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บทคัดย่อ 

                เร่ืองราวของความไม่มีเร่ืองราว คือ จดุก าเนิดของผมท่ีสร้างสรรค์ผลงานชิน้นี ้หากลม
หายใจจดจ่อกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซึง้หมายความได้ว่าคือชีวิต ในท่ีนีคื้อ “เส้น” เส้นหนึ่งเส้นมี
ความหมาย คือ การหายใจเข้า-ออก การรับรู้และการยอมรับ จึงเกิดเป็นพลงัอนัยิ่งใหญ่ ทบัซ้อน
กนัจนเกิดความพิศวง 

               เส้นท่ีทบัซ้อนในความหมายของผมนี ้คือ ความหนกัแน่น ความเช่ือมั่นในบางสิ่ง จนท า
ให้เกิดพลงัมหมึา มารวมตวักนัและเกิดเอกภาพ บง่บอกชีน้ าเป็นเพียงหนึง่เดียว เร่ืองของจิต ความ
นิ่งของจิตและ ใจ คือ สิ่งท่ีท าให้เป็นไป ตกตะกอน เป็นกากเดนแห่งความงาม สุนทรียภาพเม่ือ
ยามมองดมูนั ด่ืมด ่าไปกบัมนัไปเป็นสว่นหนึง่กบัมนั โดยไมรู้่ตวัด้วยอ านาจแหง่ความนิ่งสงบ 
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Abstract 

The story of nothingness is the start of this art project. When you focus on 
something, it means it has a life. One line represents one meaning that is exhalation and 
inhalation, perception and acceptation that create the great power that overlap in 
wonder way. 

 Lines that are overlapping each other mean firmness and confidence in 
something which cause the great energy gathering and turning to be the unity. It points 
to the only thing that is about mind, the peaceful mind that finally will turn to be sediment 
and waste of beauty. It causes aestheticism when look or appreciate it because of the 
power of peaceful mind.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ฉ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

            ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกในพระคณุของบิดา มารดา ผู้ ให้ก าเนิดและทุกๆคนในครอบครัว ท่ี
คอยให้การสนับสนุน การอบรมสั่งสอนรวมถึงการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและเป็นก าลังใจแก่
ข้าพเจ้าทัง้ในด้านการศกึษาการสร้างสรรค์งานศิลปะและให้แนวทางในการใช้ชีวิตตอ่ข้าพเจ้าดัง่
เชน่ทกุวนันี ้

            ขอขอบคณุ ศาสตราจารย์เกียรติคณุอิทธิพล ตัง้โฉลก อาจารย์ผู้ควบคมุศิลปนิพนธ์ ท่ีคอย
ดแูลเอาใจใส ่ตลอดทัง้ให้วิชาความรู้และแนวคดิอนัเป็นส่วนส าคญัตอ่การกระตุ้นแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะ และทกุท่านท่ีให้ค าสัง่สอนรวมถึงคอยแนะน าทัง้ด้านควายคิดและด้าน
กระบวนการเทคนิควาดเส้นจนก่อเกิดเป็นทกัษะความรู้ความช านาญการ ความเช่ียวชาญและให้
ประสบการณ์ทางสนุทรียศาสตร์ท่ีหลากหลาย กอปรทัง้คณาจารย์ทกุๆท่านในภาควิชาจิตรกรรมท่ี
ให้วิชาความรู้ทางด้านทัศนศิลป์แก่ข้าพเจ้า จนน ามาสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและในการ
สร้างสรรค์ผลงานชดุศลิปนิพนธ์นีไ้ด้ส าเร็จลลุา่งไปด้วยดี 

           ท้ายนีข้อขอบพระคณุเพื่อนๆท่ีคอยให้ก าลงัใจด้วยดีตลอดมามีก าลงัในการท างานศิลปะซึ่ง
ศลิปะท่ีดีนัน้ จะมีประโยชน์ชว่ยยกระดบัจิตใจคน และตอ่ประเทศชาตติอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ช 

 

ค าน า 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม ปีการศึกษา 2559คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรมขัน้ตอนและกระบวนการในการศกึษาค้นคว้า 
การคิดวิเคราะห์ ตีความและสร้างสรรค์ผลงานชดุศิลปนิพนธ์ท่ีด าเนินมาอย่างตอ่เน่ืองเป็นระบบ
ภายใต้หวัข้อ เร่ือง “แก่นแท้แห่งธรรมชาติ” (The essence of nature)ท่ีสะท้อนถึงสาระประเด็น
ความจริงแห่งธรรมชาติภายในมุมมองของข้าพเจ้ารวมถึงการเป็นอานุสติให้แกเพ่ือนมนุษย์ใน
สงัคมได้ตระหนกัคดิถึงการด าเนินชีวิตท่ีต้องผนวกกบัสตแิละปัญญาหรือเป็นเจตนาเพ่ือให้ชีวิตพบ
แต่ความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยอาศยัผลงานทางทัศนศิลป์(จิตรกรรม)เทคนิควาดเส้น
(Drawing)เป็นส่ือหรือกศุโลบายน าทาง 

ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนีจ้ะสามารถย า้เตือนสติและให้หลกัคิด
กบัผู้ชมผลงานหรือผู้ รับสารได้ตระหนกัรู้และฉกุคดิถึงวิกฤตปัญหาท่ีแอบแฝงอยู่ เพ่ือให้น าไปสู่การ
เคล่ือนไหวชีวิตอย่างมีคณุค่าด้วยการเดินทางค้นหาอิสรภาพท่ีปราศจากซึ่งขอบเขตทัง้มวลด้วย
จิตใจบริสทุธ์ิเฉพาะตน 

เคล่ือนไหวชีวิตอย่างมีคณุค่าด้วยการเดินทางค้นหาอิสรภาพท่ีปราศจากซึ่งขอบเขตทัง้
มวลด้วยจิตใจบริสทุธ์ิเฉพาะตน 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

           ในธรรมชาติมีสิ่งท่ีน่าค้นหาค้นหามากมายให้เราได้ประจกั ซึ่งหากเราไม่ยึดติดกบัสิ่งเก่าๆ
หรือแบบใดแบบหนึ่งแล้วกจะท าให้เราได้สมัผสัถึงความรู้ใหม่ๆอรรถรสใหม่ๆด่ืมด ่าและอาศยัมนั
น าพาจิตใจสู่ความสงบเงียบและพบความสุข ในท่ีนีเ้ร่ืองของเส้นใยท่ีปรากฏอยู่ในสิ่ งมีชีวิต ท่ี
ปากฎอยูบ่นต้นไม้ร่องรอยอะไรบางอยา่งก าลงัซ่อนเร้นแฝงเร้นอยู่ ให้เราได้ติดตาม เส้นใยท่ีเห็นได้
จากกล้องท่ีมีความละเอียดท่ีขยายขึน้มามนัสร้างความประทบัใจและน่าติดตามเสมอเป็นเหมือน
การบนัทกึเร่ืองราวและรอคอยให้คนมาเปิดอา่นมนั 

