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บทที่ 1  

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

" จิต " ตามหลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   หมายถึง  สภาพรู้ อาการรู้ ลักษณะรู้แจ้ง
อารมณ์เป็นใหญ่ เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์  และค าว่า จิต นี้ยังมีชื่อที่ใช้แทนค าว่า จิตในบาง
แห่งอีกมาก  เช่น  ใจ  มโน  มานัส  ปัณฑระ หทัย วิญญาณ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ  เป็นต้น  ใน
ชีวิตประจ าวันของเรา จะทราบได้ว่าผู้ที่ยังไม่ตายมีชีวิตอยู่ เป็นผู้มีจิตเกิดดับต่อเนื่องไป จนกว่าจะตาย 
ฉะนั้น จิตคือ สภาพรู้ทางตา ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย   ทางใจ จิตของมนุษย์ทุกคนนั้น มี
ทั้งด้านมืดและด้านสว่างในตนเอง ในด้านมืดนั้น คือ เมื่อโดนสิ่งเร้าที่ไม่ดีมากระทบ ก็จะท าให้เกิดจิต
ด้านมืดขึ้นทันที คือ จิตมีโทสะ จิตมีโมหะ จิตหดหู่ จิตฟูุงซ่าน และด้านสว่าง คือ เมื่อโดนสิ่งเร้าที่ดีมา
กระทบเข้า ก็ท าให้เกิดจิตด้านสว่างขึ้นทันที คือ จิตปราศจากราคะ  จิตปราศจากโทสะ จิตปราศจาก
โมหะ จิตตั้งมั่น จิตหลุดพ้นแล้ว สภาวะเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ทุกชนชั้น ทุกเชื่อ
ชาติ และทุกศาสนา  
 สภาพแวดล้อมทางสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ แต่เกิดความ
เสื่อมทางด้านจิตใจ ค่านิยมและสังคมคนไทยประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างเห็น
ได้ชัดเจนหลายประการ เช่น นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุุมเฟือย ยกย่องคนรวย โดยไม่ค านึงถึงว่าจะ
ร่ ารวยมาได้โดยวิธีใด เกิดการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ ไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียน
เอารัดเอาเปรียบนี้ นอกจากจะเบียดเบียนกันเองแล้ว ยังเบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดิน 
ปุาไม ้แม่น้ า สภาพธรรมชาติ  ถูกท าลาย น้ าเน่าเสีย ปัญหาคนจนอยู่ในสลัมทา่มกลางตึกสูงอันหรูหรา
ใหญ่โต ความยากจนแร้นแค้นของคนในชนบท และสภาพเสื่อมโทรมทางสังคม อันเกิดจากความเสื่อม
ทางจิตใจมนุษย์ จะเห็นได้จากปัญหายาเสพติด  โสเภณี  โรคเอดส์ และปัญหาอ่ืน ๆ รวมถึงการ
ละเลยด้านศาสนา ประเพณี  สิ่งเร้ามากมายตามโลกของอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว  ข่าวสารและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  
 จากปัญหาทางสังคมที่มากระทบต่อจิตใจของ  ท าให้จิตใจเสื่อมโทรม จิตหดหู่ เป็นเหตุให้
ต้องหาวิธีระงับสภาวะอารมณ์ทางจิต โดยพยายามหลีกหนีจากสังคมที่วุ่นวาย และหันเข้าศึกษา
ธรรมะ แต่ก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับสังคมเหล่านี้อยู่เป็นครั้งคราว สภาวะด้านมืดก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งและ
ต้องใช้สภาวะจิตด้านสว่างเข้ามาต่อสู้กันภายในจิตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากปัญหาที่เรื้อรังของจิต
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ตนเองเหล่านี้ มาเป็นประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีรูปแบบจิตรรมไทยร่วมสมัยที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะจิตทีใ่นทางพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อสารและแสดงออกด้วยเรื่องราวกึ่งนามธรรม ผ่าน
 รูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย 
 3. เพื่อสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยกึ่งนามธรรม 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 

 ข้าเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยมีที่มาจากสภาวะภายในจิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพสังคม  
ปัจจุบันที่เสื่อมลงจากค่านิยมผิดๆเข้ามาในจิตใจจึงเป็นเหตุที่ต้องหาวิธีระงับสภาวะอารมณ์ทางจิตโดย
ถ่ายทอดเรื่องผ่านรูปแบบงานจิตรกรรมไทยกึ่งนามธรรมโดยให้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบใช้ตัวภาพ
ของมนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ ซึ้งตัวภาพเหล่านั้นแสดงถึงกิเลสตัณหาในจิตใจของข้าพเจ้า โดยใช้สีขาว
และด าเป็นตัวสะท้อนสภาวะกิเลสที่ยื้อยุดฉุดกระชากกัน สีด าเป็นตัวแทนของด้านที่ไม่ดีในจิต ส่วนสี
ขาวเป็นตัวแทนด้านที่ดีของจิต  
 เพ่ือแสดงออกถึงการต่อสู้กันภายในจิตจิตของตนเอง ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และ
คาดหวังว่าจะเกิดการค้นพบสิ่งใหม่ทั้งรูปแบบและเทคนิคที่แสดงออกถึงพัฒนาการในผลงานศิลปะ
นิพนธ์ชุดนี้ 
 
ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง สภาวะการต่อสู่ภายในจิต นี้ได้ก าหนดขอบเขตของ
งานไว้ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา แสดงให้เห็นการต่อสู่กันระหว่างจิตด้านมืดและจิตด้านสว่างของ
ตนเอง 

