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บทคัดย่อ 

 

 ศิลปนิพนธ์ชุด “ศิลปะในความไม่แน่นอน” เป็นบทบันทึกความคิดและความรู้สึกของข้าพเจ้า 
ที่เข้ามาในแต่ละช่วงขณะ เพ่ือเห็นการมีชีวิตจริง ๆ ในปัจจุบัน โดยใช้สภาวะแวดล้อมภายนอกกับจิต
ภายในของข้าพเจ้าเป็นสิ่งตอบโต้กัน และแสดงออกมาเป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและจับต้อง
สัมผัสได้ เพื่อท าความเข้าใจในสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น  

           กระบวนการสร้างสรรค์ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เป็นเหมือนการกระตุ้นความรู้สึก และยืนยันการมี
ชีวิตในปัจจุบัน เพ่ือให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป เป็นธรรมดา มีช่วงเวลา
และความเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยรอบข้าง ส่วนส าคัญของกระบวนการ คือการท าซ้ า ๆ 
จนความเปลี่ยนแปลงปรากฏให้เห็น และเกิดความเข้าใจ “เห็นความจริง” ในสิ่งธรรมดา ว่าทุกอย่าง
ก าลังเปลี่ยนแปลงไป 

การฝึกปฏิบัติระหว่างจิตและการสร้างสรรค์ศิลปะ ท าให้ข้าพเจ้าเกิดกระบวนการเห็นเช่นนี้ 
อันช่วยให้ข้าพเจ้าปล่อยและวางลง ออกจากการยึดติด และเอาจุดใดจุดหนึ่งมาเป็นอารมณ์ที่มั่น และ
เปิดโอกาสให้ได้ก้าวเดินอยู่ ในปัจจุบันที่แท้จริง 
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Abstract 

 

The thesis “Art in Inconstancy” is a record of the researcher’s thoughts and 
feelings that occurred in each of time. It portrays life in the present by utilizing the 
interaction between the researcher’s internal mind and the external environment. It is 
depicted concretely that can be seen and touched for understanding what is going to 
happen. 

     The process of this thesis motivates the feelings and confirms that life is 
impermanent. It normally comes into existence, prevails and perishes. Time and 
change depend on causes and surrounding factors. The significance of the process is 
to do repeatedly until it changes in order to understand the truth of normal things 
because everything is changing.  

     The mind practice and art creation allow the researcher to let go of matters 
and concentrate on one point. It provides a chance to live truly in the present. 

  



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด “ศิลปะในความไม่แน่นอน” ข้าพเจ้าขอขอบคุณความไม่

แน่นอน ที่ท าให้เรามาเจอกันในช่วงเวลาหนึ่ง ครอบครัว ธรรมานุกูล พ่อแม่ ย่า เพียงออและคนใกล้

คิดที่เชื่อใจให้ก าลังใจ และคอยสนับสนุนในสิ่งที่ข้าพเจ้าท า 

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนในชีวิตของข้าพเจ้าที่ได้มอบความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต 

โดยเฉพาะที่ปรึกษา อาจารย์ทรงไชย บัวชุม ที่มีความอดทนและความเมตตาต่อศิษย์ คอยให้ค าชี้น า  

และโอกาสในการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและศิลปะไปพร้อม ๆ กัน  

ขอบคุณทุกคน และ ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นคนจรหรือคนที่

ใกล้ชิดสนิทสนมกัน จะพบเจอกันยาวนานเป็นปีหรืออาจจะเพียงแค่แวบหนึ่งของสายตา  ข้าพเจ้าถือ

ว่าทุกคนเป็นเหมือนเพ่ือนเหมือนครู เป็นผู้มีพระคุณที่คอยช่วยให้ชีวิตนี้เติบโตขึ้นไปพร้อม ๆ กัน ทุก

คนมีส่วนที่เกินและส่วนที่ขาด เราต่างก็หาความพอดีของชีวิต ทุกคนให้บทเรียนและในขณะเดียวกันก็

รับในส่วนเราขาดจากคนแปลกหน้าที่มาเยือน  คนแปลกหน้าที่เหมือนรู้จักกันดีเพราะเราต่างก าลัง

ค้นหาบางอย่างเช่นกัน และสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าอยากขอบคุณตัวเอง ที่อดทนต่อสู้ ฝ่าฟันต่อบททดสอบ

หลายสิ่งในชีวิต และยังมีชีวิตอยู่จนท าศิลปนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วย 
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ค าน า 

 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบศิลปนิพนธ์  
ในหัวข้อ “ศิลปะในความไม่แน่นอน” ตามการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม ปีการศึกษา 2561 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 โดยการจัดท าใน ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้อธิบายถึงขั้นตอนของการ
ด าเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ โดยเรียบเรียงให้สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ค้นหาแนวความคิดและการปฏิบัติงาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จากความคิดข้างใน ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้  
ค่อย ๆ กลั่นกรองออกมาจนเป็นรูปลักษณ์ ที่สามารถอธิบายให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย โดยประกอบ
ไปด้วยเนื้อหาเริ่มต้นตั้งแต่ที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน วัตถุประสงค์ในการ
สร้างสรรค์ จุดมุ่งหมาย แนวความคิด ขอบเขตของการสร้างสรรค์ อิทธิพลจากสื่อ ขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินงาน การสืบค้นข้อมูลในการสร้างสรรค์ จนกระทั่งหาเทคนิคและวัสดุที่รองรับกับแนวความคิด 
และกระบวนการทางเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการสร้างสรรค์ 

จากเรื่องราวที่สนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของใจผ่านมุมมอง

ทัศนคติและวุฒิภาวะในแต่ละช่วงวัย น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเลือกจากประสบการณ์ส่วนตัวเพ่ือให้เกิดผลต่อความรู้สึก โดยมีหลักการใช้ชีวิตแบบเต๋า และ

เซนมาผสม สะท้อนความคิดบางอย่างไว้ให้ได้คิดต่อไป กระบวนการทั้งหมดได้ถ่ายทอดไว้เป็นตัวอักษร

ออกมาเป็นศิลปนิพนธ์เล่มนี้ 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้จะก่อเกิดแรงบันดาลใจที่ดี และ

เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

เพราะมีชีวิต เลยยังมีการเคลื่อนไหว บางครั้งสับสนวุ่นวายเหมือนจะจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
ไม่ได้ บางครั้งก็สุขสงบได้ ราวกับเข้าใจแล้วว่าท าไมทุกอย่างถึงเกิดขึ้น แต่ชีวิตข้าพเจ้าก็ยังไม่นิ่งและ
คงที่ หลายครั้งที่ชีวิตขึ้นลง แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่เกิดขึ้น อาจจะท าใจยอมรับยาก ถ้า
หากเรายึดกับจุดใดจุดหนึ่งที่พ่ึงพอใจแล้วในชีวิต โดยไม่ได้สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ ตรงหน้าเรา
ตอนนี้ สิ่งที่ท าให้เราสงบได้คือการได้เห็นตรงนี้ ตรงหน้าเราว่า อะไรก าลังเกิดขึ้นภายในใจ ปล่อยให้
เกิดข้ึน เปิดใจมอง ยอมรับ และเดินต่อไป เพราะรู้ว่าทุกอย่างมันอยู่ชั่วคราว นี่แหละชีวิต 

ข้าพเจ้าก าลังฝึกการตามจิตปัจจุบัน โดยการให้ชีวิตตอบโต้กับอะไรเกิดขึ้นหรือเรื่องที่ผ่านเข้า
มาอย่างฉับพลัน เพ่ือทดสอบว่าขณะนั้น เราเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้น เมื่อกระบวนการนี้จบลง จะท า
ให้ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบการเผชิญกับสิ่งตรงหน้า และเห็นที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้น เกิดแล้ว และ
จบลง  ทั้งหมดนั้นได้จบไปแล้ว ทุกสิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงมีขั้นตอนของมัน เราไม่สามารถหยุดอยู่ ที่
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ทุกอย่างก าลังเดินไปตามทางของมัน ช้าหรือเร็วก็ย่อมเคลื่อนที่หรือ
เปลี่ยนแปลงกันไปท้ังนั้น  โดยถ้าเรามีสติเท่าทันกับขณะนั้นเราสามารถก าหนดทิศทางของสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้ เพราะเราจะรู้ว่าเราท าอะไรอยู่ ผลที่ตามมามันอาจจะไม่ใช่ความพ่ึงพอใจทางกายภาพ แต่อาจจะ
เป็นผลความเข้าใจภายในใจที่เราได้เรียนรู้ความเป็นไปและยอมรับมัน 

การที่สามารถตามทันและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตถือเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งในชีวิต 
ที่เราจะมองเห็น ตามทัน อยู่กับปัจจุบันได้ อย่างน้อยก็ได้สัมผัสถึงการมีชีวิต และได้ใช้ชี วิตอย่าง
แท้จริงถึงตอนนั้นเราคงไม่มัวมาว้าวุ่นกับความทุกข์หรือสุขใด ๆ เมื่อรู้แล้วว่า มันคงอยู่แค่ชั่วคราว 
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วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 

ข้าพเจ้าสร้างงานศิลปะโดยมีที่มาจากการพยายามหาทางอธิบาย ถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในชีวิตที่เป็นความชั่วคราวนี้ โดยอาศัยปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิ่งรอบ ๆ ตัวมาอธิบายถึงสิ่ง
ที่เกิดขึ้นแทน เพราะตัวเราก็คือธรรมชาติ และในทุกสิ่งก็มีธรรมชาติของตัวเองเช่นกัน อาจจะต่างกัน
แค่เพียงรูปลักษณ์ แต่ภายในของชีวิตและความรู้สึกเราอาจจะไม่ต่างกัน  

การที่เราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งรอบ ๆ ตัว เราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจชีวิตของตนเองไป
ได้พร้อม ๆ กัน จากการเฝ้าสังเกตธรรมชาติท าให้ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งก าลังเปลี่ยนแปลงไปตามกฎ
ของธรรมชาตินี้ ไม่มีอะไรที่จะอยู่คงทน ทุกอย่างคือการมาเยือนชั่วคราว ก่อนจะพบว่าเราไม่ต่างจาก
น้ าค้างเย็นใสยามเช้า ที่พร้อมละลายหายไปเมื่อแดดตอนสายโผล่มา ในความชั่วคราวนี้ก่อนที่จะจาก
ไป แม้จะเป็นเพียงช่วงเสี้ยววินาที แต่กลับมีเรื่องราวและความรู้สึกมากมายที่อยู่ระหว่างนั้น มีความ
เกิดดับเป็นธรรมดาอยู่ในตัวมัน  เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้ และติดผูกกับสิ่งที่
ผ่านไปแล้ว โดยพลาดการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 

ในการสร้างสรรค์ข้าพเจ้ามักจะใช้ประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตขณะนั้น โดยการ
ตอบโต้ตามธรรมชาติของตนเองกับสิ่งตรงหน้า เพ่ือทดสอบสติแต่ละช่วงเวลา โดยมีเจตนาในการท า
เป็นตัวเริ่มต้น และปล่อยให้ผลเป็นไปตามเหตุที่สร้างไว้ ปล่อยให้ช่วงเวลานั้นได้ท างานโดยที่ไม่ไป
ควบคุม ซึ่งจุดหมายปลายทางหรือระหว่างนั้นไม่อาจจะก าหนดให้ตายตัวได้ มองผลที่เกิดจากเหตุตาม
ความจริงอย่างไม่คาดหวัง และไม่คิดย้อนกลับไปในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว 

ในกระบวนการทั้งหมดนี้ เราจะเห็นถึงการบันทึกสิ่งชั่วขณะที่ก าลังจะเปลี่ยนไป และท าให้
มองย้อนกลับไปตรวจสอบ ถึงสิ่งที่เคยเป็นมา  ได้เห็นทั้งหมดของกระบวนการ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งท า
ให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างมีเหตุผลของการเป็นไปในแต่ละแบบ และเราไม่สามารถยึดอะไรไว้เป็นของเรา
ไดเ้ลย เพราะทุกสิ่งก าลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 

ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลง  ข้าพเจ้าต้องการให้ชีวิตนี้ตระหนักถึงการมีชีวิตจริง  ๆ อยู่และรู้ตัว
เท่าทันขณะนั้น จากการตอบโต้กับชีวิตและสิ่งตรงหน้า ผลที่ออกมาจะท าให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว 
และจบลงไปแล้ว ทุกสิ่งเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลง เราก าลังเรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงนี้ และพัฒนา
ชีวิตให้มีสติเท่าทัน เพ่ือที่จะสามารถมีโอกาสได้มีชีวิตจริง ๆ การมองเห็นและยอมรับชีวิตในแบบที่เป็น
จริงก็อาจจะช่วยให้เราได้เข้าใกล้จิตที่แท้จริงของเรามากขึ้นเช่นกัน รู้ว่าเกิด ก าลังเปลี่ยน และแปลงไป 

ขอบเขตของโครงกำร 

 ด้ำนเนื้อหำ 

 การศึกษานี้น าเสนองานที่เกี่ยวกับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของชีวิตกับสิ่งรอบข้าง และ
เรียนรู้ถึงความเป็นไปที่เป็นธรรมดา และเป็นเช่นนั้นเอง ท าความเข้าใจและอยู่กับมันเพ่ือนมีชีวิตต่อไป
อย่างปรกติสุขอย่างแท้จริง โดยอาศัยแนวคิดของเซนและเต๋าอธิบายปรากฏการณ์สภาวะของความ
เป็นเช่นนั้นเองในงานศิลปะและชีวิต      

 ด้ำนรูปแบบ 

 สร้างผลงานที่เป็นการเก็บบันทึกชั่วขณะของสิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลัน และแสดงให้ถึงการเดินทาง
และความเปลี่ยนแปลงของจิต เพ่ือท าให้ได้เข้าใจสภาวะจิตที่เป็นอยู่ชัดมากขึ้นจากการปรากฏรูป
ออกมาในแบบนามธรรม 

 ด้ำนเทคนิค 

 ด้านเทคนิคจะใช้เทคนิคผสมจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เชื่อมโยงกับ
การตอบโต้จากความรู้สึกภายใน มาเป็นวิธีการน าเสนอ มีการจัดวางตามพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยงกับธรรมชาติของปรากฏการณ์และความรู้สึก 

  



4 
 

วิธีกำรศึกษำ 

          1. สังเกตความเป็นไปและปฏิกิริยาของสิ่งรอบ ๆ ตัว เมื่อพบเห็นปรากฏการณ์แล้วเกิดความ
เชื่อมโยงกับสภาวะจิตใจ น ามาตีความสิ่งที่ได้รับรู้จากเหตุการณ์นั้น ๆ 

          2. ใช้ปรากฏการณ์นั้นเป็นต้นแบบเหมือนภาพร่าง แล้วค่อย ๆ แปลงออกมาเป็นรูปธรรมโดย
อาศัยวิธีที่เหมาะสมกับความรู้สึกต่อธรรมชาติของปรากฏการณ์นั้นมาน าเสนอ 

          3. ทดลองท าและคิดวิธีน าเสนองานไปในตัวเพ่ือสอดคล้องกับความรู้สึกในเทคนิคและเนื้อหา  

          4. หาวิธีน าเสนอด้วยการค านึงถึงธรรมชาติของงานชิ้นนั้นเพื่อให้ตรงตามเจตนาที่ต้องการ 

     5. ประเมินผลงานเพื่อการแก้พัฒนาผลงานให้ตรงกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

     6. การสรุปผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอผลงานจัดท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 

     7. การสรุปผลการศึกษา 

แหล่งข้อมูล 

           1. ศึกษาจากการเฝ้ามอง เรียนรู้จากปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบ ๆ ตัว 

           2. ศึกษาในเรื่องความเปลี่ยนแปลง จากชีวิตและหนังสือธรรมะ ปรัชญาตะวันออก เต๋า เซน 

           3. ศึกษาต าราศิลปะการต่อสู้ทางตะวันออกหลายแขนง 

           4. ศึกษาจากชีวิตและการเดินทาง พร้อมกับสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเอง
กับปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามา น ามาบันทึกลงเป็นงานและขยาย
ต่อในชิ้นถัด ๆ มาเพ่ือท าความเข้าใจสิ่งที่เกิดข้ึน 
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บทที ่2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ความบันดาลใจและอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 

น ้ำตกท่ีเห็นว่ำหลั่งไหลเหมือนไม่มีวันหมด ล้วนแต่มีถ่ินก้ำเนิดมำจำกตัวมันเอง มีกำรเดินทำง
เคลื่อนที่ไปตำมเส้นทำง หรือเคลื่อนที่ไปเพ่ือก่อเกิดเป็นเส้นทำง ทุกควำมเคลื่อนไหวล้วนตกอยู่ในกฎ
แรงโน้มถ่วงของธรรมชำติ ตกลงมำเพ่ือเกิดแอ่งละอองน ้ำหรือไหลต่อไปเป็นจุดก้ำเนิดของน ้ำแอ่งใหม่ 
วันหนึ่งควำมชื นจำกน ้ำนั น ก็กลับไปเป็นฝนตกลงมำเพ่ือหล่อเลี ยงชีวิต ในวัฏจักรนี ให้ด้ำเนินต่อไป ใคร
บ้ำงจะหวนนึกย้อนถึงแหล่งก้ำเนิดน ้ำหยดแรกของน ้ำตกท่ีหลั่งไหลตอนนี  

ค้ำว่ำวัฏจักรนี  ถูกแปลควำมหมำยไว้ในพจนำนุกรมว่ำ “ช่วงเวลำของเหตุกำรณ์ หรือ
ปรำกฏกำรณ์หนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ นและด้ำเนินไปเป็นล้ำดับขั นแล้วกลับมำจบ  ณ จุดเริ่มต้นอีก”  

ในชีวิตนี หำกว่ำเรำมีสติระลึกรู้ตัว หรือฉุกคิดได้กับสิ่งที่ท้ำมำกขึ นสักหน่อย เรำจะสำมำรถ
เห็นวงจรกำรด้ำเนินไปของสิ่งนี  สิ่งที่เรียกว่ำวัฏจักรที่เกิดขึ นอยู่รอบ ๆ ตัวเรำตลอดเวลำ 

ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์  

เมื่อข้ำพเจ้ำยังเด็ก มีคุณครูคนหนึ่งเคยบอกว่ำ “ค้ำตอบแรกเป็นค้ำตอบที่ดีที่สุด” ถ้ำขบคิดใช้
เวลำทบทวนอีกหน่อย คงจะได้ค้ำตอบที่ดีกว่ำ แต่อำจจะไม่ใช่ค้ำตอบที่จริงจำกใจเรำ 

กำรที่เรำปล่อยให้ควำมจริงจำกใจปรำกฏ เป็นโอกำสให้เห็นจิตเดิมแท้ภำยในของตน ไม่ว่ำดี
หรือไม่ดี พึงพอใจหรือไม่นั นนับเป็นคนละเรื่องกัน โอกำสที่ได้เห็นได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ นจริงตรงหน้ำ
ต่ำงหำกที่ส้ำคัญ ทุกสิ่งเปิดเผยและรอให้เรำเห็นอยู่แล้ว ดูแล้วออกจะง่ำยตรง ๆ ไม่ซับซ้อน   แต่
อำจจะยำกในโลกที่ซับซ้อนและยังยำกที่จะสลัดหลุดจำกำรปรุงแต่งและกำรยอมรับควำมเป็นจริงของ
ตนเอง 

ท่ำนฮุ่ยเหนิง หรือ เว่ยหลำง พระสังฆปรินำยกองค์ที่ 6 ได้ย ้ำถึงเรื่องนี ไว้ว่ำ 
“อย่ำไปคิดถึงควำมดี, อย่ำไปคิดถึงควำมชั่ว, จงมองดูแต่เพียงว่ำ 

 “หน้าตาดั้งเดิมของตน” ซึ่งมีแต่ก่อนตนเกิดนั น ในบัดนี มันเป็นอย่ำงไรเท่ำนั น 
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ข้อที่ว่ำหน้ำตำดั งเดิมที่มีมำแต่ก่อนเกิดขึ น หมำยถึง ธรรมชำตินั นล้วน ๆ ก่อนแต่ที่เกิด 
อวิชชา และ อุปาทาน ขึ นยึดถือ, หรือกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งโดยปฏิโลมนัย ก็คือ เมื่อกวาดอวิชชาและ
อุปาทานในบัดนี้ออกให้หมดแล้วก็จะพบ “หน้าตาดั้งเดิม” ของตน นั่นเอง นั นก็หมำยควำมว่ำ เมื่อเรำ
ไม่เห็นว่ำร่ำงกำย และจิตใจซึ่งเป็นเพียงเกลียวของธรรมชำติ ที่หมุนตำมอ้ำนำจเหตุปัจจัยนี เป็นตัวเรำ 
– กวำดสิ่งเหล่ำนี คือทั งส่วนกำยและส่วนใจออกไปให้หมดแล้ว - อะไรเหลืออยู่นั นก็คือ “หน้ำตำ
ดั งเดมิ”1 

สิ่งที่สมบูรณ์ท่ีสุด 
คล้ำยดังมีควำมบกพร่องอยู่ 
แต่คุณประโยชน์ของมันไม่มีที่สิ นสุด 
สิ่งที่เต็มเปี่ยมที่สุด 
คล้ำยดังมีควำมว่ำงเปล่ำอยู่ 
แค่คุณประโยชน์ของมันไม่มีที่สิ นสุด 
 
ที่ตรงที่สุดคล้ำยดั่งคดงอ 
ที่ชำญฉลำดที่สุดคล้ำยดังโง่เขลำ 
ที่เปี่ยมด้วยโวหำรคล้ำยดังขัดข้องติดอ่ำง 
 
เมื่อเคลื่อนไหวท้ำให้หำยหนำว 
เมื่อหยุดนิ่งท้ำให้ร้อน 
ผู้มีควำมนิ่งมีควำมสงบ 
จึงเป็นแบบอย่ำงอันเลอเลิศของจักรวำล2 
 
ทั งหมดนี ล้วนแต่ผสำนกลมกลืน มีอยูในสิ่ง ๆ เดียวกัน ในลัทธิเต๋ำมีกำรแสดงออกมำในรูป

สัญลักษณ์ท่ีเรียกว่ำหยิน – หยำง  “จักรพรรดิฟูฉ”ี เป็นผู้ให้ก้ำเนิดปรัชญำจีนไว้ในคัมภีร์ “อี จิง” 

(ซึ่งแปลว่ำควำมเปลี่ยนแปลงตำมธรรมชำติจีนยกย่องว่ำเป็นแผนที่น้ำทำงให้กับมนุษย์ทั งด้ำน

กำรด้ำเนินชีวิตกำรตัดสินใจ และกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุขกว่ำที่เป็น) 

  

                                                           
1 ละเอียด ศลิำน้อย, วิถีแห่งเซน (กรุงเทพฯ: ส้ำนักพิมพ์ปญัญำ, 2531), 60-61. 
2 ปรำชญ์เหลำจื๊อ, วิถีแห่งเต๋า แปลและเรียบเรยีง พจนำ จันทรสันต ิ(กรุงเทพฯ: บริษัท เคล็ดไทย จ้ำกัด, 

2525), 130. 
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ปรัชญำของพระองค์มีรำกฐำนมำจำกกำรผสมเส้นตรง กล่ำวคือ เส้นตรงเดี่ยว เรียกว่ำ หยำง 
เป็นตัวแทนเพศชำย และเป็นสัญลักษณ์แทนควำมแข็งแกร่ง ส่วนเส้นตรงแยกเรียกว่ำ หยิน เป็น
ตัวแทนเพศหญิง และเป็นสัญลักษณ์แทนควำมอ่อนโยนแปรปรวน 

หยำง และหยินแม้จะมีลักษณะตรงกันข้ำมกัน แต่ทั งสองก็รวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่ำ เอกภำวะ 
ได้ หรือประสำนกลมเกลียวกันโดยอำศัยควำมแตกต่ำงนั่นเอง ขณะที่ต้ำรำชื่อ “กวำนจื อ” บันทึกไว้
ว่ำหยำง หยินเป็นหลักส้ำคัญของสวรรค์และแผ่นดิน 

