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 “Ignorance” is a thesis under the topic “Ignorance” which is conveyed 
and presented in the forms of painting. The paintings are expressed with drawing 
technique which symbolically reflect the attitudes towards current condition of 
human society with an appearance, people who are passionate in passions, struggling 
in pursuit of things in the materialistic world. This is in order to convey and create 
cognitive consciousness through contemporary Thai art.  
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
     ท่ามกลางสภาวการณ์ของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน ที่มีองค์ประกอบหรือปัจจัย พ้ืนฐาน

ทางสังคมด้วยโครงสร้างการด าเนินชีวิตที่ซับซ้อนและหลากหลาย  รวมไปถึงปัจจัยส าคัญ คือ จ านวน

ประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างทวีคูณในทุกๆปี ก่อให้เกิดการด าเนินชีวิตในโลกทุนนิยมหรือวัตถุนิยมที่

ทวีความรุนแรง ขาดจิตส านึกรู้จักผิดชอบชั่วดี และหลงผิดในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางเสื่อมต่อ

การอยู่ร่วมกันในสังคมโลก รวมถึงในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมชาวพุทธด้วยเช่นกัน 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
 ซึ่งหากจะกล่าวถึงมูลเหตุในแง่ทางศาสนา ปัจจัยดังกล่าวประกอบขึ้นด้วย “อวิชชา” ความ

ไม่รู้แจ้ง ของมนุษย์เราแต่ละบุคคล โดนครอบง าให้ลุ่มหลงด้วยกิเลส ตัณหา ที่เกินจะควบคุมเกิด

ปัญหาต่างๆ ล้วนเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดผล “กรรม” ทั้งในแง่นามธรรมภายในจิตใจและรูปธรรม

ทางสังคมภายนอกอย่างชัดเจน เช่น สภาวะการสงครามความขัดแย้ง การแก่งแย่ง ดิ้นรนเอาชนะกัน

ด้วยสภาวะ โลภ โกรธ หลง ซึ่งเป็นปัญหาในระดับสากล ผนวกกับความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีความ

พอใจกับสิ่งต่างๆ อวิชชาความหลงผิดได้ครอบง าและบดบังความดีงาม ศีลธรรมจรรยาและสามัญ

ส านึกจึงเริ่มเสื่อมหายและถดถอยลงไปจากวิถีชีวิตประจ าวัน  

 จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว น ามาสู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “อวิชชา” โดยถ่ายทอดและน าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมและการ

แสดงออกด้วยวิธีวาดเส้น ที่สะท้อนทัศนคติต่อสภาวการณ์ทางสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน ด้วยรูปลักษณ์ 

กลุ่มบุคคลซึ่งลุ่มหลงอยู่ในกิเลสตัณหา สภาวะอาการดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกวัตถุนิยม ในเชิง

สัญลักษณ์ เพ่ือสื่อสาระสร้างจิตส านึกทางพุทธิปัญญาผ่านผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ที่น าเสนอเนื้อหาสาระจากการตีความถึง

สภาวะ จิตของมนุษย์ที่ลุ่มหลงกิเลสตัณหาด้วย “อวิชชา” ความไม่รู้แจ้ง 

 2. เพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์ทางอุดมคติผ่านโครงสร้างทางสังคมมนุษย์ที่มีความซับซ้อน 

แปรปรวนเสื่อมถอยทางจิตใจและความวิบัติจากความโลภ โกรธ หลงของสภาพสังคมวัตถุนิยมใน

ปัจจุบัน 

 3. เพ่ือสื่อสาระให้ตระหนักถึง ศีลธรรมและจริยธรรมทางพุทธิปัญญาผ่านผลงานสร้างสรรค์

ศิลปะ 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
สังคมเมืองเป็นสังคมที่มีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจของข้าพเจ้า ท าให้ได้พบเจอเหตุการณ์ต่างๆ

และหลากหลายจึงได้ปลดปล่อยความรู้สึกส่วนลึกของของสภาวะอารมณ์ตนเอง ที่มาจากแรงสะเทือน

ใจที่ได้รับจากภาวะรอบข้างที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต โดยมุ่งหวังว่าผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จะสะท้อน

แนวคิดและการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าที่สามารถเชื่อมโยงกับปรัชญาบนพ้ืนฐานความเชื่อทางพุทธ

ศาสนา ผ่านผลงานจิตรกรรมให้ผู้ที่ไดส้ัมผัสได้ตระหนักถึงศีลธรรมและจริยธรรม 

 
ขอบเขตการศึกษา 
       ขอบเขตด้านเนื้อหา  น าเสนอเนื้อหาเรื่องราวจากการกระท าของมนุษย์ ในสังคมวัตถุนิยม ที่

ผสมผสานกับความเชื่อจากปรัชญาของพระพุทธศาสนา  

       ขอบเขตด้านรูปแบบ  ลักษณะของผลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ สื่อสาระด้วยรูปทรง

