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บทยัดยอ

/ ขาพเจามุงนำเสนอประเด็นความคิดอันมีตอมิติทางวัฒนธรรมไทยพุทธที่ปราศจากรูป หรือ

ไรรูปในระบบความเชื่อ ความศรัทธา จิต สติ และ ปญญา ที่สะทอนการเขาหา เขาถึง หยั่งรูและ    

เทาทัน “ กิเลส ” ดวยการจิตภาพสรางรูปทรงที่เปรียบเปนดั่งกายภาพของ “ กิเลส ” หรือเปนเสมือน

มายาคติแหงกิเลสอันสื่อความหมายถึงตัวตนของกิเลส กิเลส ซึ่งหลบเรนอยูในที่วางของจิตที่คอย

ครอบงำจิต สต ิ และจิตสำนึกฝายกุศลกรรมของมนุษยเราทุกคน เจตนาเพื่อมุงใหตระหนัก ฉุกคิด 

และรูเทาทันถึงพลังอำนาจของ กิเลส การนี้ไดอาศัยบริบทของแหงกระบวนการของศิลปะภาพพิมพ

ที่ผสานกอรูปขึ้นจากภาษาทางทัศนศิลปเพื่อสรางรูปทรงความคิดเชิงสัญลักษณของกิเลสที่ใหความ

หมาย และสื่อความรูสึกอันเปนสาระนามธรรมของกิเลสที่สะทอนนัยยะแหงภาวะทุกขของจิตที่

อึดอัด บีบรัด กดดัน ขุนมัว และเศราหมอง เสมือนเปนความรูสึกที่ตกอยูภายใตหวงพลังอำนาจของ

กิเลส ความสำคัญนี้จึงยอมตองอาศัย ธรรมะ  คือ ศีล สมาธิ และปญญาใหเปนเครื่องมือของจิตเพื่อ

สำรวจพิจารณาจิตตนที่เหมือนเปนการคนหาทำความเขาใจในจิตของตนเองโดยอาศัยจิต สติ ปญญา 

ที่มุงสรางสมาิจิตอันรวมพรอมไปกับการกำกับควบคุมกาย จิตใหมี สติ ในทุกหองขณะที่คิด ที่รูสึก 

และหายใจ หรือใหอยูในภาวะที่รูเทาทันตอการเปลี่ยนเปลงทั้งที่ภายนอกคือ กาย  และภายในคือ จิต 

ซึ่งจักทำใหไดพบกับความสุขสงบที่จิตอีกนัยหนึ่งยังตองรวมดวยกับการปลอยวาง จิต เพื่อใหวาง

เปลาจากการยึดติด หรือยึดถือทั้งปวงดวยเพราะ ... “ ไมมีอะไรที่เปนของเราอยางแทจริงแมแตลม

หายใจของตัวเราเอง ” ... ประเด็นสาระความหมายของการมีชีวิตความนัยนั้นจึงคือการครองชีวิตให

อยูภายใตระบบ ธรรม และมุงทำความเขาใจในจิตของตนเองอยูตลอดเวลาที่เหมือนเปนความ

ตองการขั้นสูงสุดของมนุษย คือความสุขที่จิตซึ่งเปนความสุขชีวิตที่แทจริงของมนุษยทุกคน
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Thesis Title! ! Myth of Passion

Name! ! ! Mr. Naruecha Sungkajaru

Concentration! ! Visual Arts

Department! ! Graphic Arts 

Academic Year! ! 2013

Abstract

! My work presents my perception towards Thai Buddhist culture which focuses 

on belief, faith, mind, consciousness and wisdom for acknowledging “desire”. I portray the image 

of “desire” which always hides and wants to take control of our mind. The work intents to help 

everyone acknowledges and aware of the power of desire. The print is produced from visual 

language in order to form symbolic shape of desire. The symbol implies suffering of mind under 

pressure, constraint, misery and sadness because of the desire. 
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คำนำ

! เอกสารฉบับนี ้เปนสวนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ สาขาวิชาทัศนศิลปกลุ ม           

วิชาเอกภาพพิมพของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี

วัตถุประสงคในการเขียนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในศึกษาคนควา การคิด วิเคราห 

สังเคราะห ตีความและสรางสรรคศิลปนิพนธที่ดำเนินมาอยางตอเนื่องเปนระบบภายใตหัวขอ 

เรื่อง“มายาคติแหงกิเลส” (Myth of Passion) ที่นำเสอนหลักคิดประเด็นสาระแหงธรรมะในบริบท

ทางพระพุทธศาสนาเปนแนวคิดทางดานพุทธปรัชญาที่มุงใหอนุสติแกทั้งตนเองและเพื่อนมนุษยให

ตระหนัก ฉุกคิดและโนมนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาใชเปนประทีปนำทางในการสราง

ความสุขชีวิตที่ยั่งยืน โดยนัยนี้ไดนำเสนอผลงานทางทัศนศิลปในแนวทางของศิลปะภาพพิมพดวย

เทคนิค Mezzotint ที่มีรูปแบบเฉพาะตนในการสรางสรรคสื่อทางศิลปะใหเปนกุศโลบายนำทาง 

ขาพเจาคาดหวังยิ่งวาผลงานศิลปนิพนธนี้จะสามารถใหประเด็นความหมายแกชีวิตดวยการดำเนิน

ชีวิตที่มีคุณคาที่สะทอนมุมมองความคิดในมิติทางวัฒนธรรมไทยพุทธที่ปราศจากรูปหรือไรรูปใน

ระบบความเชื่อ ความศรัทธาที่บริสุทธิ์ในพุทธรรมใหนำไปสูการปฎิบัติ (ธรรมบูชา) และการสราง

ปญญาเพื่อการขจัดพลังอำนาจแหงกิเลสภายในจิตใจของเพื่อนมนุษยทุกผูคนดวยจิต สติและปญญา

ของตนเอง
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กิตติกรรมประกาศ

! ขาพเจาขอนอมจิตรำลึกถึง “ธรรมะ” คำสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา “ธรรมคุณ” ที่

เปรียบเปนเสมือนดั่งแสงแหงพุทธิปญญาหรือประทีปนำทางในการดำเนินชีวิตและนำไปสูการสราง

ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาและการสรางสรรคผลงานชุดศิลปนิพนธจนสำเร็จลุลวงไปดวยดี            

อีกประการหนึ่งขาพเจาขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยพัดยศ พุทธเจริญ อาจารยผูควบคุม       

ศิลปนิพนธที่คอยดูแลเอาใจใส และใหวิชาความรูตลอดจนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคศิลปะมา

โดยตลอดกอปรทั้งคณาจารยในคณะจิตรกรรมฯทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกขาพเจา

จนกอเกิดเปนทักษะทางปญญา ประสบกาณ ความเขาใจ ตลอดจนความชำนาญทางดานศิลปะ      

แกขาพเจา

! ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ นายสินชัย สังขจาร ุ ผูเปนบิดา นางนัยนา สังขจาร ุ ผูเปน

มารดา ที่เปนผูใหกำเนิดและคือทุกสิ่งของชีวิตที่หลอมรวมมาเปนขาพเจาในวันนี ้ และด.ช.ไชยวุฒิ 

สังขจาร ุ ผูเปนนองชายที่คอยใหกำลังใจเสมอมารวมทั้งเพื่อนสนิท มิตรสหาย ญาติทั้งหลาย รุนพี่

และรุนนองในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพผูที่คอยหวงใยและใหความชวยเหลือ

อยางดียิ่งมาโดยตลอดมา

! ทายนี้ขอขอบคุณ คุณบุญมี แสงคำ และครอบครัว จิระชัยสกุลที่ไดผสานวิชาความรู

กรรมวิธีการทางดานเทคนิคในกระบวนการภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึก (Intaglio Printing 

Process) เทคนิค Mezzotint ใหแกขาพเจาและไดใหประเด็นสาระในการสรางสรรคผลงานศิลป

นิพนธ ขาพเจาขอขอบคุณทุกๆทานตามที่กลาวมาขางตนนี้ดวยความปติในความเมตตา และความ

กรุณาเปนอยางยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

 

!

!

ฉ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ

หนา

บทคัดยอภาษาไทย..................................................................................................................-  ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ.............................................................................................................-  จ 

กิตติกรรมประกาศ..................................................................................................................-  ฉ 

คำนำ.......................................................................................................................................-  ช 

สารบัญภาพ.............................................................................................................................-  ญ 

บทที่ 

-  1- บทนำ ........................................................................................................................-   1 

- - - ความเปนมาและความสาคัญของการสรางสรรค ..............................................-   2 

- - - วัตถุประสงคของการสรางสรรค ......................................................................-   3 

- - - แนวความคิดสรางสรรค ...................................................................................-   5 

- - - ขอบเขตของการสรางสรรค ..............................................................................-   6 

- - - คำนิยามของศัพทที่ใชในการทำศิลปนิพนธ ......................................................-   7 

-  2- ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค ...........................................................................-   8 

- - - อิทธิพลที่ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ...........................-   9 

- - - อิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาทางพุทธศาสนา .....................................................- 12 

- - - อิทธิพลดานรูปแบบทางศิลปกรรม ...................................................................- 16 

-  3- กระบวนการสรางสรรคและองคประกอบในการสรางสรรค ....................................- 19 

- - - ขั้นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม ..................................................................- 20 

- - - - จุด ..............................................................................................................- 20 

- - - - เสน ............................................................................................................- 21 

- - - - รูปทรง .......................................................................................................- 24 

- - - - น้ำหนัก ......................................................................................................- 25 

- - - ขั้นตอนการแสดงออกทางเทคนิควิธีการ ..........................................................- 29 

- - - การสรางภาพรางผลงาน ( Sketch ) ...................................................................- 30.

- - - อุปกรณในการสรางสรรค .................................................................................- 37 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่- - - - - - - - - - - -             หนา

- - - ขั้นตอนในการสรางสรรคผลงาน .....................................................................- 38 

-  4- การวิเคราะหปญหาและการพัฒนาผลงานสรางสรรค ..............................................- 46 

- - - การพัฒนาผลงานกอนชุดศิลปนิพนธ ปการศึกษา 2555...................................- 47 

- - - - ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา2555.........- 47 

- - - - ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555....- 51 

- - - การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ปการศึกษา 2556 ........................................- 53 

- - - - ชวงที่1 .......................................................................................................- 54 

- - - - ชวงที่2 .......................................................................................................- 57 

-  5- บทสรุปการสรางสรรค .............................................................................................- 61 

- - - บรรณานุกรม....................................................................................................- 63 

- - - รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ..................................................................................- 64 

- - - ประวิติการศึกษา ..............................................................................................- 64 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญภาพ

ภาพที่' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '             หนา

'  1' ภาพประกอบผลงาน Painting ของ John Matin........................................................' 16 

'  2' ภาพประกอบผลงานภาพพิมพของ John Matin.........................................................' 17 

'  3' ภาพประกอบผลงานภาพพิมพของ John Matin.........................................................' 17 

'  4' ภาพประกอบผลงานของ Takehiko Inoue ชุด Vagabond.........................................' 18 

'  5' ภาพประกอบการสื่อความหมายทางทัศนธาตุ (Visual Element) จุด (Point).............' 21 

'  6 ' ภาพประกอบเสนที่กำหนดขอบเขตของรูปราง - รูปทรง..........................................' 22 

'  7' ภาพประกอบเสนที่สื่อแสดงออกถึงความขัดแยงกัน.................................................' 23 

'  8' ภาพประกอบเสนที่สื่อถึงความสอดคลองที่เชื่อมโยง................................................' 24 

'  9' ภาพประกอบแสดงคาน้ำหนักออน หรือ ขาวเรือง....................................................' 26 

' 10' ภาพประกอบแสดงน้ำหนักกลาง หรือ เทา................................................................' 27 

' 11' ภาพประกอบแสดงน้ำหนักเขม หรือ ดำ....................................................................' 28 

' 12' ภาพประกอบขอมูลทางดานรูปแบบทางกายภาพของรูปทรงอินทรีย (รากไม).........' 30 

' 13' ภาพประกอบขอมูลทางดานรูปแบบทางกายภาพของรูปทรงอินทรีย (แสงเทียน)....' 31 

' 14' ภาพประกอบขอมูลทางดานรูปแบบทางกายภาพของรูปทรงอินทรีย (ดอกบัว)........' 31 

' 15' ภาพประกอบขอมูลดานรูปแบบทางกายภาพของรูปทรงอินทรีย (กาฝาก)..............' 32 

' 16' ภาพแนวทางการดัดแปลงขอมูลสนาม......................................................................' 33 

' 17' ภาพแนวทางการสรางรูปทรงจิตภาพในจินตนาการ..................................................' 34 

' 18' ภาพการทดลองหาแนวทางการแสดงออกที่เหมาะสม..............................................' 35 

' 19' ภาพแสดงกลุมภาพรางผลงาน (Sketch)....................................................................' 36 

' 20' ภาพตัวอยางแสดงกระบวนการสราง “สื่อกลาง” แมพิมพ........................................' 39 

' 21' ภาพตัวอยางแสดงการสรางคาน้ำหนักลงบนพื้นผิวหนาแมพิมพ..............................' 40 

' 22' ภาพตัวอยางแสดงขั้นตอนการทำชื้นกระดาษพิมพ...................................................' 41 

' 23' ภาพตัวอยางแสดงขั้นตอนการเตรียมหมึกพิมพ........................................................' 42 

' 24' ภาพตัวอยางแสดงวิธีการอุดหมึกพิมพลงบนผิวหนาแมพิมพ...................................' 42 

' 25' ภาพตัวอยางแสดงขั้นตอนการเช็ดหมึกพิมพ............................................................' 43 

ญ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ภาพที่' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '             หนา

' 26' ภาพตัวอยางแสดงกระบวนการพิมพภาพพิมพเทคนิค Mezzotint.............................' 43 

' 27' ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)............' 48 

' 28' ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)............' 49 

' 29' ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)............' 50 

' 30' ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)............' 50 

' 31' ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)............' 51 

' 32' ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)............' 52 

' 33' ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)............' 52 

' 34' ภาพผลงานศิลปนิพนธ..............................................................................................' 55 

' 35' ภาพผลงานศิลปนิพนธ..............................................................................................' 56 

' 36' ภาพผลงานศิลปนิพนธ..............................................................................................' 58 

' 37' ภาพผลงานศิลปนิพนธ..............................................................................................' 59 

' 38' ภาพผลงานศิลปนิพนธ..............................................................................................' 60 

ญ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 1

บทนำ

! ปจจุบันผูคนสวนใหญมักใชชีวิตที่อิสระและยึดติดอยูกับความลุมหลงในอารมณของจิตจน

ขาดความตระหนัก ฉุกคิด และรูเทาทัน บางมัวเมาจนเขาขายที่งมงายอยูแตกับวังวนของโลกแหง

วัตถุทางกาย และประพฤติปฎิบัติชีวิตในแบบที่ปลอยกายใจปลอยอารมณใหไหลบาไปตามกระแส

สังคมบริโภคนิยมที่เสมือนเปนการปลอยจิตใหคลอยตามไปกับความอยากที่เปนความตองการของ

จิต ของความคิดและอารมณความรูสึกที่จิตปรุงแตงขึ้นเองจนเปน “ตัวกู - ของกู” โดยที่ตนเองนั้นก็

มิอาจลวงรูตามทันหรือขาดสติยังคิดถึงจุดมุงหมายอันเปนสาระสำคัญที่แทจริงของชีวิต นัยยะเหลา

นี้ลวนสะทอนใหเห็นถึงการขาดความตระหนัก ฉุกคิดในการอบรมตนเองใหเปนผูรูเทาทันชีวิตและ

ตามทันอารมณเพื่อที่จะไมยึดติดจนหลงงมงาย หรือประมาทกับชีวิตจนมิไดสำเหนียกในสาระอัน

เปนแกนแทคุณคาความหมายของการดำรงชีวิตที ่ปรกติตามแนวปฎิบัติสายกลางที ่เรียกวา    

“มัชฌิมาปฎิปทา” ดวยเพราะสาระเหลานี้ยอมคือ การมุงพัฒนาจิตของตนเองอยูเสมอโดยอาศัยจิต  

สติและปญญาที่มาผสานใหกอเกิดเปนสมาธิจิต หรือมีสติในการกำหนดจิตใหมุงสรางแตกุศลกรรม

คือ การมีจิตสำนึกที่สามารถยับยั้งในความอยากทั้งหลาย อาทิเชน ความอยากมี อยากเปน และ   

อยากไดที่เหมือนเปนความตองการที่มักงายหรือหยาบ ความนัยนี้จึงควรตองมีความตระหนัก    

ความฉุกคิดและหมั่นอบรมตนเองเพื่อทำความเขาใจในจิตของตนที่เปนเหมือนการพัฒนาจิตสราง

ภูมิคุมกันชีวิตดวยการรูเทาทันในความอยากของจิตหรือรูเทาทันในอารมณความคิดของจิต และ

ความสำคัญของเจตนายอมก็เพื่อการยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นดังคำกลาวที่วา 

“ เมื่อถามขึ้นวาความทุกขยากในโลกเกิดจากอะไร ก็ตอบไดวาเกิดมาจากการที่คนในโลกไมเปน

มนุษยกันนั่นเอง เปนกันอยางมากแตเพียงคน ไมสูงขึ้นไปถึงเปนมนุษยฯ การเปนคนกับการ

เปนมนุษยนั้นตางกันไกลลิบ การเปนคนพอสักวาไดเกิดมาเปนคนไดแลว สวนการเปนมนุษย

นั้น หมายเฉพาะผูมีใจสูง ใจสูงชนิดที่น้ำ กลาวคือความชั่วและความทุกขทวมไมถึงฯ ”1
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! ประเด็นสาระสำคัญขางตนเหลานี้ยอมตองอาศัยการพิจารณาจิตเพื่อทำความรูจักและให

เขาใจจิตของตนเองดวยการมุงอาศัยจิตและใชสติไตรตรองดวยความตระหนัก และ ฉุกคิดจนกอเกิด

เปนปญญาที่รูแจงหรือรูเทาทันเพื่อจะขจัดขัดขวาง และปดชองทางของ “กิเลส” หรือ ความอยากที่

คอยแตจักรุกคืบเขายึดตรึงโยงใยใหเกี่ยวกระหวัดกับจิตเพื่อที่จักบิดเบือนความคิดและโนมนาว

อารมณของจิตใหคลอยตามความหมกมุนที่ลุมหลงจนยึดติดอยูกับสิ่งปรุงแตงกายหยาบที่เปนเพียง

เปลือกภายนอกหรือเปรียบไดเปนเพียงภาพมายาคติที่ลอลวงจิตหรือที่จิตสรางขึ้นเองจนเออลน    

อัดแนน ทวมทนและจะฉุดรั้งจิตของมนุษยอันมีธรรมชาติที่ไว กลอกกลิ้ง โยกโครง และเปราะบาง

อยูแลวนั้นใหตองดำดิ่งจมลงสูหวงลึกแหงความ “ทุกข” ของจิตในที่สุด

ความเปนมาและความสาคัญของการสรางสรรค

! โดยธรรมชาติของมนุษยที่สวนใหญลวนมุงคิดหวังจะเอาแตประโยชนสวนตนเปนสำคัญ 

หรือไมก็จักเปนผู ที ่คอยแตเปดรับเพียงความสุขทางกายตามความพึงพอใจสวนตนจนขาด          

ความตระหนักรูเทาทันในจิต อารมณ และในความคิดของตนเองหรือที่แสดงออกมาในรูปแบบของ

ความอยาก และ ความตองการทั้งหลายที่ประกอบทั้งความอยากม ี อยากเปน และ ความอยากได

เสมือนเปนความอยากในอารมณของจิตหรือความคิดของจิตที่จิตปรุงแตงขึ้นจากแรงขับสายของจิต

