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 วิทยานิพนธ์เร่ือง “ สัญญะแห่งสังขาร ” เป็นการแสดงออกถึงความจริงหรือสัจธรรม
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เกิดข้ึนภายในจิตใจกจ็ะทาํใหต้ระหนกัและรู้ท่ีมาของสญัญะแห่งสงัขาร 

 ผลงานจิตรกรรมผสมชุดน้ีสะทอ้นความรู้สึกนามธรรมและแสดงใหเ้ห็นถึงสภาวะแห่ง

การเปล่ียนแปลงของชีวิต โดยการแทนค่าความหมายของสัญญะแห่งความร่วงโรย เหตุแห่งความ

ทุกข ์การเส่ือมสลาย เกิดและดบัเป็นวฎัจกัรภายใตก้ฏของธรรมชาติ 
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 Thesis on "signs of body" is showing the truth of life under the idea that, what they are 

not permanent and must break off to both physical and imagination. The flavor, taste, smell, sound 

in the human cause shall adhere to what the nature of suffering. In fact, the humans not to change or 

force the rule of this fact. But understanding and knowledge of the control and extinguish all 

happens inside the mind, it makes awareness and knowledge of signs of body. 

 This Masterpiece reflects this sense abstract and demonstrate the conditions of life 

change. By replacing the meaning of the signs of aging. Because of distress Decay And end the 

cycle under the law of nature. 
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กติติกรรมประกาศ 

 การสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ “ สัญญะแห่งสังขาร ” ของขา้พเจา้ในชุดน้ีสาํเร็จลุล่วงได้

ดว้ยดี ขา้พเจา้ขอนอ้มรําลึกพระคุณของบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ตลอดจนผูมี้พระคุณท่ี

คอยให้ความช่วยเหลือในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี รวมถึงคณาจารยทุ์กท่านท่ีคอยให้คาํแนะนาํ

สัง่สอนทั้งดา้นการเรียนการทาํงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อาจารยอ์าํมฤทธ์ิ ชูสุวรรณ และ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ธณฤษภ ์ทิพยว์ารี ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํในการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาในการ

สร้างสรรคผ์ลงาน รวมทั้งสถาบนัการศึกษาท่ีให้ความรู้อบรมสั่งสอน และเพื่อนพี่นอ้งท่ีเป็นส่วน

ช่วยใหโ้ครงการวิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จลุล่วงในทุกประการ 

 



ช 

สารบัญ 

หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ........................................................................................................................  ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................  จ 

กิตติกรรมประกาศ .........................................................................................................................  ฉ 

สารบญัภาพ ...................................................................................................................................  ฌ 

บทท่ี 

 1 บทนาํ ..................................................................................................................................  1 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา .....................................................................  2 

 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา............................................................  3 

 สมมติฐานของการศึกษา .............................................................................................  3 

 ขอบเขตของการศึกษา ................................................................................................  3 

 ขั้นตอนของการศึกษา .................................................................................................  4 

 วิธีการศึกษา ................................................................................................................  5 

 แหล่งขอ้มูล .................................................................................................................  5 

 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์....................................................................................  5 

 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์....................................................................................  6 

 แนวความคิดและท่ีมาของแรงบนัดาลใจ ....................................................................  6 

 อิทธิพลท่ีไดรั้บในการสร้างสรรค ์...............................................................................  7 

 จากความจริงท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มรอบตวั ................................................  7 

 อิทธิพลท่ีไดรั้บจากงานศิลปกรรม ......................................................................  8 

 3 ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค ์..................................................................................  12 

 ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูล ..............................................................................................  12 

 ขั้นตอนรวบรวมขอ้มูลและประมวลความคิดเพื่อหาภาพตน้แบบ ..............................  13 

 ขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ................................................................  15 

 ความสาํคญัของเทคนิคและวสัดุ .................................................................................  17 

 ทศันธาตุในการสร้างสรรค ์.........................................................................................  18 

 4 การพฒันาผลงานและการสร้างสรรค ์.................................................................................  19 

 การสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 .......................................................  19 

 การสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 .......................................................  28 



ซ 

บทท่ี                                                                                                                                             หนา้ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 3 .......................................................  37 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 ..................................................................  46 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 ..................................................................  49 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 ..................................................................  51 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 ..................................................................  53 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 ..................................................................  55 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 ..................................................................  57 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 ..................................................................  59 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 ..................................................................  61 

 5 สรุป ....................................................................................................................................  63 

รายการอา้งอิง ................................................................................................................................  64 

ประวติัผูว้จิยั ..................................................................................................................................  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฌ 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี                                                                                                                                           หนา้ 

 1 ภาพแสดงการเส่ือมสลายของธรรมชาติ ........................................................................  7 

 2 ภาพแสดงการเปรียบเทียบของช่วงอาย ุ.........................................................................  8   

 3 ภาพผลงานของ Caravaggio ..........................................................................................  9 

 4 ภาพผลงานของ Rembrandt ...........................................................................................  10 

 5 ภาพถ่ายตน้แบบ ............................................................................................................  14 

 6 ภาพร่างจากคอมพิวเตอร์ ...............................................................................................  14 

 7 ภาพขั้นตอนในการทาํงาน .............................................................................................  16  

 8  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 ...............................................................  21  

 9 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 ...............................................................  22   

 10  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 ...............................................................  23  

 11 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 ...............................................................  24   

 12 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 ...............................................................  25  

 13  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 6 ...............................................................  26  

 14 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 7 ...............................................................  27   

 15  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 ...............................................................  29  

 16 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 ...............................................................  30   

 17 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 ...............................................................  31  

 18  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4 ...............................................................  32  

 19 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5 ...............................................................  33   

 20  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 6 ...............................................................  34  

 21 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 7 ...............................................................  35  

 22 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 8 ...............................................................  36  

 23  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 1 ...............................................................  38  

 24 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 2 ...............................................................  39   

 25  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 3 ...............................................................  40  

 26 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 4 ...............................................................  41   

 27 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 5 ...............................................................  42       

 28  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 6 ...............................................................  43  



ญ 

ภาพท่ี                                                                                                                                           หนา้ 

 29 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 7 ...............................................................  44   

 30  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 8 ...............................................................  45  

 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 .....................................................................................  48   

 32  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 .....................................................................................  50  

 33 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 .....................................................................................  52   

 34  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 .....................................................................................  54 

 35 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 .....................................................................................  56   

 36  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 .....................................................................................  58  

 37 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 .....................................................................................  60   

 38  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 ......................................................................................  62 

 



1 

บทที ่1 

บทนํา 

 ทุกสรรพส่ิงต่างๆในโลกใบน้ีลว้นมีความสัมพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกนัทั้งในทางรูปธรรม

และนามธรรมซ่ีงอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑข์องธรรมชาติคือการเกิดและดบั เป็นพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิต 

อนัเป็นสัจธรรมส่วนหน่ึงของวฎัจกัรชีวิต สภาวะการเปล่ียนแปลงหรือเส่ือมสลายตามกาลเวลา 

จึงเป็นกลไกท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนเพื่อรักษาสมดุลในการมีอยูข่องสรรพส่ิงทั้งหลาย 

 ธรรมชาติสร้างการรับรู้ผ่านประสาทสัมผสัทางอวยัวะต่างๆไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 

ส่งผลใหเ้กิดการจดจาํ จากวยัเด็กเม่ือจิตไดรั้บรู้ส่ิงต่างๆจากภายนอกท่ีแตกต่างกนั ก็เร่ิมมีความทรง

จาํมากข้ึน เม่ือมีความทรงจาํมากก็เกิดการปรุงแต่งทางจิตมากข้ึนดว้ย เกิดความอยากหรือกิเลส

กลายเป็นความยึดมนัถือมัน่ในท่ีสุดและเม่ือยึดถือ จิตก็เกิดความมทุกขเ์พราะส่ิงทั้งหลายของโลก

ลว้นแลว้ไม่คงท่ีถาวร 

 สังขารเป็นผลท่ีทาํให้เกิดปัจจยัปรุงแต่ง ปัจจยัท่ีทาํให้ส่ิงต่างๆมาประกอบกันเป็น

สังขารได ้อาจเป็นธรรมชาติ คนหรือสัตวก์็ไดต้ลอดจนวตัถุต่างๆท่ีมนุษยน์าํมาปรุงแต่ง เรียกว่า

ปัจจยั เกิดเป็นสงัขารข้ึนไดแ้ละจะมีผลไปไดย้า่งไร ข้ึนอยูท่ี่ปัจจยัท่ีมาปรุงแต่งทาํใหเ้กิดเป็นสังขาร

ข้ึนและเม่ือเกิดข้ึนแลว้ ไม่ว่าจะเป็นสังขารเช่นใด ก็จะตอ้งอยูเ่พียงชัว่คราวไม่มีท่ีอยูย่ ัง่ยนืตลอดไป

ได ้อยู่เพียงชัว่คราวเร็วบา้งหรือชา้บา้งตามกาํลงัของเหตุท่ีมีมาก่อนท่ีจะมีการปรุงแต่งข้ึนและตาม

กาํลงัของเหตุภายหลงั ซ่ึงจะเป็นไปในทางอุปถมัภท่ี์ช่วยสงเคราะห์ใหอ้ยูต่่อไปหรือในทางตดัรอน

หมายความว่า เหตุท่ีอาจจะทาํให้ถูกทาํลายลง0

1 อนัเป็นสัจธรรมหรือความจริงท่ีเกิดข้ึนตามหลกัคาํ

สอนทางพทุธศาสนาท่ีวา่ดว้ยเร่ือง อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา การเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ละดบัไป เป็นวฎัจกัของ

ชีวิตทุกสรรพส่ิงในโลกตอ้งมีการเกิดและดบัไปทั้งส้ิน ภาวะการเปล่ียนแปลงหรือเส่ือมสลายตาม

กาลเวลาจึงเป็นกลไกท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนเพื่อรักษาสมดุลในการมีอยู่ของสรรพส่ิงทั้ งหลาย

                                                            

 1หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช, โลกในพระพุทธศาสนา, เขา้ถึงเม่ือ 20 พฤศจิกายน 

2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dharma-gateway.com/ubasok/kukrit/kukrit-11.htm 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 มนุยษ์มีกลไกทางสมองท่ีซับซ้อนซ่ึงธรรมชาติสร้างข้ึนให้เกิดการรับรู้ จดจาํและ

เรียนรู้ในส่ิงต่างรอบตวัอนัเรียกว่าประสบการณ์ เกิดเป็นความคิดท่ีส่งผลไปสู่การกระทาํ เป็นตวั