โครงสร้างสัญลักษณ์แห่งอุดมคติ ที่สื่อความหมายทางนามธรรมถึง อวิชชา  

       ขอบเขตด้านเทคนิค  สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิควาดเส้นและกระบวนการทางจิตรกรรม ก าหนด

มิติ สร้างน้ าหนกัแสงเงา และบรรยากาศเชิงสัญลักษณ์ทางความรู้สึก  
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ขั้นตอนการศึกษา 
 1. หาข้อมูลจากสถานที่จริง คือ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ประสบการณ์ และการใช้
ชีวิตประจ าวัน มารวบรวมและวิเคราะห 
 2. ศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ ต าราวิชาการ หนังสือ สูจิบัตร สื่ออินเตอร์เน็ต 
 3. รวบรวมข้อมูลในการสร้างสรรค์น าข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้มากลั่นกรอง พินิจ
พิจารณาวิเคราะห์ถอดความใหม่ผ่านลักษณะของภาพร่างลายเส้นโดยลดตัดทอนตามความรู้สึกให้อยู่
ในพ้ืนที่ในจินตนาการภายในจิตใจ เพ่ือให้เกิดผลทางการมองเห็นตามวัตถุประสงค์ของผลงาน
วิทยานิพนธ์ ออกมาเป็นภาพร่างทางความคิด 
 4. สร้างสรรค์ผลงานจริงจากภาพร่างที่สมบูรณ์แล้ว 
 5. เมื่อได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แต่ละชิ้นน ามาศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ถึงผลดี ผลเสียที่
เกิดขึ้นจากการสัมมนาวิจารณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และน าผลที่ได้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ในผลงานชิ้น
ต่อไปตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 6. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
 
แหล่งข้อมูล 
 1. ข้อมูลภาคสนาม  สภาพแวดล้อมต่างๆในชีวิตประจ าวันและสภาวะปัจจัยทางสังคม 
 2. ข้อมูลภาคเอกสาร  ศึกษาจากต าราวิชาการ หนังสือ สูจิบัตร นิตยาสาร สื่ออินเตอร์เน็ต
ที่เก่ียวข้องกับสภาวะทางสังคมและหลักปรัชญาทางพระพุทธศาสนา เรื่อง อวิชชา 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
         อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานที่ส าคัญมี ดังนี้ 
            1.อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล อาทิ กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึก ปากกา 

            2.อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ เฟรม ผ้าใบ สีอะคริลิค พู่กัน ยางลบ ดินสอ 

แม็กยิง 
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บทที่ 2 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

              ในการท าวิทยานิพนธ์ “อวิชชา” ได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งต่างๆทั้ง
สถาปัตยกรรมไทย  ความเสื่อมทางพุทธศาสนาและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ้งเกิดจาก
ความไม่รู้แจ้งของมนุษย์ มาเป็นแรงบันดาลใจและแนวคิด ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ในรูปแบบงาน
จิตกรรม ด้วยวิธีวาดเส้น โดยใช้ค่าน้ าหนัก ขาวด าในการแสดงความรู้สึกจากจิตนาการ 
 
อิทธิพลจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาเรื่อง “อวิชชา” 
              อวิชชา คือ ความไม่รู้จริง หรือ ความไม่รู้ความจริง1 จึงเป็นที่มาของอิทธิพลที่บันดาลใจ 
ในความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงของมนุษย์ทั้งหลาย ที่หลงงมงายต่อกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตใจ 2ของมวล
มนุษย์ ที่คอยบดบังความตระหนักรู้ในจิตส านึก รู้ถึงกรรมที่ส่งผลจากการกระท า เช่น ผลของการ
กระท าในอดีต จะส่งผลถึงปัจจุบัน การกระท าในปัจจุบัน จะส่งผลถึงอนาคต สิ่งเหล่านี้จะหลอกล่อให้
จิตเรานั้น ขาดสติ ถึงเหตุผลต่างๆในการรับรู้ 
 พระพุทธธรรมสอนว่า สิ่งที่มนุษย์ผู้ใฝ่หาความสุขสงบควรจะรู้ก็คือ ความจริงต่างๆ ของ
โลก ผู้ใดไม่มีความรู้ในสิ่งต่างๆที่ควรรู้ ก็คือว่าเป็นผู้มีอวิชชา และผู้นั้นก็จะท าอะไรๆ ได้หลายอย่างที่
เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ บางทีความทุกข์นั้นก็เกิดแก่ตนเอง บางทีความทุกข์ก็เกิดแก่บุคคลอ่ืน บางที
ความโง่เขลาเบาปัญญา หรือความหลงผิดของแต่ละคนก็เรียกว่า อวิชชา เหมือนกัน3 
 ข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจในสภาวะอาการจากพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ที่มัวเมาใน
กิเลสตัณหา มาแทนค่าด้วยสัญลักษณท์างสังคม ประกอบกันขึ้นเป็นรูปทรงในรายละเอียดของผลงา 

                                                           
1
 คณะสังคมผาสุก เพือ่ความผาสุกของสังคม, ธรรมธาตุ. กรุงเทพฯ : สารมวลชน จ ากดั, 2530. 104. 