คติจีนเชื่อว่ำสรรพสิ่งในสำกลจักรวำล ล้วนมีสองด้ำนคือหยินและหยำง เป็นกฎแห่งควำม
สมดุลของธรรมชำติ เป็นปรัชญำของลัทธิเต๋ำที่เชื่อว่ำสรรพสิ่งบนโลกใบนี จะต้องมีสิ่งคู่กันเสมอ มีมืดก็
ต้องมีสว่ำง มีร้อนก็ต้องมีเย็น มีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชำย หำกขำดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป หรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมำก
หรือน้อยเกินไปก็จะเกิดภำวะไม่สมดุลซึ่งจะน้ำหำยนะมำให้  ที่สุดแล้วคือ “หยิน” เป็นตัวแทนของ
ควำมมืดมิด ไม่เคลื่อนไหว อ่อนล้ำ เศร้ำโศก ควำมตำย ควำมหนำวเย็น ผู้หญิง   หยำง” เป็นตัวแทน
ของควำมกระตือรือร้น พลังงำน แสงสว่ำง ผู้ชำย กำรเกิด กำรเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง3 

 
ภาพที่ 1 ภำพ หยิน หยำง 
ที่มำ: WANNISA085, หยิน หยางแห่งเต๋ามีทีมาอย่างไร [ออนไลน์], เข้ำถึงเมื่อ 28 เมษำยน 2562, 
 เข้ำถึงได้จำก. https://asinnaw.files.wordpress.com/2013/09/download.jpg 
  

                                                           
3 WANNISA085, หยินหยางแห่งเต๋า มีที่มาอย่างไร เข้ำถึงเมื่อ28 เมษำยน 2562, เข้ำถึงได้จำก. 

https://asinnaw.wordpress.com/2013/09/18/ 
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ลัทธิที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 ข้ำพเจ้ำอิงปรัชญำแนวควำมคิดของเต๋ำ ที่ปฏิเสธต่อแบบแผนกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ มุ่งเน้นถึงควำม
เรียบง่ำยตรงไปตรงมำโดยให้ทุกสิ่งเป็นไปตำมธรรมชำติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักอู๋เหวย คือ กำรกระท้ำ
โดยไม่กระท้ำ กระท้ำโดยกำรปล่อยให้ไหลไปดั่งเช่นสำยน ้ำเซำะก้อนหิน  กัดและกร่อนกันโดย
ธรรมชำติ ปรำศจำกเจตนำกำรท้ำ 

 เต๋ำมีส่วนกระตุ้นไปประยุกต์ในแนวคิดของเซน ในเรื่องของหลักกำรของควำมเป็นไปเองโดย
ธรรมชำติ ไม่ยึดติดกับภำพถ้อยค้ำและควำมไร้แบบแผน เป็นภำษำทำงศิลปะที่สื่อสำรโดยตรงจำกใจสู่
ใจคนสู่คน ควำมปลด ปล่อยตน ควำมฉับพลันท้ำลำยควำมคิดในเชิงเหตุ และควำมยึดมั่นถือมั่น มอง
โลกตำมควำมเป็นจริง วำงใจอ่อนโยนและพบสิ่งใหม่ในศิลปะ 

 เต๋ำและเซนเห็นว่ำธรรมชำติและสรรพสิ่งต่ำง ๆ อยู่กันอย่ำงเชื่อมโยงกันจำกรำกฐำนแนวคิด
เชิงปรัชญำ ควำมพยำยำมปลดปล่อยตนให้พ้นจำกพันธะแห่งกำรเวียนว่ำยตำยเกิด โดยอำศัยวิธี 
เข้ำใจ ที่มีควำมเฉพำะตัว หมำยถึงควำมรู้ที่เกิดขึ นเอง เป็นกำรที่จิตเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องหนึ่งขึ น
โดยตรงอย่ำงทันทีไม่อำศัยกำรอ้ำงเหตุผลหรือควำมรู้เป็นตัวกลำง กำรหยั่งรู้ของจิตเข้ำไปภำยในสิ่งนั น
ท้ำให้เกิดกำรรู้สิ่งนั นทั งหมด 

  แตกต่ำงไปจำกควำมรู้ภำยนอกซึ่งเป็นกำรรู้ที่ใช้ทำงประสำทสัมผัส กำรรู้ชนิดนี ไม่ได้เกิด
ขึ นกับทุกคนแต่จะเกิดขึ นกับในบำงคนและบำงเวลำ กล่ำวได้ว่ำวัตถุประสงค์ของเต๋ำและเซนคือกำร
มุ่งเน้นให้กลับไปหำประสบกำรณ์เดิม โดยอำศัยมโนภำพเป็นสื่อกลำง ถ้ำหำกปรำรถนำจะเข้ำใจเซนก็
จงเข้ำใจให้ถูกต้องโดยฉับพลันโดยมิต้องพินิจพิจำรณำไม่ต้องลังเลใจ ทัศนะของเซนก็คือกำรแสวงหำ
จุดสมบูรณ์ที่เรำจะไม่พบทวิภำพ ไม่ว่ำจะในรูปแบบใดทั งสิ น4 

 ลักษณะปรัชญำชีวิตของจีน จึงเป็นปรัชญำง่ำย ๆ แต่เป็นควำมง่ำยที่คนช่ำงคิดยำก ที่จะ
มองเห็น ควำมง่ำยนั นจึงมีลักษณะของปฐมกำลแห่งชีวิต ควำมง่ำยนั นจึงเป็นเสมือนต้นก้ำเนิดแห่งสิ่ง
ทั งปวง  เมื่อเข้ำใจถึง “ควำมง่ำย” นั นชีวิตย่อมพ้นไปจำก “ควำมยำก” หรือสิ่งยุ่งยำกได้ ชีวิตจึง
เป็นไปอย่ำงง่ำย ๆ ประดุจธรรมชำติ เป็นไปดั่งสำยลมพัด ดั่งสำยน ้ำไหล เขำเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่ำงจำก
ธรรมชำติ เขำเฝ้ำมองกำรเจริญเติบโตของต้นไม้และเรียนรู้จำกมัน เขำเฝ้ำมองหิมะละลำย เขำเฝ้ำดู
นกบินไปในท้องฟ้ำ มองปลำแหวกว่ำยอยู่ในสำยธำร และเรียนรู้กำรใช้ชีวิตจำกมัน เขำเรียนรู้ชีวิตและ
โลกจำกสิ่งที่เกิดขึ นจริง มิใช่นั่งนึกฝันหรือขบคิดคำดค้ำนวณเอำ  

                                                           
4 ไดเซตซ์ ที. สุสุกิ, เซนกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น แปลโดย จ้ำนง ทองประเสริฐ (กรุงเทพฯ: รำชบัณฑติยสถำน, 

2518), 227-228. 
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 สัจธรรมนั นมิใช่ของยำก หำกสัจธรรมเป็นของยำกที่คนไม่อำจเข้ำใจ ก็นับว่ำไร้ประโยชน์ 
เพรำะไม่อำจรู้หรือเข้ำใจได้ และไม่อำจน้ำมำใช้ได้จริง ๆ ในชีวิตของคน ก็แหละสิ่งที่ไม่อำจเกิดเป็น
จริงได้นั นจะเรียกว่ำสัจธรรมได้อย่ำงไร สิ่งที่เรียกว่ำเป็นสัจธรรมนี แหละเป็นของง่ำย ๆ ง่ำยที่จะรับรู้
และง่ำยที่จะเข้ำใจ เพียงแต่เรำใช้จิตที่ “ง่ำย ๆ ” เข้ำรับรู้เท่ำนั น แต่ที่เรำไม่สำมำรถเข้ำใจได้เพรำะ
จิตใจของเรำนั นซับซ้อนเกินไป สับสนเกินไป เรำชำญฉลำดเกินไป มีควำมรู้มำกเกินไป และช่ำงคิด
มำกเกินไปด้วย มิหน้ำซ ้ำเรำยังเป็นคนเจ้ำเหตุผลและขำดควำมจริงใจ นี่เป็นอุปสรรคอย่ำงใหญ่ต่อกำร
เข้ำใจชีวิต และคนจีนได้เข้ำใจถึงหลักแห่งควำมเรียบง่ำย ควำมเรียบง่ำยของเขำคือองค์คุณแห่งกำร
ตรัสรู้ เป็นจุดเริ่มแรกแห่งปรีชำญำณ นี่คือแก่นของธรรมชำติและเป็นแก่นควำมจริงของชีวิตด้วย5 

เซนก็เป็นเช่นเดียวกับเต๋ำในเรื่องของกำรไม่ยึดติดอยู่กับถ้อยค้ำ และคัมภีร์พระสูตรใด ๆ  
ปรีชำญำณแห่งเต๋ำได้สร้ำงเอกลักษณ์และบุคลิกพิเศษให้แก่เซน และลักษณะเฉพำะนี ปรำกฏอยู่ก็แต่
ในพุทธศำสนำนิกำยเซนเท่ำนั น เรื่องกำรสอนโดยไม่ใช้ค้ำพูด และกำรไม่ยึดติดอยู่กับถ้อยค้ำนี ได้มี
บันทึกอยู่ดังเช่นเรื่องของอำจำรย์ฟูไดชิกับพระจักรพรรดิ  

 ครั งหนึ่งพระจักรพรรดิทรงนิมนต์อำจำรย์ฟูไดชิให้มำแสดงธรรมในบทที่ว่ำด้วยวัชรปรัชญำ
ปำรมิตำสูตร ที่ประชุมของบรรดำผู้สูงศักดิ์นั่งคอยฟังธรรมอยู่ในห้องโถง อำจำรย์ฟูไดชิก้ำวขึ น
ธรรมำสน์ เอำไม้ที่ถือในมือตีโต๊ะทีหนึ่ง แล้วก็ลงมำจำกธรรมำสน์โดยไม่พูดอะไร ทุกคนพำกันงงงัน 
พอดีมีบัณฑิตคนหนึ่งทูลพระจักรพรรดิว่ำ  “องค์พระจักรพรรดิ ธรรมบรรยำยเรื่องวัชรปรัชญำปำรมิ
ตำสูตรได้จบลงแล้ว”6 

ในเต๋ำเองมี “ระบบที่ไร้เหตุผล” อย่ำงหนึ่ง โดยน้ำเอำระบบที่ไร้เหตุผล ระบบขัดแย้งและตรง
ข้ำมกับควำมคิดควำมเชื่อของคนไปใช้ท้ำลำยอวิชชำ และควำมยึดมั่นถือมั่นของคน ระบบที่ไร้เหตุผล
นี อำจเรียกได้ว่ำระบบ “ตรรกวิทยำแห่งควำมขัดแย้ง”7 และเซนเองก็ได้รับเอำระบบนี มำอย่ำงเต็มขั น 
และได้พัฒนำต่อไป จนถึงจุดสูงสุด ดังเช่น “เสียงแห่งควำมเงียบ”  “กำรท้ำโดยไม่กระท้ำ”  “กำรพูด
โดยไม่ใช้ค้ำพูด” ฯลฯ ญำณทัศนะแห่งเซนและเต๋ำย่อมไปพ้นจำกอุปสรรคของภำษำ ควำมคิดแบบ
แบ่งแยกและระบบสัญลักษณ์ใด ๆ ญำณทัศนะแห่งเต๋ำและเซนย่อมมองเห็นโลกและชีวิตตำมที่มันเป็น
จริงโดยปรำศจำกกำรปรุงแต่ง คือ ธรรมลักษณะที่เป็นอยู่ดังนั น คือ “ตถตำ” คือ “พุทธะ” โดยแท8้ 
  

                                                           
5 ปรำชญ์เหลำจื๊อ, วิถีแห่งเต๋า, 208-209. 
6 เรื่องเดียวกัน, 214. 
7 เรื่องเดียวกัน, 214, 
8 เรื่องเดียวกัน, 216. 
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อิทธิพลความบันดาลใจจากศิลปกรรม 

ศิลปกรรมในศำสตร์ที่ข้ำพเจ้ำสนใจและน้ำมำศึกษำในกำรสร้ำงสรรค์ มีหลำกหลำยศำสตร์ 
เกี่ยวกับกำรวำดและเขียน เช่น กำรเขียนอักษร กลอนเปล่ำ กำรบันทึก และกำรวำดเส้นที่ปล่อยให้จิต
ได้ท้ำงำนตอบโต้กับสิ่งตรงหน้ำ ทั งหมดนี ยังคงเกี่ยวข้องกับลัทธิเต๋ำ และเซนที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น   
ทั งสองลัทธินี มีแนวทำงมุ่งปฏิบัติเพื่อเข้ำถึงสัจธรรม ผ่ำนกำรเรียนรู้และกลมกลืนกับธรรมชำติเต๋ำกับ  

วิธีกำรแสดงออกที่สัมพันธ์กับรำกฐำนทำงปรัชญำในงำนจิตรกรรมแบบเซนประกอบไปด้วย
ลักษณะของควำมเรียบง่ำย (Simplicity) กำรข่มใจ (restraint) ควำมพึงใจในควำมเปลี่ยนแปลง (A 
liking for the weathered) ควำมไม่สมบูรณ์แบบ (Imperfect) และควำมสมถะ (Austere) ควำม
อสมมำตร (Asymmetry) ควำมชื่นชมยินดีในร่องรอยแห่งกำลเวลำ (Seeming celebration of the 
ravages of time )ควำมสงบเงียบ (Tranquillity) ควำมเป็นธรรมชำติ (Naturalness) ควำมสงบนิ่ง 
(Stillness) และควำมว่ำงเปล่ำ (Emptiness)9 

 

ภาพที่ 2 วงกลมเอ็นโซ (enso) 
ที่มำ: Art&Design, ศิลปะเซน. [ออนไลน์], เข้ำถึงเมื่อ 28 เมษำยน 2562, เช้ำถึงได้จำก.
 https://www.facebook.com/artanndesign/photos/a.285726714832438/2857713
 38161309/?type=3&theater 

                                                           
9 Thomas Hoover, Zen Culture (London: Routledge & Kegan Pual, 1978), 9-13. 

https://www.facebook.com/artanndesign/?__tn__=kC-R&eid=ARA4XR17mvLWw3rgMwwCNKuj7nmWoy-2dlUwkQcwelSLpLCwbdaCpd_I3lHJIC08HglwNh4xdOtv4Ww5&hc_ref=ARSGSqjc9-QvVEobsooPNB-bd17Va0Xz2P9vpmJNVXu7wEDZ3AOjze5VjtPwRRbjzGk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDDf73xuOZ3cYEww9nVTJLKBEQ9GrSIaN-Lfeh2DdDXXc_Iv59JT56S6jkwrNuFZ3Ubl7phX8aJFz6WHxyOw6zTA-UIJ8SQROiVgXUno3Yx7vkdeAOePixlRT-8uKpDudxEhQ7Ydc8LECl3rTvn54YkASXVxvDNMq8RRzfHwdP_mVKenFjhSK9Ncq_2H4i2TvLlhD9tXXOAkXvjvkcXJjnNhd1CHowUjSX2ZeObK-7n1VvUUeHPlBh_Pz-ZL9jv8cncY9azLH8G9h0dQ3eUbjV1Xxcjy3Tctw1gyahzX5gw5oQnpwgOcDL1zyqfZQMX20s
https://www.facebook.com/artanndesign/photos/a.285726714832438/2857713
https://www.facebook.com/artanndesign/photos/a.285726714832438/2857713
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ศิลปะกำรวำดภำพ ศิลปะกำรวำดภำพเป็นศิลปะขั นสูงที่เข้ำถึงวิถีแห่งชีวิต ภำพวำดนั นหำใช่
อ่ืนไกล คือ สิ่งสะท้อนให้เห็นถึง “สัจธรรม” ที่ศิลปินได้เข้ำถึง ศิลปินคือผู้ที่ได้เฝ้ำมองธรรมชำติ ได้เข้ำ
ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งและกลำยเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชำติ จำกกำรรวมเป็นส่วนหนึ่งและกลำยเป็นหนึ่ง
เดียวกับธรรมชำติจำกกำรรวมเป็นหนึ่งเดียวนั นเองที่เขำได้เต็มเปี่ยมไปด้วยควำมเข้ำอกเข้ำใจและ
ปรีชำญำณอันยิ่ง 

 เมื่อเขำเฝ้ำมองดอกบ๊วยบนกิ่งคดงอเบ่งบำนออกในท่ำมกลำงละอองหิมะ ในวินำทีที่ได้
ประสบพบเห็นทัศนียภำพเช่นนั น ปิติสุขอันยิ่งใหญ่ก็ได้บังเกิดในดวงจิต ควำมงำมนั นหนุนเนื่องและ
ผลักดันเขำจนสั่นสะท้ำน ควำมงำมนั นคือสัจจะ สัจจะก็คือควำมงำม ควำมงำมนั่นเองคืออนัตตำ ที่ได้
มีกำรรับรู้ถึงควำมงำม ที่นั่นก็ปรำศจำกกำรยึดติดอยู่ในตัวตน10 

 “เมื่อเรำจับพู่กันขึ น เรำจะต้องส้ำรวมตำและระวังหู ขจัดควำมติดทั งมวลออกไป รวมจิตลง
เป็นหนึ่งเดียวในสัจธรรมอันลึกซึ งสูงส่ง เมื่อจิตสงบระงับ และลมหำยใจสม่้ำเสมอสอดคล้อง ผลงำน
จำกปลำยพู่กันย่อมสะท้อนถึงสำรัตถะเนื อแท้ของสิ่งต่ำง ๆ ออกมำ ถ้ำจิตไม่สงบเส้นพู่กันก็ขำดพลัง 
ถ้ำลมหำยใจไม่สม่้ำเสมอเส้นก็คดงอ ควำมสงบนั นย่อมหมำยถึงกำรประสำนกลมกลืนกับ “ไร้จิต ไร้
ควำมคิด”11 

เมื่อควำมงำมได้ปรำกฏขึ นอย่ำงชัดเจน เมื่อพลังกำรสร้ำงสรรค์ได้พุ่งทะยำนขึ นถึงขีดสูงสุด
ศิลปินย่อมกลำยเป็นผู้สร้ำงสรรค์เสียเอง ตัวเขำเองคือธรรมชำติผู้สร้ำงสรรค์ เขำย่อมจับพู่กันขึ น ทั ง
มือและพู่กันกลำยเป็นสิ่ง ๆ เดียวกันที่ไม่อำจแยกออกจำกกันได้ 

  พลังกำรสร้ำงสรรค์อันยิ่งใหญ่ของจักรวำลล้วนรวมอยู่ที่ปลำยพู่กัน พู่กันของเขำยิ่งใหญ่กว่ำ
ขุนเขำ สงบยิ่งกว่ำพื นดิน อ่อนโยนกว่ำสำยลม และใสกว่ำธำรน ้ำ ปลำยพู่กันตวัดลงบนแผ่นกระดำษ
และผืนผ้ำไหมอย่ำงเต็มไปด้วยพลัง เคลื่อนที่ไปตำมวิถีทำงอันเร้นลับที่ถูกชักน้ำจำกภำยใน ปลำยพู่กัน
จรดลงไปบนกระดำษ ลำกไปอย่ำงช้ำ ๆ ปลำยขนแผ่ออกกดกระแทกลงไปเป็นเส้นหนำหนัก ลำกไป
อย่ำงช้ำ ๆ แต่หนักหน่วง พู่กันหยุดยั ง ตวัดผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว ต่อเนื่อง เส้นขำด บำงเบำขนที่ปลำย
พู่กันคล้ำยดั่งสิ่งที่ไร้สสำร หุบเล็กแล้วแผ่ออก เป็นไปดั่งใจปรำรถนำ พู่กันเคลื่อนไหวไปด้วยหลัก 
“ต่อเนื่องและชะลอหยุดยั ง” 

  

                                                           
10 ปรำชญ์เหลำจื๊อ, วิถีแห่งเต๋า, 239. 
11 เรื่องเดียวกัน, 245  อ้ำงอิงใน Creativity and Taoism, Chang Chung – Yuan, p.233. 
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บำงครั งเคลื่อนไหว บำงครั งหยุด บำงครั งแผ่ออก บำงครั งหดเล็กเข้ำ บำงครั งหนำ บำงครั ง
บำง บำงครั งมืดทึบ บำงครั งแผ่วจำง ลำกจำกซ้ำยไปขวำ ลำกจำกขวำวกมำซ้ำย เลื่อนขึ นไปสูง ดิ่งลงสู่
เบื องต่้ำ เส้นแต่ละเส้นเปี่ยมไปด้วยพลัง เต็มไปด้วยอำนุภำพแห่งควำมงำมและกำรสร้ำงสรรค์ เส้นบำง
เส้นมีระดับหมึกอยู่สำมระดับ ห้ำระดับ เจ็ดระดับ บำงเส้นขำด บำงเส้นต่อเนื่อง บำงเส้นนุ่ม บำงเส้น
แข็ง บ้ำงก็เป็นจุดแต้ม เป็นลีลำแท้ ๆ ของธรรมชำติที่ได้สร้ำงสรรค์ขึ นเป็นควำมงำมและมีชีวิต  

แต่ละเส้นทรงพลังและเปี่ยมล้นด้วยควำมงำม จุดแต่ละจุดยิ่งใหญ่เทียบเท่ำจักรวำล กำรวำด
รูปเป็นไปด้วยตัวเอง ดั่งสำยน ้ำไหล มิหยุดยั งขำดตอน ลีลำของมันประสำนสอดคล้องและกลมกลืนดัง
กำรหมุนของโลก ดั่งกำรเคลื่อนคล้อยของจักรวำล เป็นหนึ่งเดียวที่ปรำศจำกกำรแบ่งแยก ปลำยพู่กัน
บำงครั งหดเล็กเท่ำปลำยเข็ม บำงครั งแผ่ขยำยออกจนสุดโลก จิตใจที่ว่ำงของศิลปินได้เข้ำถึงสัจธรรม 
ไปพ้นขอบเขตใด ๆ 

ผลงำนของเขำจึงยิ่งใหญ่ ในขณะที่กำรสร้ำงสรรค์เข้ำข้นถึงขีดสุด เขำได้เข้ำถึงควำมเป็น
อมตะและนิรันดรไปพันจำกขอบเขำของกำลเวลำและสถำนที่ เป็นอกำลและอเทศะสุนทรียภำพได้
ปรำกฏออกมำเป็นผลงำนทำงศิลปะอันสูงค่ำและอมตะ  สิ่งนี ปรำศจำกวิธีกำร หำกด้ำเนินตำมทำง
ของเต๋ำอันยิ่งใหญ่ ปรำศจำกผู้กระท้ำ ปรำศจำกผู้สร้ำง เป็นธรรมชำตินั นเองท่ีได้สร้ำงสรรค์งำนนี ขึ น12 
  

                                                           
12 ปรำชญ์เหลำจื๊อ, วิถีแห่งเต๋า, 245-246. 
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อิทธิพลและความบันดาลใจจากศิลปิน 

จ่าง แซ่ตั้ง  (Tang chang)  

เป็นศิลปิน นักคิด ผู้รู้ลึกซึ งกับปรัชญำจีนคนหนึ่งและกับกำรสร้ำงสรรค์จิตรกรรมนับด้วยพัน
ชิ น บทกวีอีกมำกมำย ย่อมบอกอะไรได้มำกมำยเช่นกัน กำรศึกษำและเผยแพร่ปรัชญำจีน จ่ำงแซ่ตั ง 
ศึกษำปรัชญำจีนจำกหนังสือภำษำจีน กอปรกับจิตวิญญำณอย่ำงจีน ท้ำให้เขำมีควำมลึกซึ งกับปรัชญำ
ธรรมเหล่ำนั น ไม่ว่ำจะเป็นปรัชญำเต๋ำ เต้อ จิง เขำศึกษำและเผยแพร่ไว้ จนอำจกล่ำวได้ว่ำ จ่ำง แซ่ตั ง 
เป็นผู้น้ำและเผยแพร่เต๋ำในสังคมก่อน ที่ใคร ๆ จะตื่นเต้นกับเต๋ำ และเขำก็มีชีวิตอยู่อย่ำงเต๋ำด้วย
เช่นกัน นอกจำกนั นแล้ว เขำยังศึกษำเซน เล่ำจื อ เต้ำฉี และอีกมำกมำย 