เองทั้งสิ้นโดยนัยเหลานี้จึงเปนความอยากและความตองการชนิดหยาบฝายต่ำซึ่งจะคอยๆเพิ่มพูน     

ทบทวีขยายเติบโตขึ ้นอยู ตลอดเวลาทั้งที ่กายและที่ภายในจิตใจโดยที่ตัวของเราเองก็มิอาจได

ตระหนักรูหรือตามทันอันเปนผลจากการขาดการอบรมจิต การพิจารณาจิตตนเองเพื่อใหตระหนักรู

และไดฉุดคิดถึงพลังอำนาจของอารมณแหงความอยากของจิต กลาวคือความอยากดังนัยยะนี้จึง

เปรียบไดเสมือนเปนกาฝากของจิตที่คอยแตจะรุกคืบแทรงกลางเขาสูภายในที่วางของจิตและจากนั้น

ก็จะกอรูปชีวิตที่เหมือนกับเปนตัวตนของกิเลสที่สำแดงพลังใหขยายเติบโตอยูตลอดเวลาจนยึดโยง

เกี่ยวกระหวัดอยูกับกายและภายในจิตหรือกอเกิดเปนรูปแบบชีวิตที่ตกอยูภายใตการถูกครอบงําที่

ยึดตรึงโดยกิเลส และถูกกลืนกินจิตสำนึกฝายกุศลกรรมไปในที่สุด ทวาหากเมื่อเราไดสํารวจ

พิจารณาในความอยากชนิดที่หยาบเหลานั้นดวย “ธรรมะ” ที่อาศัยจิต สต ิ และปญญาก็ยอมตองพบ

กับเหตุปจจัยของความอยากที่ทําใหกลับกลายมาเปนความลุมหลงที่คลอยตามความตองการใน

อารมณของความอยากอันเปนจริตฝายต่ําที่มีนัยยะเปนเหมือนปจจัยเกื่อหนุน หรือ อาหารของกิเลส

ทั้งหลายซึ่งประกอบไปดวยคือ ราคะจริต โลภะจริต โทสะจริต และ โมหะจริต และปลายทางของ

จริตเหลานี้ยอมสามารถจักกลับกลายมาเปนสิ่งที่คอยโนมนาวใหจิตถูกครอบงำ และดึงต่ำใหจิตตอง
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ดำดิ่งดําเนินไปสูหนทางของความมัวเมาที่ลุมหลงและจะใหผลตอความรูสึกที่อึดอัด กดดัน บีบรัด 

ขุนมัว หรือ ความเศราหมองที่จิต และในทายที่สุดก็จะนำพาชีวิตใหนำไปสูการขาดสติขาดจริตยั้ง

คิดได คือเปนภาวะแหงทุกขหรือความทุกขของจิตทุกข ภายในจิตที่เนื่องดวยเพราะมีกิเลสเผยผุดขึ้น

ภายในทวาการจะดับพนหรือคลายทุกขชนิดนี้ไดจึงตองอาศัยการปลอยวาง การเขาหา เขาถึง และ

การหยั่งรูซึ่งก็เพื่อใหตื่นรูและเทาทัน “กิเลส” ประเด็นความหมายนั้นคือตองอาศัยวิถีหนทางแหง 

“พุทธะ” สรางพุทธภาวะภายในจิตดวยการเจริญตามรอยพุทธจริยาหรือพุทธจริยธรรมภายใตบริบท

ของ “ธรรมะ” อันคือการครองตนอยูในศีล สมาธิ ปญญา ที่ตองอาศัยใชจิต สติ และปญญาของ

ตนเองเปนสำคัญ

! กลาวคือประเด็นความคิดเหลานี้ลวนตางมีความนัยอันเปนมิติทางวัฒนธรรมไทยพุทธที่

ปราศจากรูป หรือ ไรรูปในระบบความเชื่อ ความศรัทธา  จิต สต ิและปญญารวมอยูทั้งสิ้นประกอบ

กับความนัยเหลานี้นั้นไดเผยสาระนามธรรมที่แฝงอยูก็ตองดวยเจตนาจิต และอาศัยอุบายวิธีของการ

เขาหา เขาถึง หยั่งรูและเทาทัน “กิเลส” อันคือการสำรวจพิจารณา “จิต” จิตในจิตเทานั้น โดยนัยนี้จึง

เปนเหตุปจจัยที่ขาพเจามุงอาศัยบริบทแหงกระบวนการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพในการสรางรูป

กายภาพ หรือตัวตนของกิเลสที่สื่อความหมาย และใหความรูสึกถึงการเปนมายาคติแหงกิเลสใน

จิตใจของเรา

วัตถุประสงคของการสรางสรรค

C ขาพเจามุงนําเสนอจินตภาพรูปธรรมแหงกิเลสในจิตของมนุษยที่เปรียบดั่งกายภาพ หรือ

เปนสาระนามธรรมของกิเลสที่ใหความหมายและสื่อความรูสึกถึงตัวตนของ “กิเลส” ซึ่งหลบเรน   

อยูภายในที่วางของจิตโดยนัยยะเหลานี้ไดสื่อสะทอนความหมายดวยรูปแบบเชิง “สัญลักษณ” หรือ

เปนสัญญะของกิเลสที่เผยรูปกายภาพแหงมายาคติใหสื่อความรูสึกถึง ความอึดอัดที่บีบรัด ความ

กดดันที่ขุนมัว และความเศราหมองภายในจิต หรือเปนเสมือนเปนดั่งสุนทรียภาพของมายาคติแหง

กิเลส ทวาความนัยเดียวกันนี้ยอม คือการเปนสภาวะแหงทุกขของจิตภายในจิตที่เผยรูปลักษณแสดง

ความหมายอันเนื่องดวยจากการพิจารณาจิตใจของตนเองที่อาศัยวิถีภายใตระบบ “ธรรมะ” คือศีล  

สมาธ ิ และ ปญญา อีกนัยหนึ่งคือการมุงใหอานุสติแกทั้งตนเองและเพื่อนมนุษยทุกคนใหใชความ

ตระหนัก ฉุกคิดถึงเหตุปจจัยของความทุกขทั้งหลายที่จักเผยผุดขึ้นภายในจิตใจของเรา ดวยเพราะตัว

เราเองเทานั้นที่เปนผูสรางเหตุปจจัยปรุงแตงอันเปนสาเหตุของกิเลสทั้งหลาย โดยเฉพาะกิเลสฝาย

ต่ำที่เปนอกุศลธรรมซึ่งไดแก ราคะจริต โลภะจริต โทสะจริต และโมหะจริตเหลานี้ที่ลวนเปนจริต
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แหงกิเลสของจิตอันมีอยูภายในตัวตนของมนุษยทุกคนและพลังอำนาจของกิเลสเหลานี้ยังสามารถที่

จะโนมนาว กระตุน หรือฉุดรั้งจิต อารมณ และ ความคิดใหดำดิ่งไปสูความทุกขไดก็อันเนื่องดวย

เพราะความอยากที่สอดคลองเชื่อมโยงมาจากการปรุงแตงจิต ความคิด และอารมณจนกอเกิดรูป

เปนภาพมายาคติแหงกิเลสในจิตใจของเราที่ใหความหมายและสื่อความรูสึกถึึงสภาวะแหงทุกขของ

จิต หรือเปนเหมือนความรูสึกที่อัดอัด บีบรัด กดดัน ขุนมัน และความเศราหมองที่จิตภายในจิต       

ที่เปนความทุกขทางกายและความทุกขภายในจิตใจของเรา ขาพเจาอาศัยหลักคิดภายใตบริบทแหง 

“ธรรมะ” มาเปนกุศโลบายใหกับการดำเนินชีวิตที่ตองอาศัยกระบวนการทางจิต สติ และ ปญญาที่

หลอมรวมเขากันเปนเอกภาพหรือสัมมาสมาธ ิ เพื่อการหยั่งรูและตามทันกิเลส โดยนัยยะเหลานี้ที่ได

ผสานสอดคลองกันจนกอรูปเปนแนวความคิด และอาศัยกระบวนการสรางสรรคทางศิลปะสำหรับ

เปนเครื่องมือในการสราง “สื่อ” และ “สาร” ที่นำเสนอพุทธปรัชญาธรรมะดวยผลสัมฤทธิ์ของการ

สรางสรรคศิลปะภาพพิมพที่ผสานกอรูปสรางเอกภาพทางสุนทรียศาสตรแหงรูปนามของกิเลสที่

สะทอนถึงสาระนามธรรมของกิเลสภายในจิตดวยภาษาทางทัศนศิลปอันแฝงนัยยะแหงพุทธปรัชญา

ที่ผสานรวมอยูในองคประกอบพื้นฐานในการสรางรูปทรงที่ใหความหมายและสื่อความรูสึกถึงเปน

สุนทรียภาพแหงกิเลส หรือมีสาระความนัยที่เสมือนเปน กายภาพรูปธรรมของมายาคติแหงกิเลส

ภายในจิตที่เรนรูปและแฝงพลังอำนาจของกิเลสนั้นๆรวมอยูทามกลางบรรยากาศความลี้ลับที่

คลุมเครือที่ใหความรูสึกถึงเปนหวงแหงสภาวะทุกขของจิตหรืออาณาบริเวนพื้นที่ของความทุกข

ภายในจิต การนี้ยังเปนเจตนาของการแสดงออกทั้งในประเด็นเนื้อหา ความคิด และรูปแบบหรือที่

สื่อถึงกายภาพของสิ่งที่ไรรูป หรือปราศจากรูปแตทวาไดจินตนาการสรางจินตภาพใหเผยปรากฎ   

รูปในบริบทเชิงสัญลักษณ (รูป) ของมายาคติแหงกิเลสหรือที่ใหความหมายและสื่อความรูสึกถึง   

เปนรูปธรรมที่แฝงรวมไวดวยสุนทรียภาพอันเสมือนมายาคติแหงกิเลสที่ตองอาศัยการมองเห็น               

ดวย “ธรรมะ” 

! อนึ่งประเด็นสาระของวัตถุประสงคในการสรางสรรคยอมก็เพื่อมุงใหอานุสติแกทั้งตนเอง

และผูชมผานทางผลงานศิลปะที่เปนเสมือนสื่อกลาง หรืออุบายวิธีในนำไปสูการกระตุนและการ

ปลุกจิตสำนึกฝายกุศลกรรมที่บริสุทธิ์ใหเกิดขึ้นดวยการหวนกลับมาพิจารณาภายในจิตของตนเอง

ดวยความตระหนัก ฉุกคิด และรูเทาทันจิตหรือตื่นรูตามทันในกิเลสแหงตน ดวยการครองจิตและมี

สติปญญาที่พรอมตอการสรางคุณคาสำหรับชีวิตดวยการดำเนินชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติและ

กลมกลืนกับกฎธรรมชาติภายใตระบบธรรมะ ประกอบกับยังเปนเจตนาที่กระตุนใหเกิดความ

ตองการที่จะเขาใจในจิตของตนเอง (Self Aetualization Need) อันเปนความตองการขั้นสูงสุดของ

มนุษย ดวยประเด็นเหลานี้ที่เปรียบเปนดั่งเครื่องมือทางจิตที่จะคอยฉุดรั้งย้ําเตือนจิต สติทั้งของ
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ตนเองและเพื่อนมนุษยใหมุงครองชีวิตที่อยูแตใน “พุทธภาวะ” เพื่อการรูเทาทันถึงพลังอํานาจของ

กิเลส ซึ่งโดยนัยนี้ที่เหมือนกับเปนการอาศัยจิต สติ และปญญาที่เฉพาะของตนภายใตบริบทแหง 

“ธรรมะ” เปนประทีปนำทาง

 แนวความคิดสรางสรรค

! ขาพเจามุงนำเสนอประเด็นความคิดอันมีตอมิติทางวัฒนธรรมไทยพุทธที่ปราศจากรูป หรือ

ไรรูปในระบบความเชื่อ ความศรัทธา จิต สต ิและ ปญญา  ที่สะทอนการเขาหา เขาถึงการหยั่งรูและ

เทาทัน “กิเลส” ดวยการจิตนาการสรางจิตภาพรูปทรงที่ใหความหมายทางดานรูป นามที่เปรียบ

เสมือนเปนดั่งกายภาพของ “กิเลส” หรือเปนภาพมายาคติแหงกิเลสที่สื่อความหมายถึงตัวตนของ

กิเลส กิเลส ซึ่งหลบเรนอยูในที่วางของจิตใจที่คอยครอบงำ จิต สต ิและจิตสำนึกฝายกุศลกรรมของ

มนุษยเราทุกคน เจตนาเพื่อมุงใหอนุสติแกทั้งตนเองและเพื่อนมนุษยที่ตองตระหนัก ฉุกคิด และรู

เทาทันถึงพลังอำนาจของ “กิเลส” การนี้ไดอาศัยบริบทแหงกระบวนการของศิลปะภาพพิมพที่ผสาน

กอรูปขึ้นจากภาษาทางทัศนศิลปเพื่อสรางรูปทรงในจินตนาการทางความคิดเชิงสัญลักษณของกิเลส

ที่ใหความหมาย และ สื่อความรูสึกถึงเปนสาระนามธรรมของกิเลสและสะทอนนัยยะของหวง

สภาวะแหงทุกขภายในจิตที่อึดอัด บีบรัด กดดัน ขุนมัว และความเศราหมองอันเปนเสมือนความ

รูสึกขณะที่ตกอยูภายใตพลังอำนาจของกิเลส ความสำคัญนี้จึงยอมตองอาศัยบริบทแหงพุทธธรรม 

“ธรรมะ” คือ ศีล สมาธิ และปญญามาเปนเครื่องมือของจิตในการสำรวจพิจารณาจิตตนที่เปน

เหมือนความตองการจักคนหาทำความเขาใจในจิตของตนเองซึ่งอาศัยจิต สติ และ ปญญา นำไปสู

การสรางสมาธิจิตสราง พุทธภาวะภายในจิต ใหเปนจิตที่พรอมตอการกำกับควบคุมหรืออบรมกาย 

จิตใหมี สติ อยูตลอดเวลาในทุกหองขณะที่คิด ที่รูสึก และหายใจเพื่อใหอยูในภาวะที่รูเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทั้งที่ภายนอกคือ กาย  และภายในคือ จิต อันจักทำใหสามารถพบความสุขสงบที่จิตที่

ชีวิตไดในที่สุด อีกนัยหนึ่งยังตองรวมดวยกับการปลอยวาง จิต เพื่อใหวางเปลาจากการยึดติด หรือ

ยึดถือทั้งปวงดวยเพราะ ...ไมมีอะไรที่เปนของเราอยางแทจริงแมแตลมหายใจของตัวเราเอง... 

ประเด็นสาระความหมายของชีวิตที่มีคุณคานั้นจึง คือ การครองชีวิตใหอยูภายใตระบบ ธรรมะ ซึ่ง

เปนชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาต ิ และกลมกลืนกับกฎธรรมชาติ และเปนคุณคาสำหรับชีวิต ทวา

ตองรวมดวยกับการมุงทำความเขาใจในจิตของตนที่เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย คือ     

การสรางความสุขสงบที่จิตที่เปนความสุขชีวิตที่แทจริงของมนุษยทุกคน

!
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ขอบเขตของการสรางสรรค

! ขาพเจาอาศัยกระบวนการทางจิต สต ิ และ ปญญาภายใตบริอบทแหง “พุทธะ ธรรมมะ 

พุทธธรรม” และความคิดสรางสรรคในการจินตนาการสรางจินตภาพรูปทรงที่ใหความหมายและ

สื่อสะทอนถึงเปนรูปธรรมที่ไรรูปของ “กิเลส” โดยสรางใหเผยปรากฎรูปเปนในบริบทแหงรูปเชิง    

“สัญญะ” หรือเปนสัญลักษณตัวตนแทจริงของกิเลสอันผนวกเปนรูปธรรมของมายาคติที่เปรียบ

เสมือนเปนกายภาพของสุนทรียภาพแหงกิเลสดวย การนี้ไดอาศัยภาษาทางทัศนศิลปของกระบวน

การสรางสรรคศิลปะภาพพิมพดวยกรรมวิธีการทำภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึก ( Intaglio 

Printing Process ) เทคนิคภาพพิมพ Mezzotint มาเปนส่ือกลางและเครื่องมือในการแสดงออกทาง

ดานรูปแบบ รูปทรง เนื้อหา  ความคิด และเรื่องราวที่ใหความหมายในแบบรูปธรรม และนามธรรม

ถึงพลังของการยึดตรึง การเกาะเกี่ยวที่เคลื่อนไหวเติบโต ทวาไมหยุดนิ่งของรูปทรงอินทรียแหง

กิเลสอันมีนัยยะที่รูสึกถึงการโอบรัดของรูปราง รูปทรงรากไม หรือ ตนกาฝาก ซึ่งใหความหมายและ

สื่อความรูสึกที่บีบรัด  อึดอัด กดดัน สับสน คลุมเครือ และความเศราหมอง โดยนัยของรูปทรง    

เหลานี้ไดผนวกรวมดวยกับรูปทรงสัญลักษณสากลทางพุทธศาสนาอาทิเชน สิ่งบูชาอันเปนมงคล

ทางพุทธบูชา (ดอกบัว) และแสงเทียนที่สื่อถึงแสงแหงธรรม หรือแสงพุทธิแหงปญญาที่เปนประที

บนำทางใหแกจิต สติ เพื่อเผยการตื่นรูเทาทันมายาคติของกิเลสในทามกลางบรรยากาศที่ลี้ลับ   

(ภาวะแหงทุกขของจิต)  อีกนัยหนึ่งไดสื ่อถึงพลังอํานาจของกิเลสอันจะสรางความขุนมัวที  ่          

เศราหมอง ซึ่งเปนภาวะแหงทุกขของจิตภายในจิตใจ ความสําคัญเหลานี้ที่เปนขอบเขตของการสราง

สรรคผลงานที่ผสมผสานกอรูปเปนเอกภาพทางสุนทรียศาสตรที่ใหความหมาย ความคิดและความ

รูสึกอันรวมอยูภายใตบริบทแหง “ธรรมะ” และ “ศิลปะ” ทวามีเปาหมายของเจตนาเดียวกันนี้จึงคือ

การมุงใหอานุสติแกทั้งตนเองและเพื่อนมนุษยที่ตองใชจิต สติ และปญญาในการสำรวจพิจารณาเพื่อ

กำกับควบคุมอารมณ และความคิดของจิตดวยการครอง “จิต สต ิ ปญญา” ที่ตระหนักรู ฉุกคิดและ

เทาทันถึงพลังอำนาจของกิเลส ทวาจักตองอาศัยใชจิต สต ิ และปญญาที่เพียงเฉพาะของตนเองเปน

สำคัญ และตองประพฤติปฎิบัติกาย จิตดวยธรรมะเพื่อเจริญรอยตามวิถีีแหง พุทธะ พุทธจริยธรรม 

หรือวิถีของการตื่นรูดวย พุทธภาวะ เพียงเทานั้นที่เปนเสมือนประทีปนำทางไปสูความอิสระ ตื่นอยู 