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก 
ภาพหนังใหญ่ และจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 
 3. ขอบเขตด้านเทคนิค ใช้สีอะคริลิก บนผ้าใบ 
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ขั้นตอนการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ศึกษาท าความเข้าใจ และเฝูาสังเกตอาการจิตของตนเอง และศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
ทางศาสนาพุทธ 
 2. รวบรวมข้อมูลจากหนังสือหนังใหญ่พระนครไหว หนังสือหนังใหญ่วัดขนอน น ามา
กลั่นกรองพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 3. ก าหนดขอบเขตการท างานในการน าเสนอ โดยพิจารณาถึงการแสดงออกทางโครงสร้าง 
องค์ประกอบ และเทคนิควิธีการในการน าเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดมากท่ีสุด 
 4. สร้างสรรค์ผลงานจริง จากหัวข้อที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ ด้วยรูปแบบและวิธีการทางด้าน
จิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพหนังใหญ่ 
 5. สรุป รวบรวม และประมวลผลการสร้างสรรค์ และเขียนเอกสารประกอบผลงาน 
 

เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 คิดว่าจะเริ่มงานวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม พศ.2561 ถึงธันวาคม พศ.2561 และเสนอ

วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระภายในเดือนมกราคม 

 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาค้นคว้าโดยการเฝูาสังเกตจิตตนเอง และและศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 2. รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารา เพ่ือน ามากลั่นกรองพัฒนาแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 3. ก าหนดขอบเขตการท างานในการน าเสนอ โดยพิจารณาถึงการแสดงออกทางโครงสร้าง 
องค์ประกอบ และเทคนิควิธีการในการน าเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดมากท่ีสุด 
 4. สร้างสรรค์ผลงานจริง จากหัวข้อที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ ด้วยรูปแบบและวิธีการทางด้าน
จิตรกรรมไทยร่วมสมัยโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานจิตรกรรมไทยประเพณี 
 5. สรุป รวบรวม และประมวลผลการสร้างสรรค์ และเขียนเอกสารประกอบผลงาน 
 
แหล่งข้อมูล 

1. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  - หนังสือพุทธวจนะ แสดงเนื้อหาเรื่องจิต มโน วิญญาณ 
  - หนังสือหนังใหญ่วัดขนอน แสดงเนื้อหาเป็นรูปภาพหนังใหญ่ 

- หนังสือหนังใหญ่พระนครไหว 
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2. ข้อมูลภาคสนาม 
  - ภาพหนังใหญ่วัดขนอน 
  - ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดดุสิตาราม 
  - ภาพจิตรกรรมลายรดน้ าวัดนางนอง 
  - ภาพถ่ายผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยจากนิทรรศการของศิลปินและหอศิลป์ต่างๆ 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

 1. ดินสอไข 
 2. สีอะคริลิก 
 3. กล้องถ่ายภาพ 
 4. กรอบไม้เฟรม 
 5. ผ้าใบ 
 6. พู่กัน 
 7. ไขฟิล์ม 
 8. ฟองน้ า 
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บทที่ 2  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

 
 " จิต " ตามหลักค าสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า หมายถึง สภาพรู้ อาการรู้ลักษณะรู้แจ้ง
อารมณ์  เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์  และค าว่า จิตนี้ยังมีชื่อที่ใช้แทนค าว่าจิตในบาง
แห่งอีกมาก เช่น ใจ มโน มานัส ปัณฑระ หทัย วิญญาณวิญญาณขันธ์ มนายตนะ เป็นต้น1 จิตมีหน้าที่
รู้ คิดและนึกรวมความแล้ว จึงหมายถึง ลักษณะแนวทางการรับรู้สึก นึก คิด ของสภาวะจิตที่อาศัย
ปัจจัยหรือตัวแปรนั้นๆ สร้างเหตุและผลทางกุศลกรรมและอกุศลกรรม ให้ด าเนินไปในแต่ละตัวสัตว์ตัว
บุคคลวิถีหรือลักษณะของจิต จิตส านึกของแต่ละบุคคลที่จะตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมตามแรง
ขับทางสัญชาตญาณและหลักของเหตุผล ได้ “จ าแนกลักษณะต่างๆของสภาวะจิต ออกได้ ๓ ลักษณะ 
ดังนี้  
 จิตส านึก เป็นสภาพที่รู้ตัวว่าคือใคร อยู่ที่ไหน ต้องการอะไร การแสดงพฤติกรรมแสดงออกไป
ตามหลักเหตุผล สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง  
 จิตใต้ส านึกหรือจิตกึ่งส านึก เป็นจิตที่สะสมประสบการณ์สภาพที่เราไม่รู้ตัวในขณะนั้นแต่
สามารถเรียกความทรงจ านั้นออกมาได้และแสดงออกมาในจิตส านึกได้  
 จิตไร้ส านึก ได้อธิบายว่ากระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็นส่วนของพฤติกรรมภายในที่เจ้าตัวไม่
รู้สึกตัว และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากที่สุดจิตของมนุษย์ทุกคนนั้น มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างใน
ตนเอง ในด้านมืดนั้น คือ เมื่อโดนสิ่งเร้าที่ไม่ดีมากระทบ ก็จะท าให้เกิดจิตด้านมืดขึ้นทันที คือ จิ ตมี
โทสะ จิตมีโมหะ จิตหดหู่ จิตฟูุงซ่าน และด้านสว่าง คือ เมื่อโดนสิ่งเร้าที่ดีมากระทบเข้า ก็ท าให้เกิดจิต
ด้านสว่างข้ึนทันที คือ จิตปราศจากราคะ จิตปราศจากโทสะ จิตปราศจากโมหะ จิตตั้งมั่น จิตหลุดพ้น
แล้ว สภาวะเหล่านี้ล้วนเกิดข้ึนกับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ทุกชนชั้น ทุกเชื่อชาติ และทุกศาสนา”2 

                                                           