2
 บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท. พมิพ์คร้ังที ่3. กรุงเทพฯ : พรบุญการพมิพ,์ 2538. 13. 

3
 บุญชนะ อตักากร. พระพุทธศาสนา ช่วยแก้ไขชีวิตได้อย่างไร. กรุงเทพฯ : ไฮเทค พรินติ้ง จ ากดั, 2534. 7. 
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อิทธิพลจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ 
 ปัจจุบันมีความเชื่อในอุดมคติมากมายหลายแขนง ที่ผู้คนต่างนับถือตามความเชื่อส่วนตน 
นอกเหนือจากค าสอนของพระพุทธศาสนา มีการนับถือ เหล่าทวยเทพ เทวดา ผีสาง นางไม้ วัตถุ
มงคล คาถา เสน่ห์มนต์ขลังต่างๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดอวิชชา ที่นอกเหนือจาก วิชชา ในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ที่สอนให้เรานั้นรู้ถึงเหตุและผล เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้คนนั้นลุ่มหลง งมงาย ปิดบังความรู้
แจ้งของผู้คน รวมถึงพิธีกรรมและความเชื่อที่ผสมผสานหลากหลายลัทธิ มีการบูชาวัตถุนิยม 
เครื่องรางของขลัง สักยันต์ ขอเลขของหวย บนบานสารกล่าว บางวัดมีทั้งการบูชาทั้งความเชื่อของ
ทางพราหมณ์ ฮินดู ผี เทพเจ้าจีน และแบบไทยจนดูขัดกับหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง รวมไปถึงการค้าขายความเชื่อและความศรัทธาให้พุทธศาสนิกชนเพ่ือเป็นการหาผลประโยชน์
ให้ทางวัด ซึ่งพระพุทธศาสนาสอนให้คนละเลิกกิเลสทุกชนิดสอนให้คนใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา สิ่ง
เหล่านี้ท าให้เกิดความงมงาย กลายเป็น”อวิชชา”ความไม่รู้อย่างถ่องแท้ของศาสนิกชน 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาลูกเทพ ณ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 2 ภาพความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับการสักยันต์และการบูชากุมารทอง ณ วัดสว่างอารมณ์ 

           จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพความเชื่อเรื่องการบูชาเทพเจ้า  ณ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม 
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อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมไทย 
          ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันวัดเป็นศาสนสถานที่ข้าพเจ้าผูกพันในตอนเป็นเด็ก รู้สึกอุ่นใจเมื่อได้
ท าบุญที่วัดทั้งยังชอบความงามของโบส วิหาร และปูนปั้นสัตว์หิมพานต์ ที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์
ในแบบสถาปัตยกรรมล้านนา เช่น วัดเจ็ดยอด วัดพระสิงห์ เป็นต้น และเมื่อได้มีโอกาสเที่ยวชมวัด
ภาคกลางจึงได้เห็นความงามและความแตกต่างจากวัดในภาคเหนือ แต่อย่างไรนั้น ศาสนสถานก็เป็น
ความบันดาลใจให้แก่ข้าพเจ้านั้น ระลึกถึงความสงบ ความสุขทางใจ ความดี จึงน าโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมของไทยนั้น มาเป็นโครงสร้างของรูปทรงหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย
เปรียบเสมือน สัญลักษณ์แห่งความดี ความงาม ของหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  
 
 

 
 
ภาพที่ 4 วัดต้นเกว๋น จังหวัด เชียงใหม่ 
         ข้อมูลจากวันที่ 15 เมษายน 2552 
         เข้าถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 
         ทีม่า http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=met&month=042009&group=1 
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ภาพที่ 5 วัดศีรษะทอง จังหวัดนครปฐม 

 
  
อิทธิพลจากสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม 
           คนเราเกิดมาแล้วอยู่คนเดียวไม่ได้1 จ าเป็นต้องมีเพ่ือน ส่งผลให้คนเรานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม เกิดสมาคมต่างๆขึ้น ให้คนเรานั้นได้คบหา มีทั้งสมาคมบัณฑิต สมาคมคน
พาล ส่งเสริมให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นในสังคม เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทางสังคม จากค่านิยมการกระท าใน
ด้านต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารยธรรม วัฒนธรรมทางตะวันตก เช่น ยุโรป อเมริกา และ
ประเทศใกล้เคียง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น2 

                                                           
4
 ปัญญานนัทภิกขุ. หกผร้ีาย ทางแห่งความฉิบหาย. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2552. 92. 

