างๆ เช่นสิ่ งของ
เครื่ องใช้ อาคารบ้านเรื อนต่างๆ บุคคลรอบข้างเจ็บป่ วย เกิดอุบตั ิเหตุและการเสี ยชีวิตของญาติพี่นอ้ ง
รวมถึงคนใกล้ตวั จากเหตุการณ์เหล่านี้ ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งสะเทือนใจต่อตัวข้าพเจ้าเอง ทําให้ขา้ พเจ้าหันมา
ใส่ ใจกับสิ่ งต่างๆรอบตัวมากขึ้นโดยการสังเกตตนเองและบุคคลใกล้ชิด จากอดีตผ่านความทรงจํา
ต่างๆ เช่ นภาพถ่าย หรื องานที่ขา้ พเจ้าเคยสร้างขึ้น การเขียนภาพเหมือนตนเองและคนใกล้ตวั อยู่
บ่อยๆ เมื่อย้อนมองดูจะเห็นถึงวิวตั นาการที่เปลี่ยนแปลงไปทางกายภาพเช่ น รู ปหน้าที่เปลี่ยนไป
ผิวพรรณ สี ผม
การรั บรู ้ ถึงการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งต่างๆรอบตัวจึ งทําให้ขา้ พเจ้าเกิ ดความทุกข์และ
ความสุ ข ตามภาวการณ์ รับรู ้ ในขณะนั้นๆซึ่ งทําให้ขา้ พเจ้าตระหนักและเห็ นคุณค่าของการเกิ ด
และดับ การเพิ่มขึ้นการแปลี่ยนแปลงและความเสื่ อมสภาพ ทางกายภาพต่างๆทําให้เกิดแรงบันดาล
ใจในทางอารมณ์ความรู ้สึกในแง่ของความสะเทือนใจ การตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและนําไปสู่
การตีความสัญญะในการรับรู ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ ผ่านคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเข้าใจความ
จริ งในการเกิดและดับของสิ่ งต่างๆรอบตัว
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อิทธิพลทีไ่ ด้ รับในการสร้ างสรรค์
จากความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมรอบตัว
ข้าพเจ้าได้แบ่งลําดับการเรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยผ่านทฤษฎีคาํ สอนทาง
พุท ธศาสนาที่ ว่ า ด้ว ยเรื่ อ งของไตรลัก ษณ์ (การเกิ ด ขึ้ น ตั้ง อยู่แ ละดับ ไป) ต่ อ กระบวนการทาง
ธรรมชาติในถานะการปรุ งแต่งทางจิต (สังขาร) ไว้ดงั นี้คือ
1. การเกิ ดขึ้ น ของสรรพสิ่ ง ต่ า งๆข้าพเจ้าได้ตระหนักเห็ น ถึ งการเจริ ญเติ บโตและ
เพิ่มขึ้นจากสภาพแวดล้อมรอบตัว (สังเกตจากบุคคลใกล้ชิด) ยกตัวอย่างเช่น การเกิดของมนุษย์ การ
เพิ่มขึ้นของจํานวนอาคารสิ่ งปลูกสร้าง การผลิดอกออกผลของธรรมชาติ ซึ่งเป็ นสิ่ งปกติของวัฎจักร
ชี วิตที่สร้างขึ้นตลอดเวลา จะสังเกตเห็นว่าการเกิดขึ้นของทุกสิ่ งอย่างนั้นล้วนมีความสัมพันธ์กนั
ทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ นการเกิดขึ้นของมนุษย์ต่างก็มีปัจจัยเป็ นตัวกระทําให้เกิดขึ้นทั้งสิ้ น
2. การดํา รงอยู่ ข องชี วิ ต ต่ า งก็ มี ก ารพัฒ นารู ป แบบของตนเองในการอยู่ อ าศัย
ยกตัวอย่าง สัตว์มีวิวฒั นาการในการเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตามสภาพแวดล้อม
สภาพอากาศ อาหาร มนุ ษ ย์มี ก ารพัฒ นา การเรี ยนรู ้ จะสั ง เกตได้ว่ า ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งนี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนัน่ ก็เพระเหตุปัจจัยที่เป็ นผูถ้ ูกกระทําและเป็ นผูก้ ระทํา
3. การดับ จะสังเกตว่าสิ่ งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่มีขอ้ ยกเว้น ต่างก็ตอ้ งเสื่ อมสลายหมด
สภาพไปตามกาลเวลาและเกิดสิ่ งใหม่หมุนเวียนต่อเนื่องไม่รู้จบ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการเสื่ อมสลายของธรรมชาติ
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงการเปรี ยบเทียบของช่วงอายุ
อิทธิพลทีไ่ ด้ รับจากงานศิลปกรรม
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น อิทธิ พลจากงานศิลปกรรมก็เป็ นปั จจัย
หนึ่งที่สาํ คัญในการนํามาเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ การได้ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด รู ปแบบ
และวิธีก ารนําเสนอของศิ ลปิ นที่ มีการยอมรั บในระดับสากลก็เป็ นสิ่ งสํา คัญต่อการสร้ างสรรค์
ผลงาน
ข้าพเจ้ามีความสนใจในผลงานจิตรกรรมของศิลปะแนวเหมือนจริ ง (Realistic) ตั้งแต่
ยุคศิลปะสมัยเรอเนสซองส์ (Renaissance)จนถึงยุคศตวรรษที่20

ซึ่ งมี วิวฒ
ั นาการทั้งทางด้าน

รู ปแบบและแนวความคิดที่เป็ นเป็ นเอกลักษณ์ตามแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะจิตรกรรมในยุคบาโรก
(Baroque) ซึ่ งมีลกั ษณะเด่นในรู ปแบบเหมือนจริ งโดยจะเน้นความเป็ นนาฏกรรม สื่ อสารในเรื่ อง
ของศาสนาโดยใช้วิธีจูงใจและสะเทือนอารมณ์ ต่อผูช้ มโดยตรง เป็ นศิลปะที่เน้นทางอารมณ์และ
ความรู ้สึก ด้วยรู ปแบบที่เหมือนจริ งผสมกับการสื่ อสารด้วยภาษาภาพทางกาย สี หน้า ท่าทาง หรื อ
แม้กระทัง่ วัตถุ ข้าพเจ้าจึงได้รับอิทธิพลจากรู ปแบบการแสดงออกในทางจิตรกรรมในยุคนี้มากที่สุด
บาโรก(Baroque)เป็ นยุ ค สมั ย หนึ่ งของศิ ล ปะตะวั น ตกซึ่ งเริ่ มประมาณต้ น
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 โดยลักษณะเด่นจะเน้น สื่ อสารเรื่ องราวไปในทางศาสนาและวีระชนต่างๆ เช่น
ประวัติพระเยซู หรื อนักบุญต่างๆ ศิ ลปะแบบบาโรกเป็ นศิ ลปะที่ เน้นทางอารมณ์ และความรู ้ สึก
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ทางนาฏกรรม (dramatic presentation) มีความอลังการเต็มไปด้วยลวดลายอันละเอียด สี แสงและเงา
จัดโดยมุ่งหมายคือทําให้ผชู ้ มเข้าใจศิลปะได้ง่ายขึ้นโดยไม่ตอ้ งตีความหมายที่ศิลปิ นแอบแฝงเอาไว้1
0

ภาพที่ 3 ภาพผลงานของ Caravaggio
ที่มา: Caravaggio, Salome with the Head of John the Baptist [Painting], accessed November 28,
2015, available form https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Caravaggio
SalomeMadrid.jpg
Caravaggio เป็ นจิตรกรสมัยบาโรกคนสําคัญของประเทศอิตาลี่ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 17
เป็ นจิ ต รกรที่ เ ด่ น ในการเขี ย นภาพสี น้ ํา มัน ข้า พเจ้า สนใจในวิ ธี ก ารสร้ า งรู ป แบบผลงานของ
Caravaggio ในการให้แสงเงาที่ดูลึกลับประกอบกับการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ เช่น พื้นที่ว่างซึ่ ง
เป็ นส่ วนช่ วยให้บุคคลหรื อตัวละครในภาพแสดงอารมณ์และทิศทางได้อย่างเต็มที่และยังแสดง
อารมณ์ของความเป็ นมนุ ษย์ได้ออกมาสมจริ งและมีความรู ้สึก การวางลักษณะท่าทางในแบบเทียบ
ได้กบั ท่าทางอย่างโอ่อ่าแบบตัวละครโอเปร่ า โดยจะแสดงความขัดแย้งในตัวแบบจะเห็นได้จากการ
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , บารอก, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/บารอก
1
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วางไหล่และสะโพกจะวางบิดจากกัน การวางท่าอย่างขัดแย้งกันทําให้ผดู ้ ูภาพมีความรู ้สึกเหมือนตัว
แบบกําลังจะเคลื่อนไหว