 
1 จิตคือออะไร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

http://www.dhammahome.com/webboard/topic/2075.  เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561. 
 2 กลุ่มจิตวิเคราะห์- ผู้น า ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
http://oknation.nation tv.tv/blog /print.php?id=567315.  เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561. 
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 เพ่ือการแสดงออกถึงการตอบสนองของอารมณ์ ความรู้สึกภายใน ข้าพเจ้าจึงได้สร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกภายในที่ข้าพเจ้าได้รับสิ่ งเร้าจากภายนอกมาสร้างสรรค์ งาน
จิตรกรรมโดยการใช้ทัศนะธาตุทางศิลปะ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่แฝงด้วยอารมณ์ความรู้สึก บวก
กันจินตนาการที่ได้จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าโดยตรง อันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ควรมีอยู่ใน
ตัวผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือการแสดงออกทางพุทธปัญญาต่อไป 
  
แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมไทย 

 จิตรกรรมไทยเป็นวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผลสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมี
คุณค่าทางศิลปะและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องแตงกาย ตลอดจนการแสดงการละเล่นพ้ืนเมืองต่างๆ งาน
จิตรกรรมไทยให้ความรู้สึกในความงามอันบริสุทธิ์  น่าชื่นชม เสริมสร้างสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจของ
มวลมนุษย์ชาติ เป็นศิลปะอันประณีต สวยงามแสดงความรู้สึกมีชีวิต จิตใจ ความเป็นไทยที่มีความ
อ่อนโยนละมุนละไม สร้างสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนได้รูปแบบอันพิเศษเขียนบนฝาผนังพระอุโบสถ 
วิหาร พระแท่น บนผืนผ้า (ภาพพระบฏ) บนกระดาษ (ภาพสมุดไทย) ด้วยสีฝุุนตามเทคนิคและ
กรรมวิธีของช่างไทย มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกีย่วกับ อดีตพุทธประวัติ ทศชาติ วรรณคดีและชีวิตไทย 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพมารวิชัย 
ที่มา :   จิตรกรรมฝาผนังในวัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ.  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
.  http://5703522com226.blogspot.com/p/blog-page_17.html. เข้าถึงเม่ือ 14 พฤษภาคม 2561. 
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ภาพที่ 2 เทพชุมนุมในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ 
ที่มา :    จิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัด เพชรบุรี.  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
.   http://418111-history-of-art-in-thailand.blogspot.com/2017/08/blog-post.html. เข้าถึงเมื่อ           
   14 พฤษภาคม 2561. 

 
แรงบันดาลใจจากภาพหนังใหญ่   

 ภาพหนังใหญ่นิยมท าขึ้นประกอบเล่าเรื่อง ในวรรณคดีไทยเรื่อง รามเกียรติ์  เช่นภาพ
แกะสลักหนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี ดังกล่าวนี้จะมีเหตุการณ์เนื้อเรื่องในวรรณคดีที่กล่าวถึงฉากตอน
หรือเหตุการณ์ที่ต่อสู้ กันของเหล่าเทพกับมาร หรือยักษ์กับลิง ฯลฯ ในฉากต่อสู้นี้ หากเป็นภาพ
จิตรกรรมไทยจะรวมเรียกว่าเป็นภาพจับ ซึ่งมีลักษณะการกอดรัดฟัดเหวี่ยง ยึด ทุบ ตี แสดงให้เห็นถึง
อารมณ์การต่อสู้กันต่างๆ 
 

 
 

ภาพที่ 3 พระฤๅษีให้ลิงขาวไปตามลิงด า ลิงด าขัดขืน ลิงขาวรบกับลิงด า 
ที่มา : หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.reurnthai.com/Index.php?topic=31390.  
            เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561. 
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ภาพที่ 4 พระจับยักษ์ 
ที่มา : หนังใหญ่"พระนครไหว". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://board.postjung.com/         
             1045113.html. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561. 
. 

 
 

ภาพที่ 5 "จับ 3" เป็นศึกระหว่าง หนุมาน กับพระมงกุฎและพระลบ 
ที่มา :  หนังใหญ่"พระนครไหว". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://board.postjung.com       
               /1045113.html. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561. 
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แรงบันดาลใจจากสังคมปัจจุบัน 

    สังคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ยิ่งพัฒนาไป
เท่าใด จะยิ่งเกิดปัญหาจากการพัฒนาเท่านั้น ยิ่งมีวัตถุสนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักอ่ิม ไม่
รู้จักพอ คนไทยในยุคโลกาภิวัตน์จึงมีปัญหาทางจิตเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกที
รุนแรง ขาดเมตตา ทั้ง ๆ ที่พระพุทธศาสนาสอนว่า เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ าจุนโลก ท าให้คนไทยยุค
ใหม่ตกเป็นทาสของประเทศทุนนิยมที่ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคมาเป็นเหยื่อล่อ ท าให้มนุษย์เกิดกิเลส
อยากมีอยากได้ สนับสนุนให้เกิดค่านิยมบริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ โดยปราศจากการควบคุม เมื่อเกิดความ
อยากมี อยากได้ แต่ไม่มีเงินซื้อจะกระท าทุจริต ลักเล็กขโมยน้อย ฉกชิงวิ่งราวดังที่เป็นข่าวอยู่เสมอ 
สังคมปัจจุบันจึงไร้ความมีน้ าใจ มนุษย์ชอบหมกมุ่นในกามคุณ เป็นที่รวมสิ่งยั่วยุทางเพศ สื่อลามกต่าง 
ๆ มากมาย มีสิ่งมอมเมาในรูปแบบการพนันต่าง ๆ อีกมาก เสพสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ ยาบ้า ยาไอซ์ 
เมื่อสังคมไทยตกอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นนี้ จึงหมกมุ่นจนถอนตัวไม่ขึ้น อีกทั้งคนส่วนใหญ่
คิดว่า การมีความพร้อมทางวัตถุจะท าให้ชีวิตมีความสงบสุข จึงชอบวิ่งตามวัตถุ ไขว่คว้าหามาบ ารุง
ชีวิต สิ่งใดท่ียังไม่มีเหมือนคนทั่วไปจะพยายามดิ้นรนหามา สิ่งที่มีอยู่แล้วก็ให้มีมากกว่าเดิม ถึงกับกู้หนี้
ยืมสินมาซื้อหา ที่ถล าลึกอาจถึงขั้นทุจริตคิดมิชอบต่อหน้าที่การงาน คนประเภทนี้จะหาความสงบสุข
ทางใจไม่ได้จนตลอดชีวิต 
          มนุษย์ในสังคมปัจจุบันชอบตรวจสอบคนอ่ืน ไม่ยอมหันมาตรวจสอบตนเอง ดังค าสอนที่ว่า 
จงเตือนตนด้วยตนเอง หรือจงตั้งตนไว้ในคุณธรรมก่อน แล้วจึงสอนคนอ่ืน ท าได้เช่นนี้จึงจะไม่มัว
หมอง ไม่ควรแต่คิดหาความผิดของคนอ่ืนหรือธุระท่ีเขาท าหรือยังไม่ท า แต่ควรพิจารณาตนว่า อะไรที่
ตนท าแล้วหรือยังไม่กระท า ระบบการศึกษาอบรมของไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากประเทศทาง
ตะวันตก สอนให้รู้เรื่องภายนอกตัว มิได้เน้นว่าเมื่อเรียนรู้เรื่องของคนอ่ืนแล้ว ให้หันมาตรวจสอบ
ตนเองบ้าง ระบบการศึกษาเช่นนี้เมื่อตนมีข้อบกพร่องอะไรกลับมองไม่เห็น หรือเห็นแต่แกล้งท าไม่
สนใจ พฤติกรรมของมนุษย์ประการส าคัญ คือ มีศรัทธาเลื่อนลอย คนไทยนับถือพระนับถือเจ้าก็จริง 
แต่ส่วนใหญ่ไม่ เลื่อมใสอย่างมั่นคง ชาวพุทธที่นับถือพระรัตนตรัยจึงควรพ่ึงตนเอง ยึดเอาพระ
รัตนตรัยเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ดูถูกความสามารถของตนเอง หันไปพ่ึงผีสางเทวดาหรือสิ่งที่เหลวไหล 
หรืองมงายต่าง ๆ เช่น สัตว์ประหลาดหัวเป็นหมู หางเป็นหมา ปลาไหลเผือก เป็นต้น 
           คนไทยยุคใหม่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นับถือพระรัตนตรัยเพียงลมปากเท่านั้น แต่มีพฤติกรรมสวนทางให้เลื่อมใส
ศรัทธาเป็นส่วนใหญ่ หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนามีหัวข้อที่ทันสมัยอยู่ข้อหนึ่งคือ ปัญหาทางจิตของประชาชนไทย 
ที่ว่าทันสมัยเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสงบสุข ไม่มีปัญหาทางจิต ไม่เหมือนกับประเทศที่เจริญหรือพัฒนา
แล้วแต่มีคนเป็นโรคจิตหรือคนบ้าเพ่ิมขึ้น แต่ปัจจุบันคนไทยตกอยู่ในสภาพไม่แตกต่างจากประเทศที่เจริญหรือ
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ประเทศที่พัฒนาแล้วที่หมกมุ่น หลงใหลในวัตถุมากว่าสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ ท าให้เดินเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า อบายมุขได้
ง่ายมากกว่าการเดินทางเข้าสู่วัด เพ่ือบ าเพ็ญบุญ บ าเพ็ญทานบารมีเพ่ือให้ชีวิตได้พบกับความสุข  
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บทที่ 3  

 

ก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 

 
 ศึกษาท าความเข้าใจและเฝูาสังเกตอาการจิตของตนเองและศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องทาง
ศาสนาพุทธรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหนังใหญ่พระนครไหวหนังสือหนังใหญ่วัดขนอน ศึกษาตัวละคร
ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นคติความเชื่อการต่อสู้กันของเทพกับมารร่วมและศึกษาสภาวะสังคม
ปัจจุบัน ผู้คน และ สภาพพาดล้อมมาเป็นแรงบันดานใจในการสร้างสรรค์ โดยใช้ทัศนะธาตุทางศิลปะ
เช่นโครงสร้างรูปทรง เส้น น้ าหนัก และแสงเงา รวมทั้งชั้นเชิงเทคนิคทางวิธีการในการแสดงออกตาม
แนวคิดการสร้างสรรค์เพ่ือถ่ายทอดรูปลักษณ์การต่อสู้ยื้อยุดฉุดกระชากที่เป็นนามธรรมออกมาเป็น
ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่มีลักษณะของสภาวะการต่อสู้กันเองภายในจิตใจที่ดีและร้ายมองเห็น
เป็น ภาพนามธรรม 
 
ขั้นตอนการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 

 1. ศึกษาท าความเข้าใจ และเฝูาสังเกตอาการจิตของตนเอง และศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
ทางศาสนาพุทธ 
 2. รวบรวมข้อมูล จากหนังสือหนังใหญ่พระนครไหว หนังสือหนังใหญ่วัดขนอน น ามา
กลั่นกรองพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 3. ก าหนดขอบเขตการท างานในการน าเสนอ โดยพิจารณาถึงการแสดงออกทางโครงสร้าง
องค์ประกอบ และเทคนิควิธีการในการน าเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดมากท่ีสุด 
 4. สร้างสรรค์ผลงานจริง จากหัวข้อที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ ด้วยรูปแบบและวิธีการทางด้าน
จิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพหนังใหญ่ 
 5. สรุป รวบรวมและประมวลผลการสร้างสรรค์ และเขียนเอกสารประกอบผลงาน 
 