 จ่ำง แซ่ตั ง ผ่ำนกำรศึกษำในระบบโรงเรียนเพียงน้อยนิด แต่เขำคือนักแสวงหำหรือผู้มี
กำรศึกษำอีกด้ำนหนึ่ง ศึกษำโลก ศึกษำธรรมชำติ พุทธธรรม และเต๋ำ เมื่อเรำกล่ำวถึงบทกวีรูปธรรม 
(Concrete poetry) หรือกล่ำวถึงเต๋ำที่เรำชื่นชมหลงใหลกันอยู่ทุกวันนี  จ่ำงคือผู้บุกเบิกอย่ำงแท้จริง 
บทกวีของเขำนั น ได้ผ่ำนยุคสมัยมำมำกมำย กลอนเปล่ำหรือบทกวีเปิด กวีรูปธรรม กวีติดอ่ำง 
เรื่องรำวเกี่ยวกับเด็ก ธรรมชำติ ชีวิต สังคม เต๋ำ 

 บทกวีของ จ่ำง แซ่ตั ง ก็เป็นผู้น้ำควำมคิดและแบบแผนใหม่ในสังคมไทย ท่ำมกลำงกำรยึดติด
กับรูปแบบและเนื อหำสำระร้อยกรอง บทกวีของเขำผ่ำเหล่ำพร้อม ๆ กับกำรผ่ำนเหล่ำในกวีนิพนธ์ของ 
อังคำร กัลป์ยำณพงศ์ ในขณะที่ อังคำร กัลป์ยำณพงศ์ พังก้ำแพงสติปัญญำอำรมณ์ควำมรู้สึกนึกคิด
จำกอดีต แต่ จ่ำง แซ่ตั ง มองข้ำมก้ำแพงไปสู่โลกสำกล โดยมีกลิ่นอำยของจีน และกระแสสังคมไทย
เป็นพลังผลักดัน 

 กวีรูปธรรมหรือกวีวรรณรูป (Concrete poetry) ของจ่ำง แซ่ตั ง สื่อสำรควำมงำมของ
ภำพ โครงสร้ำง และค้ำกับสำระ สื่อสำรบุคลิกและภำพของตัวหนังสือกับเนื อหำ ตัวหนังสือหรือ
ตัวอักษรที่ผสำนลักษณะอักขระไทย จีน และกำรแสดงออกซึ่งควำมรู้สึกเข้ำไว้ด้วยกัน บทกวีของเขำ
มักแสดงค้ำซ ้ำ ๆ เพ่ือแสดงนัยยะของปริมำณ ควำมหลำกหลำย และควำมซับซ้อน แล้วขมวดด้วย
ภำพหรือค้ำท้ำยบท หลำยคนล้อเล่นว่ำ “บทกวีของ จ่ำง แซ่ตั ง เป็นบทกวีติดอ่ำง”  

ทั งบทกวีและงำนจิตรกรรมของเขำ ได้สะท้อนควำมงำมและทักษะกำรเขียนหนังสือจีนอย่ำง
เด่นชัด ตัวหนังสือจีนที่เป็นศิลปะชั นสูง ตัวหนังสือจีนที่แสดงริ วรอยและลีลำของพู่กันอย่ำงงดงำม 
รวดเร็ว เฉียบคม แตกพร่ำง พลิ วไหว พลังแข็งกร้ำวและนุ่มนวล...หยิน และหยำง 
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ภาพที่ 3 ผลงำนวรรณรูปของ จ่ำง แซ่ตั ง 
ที่มำ: ชำธิป สุวรรณทอง, "เพราะฉันต้องการที่ว่างของฉัน" ที่ว่างของจ่าง แซ่ตั้ง [ออนไลน์], 
 เข้ำถึงเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2562, เข้ำถึงได้จำก. 
 http://www.bangkokbiznews.com/news /detail/488726 
 

 ภาพเขียนของ จ่าง แซ่ตั้ง 

มีทั งหมึกด้ำ ปำกกำ สีโปสเตอร์ สีน ้ำมัน สีน ้ำ เขำเป็นนำยสื่อสีและวัสดุอย่ำงแท้จริง สื่อสีใด
ย่อมสร้ำงสรรค์จิตรกรรมที่มีคุณค่ำได้ ลักษณะภำพเขียนของเขำ มีทั งภำพภูมิทัศน์ที่แสดงออกตำม
ปรำกฏกำรณ์ แต่ได้สกัดตัดทอนหรือเพี ยนไปตำมตัวตนของผู้สร้ำงสรรค์ 

แสดงออกอย่ำงเรียบง่ำย และรักษำระนำบบนพื นไว้อย่ำงน่ำสนใจ รวมทั งภำพภูมิทัศน์ที่สกัด
ตัดทอนไปสู่นำมธรรม ไปสู่ควำมเรียบง่ำยและสงบเงียบ หลำยภำพเรียบง่ำยและผสำนกับบุคลิก
ตัวหนังสือจีน13 

  

                                                           
13 วิรุณ ตั งเจริญ, ปจัเจกศลิปิน (กรงุเทพฯ: ส้ำนักพิมพ์อีแอนด์ไอคิว, 2547), 96-103. 

http://www.bangkokbiznews.com/news%20/detail/488726


15 
 

 

ภาพที่ 4 ภำพเขียนหมึกจีน ของจ่ำง แซ่ตั ง 
ที่มำ: weerakit, หนังสือจ่าง แซ่ตั้ง [ออนไลน์], เข้ำถึงเมื่อ 28 เมษำยน 2562, เข้ำถึงได้จำก. 
 http://kawakanalanta.blogspot.com/2018/05/blog-post_38.html

  
ภาพที่ 5 งำนนำมธรรมของจ่ำง แซ่ตั ง 
ที่มำ: weerakit, หนังสือจ่าง แซ่ตั้ง [ออนไลน์], เข้ำถึงเมื่อ 28 เมษำยน 2562, เข้ำถึงได้จำก. 
 http://kawakanalanta.blogspot.com/2018/05/blog-post_38.html 
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คามิน เลิศชัยประเสริฐ 

คำมิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินที่ใช้ศิลปะท้ำควำมเข้ำใจกับปัจจุบันขณะ ซึ่งนิทรรศกำรล่ำสุด
เขำใช้ชื่อว่ำ ‘ก่อนเกิด, หลังตำย’ โดยมีผลงำนประติมำกรรมสะท้อนกำรท้ำควำมเข้ำใจตนเอง กำรท้ำ
ควำมเข้ำใจชีวิต และสภำพกำรเกิด-ดับ ซึ่งนับเป็นผลมำจำกมุมมองในศิลปะของเขำที่มี 2 ระดับ 
ระดับแรกเป็นกำรศึกษำเบื องต้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิค และระดับที่สูงขึ นจนกลำยเป็นปรัชญำใน
กำรด้ำเนินชีวิต สิ่งที่เขำสนใจมำตลอดหลำยปีมำนี  คือพยำยำมหำค้ำตอบของชีวิตผ่ำนกำรท้ำ งำนใน
หลำยรูปแบบ ทั งท้ำภำพยนตร์ ท้ำงำนประติมำกรรม เขียนหนังสือ และที่ส้ำคัญเขำใช้ประสบกำรณ์
เพ่ือท้ำควำมเข้ำใจอีกด้วย 

“ผมไม่ได้ท้ำงำนศิลปะเพ่ือควำมงำม แต่ท้ำเพรำะว่ำมันเป็นส่วนหนึ่งในกำรท้ำควำมเข้ำใจ
ชีวิตและสังคม ผมไม่ได้ติดที่รูปแบบหรือสไตล์ของงำน ผมสนใจเรื่องวิธีคิด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น
กำรตั งค้ำถำมแบบที่ต้องกำรค้ำตอบ ด้วยกำรทดลองท้ำให้ศิลปะที่เป็น Conceptual มีควำมเป็น 
Practical มำกขึ น” 

นอกจำกนั นเขำยังผสมผสำนกำรปฏิบัติศึกษำ เฝ้ำสังเกต วิเครำะห์ ทดลอง ที่สอดคล้องไปกับ
หลักทำงพุทธศำสนำและวิทยำศำสตร์ ขณะเดียวกันเขำใช้กำรวิปัสสนำเป็นส่วนหนึ่งในกำรท้ำงำนอีก
ด้วย ซึ่งเป็นวิธีกำรฝึกจิตที่ท้ำให้เขำมองโลกตำมควำมเป็นจริง14 

 

ภาพที่ 6 ผลงำนของ คำมิน เลิศชัยประเสริฐ. ในนิทรรศกำรปัจจุบันขณะที่ไร้กำลเวลำ 
ที่มำ: TUL, ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา [ออนไลน์], เข้ำถึงเมื่อ 28 เมษำยน 2562, เข้ำถึงได้จำก.  

http://www.artbangkok.com/?p=43790 

                                                           
14 TUL, PROMISE AND ART สัจจะและศิลปะ เข้ำถึงเมื่อ 28 เมษำยน 2562, เข้ำถึงได้จำก. 

/https://mqdc.com/nhnw2/index.php/person-45.html 

http://www.artbangkok.com/?p=43790
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แอนดี โกลด์สเวิร์ทธี (Andy Goldsworthy) 

 เป็นประติมำกร ช่ำงภำพ และนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม คนส้ำคัญของอังกฤษที่ตั งถิ่นฐำนอยู่ใน
สกอตแลนด์ ผู้สร้ำงงำนประติมำกรรมประเภทที่เรียกว่ำศิลปะเฉพำะที่ และ ธรณีศิลป์  ที่จะตั งอยู่
ท่ำมกลำงสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชำติ งำนศิลปะของโกลด์สเวิร์ทธีใช้วัสดุธรรมชำติหรือวัสดุที่พบทั่วไป
ในกำรสร้ำงงำนที่อำจจะเป็นทั งงำนชั่วครำวหรืองำนที่ถำวรที่มำจำกลักษณะและสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ 

 วัสดุที่โกลด์สเวิร์ทธีใช้ในกำรสร้ำงงำนศิลปะก็รวมทั ง ดอกไม้สีสด ใบไม้ แท่งน ้ำค้ำงแข็งย้อย 
(icicle), โคลน ดอกสน (pinecone) หิมะ หิน กิ่งไม้ และ หนำม โกลด์สเวิร์ทธีกล่ำวว่ำ  “ผมคิดว่ำกำร
สร้ำงงำนด้วยดอกไม้และใบไม้และกลีบดอกไม้เป็นสิ่งที่ท้ำได้ยำกเป็นอย่ำงยิ่ง แต่ผมก็ต้องท้ำ: ผมไม่
อำจจะเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ผมใช้ คือผมจะต้องท้ำงำนกับสิ่งที่เป็นอยู่ตำมธรรมชำติ” 

ถือกันว่ำเป็นศิลปินผู้ริเริ่มศิลปะกำรวำงหินเชิงสมมำตร (Rock balancing) สมัยใหม่ ส้ำหรับ
งำนศิลปะชั่วเวลำโกลด์สเวิร์ทธีมักจะใช้มือเปล่ำ ฟัน หรือหำเครื่องมือง่ำย ๆ ในกำรช่วยเตรียมและ
จัดรูปแบบของงำน  

แต่ถ้ำเป็นงำนถำวรเช่น “หลังคำ” “แม่น ้ำหิน” หรือ “กองหิน” (Cairn) หรือ “ทำงอำบแสง
จันทร์” และ “หินชอล์ค” โกลด์สเวิร์ทธี”ก็อำจจะใช้เครื่องมือไฟฟ้ำ กำรสร้ำงงำน “หลังคำ” โกลด์ส
เวิร์ทธีท้ำร่วมกับผู้ช่วยและผู้วำงก้ำแพงหินเปลือย (dry-stone waller) เพ่ือท้ำให้สิ่งที่สร้ำงขึ นสำมำรถ
ยืนหยัดต่ออำกำศและเวลำได้นำน 

ภำพถ่ำยเป็นองค์ประกอบส้ำคัญในกำรสร้ำงงำนศิลปะของโกลด์สเวิร์ทธี เพรำะธรรมชำติของ
ที่สร้ำงมักจะเป็นงำนประเภทที่ “แปรรูป” (transient state) ที่เป็นงำนชั่วเวลำที่แปรเปลี่ยนไปทุก
ขณะที่ท้ำ เช่นกำรสร้ำงงำนประติมำกรรมด้วยแท่งน ้ำค้ำงแข็งย้อยที่เมื่อสร้ำงแล้วก็อยู่ได้เพียงไม่กี่
ชั่วโมงก็จะสลำยไป หรือกำรสร้ำงกองหินรูปดอกสนตำมชำยหำดก่อนน ้ำขึ น เมื่อน ้ำขึ นก็จะทลำยกอง
หินที่ท้ำไว้ ตำมควำมเห็นของโกลด์สเวิร์ทธี  

“งำนแต่ละชิ นจะเติบโต คงอยู่ สูญสลำยไป – ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร ที่กำรใช้กำร
ถ่ำยภำพที่บันทึกให้เห็นถึงจุดที่อ่ิมตัวที่มีชีวิตที่สุดของงำน งำนตรงจุดสูงสุดเต็มไปด้วยพลังที่ผมหวังว่ำ
จะสำมำรถแสดงออกได้จำกกำรจับภำพเอำไว้ ส่วนกระบวนกำรหักพังสูญสลำยนั นเป็นสิ่งที่จะต้อง
เกิดขึ นอย่ำงไม่ต้องสงสัย”15 

                                                           
15 วิกิพีเดีย, แอนดี โกลด์สเวิร์ทธี เข้ำถึงเมื่อ 1 พฤษภำคม 2562, เข้ำถึงได้จำก. 

/https://th.wikipedia.org/wiki/แอนดี_โกลด์สเวิร์ทธี 
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ภาพที่ 7 ภำพผลงำนของแอนดี โกลด์สเวิร์ทธี ชื่อผลงำน Icicle Star, joined with saliva 
ที่มำ: Morning-earth, Andy Goldsworthy [ออนไลน์], เข้ำถึงเมื่อ 1 พฤษภำคม 2562, เข้ำถึงได้
 จำก. http://www.morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html  
ภาพที่ 8 ภำพผลงำนของแอนดี โกลด์สเวิร์ทธี ชื่อผลงำน Snow circles 
ที่มำ: Morning-earth, Andy Goldsworthy [ออนไลน์], เข้ำถึงเมื่อ 1 พฤษภำคม 2562, เข้ำถึงได้
 จำก. http://www.morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html 
 

สรุป 

บทนี เป็นกำรรวบรวมข้อมูลอิทธิพลแรงบันดำลใจ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์ ทั ง
ด้ำนแนวคิด รูปแบบลักษณะงำนที่ข้ำพเจ้ำสนใจ เช่น หลักคิดของเต๋ำและ เซน ที่เน้นกำรอยู่กับ
ธรรมชำติ ตอบโต้กับปัจจุบันและปล่อยให้เรำได้มีโอกำสเห็นหน้ำตำของจิตเดิมแท้ของตัวเรำ ที่มี
ศิลปินในแนวทำงเดียวกันที่ข้ำพเจ้ำสนใจและได้ยกตัวอย่ำงมำในบทนี   

  ทั งหมดนี ล้วนแต่เป็นที่มำที่ไปของควำมคิด และแรงบันดำลใจที่ปลูกฝังอยู่ในจิตใจท้ำให้เกิด
มำเป็นงำนสร้ำงสรรค์ศิลปนิพนธ์ที่จะกล่ำวถึงในบทที่สำมต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการสร้างสรรค์ 

 จากประสบการณ์ใช้ชีวิตและการพยายามอธิบายความรู้สึก หรือภาวะภายในของข้าพเจ้า 
ผ่านเทคนิคทางศิลปะหลาย ๆ ประเภทในครั้งแรกของการทดลอง ท าให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่า สิ่งที่ตอบสนอง
ได้ดีกับความรู้สึกภายในคือปรากฏการณ์ธรรมชาติเล็กน้อย ๆ รอบ ๆ ตัวที่เป็นตัวกระตุ้นให้ข้าพเจ้า
นึกคิดรู้สึก และมีปฏิกิริยาตอบโต้ตาม เช่น เสียงฝนที่ตกลงมาในตอนกลางดึก หรือเสียงในหัว กับเสียง
ยุงข้างหู รอยหยดน้ าที่ซึม ร่องรอยของกระดาษที่ถูกทิ้งเพราะมีรอยคราบเปื้อนเล็กน้อย และอ่ืน ๆ 

 ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิต และประสบการณ์ของข้าพเจ้า ท าให้ข้าพเจ้าเลือก
ช่วงเวลานั้นในการตอบโต้หรือเอาลักษณะความเกี่ยวข้องเหล่านั้นมาแสดงออกเพ่ือให้จิตที่แท้ได้ถูก
ปลดปล่อยออกมา 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อเหตุการณ์หรือ 
สิ่งที่พบเจอนั้น ๆ ตอบโต้โดยสัญชาติญาณความรู้สึกแรกเพ่ือให้จิตแรกที่แท้จริงปรากฏออกมา  โดย
ท างานเป็นการบันทึกร่วมกับปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนั้นเป็นตัวเชื่อมในการตอบโต้ เพ่ือให้
จิตที่แท้จริงตอนนั้นปรากฏ โดยลักษณะการสร้างสรรค์งาน จะเป็นเชิงกระบวนการการตอบโต้กับ
ปัจจุบันขณะ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสิ่งยืนยัน เป็นการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเรา โดยที่เราจะไม่ไปแตะต้อง
หรือเปลี่ยนอดีต เฝ้ามองและเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 

ก าหนดแนวเรื่องและรูปแบบในงานจิตรกรรม  

แนวเรื่องและผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะในความไม่แน่นอน” มีรูปแบบ
ลักษณะงานแบบนามธรรม บันทึกชีวิตเมื่อมีสิ่งมากระทบพบเจอ หรือเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จะมีทั้ง
ร่องรอยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติรอบตัว การบันทึกจากธรรมชาติของสภาวะจริงที่เกิดขึ้นขณะนั้นเป็น
ตัวกระท า และร่วมกับการตอบโต้ของข้าพเจ้าจากภาวะภายใน เมื่อสัมผัสกับสิ่งนั้นแสดงออกมาเป็น
การบันทึกปัจจุบัน การบันทึกภาวะจิตขณะปัจจุบันนี้ โดยตระหนักถึงความจริงที่ว่าทุกสิ่งไม่แน่นอน 
เป็นการพบเจอบางสิ่งที่ผ่านเข้ามาและผ่านออกไป ไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรตลอดไป  
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การระลึกถึงความจริงข้อนี้ ท าให้แสดงออกมาจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง ตัวตั้งต้น จิตที่
กระทบ และจิตที่กระทบ และผลที่ออกมาบนภาชนะรองรับ ตัวอย่างเช่น อาจจะเป็น หมึกน้ าและ
กระดาษ หรือสิ่งอ่ืน ๆ โดยฉับพลันเพ่ือกันการตระเตรียมหรือคิดมากจนเผลอปิดบังความจริงภายใน
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นการบันทึก การมีอยู่การมีส่วนร่วมกับปัจจุบันขณะ เพ่ือยืนยันการมีชีวิตอยู่ 
และเปรียบเปรยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นราวกับเป็นสิ่งแทนความในใจของข้าพเจ้า 

รูปแบบในการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นการตอบโต้กับร่องรอยของสภาวะสิ่งที่
รอบตัว และภาวะภายใจของข้าพเจ้า ออกมาเป็นรูปแบบจิตรกรรมนามธรรม 2 มิติ มีลักษณะเด่น
ทางการใช้ทัศนธาตุ มีการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ดังนี้ 

จุด 

ความหมายของจุดในงานของข้าพเจ้า หมายถึงการหยุด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนิ่ง ในงาน
สร้างสรรค์ของข้าพเจ้านั้น การอยู่กับที่นั้นถ้าภายในเต็มเปี่ยมไปด้วยหมึก การสัมผัสกับผิวกระดาษนั้น 
เป็นเหมือนการได้ระบายความหนักแน่นนั้นลงบ้าง จะเกิดการแผ่ขยายออก เช่นจุดน้ าหมึกบนพู่กัน ยิ่ง
นานความชื้นยิ่งแผ่ขยายวงกว้าง สามารถเป็นในแง่ดีทั้งในแง่ของการแบ่งปันและแทรกซึมความเป็น
ตัวเองเข้าหาสิ่งอ่ืน หรือแผ่ขายไปเพื่อกลืนกิน สิ่งต่าง ๆ รอบข้างในพ้ืนที่กระดาษได้เช่นกัน 

เส้น  

เส้นในงานเป็นเหมือนการเดินทางของตัวข้าพเจ้า ที่เดินและตอบโต้ไปกับสิ่งที่เข้ามาพบเจอ 
การที่พู่กันเดินทางไปพร้อมกับลมหายใจแต่ละครั้ง เป็นธรรมดาที่มีทั้งไหลลื่น และติดขัด ทั้งนี้สัมพันธ์
กับการจดจ่อและบังคับมือ เพ่ือให้การเดินทางแต่ละครั้งมีชีวิตของตัวเอง เดินตามร่องรอยที่เกิดและ
ปรากฏขึ้นก่อนหน้านั้น 

ในการเดินทางแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับทัศนคติและการตัดสินใจต่อร่องรอยในสถานการณ์นั้น ๆ 
ของข้าพเจ้าเช่น การเลือกเดินเพ่ือหลีกเลี่ยง เดินส ารวจอยู่รอบ ๆ แต่ไม่ได้มีการแตะต้องร่องรอยใด 
เป็นการเดินเพื่อรวบรวมสิ่งเล็ก ๆ เข้าหากัน เป็นต้น 

โดยการเดินทางครั้งใหม่ ที่จะไม่ไปทับกับเส้นเดิม และทุก ๆ เส้นมีความใกล้ชิดและเดินทาง
ไปด้วยกัน แต่มีระยะห่างเล็กน้อย เพ่ือให้เห็นการเดินทางแต่ละครั้ง ที่ไม่ซ้ ากันแม้จะอยู่ในผลงาน
เดียวกันก็ตาม 
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น  าหนัก  

ค่าน้ าหนักในงานจิตรกรรมชุดนี้ใช้สีในแนวงานแบบเอกรงค์เนื่องจากส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ความส าคัญไปที่การเดินทางของเส้น จึงตั้งใจให้เกิดสมาธิในการมอง การมุ่งสายตาไปที่เส้นทางการ
เดินทางมากกว่าสีสัน ความลวงตา จึงได้ก าหนดแนวงานชุดนี้เป็น แบบเอกรงค์ หรือโทนสีเดียวเพ่ือ
ความเรียบง่ายในการแสดงออกและการรับรู้ แต่มีความพิเศษในด้านการให้ค่าน้ าหนักที่ใกล้เคียงกัน
มาก แต่ใช้เพียงแค่สีเดียว จึงท าให้เกิดความเคลื่อนไหวจากการถ่ายทอดความรู้สึกภายในออกมา  
ทั้งนี้การให้น้ าหนักของเส้นได้ไปสัมพันธ์กับความหนาบาง ใหญ่เล็กของเส้นที่ใช้ ความหยาบและ
ละเอียดของเส้นที่เกิดจากการใช้พู่กันแห้งและชุ่มก็สัมพันธ์กับความรู้สึก การต่อสู้ในการเดินทางของ
ชีวิตด้วยเช่นกัน 

รูปทรง  
จากการบวนการตอบโต้แบบฉับพลันนั้น ท าให้ไม่ได้มีการคิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งหมด 

รูปทรงที่ออกมาในงานจึงเป็นรูปทรงอิสระ ที่ออกมาจากสภาวะภายใน ขึ้นอยู่กับการตอบโต้กับสิ่งที่
เกิดขึ้น มีขนาดและรูปทรงหลากหลายต่าง ๆ กันไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบด้วยแต่ละช่วงเวลา ทุก
รูปทรงจึงมีความพิเศษเฉพาะตัวจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