5
 บุญมี แท่นแกว้. พระพุทธศาสนาในเอเชีย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 254. 161. 
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 จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราสามารถรับข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
จากSocial Media(สื่อสังคมออนไลน์) เราจึงได้เห็นความเสื่อมถอยของมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้นจาก คลิป
วิดีโอที่มีเน็ตไอดอลเป็นต้นแบบของสังคมนี้ สร้างค่านิยมที่ผิดและเสื่อมศีลธรรม เช่น เสพยา เต้นแก้
ผ้า ตีรันฟันแทง ฆ่าตัวตาย แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกัน แม้แต่ นักการเมือง ครู อาจารย์ พระสงฆ์บาง
รูปก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการกระท าเหล่านี้อาจเป็นไปได้ว่าสังคมมีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวัตถุ แต่ทางจิตใจของผู้คนกลับเสื่อมลง นอกเหนือจากความเสื่อมทางสังคมออนไลน์แล้ว ยัง
มีความหลงงมงายในเรื่องของวัตถุนิยม  นิยมความหรูหรา สินค้าราคาแพง ความเลื่อมล้ าระหว่างคน
รวยและคนจนผู้มีอ านาจกดขี่เอารัดเอาเปรียบประชาชนที่จนกว่าหรือท าผิดเสียเอง ที่มีให้เห็นจาก
ข่าวต่างๆ แม้แต่ธรรมชาติก็ยังถูกรุกราน  จากการตัดไม้ท าลายป่า ปล่อยน้ าเสียลงน้ า นี่คือสิ่งต่างๆที่
เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน จากข้อมูลข้างต้นนั้น เป็นแรงบันดาลใจในรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน
ของข้าพเจ้า โดยแทนค่านิยม หรือการกระท าในสังคมจากข่าวสารในด้านต่ างๆ โดยรูปทรงและ
สัญลักษณ์ ภายในรายละเอียดของผลงาน  
 

 
 
 
ภาพที่ 6 ภาพสภาวะการณ์ทางสังคมปัจจุบัน 
         เข้าถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
         ที่มา  http://thaipublica.org/2014/04/pubic-manner-on-mass-transit-1/ 

http://thaipublica.org/2014/04/pubic-manner-on-mass-transit-1/
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ภาพที่ 7 ภาพสภาวะการณ์ทางสังคมปัจจุบัน 
         เข้าถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
         ที่มา  https://www.dek-d.com/education/37719/ 
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บทที่ 3 
 

ก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรในกำรสร้ำงสรรค์ 
 
 ในการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “อวิชชา” ข้าพเจ้าได้

สร้างสรรค์ผลงานรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ที่มีแนวคิดสะท้อนการเปรียบเปรยสังคมในยุค

ปัจจุบัน จากการตีความเรื่อง กิเลส ตัณหา ความหลงผิดของมนุษย์ รูปแบบและวิธีการการสร้างสรรค์

ของข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิควาดเส้นจิตรกรรม โดยใช้น ้าหนัก ขาว เทา ด้า เป็นหลักเพ่ือสร้างรูปทรงและ

โครงสร้างที่ทับซ้อน ที่แสดงออกถึงจินตภาพภายในที่สัมพันธ์กับเนื อหาและแนวความคิด 

 
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิพนธ์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “อวิชชา” ข้าพเจ้าได้วางแผนการท้างานโดย เริ่ม
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากประสบการณ์ตรงในสภาพสังคมในปัจจุบัน ทั งทางด้านความเชื่อและ
ค่านิยมหลักในสังคม และตีความหมายของ กิเลส ตัณหา ในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่หลากหลาย ทับ
ซ้อนกันจนเกิดมิติทางโครงสร้างรูปทรงใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิด ดั่งรายละเอียด
ขั นตอนตามระยะเวลาและวิธีการสร้างสรรค์ 
 
ทัศนธำตุในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิพนธ์ 
 ข้าพเจ้าได้แสดงออกผ่านเทคนิควิธีการ วาดเส้นจิตรกรรม ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้ารูปทรง
ของสัญลักษณ์ เพ่ิมและลดทอน จนเกิดรูปทรงใหม่ภายในจินตภาพ โดยอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะ เส้น 
น ้าหนัก ประกอบกันดังนี  

1. รูปทรง (Form) 
  รูปทรงที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี  ข้าพเจ้าได้ใช้สัญลักษณ์ทาง 
สังคมจากชีวิตประจ้าวัน ที่มีการสลับทับซ้อนประสานกันอย่างมีเอกภาพ1 แสดงถึงสภาพ
สังคมท่ีมากด้วย กิเลส ตัณหา มาจินตนาการเป็นรูปทรงต่างๆ 