งานชดุนีจ้งึต้องการให้เราได้สมัผสักบัสิ่งท่ีอยู่นอกเหนือจิตใจของงเส้น การบนัทึกร่องรอย
เปล่ียนผ่านน าจิตใจสู่ความเรียบง่าย ความสงบ สมาธิและความสขุ ไม่ต้องค านึงถึงสิ่งเคยสมัผสั
มาอีกต่อไป และทัศนคติท่ีดีสามารถน าจิตใจสู่ความดีงามหรือยกระดบัจิตใจ ดงันัน้งานนีจ้ึงไม่
เพียงแต่สร้างเสร็จสิน้เรียบร้อยแต่ต้องอาศยัจิตส านึกท่ีดีของคนเพ่ือเป็นตวัส่งผ่านและส าฤทธ์ิ
ผลได้แท้จริง 

             ไมว่า่การเวลาจะเปล่ียนผ่านโลกจะเปล่ียนแปลงอย่างมากมายจากอดีต การเป็นอยู่ การ
ใช้ชีวิต อาหารการกิน แต่สิ่งเหล่านีก็้ไม่อาจท่ีจะเปล่ียนความดีงามของคน ได้หากเราไม่
เปล่ียนแปลงชีวิตจนเกิดไปเหมือนรูปแบบท่ีต้องการเปล่ียนเพ่ือสิ่งท่ีเป็นไปตามปกติ แตส่ิ่งท่ีดีงาม
ไม่เคยเปล่ียน คือ ถึงเราจะมองเห็นรูปแบบท่ีแตกตา่งและภายใต้รูปแบบท่ีแตกตา่งนัน้ ก็จะท าให้
เห็นจิตใจของเราเชน่กนั “แตก่ลวัวา่เราจะไมม่องมนัตา่งหาก” 
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1.สร้างสรรค์ศลิปกรรมท่ีมีปัจเจกลกัษณะเฉพาะตน 

2.แสดงออกความงามท่ีเป็นแก่นแท้เหนือธรรมชาตเิหนือตาเห็น 

3.แสดงแก่นแท้ความงามความจริง และความดี ธรรมชาติ 

4.แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 

              ในธรรมชาตต้ินไม้มีลกัษณะแตกตา่งกนั เชน่ ต้นไม้ท่ีให้ร่มเงาขนาดใหญ่ คือ ต้นตะเคียน
, ต้นไทร, ต้นโพธ์ิ, ต้นตะแบก, ต้นหกูวาง ฯลฯ และไม้ล้มลกุอีกหลายสายพนัธ์ แตส่ิ่งเหล่านีก็้มีสิ่ง
เหมือนกนัคือไมแ่ตกตา่งประกอบขึน้มาจากเส้นใยเล็กๆเพียงแตเ่ติบโตและเปล่ียนขนาดไปเท่านัน้ 
เช่ือวา่การแปรผนัจากขนาดหนึง่ไปสูอี่กขนาดหนึง่ท่ีใหญ่กวา่คือการเตบิโตแล้วก็ไปสู่ความไม่เหลือ
เลย คือ ความไร้ร่องรอยจากการประจกัด้วยสายตาและไมโ่กหกตวัเองจนเกินไปท าให้ปล่อยวางได้
บ้างจึงเห็นอีกมมุเรียกว่า ความเรียบง่าย คือขาว-ด า สิ่งตา่งๆท่ีแตกตา่งกนัคือต้นไม้ใบหญ้าตา่งๆ
แตไ่มต่า่งกนั คือ หนึง่เส้น เส้นเพียงหนึง่เส้นปรากฏเห็นได้จากการสมัผสังานและดื่มด ่าไปกบัมนั 

 

ขอบเขตของโครงการ 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

              ส าหรับงานชิน้นี ้เป็นมมุมองของผู้ เขียนท่ีจะกล่าวถึงความน่าสนใจในธรรมชาติท่ีถึงแม้มี
ลกัษณะท่ีตา่งกนั มีหลายลกัษณะคือ ชนิดของต้นไม้แตส่ิ่งท่ีเช่ือมโยงกนัใช้ร่วมกนัได้มนัก็คือสิ่งหน
นึง่เก่ียวกบัความเป็นหนึ่งคือไม่แตกตา่งอะไรกนัย่อมมาจากสิ่งเล็กๆ คือเส้นหนึ่งเส้นแล้วกลบัไปสู่
ความไมมี่คือวา่งเปลา่  

ขอบเขตทางด้านรูปแบบ 

              ด้วยลกัษณะของเนือ้หาท่ีกลา่วมา ความเป็นหนึง่คือแทนด้วยเส้นหนึ่งเส้นท่ีรวมตวักนัคือ
เอกภาพจึงเป็นลักษณะงานทางนามธรรม ท่ีเร่ิมคิดและตีความตัง้แต่การเร่ิมท่ีใช้เส้นแทน
ความหมายงานจึงดมีูความหนาแน่นและเส้นท่ีรวมตวัทบัซ้อนกันนัน้ ยงับอกถึงความอ่ิมเอิบ คือ 



3 

 

 

 

วา่งเปลา่ เป็นความสขุท่ีออกมาจากจิตใจภายใน และปรากฏเป็นเอฟเฟกต์ท่ีน่าประทบัใจยามเรา
มองดด่ืูมด ่าผอ่นคลายไปกบัมนั 

ขอบเขตทางด้านเทคนิค 

              จิตรกรรมชดุนีส้ร้างสรรค์ขึน้ด้วยเทคนิควาดเส้นจาก ปากกาลกูล่ืน เจล และเมจิก ลงบน
กระดาษสาญ่ีปุ่ นท่ีรองพืน้เตรียบไว้ทบับนผ้าดิบอีกทีนึง จนสร้างความนุ่มยามขีดเขียนลงไปไม่ฝืด 
พน่เคลียร์ทบั เพ่ือเซฟงาน 

 

วิธีการศึกษา 

1.ศกึษาจากสถานท่ีจริง 

2.สอบถามความคดิเห็น 

3.ศกึษาจากหนงัสือ 

4.วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 

5.สเก็ตและออกแบบผลงาน 

6.ให้ผู้ เช่ียวชาญ หรือคณาจารย์ วิเคราะห์และเสนอแนะความเหมาะสมของผลงาน 

7.จดัแสดงผงงานและสรุปผล 

8.แหลง่ข้อมลู 

8.1 แหลง่ข้อมลูจากสถานท่ีจริง 

8.1.1 เดนิทางส ารวจพืน้ท่ีเป้าหมาย 

8.1.2 เก็บข้อมลูภาพถ่ายระหวา่งการท างาน 

8.2 แหลง่ข้อมลูจากหนงัสือแลส่ือสิ่งพิมพ์ 

8.2.1หนงัสือพิมพ์ 
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8.2.2 ข้อมลูส่ือสารสมยัใหม ่เชน่ เฟสบุ๊ค 

9.อปุกรณ์ท่ีใช้ในการท าศลิปนิพนธ์ 

9.1 เฟรมไม้ 

9.2 ผ้าดบิ 

9.3 ภาพถ่าย 

9.4 หนงัสือภาพ 

9.5 เคลียร์ 

9.6 ยางลบ,ดนิสอ 

9.7 กล้องถ่ายรูป 

9.8 สีขาว-ด าGALANT 

9.9 แปลงสีขนาด 1นิว้คร่ึง 

9.10 กาวลาเท็กซ์ TOA 

9.11 กระดาษสาญ่ีปุ่ น 
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บทที่ 2 