พื นที่ว่าง 

การมีพ้ืนที่ว่างนั้น ช่วยให้เห็นถึงความเต็มเปี่ยม ขับเน้นถึงความมีอยู่ของแต่ละสิ่งในงาน 
ดังนั้นพ้ืนที่ว่างจึงเปี่ยมไปด้วยความเต็มในความรู้สึกเมื่อผู้ชมเกิดการตอบโต้ขึ้นในตาและใจ เหมือน
อย่างภาพหนึ่งมุมของญี่ปุ่น เรือน้อยล าน้อยในท้องทะเลกว้าง ท าให้เรารู้สึกถึงความกว้างใหญ่ของท้อง
ทะเล เรือที่เรียบง่ายกลับน่าพอใจที่สามารถน าพาชีวิตออกมาสัมผัสกับสิ่งยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้ 
ความว่าง และความน้อยนิด เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่โอบล้อมเราอยู่ 
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กระบวนการในการสร้างสรรค์ 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

1. อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ 

2. น้ าเปล่า 
3. หมึกด า 
4. หมึกส ี
5. สีโปสเตอร์ขาว 
6. พู่กันจีน 
7. เข็ม, ด้าย 
8. กระดาษหลายชนิด เช่น กระดาษสา กระดาษท ามือ กระดาษญี่ปุ่น การดาษจีน  
   กระดาษว่าว กระดาษบรู๊ฟ กระดาษฟาบริโน กระดาษอาร์ตการ์ด กระดาษอาร์ตมัน 
   กระดาษลอกลาย เป็นต้น 
9. ผ้าขาว เนื้อบาง เนื้อหยาบ 
10. น้ ามัน 
11. ธรรมชาติ ลม ฝน น้ า และแสงแดด 
 

ขั นตอนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

ในระยะแรก การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เริ่มเก็บร่องรอยจากสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็นคน
กระท า เช่น การที่เราเขียนระบายหมึกออกไป ความหนักเบานั้นจะซึมและถูกบันทึกไปในแผ่นต่อ ๆ 
ไป โดยการท างานเริ่มจากการเตรียมพ้ืนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึก เช่น กระดาษ 
หมึก และผ้า เป็นต้น 
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ภาพที่ 9 ภาพกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะแรก 
จากการวาดชั้นแรก ท าให้เห็นร่องรอยหมึกซึมลงมาถึงชั้นที่ 2 ท าให้เกิดการเขียนต่อจากจุดที่

มีอยู่ในผลงาน 

 

 

ภาพที่ 10 ภาพขั้นตอนและอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะแรก 
สิ่งที่คิดก่อรูปขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่โดยการเขียนหมึกต่อไป ขั้นตอนนี้หากความรู้สึกภายในลดลง 

การเขียนหรือการก่อเกิดจะค่อย ๆ น้อยลง ท าให้เหตุการณ์เกิดในชั้นต่อไปน้อยลงตามไปด้วย 
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ภาพที่ 11  ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะแรก 
ชื่อผลงาน  กลัว 
เทคนิค   เขียนหมึกบนผ้า 
ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่ 
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 12 ภาพกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะหลัง 
การสร้างสรรค์ในงานชุดนี้ เป็นการเก็บรอยเท้าของการเดินทางไปข้างหน้า โดยที่ค่อย  ๆ  

คลี่ม้วนกระดาษออก เรามี่ทางรู้ว่าจะสุดตอนไหน แต่ละช่วงที่เปิดออกจะถูกบันทึกไปตามความรู้สึกที่
เกิดจากรอยเท้า และอารมณ์ขณะนั้น 
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ภาพที่ 13 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะหลัง 
ค่อย ๆ วาดเส้นรอบวงรอยเท้า ท าให้เกิดรูปทรงต่างกันไปจากสิ่งที่อยู่ใกล้กัน 
 

 

ภาพที่ 14 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะหลัง 
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ภาพที่ 15  ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะหลัง 
ชื่อผลงาน  การเดินทางท่ีมีวันหมด 
เทคนิค   เขียนหมึกรอบรอยเท้า บนกระดาษ 
ขนาด   170 x 1000 ซม. 
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 16 ภาพขั้นตอนแรกในการท าศิลปนิพนธ์ระยะหลังชุดสุดท้าย 
เก็บร่องรอยที่เกิดจากการกระท า โดยใช้ธรรมชาติของวัสดุเป็นตัวสร้างร่องรอย 

 

 

ภาพที ่17 ภาพขั้นตอนในการท าศิลปนิพนธ์ระยะหลังชุดสุดท้าย 
จากนั้นมีความรู้สึกว่าหมึกมีความหนาหนักมากขึ้น เอียงไปในโทนมืดเมื่ออยู่บน

กระดาษเทา ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกอยากให้เกิดความกลมกลืน โดยการเขียนสีขาวบนสีด า เพ่ือ
ลดทอนให้เกิดความเทา เข้ากับสีบรรยากาศของกระดาษ 
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ภาพที่ 18 ภาพขั้นตอนในการท าศิลปนิพนธ์ระยะหลังชุดสุดท้าย 
วาดเส้นสีขาวทับเส้นสีด า เพิ่มลดค่าน้ าหนักให้เทาลงจนเข้ากันได้กับพื้นกระดาษ 

 

สรุป 

บทนี้เป็นการวิเคราะห์และสรุปการเดินทางของการท างาน ตั้งแต่อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ มีการ
น ามาใช้ และเกี่ยวข้องกับการตอบโต้และบันทึกปัจจุบันอย่างไร มีการกล่าวถึงทัศนธาตุที่น ามาใช้ 
เพ่ือให้เห็นอารมณ์ความรู้สึก หรือเหตุผลของการเลือกหยิบทัศนธาตุเหล่านั้นมาใช้  มีภาพและ
ค าอธิบายไว้ในบทนี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ 

ในผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ ศิลปะในความไม่แน่นอน มีการสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง 
ในโครงเรื่องเกี่ยวกับการบันทึก เพ่ือให้เกิดการเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปของทุก ๆ สิ่ง ในเงื่อนไขของ
แต่ละช่วงเวลา ที่มีเหตุปัจจัย การกระท า และผลที่ตามมาแตกต่างกัน ทั้งนี้ทั้งหมดต่างกัน แต่รวมกัน
อยู่ในโครงเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลงานเริ่มมีความชัดเจนขึ้นทางเนื้อหาและกระบวนการ 

ในช่วงระยะหลัง ซึ่งมีการตระหนักรู้ถึงลักษณะการตอบโต้ของข้าพเจ้า ที่มักจะตอบโต้ล้อไป
กับร่องรอยที่เกิดจากปรากฏการณ์จากสิ่งรอบ ๆ ตัว และมีข้าพเจ้าเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งนั้น 
กระบวนการนี้ขั้นตอนอาจจะมีการกลับกันไปมาได้แล้วแต่สถานการณ์ เพ่ือเป็นการฝึกฝนการตอบโต้
และฝึกฝนการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน 

 ในกระบวนการท างานนี้ มีระยะเวลาด าเนินการเพ่ือเผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ปัจจัย ซึ่งเป็นการฝึกฝนตนให้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 

การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2560 

จากผลงานสร้างสรรค์ในระยะแรก เป็นโครงการ การทดลองสร้างสรรค์ตามหัวข้อ เพ่ือให้เห็น
ความคิดการตอบโต้กับแต่ละภาวะอารมณ์ความรู้สึกตัวในปัจจุบัน เพ่ือเป็นตัวน าทางและจุดประเด็น
ไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์งานในอนาคตต่อไป ซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้ารับรู้และสื่อสารออกมานั้น เป็นรูปแบบ
นามธรรม ที่ปรากฏออกมาโดยปรากฏการณ์การตอบโต้กับปัจจัยรอบข้างที่มีความสอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตแต่ละช่วงขณะ และเกิดความรู้สึกร่วมกับปรากฏการณ์นั้น ๆ  จนเกิดการสื่อสารเหมือน
การเปรียบเปรย ถึงสิ่งที่เกิดข้ึน 

 โดยครั้งแรกเริ่มงานในแนวทางนี้ ข้าพเจ้าได้แทนความรู้สึกเปรียบเหมือนหมึกและกระดาษ
จากจีน ที่มีความขัดแย้งในเรื่องของคุณสมบัติ ความหนักแน่นในสีหมึก ที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้จาก
ความมากน้อยของการเจือน้ า ความอ่อนบางของกระดาษ ที่เมื่อแห้งนั้นขาดง่าย แต่กลับยืดหยุ่นเวลา
ปาดป้ายและขยี้พู่กันทั้งสองอย่างที่ได้กล่าวมานี้ เป็นตัวหลักในการต่อรองกับปรากฏการณ์ โดยมีพู่กัน
จีนที่มีขนนุ่มและอ่อนไหว เป็นตัวแปรที่ส่งหมึกจีนลงมากระทบกับกระดาษที่รองรับ 
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ทั้งนี้สิ่งที่ข้าพเจ้ามุ่งเน้นให้ปรากฏออกมาเป็นไปตามเหตุปัจจัย จากการกระท าโดยตรง ไม่ว่า
จะออกมาเป็นอย่างไร ไม่ได้มีการร่างภาพส าเร็จ หรือบังคับผลให้เหมือนดั่งใจ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น เป็น
สิ่งที่เตือนให้เรามองเห็นความจริงตรงหน้า  ความเป็นธรรมชาติของการเผชิญหน้ากันของทั้งสามสิ่ง 
ออกมาเป็นหน้าตาของปัจจุบันขณะของจิตตนเอง สิ่งที่ออกแบบได้อาจจะเป็นเหตุปัจจัยตั้งต้น แต่ก็
เผื่อใจเปิดพ้ืนที่ให้กับเหตุปัจจัยรอบข้างเข้ามาหลอมรวม ซึ่งเป็นธรรมดาในการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่
รับรู้และมีส่วนร่วมกับโลกใบนี้ 

 ด้านเนื้อหาแนวคิด 

 แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตอบโต้ของภาวะ
จิตใจโดยแสดงออกผ่านหมึกบนกระดาษ เป็นการตอบโต้อย่างฉับพลัน เพ่ือเรียกสติกลับมาให้เห็นถึง
สิ่งจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้ เพ่ือเป็นการปลดปล่อยให้หลุดออกจากภวังค์ความสุขทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่
ไม่ได้อยู่ตรงหน้า 

 ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มต้นมาจากความรู้สึกหนักหนาภายในจิตใจ ซึ่งสร้างความทุกข์ทรมาน จน
ข้าพเจ้าต้องหาทางบรรเทาหรือสงบจิตใจลง เมื่อสิ่งนั้นได้ผ่านไปแล้วการมองย้อนมาท าให้ข้าพเจ้า  
ได้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง การไม่คงอยู่ถาวรของทั้งสิ่งที่ทุกข์หรือสุข 

 การที่ผ่านจุดนั้นมาท าให้เห็นถึงเหตุของสิ่งที่ท าให้เราทุกข์นักหนา นั่นคือเรายึดว่าเป็นตัวเรา 
เห็นตัวเองเป็นที่ตั้งลืมว่าเราก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อยู่ในกระแสของโลกนี้ ย่อมสร้างผลกระทบและ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยรอบข้างเป็นธรรมดา 

 นี่เป็นสิ่งธรรมดาที่ถูกปลูกฝังเฝ้าสอนได้ยินและคิดว่าเข้าใจมาเนิ่นนาน แต่ถ้าหากไม่มีการ
ฝึกฝนการรู้นี้ ก็ยากที่เราจะรับมือกับสิ่งที่ก าลังเข้ามาทดสอบเรา อยู่แบบรู้เท่าทันอาจจะเป็นหนทางที่
ท าให้ได้มีโอกาสใช้เวลามีชีวิตจริง ๆ ขึ้นมาบ้าง 

 ดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องฝึกคือการช าระล้างให้เห็นว่าทุกอย่างมีเข้ามาและจากไป มีและหมดได้ 
เหมือนชีวิต เป็นเหมือนการค่อย ๆ ขัดเกลาลดละความหนักหนาของการพกของโดยไม่จ าเป็น 

 ท าให้เห็นและจับต้องได้จริง ๆ เพ่ือไม่ใช่แค่รับรู้แต่เห็นและเข้าใจ  เมื่อเกิดอาการสับสนหรือ
งงงวยก็ใช้วิธีการแบบพระเซนสอน โดยกระตุ้นแบบฉับพลันหรือท าให้ตื่นเห็นสิ่งที่ อยู่ตรงหน้า และ
ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ ใช้ทรัพยากรและความเป็นอยู่แบบพอประมาณ เป็นหลักใน
การท างานที่ควรตระหนักถึงในการท างานสร้างสรรค์เพ่ือฝึกตน ทั้งสิ่งที่เห็นและไม่เห็นต่างก็เป็นสิ่ง
เดียวกัน มีความเก่ียวโยงกันพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นเหตุในการเกิดซึ่งกันและกัน 
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ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน 

 รูปแบบโดยรวมทั้งหมด เป็นงานรูปแบบนามธรรม (abstract art) 2 มิติ จะเห็นได้ว่ารูปทรง
ที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นลักษณะของทัศนธาตุ จ าพวก เส้น และ ค่าน้ าหนัก อ่อน แก่ โดยใช้หมึกด า
เป็นหลัก เนื่องจากสนใจในคุณสมบัติที่มีความหนักแน่นชัดเจน ตรงไปตรงมาเรียบง่าย ไม่ท าให้หลงไป
กับความสวยงามจนลืมแก่นสาระจริงจนเกินไป 

 รูปแบบของงานเป็นเชิงกระบวนการ ที่เน้นระหว่างทางขณะท ามากกว่าผลส าเร็จ แต่ในภาพ
ของผลส าเร็จก็สามารถเห็นร่องรอยของการเดินทางเห็นชีวิตในความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงได้ 
ดังนั้นในงานแต่ละชุดนั้น จึงเน้นไปที่การวัดกันในระยะทางหรือแต่ละส่วนประกอบกัน เพ่ือให้เห็นการ
เดินทางในโครงสร้างเดียว 

ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 

 ในผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและการอยู่กับ
ปัจจุบัน การท างานในช่วงนี้จึงเน้นไป ที่การใช้ปรากฏการณ์เป็นตัวท าให้เกิดขึ้น   โดยจะแบ่งเป็นงาน 
3 ชุด 
 

การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพที่ 19) 

 งานชุดแรก “ซึม-ทราบ”งานชิ้นนี้ยาวต่อกัน 5 ชิ้น โดยใช้น้ าซึมลงในกระดาษ ทัศนธาตุที่ใช้
เป็นการจุดและวาดเส้นลงไปบนกระดาษด้วยน้ าเปล่า แต่ทัศนธาตุที่เกิดขึ้น กลับเป็นเส้นและรูปทรง
ใหม่ พ้ืนผิวร่องรอยใหม่ที่เกิดจากการซึมและแห้งเหือดไปของน้ าบนกระดาษ มีความตั้งใจวาดเส้นเป็น
ตัวตั้งต้น และปล่อยให้การวาดเส้นนั้นส่งผลจนเกิดงานอีกชิ้นหนึ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ บ่งบอกถึง
การที่เราควบคุมได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ผลที่ตามมาย่อมเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ มีการเกิดข้ึนและ
จากไป สิ่งที่จบลงบ่งบอกถึงสิ่งที่จากมา 
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การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพที่ 20) 

 ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ในชุดที่  2 “Feeling and emotion” เป็นงานแรกที่ฝึกใน
เห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนั้นโดยฉับพลัน โดยการสาดหมึกสุดแขนจากบนลงล่างเพ่ือให้เกิดสิ่ งหนึ่ง
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่องรอยหมึกที่ปรากฏนั้นเกิดจากความตั้งใจท า แต่สิ่งที่ออกมามาจากกฎแรงดึงดูด
และการตกกระทบของวัตถุ ซึ่งความเร็วและความแรงของการสาดหมึก ท าให้รูปทรงที่เกิดเป็นเส้นยาว  
มีทรงกลมและทรงรีปะปนกัน 

โดยหมึกส่วนที่ใกล้ข้าพเจ้าที่สุดมีความหนักกว่าส่วนอ่ืน มีส่วนที่แผ่กว้าง และส่วนที่แตก
กระจายออกเป็นจุดด าเล็ก ๆ อยู่รอบ ๆ ซึ่งท าให้เห็นอารมณ์ความรุนแรงของการตกกระทบ จากนั้น
การตอบโต้แบบฉับพลันที่ข้าพเจ้าท าต่อสิ่งที่เกิดข้ึนก็เริ่มต้น  

มีการใช้พู่กันลากหมึกเป็นเส้นตรงจากซ้ายไปขวา และขวามาซ้าย ลากเส้นโดยการหลีกเลี่ยง
สิ่งที่เกิดขึ้น พยายามไม่แตะต้อง มีการเว้นพ้ืนที่ว่างระหว่างรอยหมึกเพ่ือให้มีพ้ืนที่เผื่อการขยายตัว 
การลากเส้นนี้เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ดังนั้นค่าน้ าหนักและการจุ่มหมึกหรือน้ าจึงไม่ได้มีการสังเกตหรือ
ทดสอบก่อน ซึ่งท าให้เกิดค่าน้ าหนักที่หลากหลายขึ้น รูปทรงของเส้นที่หลบเลี่ยงหมึกอยู่รอบนอกนั้น
เกดิเป็นคลื่นหรือรูปร่างใหม่ เป็นคลื่นแนวนอนขัดกันกับการสาดหมึกแนวตั้ง แต่จากการสาดหมึกท่ีอยู่
กึ่งกลาง จึงท าให้การขัดกันนี้เกิดการสมดุลในตัวเอง 

การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพที่ 21) 

งานชุดที่ 3 “An ink drop” งานชิ้นนี้เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกว่า การจุ่มหมึกหนึ่งครั้งนั้น
มากมาย และเข้มข้นพอที่จะท าอะไรหลายอย่างได้ จึงอยากให้เห็นว่าในพู่กันหนึ่งหมึกนั้นจะใช้หมด
อย่างไร ทั้งนี้ข้าพเจ้าคิดถึงการช าระล้าง การที่ค่อย ๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละการปาดป้าย
พู่กัน จนหมดหยดหมึก การล้างพู่กันนี้ 

ข้าพเจ้าตั้งใจให้เห็นความเจือจางเป็นหลัก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเลือกการป้ายเป็นเส้นตรง ๆ 
แนวนอน เพื่อให้มีพ้ืนที่ให้หมึกบนพู่กันได้ปรากฏตัว ปาดหนึ่งครั้ง ล้างหนึ่งครั้ง การปาดป้ายแต่ละครั้ง
มีการเว้นระยะห่าง เพ่ือให้เกิดที่ว่างขึ้นเป็นเส้นใหม่สีขาวจากเนื้อกระดาษ การปาดหมึกครั้งถัดไปจะ
เกิดขึ้นตามร่องรอยของปลายหมึกเส้นก่อนหน้านั้น มีการควบคุมการเกิดจากผลก่อนหน้านั้น และ
เกิดผลที่เป็นตัวก าเนิดเหตุขึ้นใหม่ในเวลาพร้อมกัน 
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ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

1. การติดตั้งผลงานยังรองไม่รองรับกับธรรมชาติของผลงานเท่าที่ควร  และตัวงานมีความ
บอบบางมาก 

2. บางชิ้นงานยังเป็นงานทดลอง เนื่องจากยังไม่รู้ที่มาท่ีไปที่แน่ชัด มีการแสดงออกท่ีไมช่ัดเจน
และใช้ธรรมชาติของสิ่งที่แสดงออกสัมพันธ์กับความรู้สึก แต่การแสดงออกนั้นยังเป็นความรู้สึกกว้าง ๆ 
สามารถพัฒนาและหาที่มาที่ไป ระบุเจตนาของงานได้มากกว่านี้ 

3. การใช้พื้นท่ียังถูกจ ากัดด้วยขนาดของวัสดุที่รองรับ  
 

การแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ลองวิเคราะห์แรงบันดาลใจ และหาความเข้ากันหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเพ่ือให้การ
แสดงออกใกล้เคียงกับความรู้สึกท่ีต้องการสื่อ 

2. หาสิ่งที่มาช่วยปกป้องผลงาน เช่น ใส่กรอบ หรือใส่ม้วนภาพ หาการจัดเก็บให้เหมาะกับแต่
ละผลงาน 

3. การเลือกใช้วัสดุที่ควรมีการเลือกสรร เพ่ือสามารถใช้ได้เหมาะกับธรรมชาติของสิ่งที่ใช้
แสดงออก 

4. ค านึกถึงความเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้น เจนตาในการสร้างสรรค์เพ่ือมีความชัดเจนใน
ความตั้งใจ ในการติดตั้งผลงาน และควรค านึงถึงพ้ืนที่เฉพาะในการติดตั้งด้วย 

 

บทสรุปการสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์ 

 งานชุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นการแสดงออกจากภายในมาในรูปแบบของงานนามธรรม ในขั้นต้นนี้
เป็นการตอบโต้อย่างตรงไปตรงมา ยังขาดการวางแผนและเรียบเรียงที่มาที่ไป และกระบวนการ ควรที่
จะศึกษาการสร้างสรรค์งานแนวทางนี้เพ่ือพัฒนาในชุดต่อ ๆ ไป 
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การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะแรก 

ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะแรกเป็นผลงานที่สร้างขึ้นขณะก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 และ ปี 5 
เทอมต้นเริ่มด้วยการทดลองก าหนดตัวแปรที่ต่างไปจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงของการ
ค้นหาในแนวทางงานนามธรรม 

 มีการเริ่มใช้ปัจจัยตัวแปรหรือตัวกระท าของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เข้ามาเกี่ยวข้องจริง ๆ  
จากเดิมที่ใช้เพียงหมึกบนกระดาษ ในระยะนี้ยังมีตัวรองรับที่เป็นกระดาษเช่นเดิมแต่ ตัวแปรเป็นหมึก
กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนนั้น หรือสิ่งอื่นที่เข้ามามีปฏิกิริยากับความเป็นไปของชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้อง  

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 1 (ภาพที่ 22 – 23) 

 การสร้างสรรค์งานชุดนี้ เกิดมาจากการเห็นการอยู่ร่วมกันของสองสิ่งที่ความคล้ายคลึงกัน แต่
มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันชัดเจน เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วจึงเกิดปฏิกิริยาที่ไม่เข้ากันเกิดข้ึน จากความรู้สึก
นี้ท าให้ข้าพเจ้าใช้มันหมึก และน้ ามัน ซึ่งเป็นของเหลวที่คล้ายกัน แต่เมื่อมาอยู่รวมกัน จะเกิดการ
แยกตัวในทันที เมื่อเชื้อน้ าและน้ ามันไม่สามารถรวมตัวกันได้ ทั้งสองสิ่งนั้นก็จะไหลย้อนกลับไปหาสิ่ง
เดิมที่ตัวเองเป็น 

 ในงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้แสดงออกมาสองทัศนคติที่แตกต่างกัน ในแง่ของการหยุดงามงามและ
การต่อสู้ของชีวิต  ในแง่เห็นความงามในความแยกกัน และข้าพเจ้าเลือกท่ีจะใช้กระดาษมาซับขณะนั้น
เอาไว้ และซับไปเรื่อย ๆ จนกว่าทั้งสองสิ่งนี้จะหมดไป ท าให้ผลงานออกมามีความต่อเนื่องกันของ
ชิ้นงาน เป็นในแนวทางของการหยุดช่วงขณะที่งดงามเอาไว้ และแสดงให้เห็นว่าการหยุดแต่ละช่วง
เอาไว้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและการหมดไปของทั้งสองสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน 