เบิกบาน สะอาด สวาง และสงบเย็นที่จิตที่ชีวิตไดในที่สุด
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คำนิยามของศัพทที่ใชในการทำศิลปนิพนธ

! Mezzotint เปนเทคนิคภาพพิมพที่ตองสรางแมพิมพบนแผนทองแดงเทานั้นและจัดอยูใน

กระบวนการภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึก (Intaglio Printing Process) 

! Mezzotint Rocker เปนเครื่องมือที่ใชในการสรางพื้นผิวหรือรองลึกบนผิวหนาของแมพิมพ    

มีลักษณะทางกายภาพที่เปนเหมือนเข็มขนาดเล็กที่เรียงตัวตอกันเปนแนวยาว ใชสำหรับการสราง

คาน้ำหนักเขมหรือดำเฉพาะในกระบวนการภาพพิมพเทคนิค Mezzotint เทานั้น

! Burnisher เปนเครื่องมือที่มีลักษณะทางกายภาพเปนเหล็กปลายแหลมและมีมุมที่คมเพื่อใช

สำหรับในการขูดขีดลงบนพื้นผิวหนาของแมพิมพแผนทองแดงเพื่อการสรางคาน้ำหนักตางๆของ

ผลงาน

! Scraper เปนเครื่องมือที่มีลักษณะทางกายภาพเปนเหล็กปลายแหลมแตมีขอบดานขางที่มน

และงอเล็กนอยใชในการฝนหรือถูลงบนพื้นผิวแมพิมพแผนทองแดงเพื่อสรางคาน้ำหนักที่ออนของ

รายละเอียดในผลงาน
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บทที่ 2

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค

! ขาพเจามุงศึกษาคนควาแหลงขอมูลที่จะนำไปสูการเอื่ออำนวยประโยชนตอแนวความคิด

และใหประเด็นที่สอดคลองกับเนื้อหาตามหลักพุทธปรัชญาคําสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยว

เนื่องกับ “กิเลส” ในบริบทตางๆทั้งจากการประพฤติปฎิบัติ การสำรวจจิต ความคิด และอารมณ

ความรูสึกของตนเอง ประกอบกับไดคนพบแหลงขอมูลโดยเฉพาะขอมูลทางดานปรัชญา และ 

ศาสนา อาทิเชน จากหนังสือพุทธธรรม ปรัชญาคำสอนทางพระพุทธศาสนา เอกสารปรัชญาและ

ศาสนา ขอมูลทางอินเทอรเน็ต รวมถึงขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของและไดนำมาศึกษา วิเคราะห สังเคราะห 

ตีความและสรุปประเด็นผนวกกับประสบการณสวนตนที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณความรูสึกตางๆที่มี

ผลตอภาวะจิตใจอันเปนเหตุปจจัยของความรูสึกที่อึดอัด กดดัน ขุนมัว และความสับสน หรือเปน

หวงสภาวะของความทุกขภายในจิตใจอีกทั้งความคิด ความปลงใจตออุปสรรคชีวิตซึ่งดวยหลักคิดนี้

เองที่ทำใหระลึกถึง (ธรรม) ตามหลักพุทธธรรมคำสอนที่ไดเไฝศึกษาและปฎิบัติกลาวคือดวยเพราะ 

ความนัยเหลานี้ที ่ไดกระตุนสรางแรงบันดาลใจใหนำไปสูการตั้งคำถามภายใจจิตรวมถึงการได

พิจารณาจิตเพื่อเปดมุมมองความคิดใหมๆที่ใหประเด็นทางศิลปะอันสอดคลองเชื่อมโยงกับนัยยะ

แหง “ทุกข” ทั้งหลาย หรือเรื่องของ “กิเลส” ในบริบทตางๆความสำคัญนัยยะเหลานี้ที่นำมาสููกา

รสรางสรรคผลงานศิลปะดวยเจตนาเพื่อใหเปนกุศโลบาย “สื่อ” หรือ เครื่องมือในการปรับสภาพจิต

สรางพุทธภาวะภายในจิตที่ตระหนัก ฉุกคิด รูเทาทันอารมณ และความคิดของจิตที่เปนเหตุปจจัย

ของความทุกขและกิเลสทั้งหลายดวย “ธรรมะ” ตามหลักพุทธธรรมคำสอน

! เนื่องดวยเหตุปจจัยของประเด็นขางตนที่ไดเกี่ยวของเชื่อมโยงกับประสบการณตรงสวนตน

และเปนขอมูลเชิงประสบการณที่สําคัญในดานจิตใหนำมาสูการสํารวจพิจารณาจิต - สติดวยหลัก

คิดและแนวคิดของตนเองที่เกี่ยวของกับความอยาก ความตองการที่ทำใหจิตใจตองยึดติด ลุมหลง

ดวยเพราะประเด็นเหลานี้ที่เปนผลอันเนื่องมาจากการปรุงแตงจิต อารมณ และความคิดที่ทำใหนำไป

สูความเศราหมองทางจิต หรือกระตุนสรางภาวะความทุกขภายในใจทั้งตอจิตของตนเองและเพื่อน

มนุษยดวยเพราะมนุษยทุกๆคนลวนมีความทุกขจากกิเลสซึ่งอัดสุมอยูหรือลายลอมอยูทั้งที่ทางกาย

และภายในจิตจึงเหมือนมีกิเลสทางโลกที่คอยกำกับควบคุม ครอบงำจิตใจของมนุษย ความนัยนี้       
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ก็ดวยเพราะการมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมทางอารมณ และความคิดของจิตที่คอยปรุงแตงจนเปน

จริตชนิดที่หยาบฝายต่ําอันประกอบไปดวย ระคะจริต โลภะจริต โทสะจริต และโมหะจริตโดยนัย

เหลานี้ที่ลวนเปนจริตของกิเลสที่คอยแตจะครอบงำและมุงทำลายจิตสำนึกฝายกุศลกรรมที่บริสุทธิ์

ของมนุษยทั้งสิ้นผนวกกับธรรมชาติของกิเลสชนิดที่หยาบนี้นั้นที่มักแฝงเรนอยูภายในจิตของ

มนุษยผูประมาทตอชีวิตทั้งสิ้น

อิทธิพลที่ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

C ธรรมชาติเปนผูที่สรางกอกำเนิดในทุกสรรพชีวิตและยังผสานใหตองอยูภายใตเงื่อนใข

เดียวกันเพื่อหลอมรวมและสรางความสมดุลในทุกสิ่งใหดำเนินไปอยางเปนระบบรวมถึงการเปน

รากเหงาของความเจริญกาวหนาในแตละชวงเวลาจากยุคอดีตตราบถึงยุคปจจุบันที่เปนยุคของการ

ใหความสำคัญกับวัตถุ ดวยแนวคิดสังคมบริโภคนิยมที่เปนเหตุปจจัยที่กระตุนวิถีชีวิตในสังคมภาย

ใตบริบทที่รวมสมัยนี้ใหเปนชีวิตที่ตองละเลยตอการดำเนินชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติและ

กลมกลืนกับกฎธรรมชาติที่เปนคุนคาสำหรับชีวิตไปอยางสิ้นเชิง โดยสวนใหญแลวมนุษยมัก

หลงลืมในความตระหนัก ฉุกคิดถึงการสรางคุณคาความหมายใหกับชีวิตตนเองและตอธรรมชาติ

ขาดความเคารพนอบนอมตอธรรมชาติหรือบางก็ละเลยในความสำคัญของธรรมชาติที่เปรียบเปน

ดั่งครูผูให และ ผูสอนใหรูถึงหลักความจริงตางๆ อันนิยามเรียกงายๆวา กฎแหงธรรมชาติที่มีสภาวะ

เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปของทุกสรรพสิ่งบนโลก โดยนัยของประเด็นเหลานี้ที่ไดสอดคลองกับหลักธรรม

คำสอนทางพระพุทธศาสนาในประเด็นเรื่อง “ไตรลักษณ” ที่กลาวไววา

“ สิ่งทั้งหลายหากกลาววามีก็ตองวามีอยูในรูปของกระแส ที่ประกอบดวยปจจัยตางๆอันสัม

พันธุเนื่องอาศัยกัน เกิดดับสืบตอกันไปอยูตลอดเวลาไมขาดสาย จึงเปนภาวะที่ไมเที่ยง เมื่อ

ตองเกิดดับ ไมคงที่และเปนไปตามเหตุปจจัยที่อาศัยก็ยอมมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแยง  และ

แสดงถึงความบกพรองไมสมบูรณอยูในตัวและในเมื่อทุกสวนเปนไปในรูปกระแสที่เกิดดับ

อยูตลอดเวลาขึ้นตอเหตุปจจัยเชนนี้ก็ยอมไมเปนตัวของตัว มีตัวตนแทจริงไมได ”2 
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ดังเชน ตนไมแมนจะสูงใหญสงางามเพียงใดทวาก็ยังคงมีสักวันที่จะโคนลมลงสูพื้นดินไดเหมือนกัน 

หรือ ดอกไมที่มีสีสันสวยงามและโชยกลิ่นที่หอมจรุงสักแคไหนแตพอหมดเวลาที่ตั่งอยูความงามที่

จรุงของรูป และกลิ่นนั้นก็ยอมตองรวงโรยไปตามกาล แมกอนหินถึงจะมีสภาพที่แข็งแกรงและหนัก

แนนเพียงใดแตทวาเมื่อโดนน้ำกัดเซาะนานวันเขาก็ยอมแปรเปลี่ยนรูปรางและกลายสภาพใหตอง

สูญสลายรูปไปในที่สุดได หรือน้ำแมจะกำเนิดเกิดจากพื้นที่อันสูงเสียดฟาเพียงใดแตในทายสุดก็ยัง

คงตองเลื่อนไหลลงสูเบื่องลางไปหลอมตัว ณ ในจุดที่ต่ำที่สุดเชนกัน ใจความสำคัญเหลานี้จึงเสมือน

เปนดั่งสิ่งที่ธรรมชาติไดย้ำเตือนใหมนุษยไดตระหนัก ฉุกคิดมองเห็นถึงหลักความเปนจริงของทุก

สรรพสิ่งบนโลกที่เปนเพียงเปลือกสมมติทางกายภาพอันไมเที่ยงแท และไมมีสิ่งใดที่จะคงรูปอยู

เหนือกาลเวลานั้นไปไดเลย

! ดวยเพราะใจความสำคัญขางตนนี้ที่ไดใหหลักคิดตอขาพเจาและเปนเหตุปจจัยของการยึด

นำเอาอากับกริยาตางๆของสรรพสิ่งที่มีอยูและที่ดำเนินไปหรือที่เกิดขึ้นเองตามวิถีแหงธรรมชาติ

นั้นๆมาเปนสวนสำคัญนัยหนึ่งของแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในหัวขอ

เรื่อง“มายาคติแหงกิเลส” และเจตนาดังนัยยะนี้ก็เพื่อสื่อแสดงความหมาย ความรูสึกที่มุงหวังจะให         

อานุสติแกทั้งตนเองและเพื่อนมนุษยไดเร็งเห็นถึงความเปนจริงอันเปนไปโดยบริบทของธรรมชาติที่

กำหนด หรือใหเปนดั่งเครื่องมือเชิงกุศโลบายนำทางที่คอยย้ำเตือนจิต สติแกทั้งตนเองและเพื่อน

มนุษยมิใหเกิด ความลุมหลงคลอยตาม ความอยากความตองการในสิ่งที่เปนเพียงเปลือกภายนอกที่ 

ไมจีรัง กลาวคือความนัยเหลานี้ยังเปนวิถีนำทางไปสูการกอรูปของอารมณและความคิดของจิตที่จะ

กอใหเกิดเปนความอยากชนิดที่หยาบตางๆไดในที่สุด อาทิเชน ความอยากได ความอยากมี และ

ความอยากเปน หรือความอยากที่จะเปนเจาของในสิ่งนั้นๆ จนเปนชองทางใหอารมณฝายต่ำของจิต

สามารถรุกคืบแทรกเขามาครอบงำจิตจนกอใหเกิดเปนความหมกมุน ความลุมหลงและความยึดมั่น 

ถือมั่นวาสิ่งเหลานั้นมีตัวตน หรือเปนของตนที่บางก็รูสึกไปเองวามีความสุขกับการไดครอบครอง

ในทุกสิ่งที่ตนเองมีและตองการเหลานั้น หรือในหวงขณะนั้นเองก็หลงลืมในความตระหนัก ฉุกคิด

ถึงหลักความเปนจริงที่เปนไปตามธรรมชาติและเมื่อนานไปสิ่งที่ตนเองเคยมี เคยได (ความสุข) และ

เคยเปนอยูนั้นทวาเมื่อมีเหตุใหตองพัดพรากหรือตองสูญสลายหายไป และเมื่อนั้นจิตของมนุษยเองก็

จะเกิดเปนความทุกขอันเนื่องดวยเพราะจิตที่ไมรูจักความพอด ี ความพอเพียงของตัวมนุษยผูนั้นเอง

ที่ซึ่งหมกมุน ยึดติดในความตองการจะไดในทุกสิ่งที่ตนเองเคยครอบครองจึงไมยอมที่จะสระ     

ปลอยวางใหตองสูญเสียไป ความนัยเหลานี้ยอมจึงกอเกิดเปนความอยากในสิ่งๆนั้นขึ้นมาใหมที่ไมรู

จบจนกลับกลายมาเปนวัฏจักรแหงความ “ทุกข” ที่ไมมีวันจบสิ้นหรือหยุดลงไดเลย และหากถาการ

ดำเนินชีวิตของมนุษยผูนั้นตกอยูภายใตการถูกครอบงำที่จิต ผนวกกับเปนจิตเปนชีวิตที่ขาดซึ่งการมี
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สติและปญญารวมเปนพื้นฐานในการครองชีวิตดวยแลวชีวิตของมนุษยผูนั้นก็จักขาดการหมั่นคอย

สำรวจพิจารณา อบรมตนใหเปนผูที่รูตื่นตามทันในความเปนจริงของธรรมชาติแหงจิตตนเองไปโดย

ปริยาย

! กลาวโดยสรุปประเด็นไดคือ ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของขาพเจามุงเนนการสื่อ

แสดงความหมาย และความรูสึกที่มุงใหอานุสติแกทั้งตนเองและเพื่อนมนุษยในการดำเนินชีวิตที่

สอดคลองตามหลักความเปนจริงสายกลางที่เปนไปตามบริบทของธรรมชาติ และกลมกลืนกับกฎ

ธรรมชาติที่ใหสาระเกี่ยวกับการละวาง การปลอยวางที่ไมยึดติดหรือถือมั่นในสิ่งที่เปนเพียงเปลือก

หรือวัตถุทางกายภาพอันเปนเสมือนภาพมายาคติที่จิต อารมณ และความคิดของจิตที่ปรุงแตงขึ้นเอง

ดวยความอยาก ความตองการที่จะยึดมั่น ถือมั่นในสิ่งที่ปราศจากซึ่งการมีตัวตนอยูจริงของสิ่งนอก

กายทั้งหลายทั้งปวงอันไมเปนคุณใดๆตอจิต ประกอบกับการนอมนำเอาหลักความจริงตามหลัก 

“ธรรมะ” พุทธธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาที่ไดเปรียบเปรยไวกับหลักการ

แหงกฎธรรมชาตินี้มาผนวกรวมไวดวยเพราะเจตนาที่ตองการจะผสานประเด็นสาระภายใตระบบ

ธรรมะที่สื่อแสดงความหมายและความรูสึกถึงสิ่งอันเปนเหตุปจจัยปรุงแตง หรือตนเหตุแหงจุด

กำเนิดของความทุกขทั้งหลายโดยอาศัยอุบายวิธีของการเปรียบเทียบความนัยยะเหลานี้ที่รวมอยูกับ

อากับกิริยาของสิ่งมีชีวิตอันมีสัญฐานเปนรูปทรงอินทรีย อาทิเชน รากไม หรือตนกาฝากที่เปนจุด

แรงบันดาลใจสำคัญในการคนควาสรางรูปทรงเชิง “สัญญะ” หรือรูปสัญลักษณที่ใหความหมายและ

สื่อความรูสึกถึงภาวะทุกขของจิตในหวงขณะที่ถูกยึดโยง ยึดตรึง เกาะเกี่ยว โอบรัด รุกลาม เหนื่ยว

รั้ง และครอบงำเพื่อกลืนกินจิตสำนึกฝายกุศลกรรม ที่สื่อแสดงใหเห็นถึงหวงขณะแหงสภาวะที่ตัว

ตนของ “กิเลส” ไดเผยรูปกายภาพเขาแทรกเพื่อเรนแฝงตัวสูที่วางภายในจิตของมนุษย อีกนัยหนึ่ง

นั้นไดอาศัยรูปแบบทางกายภาพของสิ่งบูชาอันเปนมงคลทางพุทธศาสนา พุทธบูชา อาทิเชน รูป

ทรงของดอกบัวขณะที ่เผยบานผสานเต็มที ่ก ับแสงสวางจากปลายเทียนบูชาที ่สื ่อนัยยะถึง          

พุทธิปญญาที่บริสุทธิ์หรือเปนเสมือนสัญลักษณทางสากลพุทธศาสนาที่เปรียบถึงการมีสติปญญาได

ก็ดวยเพราะแสงแหงธรรมหรือแสงแหงปญญาที่จะเผยความเจริญงอกงามใหนำไปสูความอิสระ ตื่น

รู เบิกบาน สวาง สะอาดที่บริสุทธิ์และสุขสงบเย็นภายในจิตใจของมนุษยไดหรือเหมือนเปนการ

อบรมจิต สติดวยปญญาที่จะนำไปสูการขจัดอารมณและความคิดของจิตหรือเพื่อมิใหจิตถูกบิดเบือน

และถูกครอบงำใหตองลุมหลง มัวเมาหรือหมกมุนไปกับการคลอยตามความเพลิดเพลินในอารมณที่

เกี่ยวกระหวัดอยูภายใตพลังอำนาจของกิเลสและมุงใหตระหนัก ฉุกคิด รูเทาทันถึงพลังอำนาจของ

กิเลสที่สื่อสะทอนประเด็นสาระเหลานี้ผานทางแงมุมความเปนจริงของรูปอินทรีย (ดอกบัว) 

ดอกไมที่เผยผุดจากเปลือกตมทวาสะอาดงามบริสุทธฺไมเปอนโคลน เสมือนปญญาที่สามารถขจัด
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ยับยั้งอารมณ และความรูสึกฝายต่ำอันเปน  อกุศลกรรมตางๆได โดยนัยของอุบายวิธีนั้นจึงคือการ

ตองอาศัยใชจิต สต ิและปญญาภายใตระบบ “ธรรมะ” เพื่อสรางความสุขที่จิตภายในจิตอันเปนความ

สุขสงบที่วางเปลาปราศจากการยึดติดยึดตรึงใดๆซึ่งเปนความสุขที่แทจริงของชีวิตมนุษย

อิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาทางพุทธศาสนา

! การสื่อแสดงความหมายและความรูสึกของผลงานชุดศิลปนิพนธนี้มีวัตถุประสงคที่สำคัญ

คือการมุงใหอานุสติแกทั้งตนเองและเพื่อนมนุษยไดตระหนัก ฉุกคิด หรือตื่นรูเทาทันในเหตุปจจัย       

อันเปนชองทางของการกอกำเนิดภาวะความ “ทุกข์” ซึ่งเปนสภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตและสงผลที่