กระบวนการร่างภาพ 

 เมื่อได้ข้อมูลในเบื้องต้นแล้วก็ท าการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการแสดงออกได้ตรงกับ
แนวคิดมากที่สุดโดยก าหนดรูปทรงและโครงสร้างของภาพเป็นภาพร่างก าหนดแสงเงาชัดเช่นเพ่ือ
ควบคุมแนวคิดและหลักการแล้วท าการร่างภาพจริงที่จะใช้ในการสร้างสรรค์หลายๆภาพก่อนเลือกเอา
ชิ้นงานภาพร่างที่ดีที่สุดมาใช้ในการขายเป็นจิตกรรมต่อไป 
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ภาพที่ 6 ภาพร่างลายเส้นที่ 1 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 7 ภาพร่างลายเส้นที่ 2 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 8 ภาพร่างลายเส้นที่ 3 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพร่างลายเส้นที่ 4 ภาพร่างความคิดผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 4 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 น าภาพร่างแบบที่สมบูรณ์และตรงกับความคิดเป็นที่น่าพอใจแล้วมาขยายพร้อมกับดูเรื่อง
องค์ประกอบศิลป์ไปพร้อมกัน หากมีปัญหาจะได้แก้ไขก่อนที่จะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือที่จะให้ได้ผล
งานที่แสดงออก ามาตรงกับแนวความคิดอารมณ์ และความรู้สึกมากที่สุด 
 

 
 

ภาพที่ 10 ร่างแบบลงพื้นเฟรมผ้าใบ 
  

 
 
ภาพที่ 11 ลงสีโครงสร้างโดยรวม 
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ภาพที่ 12 ท าเทคนิคโดยรวม 
 

 
 

ภาพที่ 13 เก็บรายละเอียดทั้งภาพ  
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การวิเคราะห์ผลงาน 

 การศึกษาผลงาน ทั้งที่ระยะท่ีก าลังสร้างสรรค์และหลังจากที่ท าการสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อย
แล้วรวมทั้งเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมาศึกษาไห้เห็นถึงความแตกต่างและความประสานสัมพันธ์ที่
มีอยู่ในผลงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจากแนวคิดเดียวกันซึ่งการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของตนเองนั้น
เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์เพราะจะท าให้เข้าใจผลงาน 
 
ทัศนะธาตุที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ 

 ทัศนะธาตุเป็นสื่อของสุนทรีภาพที่ศิลปินทั่วโลกไปน ามาประกอบเป็นรูปทรงเพ่ือสื่อ
ความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น การประกอบกันหรือการจัดระเบียบ
หรือการประสานกันข้าวของทัศนะธาตุจึงเป็นปัญหาส าคัญที่สุดในล าดับต่อมา และจ าเป็นต้องมีสิ่งยึด
เหนี่ยวให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งใหม่ที่มีชีวิต มี
ความมุ่งหมายในตัวเอง สิ่งยึดเหนี่ยวนี้คือกฎเกณฑ์ของเอกภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ
ข้าพเจ้า ย่อมอาศัยการประกอบกันของทัศนะธาตุต่างๆ ดังนี้ 
 1. รูปทรง เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการสื่อความหมายภายในตัวเอง ซึ้งประกอบด้วย
รูปร่างหรือรูปทรงย่อยเป็นโครงสร้างให้เกิดเป็นรูปทรงหลัก มีการสร้างรูปทรง 3 มิติสัมพันธ์กับ
บรรยากาศรอบข้างโดยก าหนดให้กระจายออกมาจากส่วนกลางภาพและเลือนหายไปกับพ้ืนหลัง 
รวมทั้งการวางรูปทางต่างๆให้เกิดการทับซ้อส่งผลทางความรู้สึกไปในท านองเที่ยวกันกัน มองเห็น
รูปทรงที่อยู่ด้านหลัง ซึ้งส่งผลในความรู้สึกไปท านองเดียวกัน  

2. เส้น เป็นทัศนะธาตุส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ซึ่งมีการใช้ลักษณะเทคนิค
วิธีการ ใช้เส้นเป็นตัวกั้นระหว่างกัน ผสมกับงานจิตรกรรมไทยโบราณมีการประสานกันระหว่างเส้นที
ใช้สร้างน้ าหนักกับเส้นสายที่เป็นลวดลายของงานจิตรกรรมไทยโบราณท าให้รูปทรงเกิดการประสาน
รวมกันอย่างลงตัวระหว่างจิตรกรรมไทยโบราณและเทคนิคการไหลของสีดูกลมกลืนโดยที่เส้นที่
ข้าพเจ้าได้น ามาใช้มีด้วยกัน ๓ ลักษณะ คือ 

2.1 เส้นรอบนอกใช้ก็ก าหนดขอบเขตของรูปทรงทีชัดเจน 
2.2 เส้นทีเป็นค่าน้ าหน้าหรือเส้นที่มีลักษะของการดรออ้ึงเป็นลวดลายเกิดเป็นค่า 

ของน้ าหนักอ่อนแก่ ตามความเข้มของเส้น 
2.3 เส้นลายละเอียด คือเส้นที่ใช้ตัดเส้นแบบ งานจิตรกรรมไทยโบราณ เพ่ือสร้างให้ 

ผลงานมีความน่าสนใจตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
3. สีและน้ าหนักข้าพเจ้าได้ก าหนดให้ผลงานมีวรรณะเป็นเอกรงค์ โดยใช้เส้นสีด าลงตาม