ภาพที่ 4 ภาพผลงานของ Rembrandt
ที่มา: Rembrandt, Self Portrait [Painting], accessed November 28, 2015, available form
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Rembrandt_-_Clowes_selfportrait,_1639.png
Rembrandt เป็ นจิตรกรและช่างพิมพ์ชาวเนเธอร์แลนด์ในในช่วงศตวรรษที่ 17 มีชื่อ
เสี ยงโด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งของโลก ผลงานของ Rembrandt ทําให้เนเธอร์แลนด์รุ่ งเรื องสุ ดขีดหรื อ
ที่เรี ยกว่ายุคทอง (Dutch golden age) และเป็ นผูม้ ีอาํ นาจทั้งด้านอิทธิ พลการเมือง วิทยาศาสตร์
พาณิ ชย์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องจิตรกรรม
ข้าพเจ้าสนใจในผลงานของ Rembrandt ในทางแนวความคิดจะสังเกตได้ว่าเขาเขียน
ภาพเหมือนตนเองไว้จาํ นวนมากในระยะเวลาหลายสิ บปี ซึ่ งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดที่สุด
คือ ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปแก่ชราลงและหากสังเกตลึกลงไปฝี แปรงก็เปลี่ยนตามไปด้วยข้าพเจ้า
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จึงสนใจในวิธีการพัฒนาการทํางานของศิลปิ นคนนี้
ในทางรู ปแบบ Rembrandt เป็ นศิลปิ นที่เด่นในการควบคุมแสงและเงาเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ซึ่ งข้าพเจ้าสังเกตเห็นถึงการให้ความสําคัญและไม่สําคัญของการควบคุมแสงสว่าง มืด
ในผลงานจิตรกรรมของ Rembrandt ซึ่ งถ่ายทอดความรู ้สึกของมนุ ษย์ลงในภาพได้อย่างสมบูรณ์
และลงตัว
ในทางเทคนิ ควิธีการ กรรมวิธีในการให้สี พื้นผิวและแสงเงา Rembrandt ถ่ายทอด
ความรู ้สึกของมนุษย์ลงในภาพได้อย่างสมบูรณ์และลงตัว การควบคุมความหนาบางของสี ลกั ษณะ
ของฝี แปรงที่สร้างผิวอันอ่อนนุ่มหรื อหยาบกระด้างของผลงาน
ข้าพเจ้าได้นาํ สไตล์และเทคนิ ควิธีการมาเป็ นแนวทางและแรงบันดาลในใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานงานของข้าพเจ้า

บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างสรรค์
รู ปแบบในการนําเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ของข้าพเจ้า เป็ นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ
ในลักษณะแนวเหมือนจริ งโดยใช้เทคนิ คผสม เป็ นการการใช้ภาษาทางสัญญะของวัตถุกบั ร่ างกาย
มนุษย์ บุคคลใกล้ตวั ที่มีความผูกพันธ์ ลักษณะของร่ างกายที่เปลี่ยนสภาพไปตามกาลเวลาแสดงถึง
การเกิดและดับ โดยมีเหตุจากการรับรู ้ความจริ งจากสภาพแวดล้อมรอบตัว ความรู ้สึกทางอารมณ์ซ่ ึง
สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นประสบการณ์ แ ละแรงบัน ดาลใจในสร้ า งสรรค์ผ ลงาน โดยมี ข้ ัน ตอนในการ
สร้างสรรค์ดงั นี้คือ
1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล
2. ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและประมวลความคิดเพื่อหาภาพต้นแบบ
3. ขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม
ขั้นตอนการศึกษาข้ อมูล
ข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีส่วนที่เป็ นเป็ นข้อเท็จจริ งซึ่ งเป็ น
ประสบการณ์ โดยตรงแล้วจึ งตี ความเป็ นความรู ้ สึกทางอารมณ์ ซ่ ึ งมี ข้ นั ตอนในการศึ กษาข้อมูล
ดังนี้คือ
1. จากประสบการณ์โดยตรงศึกษาลักษณะทางกายภาพของบุคคลใกล้ตวั ญาติพี่นอ้ ง
พ่อ แม่ รวมถึงสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ประกอบกับกับการเวลาที่ดาํ เนิ นไป ผ่านการสังเกตตั้งแต่อดีต
ที่เหลือเพียงความทรงจําและปั จจุบนั ร่ องรอยต่างๆที่เกิดขึ้นและหายไป ปั จจัยต่างๆที่ทาํ ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การร่ วงโรย การผุกร่ อน ซ่อมแซม การเสื่ อมสลาย ตลอดจนการเกิดขึ้นใหม่ สิ่ งเหล่านี้
เป็ นตัวกระตุน้ ทางอารมณ์และส่ งผลให้เกิดการตีความตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนา ซึ่ งทําให้
เกิ ด ความรู ้ ความเข้า ใจถึ ง สัจ ธรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ในโลกใบนี้ จากประสบการณ์ ก ารรั บ รู ้ ของข้าพเจ้า
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2. ศึ ก ษาสภาวะการเปลี่ ย นแปลงจากอดี ต จากภาพถ่ า ยหรื อวี ดี โ อที่ บ ัน ทึ ก ไว้
ซึ่ งเทคโนโลยีเหล่านี้ เป็ นการบันทึกข้อมูลในขณะนั้นๆไว้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเสริ มเติม
หรื อแต่ง ซึ่ งสําคัญในการศึกษาข้อเท็จจริ งเพื่อสังเกตการเปลี่ยนสภาพของร่ างกายจากอดีตซึ่ งผ่าน
ไปแล้ว ภาพถ่ า ยจึ ง เป็ นกระบวนการบัน ทึ ก ที่ ส ามารถตอบสอนองความคิ ด ได้อ ย่า งรวดเร็ ว
เปรี ยบเสมือนการบันทึกอารมณ์ความรู ้สึกของตนเองที่มีต่อวัตถุในขณะนั้นๆไว้
ขั้นตอนรวบรวมข้ อมูลและประมวลความคิดเพือ่ หาภาพต้ นแบบ
จากการตีความอารมณ์ความรู ้สึกของตนเองผ่านการรับรู ้การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งต่างๆ
ข้าพเจ้าใช้สัญญะที่ แสดงออกในรู ปทรงของคนที่ มีลกั ษณะเหมื อนจริ งอย่างตรงไปตรงมาตาม
เครื่ องมือบันทึกภาพ ซึ่งใช้วิธีการถ่ายภาพคนในลักษณะอาการต่างๆ อารมณ์ความรู ้สึกที่แสดงออก
ผ่านใบหน้าหน้าท่าทาง ซึ่งข้าพเจ้าแบ่งวิธีการทําภาพต้นแบบดังนี้
1. การบันทึกภาพต้นแบบ ใช้แบบของบุคคลใกล้ตวั ที่มีความผูกพันและเข้าใจวิถีใน
การดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลโดยตีความหมายจากเรื่ องราวชีวิต จากนั้นจึงทําการบันทึกภาพโดย
ดึงลักษณะเด่นของแต่ละบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดเช่น ร่ องรอยต่างๆ (แผลเป็ น รอย
เหี่ ยวย่นหรื อความอ่อนเยาว์ สดใส) เพื่อแสดงท่าทาง ความมืดสว่าง เพื่อให้เกิดภาษาและการตีความ
ในเรื่ องของสังขารที่แท้จริ ง
2. ใช้ภาพต้นแบบที่ ได้ ทําการสเก็ตภาพเพื่อหามุมมองและสร้ างสัญญะตามความ
สอดคล้องในลักษณะของรู ปร่ างคนและเทคนิ คที่ใช้ นํามาสร้างภาพร่ างก่อนการปฎิบตั ิงานจริ งโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ตกแต่งเพื่อหามุมมองที่ตรงกับการแสดงออก