ข้อมูลแรงบันดาลใจท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

อิทธิพลจากบริบทของสังคม 

การใช้เทคโนโลยีอย่างฟุ่ มเฟือยของสงัคมไทยจากการพฒันาแบบใหม่ ได้แยกมนษุย์ออก
จากธรรมชาต ิเกิดความเข้าใจผิดว่า มนษุย์สามารถจดัการและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่าง
ไร้ขีดจ ากดั โดยอาศยัเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ รวมทัง้สามารถจะแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
ภัยธรรมชาติ และปัญหาการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้ด้วยมาตรการทางเทคโนโลยี เช่น การสร้าง
เข่ือนเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนพลังงาน การใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
ศตัรูพืช ฯลฯ โดยไมเ่ข้าใจวา่ ไมมี่เทคโนโลยีใดท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยืน หากยงัแก้ปัญหาไม่
ตรงสาเหต ุมิหน าซ า้การใช้เทคโนโลยีบางประเภทเอง ยงัเป็นตวัก่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สงัคมได้ด้วย เชน่ ปัญหาการใช้พลงังานนิวเคลียร์ ปัญหาการขบัไล่ชมุชนเพ่ือผลิตไฟฟ้าจากเข่ือน 
ฯลฯ 

ดงันัน้ วิถีชีวิตท่ีมนุษย์แยกตนเองขาดออกจากธรรมชาติ(เมือง มหานคร อภิมหานคร) มี
ผลให้บุคคลขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ง่าย เข้าใจผิดว่าธรรมชาติเป็นปัจจัยการ
บริโภคอย่างหนึ่งของมนุษย์ (ใช้เงินซือ้ได้) น าไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขีดจ ากัด 
จนกระทัง่ท าลายระบบนิเวศอย่างรุนแรง และอย่างมองไม่เห็นความเดือดร้อนทกุข์ยากของสรรพ
ชีวิตอ่ืน 

จากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาเป็นล าดับ จะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา ค่านิยม และเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ทัง้
ในทางท่ีจะเอือ้ต่อการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการ และท่ีเป็นอุปสรรค คือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการ
เรียนรู้แบบไม่มีบรูณาการได้ ทัง้นีข้ึน้กบัว่า ปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปในทิศทางของกระบวน
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ทศัน์การพัฒนาแบบใด แบบบูรณาการหรือแบบแยกส่วน หากเป็นแบบบูรณาการย่อม
เอือ้ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีบรูณาการ ดังเช่นระบบการพฒันาภายในชุมชนตามตวัอย่างท่ีกล่าว
มา 

ในทางตรงข้าม หากการพฒันา มีลกัษณะแยกส่วน มุ่งไปท่ีเร่ืองใดเร่ืองเดียว โดยละเลย
ความจริงวา่ ปัจจยัทัง้หลายเช่ือมโยงเป็นองค์รวมเดียวกนั แล้วมุ่งการพฒันาไปท่ีส่วนใดส่วนเดียว 
เป้าหมายเดียว ดงัเช่นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในช่วงแผนพฒันา ฯ ท่ีมุ่งความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การเพิ่มขึน้ของรายได้ประชาชาติ ความก้าวหน้าทางวตัถุ การบริโภค ฯลฯ ได้ท าลาย
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้มนษุย์คดัสรรของใหม่เพ่ือเช่ือมโยงกบัของเดิม เพราะการ
เรียนรู้ในแบบชมุชนเดิม มิได้หมายความว่า เป็นการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์เบ็ดเสร็จ ไม่เปล่ียนแปลงอีก
ต่อไป ตรงกันข้าม จะต้องมีการเปล่ียนแปลง (พลวัต) ตามสภาพความจริงของสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา หมายความว่าการเรียนรู้แบบมีบรูณาการ ต้องปฏิสมัพนัธ์กบักระแสการ
พัฒนาไปสู่ความทันสมัย กระแสโลกาภิวัตน์ หรือกระแสอ่ืน ๆ ได้ โดยเป็นฝ่ายกระท าในการ
ปรับเปล่ียน คือเลือกและเช่ือมโยงสิ่งท่ีเลือกเข้ากบัวิถีชีวิตอยา่งกลมกลืน มีสมดลุ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของการพฒันาในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว จะพบว่า 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดขึน้อย่างเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มทหาร ทุน
ไทย ทุนข้ามชาติและการเมืองระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็น เก่ียวข้องกับการต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ การเปล่ียนแปลงในแตล่ะปัจจยัท่ีกล่าว จึงมีเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตา่งกนัไป 
และเก่ียวข้องกบัเร่ืองของอ านาจ ผลประโยชน์ด้วย ทิศทางของการพฒันาการเรียนรู้จึงสมัพนัธ์กบั
เร่ืองของอ านาจ-ผลประโยชน์ 

แต่กระนัน้ก็ตาม อ านาจก็มิใช่ปัจจัยก าหนดการเรียนรู้ของบุคคลในสังคมแต่เพียงฝ่าย
เดียว การเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ในสงัคมท่ีเกิดขึน้ทัง้ในระบบและนอกระบบรัฐ ก็เป็นปัจจยัก่อให้เกิด
การเรียนรู้อนัจะน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงอ านาจของรัฐด้วย (จากเผดจ็การเป็นประชาธิปไตย ฯลฯ ) 
ในกรณีของประเทศไทย การศึกษาท่ีไม่มีบูรณาการจากการพัฒนาสมัยใหม่ ได้ก่อให้เกิดความ
พยายามของบุคคลบางส่วน ทัง้ปัจเจกและกลุ่มท่ีวิพากษ์วิจารณ์การศึกษาแบบแยกส่วนของรัฐ 
และพยายามน าเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีแตกต่างจากกระแสหลัก กระแสรอบนอกเหล่านี ้ได้
กลายเป็นกระแสซึ่งเป็นท่ียอมรับมากขึน้ เม่ือการพฒันาของรัฐ ได้น าบุคคล สงัคม และธรรมชาต ิ
มาสูว่ิกฤตการณ์อนัร้ายแรงในท่ีสดุ 
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อิทธพลจากแนวความคิดทางพุทธศาสนาและปรัชญา 

แนวทางในการด าเนินชีวิต ส าหรับ พระธรรมปิฎก ค าสอนในพทุธศาสนาดัง้เดิมหรือพุทธเถรวาท
นัน้ไมใ่ชป่รัชญา แตเ่ป็นพทุธธรรม ท่ีมีลกัษณะทัว่ไปอนัพอสรุปได้ ๓ ประการ ดงันี ้