 ในอีกแง่หนึ่งการที่สองสิ่งที่ไม่มีทางเข้ากันอยู่รวมกัน ท าให้เกิดการไหลกลับสู่สิ่งที่มันเป็น แต่
ในพ้ืนที่ ๆ มีจ ากัด การเดินทางและการต่อสู้มักจะเกิดการต่อสู้ เมื่อหมึกกินพ้ืนที่น้ ามันก็ไม่แสดงตัว 
และไหลออก แต่เมื่อน้ ามันแตะผิวกระดาษแล้ว ความมันที่เกิดขึ้นนั้น ก็ยากที่หมึกซึ่งเป็นเชื้อน้ าจะไหล
เข้าครอบครองและแสดงตัวในพ้ืนที่นั้น  ท าให้เห็นเส้นและร่องรอยของการพยายามไหลออกหรือ
เดินทางในพ้ืนที่ ๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขของสองสิ่งที่ไม่เข้ากัน 
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ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

แรงบันดาลใจยังไม่ได้ถูกวิเคราะห์ให้ชันเจน ท าให้การเลือกวัสดุที่น ามาสร้างสรรค์เหมือนการ
ทดลอง ยังไม่ได้ถูกระบุหรือมุ่งเป้าหมายชัดเจนเท่าที่ควร 

การติดตั้งผลงานยังไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่ หรือเลือกใช้ตัวรองรับที่ช่วยเสริมแนวงานให้ไป
ในทางเดียวกันมากนัก 

การแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ละเอียดในการเลือกสรรวัสดุในการท างานมากขึ้น เพ่ือให้ตรงประเด็นกับแนวคิดท่ีน าเสนอ 

การติดตั้งหรือแสดงผลงาน ควรให้ความส าคัญกับแต่ละชิ้นงาน หาสิ่งที่มารองรับงานความ
เหมาะสมกับธรรมชาติและความพิเศษในแต่ละชิ้นงาน 

 
ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 2 (ภาพที่ 24) 

 ผลงานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมากจากวันที่ฝนตกหนักกลางดึก คืนนั้นฝนตกนานมากจน
ข้าพเจ้าจินตนาการถึงน้ ามากมายที่นองบนพ้ืนถนน เราจะปล่อยให้น้ าที่ตกมาไหลไปเปล่า ๆ เช่นนี้
หรือ การบันทึกปรากฏการณ์นี้จึงเริ่มต้นขึ้น ตอนนั้นข้าพเจ้าคิดเช่นนั้น จึงได้ลุกขึ้นมาแล้วเตรี ยม
อุปกรณ์ เท่าท่ีพอหาได้และออกไปเผชิญหน้ากับฝน  

 เมื่อฝนที่ตกมาแล้วก าลังจะหมดไป เหมือนสิ่งที่ธรรมชาติให้มาแต่เรารู้ว่ามีวันหมด เราได้ท า
อะไรกับสิ่งนี้ งานชิ้นแรก ข้าพเจ้าเอากระดาษไปเก็บเม็ดฝน แล้วใช้หมึกวาดไปรอบ ๆ เม็ดฝน เป็น
การบ่งบอกว่ามีสิ่งนี้อยู่โดยที่เราไม่ไปแตะต้องเพ่ือท าให้สิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ปนเปื้อน ซึ่งสิ่งที่คิด
กับการแสดงออกจริงนั้นยากกว่าที่คิดตรงที่ฝนมีความเป็นธรรมชาติและคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะตกมา
ตรงไหน รูปทรงเป็นเช่นไร ท าให้การเดินทางรอบ ๆ ด้วยหมึกไปโดนเม็ดฝนนั้น จึงเกิดการซึมเข้าหา
กัน ออกมาเป็นรูปทรงใหม่ในงาน 

 ในงานชุดนี้ จากงานชิ้นแรกที่ข้าพเจ้าวาดเส้นด้วยหมึกเพ่ือบ่งบอกความมีอยู่ของเม็ดฝนโดย
ไม่แตะต้อง แต่มีส่วนที่พลาดไปโดนจนเกิดรูปทรงใหม่ ท าให้งานชิ้นนี้คิดกลับกัน เป็นการวาดเพ่ือเก็บ
เม็ดฝนที่อยู่ปนกระดาษ โดยเราใช้พู่กันที่มีหมึกจุ่มลงไปบนแต่ละเม็ดฝนที่มากมาย ก่อนที่ เม็ดฝน
เหล่านั้นจะแห้งซึมหายไปในกระดาษ ภาพที่ออกมาจึงเป็นภาพการบันทึกเม็ดฝนเท่าที่ท าได้ก่อนที่จะ
หายไป  
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ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ 

งานชิ้นนี้ท าโดยฉับพลันท าให้ไม่ได้มีการตระเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้า ท าให้วัสดุที่เข้ามา
เกี่ยวข้องไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหรือเจาะจงในแนวคิดเท่าใดนัก 

ไม่ได้มีความตั้งใจหรือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ตั้งแต่แรก ท าให้งานเป็นแค่การบันทึกที่
ไม่ได้มีจุดหมายชัดเจนเท่าใดนัก 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

อาจจะต้องเตรียมพร้อมหรือมีคลังอุปกรณ์หลายหลายทางเลือกส าหรับเลือกตอบโต้แต่ละ
เหตุการณ์  ในงานชุดหนึ่งควรท าหลาย ๆ ชิ้น เพ่ือให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในความสนใจหรือสิ่งนึก
คิดท่ีออกมากับงาน ท าให้เราสามารถเข้าใจและเห็นจุดหมายในสิ่งที่ท าได้ 
 
ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 3 (ภาพที่ 25) 

 งานชุดนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับการเดินทาง แต่ครั้งนี้ต่อสู้กับการเดินทางโดยใช้วิธีการเย็บผ้าที่
เรียกว่า “สอยซ่อนด้าย” มาเป็นตัวการสร้างสรรค์บนกระดาษสาญี่ปุ่น ที่มีความบางเบาและขาดได้
ง่าย จากความบอบบางของกระดาษท าให้ต้องหาวิธีการท างานที่ถนอมไม่ท าให้เกิดการขาด 

 ความตั้งใจในงานชิ้นนี้คือการที่เย็บผ้าโดยไม่มีการผูกปม แต่อาศัยใช้เทคนิคของการเย็บผ้า
ชนิดนี้ ที่มีลักษณะเดินหน้าหนึ่งฝีเข็ม ถอยหลังกลับ 1 เท่าของที่เดินมา เพ่ือให้ฝีเข็มสุดท้าย จะ
ย้อนกลับก้าวไปไกลกว่าที่เคยเดินมาครั้งแรก  เปรียบเทียบกับการก้าวเดินที่แน่นด้วยกระบวนการ 
ด้วยตัวของมันเอง โดยที่ไม่ต้องอาศัยการผูกปมใด ๆ ที่จะเป็นการท าให้กระดาษขาดในขณะเย็บ  

การที่เดินไปข้างหน้า แล้วมีเวลาย้อนกลับมาดูสิ่งที่ผ่านมานั้น ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
และก้าวออกไปไกลกว่าเดิม  โดยกระบวนการในการเดินทางนี้ก็ต้องค านึงถึงเงื่อนไขความบอบบาง
ของกระดาษ ท าให้รู้จักการหาความพอดี ถ้าเกิดเดินทางด้วยความรีบร้อนหรือตึงเกินไปก็อาจจะเป็น
เหตุให้กระดาษขาด หรือถ้าหละหลวมมาก ความหย่อนของด้ายในการเดินครั้งนั้น ก็อาจจะเป็นเหตุท า
ให้เกิดการพันกันกับด้ายในครั้งต่อไป  

ในด้านของพ้ืนผิวกระดาษที่เดินทางด้วยเข็มและด้ายนี้ เกิดจังหวะการดึงการปล่อยที่ต่าง ๆ 
กันไป ท าให้เกิดรอบยับย่นสูงต่ าเกิดเป็นพื้นผิวใหม่ในงาน  
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ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ 

 มีปัญหาในการจัดการติดตั้งและจัดเก็บผลงาน ตัววัสดุทั้งสองมีความท้าทายมากแต่กลับไม่
ค่อยสัมพันธ์กับชีวิตเท่าที่ควร ในการท างานมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเยอะมาก และกระดาษขาดเยอะจาก
ความใจร้อน งานมีความเปราะบางและความกว้างมากจึงท าให้ท้อใจในการท างานหลายครั้ง 

 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 ท ากล่องใสเพ่ือสามารถมองเห็นผลงานได้รอบ โดยที่ไม่ไปท าลายตัวเนื้องานที่บอบบาง ลอง
หาความเป็นไปได้ในวัสดุอ่ืนที่หลากหลายและมีคุณสมบัติในการตอบโต้กันมากกว่านี้มีสติและสงบจิต
สงบใจมากข้ึน 

บทสรุปผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก 

 ผลงานสร้างสรรค์ในระยะแรกส่วนใหญ่เป็นการตั้งสมมุติฐานความเป็นไปได้กับวัสดุอุปกรณ์ที่
มีความสัมพันธ์กับภาวะชีวิตของข้าพเจ้าขณะนั้น และตอบโต้โดยไม่รู้ถึงหน้าตาของสิ่งที่จะเกิดขึ้นมา
ก่อน เท่ากับว่าการท างานบันทึกชีวิตนี้ มีการได้ตระเตรียมเล็กน้อยในขั้นต้นก่อนลงมือท างาน และ
ขณะท างานนั้น ได้ท าไปตามเจตนาหรือความรู้สึกภายใน โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายนั้น เป็นการบันทึกสิ่งที่
เกิดข้ึนทั้งหมด  

 แต่ในส่วนชิ้นงานหรือเทคนิควิธีการนั้น ยังไม่ได้ตายตัวหรือถูกต่อยอดทางเทคนิค เนื่องจาก
ตอบโต้ไปตามความเปลี่ยนแปลงของใจ และการท างานแต่ละชุด ยังไม่ได้เต็มที่หรือเจาะลึกไปในต้น
ตอของแรงบันดาลใจเท่าที่ควร ท าให้ทิศทางของงานยังคงครอบคลุมกว้าง ๆ ไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษ 
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การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง 

ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะหลังนี้ เริ่มเห็นจุดร่วมของการสร้างสรรค์การเก็บบันทึกของ
ข้าพเจ้า โดยระยะนี้การเก็บบันทึกโดยใช้กิริยาอาการของกระดาษเป็นคุณสมบัติส่วนใหญ่ใน การ
สร้างสรรค์  เช่น การ พับ รีด ขัดถู ฉีกออก การม้วนเก็บ ปล่อยออกมา และการปรับตัวของสิ่งที่มา
เยือนให้เข้ากับคุณสมบัติของกระดาษนั้น 

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 1 (ภาพที่ 26 – 33) 

พับ 

 ปฏิกิริยาการพับนั้น ส าหรับข้าพเจ้าเหมือนการเก็บซ่อนไว้ เมื่อพับแล้วท าให้เกิดมุมเกิด
ระนาบฝั่งที่มากกว่าเดิม เหมือนเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ใหม่ให้กับที่ว่างเดิม และการพับสามารถลดย่อขนาด
ของสิ่ง ๆ นั้นให้อยู่ในรูปร่างที่เล็กเพ่ือสะดวกต่อการพกพาและเคลื่อนที่ไปด้วยเช่นกัน  

 ข้าพเจ้าชอบเดินทางและพยายามพกพาแต่ของที่จ าเป็น มีของติดตัวให้น้อยและกะทัดรัด
ที่สุด เพ่ือการเดินทางเคลื่อนที่ที่คล่องตัว  จึงสนใจในการพับกระดาษ หรือย่นย่อสิ่งที่เอาไปด้วยให้อยู่
ในพ้ืนที่เล็กที่สุดเหมาะกับการพกพา และเม่ือถึงเวลาก็ค่อย ๆ เปิดขึ้นมาบันทึกไปทีละหน้า  ไม่เหมือน
สมุดบันทึกที่เป็นระบบระเบียบเราบันทึกจากซ้ายไปขวา หน้าไปหลัง 

 แต่การบันทึกลงกระดาษท่ีพับแล้ว เราอาจจะเปิดมาเจอหน้าว่างที่ซ่อนอยู่ในซอกมุม หรือการ
บันทึกต่อกัน ในหน้าที่ไม่ต่อกัน ก็ท าให้เห็นชีวิตของแต่ละวันไปอีกแบบ 

 ในงานชุดนี้ข้าพเจ้าเลือกหยิบกระดาษชนิดเดียวกัน แต่ต่างขนาดกันใน หนึ่งอาทิ ตย์ 
เพ่ือที่จะให้เห็นความแตกต่างของอารมณ์ และสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน บางวันข้าพเจ้าเลือกกระดาษ
แผ่นใหญ่แต่กลับไม่ค่อยได้วาดอะไรลงไป หรือบางวันที่พกกระดาษพอประมาณแต่กลับมีเรื่องราว
มากมายที่อยากบันทึกลงไป ท าให้เห็นความมากน้อยการต่อสู้ของสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่อยากบันทึกลงไป
ไม่ซ้ ากันในแต่ละวัน 
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ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ปัญหาของการสร้างผลงานชุดนี้คือ ความสม่ าเสมอในการบันทึก หรือการอดใจและ 
หยุดตัวเองให้ได้เมื่อกระดาษในวันนั้นหมด ไม่ไปเอากระดาษในอนาคตมาใช้  และการติดตั้งผลงานที่
ต้องระวังมากเมื่อกระดาษมีความเปราะบาง หรือการติดตั้งเพ่ือให้เห็นความตั้งใจหรือที่มาที่สอดคล้อง
กับแนวคิดของงานชิ้นนั้น ๆ  

 

วิธีแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ต้องใช้ระยะเวลาหลายวันมากขึ้น เพ่ือให้เห็นจ านวนและความเปลี่ยนแปลงการเดินทางของ
การบันทึก ถึงแม้ว่าจะมีวันที่ไม่ได้เขียน กระดาษแผ่นนั้นก็เป็นงานถ้ามองในภาพรวมของการบันทึก
ชีวิตประจ าวันระยะยาว และการเลือกกระดาษสามารถเลือกได้ตามอารมณ์ความรู้สึกแต่ละวันที่ไม่
คงที่ การบอบบางอาจจะเป็นเรื่องดีที่เห็นถึงภาวะชีวิตตอนนั้น การที่ออกมาเผชิญโลกโดยที่ไม่มีการ
ปกป้องก็สะท้อนชีวิตได้เช่นกัน เลือกวิธีติดตั้งใหม่ที่ไม่ต้องแสดงให้เห็นกระดาษทั้งแผ่น ถ้าการคลี่ออก
ท าให้เกิดการเปราะบาง อาจจะเลือกวิธีท าให้คนมองเห็นข้างในแทน หรืออยู่ในกล่องใสที่เห็นได้
โดยรอบ โดยที่ไม่มีอะไรสามารถแตะต้องกระดาษได้ 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 2 (ภาพที่ 34 – 37) 

ขัดถูและฉีกออก 

กิริยาของการขัดและถูนั้น แสดงถึงความต้องการเอาบางสิ่งบางอย่างออก หรือเผยให้เห็น
บางอย่างที่ซ่อนอยู่ ด้วยการปะทะเสียดสีของวัตถุสองที่มีแรงกดและเคลื่อนที่ไปจนผิวสัมผัสนั้นเกิด
การถลอก และหลุดออก เป็นการท าให้เกิดความเสียหายหรือการลบบางอย่างออกเพ่ือให้เห็น
บางอย่างข้างใน  การกระท าที่รุนแรงและฉับพลัน เหมือนภูเขาไฟระเบิด ที่มีแรงขับจากภายใน ในงาน
แต่ละชิ้น 

 ข้าพเจ้าเทหมึกด าลงบนกระดาษและฉับพลันนั้นใช้มือปาด พยายามให้เป็นวงกลมในครั้งเดียว 
บางครั้งผลลัพธ์อาจไม่ได้พึงพอใจจึงเกิดอาการ อยากลบออก ให้เหลือเนื้อของกระดาษอีกครั้งซึ่ง
ข้าพเจ้าใช้มือคู่เดิมที่ปาดหมึกด า กลับมาใช้ถูสิ่งที่ก าลังชื้นออกเพ่ือเผยให้เห็นเนื้อกระดาษตอนแรกอีก
ครั้ง 

 

ชิ้นที ่1 หมึกภายในเช็ดออกภายนอก (ภาพที ่35) 

 ผลงานชิ้นนี้มีความรุนแรงมาก เนื่องจากร่องรอยที่ถูกบันทึก มีรอยถลอกและฉีกขาดเป็น
หย่อม ๆ  ดูได้จากการที่ใช้มือถูในขณะที่หมึกยังชื้นอยู่ ซึ่งมีเวลาไม่มากกับกระดาษที่ดูดซับหมึกได้ดี 
เหมือนชีวิตที่พร้อมดูดซับทุกสิ่ง การเกิดการเปลี่ยนใจและอยากแก้ไขบางสิ่งในภายหลัง และท าในสิ่ง
ที่ท าได้ในขณะนั้น ท าให้เกิดรูปลักษณะของการต่อสู้เพ่ือแก้ไขบางอย่างออกมา 

ชิ้นที ่2 อยู่นอกวงกลม วาดวงกลม (ภาพที่ 36) 

 ด้วยความรวดเร็วที่ปาดหมึก กับความกว้างของกระดาษ ท าให้หมึกถูกกระจายและดูดซึมได้
เร็ว การถูหรือแก้ไขออกอย่างฉับพลันท าได้เพียงแค่รอยถลอกผิวเผิน มีเพียงบางจุดที่เกิดการขูดลึกท า
ให้กระดาษหลุดออกเป็นหย่อมเล็ก ๆ  การนั่งอยู่ภายนอกกระดาษท าให้การเอ้ือมมือหรือการขัดถูออก 
เป็นเรื่องที่ต้องแรงมากข้ึน ท าได้เพียงผิวเผิน เนื่องจากแรงและระยะทางท าให้ไม่สามารถ ท าได้เต็มที่ 
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ชิ้นที ่3 วาดหมึกล้อมตัว (ภาพที่ 37) 

 การวาดหมึกล้อมรอบตัวเองในขณะที่นั่งอยู่ในกระดาษนั้น เพ่ือบันทึกการมีอยู่ของสิ่งหนึ่งที่
เข้ามา โดยใช้กิริยาการนั่งขัดสมาธิ นั่งอยู่ตรงกลาง และฉับพลันนั้น  วาดวงกลมล้อมรอบ เมื่อเกิด
ความรู้สึกเลอะ และหนาหนักของหมึก จึงได้เริ่มการเช็ดออก โดยที่ไม่ได้ลุกออกไปไหน  การที่ตัวและ
มืออยู่ตรงกลางวงหมึกนั้น มีความใกล้ชิดมาก ท าให้เกิดแรงและการโต้กลับที่รวดเร็วเมื่อตอนที่หมึกยัง
ชื้นอยู่ ความชื้นท าให้การถลอกของกระดาษนั้นลึกขึ้น จะกระทั่งสามารถฉีกผิวหน้าของกระดาษที่
เลอะหมึกออกได้จนเกือบหมด 

 

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ยังไม่ได้ถูกพัฒนาต่อ เป็นเพียงแค่การบันทึกช่วงขณะที่เลือกตอบ
โต้ตามใจชอบ และการบันทึกในช่วงเวลาใกล้กันมาก ท าให้การตอบโต้มีผลไม่ต่างกันเท่าไร 

 

วิธีแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ควรวางแผนการท างาน หรือตั้งจุดหมายหรือเหตุผล ของเหตุที่บันทึกมากข้ึน 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 3 (ภาพที่ 38) 

การเดินทางมีวันหมด 

งานชิ้นนี้เป็นการบันทึกครั้งสุดท้ายในผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าเปรียบความยาวนานของ
ชีวิต และพลังชีวิตที่เรามีกับร่างกายอันเล็กน้อยที่ใช้เดินทาง แทนด้วยกระดาษม้วนยาว 10 เมตร ที่
เรารู้ความยาวแต่การเลือกเปิดหรือเลือกใช้เป็นไปได้ตามชอบ การใช้ไปในการเดินทางขึ้นอยู่กับเราว่า 
จะเปิดและใช้ออกไปมากน้อยแค่ไหน หมึกด าก็เช่นกัน เราไม่สามารถมองเห็นความมากน้อย ของหมึก
ด าในขวดขณะที่ใช้ไป แต่อาจจะเห็นได้จากหมึกที่อยู่บนกระดาษ ว่าเราใช้หมึกในขวด หมดไปแล้ว
มากน้อยแค่ไหน 

ในเงื่อนไขของสิ่งที่เรารู้ว่ามีอยู่จ ากัด แต่ขณะที่ใช้เรามองไม่เห็นส่วนที่เหลือ ท าให้เห็นการ
บันทึกหน้าตาของชีวิตที่เหลืออยู่  

ร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง เกิดจากการย่างเหยียบเดินทางไปบนแผ่นกระดาษผืนนี้
และบันทึกรอยเท้าที่หลงเหลือไว้ ด้วยการวงหมึกล้อมรอบเป็นเกาะแก่งการเดินทาง แต่ละย่างก้าวมี
แรงกระเพ่ือมต่าง ๆ กันไป แต่ละแรงกระเพ่ือมมีการตอบโต้สัมพันธ์กัน เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน จึง
เกิดเป็นความเคลื่อนไหว เหมือนระลอกน้ าที่เกิดขึ้น ชนกันและหายไป 

 งานชิ้นนี้จึงเปรียบเสมือนการเดินทางในชีวิตของข้าพเจ้าที่มุ่งเน้นให้เราตระหนักถึงสิ่งที่มีอยู่ 
และสิ่งที่ใช้ไป และก้าวเดินอย่างรู้ค่าของชีวิต 

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 งานไม่ได้วางแผนตั้งแต่ต้น เป็นงานที่ปล่อยให้ด าเนินไปเรื่อย ๆ ภาพรวมจึงอาจจะขาดความ
กระชับและจัดการภาพรวมที่ดี และยังไม่ได้คิดถึงการติดตั้งหรือแนวทางการน าเสนอไว้ก่อนท าให้การ
น าเสนอยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

วิธีแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ควรรู้จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์งานมากกว่านี้ หรือหาเงื่อนไขในการท างานให้กับตัวเอง 
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บทสรุปการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะหลัง 

 ในระยะหลัง การสร้างสรรค์ผลงานยังคงเป็นรูปแบบการบันทึกช่วงขณะ แต่มีเงื่อนไขต่างกัน
ไป ในด้านของ เวลา พ้ืนที่ และแรงกระท า งานชิ้นแรกเป็นลักษณะการบันทึกระยะเวลานาน ในแต่ละ
วันจะได้งาน 1 ชิ้น ซึ่งจะเห็นความแตกต่างได้ เมื่อรวมกันหลาย ๆ วัน 

ในงานชุดที่ 2 เป็นการบันทึกที่มีช่วงเวลาสั้น ความฉับไวของความรู้สึกที่รุนแรง ถูกบันทึกไว้
ในกระดาษเพียง 3 แผ่น เห็นการตอบโต้ของช่วงที่รุนแรง จ านวนงานสิ้นสุดลง เมื่อภาวะอารมณ์นั้น
จากไปแล้ว  

 งานชุดที่ 3 มีเพียงชิ้นเดียว เป็นงานที่ใช้ระยะเวลาในการท าเยอะที่สุด บันทึกการเดินทางใน 
1 เดือน สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เม่ือสิ้นสุดกระดาษท้ังม้วนและคลี่ออกมาดู ขณะท าเราจะไป
สามารถคลี่ออกมาเพ่ือเห็นอดีตและสิ่งที่รออยู่ตรงหน้าได้  

 งานสามชิ้นนี้จึงเป็นการบันทึกที่มีความแตกต่างตามเงื่อนไขที่ถูกก าหนด และยังคงอยู่ใน
รูปแบบของการบันทึก ที่ใช้หมึกและกระดาษเป็นตัวแสดงออก 

 

บทสรุปผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ชุดนี้มีข้อดีในการใช้ธรรมชาติของกิริยาการกระท าต่าง ๆ มาใช้และแสดงออก
อย่างตรงไปตรงมา เห็นความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ตามเหตุปัจจัย แต่ก็ยังขาดการวางแผน หรือ
เงื่อนไขในการท างานให้กระชับ เหมาะกับเวลาที่มี ลักษณะงานที่เกิดขึ้นจึงเป็นงานที่ปล่อยไปเรื่อย ๆ
ตามสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีแรงผลักดันหรือขับเน้นเพ่ือไปสู่เป้าอย่างรวบรัด งานจึงมีลักษณะเรื่อย ๆ ตาม
แบบชีวิตที่ข้าพเจ้ามี 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์ 