14

ภาพที่ 5 ภาพถ่ายต้นแบบ

ภาพที่ 6 ภาพร่ างจากคอมพิวเตอร์
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ขั้นตอนในการสร้ างสรรค์ ผลงานจิตรกรรม
หลังจากที่ได้ภาพต้นแบบที่มีการกําหนดสัดส่ วนและพร้อมที่จะนํามาใช้เป็ นต้นแบบ
ในการสร้างสรรค์ ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือปฏิบตั ิงานจริ งโดยแบ่งเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดมาตราส่ วนของภาพถ่ายต้นแบบ เพื่อนํามาขยายภาพถ่ายที่ได้ลงบนเฟรม
ผ้าใบสี ขาว
2. การเตรี ยมผ้าใบ เป็ นผ้าใบผิวเรี ยบ ขึงลงบนกรอบไม้ โดยรองพื้นด้วยสี ขาวเพื่อให้
กระบวนการทางเทคนิค (ดิน) ทํางานอย่างเต็มที่เนื่องจากเป็ นเชื้อนํ้าและสี น้ าํ มันที่เป็ นเชื้อนํ้ามัน
3. การร่ างภาพ ใช้สดั ส่ วนจากภาพถ่ายต้นแบบมาขยายสเกลลงบนผ้าใบที่ได้เตรี ยมไว้
เพื่อกําหนดมาตราส่ วนให้เหมื อนกับรู ปถ่ายต้นแบบมากที่สุดและมีความถูกต้องตามหลักความ
เป็ นจริ ง
4. การลงสี จะแบ่งขั้นตอนย่อยออกเป็ น2ส่ วนคือ ส่ วนที่เป็ นสี น้ าํ มันบนผ้าใบกับส่ วน
ที่ใช้วสั ดุระบายลงบนเฟรม
4.1 ส่ วนที่เป็ นสี น้ าํ มัน เริ่ มจากการเว้นส่ วนที่จะใช้วสั ดุเขียน (ดิน) ไว้เป็ น
พื้นเฟรมโดยจะเริ่ มเขียนส่ วนที่เป็ นสี น้ าํ มันก่ อนโดยเริ่ มขึ้นสี ทีละชั้นที ละชั้นจากภาพรวมของ
ผลงาน พอสี เริ่ มมีความแน่นและสัดส่ วนถูกต้องก็จะเริ่ มลงลายละเอียดจนสมบูรณ์
4.2 ส่ ว นที่ ใ ช้ว ัส ดุ เ ขี ย นนั้น ข้า พเจ้า เลื อ กใช้ดิ น เป็ นหลัก ในการเขี ย น
เนื่ องจากเป็ นวัตถุดบั ที่สอดคล้องกับแนวคิดและจัดการกับการเขียนได้ง่ายโดยยึดหลักในการเขียน
แบบโปร่ งแสงโดยจะเริ่ มจากการเขียนสี อ่อนสุ ดและค่อยๆเพิ่มนํ้าหนักและความหนาของดิ นขึ้น
เรื่ อยๆจนถึงนํ้าหนักสุ ดท้ายและใช้วสั ดุอื่นๆประกอบด้วยเล็กน้อยเพื่อให้ผลงานดูน่าสนใจยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 7 ภาพขั้นตอนในการทํางาน
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ความสํ าคัญของเทคนิคและวัสดุ
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์ของข้าพเจ้ามีกรรมวิธีที่แตกต่างจากงานในชุด
ก่อนๆ ซึ่ งมีการใช้เทคนิ คผสมกับการเขียนรู ปด้วยสี น้ าํ มันตามแบบจิตรกรรม โดยการใช้วสั ดุผสม
กันนั้นข้าพเจ้าสามารถควบคุ มกลวิธีในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ ได้ตรงตามจุดประสงค์ตาม
แนวความคิดที่ต้ งั ไว้ โดยเทคนิ คในการเขียนภาพทางจิตรกรรมนั้นข้าพเจ้าแบ่งออกเป็ นสองส่ วน
ดังนี้คือ
1. เทคนิ คสี น้ าํ มัน กลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานจิ ตรกรรมของศิลปิ นก็จะมีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ยุค สมัย แนวคิด ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าเทคนิ คสี น้ าํ มันนั้นเป็ นเทคนิ คที่ศิลปิ น
ส่ วนมากเลือกใช้ เนื่องจากมีคุณสมบัติหลายอย่างซึ่งเราสามารถควบคุมได้เช่น ควบคุมเวลา แห้งเร็ ว
หรื อช้า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ตัวกลาง (Medium) ที่ ใช้ผสม ความบางหนาและพื้นผิวของสี ซ่ ึ งขึ้นอยู่กับ
ปริ มาณเนื้ อสี ส่วนผสมและชนิ ดของแปรงที่ใช้ ขนนุ่ มอ่อน ซึ่ งสิ่ งที่กล่าวมานี้ เทคนิ คสี น้ าํ มันจึ ง
ให้ผลสําเร็ จออกมาได้อย่างขีดสุ ดในการถ่ายถอดออกมาในรู ปแบบเหมือนจริ ง ข้าพเจ้าใช้เทคนิคสี
นํ้ามันเนื่องจากลักษณะการเขียนภาพเหมือนสามารถเกลี่ยสี ให้เนี ยนหยาบบางได้ซ่ ึ งให้อารมณ์และ
ชีวิตของมนุษย์ได้ดีที่สุดตามที่ขา้ พเจ้าถนัด
2. เทคนิ ค ในส่ ว นที่ เ ป็ นวัส ดุ ดิ น เป็ นวัส ดุ ท างธรรมชาติ ที่ ข ้า พเจ้า เลื อ กนํา มาใช้
เนื่ องจากสามารถสื่ อสารเป็ นภาษาภาพได้ตรงแนวคิด นั่นคือการเสื่ อมสลาย ซึ่ งดิ นคือวัสดุ ทาง
ชี วภาพที่ย่อยสลายแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นซากพีช ซากสัตว์ มูลสัตว์ ต่างๆหรื อแม้กะทัง่ สิ่ งมีชีวิตที่ตาย
ตามธรรมชาติ แ ล้วเกิ ด การย่อยสลาย ซึ่ งมี ตวั แปลในการย่อยสลายนี้ เช่ น หนอน แมลง อากาศ
ความชื้นเป็ นต้น ในส่ วนที่กล่าวมีขา้ งต้นนั้นดินจึงมีภาษาที่สามารสื่ อสารถึงการสลายได้ดี ดินเป็ น
วัสดุทางธรรมชาติ การนํามาใช้จึงค่อนข้างละเอียดอ่อน มากกว่าสี น้ าํ มันเพราะความเคยชินในการ
ใช้วสั ดุสาํ เร็ จรู ปกับธรรมชาติต่างกัน การใช้ดินต้องมีการทดลอง ในสื่ อที่นาํ มาผสม ซึ่ งต้องใช้น้ าํ
เพราะนําสามารถละลายดินให้เหลวหรื อหนื ดตามต้องการได้ กาวที่นาํ มาผสมต้องมีการกะปริ มาณ
เนื่ องจากใส่ กาวมาก ผลที่ได้กบั กาวที่น้อยจะต่างกันฉะนั้นในการผสมแต่ละครั้งข้าพเจ้าก็จะดูว่า
แนวคิดรู ปแบบของงานจะต้องการสื่ อสารอะไรเช่นการแตกร้าวของดินที่แห้งแล้ว หรื อต้องการให้
หลุดหรื อร่ วงเองโดยธรรมชาติเป็ นบางส่ วนเป็ นต้น วิธีการเขียน อิงมาจากการเขียนแบบซ้อนทีละ
ชั้นจากนํ้าหนักอ่อนสุ ดไปหาเข้มสุ ดและพื้นผิวที่นาํ มารองรับต้องเป็ นสี ขาวเท่านั้นเนื่องจากลักษณะ
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จะคล้ายกับการใช้ดินสอวาดลงไปบนกระดาษสี ขาว ซึ่ งพื้นผิวที่เหมาะแก่การเขียนดินมากที่สุดคือ
ผ้าใบที่ผา่ นการรองพื้นด้วย gesso มาแล้วเนื่องจากผ้าใบมีผวิ ที่เป็ นลักษณะการทอมีร่องให้ยดึ ดินกับ
ผ้าให้ติดกัน ซึ้งจะทําให้กระบวนการนี้มีความคงทนและมีอายุในการเก็บรักษาที่นานขึ้น
ทัศนธาตุในการสร้ างสรรค์
ในการสร้ า งสรรค์ผ ลงานข้า พเจ้า ได้นํา เอาบุ ค คลใกล้ต ัว มาเป็ นรู ป แบบทางการ
แสดงออกโดยแสดงออกถึงการแปลี่ยนแปลงของสังขาร มาสร้างเป็ นภาพที่แสดงข้อเท็จจริ งและนํา
เทคนิ ควิธีการต่างๆมาประกอบกันเพื่อตีความในทางสัญญะโดยข้าพเจ้ากําหนดองค์ประกอบด้วย
ทัศธาตุต่างๆ ดังนี้
1. รู ปทรง เป็ นตัวกําหนดทิศทางเนื้ อหาของผลงานโดยโครงสร้ างใหญ่จะเป็ นการ
ประกอบกันของรู ปร่ างมนุ ษย์ วัตถุสิ่งของ โดยจะเน้นไปที่ความสมมาตร มัน่ คง เนื่ องจากต้องการ
แสดงภาวะที่สงบและเงียบเพื่อให้เกิดสมาธิ โดยรู ปทรงย่อยที่นาํ มาประกอบกันจะเน้นไปที่ลกั ษณะ
ของการวางท่าทาง อากัปกิริยา ต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู ้สึกเช่น ความสงบ นิ่ง
2. โทนสี และนํ้าหนัก โทนสี โดยรวมจะมีลกั ษณะของความมื ดสุ ดและสว่างสุ ดใน
ผลงานมีการควบคุมให้สว่างในจุดที่ตอ้ งการเน้นหรื อแสดงเนื้ อหาให้เด่นชัดและลดทอนในส่ วน
รองให้มืดลงทีละน้อย ซึ่งคล้ายกับการเกิดและดับของสรรพสิ่ ง มีมืดและสว่างหมุนเวียนต่อเนื่องกัน
ไป
3. พื้นผิว เป็ นส่ วนที่ ช่วยสะท้อนและขับเน้นในแง่ของความรู ้ สึกทางอารมณ์ โดยมี
ลัก ษณะของพื้ น ผิ ว ร่ อ งรอย เกิ ด จากผลของดิ น ที่ แ ห้ ง แตก ซึ่ งให้ ภ าวะความรู ้ สึ ก ที่ ดู ไ ร้ ชี วิ ต
เปรี ยบเสมือนการเสื่ อมสลาย ผิวเรี ยบที่เกิดจากผลทางจิตรกรรมสี น้ าํ มันให้ลกั ษณะของมิติที่ลวงตา
เปรี ยบเสมือนสิ่ งสมมุติที่เกิดการปรุ งแต่งขึ้น
4. ที่ว่าง เป็ นส่ วนฉากหลังของภาพที่แสดงความมืด ความเงียบ คล้ายกับมิติหรื อพื้นที่
ว่างในอวกาศ