                                                           
6
 ชะลดู น่ิมเสมอ. องค์ประกอบศิลป์. พมิพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ : บริษทัโรงพมิพไ์ทยวฒันาพานิช จ ากดั,  2531. 18. 
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2. เส้น (Line)  
  เป็นส่วนที่ส ำคัญที่สุดในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งท ำให้เกิดรูปทรง กำร
ขัดแย้งของเส้น ลักษณะ ทิศทำง และขนำดที่ต่ำงกัน1 ก ำหนดจังหวะควำมเคลื่อนไหว และ
น  ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงำจำกจินตภำพภำยใน 

 
3.  สีและน  ำหนัก (Color and Tone) 

ข้ำพเจ้ำใช้สีขำวและด ำ แรเงำตำมควำมรู้สึกให้เกิด น  ำหนัก จังหวะ และสร้ำงมิติ 

กำรก่อตัวของรูปทรงและพื นที่ว่ำง ภำยในผลงำน 

4.  พื นผิว (Texture) 

พื นผิวในผลงำนชุดนี  เป็นสิ่งที่เกิดขึ นจำกน  ำหนักของเส้น ที่มีควำมบำงทับซ้อนกัน 

จนถึงน  ำหนักทึบ และพื นที่ว่ำง เพ่ือแสดงมิติของพื นผิวที่หยำบ ละเอียด ที่สัมพันธ์กับเนื อหำ 

และแนวควำมคิดเรื่อง กิเลส อวิชชำ 

5.  ที่ว่ำง (space) 

พื นที่ว่ำงในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของข้ำพเจ้ำ เกิดจำกน  ำหนักและพื นผิวของผลงำน 

ซึ่งมีค่ำน  ำหนักที่แตกต่ำงกัน ช่องว่ำงระหว่ำงรูปทรงท ำให้เกิดรูปทรงใหม่ที่ทับซ้อนกันในมิติ

แห่งจินตนำกำร 

 

 

 

                                                           
7
 ชะลดู น่ิมเสมอ. องค์ประกอบศิลป์. พมิพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ : บริษทัโรงพมิพไ์ทยวฒันาพานิช จ ากดั, 2531. 177. 
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เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิพนธ์ชุด อวิชชำ นั น เป็นเทคนิควิธีกำรที่ละเอียดอ่อน ซึ่งมี

ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน เพรำะมีกำรวำงโครงสร้ำงหลักที่ส ำคัญ ประกอบ

กับรูปทรงที่มีรำยละเอียดมำกเข้ำด้วยกันให้เกิดควำมสมบูรณ์ทำงทัศนธำตุ และสอดคล้องกับเนื อหำ

และแนวควำมคิด แสดงออกให้เห็นถึงรูปทรงใหม่ที่เกิดขึ นในผลงำนที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึ่ง

สำมำรถล ำดับขั นตอนกำรสร้ำงสรรค์ได้ดังนี  

1. ขั นตอนกำรสร้ำงภำพร่ำง โดยวิธีกำรวำดเส้น ขำว เทำ ด ำ บนกระดำษเพ่ือจัดวำง

องค์ประกอบภำยในผลงำนให้เกิดควำมสมบูรณ์ ตรงตำมเจตนำในกำรสร้ำงสรรค์ และ

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ได้ถูกต้อง ก่อนสร้ำงสรรค์ผลงำนจริง 

2. ขั นตอนกำรเตรียมพื น เมื่อได้ขนำดของผลงำนตำมแบบของภำพร่ำงแล้ว ปูพื นบนกรอบไม้

ด้วยผ้ำใบ แล้วรองพื นด้วยสีน  ำพลำสติก ให้ได้ควำมหนำที่ต้องกำร แล้วขัดด้วยกระดำษทรำย

เพ่ือให้ได้พื นผิวที่เรียบ เสมอกันเหมำะกับเทคนิควิธีกำรตัดเส้นของข้ำพเจ้ำ 

3. ขั นตอนกำรขึ นโครงสร้ำงและวำงองค์ประกอบภำพในผลงำนเมื่อขยำยเป็นผลงำนจริง โดยมี

กำรปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ือควำมสมบูรณ์ของผลงำนเมื่อมีขนำดที่ใหญ่ขึ นกว่ำภำพร่ำง ให้เกิด

ควำมลงตัวของภำพร่ำง 

4. ขั นตอนกำรเก็บรำยละเอียดของผลงำนด้วยวิธีกำรวำดเส้น เมื่อขึ นโครงสร้ำงของ

องค์ประกอบหลักในผลงำนแล้ว ข้ำพเจ้ำได้สร้ำงน ำหนักจำกมวลที่เกิดจำกกำรใช้พู่กัน ด้วยสี

ที่บำงไปจนถึงสีที่ทึบ ตำมโครงน  ำหนักที่ร่ำงไว้ข้ำงต้น เพ่ือให้เกิดจังหวะที่ต่อเนื่องจำกกำรทับ