 
 

 

ภาพที่ 19  ชื่อผลงาน    ซึม (ทราบ) 
             ขนาด     69 x 170 ซม. 5 ชิ้น 
             เทคนิค      น้ าเปล่าเจือหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง      พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 20  ชื่อผลงาน Feeling and emotion 
             ขนาด   69 x 170 ซม. 
             เทคนิค  หมึกจีนบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 21  ชื่อผลงาน An ink drop 
             ขนาด  84.1 x 118.9 ซม. 
             เทคนิค  หมึกจีนบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2560 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 1 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 22   ชื่อผลงาน ซับไว้ 
              ขนาด  118 x 84 ซม. 
              เทคนิค  ซับน้ ามันและหมึกด้วยกระดาษ 
              ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 23   ชื่อผลงาน เหลวไหล 
              ขนาด  59.4 x 42 ซม. 
              เทคนิค  น้ ามันและหมึกบนการดาษลอกลาย 
              ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 2 

 

 
 

 

ภาพที่ 24   ชื่อผลงาน ฝนหลงฤด ู
              ขนาด  84 × 59.4 ซม. 
              เทคนิค  เขียนหมึกรอบน้ าฝนบนกระดาษ 
              ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 3 

 

 
 

 

ภาพที่ 25  ชื่อผลงาน เดินหน้า  ด้นถอยหลัง 
             ขนาด  84 x 60 ซม. 
             เทคนิค  เย็บด้ายไนลอนบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที ่1 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 26   ชื่อผลงาน พับช่วงวัน 
              ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
              เทคนิค  เขียนบันทึกบนกระดาษ 
              ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 27  ชื่อผลงาน พับแรก 
             ขนาด  84 x 60 ซม. 
             เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 28  ชื่อผลงาน พับที่สอง 
             ขนาด  64 × 29.4 ซม. 
            เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 29  ชื่อผลงาน พับที่สาม 
             ขนาด  35 x 50 ซม. 
             เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 30  ชื่อผลงาน พับที่สี่ 
             ขนาด  40 x 60 ซม. 
             เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 31  ชื่อผลงาน พับที่ห้า 
             ขนาด  50 x 40 ซม. 
            เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 32  ชื่อผลงาน พับที่หก 
             ขนาด  84 × 29.4 ซม. 
            เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 33  ชื่อผลงาน พับที่เจ็ด 
            ขนาด  84 × 29.4 ซม. 
            เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 2 

 

 

ภาพที่ 34  ขัดถูและฉีกออก 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 35  ชื่อผลงาน  หมึกภายใน เช็ดออกภายนอก 
             ขนาด   84.1 x 118.9 ซม. 
             เทคนิค  วาดหมึกด้วยมือ เช็ดหมึกออกด้วยมือ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561  
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 2  

 
 

ภาพที่ 36  ชื่อผลงาน อยู่นอกวงกลม วาดวงกลม 
             ขนาด  84.1 x 118.9 ซม. 
             เทคนิค  วาดหมึกด้วยมือ เช็ดหมึกออกด้วยมือ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 3  

 

 
 

ภาพที่ 37  ชื่อผลงาน วาดหมึกล้อมตัว 
            ขนาด  84.1 x 118.9 ซม. 
             เทคนิค  วาดหมึกด้วยมือ เช็ดหมึกออกด้วยมือ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 4 

 
 

ภาพที่ 38  ชื่อผลงาน การเดินทางมีวันหมด 
             ขนาด  170 x 1000 ซม. 
             เทคนิค  บันทึกรอยเท้าและเขียนหมึกจีน 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2562 



65 
 

 

บทที ่5 

บทสรุป 

 จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในชุด “ศิลปะในความไม่แน่นอน” นับตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิดที่
มีเกี่ยวกับการเดินทางของชีวิต ได้ถูกน ามาวิเคราะห์แรงบันดาลใจ และคลี่คลายออกมา เป็นการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการแสดงออกที่สอดคล้องกับเนื้อหา สามารถอธิบายถึงสภาวะที่
เกิดขึ้นได้ด้วยธรรมชาติของตัวเอง แสดงออกถึงการมีชีวิตและการตอบโต้ บันทึกสิ่งที่ผ่านเข้ามาใน
ชีวิต หลอมรวมกับความรู้สึกภายใน ออกมาเป็นหน้าตาปัจจุบัน ของข้าพเจ้าและขณะนั้น ในรูปแบบ
ของการบันทึก สิ่งไม่แน่นอนที่ผ่านเข้ามาและออกไป 

 ในงานชุดนี้ข้าพเจ้าใช้กระบวนการสื่อสาร ง่าย ๆ ตรงไปตรงมา โดยการตอบโต้ฉับพลัน เพ่ือ
บันทึกช่วงขณะที่ก าลังเกิดขึ้นจริง ก่อนที่จ าถูกความคิดตกแต่งหรือดัดแปลงไปไกลจากสิ่งจริงตรงหน้า 
และการบันทึกและท าซ้ านี้ จะช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละนิด เห็นว่าไม่มีอะไร
เหมือนเดิม หรือหยุดนิ่ง ทุกสิ่งก าลังเคลื่อนไป ตามเหตุปัจจัย ในทัศนคติของข้าพเจ้า การเปลี่ยนแปลง 
หรือความไม่แน่นอนนั้น เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่คอยบอกหรือเตือนเราอยู่เสมอ ว่าไม่ควรเป็นทุกข์ และ
เสียเวลามาจุ่มจมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจนเสียโอกาสในการใช้ชีวิตในปัจจุบันไป  

คาดว่าการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ หรือการท างานในแนวทางนี้จะช่วยท าให้ข้าพเจ้าระลึกถึงการมี
อยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้น ใช้การท างานนี้เพ่ือฝึกสติ และเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หวังว่าคงเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจในแนวทางนี้ต่อไป 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์   ช่วงปี พ.ศ. 2560 
 

“ซึม (ทราบ)”   ขนาด  69 X 170 ซม. น้ าเปล่าเจือหมึกบนกระดาษ 

“Feeling and emotion” ขนาด  69 X 170 ซม. เขียนหมึกจีนบนกระดาษ  

“An ink drop”             ขนาด  84 X 118 ซม. เขียนหมึกจีนบนกระดาษ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะแรก ช่วงปี พ.ศ. 2561   

“ซับไว้”   ขนาด  84 X 118  ซม. ซับน้ ามันและหมึกด้วยกระดาษ 

“เหลว - ไหล”  ขนาด  42 X 59  ซม. น้ ามันและหมึกบนกระดาษ 

“ฝนหลงฤดู”   ขนาด  200 X 200  ซม. เขียนหมึกรอบฝนบนกระดาษ 

“เดินหน้า ด้นถอยหลัง” ขนาด  69 X 170 ซม. เย็บด้ายไนลอนบนกระดาษ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะหลัง  ช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2562  (ศิลปนิพนธ์) 

“พักแรก”   ขนาด  84 X 60 ซม. เขียนหมึกจีนบนกระดาษ 

“พับที่สอง”   ขนาด  29.4 X 64 ซม. เขียนหมึกจีนบนกระดาษ 

“พับที่สาม”   ขนาด  35 X 50 ซม. เขียนหมึกจีนบนกระดาษ 

“พับที่สี่”   ขนาด  40 X 60 ซม. เขียนหมึกจีนบนกระดาษ 

“พับที่ห้า”   ขนาด  40 X 50 ซม. เขียนหมึกจีนบนกระดาษ 

“พับที่หก”   ขนาด  29.4 X 84 ซม. เขียนหมึกจีนบนกระดาษ 

“พับที่เจ็ด”   ขนาด  29.4 X 84 ซม. เขียนหมึกจีนบนกระดาษ 

“หมึกภายใน เช็ดออกภายนอก”ขนาด  84 X 118 ซม. วาดและเช็ดหมึกจีนด้วยมือ  

“อยู่นอกวงกลม วาดวงกลม” ขนาด  84 X 118 ซม. วาดและเช็ดหมึกจีนด้วยมือ 

“วาดหมึกล้อมตัว”  ขนาด  84 X 118 ซม. วาดและเช็ดหมึกจีนด้วยมือ 

“การเดินทางมีวันหมด” ขนาด  170 X 1000 ซม. เขียนหมึกจีนบนกระดาษ 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 

 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพ็ญพรรษา ธรรมานุกูล 

วัน เดือน ปีเกิด 19 ตุลาคม 2537 

ที่อยู่ 4/36 หมู่ 8 หมู่บ้านร่วมเกื้อนิเวศ ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7 – 5 แขวง ทวีวัฒนา 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

โทรศัพท์ 0918126354 

การศึกษา 

2551 - 2553 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
2554 - 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2557 - 2562 ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประวัติการแสดงงาน 
2557  นิทรรศการ 10 step 2 หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2559  นิทรรศการ Sea side shade 2  แกลอรี Venice The Iris วัชรพล ครั้งที่ 1 

2559  นิทรรศการ Sea side shade 2  แกลอรี Venice The Iris วัชรพล ครั้งที่ 2 
2560  แสดงนิทรรศการกลุ่ม  Journal journey @ kalwitstudio 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการสร้างสรรค์ 

 จากประสบการณ์ใช้ชีวิตและการพยายามอธิบายความรู้สึก หรือภาวะภายในของข้าพเจ้า 
ผ่านเทคนิคทางศิลปะหลาย ๆ ประเภทในครั้งแรกของการทดลอง ท าให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่า สิ่งที่ตอบสนอง
ได้ดีกับความรู้สึกภายในคือปรากฏการณ์ธรรมชาติเล็กน้อย ๆ รอบ ๆ ตัวที่เป็นตัวกระตุ้นให้ข้าพเจ้า
นึกคิดรู้สึก และมีปฏิกิริยาตอบโต้ตาม เช่น เสียงฝนที่ตกลงมาในตอนกลางดึก หรือเสียงในหัว กับเสียง
ยุงข้างหู รอยหยดน้ าที่ซึม ร่องรอยของกระดาษที่ถูกทิ้งเพราะมีรอยคราบเปื้อนเล็กน้อย และอ่ืน ๆ 

 ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิต และประสบการณ์ของข้าพเจ้า ท าให้ข้าพเจ้าเลือก
ช่วงเวลานั้นในการตอบโต้หรือเอาลักษณะความเกี่ยวข้องเหล่านั้นมาแสดงออกเพ่ือให้จิตที่แท้ได้ถูก
ปลดปล่อยออกมา 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อเหตุการณ์หรือ 
สิ่งที่พบเจอนั้น ๆ ตอบโต้โดยสัญชาติญาณความรู้สึกแรกเพ่ือให้จิตแรกที่แท้จริงปรากฏออกมา  โดย
ท างานเป็นการบันทึกร่วมกับปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนั้นเป็นตัวเชื่อมในการตอบโต้ เพ่ือให้
จิตที่แท้จริงตอนนั้นปรากฏ โดยลักษณะการสร้างสรรค์งาน จะเป็นเชิงกระบวนการการตอบโต้กับ
ปัจจุบันขณะ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสิ่งยืนยัน เป็นการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเรา โดยที่เราจะไม่ไปแตะต้อง
หรือเปลี่ยนอดีต เฝ้ามองและเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 

ก าหนดแนวเรื่องและรูปแบบในงานจิตรกรรม  

แนวเรื่องและผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะในความไม่แน่นอน” มีรูปแบบ
ลักษณะงานแบบนามธรรม บันทึกชีวิตเมื่อมีสิ่งมากระทบพบเจอ หรือเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จะมีทั้ง
ร่องรอยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติรอบตัว การบันทึกจากธรรมชาติของสภาวะจริงที่เกิดขึ้นขณะนั้นเป็น
ตัวกระท า และร่วมกับการตอบโต้ของข้าพเจ้าจากภาวะภายใน เมื่อสัมผัสกับสิ่งนั้นแสดงออกมาเป็น
การบันทึกปัจจุบัน การบันทึกภาวะจิตขณะปัจจุบันนี้ โดยตระหนักถึงความจริงที่ว่าทุกสิ่งไม่แน่นอน 
เป็นการพบเจอบางสิ่งที่ผ่านเข้ามาและผ่านออกไป ไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรตลอดไป  
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การระลึกถึงความจริงข้อนี้ ท าให้แสดงออกมาจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง ตัวตั้งต้น จิตที่
กระทบ และจิตที่กระทบ และผลที่ออกมาบนภาชนะรองรับ ตัวอย่างเช่น อาจจะเป็น หมึกน้ าและ
กระดาษ หรือสิ่งอ่ืน ๆ โดยฉับพลันเพ่ือกันการตระเตรียมหรือคิดมากจนเผลอปิดบังความจริงภายใน
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นการบันทึก การมีอยู่การมีส่วนร่วมกับปัจจุบันขณะ เพ่ือยืนยันการมีชีวิตอยู่ 
และเปรียบเปรยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นราวกับเป็นสิ่งแทนความในใจของข้าพเจ้า 

รูปแบบในการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นการตอบโต้กับร่องรอยของสภาวะสิ่งที่
รอบตัว และภาวะภายใจของข้าพเจ้า ออกมาเป็นรูปแบบจิตรกรรมนามธรรม 2 มิติ มีลักษณะเด่น
ทางการใช้ทัศนธาตุ มีการวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ดังนี้ 

จุด 

ความหมายของจุดในงานของข้าพเจ้า หมายถึงการหยุด แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนิ่ง ในงาน
สร้างสรรค์ของข้าพเจ้านั้น การอยู่กับที่นั้นถ้าภายในเต็มเปี่ยมไปด้วยหมึก การสัมผัสกับผิวกระดาษนั้น 
เป็นเหมือนการได้ระบายความหนักแน่นนั้นลงบ้าง จะเกิดการแผ่ขยายออก เช่นจุดน้ าหมึกบนพู่กัน ยิ่ง
นานความชื้นยิ่งแผ่ขยายวงกว้าง สามารถเป็นในแง่ดีทั้งในแง่ของการแบ่งปันและแทรกซึมความเป็น
ตัวเองเข้าหาสิ่งอ่ืน หรือแผ่ขายไปเพื่อกลืนกิน สิ่งต่าง ๆ รอบข้างในพ้ืนที่กระดาษได้เช่นกัน 

เส้น  

เส้นในงานเป็นเหมือนการเดินทางของตัวข้าพเจ้า ที่เดินและตอบโต้ไปกับสิ่งที่เข้ามาพบเจอ 
การที่พู่กันเดินทางไปพร้อมกับลมหายใจแต่ละครั้ง เป็นธรรมดาที่มีทั้งไหลลื่น และติดขัด ทั้งนี้สัมพันธ์
กับการจดจ่อและบังคับมือ เพ่ือให้การเดินทางแต่ละครั้งมีชีวิตของตัวเอง เดินตามร่องรอยที่เกิดและ
ปรากฏขึ้นก่อนหน้านั้น 

ในการเดินทางแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับทัศนคติและการตัดสินใจต่อร่องรอยในสถานการณ์นั้น ๆ 
ของข้าพเจ้าเช่น การเลือกเดินเพ่ือหลีกเลี่ยง เดินส ารวจอยู่รอบ ๆ แต่ไม่ได้มีการแตะต้องร่องรอยใด 
เป็นการเดินเพื่อรวบรวมสิ่งเล็ก ๆ เข้าหากัน เป็นต้น 

โดยการเดินทางครั้งใหม่ ที่จะไม่ไปทับกับเส้นเดิม และทุก ๆ เส้นมีความใกล้ชิดและเดินทาง
ไปด้วยกัน แต่มีระยะห่างเล็กน้อย เพ่ือให้เห็นการเดินทางแต่ละครั้ง ที่ไม่ซ้ ากันแม้จะอยู่ในผลงาน
เดียวกันก็ตาม 
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น  าหนัก  

ค่าน้ าหนักในงานจิตรกรรมชุดนี้ใช้สีในแนวงานแบบเอกรงค์เนื่องจากส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ความส าคัญไปที่การเดินทางของเส้น จึงตั้งใจให้เกิดสมาธิในการมอง การมุ่งสายตาไปที่เส้นทางการ
เดินทางมากกว่าสีสัน ความลวงตา จึงได้ก าหนดแนวงานชุดนี้เป็น แบบเอกรงค์ หรือโทนสีเดียวเพ่ือ
ความเรียบง่ายในการแสดงออกและการรับรู้ แต่มีความพิเศษในด้านการให้ค่าน้ าหนักที่ใกล้เคียงกัน
มาก แต่ใช้เพียงแค่สีเดียว จึงท าให้เกิดความเคลื่อนไหวจากการถ่ายทอดความรู้สึกภายในออกมา  
ทั้งนี้การให้น้ าหนักของเส้นได้ไปสัมพันธ์กับความหนาบาง ใหญ่เล็กของเส้นที่ใช้ ความหยาบและ
ละเอียดของเส้นที่เกิดจากการใช้พู่กันแห้งและชุ่มก็สัมพันธ์กับความรู้สึก การต่อสู้ในการเดินทางของ
ชีวิตด้วยเช่นกัน 

รูปทรง  
จากการบวนการตอบโต้แบบฉับพลันนั้น ท าให้ไม่ได้มีการคิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งหมด 

รูปทรงที่ออกมาในงานจึงเป็นรูปทรงอิสระ ที่ออกมาจากสภาวะภายใน ขึ้นอยู่กับการตอบโต้กับสิ่งที่
เกิดขึ้น มีขนาดและรูปทรงหลากหลายต่าง ๆ กันไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบด้วยแต่ละช่วงเวลา ทุก
รูปทรงจึงมีความพิเศษเฉพาะตัวจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

พื นที่ว่าง 

การมีพ้ืนที่ว่างนั้น ช่วยให้เห็นถึงความเต็มเปี่ยม ขับเน้นถึงความมีอยู่ของแต่ละสิ่งในงาน 
ดังนั้นพ้ืนที่ว่างจึงเปี่ยมไปด้วยความเต็มในความรู้สึกเมื่อผู้ชมเกิดการตอบโต้ขึ้นในตาและใจ เหมือน
อย่างภาพหนึ่งมุมของญี่ปุ่น เรือน้อยล าน้อยในท้องทะเลกว้าง ท าให้เรารู้สึกถึงความกว้างใหญ่ของท้อง
ทะเล เรือที่เรียบง่ายกลับน่าพอใจที่สามารถน าพาชีวิตออกมาสัมผัสกับสิ่งยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้ 
ความว่าง และความน้อยนิด เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่โอบล้อมเราอยู่ 
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กระบวนการในการสร้างสรรค์ 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

1. อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ 

2. น้ าเปล่า 
3. หมึกด า 
4. หมึกส ี
5. สีโปสเตอร์ขาว 
6. พู่กันจีน 
7. เข็ม ด้าย 
8. กระดาษหลายชนิด เช่น กระดาษสา กระดาษท ามือ กระดาษญี่ปุ่น การดาษจีน  
   กระดาษว่าว กระดาษบรู๊ฟ กระดาษฟาบริโน กระดาษอาร์ตการ์ด กระดาษอาร์ตมัน 
   กระดาษลอกลาย เป็นต้น 
9. ผ้าขาว เนื้อบาง เนื้อหยาบ 
10. น้ ามัน 
11. ธรรมชาติ ลม ฝน น้ า และแสงแดด 
 

ขั นตอนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

ในระยะแรก การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เริ่มเก็บร่องรอยจากสิ่งที่ข้าพเจ้าเป็นคน
กระท า เช่น การที่เราเขียนระบายหมึกออกไป ความหนักเบานั้นจะซึมและถูกบันทึกไปในแผ่นต่อ ๆ 
ไป โดยการท างานเริ่มจากการเตรียมพ้ืนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึก เช่น กระดาษ 
หมึก และผ้า เป็นต้น 
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ภาพที่ 9 ภาพกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะแรก 
จากการวาดชั้นแรก ท าให้เห็นร่องรอยหมึกซึมลงมาถึงชั้นที่ 2 ท าให้เกิดการเขียนต่อจากจุดที่

มีอยู่ในผลงาน 

 

 

ภาพที่ 10 ภาพขั้นตอนและอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะแรก 
สิ่งที่คิดก่อรูปขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่โดยการเขียนหมึกต่อไป ขั้นตอนนี้หากความรู้สึกภายในลดลง 

การเขียนหรือการก่อเกิดจะค่อย ๆ น้อยลง ท าให้เหตุการณ์เกิดในชั้นต่อไปน้อยลงตามไปด้วย 
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ภาพที่ 11  ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะแรก 
ชื่อผลงาน  กลัว 
เทคนิค   เขียนหมึกบนผ้า 
ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่ 
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 12 ภาพกระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะหลัง 
การสร้างสรรค์ในงานชุดนี้ เป็นการเก็บรอยเท้าของการเดินทางไปข้างหน้า โดยที่ค่อย  ๆ  

คลี่ม้วนกระดาษออก เรามี่ทางรู้ว่าจะสุดตอนไหน แต่ละช่วงที่เปิดออกจะถูกบันทึกไปตามความรู้สึกที่
เกิดจากรอยเท้า และอารมณ์ขณะนั้น 
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ภาพที่ 13 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะหลัง 
ค่อย ๆ วาดเส้นรอบวงรอยเท้า ท าให้เกิดรูปทรงต่างกันไปจากสิ่งที่อยู่ใกล้กัน 
 

 

ภาพที่ 14 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะหลัง 
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ภาพที่ 15  ภาพผลงานการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะหลัง 
ชื่อผลงาน  การเดินทางท่ีมีวันหมด 
เทคนิค   เขียนหมึกรอบรอยเท้า บนกระดาษ 
ขนาด   170 x 1000 ซม. 
ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2562 

  



28 
 

 

ภาพที่ 16 ภาพขั้นตอนแรกในการท าศิลปนิพนธ์ระยะหลังชุดสุดท้าย 
เก็บร่องรอยที่เกิดจากการกระท า โดยใช้ธรรมชาติของวัสดุเป็นตัวสร้างร่องรอย 

 

 

ภาพที ่17 ภาพขั้นตอนในการท าศิลปนิพนธ์ระยะหลังชุดสุดท้าย 
จากนั้นมีความรู้สึกว่าหมึกมีความหนาหนักมากขึ้น เอียงไปในโทนมืดเมื่ออยู่บน

กระดาษเทา ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกอยากให้เกิดความกลมกลืน โดยการเขียนสีขาวบนสีด า เพ่ือ
ลดทอนให้เกิดความเทา เข้ากับสีบรรยากาศของกระดาษ 

  



29 
 

 

 

ภาพที่ 18 ภาพขั้นตอนในการท าศิลปนิพนธ์ระยะหลังชุดสุดท้าย 
วาดเส้นสีขาวทับเส้นสีด า เพิ่มลดค่าน้ าหนักให้เทาลงจนเข้ากันได้กับพื้นกระดาษ 

 

สรุป 

บทนี้เป็นการวิเคราะห์และสรุปการเดินทางของการท างาน ตั้งแต่อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ มีการ
น ามาใช้ และเกี่ยวข้องกับการตอบโต้และบันทึกปัจจุบันอย่างไร มีการกล่าวถึงทัศนธาตุที่น ามาใช้ 
เพ่ือให้เห็นอารมณ์ความรู้สึก หรือเหตุผลของการเลือกหยิบทัศนธาตุเหล่านั้นมาใช้  มีภาพและ
ค าอธิบายไว้ในบทนี้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ 

ในผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ ศิลปะในความไม่แน่นอน มีการสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง 
ในโครงเรื่องเกี่ยวกับการบันทึก เพ่ือให้เกิดการเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปของทุก ๆ สิ่ง ในเงื่อนไขของ
แต่ละช่วงเวลา ที่มีเหตุปัจจัย การกระท า และผลที่ตามมาแตกต่างกัน ทั้งนี้ทั้งหมดต่างกัน แต่รวมกัน
อยู่ในโครงเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลงานเริ่มมีความชัดเจนขึ้นทางเนื้อหาและกระบวนการ 