บทที่ 4
การพัฒนาผลงานและการสร้ างสรรค์
การสร้างสรรค์จิตรกรรมชุด “สัญญะแห่ งสังขาร” เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อน
ให้เห็นถึงสาระแห่ งการเปลี่ยนแปลงของสังขาร วัฎจักรของชีวิตการเกิดและดับโดยการสร้างสรรค์
ผลงานในรู ปแบบเหมือนจริ งในลักษณะของภาพบุคคล เพศและอายุ ที่แตกต่างกัน มาเป็ นสื่ อใน
การแสดงออก จากการทดลองค้นคว้าหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมนั้นข้าพเจ้าได้แบ่งออกเป็ น
4 ระยะของการสร้างสรรค์ดงั นี้
การสร้ างสรรค์ ผลงานก่ อนวิทยานิพนธ์ ระยะที1่
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงระยะนี้ เป็ นการศึกษาค้นคว้าในช่วงแรกของหลักสู ตร
ศิ ลปมหาบัณฑิ ต ซึ่ งข้าพเจ้าได้มีแนวความคิดจากการสู ญเสี ยบุ คคลอันเป็ นที่ รัก เกิ ดความกลัว
ความกัง วลต่ อ สั ง ขารทางร่ า งกายและกาลเวลาที่ ด ํา เนิ น ไป เมื่ อ ได้เ ห็ น คนรอบข้า งแก่ ช ราลง
จากความผูกพันและห่ วงใย ข้าพเจ้าจึงนําแรงบันดาลใจจากอารมณ์ภายใต้จิตสํานึกนี้ มาสร้างสรรค์
ผลงานที่ แสดงออกถึ งภาวะของการสู ญเสี ย ความไม่แน่ นอน ความไม่ เที่ ยงเป็ นสัญญะเตื อนใจ
ซึ่งอยูภ่ ายในโดยการตีความหมายเชิงความรู ้สึกแล้วสะท้อนออกมาโดยผ่านทางรู ปธรรมโดยอาศัย
การสร้างภาพจําลองของการแตกหัก ผุพงั เหี่ ยวเฉา โดยการถ่ายภาพต้นแบบก่อนสร้างเป็ นผลงาน
จิตรกรรม 2 มิติ
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
การนํา เสนอรู ป แบบในทางสั ญ ลัก ษณ์ น้ ัน ข้า พเจ้า ได้ใ ช้ว ัต ถุ เ ป็ นหลัก โดยการ
ตี ความหมายผ่านภาษาในเชิ งความรู ้ สึก แล้วสะท้อนออกมาโดยผ่า นทางรู ปธรรม กล่ าวคือใช้
กระบวนการของการสร้างต้นแบบในการถ่ายภาพจากหุ่ นนิ่ ง เช่น ดิน ดอกไม้แห้ง และหุ่ นนิ่ งใน
แบบอื่นๆที่สื่อ ความหมายถึงความตาย โดยการจําลองให้วตั ถุเหล่านี้ แตก หัก พัง เพื่อสื่ อสารภาษา
ของความไม่ยงั่ ยืนของชีวิต ลักษณะของแสงและเงาในภาพใช้แสงที่จดั เพื่อขับเน้นวัสดุให้เด่นชัดมี
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ปริ มาตร (มีความตื้นลึก) อยูบ่ นพื้นที่หรื อฉากรองรับมีความเรี ยบง่ายไม่ซบั ซ้อน แต่ยงั คงอิงกับหลัก
ของแสงและเงาที่ ม ากระทบเพื่ อ ให้ เ กิ ด รู ป แบบที่ ส มจริ ง ตามธรรมชาติ พื้ น ที่ ว่ า งเหล่ า นี้ ยัง
ตีความหมายในเชิงของความว่างความและความไม่มีตวั ตน
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
จิ ต รกรรมของข้ า พเจ้ า ในชุ ด นี้ ใช้ ก ารเขี ย นภาพในแนวโฟโตเรี ยลลิ ส ต์
(PhotoRealist)ซึ่ งอาศัยภาพต้นแบบเป็ นหลักในการสร้างสรรค์ โดยข้าพเจ้าใช้วิธีการถอดแม่พิมพ์
จากตัวเองแล้วใช้วสั ดุต่างๆ เช่น ดิน เศษใบไม้ ดอกไม้แห้ง หล่อเป็ นรู ปเหมือนตัวเองขึ้นมาโดยการ
ทําให้แตก ผุ พัง เพื่อสร้างความรู ้สึกถึงความไม่แน่ นอน ก่อนที่จะทําการถ่ายภาพต้นแบบ โดย
ข้าพเจ้า เลื อกใช้เ ทคนิ คสี น้ ํา มัน บนผ้า ใบในการสร้ า งสรรค์ผลงานศิ ลปะ เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการในการแสดงออกของเทคนิ ค ในเชิ งจิตรกรรมแนวเหมือนจริ งให้มากที่สุดตามที่ขา้ พเจ้า
ถนัด โดยการขึ้นสี ไปทีละชั้นทับซ้อนกับไปเรื่ อยๆจนสี มีความแน่นและแสดงพลังของวัตถุออกมา
ได้มากที่สุด
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ภาพที่ 8

ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน อนิจจัง หมายเลข 2
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

140 x 140 เซนติเมตร
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ภาพที่ 9

ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน อนิจจัง หมายเลข 3
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

135 x 150 เซนติเมตร
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ภาพที่ 10 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน อนิจจัง หมายเลข 4
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

เซนติเมตร
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ภาพที่ 11 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