สร้างให้มนุษยมี์ความรู้สึกหรือเกิดอารมณ์ต่างๆเช่น  ความทุกข์ ความสุขและอ่ืนๆ  ความรู้สึก

เหล่าน้ีมีผลมาจากปัจจยัภายนอกเป็นตวักระทาํ การรับรู้สภาวะการเปล่ียนสภาพของสังขารจึงเป็น

เหตุของความทุกข ์ทั้งร่างกายและจิตใจ การยิดติดและไม่สามารถยิดมัน่เอาเป็นของตนไดจึ้งเป็น

เหตุของความทุกขซ่ึ์งจะมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลและวาระของปัจจยัภายนอกผนวกกบั

ความยดึมัน่ในตนเอง 

 การรับรู้ถึงสภาวะการเส่ือมสลาย (การตายหรือการสูญเสียของบุคคลใกลต้วั) นั้นกเ็ป็น

เร่ืองปรกติเป็นกฎของธรรมชาติในการดาํรงชีวิต มนุษยปุ์ถุชนท่ีตกอยูใ่นสภาวะเหล่าน้ีจะรู้สึกเศร้า 

เสียใจ หรืออาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย ซ่ึงก็เป็นผลตามแต่ความสัมพนัธ์ความผกูพนัของผูท่ี้ประสบณ์

เหตุการณ์เหล่าน้ี ขา้พเจา้ก็เป็นมนุษยค์นหน่ึงท่ีจะตอ้งพบกบัเหตุการณ์การสูญเสียต่างกนัแต่ว่าจะ

เร็วหรือชา้นั้นกต็ามแต่วาระของบุคคลใกลชิ้ดรอบตวั 

 หากมองใหลึ้กลงไปสภาวะการเกิดดบัในทางพทุธศาสนาไดก้ล่าววา่ ส่ิงทั้งหลายท่ีเรารู้

เห็นนั้น ลว้นแต่มีความเกิดข้ึนและแตกสลายอยู่ภายในตลอดเวลาแต่ความเกิดดบันั้นเป็นไปอย่าง

หนุนเน่ืองติดต่อกนัเร็วมาก คือ เกิด-ดบั-เกิด-ดบั-เกิด-ดบั ฯลฯ ความเป็นไปต่อเน่ืองรวดเร็วยิ่งนั้น 

ทาํให้เรามองเห็นว่า ส่ิงนั้นคงท่ีถาวร เป็นอย่างหน่ึงอย่างเดิม ไม่มีความเปล่ียนแปลง แต่เม่ือเวลา

ผา่นไป สังเกตดู หรือไม่เห็นกนันานๆ เม่ือพบกนัอีกจึงรู้ว่าไดมี้ความเปล่ียนแปลงไปแลว้จากเดิม 

แต่ความเป็นจริง ความเปล่ียนแปลงนั้นเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาทีละน้อยและต่อเน่ืองจนไม่เห็น

ช่องวา่ง1

2 

 ทุกส่ิงมีชีวิตในโลกใบน้ียอ่มมีจุดท่ีเกิดข้ึนและดบัลง ความตายจึงเป็นกลไกท่ีธรรมชาติ

สร้างข้ึนเพื่อสร้างสมดุลในการดาํรงอยู ่ทุกสรรพส่ิงรอบตวัอนัเป็นปัจจยัภายนอกผนวกกบักาลเวลา

ส่งผลต่อสภาวะท่ีเกิดจากเหตุและปัจจัยปรุงแต่งข้ึน จากการค้นคว้าถึงเหตุแห่งการเกิดดับ 

                                                            

 2พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพค์ร้ังท่ี 42 [ฉบบั

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 11], 71.  เขา้ถึงเม่ือ 5 กนัยายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก, http://www.watnya 

naves.net/uploads/File/books/pdf/buddhadhamma_extended_edition.pdf 
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ทาํใหข้า้พเจา้ตระหนกัถึงคุณค่าของชีวิตซ่ึงสังขารก็เป็นเพียงกลไกธรรมชาติท่ีถูกสร้างข้ึนเพิ่อสร้าง

สมดุลในการดาํรงชีวิต 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. นาํเสนอเร่ืองการเส่ือมของสังขาร เพื่อกระตุน้ศีลธรรมคุณธรรมและคุณค่าของการ

ดาํรงอยู ่

2. คน้ควา้แนวคิดเร่ืองวฎัฎะสงสาร การมีอยูเ่กิดข้ึนและดบัไปเพื่อสร้างสัญญะท่ีแสดง

ใหเ้ห็นภาวะของการเส่ือมสลาย ความไม่ย ัง่ยนื 

3. คน้ควา้แนวคิดเร่ืองสจัจะนิยม/ภาพเหมือนจริงกบัหลกัศาสนา 

4. ศึกษาหลกัปฎิบติัเพื่อฝึกฝนทางจิตใจของศาสนาพทุธผา่นหลกัคาํสอน   

5. ศึกษาสญัลกัษณ์และพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตาย 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 การทํางานชุดวิทยานิพนธ์น้ีข้าพเจ้าต้องการนําเสนอภาพจิตรกรรมในรูปแบบ

การศึกษาสัจจะนิยม ท่ีให้ความสาํคญักบัรายละเอียดทางกายภาพแสดงออกถึงความสงบการปล่อย

วางอยา่งมีสติ โดยซ่อนสัญญะทางศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดบัการเกิดอนัละเอียด เช่น การเปล่ียน

สภาพของส่ิงมีชีวิต การเส่ือมสลาย ความไม่แน่นอนยัง่ยืนและใชว้สัดุท่ีสามารถส่ือความหมาย 

ในลกัษณะท่ีเป็นสัญญะแห่งการเปล่ียนแปลงและเส่ือมสลาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสมาธิ 

และปัญญาระลึกไดถึ้งเหตุของความกลวัต่างๆ โดยเฉพาะความเส่ือมของสงัขารและความตาย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตของแนวความคิด แสดงเน้ือหาของสัจจะท่ีเกิดข้ึนตามความเปล่ียนแปลง

ของกาลเวลา ร่องรอย การสลาย โดยใชห้ลกัของสัญญะเพื่อนาํไปสู่การตีความคุณค่าของสังขาร

ความเปล่ียนแปลงและความตาย 
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2. ขอบเขตของรูปแบบ ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมในชุดน้ีเป็นรูปแบบเหมือนจริง

(Realistic Painting) มีลกัษณะทางกายภาพเป็น 2 มิติ โดยการใชว้สัดุท่ีแสดงออกถึงการเส่ือมสลาย

สร้างสรรคร่์วมกบังานจิตรกรรม 

3. ขอบเขตของวิธีการ ขา้พเจา้ใช้เทคนิคจิตรกรรมผสม โดยใช้เทคนิคสีนํ้ ามนับน

ผา้ใบ ดินและวสัดุอ่ืนๆ ท่ีใหค้วามรู้สึกถึงความเส่ือมสลาย 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. สังเกตและวิเคราะห์สภาวะการเปล่ียนแปลงของบุคคลและส่ิงต่างๆรอบตัว  

เช่น การเปล่ียนแปลงของร่างกาย ผิวหนัง การผุกร่อน ย่อยสลายและอ่ืนๆ  ทําการศึกษา 

และเกบ็ขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ นาํมาสรุปหาภาพลกัษณ์ท่ีเช่ือมโยงความคิดไปสู่สญัญะของสงัขาร 

2. ศึกษาทฤษฎีสัญญะจากนักคิด นักปรัชญาและหลักคําสอนหลักปฎิบัติใน 

พทุธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัขารและความตาย  

3. ทําภาพร่างต้นแบบคร่าวๆด้วยการสเก็ตภาพขาวดําลงบนกระดาษเพื่อหา 

แนวทางการใช้สัญลักษณ์รวมทั้ งทดลองหาวัสดุต่างๆท่ีจะนํามาแทนค่าในการแสดงความ 

เส่ือมสลายก่อนสร้างภาพตน้แบบ  

4. สร้างภาพตน้แบบ โดยการจดัวางท่าทางของคนและส่ิงของ กาํหนดความสว่างมืด

และทิศทางของแสงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและวสัดุท่ีเลือกใช ้เพื่อนาํภาพตน้แบบไปขยายเป็น

ช้ินงานต่อไป 

5. สร้างสรรค์ผลงาน โดยการสังเกตและการเปรียบเทียบภาพถ่ายตน้แบบกับตัว

ผลงานเพื่อให้ผลงานมีความถูกตอ้งสมจริงตามหลกัสัจจะนิยม รวมทั้งแนวความคิดท่ีตอ้งการ

นาํเสนอความจริงท่ีเป็นมากกวา่ขอ้เทจ็จริง 

6. นาํผลงานเขา้สู่การสมัมนาและตรวจวิจารณ์เพื่อหาจุดบกพร่องและแกไ้ขใหมี้ความ

เหมาะสม 
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วธีิการศึกษา 

1. ศึกษาความเปล่ียนแปลงของลาํดบัอายุ เพศ  ศึกษาความสัมพนัระหว่างร่างกาย 

และจิตใจ 

2. สาเหตุความเปล่ียนแปลงของร่างกายมนุษย์และส่ิงต่างๆรอบตัว ท่ีเพิ่มข้ึน 

ส่ิงท่ีหายไปเส่ือมไปลดลง 

3. คน้ควา้ทดลองวสัดุทางธรรมชาติใหม่ๆท่ีสามมารถนํามาเป็นส่ือในการตีความ

คุณค่าของสงัขาร 

4. ค้นคว้าและทดลองวัสดุท่ีสามารถนํามาแทนค่าความหมายเพื่อให้ประสาน

กลมกลืนกบัเน้ือหา 

 

แหล่งข้อมูล 

1. ศึกษาขอ้มูลประสบการณ์ในชีวิตจากบุคคลใกลชิ้ดรอบตวัท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระของการเปล่ียนแปลง 

2. ศึกษาสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่ีคุน้เคยเพื่อสงัเกตการเปล่ียนแปลงการเส่ือมสภาพ 

3. หอ้งสมุด (หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง บทความ หลกัปรัชญาหรือสูจิบติัผลงานของศิลปินท่ี

เก่ียวขอ้ง) 

4. ศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ บทความ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือวีดีโอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัคาํ

สอนทางพทุธศาสนา 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1. อุปกรณ์ในการบนัทึกขอ้มูล 

2. ขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้ม,วตัถุ,บุคคลใกลต้วั 

3. ภาพถ่ายและอุปกรณ์ท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างภาพตน้แบบ 

4. อุปกรณ์ท่ีใชป้ฎิบติังานจิตรกรรม 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ขา้พเจา้ไดใ้ห้ความสําคญักับกระบวนการทาง