เชื่อมโยงตออารมณความรูสึกที่ไมสงบภายในจิตใจหรือเปนสภาวะที่ยากตอการทานทนไดของจิต

อันมีสาเหตุมาจากการที่จิตของมนุษยถูกอารมณชนิดที่หยาบทั้งหลายไดรุกคืบเขาแทรกแทรง 

แอบแฝง และครอบงำที่เหมือนเปนการกอตัวของอารมณความรูสึกฝายต่ำจนหลอมรวมกอเกิดเปน

ตัวตนของ “กิเลส” ที่เปนสาเหตุทำใหจิตใจของมนุษยผูนั้นเต็มไปดวยความ “ทุกข” หรือเปนสภาวะ

แหงทุกขของจิต ภายในจิตใจขณะที่ถูกครอบงำดวยพลังอำนาจของ “กิเลส” ประเด็นนัยยะของการ

เกิดสภาวะอารมณฝายต่ำทั้งหลายนั้นยอม คือการที่ขณะจิตของมนุษยขาดความตระหนัก ฉุกคิด 

หรือการครองชีวิตดวยความประมาทขาดสติขาดปญญาจึงเปนผลทำใหขาดการตื่นรู ตามทันใน

อารมณความรูสึกฝายต่ำที่เปดรับเขามาจนอัดสุมแนนอยูภายในจิตและไดกลับกลายมาเปนเหมือน

ตัวตนของกิเลสที่ยึดโยงแนบอยูกับจิตจนจิตนั้นไดติดอยูกับกับดักที่ทำใหตองลุมหลงคลอยตาม 

และถูกครอบครอง ครอบคลุม หรือ ครอบงำ จนขาดสติขาดความยั้งคิดที่ทำใหตองละเลยตอการ

ปฎิบัติประพฤติในกุศลกรรมและขาดความเปนตัวของตนเอง เนื่องดวยเพราะจิตของมนุษยนี้มี

สภาพที่เปราะบาง ออนไหวจึงมิอาจตานทานพลังของความรูสึกฝายต่ำทั้งหลายไดและในที่สุดก็จะ

ถูก “กิเลส” ชนิดหยาบตางๆนี้เขาแทรกหรือแฝงตัวเขามากับความอยาก ความตองการที่จัดเปน 

“กามคุณ” ทั้ง 5 อันเปนชองทางหรือประตูที่เขาสูจิต ซึ่งไดแก รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสทางกาย

ที่เปนตนเหตุของการกอรูปเกิดเปนอารมณตางๆที่ผานเขามาสูภายในจิตจนสามารถเขาครอบงำและ

จะบิดเบือนความรูสึกนึกคิดสำนึกที่จิตฝายกุศลกรรมใหตองกระทำในจริตฝายต่ำที่เปนเหมือน

สภาวะของการเริ่มกอตัวของอารมณที่ขุนมัวและเศราหมองจนกลายเปนความ “ทุกข” หรือภาวะ

แหงทุกขของจิตที่เกิดขึ้นมาจากความรูสึกชนิดที่่หยาบฝายต่ำที่ครอบงำจิตนี้เอง และจะนำพาจิตไป

สูการกระทำแตในสิ่งที่ไมดีงามหรือไมเหมาะควรที่ในทางพระพุทธศาสนาไดนิยามเรียกวาเปนการ

กระทำใน “อกุศลกรรม” อันมีความหมายถึงการกระทำในสิ่งที่เปนอกุศล หรือการกระทำในสิ่งที่ไม
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พึงควรกระทำที่จะเปนวิถีทางในการกอเกิดเปนความ “ทุกข” ที่เนื่องดวยมาจาก “กิเลส” ที่ยึดตรึง

ครอบงำจิตใจของมนุษยจนทำใหขาดความตระหนัก ฉุกคิด และรูเทาทันที่จะตอตานหรือทานทน

กับสภาวะทุกขของจิตในหวงขณะที่ถูก “กิเลส” เขาครอบงำไดเลย

! ดวยประเด็นสาระขางตนที่ทำใหขาพเจาไดหลักคิดที่นำไปสูการสำรวจจิตของตนเองดวย

ธรรมะจนเห็นชองทางของการกอเกิดซึ่งตัวตนของ “กิเลส” ที่จักนำพาจิตใหดำเนินไปสูหวงสภาวะ

แหงความ “ทุกข” ภายในจิต การนี้ขาพเจาไดอาศัยความคิด และวิธีการสื่อแสดงความหมายที่ไดจาก

การไฝรู ศึกษาและประพฤติปฎิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มุ งเนนในการ

กำหนดจิต การพิจารณาจิตเพื่อใหรูเทาทันถึงในชองทางของการกอกำเนิดตัวตนของ “กิเลส” โดยนัย

นี้จึงตองอาศัยการตั้ง “สติ” หรือการมีสติเพื่อกำหนดจิตใหตื่นรูตามทันในสถาวะการณตางๆที่

แวดลอมจิตอยูทุกขณะตลอดเวลา หรือที่เรียกวาการปฎิบัติในองค สติปฎฐาน ๔ ที่ไดโนมนำธรรมะ

มาเปนหลักในการตั่งสต ิ ใหมีสต ิ ที่เปนเหมือนการสำรวจพิจารณาจิตมิใหโอนเอนโยกโคลงไปตาม

อารมณผายต่ำที่ผานเขามาภายในจิต หรือที่ไดหลอมรวมกันจนเปนสภาวะแหงพลังตัวตนของ         

“กิเลส” ที่รุกคืบเขาแทรกกลาง และหลบเรน แอบแฝงอยูจนสามารถโนมนาวจิต มีอิทธิพลตอจิต

และบีบรัดกดดันใหจิตตองกระทำการในสิ่งที่ไมด ี ไมเหมาะควรหรือที่เปน “อกุศลกรรม” และใน

การที่จะขจัดซึ่งตัวตนของ “กิเลส” นั้นไดจึงยอมตองอาศัย “ปญญา” เพื่อไตรตรอง สำรวจ วิเคราะห 

และพิจารณาถึงเหตุปจจัยอันเปนตนเหตุของปญาหาที่เปนชองทางในการกอตัวของ “กิเลส” ภายใน

จิตมนุษย กลาวคือหนทางในการกอเกิดขึ้นของสภาวะ “ปญญา” ภายในจิตไดนั้นยอมจักตองอาศัย

กระบวนการการรวบรวมกำหนดจิต สติใหเขาดวยกันเปนเอกภาพหรือที่เรียกวาเปนการครองจิต

ดวยสติเพื่อสำรวจตรวจสอบดูสภาวะของจิตหรือใหตื่นรูตามทันจิตอยูทุกขณะ การนี้ก็เพื่อมิใหจิต

ของตนนั้นมีอาการกลอกกลิ้งโยกโคลง บิดเบือน หรือสามารถถูกโนมนาวนำพาใหถลำลึกเขาไปใน

ทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่เปนปจจัยในทางลบ (เสื่อม) หรือวิถีทางที่มุงกระทำแตในสิ่งที่เปน “อกุศล

กรรม”และความนัยนี้ยังรวมไปถึงการตองสกัดกั้นปดชองทางของการกอกำเนิดหรือเกิดขึ้นของ 

“กิเลส” ไดโดยอาศัยการพิจารณาจิตเพื่อใหรูเทาทันถึงตนตอหรือเหตุปจจัยของการเกิดอารมณตางๆ

ที่จักแอบแฝงเรนเขามาสูภายในจิตและเพื่อที่จะกำจัดหรือยับยั้งอารมณตางๆเหลานั้นมิใหสามารถ

หลบเรนเอบแฝงหรือโนมนาวจนไดเขาครอบครอง ครอบงำจิตสำนึกฝายกุศลกรรมของมนุษยได

และหลอมรวมเขาจนกลายเปนตัวตนของ “กิเลส” ในที่สุด ดวยเพราะประเด็นสาระเหลานี้ที่ได

สอดคลองกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มุงสอนในเรื่องของ “มรรค” หรือวิถีทนทาง

ของการดับซึ่งความทุกขโดยใช “ปญญา” ที่เปนหลักการความสำคัญของพุทธจริยธรรม พุทธธรรม
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คำสอนที่มุงสอนมนุษยใหรูจักใชจิต สต ิ และปญญาเปนเครื่องมือในการขจัดซึ่งความทุกขทั้งหลาย

เพื่อจักไดพบกับความสุขสงบที่แทจริงอันจะเผยผุดเกิดขึ้นก็ที่ภายในจิตของมนุษยผูนั้นนั่นเอง

! กลาวโดยสรุปคือ ในผลงานศิลปนิพนธภายใตหัวขอเรื่อง “มายาคติแหงกิเลส” นั้นที่ไดมุง

นำเสนอมุมมองความคิดที่สื่อทอนถึงประเด็นความสำคัญของการใช “ปญญา” ที่เหมือนเปนตัวนำ

หลักในการสรางหรือการเผยวิถีทางถึงการดับ “ทุกข” ตามบัญญัติในพระธรรมคำสอนทางพระพุทธ

ศาสนาโดยอาศัยหลักพุทธปรัชญาที่วาดวยการปลอยวางหรือละวางในการไมยึดติด ยึกถือ หรือยึด

มั่น ถือมั่นในสิ่งเปนเปนเพียงของนอกกาย หรือสิ่งภายนอกที่เปนเพียงแคเปลือกอันหยาบของความ

สุขที่จะนำสิ่งทั้งหลายเหลานั้นมายึดติต ยึดถือไวจนเปนตัวตน ของตน ซึ่งสิ่งที่เปนเพียงแคเปลือก

ภายนอกเหลานี้ยอมมีสถาวะที่ไมเที่ยง ไมจีรังยั่งยืน ที่ในทางพระพุทธศาสนานิยามเรียกวา “อนิจจัง” 

ดวยเพราะถาหากมนุษยผูใดลุมหลงเขาไปยึดติด ยึดตรึง ยึดมั่นหรือถือมั่นไวแลวก็จักกอใหเกิด          

“ทุกขขันธ” และในประเด็นความสำคัญขางตนนี้เหมือนเปนการย้ำเตือนที่จิตมิใหไปยึกติด ลุมหลง

อยูกับสิ่งภายนอก หรือก็คือการตองกำหนดรูที่ “จิต” ดวย “สติ” และรวมถึงการเสนอมุมมองความ

คิดอันมีตอหวงแหงสภาวะของจิตที่มีแตความยึดมั่น ถือมั่นที่เปนเหตุปจจัยของความอยากชนิดที่

หยาบทั้งหลายที่ไดแกความอยากได อยากม ีหรืออยากเปนในสิ่งที่ตนเองปราถนาและยอมกระทำทุก

วิถีทางเพื่อที่จะไขวควาใหไดมาในสิ่งที่ตนเองนั้นมุงหวังตองการ ซึ่งนั่นยอมก็คือการเผยตัวตนที่แท

จริงของ “กิเลส” ที่เกิดจากจริตฝายชนิดที่ต่ำ กลาวคือการจะระงับหรือยับยั้งจริตฝายต่ำทั้งหลายนี้ได

นั้นจึงยอมตองอาศัยการนำพาไปสูการคนพบดวย “ปญญา” เทานั้นเพราะปญญาเปนเสมือนดังอาวุธ

ที่จักคอยปองกัน หรือกำจัดขจัดซึ่งตัวตนของ “กิเลส” ที่เกิดขึ้นภายในจิตไดอันเสมือนเปนเครื่องมือ

ในการเผยวิถีหนทางถึงการดับทุกข หรือ “มรรค” โดยนัยของสัญลักษณรูปทรงอินทรียในการสื่อ

แสดงออกในผลงานศิลปนิพนธภายใตหัวขอเรื่อง “มายาคติแหงกิเลส” ของขาพเจาที่ไดเปรียบถึง

การใช “ปญญา” ในบริบทนี้ดวยแสงสวางจากปลายเทียน หรือเสมือนเปนแสงแหงธรรม แสงแหง

ปญญาที่ีผสมผสานความนัยรวมอยูกับดอกบัว ฯลฯ ดวยเพราะดอกบัวเปนดอกไมมงคลทางพุทธ

บูชาที่สำคัญยิ่งในบริบทของความเชื่อความศรัทธาในทางพุทธศาสนา  เนื่องดวยเพราะ “ดอกบัวนั้น

เปนดอกไมที่เผยผุดเจริญเติบโตขึ้นจากเปลือกตมทวาสะอาดงามบริสุทธิไมเปลื้อนโคลน” โดยนัย  

ดังกลาวนี้จึงเปรียบเสมือนกับจิตใจของมนุษยที่อาจถูกกิเลสลอหลอกลอลวงอยูเสมอไดตลอดเวลา

ทวาถาหากมนุษยรูจักใช “ปญญา” สำหรับเปนเครื่องมือนำทางชีวิต หรือใชปญญาเพื่อการสองสวาง

สำรวจพิจารณาภายในจิตของตนเองอยูเสมอแลวก็ยอมสามารถจักคนพบตัวตนแทจริงของกิเลสได

ขณะที่เรนรูปแหงสภาวะนั้นๆแอบแฝงอยูภายในที่วางของจิต โดยนัยของกิเลสดังนัยยะนี้ยังเปนเหตุ

ปจจัยของอารมณความทุกขในบริบทตางๆที่จะรุกคืบเขามายึดเกาะ ยึดตรึง ครอบงำจิตไดก็ดวย
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เพราะพลังอำนาจของกิเลสนี้เอง แตถาเรารูจักใชปญญา และยิ่งเปนปญญาที่เผยผุดมาจากวิถีทางภาย

ใตบริบทแหงธรรมะดวยแลวก็ยอมยิ่งจะสามารถขจัด ยับยั้ง และขจัดพลังอำนาจของกิเลสทั้งหลาย

ที่แอบแฝง หลบเรน อยูภายในจิตของมนุษยนั้นใหหลุดพนไดในที่สุด การนี้คงตองดวยญาณ  ปญญา

ที่เฉพาะของตนเองเทานั้นที่จักทำใหจิตใจสุขสงบไดอยางแทจริง และยั่งยืน

! ใจความสำคัญที่กลาวมาขางตนจึงนับเปนสภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษยและมีเพียง

สภาวะของจิตที่กำกับควบคุมอยูเสมอดวย “ปญญา” เทานั้นที่จักสามารถรูตื่นตามทันและขจัดตัว

ตนของกิเลสอันเปนปญหา  หรือ “ทุกข” ภายในจิตใจของมนุษยนั้นไดก็เนื่องดวยเพราะ “ปญญา” 

คือสภาวะของการรูแจงหรือรูจริงตามทันในสิ่งที่เปนไปโดยธรรมชาติไดและถาจิตของมนุษยเกิด     

“ปญญา” หรือมีปญญาคอยเปนยามผูตรวจคุมภัยอยูเสมอดวยแลวก็ยอมจะสังเกตเห็นไดอยางทัน

ทวงทีวาจิตนั้นกำลังจะเกิดความ “ทุกข” หรือรูเห็นตามทันในสิ่งที่เปนสาเหตุทำใหเกิดความ “ทุกข” 

ดังความนัยตามหลักของ “อิทัปปจจยตา” ที่วาดวยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เปนเหตุไดก็ยอมมีสาเหตุที่

เกิดเหตุนั้นๆไดเสมอดังคำกลาวที่วา 

! ! ! ! X“ เมื่อสิ่งนี้มีอยู    สิ่งนี้ยอมมี;

X X X X X เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้    สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น;

X X X X X เมื่อสิ่งนี้ไมมี    สิ่งนี้ยอมไมมี;

X X X X X เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้    สิ่งนี้ยอมดับไป ”3

เนื่องดวยเพราะจิตของมนุษยมีเหตุปจจัยที่เปนตัวการทำใหเกิดซึ่งความ “ทุกข” หรือเปนเสมือน

ปญหาของจิต และในการที่จักคนพบตนตอของการเกิดความทุกขทั้งหลายไดจึงตองอาศัยวิธีการ

สำรวจทบทวน วิเคราะหและพิจารณาจิตถึงเหตุปจจัยหรือสาเหตุของการเกิดความทุกขซึ่งนัยยะดัง

กลาวยอมก็คือการนำพาจิตมาสูการใช “ปญญา” มาสำรวจ ตรวจสอบ เพื่อใหรูตื่นตามทันอันจะขจัด

และยัยยั้งสภาวะทุกขในจิต การนี้ที่นับเปนการครองจิตโดย “สติ” และ “ปญญา” คือเพื่อใหรูเทาทัน

ในสภาวะจิตอยูเสมอ หรืออยูทุกขณะจิตที่จิตภายในจิตเพื่อปดกั้นขจัดชองทางของการกอเกิดเปน

ตัวตนของ “กิเลส” ที่เปนสาเหตุของความ “ทุกข”
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อิทธิพลดานรูปแบบทางศิลปกรรม

C ขาพเจามีความสนใจการแสดงออกทางความรูสึกในผลงานของ John Martin ซึ่งเปนศิลปน

ชาวอังกฤษที่มีชีวิตอยูในชวงปค.ศ.1789-1854 เนื่องดวยเพราะผลงานของ John Martin นั้นมี        

รูปแบบทางองคประกอบที่สื่อความรูสึกถึงการเคลื่อนไหวที่ไมหยุดนิ่งของรูปทรง (Movement) 

ลักษณะของรูปทรงที่ศิลปนเลือกใชในการใหความหมายและสื่อความรูสึกที่สวนใหญเปนรูป

ทรงธรรมชาติ (Organic form) หรือมีลักษณะเปนภาพทิวทัศน (Landscape) ที่สวยงามแตทวาให

ความรูสึกที่เหนือความเปนจริง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาผลงานของ John Martin เปนเสมือนรูปแบบ

ของการสื่อสะทอนถึงหวงขณะหนึ่งของมิติที่ไมมีอยูจริงหรือดำเนินไปตามธรรมชาต ิโดยเฉพาะ

เจตนาในการสรางคาน่ำหนักของแสง เงาที่ขัดแยงกันทวาใหความลงตัวอยางสวยงาม และแฝง

ประเด็นความนาสนใจที่ใหความรูสึกถึงความลึกลับ ชวนนาคนหา และความสำคัญขางตนเหลานี้

ซึ่งเปนประเด็นสาระที่สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของรูปแบบ รูปทรงที่ใหความหมายและ

สื่อแสดงความรูสึกในผลงานของขาพเจา

ภาพที่ 1  ภาพประกอบผลงาน Painting ของ John Matin
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! อีกนัยหนึ่งนั้นยังกลาวไดวา John Martin นอกจากจะเปนจิตรกรที่มีฝมือยอดเยี่ยมคนหนึ่ง

แลวเขายังเปนศิลปนที่มีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญในการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพโดย

เฉพาะเทคนิค Engraving และ Mezzotint รวมพรอมไปดวยซึ่งเปนเทคนิคที่ขาพเจามีความสนใจ

และใหความสำคัญกับการปฎิบัติศึกษามาและสรางสรรคอยางตอเนื่องอีกดวย

ภาพที่ 2  ภาพประกอบผลงานภาพพิมพของ John Matin

ภาพที่ 3  ภาพประกอบผลงานภาพพิมพของ John Matin
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! อีกนัยหนึ่งของอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปกรรมที่ขาพเจาสนใจคือในงานเขียนภาพภูกัน

ญี่ปุนของ ทะเกะฮิโกะ อิโนะอุเอะ (Takehiko Inoue) ซึ่งเปนศิลปนนักเขียนการตูนชื่อดังของ

ประเทศญี่ปุนและมีผลงานเปนที่ประจักษโดดเดน อาทิเชน Slam Dunk และ Vagabond ดวยเพราะ