ซ้อนของรูปทรงจนเกิดมิติทำงจิตรกรรม 

5. วิเครำะห์ภำพรวมของผลงำน เมื่อขึ นองค์ประกอบและเก็บรำยละเอียดโดยรวมของผลงำน

แล้ว กำรจัดกำรน  ำหนักของรูปทรงและพื นที่ว่ำงมีควำมส ำคัญมำกต่อภำพรวมของผลงำน  

เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ และควำมสมบูรณ์ของผลงำน 
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6. ขั นตอนกำรน ำเสนอผลงำน ทั งรูปแบบผลงำนจิตรกรรม และวิทยำนิพนธ์  

 

 

 

 

 

ภำพที่ 8 ภำพร่ำงผลงำนวิทยำนิพนธ์ชิ นที่ 1 
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ภำพที่ 9 ภำพร่ำงผลงำนวิทยำนิพนธ์ชิ นที่ 2 
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ภำพที่ 10 ภำพร่ำงผลงำนวิทยำนิพนธ์ชิ นที่ 3 
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ภำพที่ 11 ภำพร่ำงผลงำนวิทยำนิพนธ์ชิ นที่ 4 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 

ภำพที่ 12 ภำพกำรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

 

 

ภำพที่ 13 ภำพร่ำงส ำหรับเตรียมขึ นโครงสร้ำงหลังภำยในผลงำนจริง 
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ภำพที่ 14 ภำพขั นตอนกำรเตรียมพื นส ำหรับสร้ำงสรรค์ผลงำน 

 

 

ภำพที่ 15 ภำพขั นตอนกำรขึ นโครงสร้ำงจำกภำพร่ำงต้นแบบ 
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ภำพที่ 16 ภำพขั นตอนกำรขึ นโครงสร้ำงจำกภำพร่ำงต้นแบบ 

 

ภำพที่ 17 ภำพขั นตอนกำรขึ นโครงสร้ำงจำกภำพร่ำงต้นแบบและเริ่มกำรวำดเส้น 
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ภำพที่ 18 ภำพขั นตอนกำรขึ นโครงสร้ำงจำกภำพร่ำงต้นแบบและเริ่มกำรวำดเส้น 

 

 

ภำพที่ 19 ภำพขั นตอนกำรวำดเส้นเพ่ิมรำยละเอียดของรูปทรงและค่ำน  ำหนัก 
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ภำพที่ 20 ภำพขั นตอนกำรวำดเส้นเพ่ิมรำยละเอียดของรูปทรงและสัญลักษณ์ 

 

 

ภำพที่ 21 ภำพขั นตอนกำรวำดเส้นเน้นรำยละเอียดของรูปทรง 
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ภำพที่ 22 ภำพขั นตอนกำรวำดเส้น 

 

 

ภำพที่ 23 ภำพขั นตอนกำรลงน  ำหนักเพ่ือสร้ำงมิติให้มีควำมสมบูรณ์ภำยในภำพ 
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ภำพที่ 24 ภำพที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

 

ภำพที่ 25 ภำพขั นตอนกำรน ำเสนอผลงำน 
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บทที่ 4 
 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “อวิชชา” ชุดนี้มีเนื้อหาสาระที่สะท้อนใน
เรื่องของการเปรียบเปรยสังคม โดยการแสดงออกถึงรูปทรงสัญลักษณ์แห่งจินตภาพภายในความรู้สึก
นึกคิดของข้าพเจ้า ผ่านเทคนิควิธีการ วาดเส้น แสดงถึงรูปทรง เก่า-ใหม่ ที่มีความร่วมสมัย จาก
การศึกษาค้นคว้า พัฒนารูปทรงของการสร้างสรรค์จากระยะแรก จนถึงระยะวิทยานิพนธ์อย่าง
ต่อเนื่อง มีทั้งปัญหาและอุปสรรค ซึ่งท าให้ข้าพเจ้านั้นได้ศึกษาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่อง
ของเนื้อหาแนวความคิดและรูปแบบเทคนิควิธีการ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
การสร้างสรรค์และพัฒนาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 
 ผลงานในระยะแรกนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของโครงสร้างหลักในผลงาน โดย
ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมของไทย ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้า มา
แสดงออกในรูปแบบมุมมองที่ที่สนใจ เช่น มุมเงยที่แหงนมอง ลดทอนรูปทรงเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ว่างใน
จินตนาการ ผ่านองค์ประกอบที่แสดงถึงจินตภาพภาพในความรู้สึกส่วนตน ที่ถ่ายทอดสัญลักษณ์แห่ง
ความเชื่อ เปรียบเปรยกับสังคมที่มีความซับซ้อนและขัดแย้ง 
 
 
 

 

 



26 

 

 
 

 

ภาพที่ 26 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 

 

 