170 x 140 เซนติเมตร
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ภาพที่ 12 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน วัฎจักรชีวิต หมายเลข 1
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

120 x 120 เซนติเมตร
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ภาพที่ 13 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน วัฎจักรชีวิต หมายเลข 2
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

120 x 120 เซนติเมตร
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 7
ชื่อผลงาน Silent
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

40 x 180 เซนติเมตร
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การสร้ างสรรค์ ผลงานก่ อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
การสร้ า งสรรค์ผ ลงานในช่ ว งระยะเวลานี้ เป็ นการต่ อ ยอกจากเนื้ อ หาเดิ ม เป็ น
การศึกษาค้นคว้าในเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างร่ างกายและจิตใจ ซึ่งข้าพเจ้าได้มีแนวความคิดที่
เกิดจากความกังวลใจ ความกลัว อันเนื่ องมาจากการเสื่ อมของสังขาร จึงได้นาํ เอารู ปแบบของ โกศ
ใส่ กระดูก ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยการนําโกศใส่ กระดูกเปรี ยบเสมือนให้ผตู ้ ายได้ไปสู่ ภพภูมิที่
ดีข้ ึนหรื อไปอยูบ่ นสวรรค์นนั่ เอง โดยโกศนั้นมีที่มาจากรู ปแบบของเจดียซ์ ่ ึ งตามความเชื่อเจดียเ์ ป็ น
ที่เก็บพระธาตุซ่ ึงมีความเป็ นสิ ริมงคล มนุษย์จึงจําลองโกษมาจากเจดีย ์ ข้าพเจ้าต้องการแฝงและซ่อน
ภาษาในเชิ งธรรมมะเข้าไว้ ข้าพเจ้าจึงนําแนวคิดในเชิ งภาษาของโกศมาเป็ นแรงบันดาลใจในการ
แสดงออก ผ่านร่ างกายมนุษย์เพื่อแสดงออกถึงภาวะของการสูญเสี ย ความไม่แน่นอน โดยแฝงความ
สงบและมุ่งเน้นให้เกิดสติ
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
การนําเสนอรู ปแบบและสัญลักษณ์น้ นั ใช้ร่างกายใบหน้าในแบบเหมือนจริ งเป็ นสื่ อ
ในการแสดงออกโดยการสร้างรู ปทรงของโกศโดยการซ้อนกันกับรู ปร่ างของมนุษย์เพื่อให้เกิดภาษา
จากความเป็ นและความตาย แสดงถึ งความไม่แน่ นอนของชี วิตซึ่ งการทํางานในลักษณะนี้ ทาํ ให้
ข้าพเจ้าสังเกตสิ่ งต่างๆได้ละเอียดขึ้นเนื่องจาการวางรู ปแบบต้องมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การ
หามุมมองที่เป็ นไปได้ของการนํารู ปคนมาประกอบกันเป็ นรู ปร่ างใหม่
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าในชุดนี้ยงั คงใช้กระบวนการเดิมในการสร้างผลงานแต่
การสร้ างภาพต้นแบบใช้วิ ธีการถ่ายภาพตัว เองในมุ มมองต่ างๆแสงและเงาที่ ต่ างกัน แล้ว นํามา
วิ เ คราะห์ รู ป ทรงจากภาพถ่ า ยตัด ต่ อ ด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จ ากนั้ นจึ ง สร้ า งสรรค์ด้ว ย
กระบวนการของงานจิตรกรรม 2 มิติ
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ภาพที่ 15 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน Semiotic of death 1
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

190 x 200 เซนติเมตร
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน Semiotic of death 2
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

200 x 140 เซนติเมตร
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ภาพที่ 17 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน Semiotic of death 3
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

120 x 250 เซนติเมตร
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ภาพที่ 18 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน Semiotic of death 4
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

190 x 130 เซนติเมตร
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ภาพที่ 19 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน Semiotic of death 5
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

290 x 150 เซนติเมตร
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ภาพที่ 20 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน Semiotic of death 6
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

120 x 190เซนติเมตร
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ภาพที่ 21 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 7
ชื่อผลงาน Semiotic of death 7
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

160 x 240 เซนติเมตร
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ภาพที่ 22 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 8
ชื่อผลงาน Semiotic of death 8
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

200 x 160 เซนติเมตร
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การสร้ างสรรค์ ผลงานก่ อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
จากการทํางานที่ผา่ นมาข้าพเจ้าเริ่ มสังเกตบุคคลรอบตัว ซึ่ งที่ผ่านมาข้าพเจ้าจะเน้น
ไปที่ตวั เองเป็ นหลักแต่เมื่อลองดูสภาพแวดล้อรอบตัวแล้วต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันจากการ
ทํางานที่ผา่ นมาจะมีลกั ษณะของการตีความในเชิงสัญลักษณ์เป็ นส่ วนมากซึ่งในผลงานชุดนี้ ขา้ พเจ้า
เริ่ มมองย้อนหาสิ่ งใกล้ตวั คือบุคคลใกล้ชิด พยายามใช้การเปรี ยบเทียบระหว่างเพศวัย อายุ ซึ่งเป็ นสิ่ ง
ที่ จ ริ ง แท้ต ามหลัก ของการเกิ ด และดับ ซึ่ ง การทํางานในลัก ษณะนี้ นั้น ทําให้ขา้ พเจ้า เข้า ใจและ
ตระหนักถึ งคุ ณค่าของสังขาร อารมณ์ ของงานจะออกไปในทางกลางๆไม่ ทุกข์ไม่ สุข แต่ ยงั คง
วนเวียนอยูใ่ นวัฎจักของสัตว์โลก เป็ นสิ่ งแรกที่มนุษย์ปุถุชนทุกค้นต้องเผชิญ
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
ใช้ลกั ษณะของภาพคนเจาะจงให้มีเนื้ อหาในเชิ งเปรี ยบเทียบผ่านผิวพรรณของวัย
หนุ่มและวัยชราที่มีร่องรอยของชีวิตและความเหี่ ยวย่นเป็ นการเปรี ยบเทียบแบบตรงไปตรงมาและ
ผลงานที่มีขนาดใหญ่ทาํ ให้มีแรงปะทะต่อผูช้ มมากขึ้นเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
ใช้กระบวนการในการถ่ายภาพเพื่อสร้างผลงานโดยการศึกษาการใช้แสงและเงา
รวมถึงกระบวนการถ่ายภาพเพื่อเป็ นการพัฒนาในรู ปแบบของเชิงถ่ายภาพให้มีความน่ าสนใจโดย
ผลงานจิ ตรกรรมของข้าพเจ้าในชุ ดนี้ ใช้การเขียนภาพในแนวโฟโตเรี ยลลิสต์ ( PhotoRealist) ใน
ลักษณะของการใช้ร่องรอยความเหี่ ยวย่นและเต่งตึงของผิวพรรณเป็ นสื่ อในการแสดงออกถึงความ
ไม่แน่นอนของชีวิต
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ภาพที่ 23 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

160 x 170 เซนติเมตร
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน สมาธิ หมายเลข 1
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

150 x 200 เซนติเมตร
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน สมาธิ หมายเลข 2
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

280 x 85 เซนติเมตร
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน สมาธิ หมายเลข 3
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

100 x 190 เซนติเมตร
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

200 x 100 เซนติเมตร
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน สภาวะแห่งการร่ วงโรย หมายเลข 1
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

150 x 180 เซนติเมตร
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 7
ชื่อผลงาน สภาวะแห่งการร่ วงโรย หมายเลข 2
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

150 x 100 เซนติเมตร
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 8
ชื่อผลงาน สภาวะแห่งการร่ วงโรย หมายเลข 3
เทคนิค