ในช่วงระยะหลัง ซึ่งมีการตระหนักรู้ถึงลักษณะการตอบโต้ของข้าพเจ้า ที่มักจะตอบโต้ล้อไป
กับร่องรอยที่เกิดจากปรากฏการณ์จากสิ่งรอบ ๆ ตัว และมีข้าพเจ้าเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งนั้น 
กระบวนการนี้ขั้นตอนอาจจะมีการกลับกันไปมาได้แล้วแต่สถานการณ์ เพ่ือเป็นการฝึกฝนการตอบโต้
และฝึกฝนการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน 

 ในกระบวนการท างานนี้ มีระยะเวลาด าเนินการเพ่ือเผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ปัจจัย ซึ่งเป็นการฝึกฝนตนให้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 

การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2560 

จากผลงานสร้างสรรค์ในระยะแรก เป็นโครงการ การทดลองสร้างสรรค์ตามหัวข้อ เพ่ือให้เห็น
ความคิดการตอบโต้กับแต่ละภาวะอารมณ์ความรู้สึกตัวในปัจจุบัน เพ่ือเป็นตัวน าทางและจุดประเด็น
ไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์งานในอนาคตต่อไป ซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้ารับรู้และสื่อสารออกมานั้น เป็นรูปแบบ
นามธรรม ที่ปรากฏออกมาโดยปรากฏการณ์การตอบโต้กับปัจจัยรอบข้างที่มีความสอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตแต่ละช่วงขณะ และเกิดความรู้สึกร่วมกับปรากฏการณ์นั้น ๆ  จนเกิดการสื่อสารเหมือน
การเปรียบเปรย ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 

 โดยครั้งแรกเริ่มงานในแนวทางนี้ ข้าพเจ้าได้แทนความรู้สึกเปรียบเหมือนหมึกและกระดาษ
จากจีน ที่มีความขัดแย้งในเรื่องของคุณสมบัติ ความหนักแน่นในสีหมึก ที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้จาก
ความมากน้อยของการเจือน้ า ความอ่อนบางของกระดาษ ที่เมื่อแห้งนั้นขาดง่าย แต่กลับยืดหยุ่นเวลา
ปาดป้ายและขยี้พู่กันทั้งสองอย่างที่ได้กล่าวมานี้ เป็นตัวหลักในการต่อรองกับปรากฏการณ์ โดยมีพู่กัน
จีนที่มีขนนุ่มและอ่อนไหว เป็นตัวแปรที่ส่งหมึกจีนลงมากระทบกับกระดาษที่รองรับ 
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ทั้งนี้สิ่งที่ข้าพเจ้ามุ่งเน้นให้ปรากฏออกมาเป็นไปตามเหตุปัจจัย จากการกระท าโดยตรง ไม่ว่า
จะออกมาเป็นอย่างไร ไม่ได้มีการร่างภาพส าเร็จ หรือบังคับผลให้เหมือนดั่งใจ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น เป็น
สิ่งที่เตือนให้เรามองเห็นความจริงตรงหน้า  ความเป็นธรรมชาติของการเผชิญหน้ากันของทั้งสามสิ่ง 
ออกมาเป็นหน้าตาของปัจจุบันขณะของจิตตนเอง สิ่งที่ออกแบบได้อาจจะเป็นเหตุปัจจัยตั้งต้น แต่ก็
เผื่อใจเปิดพ้ืนที่ให้กับเหตุปัจจัยรอบข้างเข้ามาหลอมรวม ซึ่งเป็นธรรมดาในการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่
รับรู้และมีส่วนร่วมกับโลกใบนี้ 

 ด้านเนื้อหาแนวคิด 

 แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตอบโต้ของภาวะ
จิตใจโดยแสดงออกผ่านหมึกบนกระดาษ เป็นการตอบโต้อย่างฉับพลัน เพ่ือเรียกสติกลับมาให้เห็นถึง
สิ่งจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้ เพ่ือเป็นการปลดปล่อยให้หลุดออกจากภวังค์ความสุขทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่
ไม่ได้อยู่ตรงหน้า 

 ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มต้นมาจากความรู้สึกหนักหนาภายในจิตใจ ซึ่งสร้างความทุกข์ทรมาน จน
ข้าพเจ้าต้องหาทางบรรเทาหรือสงบจิตใจลง เมื่อสิ่งนั้นได้ผ่านไปแล้วการมองย้อนมาท าให้ข้าพเจ้า  
ได้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง การไม่คงอยู่ถาวรของทั้งสิ่งที่ทุกข์หรือสุข 

 การที่ผ่านจุดนั้นมาท าให้เห็นถึงเหตุของสิ่งที่ท าให้เราทุกข์นักหนา นั่นคือเรายึดว่าเป็นตัวเรา 
เห็นตัวเองเป็นที่ตั้งลืมว่าเราก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อยู่ในกระแสของโลกนี้ ย่อมสร้างผลกระทบและ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยรอบข้างเป็นธรรมดา 

 นี่เป็นสิ่งธรรมดาที่ถูกปลูกฝังเฝ้าสอนได้ยินและคิดว่าเข้าใจมาเนิ่นนาน แต่ถ้าหากไม่มีการ
ฝึกฝนการรู้นี้ ก็ยากที่เราจะรับมือกับสิ่งที่ก าลังเข้ามาทดสอบเรา อยู่แบบรู้เท่าทันอาจจะเป็นหนทางที่
ท าให้ได้มีโอกาสใช้เวลามีชีวิตจริง ๆ ขึ้นมาบ้าง 

 ดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องฝึกคือการช าระล้างให้เห็นว่าทุกอย่างมีเข้ามาและจากไป มีและหมดได้ 
เหมือนชีวิต เป็นเหมือนการค่อย ๆ ขัดเกลาลดละความหนักหนาของการพกของโดยไม่จ าเป็น 

 ท าให้เห็นและจับต้องได้จริง ๆ เพ่ือไม่ใช่แค่รับรู้แต่เห็นและเข้าใจ  เมื่อเกิดอาการสับสนหรือ
งงงวยก็ใช้วิธีการแบบพระเซนสอน โดยกระตุ้นแบบฉับพลันหรือท าให้ตื่นเห็นสิ่งที่อยู่ต รงหน้า และ
ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ ใช้ทรัพยากรและความเป็นอยู่แบบพอประมาณ เป็นหลักใน
การท างานที่ควรตระหนักถึงในการท างานสร้างสรรค์เพ่ือฝึกตน ทั้งสิ่งที่เห็นและไม่เห็นต่างก็เป็นสิ่ง
เดียวกัน มีความเก่ียวโยงกันพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นเหตุในการเกิดซึ่งกันและกัน 
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ด้านลักษณะรูปแบบของผลงาน 

 รูปแบบโดยรวมทั้งหมด เป็นงานรูปแบบนามธรรม (abstract art) 2 มิติ จะเห็นได้ว่ารูปทรง
ที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นลักษณะของทัศนธาตุ จ าพวก เส้น และ ค่าน้ าหนัก อ่อน แก่ โดยใช้หมึกด า
เป็นหลัก เนื่องจากสนใจในคุณสมบัติที่มีความหนักแน่นชัดเจน ตรงไปตรงมาเรียบง่าย ไม่ท าให้หลงไป
กับความสวยงามจนลืมแก่นสาระจริงจนเกินไป 

 รูปแบบของงานเป็นเชิงกระบวนการ ที่เน้นระหว่างทางขณะท ามากกว่าผลส าเร็จ แต่ในภาพ
ของผลส าเร็จก็สามารถเห็นร่องรอยของการเดินทางเห็นชีวิตในความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงได้ 
ดังนั้นในงานแต่ละชุดนั้น จึงเน้นไปที่การวัดกันในระยะทางหรือแต่ละส่วนประกอบกัน เพ่ือให้เห็นการ
เดินทางในโครงสร้างเดียว 

ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 

 ในผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและการอยู่กับ
ปัจจุบัน การท างานในช่วงนี้จึงเน้นไป ที่การใช้ปรากฏการณ์เป็นตัวท าให้เกิดขึ้น   โดยจะแบ่งเป็นงาน 
3 ชุด 
 

การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพที่ 19) 

 งานชุดแรก “ซึม-ทราบ”งานชิ้นนี้ยาวต่อกัน 5 ชิ้น โดยใช้น้ าซึมลงในกระดาษ ทัศนธาตุที่ใช้
เป็นการจุดและวาดเส้นลงไปบนกระดาษด้วยน้ าเปล่า แต่ทัศนธาตุที่เกิดขึ้น กลับเป็นเส้นและรูปทรง
ใหม่ พ้ืนผิวร่องรอยใหม่ที่เกิดจากการซึมและแห้งเหือดไปของน้ าบนกระดาษ มีความตั้งใจวาดเส้นเป็น
ตัวตั้งต้น และปล่อยให้การวาดเส้นนั้นส่งผลจนเกิดงานอีกชิ้นหนึ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ บ่งบอกถึง
การที่เราควบคุมได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ผลที่ตามมาย่อมเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ มีการเกิดข้ึนและ
จากไป สิ่งที่จบลงบ่งบอกถึงสิ่งที่จากมา 
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การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพที่ 20) 

 ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ในชุดที่  2 “Feeling and emotion” เป็นงานแรกที่ฝึกใน
เห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนั้นโดยฉับพลัน โดยการสาดหมึกสุดแขนจากบนลงล่างเพ่ือให้เกิดสิ่ งหนึ่ง
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่องรอยหมึกที่ปรากฏนั้นเกิดจากความตั้งใจท า แต่สิ่งที่ออกมามาจากกฎแรงดึงดูด
และการตกกระทบของวัตถุ ซึ่งความเร็วและความแรงของการสาดหมึก ท าให้รูปทรงที่เกิดเป็นเส้นยาว  
มีทรงกลมและทรงรีปะปนกัน 

โดยหมึกส่วนที่ใกล้ข้าพเจ้าที่สุดมีความหนักกว่าส่วนอ่ืน มีส่วนที่แผ่กว้าง และส่วนที่แตก
กระจายออกเป็นจุดด าเล็ก ๆ อยู่รอบ ๆ ซึ่งท าให้เห็นอารมณ์ความรุนแรงของการตกกระทบ จากนั้น
การตอบโต้แบบฉับพลันที่ข้าพเจ้าท าต่อสิ่งที่เกิดข้ึนก็เริ่มต้น  

มีการใช้พู่กันลากหมึกเป็นเส้นตรงจากซ้ายไปขวา และขวามาซ้าย ลากเส้นโดยการหลีกเลี่ยง
สิ่งที่เกิดขึ้น พยายามไม่แตะต้อง มีการเว้นพ้ืนที่ว่างระหว่างรอยหมึกเพ่ือให้มีพ้ืนที่เผื่อการขยายตัว 
การลากเส้นนี้เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ดังนั้นค่าน้ าหนักและการจุ่มหมึกหรือน้ าจึงไม่ได้มีการสังเกตหรือ
ทดสอบก่อน ซึ่งท าให้เกิดค่าน้ าหนักที่หลากหลายขึ้น รูปทรงของเส้นที่หลบเลี่ยงหมึกอยู่รอบนอกนั้น
เกิดเป็นคลื่นหรือรูปร่างใหม่ เป็นคลื่นแนวนอนขัดกันกับการสาดหมึกแนวตั้ง แต่จากการสาดหมึกท่ีอยู่
กึ่งกลาง จึงท าให้การขัดกันนี้เกิดการสมดุลในตัวเอง 

การวิเคราะห์ผลงาน (ภาพที่ 21) 

งานชุดที่ 3 “An ink drop” งานชิ้นนี้เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกว่า การจุ่มหมึกหนึ่งครั้งนั้น
มากมาย และเข้มข้นพอที่จะท าอะไรหลายอย่างได้ จึงอยากให้เห็นว่าในพู่กันหนึ่งหมึกนั้นจะใช้หมด
อย่างไร ทั้งนี้ข้าพเจ้าคิดถึงการช าระล้าง การที่ค่อย ๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละการปาดป้าย
พู่กัน จนหมดหยดหมึก การล้างพู่กันนี้ 

ข้าพเจ้าตั้งใจให้เห็นความเจือจางเป็นหลัก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเลือกการป้ายเป็นเส้นตรง ๆ 
แนวนอน เพื่อให้มีพ้ืนที่ให้หมึกบนพู่กันได้ปรากฏตัว ปาดหนึ่งครั้ง ล้างหนึ่งครั้ง การปาดป้ายแต่ละครั้ง
มีการเว้นระยะห่าง เพ่ือให้เกิดที่ว่างขึ้นเป็นเส้นใหม่สีขาวจากเนื้อกระดาษ การปาดหมึกครั้งถัดไปจะ
เกิดขึ้นตามร่องรอยของปลายหมึกเส้นก่อนหน้านั้น มีการควบคุมการเกิดจากผลก่อนหน้านั้น และ
เกิดผลที่เป็นตัวก าเนิดเหตุขึ้นใหม่ในเวลาพร้อมกัน 
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ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

1. การติดตั้งผลงานยังรองไม่รองรับกับธรรมชาติของผลงานเท่าที่ควร และตัวงานมีความ
บอบบางมาก 

2. บางชิ้นงานยังเป็นงานทดลอง เนื่องจากยังไม่รู้ที่มาท่ีไปที่แน่ชัด มีการแสดงออกท่ีไมช่ัดเจน
และใช้ธรรมชาติของสิ่งที่แสดงออกสัมพันธ์กับความรู้สึก แต่การแสดงออกนั้นยังเป็นความรู้สึกกว้าง ๆ 
สามารถพัฒนาและหาที่มาที่ไป ระบุเจตนาของงานได้มากกว่านี้ 

3. การใช้พื้นท่ียังถูกจ ากัดด้วยขนาดของวัสดุที่รองรับ  
 

การแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ลองวิเคราะห์แรงบันดาลใจ และหาความเข้ากันหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเพ่ือให้การ
แสดงออกใกล้เคียงกับความรู้สึกท่ีต้องการสื่อ 

2. หาสิ่งที่มาช่วยปกป้องผลงาน เช่น ใส่กรอบ หรือใส่ม้วนภาพ หาการจัดเก็บให้เหมาะกับแต่
ละผลงาน 

3. การเลือกใช้วัสดุที่ควรมีการเลือกสรร เพ่ือสามารถใช้ได้เหมาะกับธรรมชาติของสิ่งที่ใช้
แสดงออก 

4. ค านึกถึงความเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้น เจนตาในการสร้างสรรค์เพ่ือมีความชัดเจนใน
ความตั้งใจ ในการติดตั้งผลงาน และควรค านึงถึงพ้ืนที่เฉพาะในการติดตั้งด้วย 

 

บทสรุปการสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์ 

 งานชุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นการแสดงออกจากภายในมาในรูปแบบของงานนามธรรม ในขั้นต้นนี้
เป็นการตอบโต้อย่างตรงไปตรงมา ยังขาดการวางแผนและเรียบเรียงที่มาที่ไป และกระบวนการ ควรที่
จะศึกษาการสร้างสรรค์งานแนวทางนี้เพ่ือพัฒนาในชุดต่อ ๆ ไป 
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การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะแรก 

ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะแรกเป็นผลงานที่สร้างขึ้นขณะก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 และ ปี 5 
เทอมต้นเริ่มด้วยการทดลองก าหนดตัวแปรที่ต่างไปจากผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงของการ
ค้นหาในแนวทางงานนามธรรม 

 มีการเริ่มใช้ปัจจัยตัวแปรหรือตัวกระท าของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เข้ามาเกี่ยวข้องจริง ๆ  
จากเดิมที่ใช้เพียงหมึกบนกระดาษ ในระยะนี้ยังมีตัวรองรับที่เป็นกระดาษเช่นเดิมแต่ ตัวแปรเป็นหมึก
กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนนั้น หรือสิ่งอื่นที่เข้ามามีปฏิกิริยากับความเป็นไปของชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้อง  

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 1 (ภาพที่ 22 – 23) 

 การสร้างสรรค์งานชุดนี้ เกิดมาจากการเห็นการอยู่ร่วมกันของสองสิ่งที่ความคล้ายคลึงกัน แต่
มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันชัดเจน เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วจึงเกิดปฏิกิริยาที่ไม่เข้ากันเกิดข้ึน จากความรู้สึก
นี้ท าให้ข้าพเจ้าใช้มันหมึก และน้ ามัน ซึ่งเป็นของเหลวที่คล้ายกัน แต่เมื่อมาอยู่รวมกัน จะเกิดการ
แยกตัวในทันที เมื่อเชื้อน้ าและน้ ามันไม่สามารถรวมตัวกันได้ ทั้งสองสิ่งนั้นก็จะไหลย้อนกลับไปหาสิ่ง
เดิมที่ตัวเองเป็น 

 ในงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้แสดงออกมาสองทัศนคติที่แตกต่างกัน ในแง่ของการหยุดงามงามและ
การต่อสู้ของชีวิต  ในแง่เห็นความงามในความแยกกัน และข้าพเจ้าเลือกท่ีจะใช้กระดาษมาซับขณะนั้น
เอาไว้ และซับไปเรื่อย ๆ จนกว่าทั้งสองสิ่งนี้จะหมดไป ท าให้ผลงานออกมามีความต่อเนื่องกันของ
ชิ้นงาน เป็นในแนวทางของการหยุดช่วงขณะที่งดงามเอาไว้ และแสดงให้เห็นว่าการหยุดแต่ละช่วง
เอาไว้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและการหมดไปของทั้งสองสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน 

 ในอีกแง่หนึ่งการที่สองสิ่งที่ไม่มีทางเข้ากันอยู่รวมกัน ท าให้เกิดการไหลกลับสู่สิ่งที่มันเป็น แต่
ในพ้ืนที่ ๆ มีจ ากัด การเดินทางและการต่อสู้มักจะเกิดการต่อสู้ เมื่อหมึกกินพ้ืนที่น้ ามันก็ไม่แสดงตัว 
และไหลออก แต่เมื่อน้ ามันแตะผิวกระดาษแล้ว ความมันที่เกิดขึ้นนั้น ก็ยากที่หมึกซึ่งเป็นเชื้อน้ าจะไหล
เข้าครอบครองและแสดงตัวในพ้ืนที่นั้น  ท าให้เห็นเส้นและร่องรอยของการพยายามไหลออกหรือ
เดินทางในพ้ืนที่ ๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขของสองสิ่งที่ไม่เข้ากัน 
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ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

แรงบันดาลใจยังไม่ได้ถูกวิเคราะห์ให้ชันเจน ท าให้การเลือกวัสดุที่น ามาสร้างสรรค์เหมือนการ
ทดลอง ยังไม่ได้ถูกระบุหรือมุ่งเป้าหมายชัดเจนเท่าที่ควร 

การติดตั้งผลงานยังไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่ หรือเลือกใช้ตัวรองรับที่ช่วยเสริมแนวงานให้ไป
ในทางเดียวกันมากนัก 

การแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ละเอียดในการเลือกสรรวัสดุในการท างานมากขึ้น เพ่ือให้ตรงประเด็นกับแนวคิดท่ีน าเสนอ 

การติดตั้งหรือแสดงผลงาน ควรให้ความส าคัญกับแต่ละชิ้นงาน หาสิ่งที่มารองรับงานความ
เหมาะสมกับธรรมชาติและความพิเศษในแต่ละชิ้นงาน 

 
ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 2 (ภาพที่ 24) 

 ผลงานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมากจากวันที่ฝนตกหนักกลางดึก คืนนั้นฝนตกนานมากจน
ข้าพเจ้าจินตนาการถึงน้ ามากมายที่นองบนพ้ืนถนน เราจะปล่อยให้น้ าที่ตกมาไหลไปเปล่า ๆ เช่นนี้
หรือ การบันทึกปรากฏการณ์นี้จึงเริ่มต้นขึ้น ตอนนั้นข้าพเจ้าคิดเช่นนั้น จึงได้ลุกขึ้นมาแล้วเตรียม
อุปกรณ์ เท่าท่ีพอหาได้และออกไปเผชิญหน้ากับฝน  

 เมื่อฝนที่ตกมาแล้วก าลังจะหมดไป เหมือนสิ่งที่ธรรมชาติให้มาแต่เรารู้ว่ามีวันหมด เราได้ท า
อะไรกับสิ่งนี้ งานชิ้นแรก ข้าพเจ้าเอากระดาษไปเก็บเม็ดฝน แล้วใช้หมึกวาดไปรอบ ๆ เม็ดฝน เป็น
การบ่งบอกว่ามีสิ่งนี้อยู่โดยที่เราไม่ไปแตะต้องเพ่ือท าให้สิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ปนเปื้อน ซึ่งสิ่งที่คิด
กับการแสดงออกจริงนั้นยากกว่าที่คิดตรงที่ฝนมีความเป็นธรรมชาติและคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะตกมา
ตรงไหน รูปทรงเป็นเช่นไร ท าให้การเดินทางรอบ ๆ ด้วยหมึกไปโดนเม็ดฝนนั้น จึงเกิดการซึมเข้าหา
กัน ออกมาเป็นรูปทรงใหม่ในงาน 

 ในงานชุดนี้ จากงานชิ้นแรกที่ข้าพเจ้าวาดเส้นด้วยหมึกเพ่ือบ่งบอกความมีอยู่ของเม็ดฝนโดย
ไม่แตะต้อง แต่มีส่วนที่พลาดไปโดนจนเกิดรูปทรงใหม่ ท าให้งานชิ้นนี้คิดกลับกัน เป็นการวาดเพ่ือเก็บ
เม็ดฝนที่อยู่ปนกระดาษ โดยเราใช้พู่กันที่มีหมึกจุ่มลงไปบนแต่ละเม็ดฝนที่มากมาย ก่อนที่ เม็ดฝน
เหล่านั้นจะแห้งซึมหายไปในกระดาษ ภาพที่ออกมาจึงเป็นภาพการบันทึกเม็ดฝนเท่าที่ท าได้ก่อนที่จะ
หายไป  
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ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ 

งานชิ้นนี้ท าโดยฉับพลันท าให้ไม่ได้มีการตระเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้า ท าให้วัสดุที่เข้ามา
เกี่ยวข้องไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหรือเจาะจงในแนวคิดเท่าใดนัก 

ไม่ได้มีความตั้งใจหรือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ตั้งแต่แรก ท าให้งานเป็นแค่การบันทึกที่
ไม่ได้มีจุดหมายชัดเจนเท่าใดนัก 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

อาจจะต้องเตรียมพร้อมหรือมีคลังอุปกรณ์หลายหลายทางเลือกส าหรับเลือกตอบโต้แต่ละ
เหตุการณ์  ในงานชุดหนึ่งควรท าหลาย ๆ ชิ้น เพ่ือให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในความสนใจหรือสิ่งนึก
คิดท่ีออกมากับงาน ท าให้เราสามารถเข้าใจและเห็นจุดหมายในสิ่งที่ท าได้ 
 
ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 3 (ภาพที่ 25) 

 งานชุดนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับการเดินทาง แต่ครั้งนี้ต่อสู้กับการเดินทางโดยใช้วิธีการเย็บผ้าที่
เรียกว่า “สอยซ่อนด้าย” มาเป็นตัวการสร้างสรรค์บนกระดาษสาญี่ปุ่น ที่มีความบางเบาและขาดได้
ง่าย จากความบอบบางของกระดาษท าให้ต้องหาวิธีการท างานที่ถนอมไม่ท าให้เกิดการขาด 

 ความตั้งใจในงานชิ้นนี้คือการที่เย็บผ้าโดยไม่มีการผูกปม แต่อาศัยใช้เทคนิคของการเย็บผ้า
ชนิดนี้ ที่มีลักษณะเดินหน้าหนึ่งฝีเข็ม ถอยหลังกลับ 1 เท่าของที่เดินมา เพ่ือให้ฝีเข็มสุดท้าย จะ
ย้อนกลับก้าวไปไกลกว่าที่เคยเดินมาครั้งแรก  เปรียบเทียบกับการก้าวเดินที่แน่นด้วยกระบวนการ 
ด้วยตัวของมันเอง โดยที่ไม่ต้องอาศัยการผูกปมใด ๆ ที่จะเป็นการท าให้กระดาษขาดในขณะเย็บ  