ความคิดและการนาํเสนอให้ตรงกบัความรู้สึกของตนเองมากท่ีสุด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีตอ้งผ่านการกลัน่

กลองประสบการณ์และการตีความหมายขอ้มูลต่างๆอนันาํไปสู่แนวทางการสร้างสรรคต่์อไป 

 

แนวความคดิและทีม่าของแรงบันดาลใจ 

 เน่ืองจากวยัและอายุท่ีมากข้ึนเร่ือยๆของข้าพเจ้าทาํให้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงต่างๆของร่างกายตนเองตามกาลเวลา จากวยัเด็กจนถึงปัจจุบนั รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ี

เคยอยูอ่าศยั เกิดการเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ มีการทรุดโทรมและเพิ่มข้ึนของส่ิงต่างๆ เช่นส่ิงของ

เคร่ืองใช ้อาคารบา้นเรือนต่างๆ บุคคลรอบขา้งเจบ็ป่วย เกิดอุบติัเหตุและการเสียชีวิตของญาติพี่นอ้ง

รวมถึงคนใกลต้วั จากเหตุการณ์เหล่าน้ีซ่ึงเป็นส่ิงสะเทือนใจต่อตวัขา้พเจา้เอง ทาํให้ขา้พเจา้หันมา

ใส่ใจกบัส่ิงต่างๆรอบตวัมากข้ึนโดยการสังเกตตนเองและบุคคลใกลชิ้ด จากอดีตผ่านความทรงจาํ

ต่างๆ เช่นภาพถ่าย หรืองานท่ีขา้พเจา้เคยสร้างข้ึน การเขียนภาพเหมือนตนเองและคนใกลต้วัอยู่

บ่อยๆ เม่ือยอ้นมองดูจะเห็นถึงวิวตันาการท่ีเปล่ียนแปลงไปทางกายภาพเช่น รูปหนา้ท่ีเปล่ียนไป 

ผวิพรรณ สีผม 

 การรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆรอบตวัจึงทาํให้ขา้พเจา้เกิดความทุกข์และ

ความสุข ตามภาวการณ์รับรู้ในขณะนั้นๆซ่ึงทาํให้ขา้พเจา้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเกิด 

และดบั การเพิ่มข้ึนการแปล่ียนแปลงและความเส่ือมสภาพ ทางกายภาพต่างๆทาํให้เกิดแรงบนัดาล

ใจในทางอารมณ์ความรู้สึกในแง่ของความสะเทือนใจ การตระหนกัถึงคุณค่าของชีวิตและนาํไปสู่

การตีความสัญญะในการรับรู้ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ผา่นคาํสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือความเขา้ใจความ

จริงในการเกิดและดบัของส่ิงต่างๆรอบตวั 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับในการสร้างสรรค์ 

จากความจริงทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดล้อมรอบตัว 

 ขา้พเจา้ไดแ้บ่งลาํดบัการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มรอบตวัโดยผ่านทฤษฎีคาํสอนทาง 

พุทธศาสนาท่ีว่าด้วยเร่ืองของไตรลักษณ์ (การเกิดข้ึน ตั้ งอยู่และดับไป) ต่อกระบวนการทาง

ธรรมชาติในถานะการปรุงแต่งทางจิต (สงัขาร) ไวด้งัน้ีคือ 

1. การเกิดข้ึน ของสรรพส่ิงต่างๆขา้พเจ้าได้ตระหนักเห็นถึงการเจริญเติบโตและ

เพิ่มข้ึนจากสภาพแวดลอ้มรอบตวั (สงัเกตจากบุคคลใกลชิ้ด) ยกตวัอยา่งเช่น การเกิดของมนุษย ์การ

เพิ่มข้ึนของจาํนวนอาคารส่ิงปลูกสร้าง การผลิดอกออกผลของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นส่ิงปกติของวฎัจกัร

ชีวิตท่ีสร้างข้ึนตลอดเวลา จะสังเกตเห็นว่าการเกิดข้ึนของทุกส่ิงอย่างนั้นลว้นมีความสัมพนัธ์กนั

ทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นการเกิดข้ึนของมนุษยต่์างกมี็ปัจจยัเป็นตวักระทาํใหเ้กิดข้ึนทั้งส้ิน 

2. การดํารงอยู่ของชีวิต ต่างก็มีการพัฒนารูปแบบของตนเองในการอยู่อาศัย 

ยกตวัอยา่ง สัตวมี์วิวฒันาการในการเอาตวัรอดจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ตามสภาพแวดลอ้ม 

สภาพอากาศ  อาหาร มนุษย์มีการพัฒนา การเรียนรู้ จะสังเกตได้ว่าทุกส่ิงทุกอย่างน้ีมีการ

เปล่ียนแปลงนัน่กเ็พระเหตุปัจจยัท่ีเป็นผูถู้กกระทาํและเป็นผูก้ระทาํ 

3. การดบั จะสังเกตว่าส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีไม่มีขอ้ยกเวน้ ต่างก็ตอ้งเส่ือมสลายหมด

สภาพไปตามกาลเวลาและเกิดส่ิงใหม่หมุนเวียนต่อเน่ืองไม่รู้จบ 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงการเส่ือมสลายของธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 2 ภาพแสดงการเปรียบเทียบของช่วงอาย ุ

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากงานศิลปกรรม 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้นั้น อิทธิพลจากงานศิลปกรรมก็เป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีสาํคญัในการนาํมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์การไดศึ้กษา คน้ควา้ แนวคิด รูปแบบ 

และวิธีการนําเสนอของศิลปินท่ีมีการยอมรับในระดับสากลก็เป็นส่ิงสําคญัต่อการสร้างสรรค์

ผลงาน 

 ขา้พเจา้มีความสนใจในผลงานจิตรกรรมของศิลปะแนวเหมือนจริง (Realistic) ตั้งแต่

ยุคศิลปะสมยัเรอเนสซองส์ (Renaissance)จนถึงยุคศตวรรษท่ี20 ซ่ึงมีวิวฒันาการทั้งทางดา้น

รูปแบบและแนวความคิดท่ีเป็นเป็นเอกลกัษณ์ตามแต่ละยคุสมยั โดยเฉพาะจิตรกรรมในยคุบาโรก 

(Baroque) ซ่ึงมีลกัษณะเด่นในรูปแบบเหมือนจริงโดยจะเนน้ความเป็นนาฏกรรม ส่ือสารในเร่ือง

ของศาสนาโดยใชว้ิธีจูงใจและสะเทือนอารมณ์ต่อผูช้มโดยตรง เป็นศิลปะท่ีเน้นทางอารมณ์และ

ความรู้สึก ดว้ยรูปแบบท่ีเหมือนจริงผสมกบัการส่ือสารดว้ยภาษาภาพทางกาย สีหนา้ ท่าทาง หรือ

แมก้ระทัง่วตัถุ ขา้พเจา้จึงไดรั้บอิทธิพลจากรูปแบบการแสดงออกในทางจิตรกรรมในยคุน้ีมากท่ีสุด 

 บ า โ ร ก ( Baroque) เ ป็ น ยุค ส มัย ห น่ึ ง ข อ ง ศิ ล ป ะ ต ะ วัน ต ก ซ่ึ ง เ ร่ิ ม ป ร ะ ม า ณ ต้น

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 โดยลกัษณะเด่นจะเนน้ ส่ือสารเร่ืองราวไปในทางศาสนาและวีระชนต่างๆ เช่น 

ประวติัพระเยซูหรือนักบุญต่างๆ ศิลปะแบบบาโรกเป็นศิลปะท่ีเน้นทางอารมณ์และความรู้สึก 
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ทางนาฏกรรม (dramatic presentation) มีความอลงัการเตม็ไปดว้ยลวดลายอนัละเอียด สี แสงและเงา

จดัโดยมุ่งหมายคือทาํใหผู้ช้มเขา้ใจศิลปะไดง่้ายข้ึนโดยไม่ตอ้งตีความหมายท่ีศิลปินแอบแฝงเอาไว้0 1 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพผลงานของ Caravaggio 

ท่ีมา: Caravaggio, Salome with the Head of John the Baptist [Painting], accessed November 28, 

2015, available form https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Caravaggio 

SalomeMadrid.jpg 

 

 Caravaggio เป็นจิตรกรสมยับาโรกคนสาํคญัของประเทศอิตาล่ี ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 

เป็นจิตรกรท่ีเด่นในการเขียนภาพสีนํ้ ามัน ข้าพเจ้าสนใจในวิธีการสร้างรูปแบบผลงานของ 

Caravaggio ในการใหแ้สงเงาท่ีดูลึกลบัประกอบกบัการจดัวางองคป์ระกอบต่างๆ เช่น พื้นท่ีว่างซ่ึง

เป็นส่วนช่วยให้บุคคลหรือตวัละครในภาพแสดงอารมณ์และทิศทางไดอ้ย่างเต็มท่ีและยงัแสดง

อารมณ์ของความเป็นมนุษยไ์ดอ้อกมาสมจริงและมีความรู้สึก การวางลกัษณะท่าทางในแบบเทียบ

ไดก้บัท่าทางอยา่งโอ่อ่าแบบตวัละครโอเปร่า โดยจะแสดงความขดัแยง้ในตวัแบบจะเห็นไดจ้ากการ

                                                            

 1 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, บารอก, เขา้ถึงเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

https://th.wikipedia.org/wiki/บารอก 

https://th.wikipedia.org/wiki/บา
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วางไหล่และสะโพกจะวางบิดจากกนั การวางท่าอยา่งขดัแยง้กนัทาํใหผู้ดู้ภาพมีความรู้สึกเหมือนตวั

แบบกาํลงัจะเคล่ือนไหว 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพผลงานของ Rembrandt 

ท่ีมา: Rembrandt, Self Portrait [Painting], accessed November 28, 2015, available form 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Rembrandt_-_Clowes_self-

portrait,_1639.png 

 

 Rembrandt เป็นจิตรกรและช่างพิมพช์าวเนเธอร์แลนดใ์นในช่วงศตวรรษท่ี 17 มีช่ือ 

เสียงโด่งดงัมากท่ีสุดคนหน่ึงของโลก ผลงานของ Rembrandt ทาํใหเ้นเธอร์แลนดรุ่์งเรืองสุดขีดหรือ

ท่ีเรียกว่ายคุทอง (Dutch golden age) และเป็นผูมี้อาํนาจทั้งดา้นอิทธิพลการเมือง วิทยาศาสตร์ 

พาณิชยแ์ละวฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองจิตรกรรม 

 ขา้พเจา้สนใจในผลงานของ Rembrandt ในทางแนวความคิดจะสังเกตไดว้่าเขาเขียน

ภาพเหมือนตนเองไวจ้าํนวนมากในระยะเวลาหลายสิบปี ซ่ึงจะเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเด่นชดัท่ีสุด