๑. แสดงหลกัความจริงตามทางสายกลางท่ีเรียกว่า มชัเฌนธรรม ว่าด้วยความจริงตาม
แนวของเหตผุลบริสทุธ์ิตามกระบวนการธรรมชาติ น ามาแสดงเพ่ือประโยชน์ในทางปฏิบตัิในชีวิต
จริงเทา่นัน้ ไมส่ง่เสริมความพยายามท่ีจะเข้าถึงสจัจธรรมด้วยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีตา่งๆ ขึน้ เพ่ือ
ความยดึมัน่หรือปกป้องทฤษฎีนัน้ๆ ด้วยการเก็งความจริงทางปรัชญา 

๒.แสดงข้อปฏิบตัติามทางสายกลางท่ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา อนัเป็นหลกัครองชีวิตของ
ผู้ ฝึกอบรมตน ให้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลส าเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็น
อิสระท่ีสามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี ้และการปฏิบตัิความสายกลางนีค้วรเป็นไปโดยสมัพนัธ์กับ
องค์ประกอบอ่ืนๆ เชน่สภาพชีวิตของบรรพชิต หรือคฤหสัถ์ เป็นต้น 

๓.พุทธธรรมฝ่ายเถรวาทนัน้ เน้นในเร่ืองการกระท า (กรรมวาทและกิริยวาท) เน้นความ
เพียร พยายาม (วิริยวาท) มุ่งผลในทางปฏิบตัิโวยตนเอง ภายใต้หลกั อปัปมาทธรรม และ หลัก
แห่งกลัยาณมิตร พทุธศาสนาเถรวาทจึงไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนปรารถนา หรือศาสนาแห่ง
ความความห่วงหวังกังวล หากจะถือว่า พุทธธรรมดงักล่าวเป็นปรัชญา ก็เป็นปรัชญาท่ีสอนให้
มนุษย์พึงพิงตนเองแต่เพียงอย่างเดียว หากจะขยายความข้อต่างๆเพิ่มเติมเพ่ือให้เข้าใจพุทธ
ปรัชญาเถรวาทอยา่งลกึซึง้ขึน้ก็พออธิบายได้ดงันี ้คือ 

เป้าหมายสงูสุด เน้นในเร่ืองอริยสจั ๔ เอาคณุภาพของศาสนิกชนเป็นส าคญั ยึดถือและ
คงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยแลสิกขาบททุกข้อ ท่ีพระพุทธองค์เคยบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกอย่าง
เคร่งครัด ฝ่ายเถรวาทถือว่า การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดใด ย่อมเป็นบาป ผิดหลัก 
เบญจศีล เถรวาทสอนแตเ่พียงวา่ ให้กล้าท่ีจะเสียสละแม้แตชี่วิตเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสจัธรรม เถรวาทไม่
เช่ือและสอนให้เช่ือว่า ปาณาติบาต ไม่ว่ากรณีใดใด จะก่อให้เกิดกศุลกรรมตอ่ตนเองหรือต่อพระ
ศาสนาไม่มีการเรียนการสอนพระธรรมเพ่ือเพิ่มสมาชิกด้วยลทัธิและพิธีกรรมตา่งๆ รวมทัง้การจดั
ธรรมสงัคีตเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกาศพระศาสนา ขบักลอ่มชกัจงูศรัทธาของประชาชน ยงั
ยึดหลกัปรัชญาพุทธตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ดัง้เดิมคือพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด จะมีเป็นเพียง 
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ท่ีมีผู้ รู้แต่งขึน้ภายหลงัเพ่ือการขยายความเพิ่มเติมในอรรถรสท่ีไม่ชดัเจน 
ในพระไตรปิฎก มีทศันะตอ่พระพทุธเจ้าดงันีคื้อชาวเถรวาทเช่ือว่า พระพทุธเจ้าทรงเป็นมนษุย์ มิใช่
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เทพผู้ มีอ านาจเหนือธรรมชาตพิระองค์คือผู้ ท่ีได้ทุม่เทสตปัิญญา และความเพียรพยายามเพ่ือไปให้
ถึงจดุหมายท่ีทรงมุง่หวงัคือ นิพพาน ในทางรูปธรรมพระองค์ทรงมีเนือ้หนงัร่างกาย ท่ีอยู่ภายใต้กฎ
ธรรมชาติเดียวกับคนธรรมทั่วไป คมัภีร์เถรวาทกล่าวว่า ความเป็นพระพทุธเจ้ามิได้อยู่ในเนือ้หนงั
ร่างกาย หากอยูท่ี่ธรรม อนัหมายถึงปรัชญาท่ีเป็นค าสัง่สอนของพระองค์ พทุธธรรมเท่านัน้คือแก่น
หรือสาระของความเป็นพระพทุธเจ้า 

 

ที่มาและข้อแตกต่างบางประการระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน 

พระพุทธศาสนามี ๒ นิกายใหญ่ เรียกว่า เถรวาทและมหายานตามล าดบั การแตกแยก
ของสงฆ์เร่ิมขึน้เกือบทนัทีท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน และการแตกแยกของพระสงฆ์
เป็น ๒ นิกายอยา่งชดัเจนปรากฏขึน้เม่ือประมาณ ๑ ศตวรรษหลงัพทุธปรินิพพาน การแตกแยกเร่ิม
เกิดเม่ือพระสงฆ์ ๒ ฝ่ายมีทศันะต่างกนัในเร่ืองเก่ียวกับพระวินยับญัญัติบางประเด็น ต่อมาไม่ช้า
การตีความพระธรรมต่างกนัก็ติดตามมา พอถึงพทุธศตวรรษท่ี ๓ หลงัพทุธกาล ก็เกิดมีส านกัทาง
ความคดิแล้วถึง ๑๘ ส านกั 

พระพุทธศาสนาแบบมหายานแท้ ๆ นัน้ เร่ิมเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึน้เม่ือประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี ๖ หลงัพทุธกาล เม่ือเกิดมีพระสตูรมหายานขึน้หลายสตูร ความแตกตา่งส าคญัระหว่าง
นิกายทัง้ ๒ มีดงัตอ่ไปนี ้

๑. พระพุทธศาสนาเถรวาท ได้ช่ือเช่นนัน้เพราะยึดถือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่ี
ประชุมใหญ่ของพระมหาเถระผู้ มีชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าช่วยกันรวบ รวม แจกแจงจัด
หมวดหมู่ ยอมรับกนัและท่องจ าไว้ในการท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๑ ซึ่งจดัขึน้หลงัพทุธปรินิพพานเพียง 
๓ เดือน 