สี น้ าํ มันบนผ้าใบ

ขนาด

135 x 175 เซนติเมตร
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การสร้ างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1
จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์ชุดสัญญะแห่ งสังขารเป็ นการสร้างสรรค์โดยมี
เรื่ องราวเนื้ อ หาที่ แ ตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะชิ้ น งาน แต่ ย ัง คงความคิ ด หลัก คื อ สั ง ขารร่ า งกาย
การเสื่ อมสภาพคือความจริ งหากแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นสิ่ งที่ใจเราปรุ งแต่งในเรื่ องนั้นๆ
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
สื บเนื่ องจากแนวคิดในการทํางานของข้าพเจ้าที่ผา่ นมาข้าเจ้าได้มีการย้อนกลับไปดู
ผลงานตนเองในชุดก่อนๆทําให้ขา้ พเจ้าเห็นถึงภาวะของอารมณ์ที่อยูภ่ ายในใจของตนเองในผลงาน
ที่ผา่ นมา จากการสู ญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รัก ซึ่ งงานในช่วงระยะก่อนวิทยานิ พนธ์น้ ี จะมีความทุกข์
ความเศร้ า อยู่ ม าก และในระยะต่ อ มาเริ่ มมี เ หตุ แ ละผลมากขึ้ น เนื่ อ งจากกาลเวลาที่ ผ่ า นไป
การได้พิจารณาตนเองผ่านการทํางานและเมื่อมองย้อนดูตวั เองประกอบกับการศึกษาหลักของการ
เกิดและดับในทางพุทธศาสนาแล้วสิ่ งเหล่านี้ แหละคือสังขารการปรุ งแต่งทางจิตใจต่อเหตุการที่เข้า
มากระทบตนเองคือความจริ งอันเป็ นวัฎจักรของชี วิตข้าพเจ้าจึงใช้แนวคิดที่มีต่อเรื่ องการสู ญเสี ย
อย่างมีสติหาข้อมูลที่เป็ นความจริ งแท้มาแสดงออกเป็ นผลงานวิทยานิพนธ์
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
การนําเสนอทางรู ปแบบและสัญลักษณ์น้ นั ข้าพเจ้าได้ใช้กลวิธีในการแสดงออกโดย
อาศัยร่ ายกายของมนุ ษย์ซ่ ึ งผลงานชิ้ นนี้ ใช้เพศหญิงเป็ นสื่ อในการแสดงออกเนื่ องจากเพศหญิงมี
ผิวพรรณและความสดใส แต่ขา้ พเจ้าพยายามเขียนและเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดเมื่อมองจาก
ระยะไกลจะอยูใ่ นมุมมองของการรับรู ้แบบปกของคนทัว่ ไป เช่น เวลาไปในสถานที่ต่างๆเราจะเห็น
คนอื่นๆที่เดินผ่านไปมาซึ่งเราไม่สามรถเข้าไปสังเกตถึงรู ขมุ ขนหรื อเข้าไปใกล้ได้ ซึ่ งแน่นอนว่าคือ
กฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันแต่ลกั ษณะทางกายภาพที่ขา้ พเจ้าแสดงออกนั้นผูช้ มสามารถเข้าใกล้
หรื อดู จากระยะไกลได้เพราะสิ่ งที่ เห็ นคื อจิ ต รกรรม คื อวัตถุ ภาษาที่ ซ่อนอยู่ใ นรู ปกายมนุ ษ ย์จึ ง
เปรี ยบเสมือนภาวะทางการรับรู ้ที่ซ่อนเร้นหรื อแอบแฝงอยูภ่ ายใน
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
การทํางานวิทยานิ พนธ์ชิ้นนี้ ขา้ พเจ้าได้แบ่งส่ วนประกอบของงานเป็ นสองส่ วนนัน่
คือส่ วนที่เป็ นจิตรกรรมซึ่งข้าพเจ้าเปรี ยบว่าจิตรกรรมคือการปรุ งแต่งมีความงามความอยากกล่าวคือ
มีกิเลสแต่ในส่ วนประกอบที่เป็ นวัสดุหรื อดินข้าพเจ้าพยายามนําความจริ งที่เกิดขึ้นนัน่ คือ ภาษาของ
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ดินเป็ นภาษาที่ดูสมถะ เรี ยบง่าย ไม่มีความงามและไม่ยึดติด ลักษณะผิวที่แห้งแตก เป็ นสัญญะให้
รับรู ้ถึงการไม่ยงั่ ยืนของร่ างกายรวมถึงวัตถุสิ่งของ โดยการแบ่งวัสดุและภาพจิตรกรรมให้ซา้ ยขวา
มีปริ มาณที่เท่าๆกันคล้ายกับความเป็ นและความตาย
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1
ชื่อผลงาน สัญญะแห่งสังขาร หมายเลข 1
เทคนิค

จิตรกรรมผสม (สี น้ าํ มัน,ดินบนผ้าใบ)

ขนาด

180 x 280 เซนติเมตร

49
การสร้ างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
จากความห่ วงใยบุคคลรอบตัว ข้าพเจ้ากลัวที่จะเกิดการสู ญเสี ยซึ่ งนัน่ ก็คือความจริ ง
ข้าพเจ้าจึงใช้ภาพของบิดา ซึ่ งมีอายุและวัยที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ซึ่ งภาพจําหรื อจิตสํานึ กที่ขา้ พเจ้า
นึ กถึ งพ่อในวัยเด็กคือเป็ นผูท้ ี่ คอยดูแลและสั่งสอนเรา เปรี ยบเสมือนต้นแบบในการดําเนิ นชี วิต
แต่เมื่อมองดู ปั จจุบนั ภาพเหล่านั้นเปลี่ยนไป ใบหน้าที่ดูเข้มขรึ ม ปั จจุบนั ดูเหี่ ยวย่นร่ างกายที่เคย
แข็งแรงกลับมี โรคภัย ทําให้ขา้ พเจ้าตระหนักถึงความจริ งที่เกิ ดขึ้นคือความไม่แน่ นอนของชี วิต
ทุกสิ่ งย่อมมีการเกิ ดและดับ ข้าเจ้าจึ งถ่ายทอดความรู ้ สึกทางนามธรรมที่ขา้ พเจ้าสังเกตจากจิ ตใจ
ตนเองต่อการรับรู ้สภาวะเหล่านี้ออกมาเป็ นรู ปธรรมในแบบที่ขา้ พเจ้าต้องการ
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าใช้ภาพของบุคลครึ่ งตัวซึ่ งข้าพเจ้าต้องการเน้นให้ใบหน้ามีขนาดใหญ่เกิ ด
การปะทะทางอารมณ์ ต่อผูช้ ม โดยใช้ฉากหลังสี ดาํ คลุมทับพื้นหลังเพื่อขับเน้นให้มีความเด่ นชัด
ขึ้นมาและใช้โทนของสี ในการนําเสนอให้มีลกั ษณะที่ข่นุ มัวเพื่อตอบสนองแนวคิดที่เป็ นห่ วงเป็ นใย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคคลใกล้ตวั และกลัวที่จะเกิดการสู ญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รัก
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
ใช้วสั ดุคือดินเป็ นสื่ อสัญญะในการแสดงออกถึงความไม่แน่ นอนของชี วิตโดยการ
ความคุมปริ มาณของชั้นดินที่เขียนลงไปให้บางไปหาหนาสุ ดซึ่ งจะทําให้ส่วนที่หนาเกิ ดการแตก
และหลุดร่ อนออกมาและยังให้ผลลัพธ์ในทางจิตรกรรมในเชิ งภาษาของวัสดุ (ดิน) ที่เป็ นลักษณะ
ของการวาดเส้นซึ่ งสามารถควบคุมให้ออกมาเป็ นรู ปแบบเหมือนจริ งเพื่อแสดงความไมแน่ นอน
ของชีวติ
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2
ชื่อผลงาน สัญญะแห่งสังขาร หมายเลข 2
เทคนิค

จิตรกรรมผสม (สี น้ าํ มัน,ดินบนผ้าใบ)

ขนาด

200 x 240 เซนติเมตร
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การสร้ างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
มนุ ษย์ทุกคนล้วนแล้วต่างก็มีความยึดถือในสิ่ งที่ตนเองอยากหากความอยากเหล่านี้
ทําให้เกิดการยึดติดจนเกิดทุกข์ ฉะนั้นหากละหรื อสามารถความคุมจิตใจไม่ให้เกิดการยึดถือได้จะ
ทําให้เกิดสติ
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
ภาพเพศหญิงเต็มตัวที่กาํ ลังแสดงอาการสงบนิ่ ง เหมือนกับว่ากําลังพิจารณาร่ างกาย
ตนเองผ่านฉากหลังที่ทาํ หน้าที่เปรี ยบเสมื อนม่านหรื อฉากซึ่ งสร้ างด้วยดิ นเป็ นภาษาที่ แสดงถึ ง
ปัจจุบนั และกาลเวลาที่ดาํ เนินไปซึ่งสุ ดท้ายแล้วทุกคนต้องดับและสลายไปในที่สุด
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
จากการทดลองในเทคนิ คของผลงานวิทยานิ พนธ์ชิ้นที่ 1-2 ทําให้ขา้ พเจ้าสามรถ
ควบคุมระยะเวลาของการหลุดร่ วงของดินได้ ซึ่ งนัน่ ก็ทาํ ให้ภาษาของเทคนิ คและกระบวนการเกิด
การทํางานด้วยตัวของมันเอง คือ มีเวลาเกิดขึ้น ในผลงานชิ้นนี้ การประเมินผลในครั้งแรกนั้นดินที่
ลงไปยังไม่หลุดออกมาแต่เมือเวลาผ่านไปเกิดการหลุดร่ วงทีละเล็กละน้อยในส่ วนที่ขา้ พเจ้าสามราถ
ควบคุมได้ซ่ ึงนัน่ ทําให้เกิดเทคนิคและแนวคิดที่สอดคล้องกัน
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3
ชื่อผลงาน สัญญะแห่งสังขาร หมายเลข 3
เทคนิค