ขาพเจามีความสนใจหนังสือการตูนในชุด Vagabond ที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวะประวัติของ

ซามูไรที่ชื่อ มิยาโมโตะ มุซาชิ และ ซาซากิ โคจิโร ่ ซึ่งเเปนซามูไรในระดับตำนานของญี่ปุน การนี้

ขาพเจาไดรับแรงบันดาลในและอิทธิพลจากผลงานในประเด็นทางดานมุมมองความคิดอันมีตอ

ปรัชญาพุทธศาสนาและรูปแบบของการสื่อแสดงออกทางทัศนศิลปในดานรูปทรงทางรูปธรรมของ

สภาวะแหงการสื่อสารระหวางความคิดและจิตที่มีนัยยะเสมือนเปนการสำรวจพิจารณาหรือย้ำคิด

อยูภายในจิตใจ

ภาพที่ 4  ภาพประกอบผลงานของ Takehiko Inoue ชุด Vagabond
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บทที่ 3

กระบวนการสรางสรรคและองคประกอบในการสรางสรรค

C ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธที ่ไดมุ งการสื่อแสดงเนื ้อหาความหมายและแนว    

ความคิดที่สอดคลองเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาคำสอนทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับการดับทุกขเปน

สำคัญ โดยผสานนัยยะของการสื่อแสดงออกทางรูปธรรมที่มุงเนนการจินตนาการในการสรางรูป

ทรงจินตภาพของกิเลสที่เปนบอเกิดของความทุกขภายในจิตใจของมนุษยโดยอาศัยบริบทแหง

กระบวรการสรางสรรคทางทัศนศิลปภายใตรูปแบบ แนวทางของศิลปะภาพพิมพ เทคนิคภาพพิมพ 

Mezzotint ที่มีกระบวนการสรางสรรคผลงานอยางเปนระบบ แบบแผนที่เสมือนเปนการกำหนดจิต

ใหใสใจจดจออยูกับการเคลื่อนไหวทั้งที่ทางกายและภายใจจิตซึ่งตองเชื่อมโยงสัมพันธมีปฎิสัมพันธ

กันระหวางการกระทำบนผิวหนาของแมพิมพทุกขณะหรือเปนเหมือนกับการสรางสมาธิจิตใน

ระหวางกระบวนการสรางแมพิมพ ความสำคัญดังนัยยะนี้จึงมีสาระความหมายที่สอดคลองกับหลัก

ธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา คือการมุงเนนใหตอง “สติ” ที่ตั้งมั่นที่รูตนอยูเสมอในทุกขณะที่

เคลื่อนไหว ที่หายใจ หรือในการดำเนินชีวิตดังนั้นในระหวางกระบวนการสรางสรรคจึงเหมือน

เปนการสรางวิถีหนทางในการกอเกิด สมาธิ ที่เปนบอเกิดของ ปญญา เพื่อใชปญญาในการพิจารณา

ไตรตรองใหรูคิดตามทันอารมณความรูสึกที่ผานเขามายังจิตของมนุษย กลาวไดวาในหวงเวลาของ

การสรางสรรคผลงานจึงเปนเสมือนเปนการปฎิบัติจิต การอบรมจิตเพื่อสราง “สมาธิ” ใหอยูกับจิต

ในทุกขณะและยังเปนเหมือนการนำพาจิตใหนำไปสูการถายทอดความรูสึกของอารมณแหงสภาวะ

จิตขณะที่วางเปลามีสมาธิกำกับอยูเสมอหรือใหถายทอดลงในผลงานดวยการใช “ปญญา” กำกับ

ควบคุมการสรางรูปและการเผยรูปทรงสมมุติของกิเลสขณะที่แอบแฝงเรนรูปอยูภายในจิตหรือที่

เปนสภาวะของจิต ความนัยนี้ไดอาศัยการสื่อแสดงออกดวยผลสัมฤทธิ์ทางความรูสึกของจิตที่มี

สมาธิและสื่อผานภาษาทางนามธรรมของทัศนธาตุ (Visual Element) ตางๆใหผสานรวมเปน

เอกภาพทางสุนทรียศาสตรแตทวาแฝงไวดวย   นัยยะของความรูสึกในหวงแหงสภาวะจิตอันเสมือน

เปนดั่งพื้นที่วางภายในจิตที่หลบเรนรูปกายภาพแหง “กิเลส”
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ขั้นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม

! ผลงานในศิลปนิพนธนี้ไดมุงสรางจินตภาพในจิตนาการอันมีความนัยที่เปนการใหความ

หมายและสื่อความรูสึกถึงเปนกายภาพของมายาคติแหงกิเลสที่แสดงออกดวยรูปทรงอินทรีย 

(Organic Form)หรือรูปทรงทางธรรมชาติในรูปแบบนามธรรม (Abstract) ที่สื่อความรูสึกถึงความ

อึดอัดที่บีบรัดและกดดันที่เปนเหมือนสภาวะของจิตขณะที่ถูกกิเลสครอบงำแทรกแฝงตัวรวมอยู

ภายในที่วางของจิตซึ่งเปนเหตุปจจัยที่นำพาจิตไปสูหวงแหงความ “ทุกข” หรือทุกขภายในจิตใจของ

มนุษยเราทุกคน การนี้เปนเจตนาความตองการที่จะสื่อถึงสาระนามธรรมของพลังอำนาจแหงกิเลส

ที่สะทอนอารมณความรูสึกที่หดหู ความเศราหมองที่สอดคลองตามเนื้อหา แนวความคิดและ

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน ความสำคัญนี้ไดมุงอาศัยภาษานามธรรมทางทัศนศิลปมา

เปนเครื่องมือทางจิตและทางศิลปะในการสรางสื่อใหเปนกุศโลบายทางรูปทรงที่ใหความหมายถึง 

“สาระ” อันเปนสารัตถะของกิเลสในบริบทตางๆ โดยนัยของการกอรูปทรงที่สื่อถึงเปนสาระ

นามธรรมแหงกิเลสนี้ไดผนวกขึ้นจากทัศนธาตุ (Visual Element) ดังตอไปนี้คือ

! จุด (Point) สาระของการสื่อแสดงออกทางทัศนธาตุที่รวมอยูภายใตรูปแบบลักษณะของ

การใชจุดที่ใหความหมาย และสื่อความรูสึกโดยผานการสรางผลสัมฤทธฺของกระบวนการศิลปะ

ภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึก (Intaglio Printing Process) เทคนิค Mezzotint เปนสำคัญดวยเพราะ

กระบวนการภาพพิมพดังกลาวนี้เปนเทคนิควิธีการที่สามารถสรางคาน้ำหนักระหวางน้ำหนักที่ออน

ที่สุดมาเปนน้ำหนักที่เขมที่สุดไดอยางหลากหลาย และยังสามารถสรางรายละเอียดของรูปทรงได

อยางประณีตและมีลักษณเฉพาะตัวไดดี ดวยเพราะในประเด็นการแสดงออกดานสาระทางรูปทรงที่

ใหความหมายนั้นมีความจำเปนที่ตองอาศัยการสรางคาน้ำหนักในรายละเอียดที่มีความแตกตางกัน    

ระหวางคาน้ำหนักที่ออนที่สุดไปหาน้ำหนักที่เขมสุด โดยที่คาน้ำหนักเหลานี้จะผสมผสามรวมเขา

กันอยางเปนเอกภาพที่กลมกลืนของรายละเอียดที่ประกอบขึ้นดวย แสง เงา รูปทรง พื้นที่วาง และ

บรรยากาศ ประกอบกับการสื่อแสดงความหมายดวยคาน้ำหนักตางๆโดยผานบริบทเหลานี้ยอมตอง

สรางผงสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการผสานรวมกันของจุดสีดำที่มีขนาดและความหางระหวางขนาดที่

แตกตางกัน และเมื่อผนวกเขากันกับลักษณะของการเรียงตัวที่ทับซอนกันแลวจึงจักเกิดเปนพื้นที่

ของน้ำหนักออนและคาน้ำหนักเขมตางๆที่สามารถใหรายละเอียดของผลงานไดตรงตามเจตนาคือ

เปนคาน้ำหนักที่เกิดจากการผสานรวมกันของจุดเปนสำคัญ
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ภาพที่ 5  ภาพประกอบการสื่อความหมายทางทัศนธาตุ (Visual Element) 

! ! ! !  ในเรื่องของ จุด (Point)

! เสน (Line)  การสื ่อแสดงออกอันเนื ่องดวยจากเปนผลสัมฤทธิ ์ของเสนในผลงาน            

ศิลปนิพนธนั้นไดแฝงประเด็นนัยยะของการสื่อใชเสนที่มุงแสดงออกถึงอารมณความรูสึกภายใต

ความเคลื่อนไหวที่ไมหยุดนิ่ง (Movement) เสมือนเปนพลังของกิเลส หรือเปนลักษณะโดยธรรมชาติ

ของกิเลสที่ยอมไมสงบนิ่ง คือจะขยายตัวเปลี่ยนแปลงรูปอยูตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยูกับเหตุปจจัยที่ปรุง

แตงจิตที่จะกลับกลายมาเพิ่มพลังความไมสงบนิ่งที่มากขึ้นหรือที่เหมือนเปนการสรางเติมพลังใหกับ

กิเลสภายในจิตไดรุกคืบครอบคลุมและยึดครองที่จิตจนจิตนั้นตกอยูภายใตพลังอำนาจของการ    

เกี่ยวกระหวัดโดยกิเลสไปในที่สุด และเมื่อนั้นเองความทุกขของจิต ภายในจิตยอมจึงเผยกอรูปแสดง

ภาวะอารมณของกิเลสที่เปรียบเสมือนเปนพลังความเคลื่อนไหวที่ไมสงบนิ่งของการแสดงออกทาง      

รูปทรง (Form) ในผลงานดวย กลาวคือบริบทของเสนนั้นยังเปนเหมือนตัวกำหนดขอบเขตของรูป

ราง รูปทรงรวมไปพรอมกัน การนี้โดยนัยของเสนในผลงานจึงมีรูปแบบลักษณะที่ใหความหมาย

และความรูสึกตางๆที่สามารถวิเคราะหรูปแบบของเสนไดดังตอไปนี้ี้
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! เสนที่กำหนดขอบเขตของรูปราง รูปทรงในผลงานไดใหความหมายและสื่อแสดงความรูสึก

ถึงการม ี ( ตัวตน ) อยูจริงของกิเลสหรือรูปลักษณของรูปทรงกิเลสที่อิงอาศัยอยูในทามกลาง

บรรยากาศของพื้นที่น้ำหนักเขม - สีดำ (ที่วางภายในจิต) หรือพื้นที่วาง (Space) ในบริบทตางๆของ

ผลงาน

ภาพที่ 6  ภาพประกอบเสนที่กำหนดขอบเขตของรูปราง - รูปทรง

! เสนที่สื่อแสดงออกถึงความขัดแยงกันในภาวะอารมณของจิต อันมีรูปแบบที่ยอนแยงตาง

ทิศทางกันหรือเปนเสนที่ตัดกันในผลงานที่ใหความหมายและสื่อแสดงความรูสึกถึงภาวะอารมณที่

รุนแรงไมสงบนิ่งเหมือนอยูในหวงที่ถูกกิเลสรุกคืบเขาแทรกและยื้อแยง เปนอาการขณะที่ถูกบีบรัด

ใหอึดอัด กดดัน เปนความขัดแยงในภาวะทางอารมณของจิต ภายในจิตที่ไมสุขสงบนิ่ง คือ           

เปนความเคลื่อนไหวในสภาวะทางอารมณแหงทุกขภายในจิตใจเรา
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ภาพที่ 7  ภาพประกอบเสนที่สื่อแสดงออกถึงความขัดแยงกัน

! เสนที่สื ่อแสดงออกถึงความสอดคลองที่เชื ่อมโยงและกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน      

หรือเปนรูปแบบลักษณะของเสนที่ทับซอนกันในผลงานที่ใหความหมายและสื่อแสดงความรูสึกถึง

การขยายตัวเติบโต เหมือนเปนความเคลื่อนไหวที่ไมหยุดนิ่ง (Movement) ประกอบกับยังให      

ความหมายที่รวมไปถึงการผสานเขากันของรูปทรงยอยๆในลักษณะที่คลายกับเปนการผสานหลอม

เขากันในแบบของการกอรูปเพื่อสรางเอกภาพทางสุนทรียศาสตรที่สื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหว

ภายในโครงสรางรูปทรง หรือเปนการกอรูปกายภาพของมายาคติใหรวมตัวเขากันเพื่อแสดงพลัง

ความเคลื่อนไหวที่เติบโตอยูตลอดเวลาในลักษณะของลับลวงพรางที่ไมหยุดนิ่งซึ่งเปนนัยยะทางดาน

กายภาพของรูปทรง (Form) หรือเปนตัวตนของกิเลสในรูปแบบลักษณะและขนาดที่แตกตางกัน
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ภาพที่ 8  ภาพประกอบเสนที่สื่อถึงความสอดคลองเชื่อมโยง

! รูปทรง (Form) การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธอยูภายใตเจตนาของการสื่อสะทอนถึง

จินตภาพแหงตัวตนของกิเลสในจิตนาการที่สรางรูปทรงใหมีนัยยะเปนเสมือนกายภาพรูปธรรมของ

มายาคติแหงกิเลสในบริบทรูปแบบเชิงสัญลักษณหรือที่ใหความหมายถึงการเปน“สัญญะของกิเลส” 

ที่เปนการแสดงออกทางรูปทรงเชิงสมมติที่สื่อนัยยะถึงกิเลสอันปราศจากรูป หรือไรรูปในระบบ

ความเชื่อที่รวมเปนมิติทางวัฒนธรรมไทยพุทธ ทวาเปนการจินตภาพสรางรูปทรงใหเปนเหมือนตัว

ตนของกิเลสในจินตนาการความคิดขณะที่กอตัวเผยรูปขึ้นภายในที่วางของจิตใจมนุษย การนี้จึงได

สมมุติสรางใหเปนรูปทรงเชิงสัญลักษณที่อาศัยวิธีการลดทอนรูปทรงอินทรียในบริบทตางๆ และนำ

มาผสานกอรูปสรางขึ้นใหมที่ใหความหมายรวมอยูกับแสงสวาง (แสงแหงธรรม แสงแหงปญญา) 

ประกอบกับมีนัยยะที่เหมือนเปนการกอเกิดเผยรูปแบบขึ้นมาจากภายใน (ที่วางของจิต) สูภายนอก 

และสรางรูปทรงใหสอดคลองเชื่อมโยงเขากันหรือเพื่อใหผสานรวมจนกอตัวขึ้นเปนรูปแบบของรูป

ทรงธรรมชาติ หรือรูปทรงอินทรีย (Organic Form) ที่ใหความหมายและสื่อความรูสึกถึงการขยาย

ตัวที่เติบโตไมหยุดนิ่งและมีสัณฐานแหงรูปทรงที่สามารถจะแปรเปลี่ยนแปลงไปมาไดอยูตลอดเวลา 

หรือเปนการประกอบเขากันของรูปทรงอิสระ (Free Form) ยอยๆที่สอดคลองตามเนื่อหา            

แนวความคิด ผนวกกับเปนเจตนาอีกนัยหนึ่งในการแสดงออกทางรูปทรงที่มุงสาระของการสื่อ

ความสำคัญถึงพัฒนาการการคลี่คลายรูปแบบรูปทรงที่มาจากรูปทรงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต       
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อาทิเชน ตนไม รากไม ตนกาฝาก หรือรูปทรงที่ปรากฎในบริบททางธรรมชาติแวดลอมทั่วไปที่ให

ความหมาย และสื่อความรูสึกถึงพลังของการยึดตรึง การยึดโยงที่เกาะเกี่ยวบีบรัด โอบรัด หรือบาง

เลื่อนไหล เคลื่อนไหวที่เหมือนเปนการขยายตัวเติบโตเปลี่ยนแปลงอยูเสมอทวาไมหยุดนิ่ง ความนัย

เหลานี้ที่ไดอาศัยวิธีการสรางรูปแบบดวยลักษณะของการผสมผสานรวมเขากันใหเปนเอกภาพของ

รูปทรงทางสุนทรียในบริบทและขนาดตางๆ ที่ใหความหมายและสื่อความรูสึกที่เปนเสมือนรูปทรง

ของกิเลสในจินตนาการและใหสาระนามธรรมที่สื่อถึงพลังอำนาจของกิเลสขณะที่เรนแฝงอยูภายใน

ที่วาง (Space) ของจิต หรือการแฝงนัยยะแหงรูปและนามที่รวมอยูในทามกลางบรรยากาศที่ลี้ลับที่

เสมือนเปนสภาวะแหงทุกขของจิตภายในจิต 

! น้ำหนัก (Value) ผลงานศิลปนิพนธไดใหความสำคัญกับการสื่อแสดงออกในประเด็นเรื่อง

ของคาน้ำหนักที่เปนผลสัมฤทธิ์ของกระบวนทางศิลปะภาพพิมพที่ใหรูปแบบเปน 2 มิตคือการสราง

มิติที่ลวงตาใหลึกเขาในระนาบ 2 มิติของพื้นผิวภาพ การนี้ในการแสดงออกไดมุงสรางคาน้ำหนัก

ออนและคาน้ำหนักเขมที่ผสานรวมอยูในรายละเอียดสวนตางๆของผลงานเนื่องดวยเพราะเจตนาใน

การใหความหมาย และการสื่อความรูสึกนั้นบางอาจมีพรมแดนขอจำกัดทางการมองเห็นในมุมมอง

ตางๆของผูชม ความนัยประเด็นนี้จึงจำเปนตองอาศัยกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพที่มีลักษณะ

เฉพาะพิเศษในการสรางคาน้ำหนักของแสงและเงาเพื่อถายทอดมิติความลึกที่ลวงตาในแบบ 2 มิติ  

เจตนาดังนัยยะนี้ยอมก็เพื่อการลวงความรูสึกที่จะสอดคลองไปกับมุมมองตางๆของผูชมในขณะดู

ผลงาน และเพื่อการเผยความนัยอันเปนสาระนามธรรมของกิเลสที่เปรียบเสมือนเปนมนตสะกด   

ดังนั้นผลงานศิลปนิพนธของขาพเจาจึงมุงอาศัยการสรางคาน้ำหนักที่มีความแตกตางกันมากๆ      

ดวยการสรางรายละเอียดของน้ำหนักที่สรางบรรยากาศในผลงานหรือที่ใหความหมาย และสื่อความ

รูสึกออกซึ่งสามารถวิเคราะหบริบทของน้ำหนักไดเปนดังนี้ คือ

! น้ำหนักออน หรือ ขาว  ของผลงานศิลปนิพนธมุงสื่อแสดงออกโดยแฝงความนัยแหง        

รูปแบบมิติของแสง และแสงดังนัยยะนี้นั้นเปรียบเสมือนเปนแสงในอุดมคติที่สื่อถึงการเปนแสง

แหงธรรมหรือแสงแหงปญญาหรือเปนแสงที่ไมมีอยูจริงในบริบททางธรรมชาติ โดยนัยของแสงใน

ลักษณะนี้ที่ไดเผยความสำคัญดวยวิธีการสรางคาน้ำหนักออนหรือขาว เพื่อมุงการสื่อแสดงออกถึง