พระพทุธศาสนามหายาน บางทีเรียกว่า “อาจริยวาท” หรือลทัธินิยมของพระอาจารย์รุ่น
หลงั ชาวเถรวาทเช่ือว่า พระสูตรมหายานถูกสร้างขึน้มาแล้วก็เอาใส่พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า 
โดยพระนกัปราชญ์ผู้ มีช่ือเสียงเดน่ (อาจริยะ) ในระหวา่งคริสต์ศตวรรษท่ี ๑ ถึงท่ี ๕ 
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๒. พระพทุธศาสนาเถรวาท ได้รับการตัง้ช่ือโดย ชาวมหายานว่า “หินยาน” หมายถึง “ยาน
น้อย คบัแคบและต ่าทราม” เพราะพระพทุธศาสนาเถรวาทเน้นความส าคญัของการหลดุพ้นจากสงั
สาระ (การเวียนว่ายตายเกิด) ของบคุคลแตล่ะคนก่อนสิ่งใด ช่ือว่า “หินยาน” ถกูห้ามมิให้ใช้กนัใน
โลกของชาวพุทธ โดยการตกลงกันในท่ีประชุมครัง้แรกขององค์การพุทธศาสนิกสมัพนัธ์แห่งโลก 
(พ.ส.ล.) ท่ีจัดขึน้ในศรีลังกาในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ (๑๙๔๙) พระพุทธศาสนามหายานนัน้ ชาว
มหายานเรียกตวัเองเช่นนัน้ เพราะชาวมหายานมุ่งเป็นพระโพธิสตัว์เพ่ือท่ีจะช่วยคนให้พ้นจาก
ความทกุข์ได้ ทีละมาก ๆ 

๓. พระพุทธศาสนาเถรวาท บางทีก็เรียกว่า “สาวกยาน” หรือ “ยานของพระสาวก” 
เพราะว่าชาวเถรวาทมุ่งเป็นเพียงสาวกของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนามหายาน เรียกว่า “โพธิ
สตัวยาน” (ยานของพระโพธิสตัว์) เพราะว่าชาวมหายานมุ่งต่อการเป็นพระโพธิสตัว์ ท่ีจะช่วยน า
สตัว์อ่ืน ๆ ให้บรรลถุึงพระนิพพานก่อน สว่นตนเองจะเป็นคนสดุท้ายท่ีจะเข้าสูน่ิพพาน 

๔.พระพทุธศาสนาเถรวาท บางทีเรียกว่า “นิกายฝ่ายใต้” (ทกัษิณนิกาย) เพราะแผ่ขยาย
จากอินเดียไปสูภ่าคใต้ของเอเชีย และทกุวนันีมี้อยู่ในประเทศแถบใต้ของเอเชีย เช่น ศรีลงักา พม่า 
ไทย ลาว และกัมพูชา พระพุทธศาสนามหายาน เรียกว่า “นิกายฝ่ายเหนือ” เพราะจะพบได้ใน
ประเทศแถบเหนือของเอเชีย เชน่ มองโกเลีย ทิเบต เกาหลี ญ่ีปุ่ น 

๕. พระพุทธศาสนาเถรวาท ยึดถือพระไตรปิฎกว่าเป็นท่ีมาท่ีแท้จริงและขัน้สุดท้ายของ
ค าสั่งสอนอนัแท้ จริงของพระพุทธเจ้า และมองว่าพระสูตรมหายานเป็นงานท่ีสร้างขึน้ภายหลัง
พระพุทธศาสนามหายาน ถือว่า พระสูตรมหายานต่างๆ เช่น ปรัชญาปารมิตาสูตร สัทธรรม
ปณุฑริกสตูร อวตงัสกสตูร ฯลฯ เป็นค าสอนอนัแท้จริงของพระพทุธเจ้าท่ีได้รับการอนรัุกษ์ไว้และน า
สืบตอ่กนัมา โดยทางลทัธินิยมสายอ่ืน 

๖. พระพทุธศาสนาเถรวาทใช้ภาษาบาลี ซึง่เป็นภาษาถ่ินภาษาหนึ่งแห่งภาษาโบราณของ
อินเดียโบราณ เป็นภาษาศกัดิ์สิทธ์ิและเป็นภาษาสากลของตนพระพทุธศาสนามหายาน ใช้ภาษา
สนัสกฤตเป็นภาษาจารึกพระคมัภีร์ ก่อนท่ีคมัภีร์ทัง้หมดจะถกูแปลเป็นภาษาจีนและภาษาถ่ินอ่ืนๆ 

๗.พระพุทธศาสนาเถรวาท เคารพบูชาพระโคตมะพุทธเจ้า เป็นสิ่งท่ีเคารพบูชาสูงสุด 
แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่นิพพานมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม พระพทุธศาสนามหายาน เคารพบชูา
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พระโพธิสัตว์ต่างๆ ซึ่งคนเช่ือว่ายังมีพระชนม์อยู่ และท่องเท่ียวไปในโลกเพ่ือช่วยเหลือใครๆ ก็
ตามท่ีต้องการชว่ยเหลือและสวดมนต์ขอให้ท่านมาชว่ย 

๘. พระพุทธศาสนาเถรวาท เช่ือว่า พระพทุธเจ้าโคตมะได้เข้าถึงนิพพานแล้ว จึงเสด็จไป
แล้วอย่างสิน้เชิง ไม่สามารถจะกลบัมาช่วยใครได้ ชาวพทุธได้แตเ่คารพบชูาพระองค์ในฐานะเป็น
ครูและเป็นผู้ก่อตัง้ในประวตัิ ศาสตร์แห่งพระพทุธศาสนาเท่านัน้ พระพทุธศาสนามหายาน เช่ือว่า 
พระศากยมุนีพุทธเจ้าเป็นเพียงการปรากฏตวัครัง้หนึ่ง เพ่ือประกอบภารกิจในการสอนคนเฉพาะ
คราว ของธาตพุทุธะอนัเป็นอมตะ เรียกวา่ ธรรมกาย 

๙. พระพุทธศาสนาเถรวาท มีทัศนะคติแบบอนุรักษ์นิยม ค าสอนของพระพุทธเจ้าท่ี
รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกได้รับความเช่ือถือว่าเป็นความ จริงขัน้สุดท้ายแล้ว ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องตีความใหม่ใดๆ เพราะฉะนัน้ จึงมีเอกภาพค่อนข้างสูงและหยุดนิ่ง พระพุทธศาสนา
มหายาน มีลักษณะเปิดกว้าง มีเสรีภาพในการตีความหลักค าสอนต่างๆ ท่าทีใจกว้างแบบนี ้
ประกอบกับการไม่มีศนูย์อ านาจกลางมาควบคมุ ได้เปิดโอกาสให้มีการตีความค าสอนใหม่ และ
เกิดมีนิกายและอนุนิกายขึน้มามากมาย ดงันัน้ พระพุทธศาสนามหายานจึงเจริญเติบโตและ
แตกแยกออกไปเร่ือย ๆ 

๑๐. พระพทุธศาสนาเถรวาท มีลกัษณะเป็นปฏิบตันิิยม มีการวางหลกัปฏิบตัิท่ีชดัเจนและ
ปฏิบตัิได้ไว้เพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีชัดเจน และแน่นอน พระพุทธศาสนามหายาน มีลกัษณะคิดเก็ง
ความจริง ค้นหาเหตผุลและเป็นปรัชญามากกว่า ชอบเสนอเหตผุลท่ีเป็นนามธรรมเพ่ือสนบัสนุน
หรือค้านความเป็นจริงทางอภิปรัชญา ตา่งๆ เชน่ ธรรมชาตขิองพระพทุธจิตดัง้เดิมแท้จริง สญุญตา 
เป็นต้น 