คือ ใบหนา้ของเขาเปล่ียนไปแก่ชราลงและหากสงัเกตลึกลงไปฝีแปรงกเ็ปล่ียนตามไปดว้ยขา้พเจา้ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Rembrandt_-_Clowes_self-portrait,_1639.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Rembrandt_-_Clowes_self-portrait,_1639.png
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จึงสนใจในวิธีการพฒันาการทาํงานของศิลปินคนน้ี 

 ในทางรูปแบบ Rembrandt เป็นศิลปินท่ีเด่นในการควบคุมแสงและเงาเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั ซ่ึงขา้พเจา้สังเกตเห็นถึงการให้ความสําคญัและไม่สําคญัของการควบคุมแสงสว่าง มืด 

ในผลงานจิตรกรรมของ Rembrandt ซ่ึงถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษยล์งในภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์

และลงตวั 

 ในทางเทคนิควิธีการ กรรมวิธีในการให้สี พ้ืนผิวและแสงเงา Rembrandt ถ่ายทอด

ความรู้สึกของมนุษยล์งในภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์และลงตวั การควบคุมความหนาบางของสีลกัษณะ

ของฝีแปรงท่ีสร้างผวิอนัอ่อนนุ่มหรือหยาบกระดา้งของผลงาน 

 ขา้พเจา้ไดน้าํสไตล์และเทคนิควิธีการมาเป็นแนวทางและแรงบนัดาลในใจในการ

สร้างสรรคผ์ลงานงานของขา้พเจา้  
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บทที ่3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 รูปแบบในการนาํเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ 

ในลกัษณะแนวเหมือนจริงโดยใชเ้ทคนิคผสม เป็นการการใชภ้าษาทางสัญญะของวตัถุกบัร่างกาย

มนุษย ์บุคคลใกลต้วัท่ีมีความผกูพนัธ์ ลกัษณะของร่างกายท่ีเปล่ียนสภาพไปตามกาลเวลาแสดงถึง

การเกิดและดบั โดยมีเหตุจากการรับรู้ความจริงจากสภาพแวดลอ้มรอบตวั ความรู้สึกทางอารมณ์ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประสบการณ์และแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีขั้นตอนในการ

สร้างสรรคด์งัน้ีคือ 

1. ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูล 

2. ขั้นตอนรวบรวมขอ้มูลและประมวลความคิดเพื่อหาภาพตน้แบบ 

3. ขั้นตอนในการสร้างสรรคง์านจิตรกรรม 

 

ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 

 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้มีส่วนท่ีเป็นเป็นขอ้เทจ็จริงซ่ึงเป็น

ประสบการณ์โดยตรงแลว้จึงตีความเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ซ่ึงมีขั้นตอนในการศึกษาขอ้มูล

ดงัน้ีคือ 

1. จากประสบการณ์โดยตรงศึกษาลกัษณะทางกายภาพของบุคคลใกลต้วั ญาติพี่นอ้ง 

พ่อ แม่ รวมถึงส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ประกอบกบักบัการเวลาท่ีดาํเนินไป ผ่านการสังเกตตั้งแต่อดีต 

ท่ีเหลือเพียงความทรงจาํและปัจจุบนั ร่องรอยต่างๆท่ีเกิดข้ึนและหายไป ปัจจยัต่างๆท่ีทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลง การร่วงโรย การผกุร่อน ซ่อมแซม การเส่ือมสลาย ตลอดจนการเกิดข้ึนใหม่ ส่ิงเหล่าน้ี

เป็นตวักระตุน้ทางอารมณ์และส่งผลให้เกิดการตีความตามหลกัคาํสอนทางพุทธศาสนา ซ่ึงทาํให้

เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงสัจธรรมท่ีเกิดข้ึนในโลกใบน้ีจากประสบการณ์การรับรู้ของขา้พเจ้า
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2. ศึกษาสภาวะการเปล่ียนแปลงจากอดีต จากภาพถ่ายหรือวีดีโอท่ีบันทึกไว ้

ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีเป็นการบนัทึกขอ้มูลในขณะนั้นๆไวอ้ย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเสริมเติม 

หรือแต่ง ซ่ึงสาํคญัในการศึกษาขอ้เทจ็จริงเพื่อสังเกตการเปล่ียนสภาพของร่างกายจากอดีตซ่ึงผา่น

ไปแล้ว ภาพถ่ายจึงเป็นกระบวนการบันทึกท่ีสามารถตอบสอนองความคิดได้อย่างรวดเร็ว

เปรียบเสมือนการบนัทึกอารมณ์ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อวตัถุในขณะนั้นๆไว ้

 

ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและประมวลความคดิเพือ่หาภาพต้นแบบ 

 จากการตีความอารมณ์ความรู้สึกของตนเองผา่นการรับรู้การเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ

ขา้พเจา้ใช้สัญญะท่ีแสดงออกในรูปทรงของคนท่ีมีลกัษณะเหมือนจริงอย่างตรงไปตรงมาตาม

เคร่ืองมือบนัทึกภาพ ซ่ึงใชว้ิธีการถ่ายภาพคนในลกัษณะอาการต่างๆ อารมณ์ความรู้สึกท่ีแสดงออก

ผา่นใบหนา้หนา้ท่าทาง ซ่ึงขา้พเจา้แบ่งวิธีการทาํภาพตน้แบบดงัน้ี 

1. การบนัทึกภาพตน้แบบ ใชแ้บบของบุคคลใกลต้วัท่ีมีความผกูพนัและเขา้ใจวิถีใน

การดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคลโดยตีความหมายจากเร่ืองราวชีวิต จากนั้นจึงทาํการบนัทึกภาพโดย

ดึงลกัษณะเด่นของแต่ละบุคคลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดเช่น ร่องรอยต่างๆ (แผลเป็น รอย

เห่ียวยน่หรือความอ่อนเยาว ์สดใส) เพื่อแสดงท่าทาง ความมืดสวา่ง เพื่อใหเ้กิดภาษาและการตีความ

ในเร่ืองของสงัขารท่ีแทจ้ริง 

2. ใช้ภาพตน้แบบท่ีได้ ทาํการสเก็ตภาพเพ่ือหามุมมองและสร้างสัญญะตามความ

สอดคลอ้งในลกัษณะของรูปร่างคนและเทคนิคท่ีใช ้นาํมาสร้างภาพร่างก่อนการปฎิบติังานจริงโดย

ใชค้อมพิวเตอร์ตกแต่งเพื่อหามุมมองท่ีตรงกบัการแสดงออก 
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ภาพท่ี 5 ภาพถ่ายตน้แบบ 

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพร่างจากคอมพิวเตอร์ 
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ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

 หลงัจากท่ีไดภ้าพตน้แบบท่ีมีการกาํหนดสัดส่วนและพร้อมท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นตน้แบบ

ในการสร้างสรรค ์ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือปฏิบติังานจริงโดยแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. กาํหนดมาตราส่วนของภาพถ่ายตน้แบบ เพื่อนาํมาขยายภาพถ่ายท่ีไดล้งบนเฟรม

ผา้ใบสีขาว 

2. การเตรียมผา้ใบ เป็นผา้ใบผิวเรียบ ขึงลงบนกรอบไม ้โดยรองพ้ืนดว้ยสีขาวเพ่ือให้

กระบวนการทางเทคนิค (ดิน) ทาํงานอยา่งเตม็ท่ีเน่ืองจากเป็นเช้ือนํ้าและสีนํ้ามนัท่ีเป็นเช้ือนํ้ามนั 

3. การร่างภาพ ใชส้ดัส่วนจากภาพถ่ายตน้แบบมาขยายสเกลลงบนผา้ใบท่ีไดเ้ตรียมไว้

เพื่อกาํหนดมาตราส่วนให้เหมือนกบัรูปถ่ายตน้แบบมากท่ีสุดและมีความถูกตอ้งตามหลกัความ 

เป็นจริง 

4. การลงสีจะแบ่งขั้นตอนยอ่ยออกเป็น2ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นสีนํ้ ามนับนผา้ใบกบัส่วน

ท่ีใชว้สัดุระบายลงบนเฟรม 

4.1 ส่วนท่ีเป็นสีนํ้ามนั เร่ิมจากการเวน้ส่วนท่ีจะใชว้สัดุเขียน (ดิน) ไวเ้ป็น

พื้นเฟรมโดยจะเร่ิมเขียนส่วนท่ีเป็นสีนํ้ ามนัก่อนโดยเร่ิมข้ึนสีทีละชั้นทีละชั้นจากภาพรวมของ

ผลงาน พอสีเร่ิมมีความแน่นและสดัส่วนถูกตอ้งกจ็ะเร่ิมลงลายละเอียดจนสมบูรณ์ 

4.2 ส่วนท่ีใช้ว ัสดุเขียนนั้ นข้าพเจ้าเลือกใช้ดินเป็นหลักในการเขียน

เน่ืองจากเป็นวตัถุดบัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดและจดัการกบัการเขียนไดง่้ายโดยยดึหลกัในการเขียน

แบบโปร่งแสงโดยจะเร่ิมจากการเขียนสีอ่อนสุดและค่อยๆเพิ่มนํ้ าหนักและความหนาของดินข้ึน

เร่ือยๆจนถึงนํ้าหนกัสุดทา้ยและใชว้สัดุอ่ืนๆประกอบดว้ยเลก็นอ้ยเพื่อใหผ้ลงานดูน่าสนใจยิง่ข้ึน 
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ภาพท่ี 7 ภาพขั้นตอนในการทาํงาน 
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ความสําคญัของเทคนิคและวสัดุ 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้มีกรรมวิธีท่ีแตกต่างจากงานในชุด

ก่อนๆ ซ่ึงมีการใชเ้ทคนิคผสมกบัการเขียนรูปดว้ยสีนํ้ ามนัตามแบบจิตรกรรม โดยการใชว้สัดุผสม

กนันั้นขา้พเจา้สามารถควบคุมกลวิธีในการแสดงออกทางทศันศิลป์ไดต้รงตามจุดประสงคต์าม

แนวความคิดท่ีตั้งไว ้โดยเทคนิคในการเขียนภาพทางจิตรกรรมนั้นขา้พเจา้แบ่งออกเป็นสองส่วน

ดงัน้ีคือ 

1. เทคนิคสีนํ้ ามนั กลวิธีในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมของศิลปินก็จะมีความ

แตกต่างกนัไปตามแต่ยุค สมยั แนวคิด ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเทคนิคสีนํ้ ามนันั้นเป็นเทคนิคท่ีศิลปิน