ภาพที่ 27 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 
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การสร้างสรรค์และพัฒนาการในผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของความสมบูรณ์ของรูปทรง 
โดยใช้สัญลักษณ์ที่เกิดจากการหาข้อมูลในชีวิตประจ าวัน ที่มีอิทธิพลต่อสังคม ข่าวสารและค่านิยม
ใหม่และเก่า เข้าด้วยกัน ให้เกิดมิติของภพภูมิที่มีความซับซ้อนและทาบเกี่ยวกันมากยิ่งขึ้น ด้วย
น้ าหนักของเส้น และพ้ืนที่ว่างที่สอดคล้องกับรูปทรงให้เกิดบรรยากาศในผลงาน 
 ในระยะนี้ผลงานยังขาดความเป็นเอกภาพ ในเรื่องของโครงสร้างหลักที่ขาดความชัดเจน 
และพ้ืนที่ว่างของบรรยากาศ จึงท าให้รูปทรงในรายละเอียดนั้น ขาดที่ยึดเกาะ และส่งผลให้การ
ควบคุมน้ าหนักในผลงานนั้น เป็นไปได้ยาก และใช้เวลาในการท างานที่นานมากยิ่งขึ้น เพ่ือการลง
น้ าหนักในผลงานให้เกิดดุลยภาพ 
 
 

 

ภาพที่ 28 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นั้น เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเนื้อหา 

แนวความคิด เทคนิควิธีการ และการแก้ปัญหาทางทัศนศิลป์ จนเกิดเป็นภาพสะท้อนของสังคมในมิติ

และรูปทรงที่สลับทับซ้อน บอกเล่าเนื้อหาที่มาจากแนวความคิดและจินตนาการ ผ่านเทคนิควิธีการ 

วาดเส้น ที่มีความสมบูรณ์ของน้ าหนักที่ท าให้เกิดจังหวะ สอดรับกันของรูปทรงและพ้ืนที่ว่างแห่ง

จินตนาการภายในความรู้สึกนึกคิด ของการบันทึกเรื่องราวในระยะนั้นๆ ออกมาเป็นผลงาน

วิทยานิพนธ์ หัวข้อ “อวิชชา” ตามจุดประสงค์ของการแสดงออก 

 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์นี้ มีการวางแผนขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระยะ 

จึงมีการใส่ใจในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่มีความน่าสนใจในมุมเงย ซึ่งเป็น

โครงสร้างหลักในผลงาน รูปทรงทรงที่ตีความหมายในเรื่องของกิเลส ภายในรายละเอียดของผลงาน 

ไปจนถึงพ้ืนที่ว่างในบรรยากาศ เพ่ือให้เกิดดุลยภาพที่สมบูรณ์ เป็นเอกภาพ เน้นในเรื่องของการสอด

รับของรูปทรง ให้เกิดมิติและน้ าหนักที่มีความเคลื่อนไหว เกิดความต่อเนื่องของรูปทรงให้เกิดความ

สนุกและน่าสนใจ ด้วยเทคนิควิธีการวาดเส้นจิตรกรรม แสดงภาพสะท้อนของสังคมในสภาวการณ์

ปัจจุบัน จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “อวิชชา” 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน อวิชชา หมายเลข 1 

ขนาด  120 x 160 เซนติเมตร 

เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ปีที่สร้างสรรค์ 2558 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน อวิชชา หมายเลข 2 

ขนาด  150 x 200 เซนติเมตร 

เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ปีที่สร้างสรรค์ 2558 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน อวิชชา หมายเลข 3 

ขนาด  120 x 160 เซนติเมตร 

เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ปีที่สร้างสรรค์ 2559 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 

ชื่อผลงาน อวิชชา หมายเลข 4 

ขนาด  120 x 160 เซนติเมตร 

เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ปีที่สร้างสรรค์ 2559 
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บทที่ 5 

 

บทสรุป 

 