๑๑. พระพุทธศาสนาเถรวาท ส่งเสริมให้ด าเนินตามมรรคไปตามล าดับขัน้ ตามปกติ
เร่ิมต้นด้วย 

๑๑.๑ การมีความเช่ือ (ศรัทธา) ในพระรัตนตรัย 

๑๑.๒ งดเว้นจากการกระท าชัว่ท่ีเป็นพิษเป็นภยั(ศีล) 

๑๑.๓ กระท าความดีด้วยการให้ (ทาน) 

๑๑.๔ สร้างความรักความปรารถนาดี (เมตตา) ในสตัว์ทัง้ปวง 
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๑๑.๕ สร้างความสงสารเห็นใจ(กรุณา) 

๑๑.๖ ความพลอยยินดีในผลส าเร็จของผู้ อ่ืน (มทุิตา) 

๑๑.๗ และการวางตวัเป็นกลาง (อเุบกขา) 

๑๑.๘ และการพฒันาปัญญาเพื่อรู้แจ้งในความจริงแท้ของสิ่งทัง้ปวง(ปญฺญา) 

พทุธปรัชญาคืออะไร 

เราไ ด้ทราบพุทธศาสนาในฐานะท่ี เป็นศาสนามาแล้ว บัดนี เ้รามาวิ เคราะห์ว่า
พระพทุธศาสนาเป็นพทุธปรัชญาอยา่งไรขอทบทวนอีกครัง้หนึ่งว่า ค าว่าปรัชญาคืออะไร เพ่ือจะได้
สงเคราะห์พุทธศาสนาลงเป็นพุทธปรัชญาให้ชดัเจนได้ยิ่งขึน้ดงันีก้ล่าวโดยสรุป “ปรัชญาคือการ
แสวงหาความจริงอนัอนัตมิะเก่ียวกบัมนษุย์และโลกหรือสากลจกัรวาล ภายนอกตวัมนษุย์ด้วยการ
ใช้เหตผุล” เม่ือเข้าใจว่า ปรัชญาคืออะไรแล้ว คราวนีก็้มาถึงค าถามว่า “พุทธปรัชญาคืออะไร” 
ค าตอบส าหรับค าถามนีก็้คือ “พุทธปรัชญาได้แก่ หลกัค าสอนเก่ียวกับความจริง (สจัธรรม) และ
หลกัปฏิบตั ิ(จริยธรรม) บางประการของพระพทุธศาสนาท่ีน ามาศกึษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตผุล
ตามวิธีการของปรัชญา “นิยามความหมายนีท้ าให้มองเห็นขอบเขตของพทุธปรัชญาว่าจ ากดัอยู่ใน
ส่วนท่ีเป็นศาสนธรรมของพุทธศาสนาเท่านัน้ จะไม่รวมไปถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ เว้นเสียแต่ว่า
องค์ประกอบเหลา่นี ้จะเก่ียวโยงกบัศาสนธรรม จึงจะศกึษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตผุลเชิงปรัชญา
ด้วยเทา่นัน้ 

๑. ลกัษณะของพทุธปรัชญา 
หลงัจากท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ได้ทรงแสดงหลกัธรรมให้เห็นถึงความเป็นศาสนาท่ี 
 สมบรูณ์ด้วยเหตผุล หลกัจริยธรรมท่ีสามารถปฏิบตัไิด้จริง โดยทรงวางหลกัง่าย ๆ ของการ
ด าเนินชีวิตเอาไว้ ซึง่พอจะประมวลลกัษณะเดน่ ๆ ของพทุธปรัชญาได้ดงันี  ้
หลีกเล่ียงท่ีจะโต้แย้งทางปรัชญา เชน่ปัญหาทางอภิปรัชญาท่ีเรียกว่า อพัยากตปัญหา 
เป็นต้น 
- มีจดุเร่ิมต้นแบบทนุิยม (ทกุข์กบัความดบัทกุข์เทา่นัน้) และจบลงท่ีสนุิยม 
- มีลกัษณะเป็นสจัจนิยมฯ กรรม คือ การกระท าด้วยตนเอง 
- เป็นแบบปฏิบตันิิยม คืออรัยสจั ๔ 
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๒. หลกัค าสอนส าคญัของพระพทุธเจ้า 
- มรรค ๘ หรือมชัฌิมาปฏิปทา 
- กฎสากลในธรรมชาติ 
- พทุธปรัชญาปฏิเสธแนวคิดของปรัชญาอินเดียระบบเก่า คือ ประกาศิตของพระเจ้าในพระ
เวท แม้ในพทุธศาสนาก็ให้ใช้หลกักาลามสตูร,ปฏิเสธการสร้างโลกของพระพรหม สรรพสิ่ง
เป็นไปตามหลกัปฏิจจสมปุบาท,ไมเ่ห็นด้วยกบัการอาบน า้ล้างบาปและยญัพลีกรรม,ไม่
ยอมรับระบบวรรณะคนจะดีชัว่เพราะกรรม มิใชช่าตติระกลู ไมย่อมรับทางสดุโดง่ทัง้สอง
สว่น ทรงแสดงทางสายกลาง 
๓. ไตรลกัษณ์ 
ทรงแสดงวา่ สรรพสิ่ง ยอ่มมีลกัษณะเกิดขึน้ ตัง้อยูแ่ละดบัไปตามหลกัแหง่อนิจจงั ทกุขงั 
อนตัตา คือ ไมเ่ท่ียงเป็นทกุข์และมิใชต่วัตนเสมอกนั ไมมี่ยกเว้น 
๔ .อริยสจั ๔ 
ทรงแสดงวา่ปัญหาทกุข์ของชีวิตทกุอยา่งเกิดจากสาเหตคืุอความอยาก (ตณัหา) ด้วย
ประการตา่ง ๆ แล้วทรงแสดงวา่ ความดบัสนิทแหง่ความทกุข์ทัง้มวล (นิโรธ) ต้องปฏิบตัิ
ตามแนวทางแหง่มรรคมีองค์ ๘ ประการ 
๕. ปฏิจจสมปุบาท หรือทฤษฎีสาเหตสุมัพนัธ์ 
วา่ การเกิดกบัดบัของสิ่งตา่ง ๆ เป็นไปตามหลกัปัจจยาการคือเหตปัุจจยัอาศยักนัเกิดขึน้
แบบลกูโซ ่ในลกัษณะเป็นวงจรหาเบือ้งต้นและเบือ้งปลายหรือท่ีสดุไมพ่บ ผลท่ีเกิดจาก
สาเหตอุนัหนึง่ ย่อมเป็นสาเหตใุห้เกิดสิ่งอ่ืนอีกตอ่ไป เร่ือยไป ไมมี่สิน้สดุ 
๖. กฎแหง่กรรม ทรงแสดงวา่ 
กรรมคือการกระท าของมนษุย์มีแรงผลกัดนัมาจากกิเลสเป็นเหตแุล้วให้เกิดผล (วิบาก) ของ
การกระท านัน้ แล้วผลก็จะกลายเป็นเหตใุห้ท ากรรมตอ่ไปอีก จนกว่าจะตดักิเลสอนัเป็นเหตุ
แหง่การท ากรรมได้ วงจรแห่งกฎแหง่กรรมก็จะสิน้สดุลง เข้าสูค่วามสิน้ทกุข์ในวฏัฏสงสาร 
คือ พระนิพพาน หรือ เข้าสู่อรหนัตภมูิ การกระท าจงึจะเป็นแตเ่พียงกิริยาไมมี่ผล (วิบาก) ท่ี
เป็นทกุข์อีกตอ่ไป 
๗.อนตัตา 
จากการท่ีสิ่งทัง้หลายอาศยักนัเกิดขึน้ตามหลกัแหง่ปัจจยาการ จงึไมมี่อะไรเป็นตวัตนท่ี
แท้จริงท่ีจะยดึมัน่ถือมัน่ว่า เป็นตวัเราของเรา เป็นตวัเขาของเขา ไมอ่ยู่ในอ านาจของใคร ท่ี
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จะบงัคบับญัชาให้เป็นไปตามท่ีตนปรารถนาได้ จงึไร้ตวัตน ไมมี่อาตมนั และวิญญาณอมตะ
ดงันีล้ทัธิเทวนิยมทัว่ไปเช่ือถือกนัอยู่ 