ส่วนมากเลือกใช ้เน่ืองจากมีคุณสมบติัหลายอยา่งซ่ึงเราสามารถควบคุมไดเ้ช่น ควบคุมเวลา แหง้เร็ว

หรือช้า  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัตวักลาง (Medium) ท่ีใช้ผสม ความบางหนาและพ้ืนผิวของสีซ่ึงข้ึนอยู่กับ

ปริมาณเน้ือสีส่วนผสมและชนิดของแปรงท่ีใช ้ขนนุ่มอ่อน ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีเทคนิคสีนํ้ ามนัจึง

ใหผ้ลสาํเร็จออกมาไดอ้ยา่งขีดสุดในการถ่ายถอดออกมาในรูปแบบเหมือนจริง ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคสี

นํ้ามนัเน่ืองจากลกัษณะการเขียนภาพเหมือนสามารถเกล่ียสีใหเ้นียนหยาบบางไดซ่ึ้งใหอ้ารมณ์และ

ชีวิตของมนุษยไ์ดดี้ท่ีสุดตามท่ีขา้พเจา้ถนดั  

2. เทคนิคในส่วนท่ีเป็นวัสดุ  ดินเป็นวสัดุทางธรรมชาติท่ีข้าพเจ้าเลือกนํามาใช้

เน่ืองจากสามารถส่ือสารเป็นภาษาภาพไดต้รงแนวคิด นั่นคือการเส่ือมสลาย ซ่ึงดินคือวสัดุทาง

ชีวภาพท่ีย่อยสลายแลว้ ไม่ว่าจะเป็นซากพีช ซากสัตว ์มูลสัตว ์ต่างๆหรือแมก้ะทัง่ส่ิงมีชีวิตท่ีตาย

ตามธรรมชาติแลว้เกิดการย่อยสลาย ซ่ึงมีตวัแปลในการย่อยสลายน้ีเช่น หนอน แมลง อากาศ 

ความช้ืนเป็นตน้ ในส่วนท่ีกล่าวมีขา้งตน้นั้นดินจึงมีภาษาท่ีสามารส่ือสารถึงการสลายไดดี้ ดินเป็น

วสัดุทางธรรมชาติ การนาํมาใชจึ้งค่อนขา้งละเอียดอ่อน มากกว่าสีนํ้ ามนัเพราะความเคยชินในการ

ใชว้สัดุสาํเร็จรูปกบัธรรมชาติต่างกนั การใชดิ้นตอ้งมีการทดลอง ในส่ือท่ีนาํมาผสม ซ่ึงตอ้งใชน้ํ้ า

เพราะนาํสามารถละลายดินใหเ้หลวหรือหนืดตามตอ้งการได ้กาวท่ีนาํมาผสมตอ้งมีการกะปริมาณ

เน่ืองจากใส่กาวมาก ผลท่ีไดก้บักาวท่ีน้อยจะต่างกนัฉะนั้นในการผสมแต่ละคร้ังขา้พเจา้ก็จะดูว่า

แนวคิดรูปแบบของงานจะตอ้งการส่ือสารอะไรเช่นการแตกร้าวของดินท่ีแหง้แลว้ หรือตอ้งการให้

หลุดหรือร่วงเองโดยธรรมชาติเป็นบางส่วนเป็นตน้ วิธีการเขียน อิงมาจากการเขียนแบบซอ้นทีละ

ชั้นจากนํ้าหนกัอ่อนสุดไปหาเขม้สุดและพื้นผวิท่ีนาํมารองรับตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้นเน่ืองจากลกัษณะ
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จะคลา้ยกบัการใชดิ้นสอวาดลงไปบนกระดาษสีขาว ซ่ึงพ้ืนผิวท่ีเหมาะแก่การเขียนดินมากท่ีสุดคือ

ผา้ใบท่ีผา่นการรองพื้นดว้ย gesso มาแลว้เน่ืองจากผา้ใบมีผวิท่ีเป็นลกัษณะการทอมีร่องใหย้ดึดินกบั

ผา้ใหติ้ดกนั ซ้ึงจะทาํใหก้ระบวนการน้ีมีความคงทนและมีอายใุนการเกบ็รักษาท่ีนานข้ึน 

 

ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าได้นําเอาบุคคลใกล้ตัวมาเป็นรูปแบบทางการ

แสดงออกโดยแสดงออกถึงการแปล่ียนแปลงของสงัขาร มาสร้างเป็นภาพท่ีแสดงขอ้เทจ็จริงและนาํ

เทคนิควิธีการต่างๆมาประกอบกนัเพื่อตีความในทางสัญญะโดยขา้พเจา้กาํหนดองคป์ระกอบดว้ย

ทศัธาตุต่างๆ ดงัน้ี 

1. รูปทรง เป็นตวักาํหนดทิศทางเน้ือหาของผลงานโดยโครงสร้างใหญ่จะเป็นการ

ประกอบกนัของรูปร่างมนุษย ์วตัถุส่ิงของ โดยจะเนน้ไปท่ีความสมมาตร มัน่คง เน่ืองจากตอ้งการ

แสดงภาวะท่ีสงบและเงียบเพื่อใหเ้กิดสมาธิ โดยรูปทรงยอ่ยท่ีนาํมาประกอบกนัจะเนน้ไปท่ีลกัษณะ

ของการวางท่าทาง อากปักิริยา ต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกเช่น ความสงบ น่ิง  

2. โทนสีและนํ้ าหนัก โทนสีโดยรวมจะมีลกัษณะของความมืดสุดและสว่างสุดใน

ผลงานมีการควบคุมให้สว่างในจุดท่ีตอ้งการเน้นหรือแสดงเน้ือหาให้เด่นชดัและลดทอนในส่วน

รองใหมื้ดลงทีละนอ้ย ซ่ึงคลา้ยกบัการเกิดและดบัของสรรพส่ิง มีมืดและสวา่งหมุนเวียนต่อเน่ืองกนั

ไป  

3. พื้นผิว เป็นส่วนท่ีช่วยสะทอ้นและขบัเน้นในแง่ของความรู้สึกทางอารมณ์โดยมี

ลักษณะของพื้นผิว ร่องรอย เกิดจากผลของดินท่ีแห้งแตก ซ่ึงให้ภาวะความรู้สึกท่ีดูไร้ชีวิต 

เปรียบเสมือนการเส่ือมสลาย ผวิเรียบท่ีเกิดจากผลทางจิตรกรรมสีนํ้ ามนัใหล้กัษณะของมิติท่ีลวงตา

เปรียบเสมือนส่ิงสมมุติท่ีเกิดการปรุงแต่งข้ึน 

4. ท่ีว่าง เป็นส่วนฉากหลงัของภาพท่ีแสดงความมืด ความเงียบ คลา้ยกบัมิติหรือพื้นท่ี

วา่งในอวกาศ 
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บทที ่4 

การพฒันาผลงานและการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรคจิ์ตรกรรมชุด “สัญญะแห่งสังขาร” เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสะทอ้น 

ใหเ้ห็นถึงสาระแห่งการเปล่ียนแปลงของสังขาร วฎัจกัรของชีวิตการเกิดและดบัโดยการสร้างสรรค์

ผลงานในรูปแบบเหมือนจริงในลกัษณะของภาพบุคคล เพศและอายุ ท่ีแตกต่างกนั มาเป็นส่ือใน

การแสดงออก จากการทดลองคน้ควา้หาแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมนั้นขา้พเจา้ไดแ้บ่งออกเป็น 

4 ระยะของการสร้างสรรคด์งัน้ี 

 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที1่ 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงระยะน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ในช่วงแรกของหลกัสูตร

ศิลปมหาบณัฑิต ซ่ึงขา้พเจา้ได้มีแนวความคิดจากการสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก เกิดความกลวั 

ความกังวลต่อสังขารทางร่างกายและกาลเวลาท่ีดําเนินไป เม่ือได้เห็นคนรอบข้างแก่ชราลง 

จากความผกูพนัและห่วงใย ขา้พเจา้จึงนาํแรงบนัดาลใจจากอารมณ์ภายใตจิ้ตสาํนึกน้ี มาสร้างสรรค์

ผลงานท่ีแสดงออกถึงภาวะของการสูญเสีย ความไม่แน่นอน ความไม่เท่ียงเป็นสัญญะเตือนใจ 

ซ่ึงอยูภ่ายในโดยการตีความหมายเชิงความรู้สึกแลว้สะทอ้นออกมาโดยผา่นทางรูปธรรมโดยอาศยั

การสร้างภาพจาํลองของการแตกหัก ผพุงั เห่ียวเฉา โดยการถ่ายภาพตน้แบบก่อนสร้างเป็นผลงาน

จิตรกรรม 2 มิติ 

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 การนําเสนอรูปแบบในทางสัญลักษณ์นั้ นข้าพเจ้าได้ใช้ว ัตถุเป็นหลักโดยการ

ตีความหมายผ่านภาษาในเชิงความรู้สึก แลว้สะทอ้นออกมาโดยผ่านทางรูปธรรม กล่าวคือใช้

กระบวนการของการสร้างตน้แบบในการถ่ายภาพจากหุ่นน่ิง เช่น ดิน ดอกไมแ้ห้ง และหุ่นน่ิงใน

แบบอ่ืนๆท่ีส่ือ ความหมายถึงความตาย โดยการจาํลองให้วตัถุเหล่าน้ีแตก หกั พงั เพื่อส่ือสารภาษา

ของความไม่ย ัง่ยนืของชีวิต ลกัษณะของแสงและเงาในภาพใชแ้สงท่ีจดั เพื่อขบัเนน้วสัดุใหเ้ด่นชดัมี 
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ปริมาตร (มีความต้ืนลึก) อยูบ่นพื้นท่ีหรือฉากรองรับมีความเรียบง่ายไม่ซบัซอ้น แต่ยงัคงอิงกบัหลกั

ของแสงและเงาท่ีมากระทบเพื่อให้เกิดรูปแบบท่ีสมจริงตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีว่างเหล่าน้ีย ัง

ตีความหมายในเชิงของความวา่งความและความไม่มีตวัตน  

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์

 จิตรกรรมของข้าพ เ จ้า ใน ชุด น้ีใ ช้ก าร เ ขีย นภ าพ ใน แนว โฟ โตเ รียล ลิสต ์

(PhotoRealist)ซ่ึงอาศยัภาพตน้แบบเป็นหลกัในการสร้างสรรค ์โดยขา้พเจา้ใชว้ิธีการถอดแม่พิมพ์

จากตวัเองแลว้ใชว้สัดุต่างๆ เช่น ดิน เศษใบไม ้ดอกไมแ้หง้ หล่อเป็นรูปเหมือนตวัเองข้ึนมาโดยการ