จิตรกรรมผสม (สี น้ าํ มัน,ดินบนผ้าใบ)

ขนาด

240 x 150 เซนติเมตร
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การสร้ างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
รู ป ลัก ษณ์ ท างกายภาพที่ ม องเห็ น นั้ น ทํา ให้ เ รายึ ด ถื อ เนื่ อ งมาจากความผูก พัน
ซึ่งมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิ่งของที่มีความทรงจํา ในตอนที่มีชีวิตอยูห่ รื อตายไปแล้ว ซึ่ งข้าพเจ้าใช้ผา้ ถุง
ซึ่งสื่ อถึงแม่ เรามักจะเคยเห็นหรื อได้ยนิ คนนําเอาผ้าถุงมาติดตัวไว้เพื่อเป็ นสิ ริมงคลเป็ นความผูกพัน
และเชื่ อถือในสิ่ งๆนั้น แต่สุดท้ายแล้วการกระทําแบบนั้นช่วยเตือนหรื อกระตุน้ ให้เรามีสติและมี
จิตสํานึ กที่ ดีผ่านความเชื่ อเหล่านี้ ขา้ พเจ้าจึงอยากนําผ้าถุงที่ แสดงถึ งความรั กความผูกพันซึ่ งเป็ น
ภาวะทางความรู ้สึกอันหนึ่ง มาแสดงความเกิดและดับอันเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
เป็ นรู ปทรงของเสื้ อผ้าที่วา่ งเปล่าปราศจากผูส้ วมใส่ ซึ่งเป็ นสิ่ งแทนหรื อสมมุติที่แฝง
นัยยะถึงความไม่มีตวั ตน ข้าพเจ้าใช้ภาษาของจิตรกรรมที่มีความเป็ นสัจจะ มีสี มีรูปร่ างเป็ นการ
แทนปั จ จุ บ ัน และการเขี ย นด้ว ยดิ น ซึ่ งมี ล ัก ษณะของโทนซี เ ปี ยคล้า ยกับ อดี ต ในลัก ษณะเชิ ง
เปรี ยบเทียบ เป็ นภาษาที่ซอ้ นกันระหว่างกระบวนการทางความดิคและเทคนิ ค เป็ นการแสดงออก
ซึ่งความสัมพันธ์ของความเป็ น-ความตาย นัน่ คือการเกิดดับนัน่ เอง
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าสร้างการจําลองลักษณะของผืนผ้าที่เกี่ยวพันกันใช้เทคนิ คการเขียนดิ นซึ่ ง
ข้าพเจ้า ได้ตีความหมายถึ ง การดับและจิ ต รกรรมสี น้ ํามัน ข้าพเจ้าให้ความหมายถึ งการเกิ ด หรื อ
ดํารงอยู่
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4
ชื่อผลงาน สัญญะแห่งสังขาร หมายเลข 4
เทคนิค

จิตรกรรมผสม (สี น้ าํ มัน,ดินบนผ้าใบ)

ขนาด

180 x 200 เซนติเมตร
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การสร้ างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
จากแนวความคิ ด เรื่ อ การเสื่ อ มภาพของร่ า งกายซึ่ งเป็ นไปตามวิ ถี ห รื อ กฎของ
ธรรมชาติน้ นั ข้าพเจ้าใช้วิธีการสื่ อสารด้วยรู ปแบบของผลที่เกิดจากการรับรู ้ในสิ่ งต่างทั้งด้านดีและ
ไม่ดีเพื่อเรี ยนรู ้และมีสติในการดํารงชีวิต
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
อากัปกิ ริยา มิติของมนุ ษย์ที่ซอ้ นกันในช่วงเวลาที่ต่างกันแสดงถึงการรวมเอาเวลา
ความคิดการพิจารณาในขณะนั้นๆ มาประกอบกันเป็ นรู ปทรงคล้ายกับสามเหลี่ยมหรื อภูเขาที่แสดง
ถึงความมัน่ คง ความนิ่ ง สงบ เพื่อแสดงสาระของจิ ตที่เกี่ ยวพันธ์กบั การแสดงออกทางท่าทางใน
ช่วงเวลาที่ต่างกันเสมือนการรู ้เท่าทันอารมณ์แก่ตนเอง
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าใช้กระบวนการถ่ายภาพในท่าทางที่ต่างกันในแต่ละเวลานํามาประกอบกัน
ใช้ลกั ษณะการเขียนดินจําลองภาพหญิงสาวเพื่อแสดงความเกิดดับกล่าวคือสุ ดท้ายชีวิตย่อมเสื่ อม
สลายไม่สมารารถหลีกเลี่ยงได้
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน สัญญะแห่งสังขาร หมายเลข 3
เทคนิค

จิตรกรรมผสม(สี น้ าํ มัน,ดินบนผ้าใบ)

ขนาด

220 x 180 เซนติเมตร
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การสร้ างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
จากแนวความคิดในผลงานวิทยานิ พนธ์ชิ้นที่ 4 ข้าพเจ้าอยากจะสื่ อสารในเรื่ องของ
การยึดติดและปล่อยวาง ซึ่ งข้าพเจ้าได้กลัน่ กลองความรู ้สึกตนเองที่มีต่อเรื่ องสังขาร นัน่ คือสภาวะ
การปรุ งแต่และการปรุ งแต่งในสิ่ งอื่นๆ รู ปที่ปรากฏต่อสายตายเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เราเกิดความคิด
ความรู ้สึกและยิง่ เป็ นสิ่ งที่ผกู พันการสู ญเสี ยจะยิง่ ทําให้เกิดความทุกข์มากแต่หากเวลาผ่านไปความ
ทุกก็จะลดน้อยลงเนื่ อง0kdจิ ตรั บรู ้ สิ่งอื่ นมาทดแทนข้าพเจ้าจึ งนําแนวคิดต่อเรื่ องของภาวะทาง
อารมณ์มาแสดงออกเป็ นผลงานชิ้นนี้
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าใช้ภาพบุคคลคนเดี ยวกันในการแสดงออกถึงอารมณ์ใน 2

ช่ วงเวลาที่

แตกต่างกัน การยึดถือ และปล่อยวาง ผ่านการจัดรู ปแบบท่าทางและใบหน้าที่แสดง 2 ความรู ้สึก
เปรี ยบเทียบกัน ซึ่ งภาษาในภาพข้าพเจ้าใช้ดินที่เป็ นวัสดุ จริ งเขียนเป็ นพื้นเพื่อรองรับรู ปร่ างคนที่
แสดง 2 อาการเพื่อแสดงถึงความจริ งของธรรมชาตินนั่ คือไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งของร่ างกายต่างก็ตอ้ งดับ
สลายไปในที่สุด
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าใช้กระบวนการในการถ่ายภาพเพื่อทําภาพต้นแบบ เพื่อเก็บข้อเท็จจริ งใน
ส่ วนของท่าทาง แสงและเงาก่อนนํามาตีความเป็ นจิตรกรรมเพื่อให้เกิ ดคุณค่าทางความรู ้ สึกและ
อารมณ์ ในส่ วนที่ เป็ นพื้น เนื่ องจากเทคนิ คดิ นที่ลงไปเป็ นฉากหลังต้องมีการประกอบกันของสี
นํ้ามันเพื่อให้มีความกลมกลืน ข้าพเจ้าใช้วิธีการเขียนแบบแห้งเพื่อให้สีน้ าํ มันกับส่ วนที่เป็ นดิ นมี
ความกลมกลืนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันมีลกั ษณะของแสงและเงาที่ตกกระทบในแบบของความจริ ง
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6
ชื่อผลงาน สัญญะแห่งสังขาร หมายเลข 6
เทคนิค