การเปนแสงแหงความสุขสงบภายในจิตใจที่สะทอนความหมายผานทางคาน้ำหนักออนหรือ     

ความขาวเรืองในระดับของความสวางและขาวที่ใหความแตกตางของคาน้ำหนักออนหรือขาว      

ตางกันออกไป ที่เปรียบไดกับการเปนความสุขสวางที่บริสุทธิ์สะอาดงามของแสงจากปลายเทียน

พุทธบูชาที่จุดบูชาพระรัตนตรัยดวยความศรัทธา ความสำนึกในคุณของพระรัตนตรัยที่เปนวิถ ี             

ของการปฎิบัติดวยการสักการะบูชาโนมนอมนำจิตเขาสูหนทางที่จะนำพาจิตใจใหดำเนินไปสูบริบท
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ชีวิตของพุทธะหรือเพื่อสรางพุทธสภาวะภายในจิตเพื่อใหจิตไดอิสระ ตื่นอยู เบิกบาน บริสุทธิ์ สวาง 

สงบเย็นไดก็ดวยบริบทของแสงดังนัยยะนี้ที่เปรียบเปนดั่งแสงแหงรสพระธรรม แสงแหงธรรม แสง

แหงพุทธิปญญาที่บริสุทธิ์ที่สามารถจะเผยความตื่นรูตามทันและเห็นตัวตนแทจริงของกิเลสภายใน

จิตได และเปนกุศโลบายของเจตนาที่มุงใชเพื่อใหเปนแสงแหงปญญาที่เฉพาะของแตละบุคคลอันจัก

นำจิตไปสูการพิจารณาเห็นความทุกขและเห็นวิธีที่จะขจัดกองกิเลสแหง “ทุกข” ใหพนออกไปจาก

จิตใจของเรา

ภาพที่ 9 ภาพประกอบแสดงคาน้ำหนักออน หรือ ขาวเรืองของรูปทรงแสง (ดอกบัว)
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! น้ำหนักกลาง หรือ เทา  เปนน้ำหนักที่แสดงถึงการมีอยูของรูปทรง (Form) หรือตัวตนของ

กิเลสในทามกลางบรรยากาศพื้นที่ของแสง และ เงาโดยที่รูปทรง และรายละเอียดที่ปรากฎความ

ชัดเจนอยูในระดับที่แตกตางกันและบางก็ถูกกลืนหายเขาไปในบรรยากาศของคาน้ำหนักระหวาง

เขมและดำหรือเปนดั่งหวงแหงพื้นที่วาง (Space) ของทุกข และในขณะเดียวกันบางก็เผยปรากฎรูป

กายภาพของกิเลสที่ชัดเจนเมื ่อไดสัมผัสกับคาน้ำหนักขาวของแสงมากระทบ โดยนัยนี้จึงมี       

ความหมายที่เปนเหมือนสื่อกลางที่ประสานเชื่อมโยงระหวางความสวางกับความมืดหรือความมืด

สลัวที่สื่อถึงการเปนทั้งพื้นที่วาง หวงเวลา และสภาวะของความรูสึกถึงความทุกขหรือการมีอยูของ

กิเลสภายในจิตที่จะสรางความขุนมัวที่คลุมเครือและความเศราหมองอันเปนสภาวะแหงทุกขภายใน

จิต โดยนัยเหลานี้ยังผนวกกับความหมายที่สื่อความรูสึกถึงความไมสงบนิ่งที่จิตและจะแปรเปลี่ยน

มาเปนความไมแนนอนที่เปรียบไดดั่งเปนพลังแหงตัวตนของกิเลสขณะที่เคลื่อนไหว เลื่อนไหล 

เติบโต ไมหยุดนิ่งของกิเลส หรือเปนหวงสภาวะแหงความทุกขภายในจิตใจที่เนื่องดวยเพราะถูก

กิเลสเขาครอบงำ

ภาพที่ 10 ภาพประกอบแสดงคาน้ำหนักกลาง หรือ เทา
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! น้ำหนักเขม หรือ ดำ เปนคาน้ำหนักที่ใหความหมายสำคัญอีกนัยหนึ่งในการสื่อแสดงออก

ทางอารมณ ความรูสึก เนื่องดวยเพราะนัยยะของคาน้ำหนักที่เขมหรือดำที่ใชนี้ในผลงานจะใหความ

หมายถึงเปนตัวกำหนดขอบเขตรูปรางของรูปทรง (กิเลส) ที่สื่อแสดงความหมายและความรูสึกถึง

เปนสภาวะแหงทุกขที่บีบรัด อึดอัด กดดัน ขุนมัว และความเศราหมองภายในจิตใจหรือที่เรนแฝงอยู

ในพื้นที่ของจิต 

ภาพที่ 11 ภาพประกอบแสดงคาน้ำหนักเขม หรือ ดำ
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ขั้นตอนการแสดงออกทางเทคนิควิธีการ

C ในการสื่อความหมาย แสดงความรูสึก ที่สอดคลองตามเนื้อหา แนวความคิดของผลงาน

ศิลปนิพนธที่ตองการสื่อแสดงออกในประเด็นความสำคัญของ “ปญญา” ที่สอดคลองกับนัยยะทาง

ปญญาตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาที่มุ งสอนใหตองตระหนัก 

ฉุกคิดถึงการใช “สติ” เพื่อใหรูเทาทันในสภาวะของ “จิต” ตนเองอยูทุกขณะจิตอันเปนหนทางของ

การดับ พน คลาย “ทุกข” และในการที่จะแสดงออกถึงสภาวะทางอารมณภายในของจิตนั้นจึงตอง

อาศัยการแสดงออกในรูปแบบแนวทางของศิลปะนามธรรมเพื่อการใหความหมายและสื่อความรูสึก

ถึงอารมณของจิตที่อาศัยสื่อองคประกอบของทัศนธาตุหรือเพื่อสื่อใหรับรูถึงความรูสึกตางๆโดย

ผานทางขาน้ำหนัก อาทิเชน น้ำหนัก (Value) มุงเนนการใชคาน้ำหนักที่เขม หรือ ดำเพื่อสื่อ      

ความรูสึกที่ลึกลับ กดดัน และความเศราหมอง หรือ รูปทรง (Form) ในบริบทตางๆที่มุงใหความ

หมายและสื่อความรูสึกถึงการมีตัวตนที่เปนดังรูปรางรูปทรงกายภาพของกิเลสที่แสดงความหมาย

ในแบบของมายาภาพหรือมายาคติ หรือเหมือนเปนการจำลองการมีอยูของสภาวะจิตขณะนั้นๆดวย

อุบายวิธีของกระบวนการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพที่มีลักษณะการแสดงออกในรูปแบบ 2 มิติที่

สรางใหเกิดการรับรูถึงสถาวะของ “จิต” ที่ถูก “กิเลส” แอบแฝงเขามาซอนตัวจนสามารถกำกับ

ควบคุม และ ครอบงำจิตของมนุษยใหตองดำเนินไปสูหวงแหงความ “ทุกข” โดยนัยยะของประเด็น

ในการสื ่อสาระขางตนเหลานี ้ที ่เปนเสมือนขอบเขต หรือกรอบขอกำหนดในการสื ่อแสดง          

ความหมายและความรูสึกของผลงานชุด “มายาคติแหงกิเลส” 

! อีกนัยหนึ่งของประเด็นสาระ คือ การที่จะสื่อแสดงความรูสึกถึงตัวตนหรือการมีอยูจริงของ

กิเลสที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจของมนุษยไดนั ้นจึงตองอาศัยอุบายวิธีในการสื่อแสดงออกดวยวิธี         

การสรางบรรยากาศที่ใหความรูสึกถึงความลึกลับ อึดอัด กดดัน และความเศราหมอง เปนนัยยะที่

เสมือนวามีอยูจริง ขาพเจาจึงไดเลือกใชการสื่อแสดงออกผานทางกระบวนการสรางสรรคศิลปะ

ภาพพิมพดวยกระบวนการของภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึก (Intaglio Printing Process) เทคนิค 

Mezzotint ที่มีลักษณะธรรมชาติในการสื่อแสดงออกของรายละเอียดไดอยางละเมียดละไม และยัง

สามารถสรางคาน้ำหนักไดหลากหลายที่ใหความนุมนวล และกลมกลืนกัน ความสำคัญอีก     

ประการหนึ่ง คือ การสรางสรรคศิลปะภาพพิมพในกระบวนการภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึก 

( Intaglio Printing Process ) เทคนิค Mezzotint นี้นั้นยังตองผนวกกับการอาศัยความเพียรพยายาม 

ความมุมานะ และความอุสาหะอยางสูงในตลอดทุกๆขั้นตอนของกระบวนการสรางแมพิมพ       

และการพิมพ เนื ่องดวยเพราะการตองใชเวลาในการสรางสรรคผลงานที ่ยาวนานจึงตองมี                   
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“สต ิและ สมาธิ” กำกับอยูในทุกขณะ อันเปนวีถีหนทางของการปฎิบัติงานที่สอดคลองกับการสราง 

“สติ” เพื่อมีสติในการกำหนดรูสภาวะ “จิต” หรือเพื่อสราง “สมาธิจิต” ที่รวมอยูภายใตบริบททาง

พระพุทธศาสนาและที่สอดคลองกับเนื้อหาแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ     

เนื่องดวยเพราะการจะนำพา  “สติ” เพื่อใหรูตื่นตามทันในสภาวะทางอารมณของจิตหรือสภาวะ 

“จิต” ไดในทุกขณะนั้นจึงเสมือนเปนการสกัดกั้น ยับยั้งจิตมิใหเปดรับหรือเปนหนทางในการกอ

กำเนิดซึ่งตัวตนของ “กิเลส ” ภายในจิตได

! การสรางภาพรางผลงาน ( Sketch )

! ตามที่ขาพเจาไดมุงศึกษาคนควาขอมูลสนามจากหลายแหลงที่ใหความหมายในบริบทตางๆ  

อาทิเชน ขอมูลทางธรรมชาติวิทยาของพืช ตนไม เพื ่อกระตุนสรางแรงบันดาลใจในการ              

สรางสรรคผลงานดังเชนขอมูลเอกสารทางวิชาการ หนังสือพุทธปรัชญาและศาสนา หลัธรรม        

คําสอนทางพระพุทธศาสนาที่รวมดวยกับการประพฤฎิปฎิบัติในการสํารวจพิจารณาจิต สติ         

ของตนเองอภายใตระบบ “ธรรมะ” โดยเฉพาะการพิจารณาในประเด็นของความอยากและความ  

ตองการที่เนื่องดวยเพราะจากแรงขับสายของจิตที่มีผลตอกระบวนการทางจิตและความสำนึกใน

กุศลกรรม ขอมูลเหลานี้ที่นำมาสรุปประมวลผลดวยการวิเคราะห สังเคราะห และตีความในการ

กำหนดหลักคิดที่ใหประเด็นทางศิลปะภายใตเนื้อหาแนวคิดและความสําคัญของเรื่องที่ศึกษาที่

จะนําไปสูการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการสรางสรรคผลงานภายใตบริบทแหงกระบวนการของศิลปะ

ภาพพิมพตามที่กำหนดไวในโครงการ ฯ ศึกษานี้

ภาพที่ 12 ภาพประกอบขอมูลทางดานรูปแบบทางกายภาพของรูปทรงอินทรีย (รากไม)
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ภาพที่ 13 ภาพประกอบขอมูลดานรูปแบบทางกายภาพของรูปทรงอินทรีย (แสงเทียน)

ภาพที่ 14 ภาพประกอบขอมูลดานรูปแบบทางกายภาพของรูปทรงอินทรีย (ดอกบัว)
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ภาพที่ 15 ภาพประกอบขอมูลดานรูปแบบทางกายภาพของรูปทรงอินทรีย (กาฝาก)
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! การจินตนาการสรางรูปแบบ รูปทรง และรายละเอียดภายในรูปทรงที่ใหความหมายและสื่อ

แสดงสาระนามธรรมที่เปนจินตภาพถึงตัวตนหรือพลังอำนาจของกิเลส การนี้การจินตภาพสรางรูป

แบบทางดานรูปทรงในจินตนาการไดกำหนดสรางรูปกายภาพสมมติขึ้นกอนเพื่อใหเปนภาพราง     

ตนแบบ (Sketch) ผลงานที่อาศัยวิธีการของการจัดวางองคประกอบขอมูลภาพดวยการลดทอนหา

โครงสรางรูปทรงที่เหมาะสมตามที่กำหนดไวถึงการกำหนดสรางรายละเอียดภายในรูปทรงที่ให

ความหมายและสื่อความรูสึกที่สอดคลองกับเนื้อหาแนวความคิดจากการตีความขอมูลในบริบท

ตางๆเพื่อสรางรูปทรงและองคประกอบยอยภายในรูปทรงที่ผสานกอรูปแบบขึ้นจากรายละเอียด   

น้ําหนัก แสง เงา และบรรยากาศที่ใหความเหมาะสมลงตัวหรือเปนเหมือนการสรางเอกภาพทาง     

สุนทรียศาสตรภายในผลงานที่ใหความหมายทางสาระนามธรรมในแบบรูปธรรม และนามธรรมที่

สอดคลองกับเนื้อหาแนวความคิดของการสรางสรรค ประกอบกับใหผลสัมฤทธิ์ในดานคุณคาทาง   

สุนทรียศาสตรดวยหลักคิดภายใตระบบ “ธรรมะ”

ภาพที่ 16 ภาพแนวทางการดัดแปลงขอมูลสนาม
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ภาพที่ 17 ภาพแนวทางการสรางรูปทรงจิตภาพในจินตนาการ
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! การทดลองหากระบวนการแสดงออกที่เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา แนวความคิด        

รูปแบบ เรื่องราว และรายละเอียดตางๆของผลงานดวยเพราะประเด็นเหลานี้อยูภายใตเจตนาใน     

การสรางความเปนไปไดที ่สอดคลองกับธรรมชาติของการแสดงออกทางศิลปะภาพพิมพและ            

มีลักษณะเฉพาะตนของผลงานภายใตกรอบแนวความคิดที่อาศัยบริบทแหงกระบวนการสรางสรรค

ศิลปะภาพพิมพดวยกรรมวิธีของภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึก (Intaglio Printing Process) เทคนิค

ภาพพิมพ Mezzotint มาใชเปนเครื่องมือในการสราง “สื่อ” ผลงานศิลปะดวยอุบายวิธีของการสราง

ผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาและสรางสรรคผลงานตามโครงการศิลปนิพนธ

ภาพที่ 18 ภาพการทดลองหาแนวทางในการแสดงออกที่เหมาะสม
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ภาพที่ 19 ภาพแสดงกลุมภาพรางผลงาน (Sketch)

36



อุปกรณที่ใชในการสรางสรรคC

สามารถลำดับออกไดเปนดังนี้ คือ

- อุปกรณในการสรางภาพรางผลงาน (Sketch) อาทิเชน

! ! 1.กลองถายภาพบันทึกขอมูลสนาม (ขอมูลการสรางสรรค)

! ! 2.คอมพิวเตอรที่มีโปรแกรม Adobe Photoshop

- อุปกรณสรางแมพิมพภาพพิมพโลหะรองลึก เทคนิค Mezzotint

! ! 1.แมพิมพแผนทองแดง (Copper plate)

! ! 2.เครื่องมือทำรองลึกบนพื้นผิวหนาแมพิมพ (Mezzotint Rocker)

! ! 3.เครื่องมือในการลบผิวหนาแมพิมพ (Burnisher) เพื่อการสรางคาน้ำหนักออน 

! !   และรายละเอียดผลงาน

! ! 4.เครื่องมือในการลบผิวหนาแมพิมพเพื่อสรางคาน้ำหนักเขม (Scraper)

- อุปกรณในการพิมพภาพพิมพเทคนิค Mezzotint

-  แทนพิมพภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึก

- ลูกกลิ้งที่ใชในงานภาพพิมพ

- หมึกพิมพที ่ผ านการเตรียมเพื ่อสรางคุณลักษณะทางกายภาพที ่เหมาะสม          

สําหรับการพิมพภาพผลงานในกระบวนการภาพพิมพแมพิมพ โลหะรองลึก

(Intaglio Printing Process) เทคนิค Mezzotint

- กระดาษภาพพิมพ Fabriano แบบหนา 220 gsm.

- กระดาษบรูฟ

- น้ํามันสน

- ทินเนอร 

- ผาสําหรับเช็ดหมึกบนแมพิมพกอนทำการพิมพภาพผลงาน

- ฯลฯ
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ขั้นตอนในการสรางสรรคผลงาน

! ขาพเจาสื่อแสดงออกทางเนื้อหาแนวความคิดที่ ีอาศัยบริบทแหงกระบวนการของศิลปะ

ภาพพิมพดวยกรรมวิธีการในกระบวนการภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึก (Intaglio Printing 

Process) เทคนิค Mezzotint ซึ่งเปนเทคนิคที่สามารถตอบสนองตอการแสดงออกทั้งในประเด็นดาน

เนื้อหา ความคิด รูปแบบ โดยเฉพาะในเรื่องของการสรางรายละเอียดผลงานขึ้นจากการผสานกอรูป

ของคาน้ำหนักและแสง เงาและทัศนธาตุทางทัศนศิลปในบริบทตางๆใหกลมกลืนเปนเอกภาพทาง

สุนทรียศาสตรที่ใหคุณคา ความหมาย ความรูสึกที่สอดคลองกับการแสดงออกทางดานเนื้อหา      

แนวความคิด รูปแบบ และธรรมชาติของกระบวนการเทคนิคดวยเพราะภาพพิมพเทคนิค Mezzotint 

นี้นั้นเปนกระบวนการเทคนิคภาพพิมพที่ตองอาศัยความเพียรพยายาม ความมุมานะ และความ    

อุสาหะอยางสูงในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำแมพิมพ “สื่อกลาง” แมพิมพแผนทองแดง     

ผนวกกับเปนเทคนิควิธีการที่ตองสรางคาน้ำหนักที่เขมสุด หรือ ดำสนิทใหกลับกลายมาเปนคา     

น้ำหนักที่ออนสุด หรือขาว โดยนัยของวิธีการเหลานี้จึงเปรียบเสมือนเปนกระบวนการของการ

สำรวจพิจารณาภายในจิตหรือเปนการกำหนดจิตทำ  สมาธิจิต ใหอยูในอารมณใดอารมณหนึ่งและ

เปนอารมณเดียว คือ สงบเปนสมาธิ หรือที่เหมือนกับการใฝใจใหจดจออยูกับการสรางแมพิมพบน

แผนทองแดงที่ตองใชระยะเวลานานตลอดทุกขั้นตอนจนกวาจะไดผลสัมฤทธิ์ทางเทคนิคการ

สรางสรรคใหออกมาเปนภาพผลงานภาพพิมพที่สมบูรณตามเจตนา กลาวคือสาระของกระบวนการ

เทคนิคภาพพิมพขางตนเหลานี้ที่เปรียบเสมือนเปนวิถีหนทางของการกำหนดจิต สติ และสราง

สมาธิจิตดวยปญญา ซึ่งโดยนัยของวิธีการนี้จึงสอดคลองกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

อันเปนหลักคิดที่นำมาสูการเปนเนื้อหาแนวความคิดหรือกุศโลบายที่มุงใหอนุสติแกทั้งตนเองและ

เพื่อนมนุษยเพื่อใหตระหนัก ฉุกคิดและรูเทาทันชีวิตดวยการประพฤติปฎิบัติตามแนวทางของหลัก