 การศึกษาค้นคว้าผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “อวิชชา” ข้าพเจ้าได้
สร้างสรรค์ผลงานโดยมีแรงบันดาลใจและแนวความคิดมาจาก สภาพสังคมในปัจจุบัน โดยการใช้
ชีวิตประจ าวันเพ่ือเก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นกระแสในสมัยนิยมนี้ ที่ท าให้ผู้คนหลงงมงายไปกับ 
กิเลส ที่น าพาไปสู่ความเสื่อมถอยของอารยธรรม มาเป็นเรื่องราวในการกระตุ้นความคิดและ
จินตนาการ 
 วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ได้แสดงออกถึงมุมมองที่เกิดจาก ความรู้สึกนึกคิดส่วนตน ที่มีต่อสภาพ
สังคมปัจจุบัน มีความเสื่อมถอย เกิดค่านิยมที่ผิดแปลกไปจากวัฒนธรรมเดิม ให้คุณค่ากับวัตถุหรือสิ่ง
ที่มองเห็นเพียงภายนอก ผ่านการแสดงอกโดยน ารูปทรงและสัญลักษณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของ
ข้าพเจ้า มาตีความตามจุดประสงค์ของแนวความคิด ถึงสภาวะสังคม มีทั้งรูปทรงแห่งความศรัทธา ที่
เปรียบเปรยถึงความดีงาม และรูปทรงสมัยใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมสมัยนี้ ที่ผู้คนหันมาให้คุณค่ากับ
สิ่งล่อลวงเหล่านั้น สะท้อนผ่านรูปทรงใหม่ภายใต้จินตภาพของข้าพเจ้าที่มีต่อสังคม ให้ผู้คนได้
ตระหนักถึงสภาวะแห่งความวุ่นวายในปัจจุบัน 
 จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอด มุมมอง ทัศนคติ ผ่าน
รูปทรงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ จากสิ่งที่ข้าพเจ้านั้นได้ศึกษาค้นคว้า สัมผัสและเรียนรู้ในการใช้ชีวิต 
ตีความผ่านการแสดงออกทางสุนทรียภาพทางศิลปะ และกุศโลบายในรายละเอียดของผลงาน 
ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานจะสร้างจิตส านึก ยกระดับจิตใจ กระตุ้นความติดถึงสิ่งที่ดีงามในการใช้ชีวิตอยู่
ในสังคม  
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รายการอ้างอิง 

 
คณะสังคมผาสุก เพื่อความผาสุกของสังคม, ธรรมธาตุ. กรุงเทพฯ : สารมวลชน จ ากัด, 2530. 104. 

ชะลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบศิลป์. พิมพ์ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, 2531. 18, 177. 
บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท. พิมพ์คร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ : พรบุญการพิมพ์, 2538. 13. 
บุญชนะ อัตกากร. พระพุทธศาสนา ช่วยแก้ไขชีวิตได้อย่างไร. กรุงเทพฯ: ไฮเทค พรินติ้ง จ ากัด, 2534. 7. 
บุญมี แท่นแก้ว. พระพุทธศาสนาในเอเชีย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549. 161. 

ปัญญานันทภิกขุ. หกผีร้าย ทางแห่งความฉิบหาย. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2552. 92. 
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ภาคผนวก 
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รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ 

 

รายละเอียดผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 

 1. ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

 ขนาด  100 x 150 เซนติเมตร 

 เทคนิค  อะคริลิคบนผ้าใบ 

ปีที่สร้างสรรค์ 2558 

2. ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

 ขนาด  150 x 200 เซนติเมตร 

 เทคนิค  อะคริลิคบนผ้าใบ 

ปีที่สร้างสรรค์ 2558 

รายละเอียดผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่  

 1. ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

 ขนาด  120 x 160 เซนติเมตร 

 เทคนิค  อะคริลิคบนผ้าใบ 

ปีที่สร้างสรรค์ 2558 

2. ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน ไม่มีชื่อ 

 ขนาด  120 x 160 เซนติเมตร 

 เทคนิค  อะคริลิคบนผ้าใบ 

ปีที่สร้างสรรค์ 2558 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล          นายกนกกร  หมื่นโฮ้ง      รหัสนักศึกษา  57004201 

ที่อยู่ปัจจุบัน     เลขที่ 60 หมู่ 9   

                    ต าบล  แม่อ้อ  อ าเภอ  พาน  จังหวัด  เชียงราย  57120 

  โทร.  087-5423648 

ข้อมูลส่วนตัว 

 - วัน/เดือน/ปีเกิด  27  สิหาคม  2533     

 - สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 

 - ศาสนา  พุทธ 

การศึกษา 

 - 2546 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนศิริมาตย์เทวี 
 - 2551 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 
 - 2556 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศศิลป์(ศิลปะไทย) 
 ภาควิชาศิลปไทย ชั้นปี 4  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายับ 

ประสบการณ์ 

 - 2554  ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “ก้าวแรกสู่ศิลปะไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 1” โดยกลุ่ม 

            ศิลปะไทย เจ็ดยอด ณ แจ่งเมืองGallery  

- 2555  ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “การเดินทางสู่ศิลปะไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 2” โดย 

           กลุ่มศิลปะไทยเจ็ดยอด ณ แสงดี Gallery 

   ร่วมแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ “ขัวศิลปะครั้งที่ 2” ณ ขัวศิลปะเชียงราย 

  - 2556  ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “การเดินทางสู่ศิลปะไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 3” โดย 

   กลุ่มศิลปะไทยเจ็ดยอด ณ นาชา Gallery 
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ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “HOW  EXHIBITION” โดยกลุ่ม เฮา ณ 

  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 

  ร่วมนิทรรศการประมูลผลงานศิลปะ “จากล้านนาสู่พุทธคยา ครังที่ 2” 

  ร่วมแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ “ขัวศิลปะครั้งที่ 3” ณ ขัวศิลปะเชียงราย 
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