จิตรกรรมผสม(สี น้ าํ มัน,ดินบนผ้าใบ)

ขนาด

200 x 200 เซนติเมตร
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การสร้ างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
สื บเนื่ องจากแนวความคิดในผลงานวิทยานิ พนธ์ ชิ้นที่ 2 ที่ขา้ พเจ้ารู ้สึกเป็ นห่ วง
และกัง วลถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ด าํ เนิ น ไปตามกาลเวลาของบิ ด าซึ่ งแก่ ช ราลงทุ ก วัน ข้าพเจ้า จึ ง
ต้องการแสดงลักษณะของใบหน้าขนาดใหญ่ที่มองมาที่ผูช้ มโดยอาศัยแสงและเงาที่แสดงอย่าง
เด่นชัดเป็ นสิ่ งนําทางไปสู่การตีความการเกิดและดับ
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าใช้รูปแบบของการจัดแสงในการถ่ายภาพบันทึกเพื่อแสดงลักษณะของเงาที่
มื ด คลุ ม ลงมาครึ่ งใบหน้ า เพื่ อ แสดงถึ ง ความมื ด ที่ นํา ไปสู่ ค วามว่ า งคื อ การไม่ มี ต ัว ตนแต่ ใ น
ขณะเดี ยวกันแสงที่ มากระทบบริ เวณครึ่ งล่างของใบหน้าก็ทาํ หน้าที่แสดงถึงชี วิตที่ยงั ดําเนิ นอยู่
ลัก ษณะของดิ น ที่ เ ป็ นทิ ศทางอิ สระไร้ ก ารควบคุ มเสมื อนใบไม้ที่ปลิ ว ร่ ว งโรยลงสู่ พ้ื น เสริ มให้
ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการดํารงชีวิตอยู่
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าใช้วิธีการในส่ วนของดินให้มีอิสระซึ่งต่างจากชิ้นก่อนๆที่กาํ หนดเป็ นรู ปร่ าง
ชัดเจน ซึ่ งการกําหนดทิศทางให้อิสระนี้ เป็ นกระบวนการที่นาํ งานส่ วนที่เป็ นจิตรกรรมกล่าวคือใช้
เทคนิ คการถ่ายภาพบุคคลควบคุมแสงเงาให้ไปตามทิศทางของดินที่เป็ นรู ปอิสระเพื่อความสมจริ ง
และสร้างต้นแบบโดยการเขียนในรู ปแบบเหมือนจริ งผสมกับเทคนิคซึ่งข้าพเจ้าต้องการให้เกิดความ
ลงตัวระหว่างเทคนิคที่สมบูรณ์มากที่สุด
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7
ชื่อผลงาน สัญญะแห่งสังขาร หมายเลข 7
เทคนิค

จิตรกรรมผสม (สี น้ าํ มัน,ดินบนผ้าใบ)

ขนาด

190 x 150 เซนติเมตร
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การสร้ างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8
1. แนวความคิดในการสร้างสรรค์
การมี สติ ต้ งั อยู่กับปั จจุ บนั และตระหนักถึ งอดี ตที่ ผ่านไป ข้าพเจ้าใช้แนวทางใน
ลักษณะของการทําสมาธิซ่ ึงเป็ นแนวทางที่ทาํ ให้เกิดสติตามหลักของพุทธศาสนา ทําให้เกิดความนิ่ ง
สงบ ข้าพเจ้าใช้แนวทางนี้ มาเป็ นรู ปแบบหรื อแนวคิดเริ่ มต้นในการแสดงภาพบุคคลที่เป็ นการผสม
กันระหว่างจิตรกรรมกับเทคนิ คการเขียนดินเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงสังขารอย่างแท้จริ งภายใต้
ความสงบ
2. รู ปแบบในการสร้างสรรค์
ลัก ษณะของภาพบุ คคลครึ่ งตัว (จากใบหน้าถึ ง มื อ) ที่ ก าํ ลังแสดงอาการจับหรื อ
ประสานกันเปรี ยบเสมือนการตระหนักรู ้ถึงร่ างกายจิตใจที่สัมพันธ์กนั ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รู ปทรงโดยรวมคล้ายกับรู ปทรงสามเหลี่ยมซึ่งแสดงความนิ่ง สงบและคิดไตร่ ตรอง
3. เทคนิคในการสร้างสรรค์
เทคนิ คในผลงานชิ้ นนี้ ขา้ พเจ้าใช้เทคนิ คจิ ตรกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ในภาพต่างจาก
ผลงานในช่วงวิทยานิ พนธ์ที่ผา่ นมาเนื่ องจากต้องการแสดงอารมณ์ในเชิงจิตรกรรมแนวเหมือนจริ ง
เพื่อดึงอารมณ์ของผูช้ มเข้าไปสู ้ความงามแต่ขา้ พเจ้าแฝงเทคนิ คการเขียนดินไว้ที่บริ เวณมือเพื่อให้
เกิดภาษาใหม่ที่ตอ้ งการแสดงสัจจะที่แท้จริ งตามกฎของธรรมชาตินนั่ คือการเสื่ อมสลาย
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8
ชื่อผลงาน สัญญะแห่งสังขาร หมายเลข 8
เทคนิค

จิตรกรรมผสม (สี น้ าํ มัน,ดินบนผ้าใบ)

ขนาด

150 x 190 เซนติเมตร

บทที่ 5
สรุป
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์ในหัวข้อ “สัญญะแห่ งสังขาร” มุ่งเน้นในเรื่ องของ
การเข้าใจถึงเหตุแห่ งความทุกข์ท้ งั ปวงอันเนื่ องมาจากสังขาร นัยยะที่ซ่อนอยู่ภายใต้การรับรู ้ของ
มนุษย์ที่ถูกตีความผ่านอารมณ์ความรู ้สึก แล้วแสดงออกเป็ นผลทางพฤติกรรม ซึ่ งมีท้ งั ดีและไม่ดี
เช่น ผลของการกระทําต่างๆ การมีสติและควบคุมจิตใจทําให้ดาํ รงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุ ข
ข้าพเจ้ามุ่งเน้นในเรื่ องที่ต้ งั อยู่บนหลักพื้นฐานของการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ ตั้งอยู่บน
หลักของความจริ ง เป็ นสัจธรรมของสรรพสิ่ งซึ่ งมนุ ษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผ่านการศึกษาและ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพื่อตีความคุณค่าของการดํารงอยู่
การศึ กษาค้นคว้าหาแนวทาง การสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะเป็ นแนวทางที่ทาํ ให้เกิ ด
ปั ญญา ทําให้ขา้ พเจ้าเห็นถึงมุมมองของชีวิตที่เป็ นสัจธรรม มีสติในการดํารงชีวิตเห็นคุณค่าในสิ่ งที่
ดํารงอยู่และคนรอบข้าง นําผลที่ ได้มาเป็ นประโยชน์ในการดํารงชี วิตและการทํางานต่อไปใน
อนาคต ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเนื้อหาและสาระของวิทยานิพนธ์น้ ี จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจ
ศึกษาค้นคว้าศิลปะในแนวทางนี้ต่อไป
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ - สกล

นายภาสกร ธนานันท์

ที่อยู่

260 ซ.เจริ ญนคร 18 ถนนเจริ ญนคร แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน
กรุ งเทพฯ 10600

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555

สําเร็ จการศึกษาศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาควิชาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2556

ศึกษาต่อระดับศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน
พ.ศ. 2554
นิทรรศการ "ภาพลวงตาแห่งความสุ ข" ภาควิชาจิตรกรรม
ณ หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรี ย ตลาดบองมาร์เช่ กรุ งเทพฯ
พ.ศ. 2555
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ณ หอศิลป์ สนามจันทร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
พ.ศ. 2558
นิทรรศการ “แปร(ล)ง ร่ าง (Transform)” ณ Hof Art Space เขตพระขโนง
กรุ งเทพฯ
นิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ” ณ พิพิธพันการเกษตร ปทุมธานี
นิทรรศการ “คําพ่อสอน” ณ Hof Art Space เขตพระขโนง กรุ งเทพฯ