ทาํให้แตก ผุ พงั เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความไม่แน่นอน ก่อนท่ีจะทาํการถ่ายภาพตน้แบบ โดย

ขา้พเจ้าเลือกใช้เทคนิคสีนํ้ ามันบนผา้ใบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการในการแสดงออกของเทคนิค ในเชิงจิตรกรรมแนวเหมือนจริงให้มากท่ีสุดตามท่ีขา้พเจา้

ถนดั โดยการข้ึนสีไปทีละชั้นทบัซอ้นกบัไปเร่ือยๆจนสีมีความแน่นและแสดงพลงัของวตัถุออกมา

ไดม้ากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 8 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน อนิจจงั หมายเลข 2 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 140 x 140 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 9 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน อนิจจงั หมายเลข 3 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 135 x 150 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 10 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน อนิจจงั หมายเลข 4 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 11 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 170 x 140 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 12 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน วฎัจกัรชีวิต หมายเลข 1 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 13 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน วฎัจกัรชีวิต หมายเลข 2 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 14 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 7 

 ช่ือผลงาน Silent 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 40 x 180 เซนติเมตร 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะที ่2 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงระยะเวลาน้ี เป็นการต่อยอกจากเน้ือหาเดิมเป็น

การศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ ซ่ึงขา้พเจา้ไดมี้แนวความคิดท่ี

เกิดจากความกงัวลใจ ความกลวั อนัเน่ืองมาจากการเส่ือมของสังขาร จึงไดน้าํเอารูปแบบของ โกศ

ใส่กระดูก ซ่ึงตามความเช่ือของคนไทยการนาํโกศใส่กระดูกเปรียบเสมือนใหผู้ต้ายไดไ้ปสู่ภพภูมิท่ี

ดีข้ึนหรือไปอยูบ่นสวรรคน์ัน่เอง โดยโกศนั้นมีท่ีมาจากรูปแบบของเจดียซ่ึ์งตามความเช่ือเจดียเ์ป็น

ท่ีเกบ็พระธาตุซ่ึงมีความเป็นสิริมงคล มนุษยจึ์งจาํลองโกษมาจากเจดีย ์ขา้พเจา้ตอ้งการแฝงและซ่อน

ภาษาในเชิงธรรมมะเขา้ไว ้ขา้พเจา้จึงนาํแนวคิดในเชิงภาษาของโกศมาเป็นแรงบนัดาลใจในการ

แสดงออก ผา่นร่างกายมนุษยเ์พื่อแสดงออกถึงภาวะของการสูญเสีย ความไม่แน่นอน โดยแฝงความ

สงบและมุ่งเนน้ใหเ้กิดสติ 

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 การนาํเสนอรูปแบบและสัญลกัษณ์นั้นใชร่้างกายใบหนา้ในแบบเหมือนจริงเป็นส่ือ

ในการแสดงออกโดยการสร้างรูปทรงของโกศโดยการซอ้นกนักบัรูปร่างของมนุษยเ์พื่อใหเ้กิดภาษา

จากความเป็นและความตาย แสดงถึงความไม่แน่นอนของชีวิตซ่ึงการทาํงานในลกัษณะน้ีทาํให้

ขา้พเจา้สงัเกตส่ิงต่างๆไดล้ะเอียดข้ึนเน่ืองจาการวางรูปแบบตอ้งมีการวเิคราะห์ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน การ

หามุมมองท่ีเป็นไปไดข้องการนาํรูปคนมาประกอบกนัเป็นรูปร่างใหม่ 

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์

 ผลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ในชุดน้ียงัคงใชก้ระบวนการเดิมในการสร้างผลงานแต่

การสร้างภาพตน้แบบใช้วิธีการถ่ายภาพตวัเองในมุมมองต่างๆแสงและเงาท่ีต่างกันแลว้นํามา

วิเคราะห์รูปทรงจากภาพถ่ายตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนั้ นจึงสร้างสรรค์ด้วย

กระบวนการของงานจิตรกรรม 2 มิติ  

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน Semiotic of death 1 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 190 x 200 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 16 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน Semiotic of death 2 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 200 x 140 เซนติเมตร 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน Semiotic of death 3 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 120 x 250 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 18 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน Semiotic of death 4 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 190 x 130 เซนติเมตร 

 

 

 



33 

 

 

ภาพท่ี 19 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน Semiotic of death 5 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 290 x 150 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 20 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน Semiotic of death 6 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 120 x 190เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 21 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 7 

 ช่ือผลงาน Semiotic of death 7 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 160 x 240 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 22 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 8 

 ช่ือผลงาน Semiotic of death 8 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 200 x 160 เซนติเมตร 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที ่3 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 จากการทาํงานท่ีผา่นมาขา้พเจา้เร่ิมสังเกตบุคคลรอบตวั ซ่ึงท่ีผ่านมาขา้พเจา้จะเนน้

ไปท่ีตวัเองเป็นหลกัแต่เม่ือลองดูสภาพแวดลอ้รอบตวัแลว้ต่างก็มีการเปล่ียนแปลงเช่นกนัจากการ

ทาํงานท่ีผา่นมาจะมีลกัษณะของการตีความในเชิงสัญลกัษณ์เป็นส่วนมากซ่ึงในผลงานชุดน้ีขา้พเจา้

เร่ิมมองยอ้นหาส่ิงใกลต้วัคือบุคคลใกลชิ้ด พยายามใชก้ารเปรียบเทียบระหวา่งเพศวยั อาย ุซ่ึงเป็นส่ิง

ท่ีจริงแท้ตามหลักของการเกิดและดับ ซ่ึงการทาํงานในลกัษณะน้ีนั้นทาํให้ขา้พเจ้าเขา้ใจและ

ตระหนักถึงคุณค่าของสังขาร อารมณ์ของงานจะออกไปในทางกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุข แต่ยงัคง

วนเวียนอยูใ่นวฎัจกัของสตัวโ์ลก เป็นส่ิงแรกท่ีมนุษยปุ์ถุชนทุกคน้ตอ้งเผชิญ 

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 ใชล้กัษณะของภาพคนเจาะจงให้มีเน้ือหาในเชิงเปรียบเทียบผ่านผิวพรรณของวยั

หนุ่มและวยัชราท่ีมีร่องรอยของชีวิตและความเห่ียวยน่เป็นการเปรียบเทียบแบบตรงไปตรงมาและ

ผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ทาํใหมี้แรงปะทะต่อผูช้มมากข้ึนเพื่อตระหนกัถึงคุณค่าของชีวิต 

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์

 ใชก้ระบวนการในการถ่ายภาพเพื่อสร้างผลงานโดยการศึกษาการใชแ้สงและเงา

รวมถึงกระบวนการถ่ายภาพเพื่อเป็นการพฒันาในรูปแบบของเชิงถ่ายภาพให้มีความน่าสนใจโดย

ผลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ในชุดน้ีใชก้ารเขียนภาพในแนวโฟโตเรียลลิสต ์( PhotoRealist) ใน

ลกัษณะของการใชร่้องรอยความเห่ียวยน่และเต่งตึงของผวิพรรณเป็นส่ือในการแสดงออกถึงความ

ไม่แน่นอนของชีวิต  
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ภาพท่ี 23 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 160 x 170 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 24 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน สมาธิ หมายเลข 1 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 25 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน สมาธิ หมายเลข 2 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 280 x 85 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 26 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน สมาธิ หมายเลข 3 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 100 x 190 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 27 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน ไม่มีช่ือ 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 200 x 100 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 28 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน สภาวะแห่งการร่วงโรย หมายเลข 1 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 29 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 7 

 ช่ือผลงาน สภาวะแห่งการร่วงโรย หมายเลข 2 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 150 x 100 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 30 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 8 

 ช่ือผลงาน สภาวะแห่งการร่วงโรย หมายเลข 3 

 เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

 ขนาด 135 x 175 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 



46 

 

การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1 

 จากการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดสัญญะแห่งสังขารเป็นการสร้างสรรคโ์ดยมี

เร่ืองราวเน้ือหาท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละช้ินงาน แต่ย ังคงความคิดหลักคือสังขารร่างกาย 

การเส่ือมสภาพคือความจริงหากแต่ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนส่ิงท่ีใจเราปรุงแต่งในเร่ืองนั้นๆ 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 สืบเน่ืองจากแนวคิดในการทาํงานของขา้พเจา้ท่ีผา่นมาขา้เจา้ไดมี้การยอ้นกลบัไปดู

ผลงานตนเองในชุดก่อนๆทาํใหข้า้พเจา้เห็นถึงภาวะของอารมณ์ท่ีอยูภ่ายในใจของตนเองในผลงาน

ท่ีผา่นมา จากการสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ซ่ึงงานในช่วงระยะก่อนวิทยานิพนธ์น้ีจะมีความทุกข์

ความเศร้าอยู่มาก และในระยะต่อมาเร่ิมมีเหตุและผลมากข้ึนเน่ืองจากกาลเวลาท่ีผ่านไป 

การไดพ้ิจารณาตนเองผา่นการทาํงานและเม่ือมองยอ้นดูตวัเองประกอบกบัการศึกษาหลกัของการ

เกิดและดบัในทางพุทธศาสนาแลว้ส่ิงเหล่าน้ีแหละคือสังขารการปรุงแต่งทางจิตใจต่อเหตุการท่ีเขา้

มากระทบตนเองคือความจริงอนัเป็นวฎัจกัรของชีวิตขา้พเจา้จึงใชแ้นวคิดท่ีมีต่อเร่ืองการสูญเสีย

อยา่งมีสติหาขอ้มูลท่ีเป็นความจริงแทม้าแสดงออกเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ 

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 การนาํเสนอทางรูปแบบและสัญลกัษณ์นั้นขา้พเจา้ไดใ้ชก้ลวิธีในการแสดงออกโดย

อาศยัร่ายกายของมนุษยซ่ึ์งผลงานช้ินน้ีใช้เพศหญิงเป็นส่ือในการแสดงออกเน่ืองจากเพศหญิงมี

ผิวพรรณและความสดใส แต่ขา้พเจา้พยายามเขียนและเก็บรายละเอียดให้มากท่ีสุดเม่ือมองจาก

ระยะไกลจะอยูใ่นมุมมองของการรับรู้แบบปกของคนทัว่ไป เช่น เวลาไปในสถานท่ีต่างๆเราจะเห็น

คนอ่ืนๆท่ีเดินผา่นไปมาซ่ึงเราไม่สามรถเขา้ไปสังเกตถึงรูขมุขนหรือเขา้ไปใกลไ้ด ้ซ่ึงแน่นอนว่าคือ