รูปทรงจนปรากฏเป็นน้ าหนักขาว-ด า อาจมีสีอ่ืน ๆ แฝงอยู่บ้างเพ่ือลดความจ าเจของสี แต่เพียงน้อย 
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โดยการลงน้ าหนักของสีข้าพเจ้าเจตนาให้ภาพดูเคลื่อนไหวไหลเข้าหากัน เพ่ือให้เกิดการแทรกซึมเข้า
หากัน และการทบซ้อนกันของรูปทรง รวมทั้งมีการเพ่ิมน้ าหนักทีสุว่างสุดของภาพ เพ่ือให้เกิดการ
ประสาน กลมคลื่นกันของน้ าหนกั 

4. ลักษณะพ้ืนผิว เกิดจากเทคนิคการเทสีขาวและด าเข้าด้วยกันก่อนจะเทลงบนงานท าไห้
เกิดลวดลายขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ผิวก่อรูปเป็นลักษณะนามธรรมที่มีการเคลื่อนไหวของอากาศอยู่ในพน
ผิว โดยอาจมีการคัดเพ่ิมน้ าหนกัในบางส่วนเพื่อแยกรูปออกจากพนฝุา เป็นการสร้างสรรค์เจตนาให้สง
ผลทาสายตา 

5. ที่ว่าง ข้าพเจ้าใช้ทีว่างก่อให้เกิดพลังความเคลื่อนไหวของภาพและปล่อยให้พ้ืนที่ว่าง
กลมกลืนกันเข้าไปในรูปทรงโดยค านึงถึงแวดล้อมตามความเป็นจริง 
 
เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ในด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ก็ถือได้ว่ามี
ความส าคัญไม่ยิงหย่อนไปกว่าสิ่งอ่ืนๆ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพราะเป็นกระบวนการ
น าเอาทัศนธาตุมาประกอบกันข้ึนเป็นผลงานทีมความสมบูรณ์ทั้งเรื่องราวและเนื้อหา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคือการแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษหรือความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์นั้นๆ อันจะเกิดได้จาก
ทักษะ ส่วนตัวบุคลิกนิสัยทางศิลปะซึ่งสามารถล าดับขั้นตอนได้ดังนี้ 

1. ขันตอนเตรียมท าโครงสร้างแผ่นภาพทีท าด้วยไม้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลียมและขนาดตาม
เสก็ต แล้วใช้ผ้าใบข้ึงให้ตึง 

2. ทาสีพลาสติกอะคริลิกลิคลงบนผ้าใบ 3 รอบเม่ือสีแห้งดีแล้วใช้กระดาษทรายขัดพนผิว 
3. สร้างพ้ืนผิวด้วยเทคนิคโดยการฉีดน้ าลงบนเฟรมแล้วใช้สีเทาหยดลงไปเพ่ือไห้เกิดการไหล

ของสี 
4:ขันตอนการขยายงาน น าภาพร่างลายเส้นทีสมบูรณ์มาขยายโดยการขึ้นรูปตามแบบที่

ก าหนดไว้ 
5. ลงเทคนิคสีที่ผสมกันไว้เทลงไปในเส้นของตัวภาพสลับกันระหว่างขาวกับด าและใช้น้ าพ้น

ไว้ตลาดอย่าให้แห้งขึ้นกว่าจะท าเทคนิคเสร็จ รอจนแห่ง 
6. เก็บรายละเอียดผลงานทั้งรูปร่างรูปทรง และลวดลาย น้ าหนักไห้สมบูรณ์ 
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บทที่ 4  

 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์หัวข้อ “สภาวะการต่อสู้ภายในจิต” เป็นการศึกษาค้นคว้า

ค้นพบแนวคิดรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัว จึงท าให้เกิดรูปแบบของ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นการค้นคว้าศึกษาหารูปแบบ เทคนิควิธีการ เนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ตาม
แนวความคิดและเปูาหมาย เพ่ือให้ได้ผลงานสร้างสรรค์ตรงตามจุดมุ่งหมาย โดยสามารถล าดับ
พัฒนาการสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 
 
พัฒนาการเริ่มต้นทางการสร้างสรรค์ 

ช่วงแรกของการศึกษาในภาควิชาศิลปะไทย เป็นการค้นคว้าหาแนวทางอย่างจริงจังโดย
ข้าพเจ้ามีความคิดในการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวด้วยการใช้สื่อจากรูปทรงมนุษย์ผสาน
กับลวดลายไทยและสัตว์ต่างๆในงานจิตรกรรมไทย ถ่ายทอดออกมาจากจินตนาการคิดฝันระยะนี้เป็น
การแสดงออกโดยใช้สื่อที่เป็นรูปทรงหนังใหญ่ รูปแบบผลงานออกไปแนวทางจิตรกรรมไทยโบราณ
หากแต่ผลงานในระยะนี้ไม่ได้ตอบสนองตรงกับความรู้สึก เป็นเพียงภาพประกอบ ซึ่งปรากฏให้เห็น
เท่านั้น ส่วนจุดหมายที่ต้องการน าเสนอไม่ปรากฏเด่นชัด 