พุทธปรัชญาภายใตระบบ “ธรรมะ” ที่หมายรวมถึงการเปนประเด็นนัยยะธรรมที่สอดคลองกับ   

แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธดวย

! ขั้นตอนในการสรางสรรคผลงานสามารถวิเคราะหแนวทางของกระบวนการหลักๆได       

ดังน ี้คือ
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! 1. กระบวนการสรางแมพิมพเทคนิค Mezzotint ที่ลำดับขั้นตอนของกระบวนการออกได

เปน 2 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ

! ! 1.1 กระบวนการสราง “สื่อกลาง” แมพิมพ ในการสรางแมพิมพที่จะใหผลสัมฤทธิ์ใน

การกลับคาน้ำหนักจากเขมสุด หรือดำใหมาสูคาน้ำหนักที่ออนสุด หรือขาว และรายละเอียดตางๆ

ในผลงานนั้นยอมจำเปนจะตองอาศัยเครื่องมือชนิดพิเศษในการสรางพื้นผิวหนาแมพิมพที่เรียกวา 

Mezzotint Rocker ซึ่งมีลักษณะเปนเข็มขนาดเล็กๆเรียงตัวกันเปนแนวยาว  และการนี้จึงจำเปน    

ตองโยก Rocker ไปมาตามทิศทางที่เปนระบบลงบนผิวหนาแผนทองแดง (แมพิมพ) จนเกิดรองลึก  

ที่เรียงตัวตอกันเปนเสนโคงสลับฟนปลาและในขั้นตอนนี้จำเปนจะตองกระทำใหทับซอนกันแบบ

ทบทวีคูณไปมาอยางเปนระบบที่สม่ำเสมอจนทั่วทั้งผิวหนาแมพิมพที่โดยรวมของจำนวนราว

ประมาณ 16 ทิศทางจนเกิดเปนรองลึกเพื ่อการรองรับการอุ มหมึกพิมพชนิดละเอียดไดดี                  

ในกระบวนการของการสรางแมพิมพดวยวิธีการในลักษณะนี้จะตองอาศัยความมีระบบระเบียบที่

เปนแบบแผนรวมดวยกับความใจเย็น ความอดทน และ ความอุสาหะพยายามเปนอยางสูงที่เสมือน

เปนการใครครวญพิจารณาจิตทำสมาธิจิตใหกอเกิดเปนพลังแหงจิต สติ ที่รวมดวยกับการใชปญญา

ใหรู คิดตามทันอารมณของจิตหรือการเคลื่อนไหวทางรางกายและภายในที่วางของจิตดวยการ

กำหนดควบคุมดวยการใชสมาธิ และการมีสติมาสำรวจพิจารณากำกับจิตตนใหรูตื่นตามทัน หรือ     

รูเทาทันการกระทำในทุกหวงขณะนั้นๆอยูเสมอ

ภาพที่ 20  ภาพตัวอยางแสดงกระบวนการสราง “สื่อกลาง” แมพิมพ
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! ! 1.2. กระบวนการสรางคาน้ำหนักลงบนแมพิมพ กลาวคือการสรางคาน้ำหนักตางๆลง

บนแมพิมพนั้นจำเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยเครื่องมือเฉพาะพิเศษสำหรับกระบวนการทางเทคนิค 

Mezzotint นี้เทานั้นอาท ิ คือ Scraper และ Burnisher ที่มีลักษณะเปนเหล็กแหลมใชสำหรับฝนถู 

หรือ ขูดลงบนผิวหนาแมพิมพที่ผานขั้นตอนการเตรียมผิวหนาดวยเครื่องมือ Mezzotint Rocker     

มาแลว ซึ่งในวิธีการนี้นับเปนขั้นตอนของการกระทำเพื่อใหเกิดรองลึกที่มีความตื้น -  ลึกที่นอยลง 

ทวาเหมาะสมตอการรองรับหรืออุมหมึกพิมพไดดีในปริมาณที่เหมาะสมกวาบริเวณพื้นที่อื่นๆจน

กลับกลายมาเปนคาน้ำหนักเทาในระดับความเขมตางๆในที่สุด ในวิธีการนี้ยอมจึงจำเปนที่จะตอง

อาศัยการมีสมาธิอยางสูงและการมีสติที่ใสใจ ใฝจดจอเพื่อกำหนดจิตหรือกำกับควบคุมจิตใหตื่นรู

ตามทันอยูกับปจจุบันขณะในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรางแมพิมพความนัยเหลานี้ที ่เปน

เสมือนการใชปญญาสำรวจพิจารณากำกับที่ควบคูรวมไปกับการกำหนดรูที่จิตของตนเอง กลาวคือ

ในชวงของกระบวนการนี้ที่เปนเหมือนอุบายวิธีหรือเครื่องมือทางจิต สต ิและปญญาที่นำพาจิตไปสู

การพิจารณาเพื่อเปดเผยตัวตนที่แทจริงของกิเลสซึ่งหลบเรน แอบแฝงอยูภายในที่วางของจิต

ภาพที่ 21 ภาพตัวอยางแสดงการสรางคาน้ำหนักลงบนพื้นผิวหนาแมพิมพ

40



! 2. ขั้นตอนในการพิมพภาพภาพพิมพเทคนิค Mezzotint แบงออกเปน 3 ขั้นตอนที่สำคัญ

ดังนี้ คือ

! 2.1 ขั้นตอนการเตรียมกระดาษพิมพหรือการทำชื้นกระดาษ ตองนำกระดาษที่จะใชใน

การพิมพไปแชลงในน้ำสะอาดเพื่อทำใหเยื่อกระดาษนั้นซึมซับน้ำจนออนตัวลงอยูในสภาพที่ออน

นุมทั่วทุกบริเวณของพื้นที่ทั้งหมดของแผนกระดาษ เพื่อที่จะสามารถซึมซับหมึกพิมพในระหวาง

กระบวนการพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพที่ใหผลสัมฤทธิ์ทางดานรายละเอียดและน้ำหนักตางๆของ

ผลงานไดอยางชัดเจน

! ! 2.1.1 นำกระดาษที่ตองการใชในการพิมพแชลงในน้ำเปลาที่สะอาด และพักทิ้งไว

ราวประมาน 5 นาที (ภาพที่ 1)

! ! 2.2.2 นำกระดาษขึ้นจากน้ำและนำกระดาษบรูฟมาซับลงบนแผนกระดาษที่ผาน

การแชน้ำแลว (ภาพที่ 2)

! ! 2.2.3 ใชมือลูบเบาๆที่กระดาษบรูฟจนทั่วแผนเพื่อเปนการซับน้ำสวนเกินที่ติดอยู

บนกระดาษพิมพใหทั่วหรือสม่ำเสมอเทากันทั้งแผน (ภาพที่3)

!

ภาพที่ 22 ภาพตัวอยางแสดงขั้นตอนการทำชื้นกระดาษพิมพ
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! 2.2 ขั้นตอนการเตรียมหมึกพิมพเพื่อการพิมพภาพพิมพเทคนิค Mezzotint

! ! 2.2.1 นำหมึกพิมพสีตางๆที่ตองการผสมมาเทียบดูปริมาณสัดสวนของสี(ภาพที่ 1)

! ! 2.2.2 ใชเกียงปาดสีมาผสมเนื้อสีใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน(ภาพที่ 2)

! ! 2.3.3 นำลูกกลิ้งยางมากลิ้งหมึกเพื่อเตรียมขั้นตอนการอุดหมึก(ภาพที่ 3)

ภาพที่ 23 ภาพตัวอยางแสดงขั้นตอนการเตรียมหมึกพิมพ

! 2.3 กระบวนการพิมพภาพพิมพเทคนิค Mezzotint สามารถลำดับไดเปน 3 ขั้นตอนหลักๆ

ดังนี้ คือ

! ! 2.3.1 ขั้นตอนการอุดหมึกพิมพ คือการนำหมึกภาพพิมพที่ผานการปรับสภาพของ

เนื้อหมึกจนไดความเหมาะสมแลวปาดลงไปบนผิวหนาของแผนแมพิมพที่ไดเตรียมไวใหทั่วเพื่อ

เปนการทำใหหมึกพิมพนั้นผนึกลงในรองบนพื้นผิวหนาของแมพิมพ

ภาพที่ 24 ภาพตัวอยางแสดงวิธีการอุดหมึกพิมพลงในรองบนผิวหนาแมพิมพ
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! ! 2.3.2 ขั้นตอนการเช็ดหมึกพิมพสวนที่เกินออกจากรองและออกจากสวนบนของ

พื้นผิวหนาเพลทแมพิมพเพื่อเปนการเผยใหเห็นคาน้ำหนักหรือรายละเอียดในสวนตางๆของแม

พิมพที ่จะมีคาน้ำหนักและรายละเอียดที่ไกลเคียงกับภาพผลงานจริงที ่ผานขั ้นตอนการพิมพ   

เรียบรอยแลว

ภาพที่ 25 ภาพตัวอยางแสดงขั้นตอนการเช็ดหมึกพิมพ

! ! 2.3.3 ขั้นตอนการนำแมพิมพ และกระดาษเขาแทนพิมพซึ่งในขั้นตอนนี้ตองอาศัย

แทนพิมพที ่ม ีแรงกดอัดสูงเฉพาะสำหรับการพิมพภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึกเทานั ้น           

ความสำคัญนี้ยอมก็เพื่อเปนการดึงหรือดูดซับหมึกพิมพที่ฝงตัวยึดติดอยูภายในรองลึกบนผิวหนา

ของแมพิมพใหเกาะติดกลับขึ้นมาปรากฎเปนภาพบนระนาบผิวหนาของกระดาษพิมพ หรือเปนขั้น

ตอนของการเผยใหเห็นคาน้ำหนัก และรายละเอียดตางๆที่ไดสรางไวบนผิวหนาแมพิมพใหปรากฎ

เปนภาพผลงานในรูปแบบของน้ำหนักและรายละเอียดที่แทจริงของผลงานหรือเปนการพิมพใหติด

เปนภาพลงบนกระดาษพิมพที่เปนผลงานภาพพิมพตนแบบ (ตนฉบับ) โดยสมบูรณ

ภาพที่ 26 ภาพตัวอยางแสดงการพิมพผลงานภาพพิมพเทคนิค Mezzotint
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! ประเด็นความสำคัญของกระบวนการภาพพิมพแมพิมพโลหะรองลึกเทคนิค Mezzotint 

ตามที่กลาวมาขางตนนี้จึงเปนเสมือนกระบวนการที่ตองอาศัยการผสานการทำงานอยางเปนระบบ

ของจิต สต ิและปญญาใหรวมเขาเปนเอกภาพเพื่อสรางพลังที่จิตหรือสมาธิจิตที่เหมือนเปนการ

กำหนดจิตใหรูตื่นตามทันในทุกการกระทำหรือการเคลื่อนที่ไปของกายและจิต และยังเปนกุศโลบาย

ตอจิต (เครื่องมือ) ในการกระตุนสรางความตระหนัก ฉุกคิดอันก็ คือ การมีสติรูตัวในทุกจังหวะของ

ชีวิตที่หายใจและการเคลื่อนไหวของรางกาย หรือเปนจิตที่ดำเนินเขาสูหวงสมาธิ โดยนัยเหลานี้ที่   

นับวาเปนกระบวนวิธีการสรางแมพิมพ และเปนเทคนิคภาพพิมพที่ตองอาศัยกระบวนการที่เปน

ระบบทั้งที่ภายนอกคือกาย และที่ภายในคือจิตซึ่งตองผสานสอดคลองสัมพันธอยางมีปฎิสัมพันธ

รวมกันในทุกขั้นตอนดวยเพราะบริบทแหงกระบวนการเหลานี้ที่นับเปนแนวทางในการปฎิบัติ

สรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพที่เปรียบเสมือนกับเปนการสรางสมาธิจิต หรือสัมมาสมาธิเพื่อกอให

เกิดการมี สติ และเปนวิถีหนทางที่จะนำไปสูการคนพบสราง ปญญา  หรือความสำเร็จในงาน ดวย

เพราะวิธีการเหลานี้ที่เปนเหมือนกระบวนการสรางงานที่สอดคลองกับแนวทางของการปฎิบัติฝก

อบรมจิตตนดวยการสำรวจพิจารณาภายในจิตเพื่อสรางสมาธิที่จิตอันเปนวิถีทางภายใตระบบ 

ธรรมะ หรือเปน พุทธจริยธรรม ที่นิยามเรียกวาเปนอีกนัยหนึ่งของมิติทางวัฒนธรรมไทยพุทธที่

ปราศจากรูป หรือไรรูปในระบบความเชื่อ ความศรัทธา จิต สต ิ และ ปญญาตามวิถีทางขอ

งการปฎิบัติบูชา (ธรรมบูชา) ภายใตบริบทของพุทธปรัชญาธรรมะหลักธรรมคำสอนที่เปนหลักคิด

อันนำไปสูการประพฤติปฎิบัติชีวิตหรือการดำเนินชีวิตที่จะสรางความสุขสงบแกจิตที่เปนความสุข

ที่แทจริง

! กลาวโดยสรุปคือในกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของขาพเจานี้จึงคลายกับ

เปนการปฎิบัติฝกอบรมตน  ปฎิบัติบูชา  เพื่อใหตระหนักรู ฉุกคิด ตามทัน เขาถึง และเขาใจจิต

ตนเองตามหลักพุทธปรัชญาที่้เฉกเชนเดียวกันกับการประพฤตปฎิบัติตนเพื่อการกาวยางชีวิตให

ดำเนินไปสูการบรรลุซึ่งมรรค ผล และนิพพาน ตามวิถีแหงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา อนึ่ง

ในหวงขณะของการทำงานสรางสรรคจึงเปนเสมือนการกำหนดจิตใหมีสติดวยการสรางสมาธ ิ (จิต) 

ที่อาศัยใชเครื่องมือชนิดเฉพาะพิเศษในการลบเพื่อสรางคาน้ำหนักออนหรือขาวที่เปนความสุขสวาง

ใหปรากฎเปนรายละเอียดตางๆของผลงาน การนี้จิตของตนเองจะมีนัยยะที่เรียกวาเปนความอุสาหะ

มุมานะ หรือความเพียรพยายามที่มิไดหวังผลตอบแทนใดๆภายนอกกาย ทวาสิ่งที่ใดนั้นยอมเผยและ

กลับกลายมาเปนความสุขสงบที่วางเปลาจากการยึดติดยึดตรึงใดๆที่จิตอันเปนสภาวะภายในของจิต

ที่วางเปลา และความนัยนี้เองที่เปนเสมือนการสำรวจหาความตองการที่จะเขาใจภายในจิต           

ของตนเอง (Self Aetualization Need) หรือเปนการพิจารณาดวยจิต สต ิและปญญาเพื่อที่จักใหเห็น
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ตัวตนแทจริงของกิเลสภายในจิต ดังสาระนี้เองอันคือการอาศัยใชจิต สติ และปญญาที่เฉพาะของ

ตนเอง หรือแตละบุคคลในการขจัดทิ้งไปซึ่งกิเลสหรือความทุกขทั้งหลายใหหมดสิ้นพนไปจากจิตใจ

ของเราและเพื่อสรางวิถีแหงความสุขสงบที่จิตอันยั่งยืนสืบไป
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บทที่ 4

การวิเคราะหปญหาและการพัฒนาผลงานสรางสรรค

C ในชวงของการศึกษาคนควาหาขอมูล และขณะที่สรางสรรคผลงาน ขาพเจาไดเล็็งเห็นถึง

ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการปฎิบัติงานที่เปนอุปสรรคและปญหาดวยกันหลายประการ 

อาทิเชน ปญาหาทางดานเทคนิค ดานรูปแบบ และการสื่อแสดงออกที่ยังไมสามารถสนองตอบตอ

เจตนาไดสอดคลองกับเนื้อหาแนวความคิดตามที่กำหนดไวเทาที่ควรนัก การนี้ขาพเจาจึงไดทบทวน

ไตรตรองในประเด็นปญหาตางๆที่รวมไปกับทดลองหาความเปนไปไดในการแกไขปญหาใหตรง

ประเด็นดวยการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ที่จักนำไปสูการพัฒณาผลงานใหมีความนาสนใจมากขึ้น และ

พรอมไปกับการพัฒณาการในประเด็นอุบายวิธีของการสื่อความหมายและความรูสึกทใหสาระ

นามธรรมดานรูปแบบทางรูปธรรมหรือ การอาศัยรูปแบบทางดานกายภาพในการสื่อนัยยะที ่      

เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความพยายามมุงเนนในการสื่อความหมายที่ใหอยูภายใตขอบเขตของ

เนื้อหาและแนวความคิดหรือเพื่อการใหผลที่สอดคลองกันทางดานรูปแบบผนวกกับการสำรวจ

พิจารณาจิตของตนเองที ่ เปนการนำความรู ส ึกในหวงสภาวะเหลานั ้นมาใชเปนขอมูลเชิง

ประสบการณในการสรางสรรคผลงานหรือเพื่อการสื่อแสดงออกในดานภาวะทางอารมณความรูสึก 

ที่เสมือนเปนการฝกอบรมจิตดวยการฝกฝนสรางทักษะความชำนาญใหแกตนเองทางดานเทคนิควิธี

การในการสรางงานศิลปะภาพพิมพดวยเทคนิค Mezzotint ใหมากขึ้น การนี้ยังเหมือนเปนการสราง

เอกภาพของผลงานที่อาศัยการแสดงออกทางรูปแบบกายภาพที่ใหความหมายและสื่อความรูสึกถึง

สภาวะของจิตใจดวยวิธีการผสานสื่อภาษานามธรรมทางทัศนธาตุที่ใหผลสัมฤทธิ์ในการแสดงออก

ไดอยางกลมกลืน และเปนเอกภาพทางสุนทรียศาสตรที่มากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาการสรางสรรคผลงานกอนศิลปนิพนธปการศึกษา 2555

C ผลงานในชวงกอนศิลปนิพนธนั้นไดมุ งเนนการสรางรูปทรงจินตภาพของ “กิเลส”            

ในจินตนาการที่เปนเสมือนรูปธรรมหรือตัวตนอันมีอยูจริงของกิเลสในจิตหรือที่เปนเหมือนกับ

เปนการสรางสิ่งที่ไมมีตัวตนอยูจริงในทางรูปธรรมใหกลับกลายมาเปนรูปทรงสมมุติที่สื่อถึงเปน

กายภาพของกิเลสที่ใหความหมายและความรูสึกถึงหวงสภาวะของความรูสึกภายในจิตที่อึดอัด 

บีบรัด กดดัน และความเศราหมองซึ่งเปนอารมณและความรูสึกของจิตในหวงขณะที่ถูกพลังของ

กิเลสเขาครอบงำ กลาวคือตัวตนแทจริงของ “กิเลส” นั้นมีนัยยะแหงพฤติกรรมทางธรรมชาติที่ชอบ

แอบแฝง หลบเรน หรือหลบซอนอยูภายในจิตใจของมนุษย และอีกประการหนึ่งนั้นขาพเจายังได

ทดลองคนควาหาความเปนไปไดในการสื่ออุบายวิธีที่อาศัยผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการทางเทคนิค

ดวยการคนหาแนวทางที่เฉพาะตนที่สอดคลองกับรูปแบบของการสื่อแสดงออกและยังสอดคลอง

กับเนื้อหา แนวความคิด ที่เปนสัมฤทธิ์จากการคนหาความเปนไปไดในการแสดงออกที่ใหความ

ชัดเจนที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น

ผลงานกอนชุดศิลปนิพนธระยะที่ 1 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555