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

Joan Miro จอร์น ไมโร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินท่านนีเ้ขาได้คล่ีคลาย ฟอร์ม ท าให้
ได้รับมีส่วนในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของกระผม งานของจอร์นมีลกัษณะเป็นฟอร์มท่ีเรียบ
ง่ายอาศยัการจดัองค์ประกอบการจดัวางท่ีสมดลุด้วย การใช้สีสนัท่ีฉูดฉาดสะดจุตา ท าให้งานดู
โดดเดน่มีความสนกุสนาน 

แต่งานของกระผมตดัเอาลักษณะสีสนัท่ีสด ฉูดฉาดตาออกไปและเปล่ียนเป็นใช้ “เส้น” 
เป็นส่ือแทนความรู้สึกท่ีอยู่ภายนออกมาลงบนระนาบท่ีเตรียมไว้ ท าด้วยลกัษณะขีดทบัลงไปด้วย
ปากกา ทับซ้อนจนเกิดเป็นน า้หนกัขึน้มาประจกัต่อสายตา และให้ความรู้สึกท่ีสงบนิ่งเรียบง่าย
แตกตา่ง จากงานของจอร์นสิน้เชิงแตย่งัคงลกัษณะการวางองค์ประกอบภาพแบบ กระจดักระจาย
เอาไว้และ ลดทอนให้น้อยท่ีสดุ 
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ภาพข้อมูลและแรงบันดาลใจ 

 

 

ภาพท่ี 13 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 14 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 15 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 38 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 16 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 17 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 

 

ภาพท่ี 18 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 19 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 20 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 21 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 22 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 23 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 24 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 

 

ภาพท่ี 25 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 26 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 27 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 



28 
 

 

 

 

ภาพท่ี 28 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 

 

ภาพท่ี 29 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 30 ภาพข้อมลูมลูแรงบนัดาลใจ 

 

ภาพท่ี 31 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 32 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 

 

ภาพท่ี 33 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 34 ภาพข้อมลูรงบนัดาลใจ 

 

ภาพท่ี 35 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ 
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ภาพท่ี 36 ภาพข้อมลูแรงบลัใจ 
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ภาพท่ี 37 ภาพข้อมลูแรงบนัดาลใจ



 
 

34 

 

 

บทที่ 3 

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ของผลงาน 

 

ขัน้ตอนการประมวลความคิด 

ศกึษาข้อมลูจากหนงัสือ สเก็ตภาพคร่าวๆแล้วลงมือปฏิบตังิานจริง 

 

 

ภาพท่ี38
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ภาพท่ี39 

ขัน้ตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

 

 
ภาพท่ี40 

เส้น(Line) 

เส้นท่ีกระผมใช้คือเส้นท่ีลากจากจดุนงึไปอีกจดุนงึในทิศทางเดียวกนั จากจดุท่ีเข้มท่ีจดุ
คอ่ยๆผอ่นมือเบาลงตาม ลกัษณะของธรรมชาติสจัจธรรม ท่ีมีทัง้หนกัเบาขาวด าออ่นแก่ เป็น
ลกัษณะท่ีไร้รูปลกัษณ์ จงึเปรียบดงัลมหายใจ เข้าออกจดจอ่อยู่กบัระนาบเคีย้วกล าตวัเอง มี
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ระเบียบในตวัเองเปรียบประดงัปฏิปทาบนผืนผ้าใบ ท่ีมีทัง้การตอ่สู้ ชีวิต และลมหายใจสูค่วามนิ่ง
สงบสขุ หรือวิมตุสิขุ 

 

ภาพท่ี41 

สี(Colour) 

สีท่ีกระผมใช้คือ ขาววด า มีขาวก็มีด าแท้จริงแล้วคือสิ่งเดียวกัน ผลส าฤทธ์ิในหัวใจคือ
ความเป็นหนึง่เดียว ไมมี่สอง มีความเรียบง่ายและปลอ่ยวาง 

พืน้ท่ีว่าง(Space) 

พืน้ท่ีว่างในงานของกระผม ท่ีเกิดจากการเว้นจนเกิดเป็นรูปนามธรรมขึน้ หรือ อีกมมุอาจ
มองเป็นแสงท่ีสอ่งผา่นมาจากวตัถมุาอีกทีหนึง่ท าให้ ศิลปกรรมมีความพิเศษแตกตา่งออกไปอย่าง
สิน้เชิง 

พืน้ผิว(Texture) 

เทคเชอร์ในงานศิลปกรรมของกระผมเกิดจากการทับซ้อนกันของเส้น จนเกิดเป็นชัน้ๆ 
สร้างความประทบัใจได้มากมีความหมายท่ีดี ตรงกบัค าท่ีว่า “ย า้อยู่ท่ีเดิม แตส่งูกว่าเดิม” ไม้ใหญ่
เตบิโตบนความแข็งแกร่งของมนั จากจดุยืนของมนัมนัสามารถยืนหยดัอยูไ่ด้ทา่มกลางมรสมุ 
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ขัน้ตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการและการด าเนินงาน 

 

 

ภาพท่ี42 

 
ภาพท่ี43 
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ขัน้ตอนการสร้างภาพร่างผลงาน(Sketch) 

 

 

ภาพท่ี44 

 

ภาพท่ี45 
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ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.กระดาษสา 

2.ผ้าดบิ 

3.เฟรมร์ไม้ 

4.แม็กซ์, ลกูแม็กซ์ 

5.กาวลาเท็ก 

6.สีผลาสตกิ 

7.ปากกาลกูล่ืน , เจล , เมจิก 

8.เคลียร์
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บทที่4 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน 

 

ระยะท่ี 1 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 46ผลงานก่อนศลิปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน สจัจะ เห็ด 

เทคนิค ปากกาลกูล่ืน
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ระยะท่ี 2 (ภาคการศึกษาต้น     ปีการศึกษา 2558) 

 

 
 

ภาพท่ี 47ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

      ช่ือผลงาน สจัจะ เห็ด2 

เทคนิค ปากกาลกูล่ืน  
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ระยะท่ี 3 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558) 