ปัญหาที่เกิดจากการน าเสนอในระยะนี้ส่วนใหญ่ที่เจอ คือ การเขียนภาพที่ยึดต่อความโบราณ
มากเกินไปมีความกลัวที่จะปลดปล่อยอารมณ์ลงไปในผลงาน ผลงานที่ออกมาจึงมีลักษณะแข็ง
กระด้างมากเกินไปให้ความรู้สึกเหมือนภาพประกอบมีความคมชัดท าให้ภาพแข็งขาดความรู้สึก ตาม
ความคิดที่ว่าผลงานต้องออกมาสวยและถูกต้อง เป็นไป ตามรูปแบบหรือความคุ้นเคยที่ท าจนเป็นอา
จินต์ จนกลายเป็นประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาอันท าให้การแสดงออกตามความคิดฝันจินตนาการผิดเคือง
ไม่เป็นอิสระ อันเนื่องด้วยการยึดติดกับทักษะเหล่านั้นมัวจ ากัดขอบเขต เรื่องราว เนื้อหา 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะนี้ เป็นการน าเอารูปทรงโครงสร้างของหนัง
ใหญ่เชื่อมต่อกัน และผสมผสานเข้ากับลวดลายและภาพสัตว์ต่างๆจากงานจิตรกรรมไทยโบราณ มา
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือการทดลองหารูปทรงที่เหมาะสม และหารายละเอียดที่ช่วยเสริมสร้างให้รูปทรง
เหล่านั้นเกิดความสมบูรณ์ก่อเกิดเป็นพลังความรู้สึกขึ้น มีการลดทอนบางส่วนหรือมีการบิดให้รูปทรง
กลับด้านกัน เพื่อหวังให้เกิดรูปทรงใหม่ขึ้น รวมทั้งลดทอนส่วนที่ไม่จ าเป็นไม่เกี่ยวกับเนื้อหาออก เน้น
เฉพาะส่วนที่จ าเป็นและส าคัญของรูปทรงให้เกิดการลงตัวและพอดี แล้ว ทดลองสร้างสรรค์พ้ืนผิว
ด้านหลังของรูปให้เกิดมีความสัมพันธ์กันกับรูปทรงต่าง ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 1 
ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 1   

เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ 

    ขนาด : 100X120 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง : พ.ศ.2559 
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ภาพที่ 15 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 2 
ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 2 

     เทคนิค : สีอคริลิคบนผ้าใบ 

    ขนาด : 150X160 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง : พ.ศ.2559 

 
 

จากการท างานอย่างต่อเนื่องท าให้มองเห็น และเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
มากขึ้น แต่การแสดงออกยังติด ๆ ขัด ๆ อาจเป็นเพราะไม่ยอมทิ้งความสามารถทางทักษะที่ติดตัวอยู่
ก่อนแล้วนั้น จึงได้ท าการทดลองจ านวนมากชิ้นขึ้นแล้วน ามาวิเคราะห์ในภายหลัง ให้เห็นข้อดีข้อเสีย 
แล้วพัฒนาต่อไปจนเป็นที่น่าพอใจตามล าดับ 
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 3 
ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 3 

     เทคนิค : สีอคริลิคบนผ้าใบ 

    ขนาด : 160X150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง : พ.ศ.2560 
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ภาพที่ 17 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 4 
ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 4 

    เทคนิค : สีอคริลิคบนผ้าใบ 

    ขนาด : 180X150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง : พ.ศ.2560 
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ภาพที่ 18 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาพที่ 5 
ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 5 

    เทคนิค : สีอคริลิคบนผ้าใบ 

    ขนาด : 200X200 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง : พ.ศ.2560 

 
 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ภาพจับ” เป็นการรวบรวมความคิดเทคนิค 
วิธีการ และความลงตัวพอดีในการใช้ทัศนธาตุ มาแสดงออกได้ตามความมุ่งหมายชัดเจนซึ่งเป็นการ
สรุปทางความคิด และการแสดงออกทางศิลปะของข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาค้นคว้ามา สิ่งที่ได้ปรากฏ
ในผลงานชุด วิทยานิพนธ์ คือ การแสดงออกอย่างมีความหมายเป็นอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ผนวก
กันความคิดความเชื่อในคติค าสอนของพระพุทธศสานา 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ข้าพเจ้าแสดงออกมาให้เห็นถึง สภาวะการต่อสู้กันของตัวละคร
ในภาพซึ่งเห็นได้จากการยึดจับกลืนกินกันและกันในรูปทรงที่ทับซ้อนกันอยู่ โดยถ่ายทอดออกมาใน
ลักษณะภาพมองเห็นการต่อสู้   เพ่ือน าเสนอถึงความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว
ของกิเลสตัณหา ที่ถูกเก็บกดเอาไว้ได้พยายามดิ้นรนแสดงตัวตนออกมา 

ในด้านของรายละเอียดของภาพ ข้าพเจ้าเจตนาเขียนกล้ามเนื้อของคนสัตว์ให้ดูเหนือจริง  มี
การบิดเบี้ยว หรือสลับกันระหว่างด้านหน้าและด้านหลัง เพ่ือให้ภาพแสดงออกมาถึงพลังความขัดแย้ง
ดังกล่าวได้จัดเจนยิ่งขึ้น มือหรือเท้าของสัตว์ก็ได้น ามาจากงานจิตรกรรมไทยโบราณเสริม เพ่ิม
จินตนาการเข้าไป หรือใบหน้าของตัวละครในภาพที่มีทั้งหน้าคน ยักษ์ สัตว์ และเทพเทวดาเหล่านี้ก็ใช้
แทนความหมายของความรู้สึก 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการที่ข้าพเจ้าได้ผลสรุปทางความคิด และการแสดงออกทางศิลปะที่ได้ศึกษา
ค้นคว้ามาสิ่งที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ คือกา รแสดงออกอย่างมีพลังประกอบเข้ากับ
แนวความคิดความเชื่อในค าสอนของพรพุทธศาสนา และทัศนคติส่วนตัวของข้าพเจ้า 

 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 6 

    เทคนิค : สีอคริลิคบนผ้าใบ 

   ขนาด : 150X230 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง : พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 20 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 7 

    เทคนิค : สีอคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด : 275X150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง : พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 21 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 8 

    เทคนิค : สีอคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด : 330X200 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง : พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 22 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
ชื่อภาพ : สภาวะการต่อสู้ภายในจิต 9 

    เทคนิค : สีอคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด : 180X150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง : พ.ศ.2561 
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บทที่ 5  

 