C ผลงานในระยะแรกนี้เปนเสมือนจุดเริ่มตนของการคนควาหาความเปนไปไดในขั้นตอนของ

การสรางรูปทรงที่มีนัยยะเปนตัวตนของกิเลสอันเนื่องดวยผลสัมฤทธิ์จากการผสานเขากันของรูป

ทรงอินทรีย์ ิ (Organic form) ตางๆที่สรางใหเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งกันในแบบของการผสานรวมเปน

เอกภาพของรูปทรงที่ใหความหมายเชิงสัญลักษณ (Symbolic) ของการกอเกิดขึ้นของตัวตนกิเลส   

ในพื้นที่ที่มีคาน้ำหนักเขมดำที่เสมือนเปนหวงสภาวะของจิต การนี้ขาพเจาไดทำการทดลองคนควา

เพื่อหาความเปนไปไดในการแสดงออกทางดานเทคนิควิธีการดวยการนำเสนอรูปแบบผลงานใน    

วิธีการของศิลปะภาพพิมพเทคนิค Mezzotint ในแบบที่เฉพาะของตนเองโดยเฉพาะการใชใบมีด 

(Cutter) กรีดลงบนผิวหนาแมพิมพแผนทองแดงใหซ้ำกันไปมาจนทั่วทั้งผิวหนาแมพิมพเพื่อสราง    

ใหเกิดรองลึกที่สามารถจะรอรับการอุมหมึกเพื่อสื่อใหเห็นถึงนัยยะของความหมายและความรูสึก

ตามความเขาใจในภาวะจิตของตนเอง

!
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)

ภาพที่ 30 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 1 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)
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ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555 

“TERMINALPROJECK”

C ผลงานในชวงระยะที่สองนั้นมุงเนนการหาความเปนไปไดในแบบของการผสานเชื่อมโยง

คาน้ำหนักกับรูปทรงใหมีความนาสนใจ  และใหความหมาย สื่อความรูสึกถึงสภาวะการมีตัวตนของ

กิเลสที่มากยิ่งขึ้นและปรับเปลี่ยนการสื่อแสดงออกทางดานเทคนิคดวยการคนควาหาขอมูลเพิ่ม

ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใชในการสรางสื่อกลาง(แมพิมพ)เพื่อเปนการปรับปรุง และพัฒนาในขั้นตอน

ของการสรางสื่อกลาง(แมพิมพ)ใหมีความละเอียดออนที่มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 31 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)

ภาพที่ 33 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะที่ 2 (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555)
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การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ปการศึกษา 2556  “THESIS”

C ในการสรางสรรคผลงานกอนศิลปนิพนธทำใหขาพเจาไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูที่มากขึ้นใน

ทุกประเด็นของการสรางสรรครวมถึงการสรางทักษะประสบการณและความชำนาญใน

กระบวนการเทคนิคภาพพิมพรวมถึงไดพิจารณาทำความเขาใจกับสภาวะจิตอันมีสติกำกับหรือการ   

มีสติที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนเองผนวกกับความเขาใจในประเด็นของพลังอำนาจแหงกิเลสที ่      

เรนแฝงกายเขามาสูจิตของตนเองในบางหวงขณะจิต การนี้ไดนำไปสูการคิด วิเคราะห และ          

การพิจารณาถึงในสภาวะทางอารมณตางๆที่เกิดขึ้นในหวงของขณะจิตเหลานั้นที่รวมดวยกับการ

คนควาหาขอมูลที่รอบดานในทุกมิติมากขึ้นโดยเฉพาะขอมูลที่สื่อสะทอนถึงสภาวะทางอารมณของ

กิเลสหรือนัยยะของกิเลสในบริบทตางๆ อาทิเชน ขอมูลจากหนังสือหลักพุทธธรรมคำสอน         

ทางพุทธศาสนา หนังสือปรัชญาชีวิต ปรัชญาและศาสนารวมถึงจากหนังสือที่สามารถใหแงคิด      

และหลักคิดที่หลากหลายเชิงเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นๆ และในขณะเดียวกันยังไดคนควาหาขอมูล

ทางดานเอกสารหนังสือที่มุงสอนในประเด็นทางเทคนิคภาพพิมพ Mezzotint เพื่อที่จะเปนแนวทาง

สูการพัฒนาผลงานใหมีคุณคาและคุณภาพที่มากขึ้นหรือที่เปนเสมือนการหลอมรวมเอาธรรมชาติ

ของการแสดงออกใหมีลักษณะที่เฉพาะเปนตัวตนเองทั้งในดานเนื้อหา ความคิด รูปแบบ และ

เทคนิคที่เฉพาะตนซึ่งผสานเขาไวดวยทักษะประสบการณในแตละชวงขเวลาที่ศึกษาและปฎิบัติ

สรางสรรคผลงานอยางมีสติรู ตื ่น ที่เปนการกระทำภายใตการดำเนินชีวิตที่สอดคลองกับการ       

ประพฤติปฎิบัติบูชาตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เปนหนทางสูเปาหมายในการ     

กอเกิดขึ้นของสภาวะ “สติ” ภายในจิตที่จะเปนวิถีทางในการครองจิตของตนเองใหอยูกับปจจุบันได

ในทุกขณะจิต โดยนัยเหลานี้ที่ทำใหขาพเจาไดพบหลักคิด พบแงมุมความคิด และไดมุมมองใหมๆใน

วิถีทางของการดำเนินชีวิตที่ตองรวมดวยกับความหลากหลายในองคประกอบของบริบทชีวิต

! กลาวคือในชวงของการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธนี้นั้นสามารถลำดับชวงเวลาของการ

ศึกษาและสรางสรรคผลงานไดเปน2ชวงหลัก คือ
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ชวงที่1 ( ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 )

C ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในชวงแรกๆนั้นขาพเจาพยายามมุมเนนถึงในประเด็น

ของการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมาโดยเฉพาะประเด็นปญหาทางดานเทคนิค 

อาทิเชน การพยายามหาความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ผลงานดวยเจตนาเพื่อใหการสื่อแสดงความ

หมายและความรูสึกในการแสดงออกของผลงานที่สอดคลองเชื่อมโยงความสัมพันธกันทั้งเนื้อหา 

ความคิด รูปทรง และรายละเอียดที่ผสานเขากันและเปนเอกภาพทางสุนทรียศาสตรในพื้นที่ผลงาน

ไดอยางสัมฤทธิ์ผล ซึ่งโดยนัยของขนาดพื้นที่ผลงานดังนัยยะนี้จึงหมายรวมถึงการเปนพื้นที่ของจิต

ภายในจิตดวย ประกอบกับการมุงแกไขปญหาในสวนของรายละเอียดตางๆภายในรูปทรงที่ใหมี

ความชัดเจนและสามารถสื่อความหมายไดอยางเหมาะสมสอดคลองสัมพันธกับจุดกำเนิดของแสง

ในผลงานซึ่งใหความหมายอันเปนแสงสวางของเทียนพุทธบูชาที่มีนัยยะเสมือนเปนแสงแหงธรรม 

แสงของปญญาที่ใชสองสวางภายในจิตเพื่อสำรวจพิจารณาจิตหรือเปนแสงที่ใชเผยเห็นถึงการมีอยู

ของรูปกายภาพตัวตนของกิเลสขณะที่แสดงพลังแหงกิเลสอยูภายในจิตมนุษยดวยบริบทความหมาย

เชิงสัญญะหรือเปนสัญลักษณของกิเลสที่ใหความหมายและสื่อความรูสึกใดชัดเจนมากขึ้นไปกวา

เดิมดวยการมุงสรางใหรูปทรงของกิเลสดูราวกับวามีชีวิตที่แฝงไวดวยความลี้ลับ ความนากลัวที่นา

คนหา และสื่อถึงความเคลื่อนไหวไปมาอยางชาๆแตทวาไมหยุดนิ่ง (Movement) เพื่อสื่อสะทอนถึง

นัยยะแหงสัญฐานชีวิตของกิเลส
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานศิลปนิพนธ

C C C ชื่อผลงาน! มายาคติแหงกิเลส หมายเลข 1

! ! ! ขนาด! ! 60 x 90 cm.

! ! ! เทคนิค! ! Mezzotint

! ! ! ปที่สราง! 2013
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานศิลปนิพนธ

! ! ! ! ชื่อผลงาน! มายาคติแหงกิเลส หมายเลข 2

! ! ! ! ขนาด! ! 60 x 90 cm.

! ! ! ! เทคนิค! ! Mezzotint

! ! ! ! ปที่สราง! 2013
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ชวงที่2 ( ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 )

C ชวงปลายของการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ ขาพเจาไดมุงเนนการใหความหมาย และ

สื่อความรูสึกที่ผานภาษานามธรรมทางดานทัศนศิลปและใหผสานเขากันเปนเอกภาพทางสุนทรีย

ศาสตรภายใตหลักคิดและแนวคิดทางหลักพุทธปรัชญาตามพระพุทธศาสนาดวยรูปแบบเชิง

สัญลักษณที่สื่อแสดงความนัยถึงปญญาในบริบททางพระพุทธศาสนา และสรางความนาสนใจอื่นๆ

ลงในผลงานเพื่อใหผลงานศิลปนิพนธมีความสมบูรณที่เปนเอกภาพในการแสดงออกมากที่สุด
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ

C C C C ชื่อผลงาน! มายาคติแหงกิเลส หมายเลข 3

! ! ! ! ขนาด! ! 60 x 95 cm.

! ! ! ! เทคนิค! ! Mezzotint

! ! ! ! ปที่สราง! 2013
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานศิลปนิพนธ

! ! ! ! ชื่อผลงาน! มายาคติแหงกิเลส หมายเลข 4

! ! ! ! ขนาด! ! 40 x 60 cm.

! ! ! ! เทคนิค! ! Mezzotint

! ! ! ! ปที่สราง! 2013
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ

! ! ! ! ชื่อผลงาน! มายาคติแหงกิเลส หมายเลข 6

! ! ! ! ขนาด! ! 60 x 95 cm.

! ! ! ! เทคนิค! ! Mezzotint

! ! ! ! ปที่สราง! 2014
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บทที่ 5

บทสรุปการสรางสรรค์

C ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธภายใตหัวขอเรื่อง “มายาคติแหงกิเลส” (Myth of 

Passion) ไดทำใหขาพเจาไดหลักคิดและเกิดความตระหนักในสาระนามธรรมของหลักพุทธธรรม   

คำสอนในองคพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องจิต สติ และปญญาที่มากยิ่งขึ้น     

รวมไปถึงการเปนขอมูลองคความรูทางธรรมะที่นำมาสูการเอื่ออำนวยประโยชนตอกระบวนการ

สรางสรรคที่เปนระบบและเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้นทั้งที่ภายนอก คือ กายและภายในจิต หรือเหมือน

กับการมีสมาธิแหงจิต สติและปญญาที่สามารถถายทอดความคิดและความรูสึกอันเกิดขึ้นในภาวะ

จิตใจใหสื่อแสดงออกมผานกระบวนการทางทัศนศิลปที่กินความหมายถึงผลงานศิลปนิพนธชุดนี้ที่

ไดอาศัยการใหความหมายและสื่อความรูสึกดวยภาษานามธรรมทางทัศนธาตุในบริบทตางๆที่ผสาน

กอรูปสรางเอกภาพทางสุนทรียศาสตรและเผยสาระนามธรรมดวยรูปแบบแนวทางของศิลปะภาพ

พิมพ

! อีกนัยหนึ่งจากผลสัมฤทธิ์ทางการสรางสรรคและสาระขางตนที่สัมฤทธิ์ผลไดนั้นยอมตอง

กอปรดวยการประพฤติปฎิบัต ิ (ธรรมบูชา) และสรางผลงานศิลปะภาพพิมพที่อาศัยกระบวนการ

เทคนิคของภาพพิมพ Mezzotint ตามที่ขาพเจาไดมุงศึกษา คนควา ทดลองและสรางสรรคผลงาน

ดวยความเพียรพยายาม ความมุมานะอุสาหะอยางสูง ที่รวมไปถึงการลำดับขั้นตอนตางๆใน

กระบวนการทำงานใหดำเนินไปอยางเปนระบบและโดยนัยที่ในหวงระหวางการสรางแมพิมพ     

ภาพพิมพเทคนิค Mezzotint นั้นยังเปนเหมือนการสรางสมาธิจิตหรือการกำหนดจิตใหใฝใจ จดจอ   

มีสติรูตนเองอยูในทุกขณะของการทำงานหรืออาจกลาวไดวาในกระบวนการสรางแมพิมพภาพ

พิมพโลหะรองลึกเทคนิคภาพพิมพ Mezzotint นั้นยอมเปรียบไดเสมือนเปนการประพฤติปฎิบัติ

ธรรมะตามหลักพุทธรรมเพื่อสราง “สมาธิ” ที่เปน “สัมมาสมาธิ” หรือการกำหนด “จิต” ดวย “สติ” 

ที่เปน “สัมมาติ” อันคือการกำหนดจิตใจใหอยูกับสรางสรรคผลงาน ซึ่งเปนวิถีหนทางที่สอดคลอง

เชื่อมโยงกันกับการปฏิบัติตนใหเจริญตามรอยหลักธรรมะ “พุทธธรรม” คำสอนทางพระพุทธ

ศาสนาในเรื่องของการตั้งสติ เพื่อกำหนดรูที่ จิต อยูทุกขณะการเคลื่อนไหวและหายใจนั่นเอง
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! กลาวโดยสรุปคือ การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของขาพเจานี้เปนแนวคิดจากการเจริญ

สติที่ผสานกับกระบวนการสรางสรรคศิลปะนำไปสูกุศโลบายแหงการเขาหา เขาถึงและการหยั่งรู

เพื่อทำความเขาใจในหลักธรรมะที่เหมือนเปนการผสานความสัมพันธของชีวิต พุทธศาสนา  และ

ศิลปะใหเปนเอกภาพดำรงอยูรวมกันและขับเคลื่อนไปพรอมๆกันดวยสติ ปญญาและความศรัทธาที่

บริสุทธิ์ในพุทธรรมที่สื่อแสดงความหมายความรูสึกอันสอดคลองกับแนวความคิดที่แสดงออกดวย

รูปแบบแนวทางของศิลปะภาพพิมพ หรือกลาวไดคือในระหวางการสรางสรรคผลงานนี้ตองอาศัย

การครอง “จิต” ตนดวย “สติ” ใหนำไปสูหนทางการกอเกิดของสภาวะแหงปญญาที่เหมือนมี

ประทีปนำทางในการเปดเผยตัวตนแทจริงของกิเลสอันมีสัณฐานที่ีเกิดอยูภายในจิตของมนุษยและ

การจะขจัดกิเลสดังนัยยะนี้ไดก็ยอมตองดวยปญญาที่เฉพาะตนของมนุษยผูนั้นๆเองเพื่อสรางวิถี

ความสุขที่อิสระ ตื่นอยู เบิกบาน สวาง สะอาด และสงบที่จิตใจที่ชีวิต
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บรรณานุกรม

พระธรรมปกฎ(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่11. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

! ราชวิทยาลัย, 2552.

พระธรรมปกฎ(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้งที่ 17. กรุงเทพมหานคร:

! โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551.

พระธรรมปกฎ(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมฉบับประมวศัพท, พิมพครั้งที่ 12.  กรุงเทพมหานคร:

! โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551.

พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปจจยตา,พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพอรุณวิทยา, 2555.

พุทธทาสภิกขุ, แกนพุทธศาสตร์,พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพสุขภาพใจ), 2551.

พุทธทาสภิกขุ, ตัวกู - ของกู, พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพสุขภาพใจ, 2548.

พุทธทาสภิกขุ, กิเลสปุจฉา ปญญาเฉลย . พิมพครั้งที่ 5. นนทบุรี:ปรานสำนักพิมพ,2555.
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ

ผลงานระะที่ 1 ชวงปการศึกษาตน พ.ศ.2556

1. “มายาคติแหงกิเลส หมายเลข 1” (Myth of Passion Number 1)

! ขนาด 60 x 90 ซม.! ! ! เทคนิค Mezzotint! ! ! ปที่สราง 2013

2. “มายาคติแหงกิเลส หมายเลข 2” (Myth of Passion Number 2)

! ขนาด 60 x 90 ซม.! ! ! เทคนิค Mezzotint! ! ! ปที่สราง 2013

ผลงานระยะที่ 2 ชวงปการศึกษาปลาย พ.ศ.2556

3. “มายาคติแหงกิเลส หมายเลข 3” (Myth of Passion Number 3)

! ขนาด 60 x 95 ซม.! ! ! เทคนิค Mezzotint! ! ! ปที่สราง 2013

4. “มายาคติแหงกิเลส หมายเลข 4” (Myth of Passion Number 4)

! ขนาด 40 x 60 ซม.! ! ! เทคนิค Mezzotint! ! ! ปที่สราง 2013

5. “มายาคติแหงกิเลส หมายเลข 6” (Myth of Passion Number 6)

! ขนาด 60 x 95 ซม.! ! ! เทคนิค Mezzotint! ! ! ปที่สราง 2014
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ประวิติการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล! ! นาย นฤชา สังขจารุ    

วันเดือนปเกิด! ! 10 พฤษภาคม 2534

ที่อยู!่ ! ! 228/22 หมู 10  ตำบล บางพระ  อำเภอ ศรีราชา  จังหวัด ชลบุรี  20210

โทรศัพทC C 081-781-4623 , 085-956-3126

E-mail !! ! aimar_nam@hotmail.com , N.Sungkajaru@gmail.com

Facebook! ! www.facebook.com/aimar.nam , www.facebook.com/N.Sungkajaru

ประวัติการศึกษา!!

! ! - โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

! ! - ศิลปบัณฑิต (ภาควิชาภาพพิมพ) คณะจิตรกรรมประติมากรรม

! !   และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน 

2555C C -รวมแสดง Landing Group Exhibition of Brown Sugar 9 - 22 Jun 

! !   Bangkok  ,Thailand

! ! ! -รวมแสดง Tamusil Print Exhibition Represent of LiThography at 

! ! !   TamaArt University & Musashino  University & Silpakorn University

2556 ! ! -รวมแสดง ภาพพิมพริมนาน ณ หอศิลปริมนาน จังหวัดนาน

! ! -รวมแสดง Print for You 2 ภาพพิมพเพื่อคุณ ณ PSG ART GALLERY 

! !  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

! ! -รวมแสดง Little Big Print ภาพพิมพชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ ณ.

! !   PSG ART Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ

! !  มหาวิทยาลัยศิลปากร

!
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เกียรติประวัติ

2549! ! ! - รางวัล ดีเดน ประเถทสีอครีลิคระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการประกวด

! ! !   ผลงานจิตรกรรมสีศิลปากรประดิษฐ ครั้งที่ 1 หัวขอ “ ทำดีถวายพอหลวง ”

2550! ! - รางวัล เกียรติบัตรระดับกลุมอายุ 14 - 17 ป โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.

! !   ครั้งที่ 22

! ! - รางวัล ชมเชย ระดับอายุ 13 - 16 ป โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน

! !   แหงชาติ ครั้งที่ 2 

! ! - สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงไดธรรมศึกษาชั้นตรี 

2556 ! ! - รวมแสดง โครงการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 30

! ! - รวมแสดง โครงการ “ มองสิงห ผานศิลป ” โดย บริษัท สิงหคอรเปอรเรชั่น จำกัด
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