การที่เดินไปข้างหน้า แล้วมีเวลาย้อนกลับมาดูสิ่งที่ผ่านมานั้น ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
และก้าวออกไปไกลกว่าเดิม  โดยกระบวนการในการเดินทางนี้ก็ต้องค านึงถึงเงื่อนไขความบอบบาง
ของกระดาษ ท าให้รู้จักการหาความพอดี ถ้าเกิดเดินทางด้วยความรีบร้อนหรือตึงเกินไปก็อาจจะเป็น
เหตุให้กระดาษขาด หรือถ้าหละหลวมมาก ความหย่อนของด้ายในการเดินครั้งนั้น ก็อาจจะเป็นเหตุท า
ให้เกิดการพันกันกับด้ายในครั้งต่อไป  

ในด้านของพ้ืนผิวกระดาษที่เดินทางด้วยเข็มและด้ายนี้ เกิดจังหวะการดึงการปล่อยที่ต่าง ๆ 
กันไป ท าให้เกิดรอบยับย่นสูงต่ าเกิดเป็นพื้นผิวใหม่ในงาน  
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ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ 

 มีปัญหาในการจัดการติดตั้งและจัดเก็บผลงาน ตัววัสดุทั้งสองมีความท้าทายมากแต่กลับไม่
ค่อยสัมพันธ์กับชีวิตเท่าที่ควร ในการท างานมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเยอะมาก และกระดาษขาดเยอะจาก
ความใจร้อน งานมีความเปราะบางและความกว้างมากจึงท าให้ท้อใจในการท างานหลายครั้ง 

 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 ท ากล่องใสเพ่ือสามารถมองเห็นผลงานได้รอบ โดยที่ไม่ไปท าลายตัวเนื้องานที่บอบบาง ลอง
หาความเป็นไปได้ในวัสดุอ่ืนที่หลากหลายและมีคุณสมบัติในการตอบโต้กันมากกว่านี้มีสติและสงบจิต
สงบใจมากข้ึน 

บทสรุปผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก 

 ผลงานสร้างสรรค์ในระยะแรกส่วนใหญ่เป็นการตั้งสมมุติฐานความเป็นไปได้กับวัสดุอุปกรณ์ที่
มีความสัมพันธ์กับภาวะชีวิตของข้าพเจ้าขณะนั้น และตอบโต้โดยไม่รู้ถึงหน้าตาของสิ่งที่จะเกิดขึ้นมา
ก่อน เท่ากับว่าการท างานบันทึกชีวิตนี้ มีการได้ตระเตรียมเล็กน้อยในขั้นต้นก่อนลงมือท างาน และ
ขณะท างานนั้น ได้ท าไปตามเจตนาหรือความรู้สึกภายใน โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายนั้น เป็นการบันทึกสิ่งที่
เกิดข้ึนทั้งหมด  

 แต่ในส่วนชิ้นงานหรือเทคนิควิธีการนั้น ยังไม่ได้ตายตัวหรือถูกต่อยอดทางเทคนิค เนื่องจาก
ตอบโต้ไปตามความเปลี่ยนแปลงของใจ และการท างานแต่ละชุด ยังไม่ได้เต็มที่หรือเจาะลึกไปในต้น
ตอของแรงบันดาลใจเท่าที่ควร ท าให้ทิศทางของงานยังคงครอบคลุมกว้าง ๆ ไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษ 
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การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง 

ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะหลังนี้ เริ่มเห็นจุดร่วมของการสร้างสรรค์การเก็บบันทึกของ
ข้าพเจ้า โดยระยะนี้การเก็บบันทึกโดยใช้กิริยาอาการของกระดาษเป็นคุณสมบัติส่วนใหญ่ใน การ
สร้างสรรค์  เช่น การ พับ รีด ขัดถู ฉีกออก การม้วนเก็บ ปล่อยออกมา และการปรับตัวของสิ่งที่มา
เยือนให้เข้ากับคุณสมบัติของกระดาษนั้น 

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 1 (ภาพที่ 26 – 33) 

พับ 

 ปฏิกิริยาการพับนั้น ส าหรับข้าพเจ้าเหมือนการเก็บซ่อนไว้ เมื่อพับแล้วท าให้เกิดมุมเกิด
ระนาบฝั่งที่มากกว่าเดิม เหมือนเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ใหม่ให้กับที่ว่างเดิม และการพับสามารถลดย่อขนาด
ของสิ่ง ๆ นั้นให้อยู่ในรูปร่างที่เล็กเพ่ือสะดวกต่อการพกพาและเคลื่อนที่ไปด้วยเช่นกัน  

 ข้าพเจ้าชอบเดินทางและพยายามพกพาแต่ของที่จ าเป็น มีของติดตัวให้น้อยและกะทัดรัด
ที่สุด เพ่ือการเดินทางเคลื่อนที่ที่คล่องตัว  จึงสนใจในการพับกระดาษ หรือย่นย่อสิ่งที่เอาไปด้วยให้อยู่
ในพ้ืนที่เล็กที่สุดเหมาะกับการพกพา และเม่ือถึงเวลาก็ค่อย ๆ เปิดขึ้นมาบันทึกไปทีละหน้า  ไม่เหมือน
สมุดบันทึกที่เป็นระบบระเบียบเราบันทึกจากซ้ายไปขวา หน้าไปหลัง 

 แต่การบันทึกลงกระดาษท่ีพับแล้ว เราอาจจะเปิดมาเจอหน้าว่างที่ซ่อนอยู่ในซอกมุม หรือการ
บันทึกต่อกัน ในหน้าที่ไม่ต่อกัน ก็ท าให้เห็นชีวิตของแต่ละวันไปอีกแบบ 

 ในงานชุดนี้ข้าพเจ้าเลือกหยิบกระดาษชนิดเดียวกัน แต่ต่างขนาดกันใน หนึ่งอาทิตย์ 
เพ่ือที่จะให้เห็นความแตกต่างของอารมณ์ และสิ่งที่ เกิดขึ้นในแต่ละวัน บางวันข้าพเจ้าเลือกกระดาษ
แผ่นใหญ่แต่กลับไม่ค่อยได้วาดอะไรลงไป หรือบางวันที่พกกระดาษพอประมาณแต่กลับมีเรื่องราว
มากมายที่อยากบันทึกลงไป ท าให้เห็นความมากน้อยการต่อสู้ของสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่อยากบันทึกลงไป
ไม่ซ้ ากันในแต่ละวัน 
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ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ปัญหาของการสร้างผลงานชุดนี้คือ ความสม่ าเสมอในการบันทึก หรือการอดใจและ 
หยุดตัวเองให้ได้เมื่อกระดาษในวันนั้นหมด ไม่ไปเอากระดาษในอนาคตมาใช้  และการติดตั้งผลงานที่
ต้องระวังมากเมื่อกระดาษมีความเปราะบาง หรือการติดตั้งเพ่ือให้เห็นความตั้งใจหรือที่มาที่สอดคล้อง
กับแนวคิดของงานชิ้นนั้น ๆ  

 

วิธีแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ต้องใช้ระยะเวลาหลายวันมากขึ้น เพ่ือให้เห็นจ านวนและความเปลี่ยนแปลงการเดินทางของ
การบันทึก ถึงแม้ว่าจะมีวันที่ไม่ได้เขียน กระดาษแผ่นนั้นก็เป็นงานถ้ามองในภาพรวมของการบันทึก
ชีวิตประจ าวันระยะยาว และการเลือกกระดาษสามารถเลือกได้ตามอารมณ์ความรู้สึกแต่ละวันที่ไม่
คงที่ การบอบบางอาจจะเป็นเรื่องดีที่เห็นถึงภาวะชีวิตตอนนั้น การที่ออกมาเผชิญโลกโดยที่ไม่มีการ
ปกป้องก็สะท้อนชีวิตได้เช่นกัน เลือกวิธีติดตั้งใหม่ที่ไม่ต้องแสดงให้เห็นกระดาษทั้งแผ่น ถ้าการคลี่ออก
ท าให้เกิดการเปราะบาง อาจจะเลือกวิธีท าให้คนมองเห็นข้างในแทน หรืออยู่ในกล่องใสที่เห็นได้
โดยรอบ โดยที่ไม่มีอะไรสามารถแตะต้องกระดาษได้ 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 2 (ภาพที่ 34 – 37) 

ขัดถูและฉีกออก 

กิริยาของการขัดและถูนั้น แสดงถึงความต้องการเอาบางสิ่งบางอย่างออก หรือเผยให้เห็น
บางอย่างที่ซ่อนอยู่ ด้วยการปะทะเสียดสีของวัตถุสองที่มีแรงกดและเคลื่อนที่ไปจนผิวสัมผัสนั้นเกิด
การถลอก และหลุดออก เป็นการท าให้เกิดความเสียหายหรือการลบบางอย่างออกเพ่ือให้เห็น
บางอย่างข้างใน  การกระท าที่รุนแรงและฉับพลัน เหมือนภูเขาไฟระเบิด ที่มีแรงขับจากภายใน ในงาน
แต่ละชิ้น 

 ข้าพเจ้าเทหมึกด าลงบนกระดาษและฉับพลันนั้นใช้มือปาด พยายามให้เป็นวงกลมในครั้งเดียว 
บางครั้งผลลัพธ์อาจไม่ได้พึงพอใจจึงเกิดอาการ อยากลบออก ให้เหลือเนื้อของกระดาษอีกครั้งซึ่ง
ข้าพเจ้าใช้มือคู่เดิมที่ปาดหมึกด า กลับมาใช้ถูสิ่งที่ก าลังชื้นออกเพ่ือเผยให้เห็นเนื้อกระดาษตอนแรกอีก
ครั้ง 

 

ชิ้นที ่1 หมึกภายในเช็ดออกภายนอก (ภาพที ่35) 

 ผลงานชิ้นนี้มีความรุนแรงมาก เนื่องจากร่องรอยที่ถูกบันทึก มีรอยถลอกและฉีกขาดเป็น
หย่อม ๆ  ดูได้จากการที่ใช้มือถูในขณะที่หมึกยังชื้นอยู่ ซึ่งมีเวลาไม่มากกับกระดาษที่ดูดซับหมึกได้ดี 
เหมือนชีวิตที่พร้อมดูดซับทุกสิ่ง การเกิดการเปลี่ยนใจและอยากแก้ไขบางสิ่งในภายหลัง และท าในสิ่ง
ที่ท าได้ในขณะนั้น ท าให้เกิดรูปลักษณะของการต่อสู้เพ่ือแก้ไขบางอย่างออกมา 

ชิ้นที ่2 อยู่นอกวงกลม วาดวงกลม (ภาพที่ 36) 

 ด้วยความรวดเร็วที่ปาดหมึก กับความกว้างของกระดาษ ท าให้หมึกถูกกระจายและดูดซึมได้
เร็ว การถูหรือแก้ไขออกอย่างฉับพลันท าได้เพียงแค่รอยถลอกผิวเผิน มีเพียงบางจุดที่เกิดการขูดลึกท า
ให้กระดาษหลุดออกเป็นหย่อมเล็ก ๆ  การนั่งอยู่ภายนอกกระดาษท าให้การเอ้ือมมือหรือการขัดถูออก 
เป็นเรื่องที่ต้องแรงมากข้ึน ท าได้เพียงผิวเผิน เนื่องจากแรงและระยะทางท าให้ไม่สามารถ ท าได้เต็มที่ 
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ชิ้นที ่3 วาดหมึกล้อมตัว (ภาพที่ 37) 

 การวาดหมึกล้อมรอบตัวเองในขณะที่นั่งอยู่ในกระดาษนั้น เพ่ือบันทึกการมีอยู่ของสิ่งหนึ่งที่
เข้ามา โดยใช้กิริยาการนั่งขัดสมาธิ นั่งอยู่ตรงกลาง และฉับพลันนั้น  วาดวงกลมล้อมรอบ เมื่อเกิด
ความรู้สึกเลอะ และหนาหนักของหมึก จึงได้เริ่มการเช็ดออก โดยที่ไม่ได้ลุกออกไปไหน  การที่ตัวและ
มืออยู่ตรงกลางวงหมึกนั้น มีความใกล้ชิดมาก ท าให้เกิดแรงและการโต้กลับที่รวดเร็วเมื่อตอนที่หมึกยัง
ชื้นอยู่ ความชื้นท าให้การถลอกของกระดาษนั้นลึกขึ้น จะกระทั่งสามารถฉีกผิวหน้าของกระดาษที่
เลอะหมึกออกได้จนเกือบหมด 

 

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ยังไม่ได้ถูกพัฒนาต่อ เป็นเพียงแค่การบันทึกช่วงขณะที่เลือกตอบ
โต้ตามใจชอบ และการบันทึกในช่วงเวลาใกล้กันมาก ท าให้การตอบโต้มีผลไม่ต่างกันเท่าไร 

 

วิธีแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ควรวางแผนการท างาน หรือตั้งจุดหมายหรือเหตุผล ของเหตุที่บันทึกมากข้ึน 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 3 (ภาพที่ 38) 

การเดินทางมีวันหมด 

งานชิ้นนี้เป็นการบันทึกครั้งสุดท้ายในผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าเปรียบความยาวนานของ
ชีวิต และพลังชีวิตที่เรามีกับร่างกายอันเล็กน้อยที่ใช้เดินทาง แทนด้วยกระดาษม้วนยาว 10 เมตร ที่
เรารู้ความยาวแต่การเลือกเปิดหรือเลือกใช้เป็นไปได้ตามชอบ การใช้ไปในการเดินทางขึ้นอยู่กับเราว่า 
จะเปิดและใช้ออกไปมากน้อยแค่ไหน หมึกด าก็เช่นกัน เราไม่สามารถมองเห็นความมากน้อย ของหมึก
ด าในขวดขณะที่ใช้ไป แต่อาจจะเห็นได้จากหมึกที่อยู่บนกระดาษ ว่าเราใช้หมึกในขวด หมดไปแล้ว
มากน้อยแค่ไหน 

ในเงื่อนไขของสิ่งที่เรารู้ว่ามีอยู่จ ากัด แต่ขณะที่ใช้เรามองไม่เห็นส่วนที่เหลือ ท าให้เห็นการ
บันทึกหน้าตาของชีวิตที่เหลืออยู่  

ร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง เกิดจากการย่างเหยียบเดินทางไปบนแผ่นกระดาษผืนนี้
และบันทึกรอยเท้าที่หลงเหลือไว้ ด้วยการวงหมึกล้อมรอบเป็นเกาะแก่งการเดินทาง แต่ละย่างก้าวมี
แรงกระเพ่ือมต่าง ๆ กันไป แต่ละแรงกระเพ่ือมมีการตอบโต้สัมพันธ์กัน เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน จึง
เกิดเป็นความเคลื่อนไหว เหมือนระลอกน้ าที่เกิดขึ้น ชนกันและหายไป 

 งานชิ้นนี้จึงเปรียบเสมือนการเดินทางในชีวิตของข้าพเจ้าที่มุ่งเน้นให้เราตระหนักถึงสิ่งที่มีอยู่ 
และสิ่งที่ใช้ไป และก้าวเดินอย่างรู้ค่าของชีวิต 

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 งานไม่ได้วางแผนตั้งแต่ต้น เป็นงานที่ปล่อยให้ด าเนินไปเรื่อย ๆ ภาพรวมจึงอาจจะขาดความ
กระชับและจัดการภาพรวมที่ดี และยังไม่ได้คิดถึงการติดตั้งหรือแนวทางการน าเสนอไว้ก่อนท าให้การ
น าเสนอยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

วิธีแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ควรรู้จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์งานมากกว่านี้ หรือหาเงื่อนไขในการท างานให้กับตัวเอง 
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บทสรุปการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ระยะหลัง 

 ในระยะหลัง การสร้างสรรค์ผลงานยังคงเป็นรูปแบบการบันทึกช่วงขณะ แต่มีเงื่อนไขต่างกัน
ไป ในด้านของ เวลา พ้ืนที่ และแรงกระท า งานชิ้นแรกเป็นลักษณะการบันทึกระยะเวลานาน ในแต่ละ
วันจะได้งาน 1 ชิ้น ซึ่งจะเห็นความแตกต่างได้ เมื่อรวมกันหลาย ๆ วัน 

ในงานชุดที่ 2 เป็นการบันทึกที่มีช่วงเวลาสั้น ความฉับไวของความรู้สึกที่รุนแรง ถูกบันทึกไว้
ในกระดาษเพียง 3 แผ่น เห็นการตอบโต้ของช่วงที่รุนแรง จ านวนงานสิ้นสุดลง เมื่อภาวะอารมณ์นั้น
จากไปแล้ว  

 งานชุดที่ 3 มีเพียงชิ้นเดียว เป็นงานที่ใช้ระยะเวลาในการท าเยอะที่สุด บันทึกการเดินทางใน 
1 เดือน สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เม่ือสิ้นสุดกระดาษท้ังม้วนและคลี่ออกมาดู ขณะท าเราจะไป
สามารถคลี่ออกมาเพ่ือเห็นอดีตและสิ่งที่รออยู่ตรงหน้าได้  

 งานสามชิ้นนี้จึงเป็นการบันทึกที่มีความแตกต่างตามเงื่อนไขที่ถูกก าหนด และยังคงอยู่ใน
รูปแบบของการบันทึก ที่ใช้หมึกและกระดาษเป็นตัวแสดงออก 

 

บทสรุปผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ชุดนี้มีข้อดีในการใช้ธรรมชาติของกิริยาการกระท าต่าง ๆ มาใช้และแสดงออก
อย่างตรงไปตรงมา เห็นความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ตามเหตุปัจจัย แต่ก็ยังขาดการวางแผน หรือ
เงื่อนไขในการท างานให้กระชับ เหมาะกับเวลาที่มี ลักษณะงานที่เกิดขึ้นจึงเป็นงานที่ปล่อยไปเรื่อย  ๆ
ตามสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีแรงผลักดันหรือขับเน้นเพ่ือไปสู่เป้าอย่างรวบรัด งานจึงมีลักษณะเรื่อย ๆ ตาม
แบบชีวิตที่ข้าพเจ้ามี 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ก่อนศิลปนิพนธ์ 

 
 

 

ภาพที่ 19  ชื่อผลงาน    ซึม (ทราบ) 
             ขนาด     69 x 170 ซม. 5 ชิ้น 
             เทคนิค      น้ าเปล่าเจือหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง      พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 20  ชื่อผลงาน Feeling and emotion 
             ขนาด   69 x 170 ซม. 
             เทคนิค  หมึกจีนบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 21  ชื่อผลงาน An ink drop 
             ขนาด  84.1 x 118.9 ซม. 
             เทคนิค  หมึกจีนบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2560 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 1 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 22   ชื่อผลงาน ซับไว้ 
              ขนาด  118 x 84 ซม. 
              เทคนิค  ซับน้ ามันและหมึกด้วยกระดาษ 
              ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 23   ชื่อผลงาน เหลว - ไหล 
              ขนาด  59.4 x 42 ซม. 
              เทคนิค  น้ ามันและหมึกบนกระดาษลอกลาย 
              ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 2 

 

 
 

 

ภาพที่ 24   ชื่อผลงาน ฝนหลงฤด ู
              ขนาด  84 × 59.4 ซม. 
              เทคนิค  เขียนหมึกรอบน้ าฝนบนกระดาษ 
              ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ชุดที่ 3 

 

 
 

 

ภาพที่ 25  ชื่อผลงาน เดินหน้า  ด้นถอยหลัง 
             ขนาด  84 x 60 ซม. 
             เทคนิค  เย็บด้ายไนลอนบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที ่1 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 26   ชื่อผลงาน พับช่วงวัน 
              ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
              เทคนิค  เขียนบันทึกบนกระดาษ 
              ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 27  ชื่อผลงาน พับแรก 
             ขนาด  84 x 60 ซม. 
             เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 28  ชื่อผลงาน พับที่สอง 
             ขนาด  64 × 29.4 ซม. 
            เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 29  ชื่อผลงาน พับที่สาม 
             ขนาด  35 x 50 ซม. 
             เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 30  ชื่อผลงาน พับที่สี่ 
             ขนาด  40 x 60 ซม. 
             เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 31  ชื่อผลงาน พับที่ห้า 
             ขนาด  50 x 40 ซม. 
            เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 32  ชื่อผลงาน พับที่หก 
             ขนาด  84 × 29.4 ซม. 
            เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 33  ชื่อผลงาน พับที่เจ็ด 
            ขนาด  84 × 29.4 ซม. 
            เทคนิค  เขียนหมึกบนกระดาษ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 2 

 

 

ภาพที่ 34  ขัดถูและฉีกออก 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 35  ชื่อผลงาน  หมึกภายใน เช็ดออกภายนอก 
             ขนาด   84.1 x 118.9 ซม. 
             เทคนิค  วาดหมึกด้วยมือ เช็ดหมึกออกด้วยมือ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561  
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 2  

 
 

ภาพที่ 36  ชื่อผลงาน อยู่นอกวงกลม วาดวงกลม 
             ขนาด  84.1 x 118.9 ซม. 
             เทคนิค  วาดหมึกด้วยมือ เช็ดหมึกออกด้วยมือ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 3  

 

 
 

ภาพที่ 37  ชื่อผลงาน วาดหมึกล้อมตัว 
            ขนาด  84.1 x 118.9 ซม. 
             เทคนิค  วาดหมึกด้วยมือ เช็ดหมึกออกด้วยมือ 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2561 
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ภาพผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในระยะหลัง ชุดที่ 4 

 
 

ภาพที่ 38  ชื่อผลงาน การเดินทางมีวันหมด 
             ขนาด  170 x 1000 ซม. 
             เทคนิค  บันทึกรอยเท้าและเขียนหมึกจีน 
             ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2562 
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บทที ่5 

บทสรุป 

 จากการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในชุด “ศิลปะในความไม่แน่นอน” นับตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิดที่
มีเกี่ยวกับการเดินทางของชีวิต ได้ถูกน ามาวิเคราะห์แรงบันดาลใจ และคลี่คลายออกมา เป็นการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการแสดงออกที่สอดคล้องกับเนื้อหา สามารถอธิบายถึงสภาวะที่
เกิดขึ้นได้ด้วยธรรมชาติของตัวเอง แสดงออกถึงการมีชีวิตและการตอบโต้ บันทึกสิ่งที่ผ่านเข้ามาใน
ชีวิต หลอมรวมกับความรู้สึกภายใน ออกมาเป็นหน้าตาปัจจุบัน ของข้าพเจ้าและขณะนั้น ในรูปแบบ
ของการบันทึก สิ่งไม่แน่นอนที่ผ่านเข้ามาและออกไป 

 ในงานชุดนี้ข้าพเจ้าใช้กระบวนการสื่อสาร ง่าย ๆ ตรงไปตรงมา โดยการตอบโต้ฉับพลัน เพ่ือ
บันทึกช่วงขณะที่ก าลังเกิดขึ้นจริง ก่อนที่จ าถูกความคิดตกแต่งหรือดัดแปลงไปไกลจากสิ่งจริงตรงหน้า 
และการบันทึกและท าซ้ านี้ จะช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละนิด เห็นว่าไม่มีอะไร
เหมือนเดิม หรือหยุดนิ่ง ทุกสิ่งก าลังเคลื่อนไป ตามเหตุปัจจัย ในทัศนคติของข้าพเจ้า การเปลี่ยนแปลง 
หรือความไม่แน่นอนนั้น เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่คอยบอกหรือเตือนเราอยู่เสมอ ว่าไม่ควรเป็นทุกข์ และ
เสียเวลามาจุ่มจมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจนเสียโอกาสในการใช้ชีวิตในปัจจุบันไป  

คาดว่าการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ หรือการท างานในแนวทางนี้จะช่วยท าให้ข้าพเจ้าระลึกถึงการมี
อยู่ในปัจจุบันให้มากขึ้น ใช้การท างานนี้เพ่ือฝึกสติ และเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หวังว่าคงเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจในแนวทางนี้ต่อไป 
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