บทสรุป 

 
แนวคิดในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้รับ

แรงบันดาลใจมาจากสภาวะภายในจิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพสังคม  ปัจจุบันที่เสื่อมลงจาก
ค่านิยมผิดๆเข้ามาในจิตใจจึงเป็นเหตุที่ต้องหาวิธีระงับสภาวะอารมณ์ทางจิตโดยถ่ายทอดเรื่องผ่าน
รูปแบบงานจิตรกรรมไทยกึ่งนามธรรมโดยให้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบใช้ตัวภาพของมนุษย์ อมนุษย์ 
และสัตว์ ซึ้งตัวภาพเหล่านั้นแสดงถึงกิเลสตัณหาในจิตใจของข้าพเจ้า โดยใช้สีขาวและด าเป็นตัว
สะท้อนสภาวะกิเลสที่ยื้อยุดฉุดกระชากกัน สีด าเป็นตัวแทนของด้านที่ไม่ดีในจิต ส่วนสีขาวเป็น
ตัวแทนด้านที่ดีของจิต  

เพ่ือแสดงออกถึงการต่อสู้กันภายในจิตจิตของตนเอง โดยการถ่ายทอดออกมาเป็น
ภาพลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ให้เห็นพลังการต่อสู้ดิ้นรนของจิตใฝุดีใฝุร้าย ซึ่งใน
ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้หยิบเอารูปแบบของงานจิตรกรรมไทยโบราณ ที่เ รียกว่า “ภาพจับ
หนังใหญ่”เพราะเป็นภาพที่ถ่ายทอดเนื้อหาการต่อสู้กันของวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ โดยมีฝุาย
พระราม พระลักษณ์ เป็นตัวแทนด้านดีงาม ฝุายยักษ์ ทศกัณฐ์ เป็นฝุายชั่วร้าย เพ่ือตอบสนองตาม
ความคิดฝัน และจินตนาการความรู้สึกของข้าพเจ้า แล้วยังหวังว่าจะมีส่วนกระตุ้นต่อจิตส านึกที่ดีงาม
ต่อผู้คนให้มีก าลังสูงขึ้นในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันสิ่งที่ส าคัญที่สุดในผลงานของข้าพเจ้าคือการใช้เทคนิค
กาไหลของสีโดยใช้ฟอร์มของภาพหนังใหญ่เป็นตัวก าหนด และการทับซ้อนกันของเทคนิคเป็นหัวใจ
หลักของผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนธาตุภายในรูปทรงขนาดใหญ่ก็มีรูปทรงขนาดเล็ก กลางการ
ประสานกันของรูปทรงใหม่ เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ในผลงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้ค้นพบวิธีการสร้างองค์
จากเทคนิคการไหลของสีให้เกิดเป็นระยะและมิติ ที่สอดคล้องกับรูปทรงของมนุษย์ และสัตว์ในงาน
จิตรกรรมไทยโบราณ ก่อเป็นพลังความรู้สึกในงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์
โดยน าเอาความคิดและแรงบันดาลใจจากทางจิตของตนและคติธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 
ผสมผสานกับงานจิตรกรรมไทย ให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนสร้างจินตภาพรูปทรงจาก
ความเป็นสากลสู่ความเป็นไทย เน้นรูปลักษณ์ที่แสดงถึงพลังการต่อสู้กันภายในจิตใจ หวังเพ่ือ
ก่อให้เกิดการกระตุ้นเตือนและสร้างพลังให้กับจิตส านึกของมนุษย์ได้สูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้า
ได้ศึกษาอยู่ที่สถาบันศิลปะแห่งนี้ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนิสัยทางศิลปะจากอาจารย์ผู้สอน จึงท า
ให้เข้าใจการท างานอย่างมีข้ันตอนรู้จักก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ เพื่อความชัดเจนของสิ่งที่ต้องการ
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แสดงออกให้ตรงกับความรู้สึก ความคิด รูปแบบเทคนิค วิธีการ หรือการแก้ปัญหาทางการสร้างสรรค์ 
จากการวิเคราะห์ให้มีคุณค่าและคุณภาพทางสังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ 

 
(Freud); กระทรวงวัฒนธรรม., 2551; เขียวมาก., 2557; "  จิตคือออะไร.," ; "จิตรกรรมฝา

ผนัง วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัด เพชรบุรี.," ; "จิตรกรรมฝาผนังในวัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ. ," 
; มูลนิธิพุทธโฆษณ์., 2552; "หนังใหญ่"พระนครไหว"," ; "หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี.,") 
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รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วรุนทร์ วงศ์ค า 
วัน เดือน ปี เกิด 23 ตุลาคม 2532 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลน้ ายืน 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพาะช่าง  

ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาเอกศิลปไทย คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 134 หมู่ 2 ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 
รางวัลที่ได้รับ 2555  ร่วมแสดงงานศิลปกรรมบัวหลวงครั้งท่ี 28  

2558  ร่วมแสดงงานนิทรรศการปฐมทรรศจิตรกรรมไทยสืบสานจิต
วิญญาณช่างสยาม ครั้งที่ 1  
2558  ร่วมเขียนฉากโขนพระราชทาน นางลอย  
2555  ร่วมเขียนฉากโขนพระราชทาน ศึกมัยราพณ์  
2557  ร่วมเขียนฉากโขนพระราชทาน จองถนน  
2556  ร่วมเขียนฉากโขนพระราชทาน ศึกพรหมมาศ  
2556  ร่วมแสดงงานนิทรรศการเส้นกระทบสี ณ หอศิลป์แอด บอง 
แกลลอเรีย บางมาร์เช่มาร์เก็ตพาร์ค  
2560  แสดงงานนิทรรศการเดี่ยว วิถีแห่งจิต  (ณ หอศิลป์จามจุรี)  
2560  ร่วมแสดงงานศิลปกรรมอมตะ ครั้งที่ ๓   
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