กฎระเบียบของการอยู่ร่วมกนัแต่ลกัษณะทางกายภาพท่ีขา้พเจา้แสดงออกนั้นผูช้มสามารถเขา้ใกล้

หรือดูจากระยะไกลได้เพราะส่ิงท่ีเห็นคือจิตรกรรม คือวตัถุภาษาท่ีซ่อนอยู่ในรูปกายมนุษยจึ์ง

เปรียบเสมือนภาวะทางการรับรู้ท่ีซ่อนเร้นหรือแอบแฝงอยูภ่ายใน 

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์  

 การทาํงานวิทยานิพนธ์ช้ินน้ีขา้พเจา้ไดแ้บ่งส่วนประกอบของงานเป็นสองส่วนนัน่

คือส่วนท่ีเป็นจิตรกรรมซ่ึงขา้พเจา้เปรียบวา่จิตรกรรมคือการปรุงแต่งมีความงามความอยากกล่าวคือ

มีกิเลสแต่ในส่วนประกอบท่ีเป็นวสัดุหรือดินขา้พเจา้พยายามนาํความจริงท่ีเกิดข้ึนนัน่คือ ภาษาของ
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ดินเป็นภาษาท่ีดูสมถะ เรียบง่าย ไม่มีความงามและไม่ยึดติด ลกัษณะผิวท่ีแห้งแตก เป็นสัญญะให้

รับรู้ถึงการไม่ย ัง่ยืนของร่างกายรวมถึงวตัถุส่ิงของ โดยการแบ่งวสัดุและภาพจิตรกรรมให้ซา้ยขวา 

มีปริมาณท่ีเท่าๆกนัคลา้ยกบัความเป็นและความตาย 
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ภาพท่ี 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน สญัญะแห่งสงัขาร หมายเลข 1 

เทคนิค จิตรกรรมผสม (สีนํ้ ามนั,ดินบนผา้ใบ) 

ขนาด 180 x 280 เซนติเมตร 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 จากความห่วงใยบุคคลรอบตวั ขา้พเจา้กลวัท่ีจะเกิดการสูญเสียซ่ึงนัน่ก็คือความจริง 

ขา้พเจา้จึงใชภ้าพของบิดา ซ่ึงมีอายแุละวยัท่ีเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา ซ่ึงภาพจาํหรือจิตสาํนึกท่ีขา้พเจา้

นึกถึงพ่อในวยัเด็กคือเป็นผูท่ี้คอยดูแลและสั่งสอนเรา เปรียบเสมือนตน้แบบในการดาํเนินชีวิต 

แต่เม่ือมองดู ปัจจุบนัภาพเหล่านั้นเปล่ียนไป ใบหน้าท่ีดูเขม้ขรึม ปัจจุบนัดูเห่ียวย่นร่างกายท่ีเคย

แข็งแรงกลบัมีโรคภยั ทาํให้ขา้พเจา้ตระหนักถึงความจริงท่ีเกิดข้ึนคือความไม่แน่นอนของชีวิต 

ทุกส่ิงย่อมมีการเกิดและดบั ขา้เจา้จึงถ่ายทอดความรู้สึกทางนามธรรมท่ีขา้พเจา้สังเกตจากจิตใจ

ตนเองต่อการรับรู้สภาวะเหล่าน้ีออกมาเป็นรูปธรรมในแบบท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ 

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 ขา้พเจา้ใชภ้าพของบุคลคร่ึงตวัซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งการเน้นให้ใบหน้ามีขนาดใหญ่เกิด

การปะทะทางอารมณ์ต่อผูช้ม โดยใชฉ้ากหลงัสีดาํคลุมทบัพื้นหลงัเพื่อขบัเน้นให้มีความเด่นชัด

ข้ึนมาและใชโ้ทนของสีในการนาํเสนอใหมี้ลกัษณะท่ีขุ่นมวัเพื่อตอบสนองแนวคิดท่ีเป็นห่วงเป็นใย

ต่อการเปล่ียนแปลงของบุคคลใกลต้วัและกลวัท่ีจะเกิดการสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก 

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์

 ใชว้สัดุคือดินเป็นส่ือสัญญะในการแสดงออกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตโดยการ

ความคุมปริมาณของชั้นดินท่ีเขียนลงไปให้บางไปหาหนาสุดซ่ึงจะทาํให้ส่วนท่ีหนาเกิดการแตก

และหลุดร่อนออกมาและยงัให้ผลลพัธ์ในทางจิตรกรรมในเชิงภาษาของวสัดุ (ดิน) ท่ีเป็นลกัษณะ

ของการวาดเส้นซ่ึงสามารถควบคุมให้ออกมาเป็นรูปแบบเหมือนจริงเพื่อแสดงความไมแน่นอน 

ของชีวติ 
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ภาพท่ี 32 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน สญัญะแห่งสงัขาร หมายเลข 2 

 เทคนิค จิตรกรรมผสม (สีนํ้ ามนั,ดินบนผา้ใบ) 

 ขนาด 200 x 240 เซนติเมตร 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่3 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 มนุษยทุ์กคนลว้นแลว้ต่างก็มีความยึดถือในส่ิงท่ีตนเองอยากหากความอยากเหล่าน้ี

ทาํให้เกิดการยึดติดจนเกิดทุกข ์ฉะนั้นหากละหรือสามารถความคุมจิตใจไม่ให้เกิดการยึดถือไดจ้ะ

ทาํใหเ้กิดสติ  

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 ภาพเพศหญิงเตม็ตวัท่ีกาํลงัแสดงอาการสงบน่ิง เหมือนกบัว่ากาํลงัพิจารณาร่างกาย

ตนเองผ่านฉากหลงัท่ีทาํหน้าท่ีเปรียบเสมือนม่านหรือฉากซ่ึงสร้างดว้ยดินเป็นภาษาท่ีแสดงถึง 

ปัจจุบนัและกาลเวลาท่ีดาํเนินไปซ่ึงสุดทา้ยแลว้ทุกคนตอ้งดบัและสลายไปในท่ีสุด 

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์

 จากการทดลองในเทคนิคของผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี1-2 ทาํให้ขา้พเจา้สามรถ

ควบคุมระยะเวลาของการหลุดร่วงของดินได ้ซ่ึงนัน่ก็ทาํให้ภาษาของเทคนิคและกระบวนการเกิด

การทาํงานดว้ยตวัของมนัเอง คือ มีเวลาเกิดข้ึน ในผลงานช้ินน้ีการประเมินผลในคร้ังแรกนั้นดินท่ี

ลงไปยงัไม่หลุดออกมาแต่เมือเวลาผา่นไปเกิดการหลุดร่วงทีละเลก็ละนอ้ยในส่วนท่ีขา้พเจา้สามราถ

ควบคุมไดซ่ึ้งนัน่ทาํใหเ้กิดเทคนิคและแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนั 
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ภาพท่ี 33 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน สญัญะแห่งสงัขาร หมายเลข 3 

 เทคนิค จิตรกรรมผสม (สีนํ้ ามนั,ดินบนผา้ใบ) 

 ขนาด 240 x 150 เซนติเมตร 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่4 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 รูปลักษณ์ทางกายภาพท่ีมองเห็นนั้ นทําให้เรายึดถือเน่ืองมาจากความผูกพัน 

ซ่ึงมนุษยทุ์กคนยอ่มมีส่ิงของท่ีมีความทรงจาํ ในตอนท่ีมีชีวิตอยูห่รือตายไปแลว้ ซ่ึงขา้พเจา้ใชผ้า้ถุง

ซ่ึงส่ือถึงแม่ เรามกัจะเคยเห็นหรือไดย้นิคนนาํเอาผา้ถุงมาติดตวัไวเ้พื่อเป็นสิริมงคลเป็นความผกูพนั

และเช่ือถือในส่ิงๆนั้น แต่สุดทา้ยแลว้การกระทาํแบบนั้นช่วยเตือนหรือกระตุน้ให้เรามีสติและมี

จิตสํานึกท่ีดีผ่านความเช่ือเหล่าน้ีขา้พเจา้จึงอยากนาํผา้ถุงท่ีแสดงถึงความรักความผูกพนัซ่ึงเป็น

ภาวะทางความรู้สึกอนัหน่ึง มาแสดงความเกิดและดบัอนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งเผชิญ  

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 เป็นรูปทรงของเส้ือผา้ท่ีวา่งเปล่าปราศจากผูส้วมใส่ ซ่ึงเป็นส่ิงแทนหรือสมมุติท่ีแฝง 

นัยยะถึงความไม่มีตวัตน ขา้พเจา้ใชภ้าษาของจิตรกรรมท่ีมีความเป็นสัจจะ มีสี มีรูปร่างเป็นการ

แทนปัจจุบันและการเขียนด้วยดินซ่ึงมีลักษณะของโทนซีเปียคล้ายกับอดีตในลักษณะเชิง

เปรียบเทียบ เป็นภาษาท่ีซอ้นกนัระหว่างกระบวนการทางความดิคและเทคนิค เป็นการแสดงออก

ซ่ึงความสมัพนัธ์ของความเป็น-ความตาย นัน่คือการเกิดดบันัน่เอง  

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์

 ขา้พเจา้สร้างการจาํลองลกัษณะของผืนผา้ท่ีเก่ียวพนักนัใชเ้ทคนิคการเขียนดินซ่ึง

ขา้พเจ้าได้ตีความหมายถึงการดับและจิตรกรรมสีนํ้ ามนัขา้พเจ้าให้ความหมายถึงการเกิดหรือ 

ดาํรงอยู ่
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ภาพท่ี 34 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน สญัญะแห่งสงัขาร หมายเลข 4 

 เทคนิค จิตรกรรมผสม (สีนํ้ ามนั,ดินบนผา้ใบ) 

 ขนาด 180 x 200 เซนติเมตร 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่5 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 จากแนวความคิดเร่ือการเส่ือมภาพของร่างกายซ่ึงเป็นไปตามวิถีหรือกฎของ

ธรรมชาตินั้นขา้พเจา้ใชว้ิธีการส่ือสารดว้ยรูปแบบของผลท่ีเกิดจากการรับรู้ในส่ิงต่างทั้งดา้นดีและ

ไม่ดีเพื่อเรียนรู้และมีสติในการดาํรงชีวิต 

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 อากปักิริยา มิติของมนุษยท่ี์ซอ้นกนัในช่วงเวลาท่ีต่างกนัแสดงถึงการรวมเอาเวลา 

ความคิดการพิจารณาในขณะนั้นๆ มาประกอบกนัเป็นรูปทรงคลา้ยกบัสามเหล่ียมหรือภูเขาท่ีแสดง

ถึงความมัน่คง ความน่ิง สงบ เพื่อแสดงสาระของจิตท่ีเก่ียวพนัธ์กบัการแสดงออกทางท่าทางใน