 

 
 

ภาพท่ี 48ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

     ช่ือผลงาน สจัจะ รูมา่น 

เทคนิค ปากกาลกูล่ืน 
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ระยะท่ี 4(ผลงานศิลปนิพนธ์  ปีการศึกษา 2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 49ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน  – 

     เทคนิค  ปากกาลกูล่ืน 
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ภาพท่ี 50ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

    ช่ือผลงาน  สองคน 

เทคนิค  ปากกาลกูล่ืน 

ขนาด 150x180cm. 
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ภาพท่ี 51 ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

      ช่ือผลงาน คน 

      เทคนิค  ปากกาลกูล่ืน 

     ขนาด  120x150cm. 
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ภาพท่ี 52 ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

     ช่ือผลงาน  ต้นไม้ 

   เทคนิค   ปากกาลกูล่ืน , เจล , เมจิก 

     ขนาด  120x150cm. 
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ภาพท่ี53 ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน  คนเมือง 

เทคนิค   ปากกาลกูล่ืน , เจล ,เมจิก 

     ขนาด  140x150cm. 
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ภาพท่ี 54ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

     ช่ือผลงาน  ดาว โคจร 

   เทคนิค   ปากกาลกูล่ืน , เจล , เมจิก 

     ขนาด  100x150cm. 
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ภาพท่ี 55 ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

     ช่ือผลงาน  กระตา่ย 

   เทคนิค   ปากกาลกูล่ืน , เจล , เมจิก 

     ขนาด  120x150cm. 
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ภาพท่ี 56 ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน  - 

   เทคนิค   ปากกาลกูล่ืน , เจล , เมจิก 

     ขนาด  40x60cm. 
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ภาพท่ี 57 ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

      ช่ือผลงาน  รัก...ยิ่งใหญ่ 

   เทคนิค   ปากกาลกูล่ืน , เจล , เมจิก 

     ขนาด  40x60cm.
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

         การจดัท าศลิปนิพนธ์ภายใต้หวัข้อ “แก่นแท้แหง่ธรรมชาติเกิดขึน้จากสภาวะแวดล้อมภายใน
ธรรมชาต ิเกิดจากการอยากเข้าถึงแก่นแท้ของศิลปกรรมเพ่ือ จะได้สร้างสรรค์ศิลปกรรมท่ีมีคณุคา่
สงูสดุจึงได้ทดลองหาวิธีการสร้างสรรค์มามากมายในท่ีสดุ ก็เลือกเอาแคก่ารใช้ปากาลูกล่ืนน ามา
สร้างสรรค์กระผมคิดว่ารูปแบบเป็นเพียง กะปีใ้นการสร้างสรรค์เท่านัน้ลกัษณะจิตวิญญาณท่ี อยู่
ภายในต่างหากเป็นแก่นแท้ กระผมจึงมีความศรัทธาอย่างแรงกล้ท่ีจะสร้างสรรค์จิตรกรรรม ท่ีจะ
เปิดเผยความจริงแท้ตรงนีอ้อกมาโดยการ ใช้เส้นขีดทบัลงไปทบัซ้อนจนเกิดเป็นน า้หนกัขึน้มา 

        จนเกิดการยอมรับด้วยบริสสุทธ์ิ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีทัศนคติท่ีดี ผลจากการมี
ทศันคตท่ีิดีจะท าให้เกิดการยอมรับในตวัเองเม่ือตนเองมีความสขุ ก็ไม่คิดให้ร้ายไครเม่ือมีจิตใจท่ีดี
คนอ่ืนจงึอยาก เข้าหาชมุชนจงึเกิดความสขุ 
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บรรณานุกรม 

 

หนังสือภาษาไทย 

ก าจร สนุพงษ์ศรี. ศิลปะสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกาณ์มหาวิทยาลยั,2554 
ชลดู นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช.2534. 
 
หนังสือภาษาต่างประเทศ 

Thames and Hudson Limited,London.Feininger Roots of arts.First published in Great 
Britain in 1975. 

 

ข้อมูลระบบออนไลน์ 

พระมหาวิโรจน์วิโรจโน. การศกึษาวิเคราะห์แนวความคิด เร่ืองประโยชนืในพระพทุธปรัชญาเถร
วาท. กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 

สวุฒัน์ จนัทรจ านง. พทุธเถรวาท:วนัท่ีค้นข้อมลู: 22พฤษภาคม2559 
เข้าถึงได้จาก: http://board. Pulungjit. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://board/
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ช่ือผลงาน     เทคนิค   ขนาด 

สองคน     ปากกาลกูล่ืน , เจล ,เมจิก 150x180cm. 

คน     ปากกาลกูล่ืน , เจล ,เมจิก 120x150cm. 

ต้นไม้     ปากกาลกูล่ืน , เจล ,เมจิก 120x150cm. 

คนเมือง     ปากกาลกูล่ืน , เจล ,เมจิก 140x150cm. 

ดาว โคจร    ปากกาลกูล่ืน , เจล ,เมจิก 100x150cm. 

กระตา่ย     ปากกาลกูล่ืน , เจล ,เมจิก 120x150cm. 

ไมมี่ช่ือ     ปากกาลกูล่ืน , เจล ,เมจิก 40x60cm. 

รัก...ยิ่งใหญ่    ปากกาลกูล่ืน , เจล ,เมจิก 40x60cm. 
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ประวัตผู้ิสร้างสรรค์ 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายเธียร  ฉนัทา 

วันเดือนปีเกิด  18 กรกฎาคม 2535 

ท่ีอยู่   182 หมู ่2 ต.คลองพน อ.คลองทอ่ม จ.กระบี่ 81170 

โทรศัพท์  096-447-3924 

 

ประวัตกิารศึกษา 

2542  - โรงเรียนบ้านดนินา 

2548 - โรงเรียนคลองพนสฤษธ์ิพิทยา 

2553-ปัจจบุนั - คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

ประวัตกิารแสดงผลงาน 

2553               - การแสดงศลิปกรรม รองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดศิลปกรรม                     
นกัศกึษา วิทยาลยัชา่งศลิปนครศรีฯ  

2553               - การแสดงศลิปกรรมทกัษิณสถาบนัทกัษิณคดีศกึษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

2552              -การแสดงศลิปกรรมนกัศกึษาวิทยาลยัชา่งศลิปนครศรีฯ 

 -ชมเชยวาดเส้น ชมเชยศลิปะไทย  

2552                - การแสดงศลิปกรรม ปตท. “หวัข้อความสขุ”ครัง้ท่ี 6 ยอดเย่ียม  

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
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เกียรตปิระวัติ 

2550                - เกียรตบิตัร ส านกังานเขตการศกึษากระบี่ชนะเลิศ วาดเส้นแสง-เงา  

2551                - เกียรตบิตัร ส านกังานเขตการศกึษากระบี่ เหรียญทอง ประตมิากรรมไทยนนูสงู  

2548                - เกียรตบิตัร การแขง่ขนัวาดรูป วนัสนุทรภู่ พ.ศ.2548 

 

 

 

 

 

 