ช่วงเวลาท่ีต่างกนัเสมือนการรู้เท่าทนัอารมณ์แก่ตนเอง 

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์

 ขา้พเจา้ใชก้ระบวนการถ่ายภาพในท่าทางท่ีต่างกนัในแต่ละเวลานาํมาประกอบกนั

ใชล้กัษณะการเขียนดินจาํลองภาพหญิงสาวเพื่อแสดงความเกิดดบักล่าวคือสุดทา้ยชีวิตย่อมเส่ือม

สลายไม่สมารารถหลีกเล่ียงได ้
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ภาพท่ี 35 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน สญัญะแห่งสงัขาร หมายเลข 3 

 เทคนิค จิตรกรรมผสม(สีนํ้ามนั,ดินบนผา้ใบ) 

 ขนาด 220 x 180 เซนติเมตร 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่6 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 จากแนวความคิดในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 ขา้พเจา้อยากจะส่ือสารในเร่ืองของ 

การยึดติดและปล่อยวาง ซ่ึงขา้พเจา้ไดก้ลัน่กลองความรู้สึกตนเองท่ีมีต่อเร่ืองสังขาร นัน่คือสภาวะ

การปรุงแต่และการปรุงแต่งในส่ิงอ่ืนๆ รูปท่ีปรากฏต่อสายตายเป็นส่ิงกระตุน้ให้เราเกิดความคิด

ความรู้สึกและยิง่เป็นส่ิงท่ีผกูพนัการสูญเสียจะยิง่ทาํใหเ้กิดความทุกขม์ากแต่หากเวลาผา่นไปความ

ทุกก็จะลดน้อยลงเน่ือง0kdจิตรับรู้ส่ิงอ่ืนมาทดแทนขา้พเจา้จึงนําแนวคิดต่อเร่ืองของภาวะทาง

อารมณ์มาแสดงออกเป็นผลงานช้ินน้ี 

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 ขา้พเจา้ใชภ้าพบุคคลคนเดียวกนัในการแสดงออกถึงอารมณ์ใน 2 ช่วงเวลาท่ี 

แตกต่างกนั การยึดถือ และปล่อยวาง ผ่านการจดัรูปแบบท่าทางและใบหนา้ท่ีแสดง 2 ความรู้สึก

เปรียบเทียบกนั ซ่ึงภาษาในภาพขา้พเจา้ใชดิ้นท่ีเป็นวสัดุจริงเขียนเป็นพื้นเพื่อรองรับรูปร่างคนท่ี

แสดง 2 อาการเพื่อแสดงถึงความจริงของธรรมชาตินัน่คือไม่ว่าจะเป็นส่ิงของร่างกายต่างก็ตอ้งดบั

สลายไปในท่ีสุด 

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์

 ขา้พเจา้ใชก้ระบวนการในการถ่ายภาพเพื่อทาํภาพตน้แบบ เพื่อเก็บขอ้เท็จจริงใน

ส่วนของท่าทาง แสงและเงาก่อนนาํมาตีความเป็นจิตรกรรมเพื่อให้เกิดคุณค่าทางความรู้สึกและ

อารมณ์ ในส่วนท่ีเป็นพื้น เน่ืองจากเทคนิคดินท่ีลงไปเป็นฉากหลงัตอ้งมีการประกอบกนัของสี

นํ้ ามนัเพื่อให้มีความกลมกลืน ขา้พเจา้ใชว้ิธีการเขียนแบบแห้งเพื่อให้สีนํ้ ามนักบัส่วนท่ีเป็นดินมี

ความกลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมีลกัษณะของแสงและเงาท่ีตกกระทบในแบบของความจริง  
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ภาพท่ี 36 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน สญัญะแห่งสงัขาร หมายเลข 6 

 เทคนิค จิตรกรรมผสม(สีนํ้ามนั,ดินบนผา้ใบ) 

 ขนาด 200 x 200 เซนติเมตร 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่7 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

สืบเน่ืองจากแนวความคิดในผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ท่ีขา้พเจา้รู้สึกเป็นห่วง 

และกังวลถึงการเปล่ียนแปลงท่ีดาํเนินไปตามกาลเวลาของบิดาซ่ึงแก่ชราลงทุกวนัขา้พเจ้าจึง

ตอ้งการแสดงลกัษณะของใบหน้าขนาดใหญ่ท่ีมองมาท่ีผูช้มโดยอาศยัแสงและเงาท่ีแสดงอย่าง

เด่นชดัเป็นส่ิงนาํทางไปสู่การตีความการเกิดและดบั 

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 ขา้พเจา้ใชรู้ปแบบของการจดัแสงในการถ่ายภาพบนัทึกเพื่อแสดงลกัษณะของเงาท่ี

มืดคลุมลงมาคร่ึงใบหน้าเพื่อแสดงถึงความมืดท่ีนําไปสู่ความว่างคือการไม่มีตัวตนแต่ใน

ขณะเดียวกนัแสงท่ีมากระทบบริเวณคร่ึงล่างของใบหน้าก็ทาํหน้าท่ีแสดงถึงชีวิตท่ียงัดาํเนินอยู ่

ลกัษณะของดินท่ีเป็นทิศทางอิสระไร้การควบคุมเสมือนใบไมท่ี้ปลิวร่วงโรยลงสู่พื้นเสริมให้

ตระหนกัและเห็นถึงความสาํคญัในการดาํรงชีวิตอยู ่

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์

 ขา้พเจา้ใชว้ิธีการในส่วนของดินใหมี้อิสระซ่ึงต่างจากช้ินก่อนๆท่ีกาํหนดเป็นรูปร่าง

ชดัเจน ซ่ึงการกาํหนดทิศทางให้อิสระน้ีเป็นกระบวนการท่ีนาํงานส่วนท่ีเป็นจิตรกรรมกล่าวคือใช้

เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลควบคุมแสงเงาให้ไปตามทิศทางของดินท่ีเป็นรูปอิสระเพ่ือความสมจริง

และสร้างตน้แบบโดยการเขียนในรูปแบบเหมือนจริงผสมกบัเทคนิคซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งการใหเ้กิดความ

ลงตวัระหวา่งเทคนิคท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 37 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 

 ช่ือผลงาน สญัญะแห่งสงัขาร หมายเลข 7 

 เทคนิค จิตรกรรมผสม (สีนํ้ ามนั,ดินบนผา้ใบ) 

 ขนาด 190 x 150 เซนติเมตร 
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การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่8 

1. แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

 การมีสติตั้งอยู่กับปัจจุบนัและตระหนักถึงอดีตท่ีผ่านไป ขา้พเจา้ใช้แนวทางใน

ลกัษณะของการทาํสมาธิซ่ึงเป็นแนวทางท่ีทาํใหเ้กิดสติตามหลกัของพุทธศาสนา ทาํใหเ้กิดความน่ิง 

สงบ ขา้พเจา้ใชแ้นวทางน้ีมาเป็นรูปแบบหรือแนวคิดเร่ิมตน้ในการแสดงภาพบุคคลท่ีเป็นการผสม

กนัระหว่างจิตรกรรมกบัเทคนิคการเขียนดินเพื่อให้เกิดการตระหนกัถึงสังขารอย่างแทจ้ริงภายใต้

ความสงบ 

2. รูปแบบในการสร้างสรรค ์

 ลกัษณะของภาพบุคคลคร่ึงตวั (จากใบหน้าถึงมือ) ท่ีกาํลงัแสดงอาการจับหรือ

ประสานกนัเปรียบเสมือนการตระหนกัรู้ถึงร่างกายจิตใจท่ีสัมพนัธ์กนัความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

รูปทรงโดยรวมคลา้ยกบัรูปทรงสามเหล่ียมซ่ึงแสดงความน่ิง สงบและคิดไตร่ตรอง  

3. เทคนิคในการสร้างสรรค ์

 เทคนิคในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคจิตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ในภาพต่างจาก

ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ท่ีผา่นมาเน่ืองจากตอ้งการแสดงอารมณ์ในเชิงจิตรกรรมแนวเหมือนจริง

เพ่ือดึงอารมณ์ของผูช้มเขา้ไปสู้ความงามแต่ขา้พเจา้แฝงเทคนิคการเขียนดินไวท่ี้บริเวณมือเพื่อให้

เกิดภาษาใหม่ท่ีตอ้งการแสดงสจัจะท่ีแทจ้ริงตามกฎของธรรมชาตินัน่คือการเส่ือมสลาย 
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ภาพท่ี 38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 

 ช่ือผลงาน สญัญะแห่งสงัขาร หมายเลข 8 

 เทคนิค จิตรกรรมผสม (สีนํ้ ามนั,ดินบนผา้ใบ) 

 ขนาด 150 x 190 เซนติเมตร 
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บทที ่5 

สรุป 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในหัวขอ้ “สัญญะแห่งสังขาร” มุ่งเนน้ในเร่ืองของ

การเขา้ใจถึงเหตุแห่งความทุกขท์ั้งปวงอนัเน่ืองมาจากสังขาร นัยยะท่ีซ่อนอยู่ภายใตก้ารรับรู้ของ

มนุษยท่ี์ถูกตีความผา่นอารมณ์ความรู้สึก แลว้แสดงออกเป็นผลทางพฤติกรรม ซ่ึงมีทั้งดีและไม่ดี

เช่น ผลของการกระทาํต่างๆ การมีสติและควบคุมจิตใจทาํให้ดาํรงชีวิตและอยู่ร่วมกนัในสังคมได้

อยา่งมีความสุข 

 ขา้พเจา้มุ่งเนน้ในเร่ืองท่ีตั้งอยู่บนหลกัพื้นฐานของการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ตั้งอยู่บน

หลกัของความจริง เป็นสัจธรรมของสรรพส่ิงซ่ึงมนุษยไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ผ่านการศึกษาและ

สงัเกตการเปล่ียนแปลงของชีวิตเพื่อตีความคุณค่าของการดาํรงอยู ่

 การศึกษาคน้ควา้หาแนวทาง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นแนวทางท่ีทาํให้เกิด

ปัญญา ทาํให้ขา้พเจา้เห็นถึงมุมมองของชีวิตท่ีเป็นสัจธรรม มีสติในการดาํรงชีวิตเห็นคุณค่าในส่ิงท่ี

ดาํรงอยู่และคนรอบขา้ง นําผลท่ีได้มาเป็นประโยชน์ในการดาํรงชีวิตและการทาํงานต่อไปใน

อนาคต ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เน้ือหาและสาระของวิทยานิพนธ์น้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ

ศึกษาคน้ควา้ศิลปะในแนวทางน้ีต่อไป 
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