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 ผลงานวิทยานิพนธ หัวขอเร่ือง “ตนกัลปพฤกษ”  ขาพเจาไดรับความบันดาลใจจากตน
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บางทานไดนํามาเช่ือมโยงกับพุทธศาสนา โดยกลาววา ในสมัยพระศรีอริยเมตไตรย จะมีตน
กัลปพฤกษข้ึนอยู 4 มุมเมือง แตไมวาจะข้ึนอยูในดินแดนใด ตนไมนี้ก็มีคุณวิเศษอยางเดียวกัน คือ
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ไดรับทุกส่ิงตามท่ีปรารถนา  อาจกลาวไดวาตนกัลปพฤกษคือสัญลักษณของความสมปรารถนา 
และขาพเจาไดนําสัญลักษณนี้มาเปนตนทางของการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทย ลักษณะประเพณี
ท่ีมีการแสดงออกของอัตลักษณสวนตัวของขาพเจาเปนสวนสําคัญ 
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 In this Gralapapluk tree thesis, I got an inspiration by the Gralapapluk tree which 
was inscribed in different details. Some says that it is the tree on the heaven. Phraya Litai 
wrote in Trai Phum Phra Roung literature that this tree grows in Utraragura land. Some 
knowledgeable people says that there is a connection with Buddhist religion. By saying that in 
Phra Sri Ariyametrai period there was four Gralapapluk tree in four corners of the city but no 
matter where it grows, this kind of tree still has the same attribute which can give people what 
they wished for such as gold, ring and money. I may say that Gralapapluk tree is a symbol of 
fulfilling wishes and I have brought this symbol created Thai traditional painting that express 
my own identity.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมท่ีมุงแสวงหาแนวทางเฉพาะตน เปนภาพสะทอนใน

เชิงเปรียบเทียบระหวางมุมมองของครูชางไทยโบราณกับจิตรกรรวมสมัยปจจุบันในเร่ืองของหลัก
คิดจากความเช่ือ ความศรัทธา โดยอาศัยมุมมองท่ีแตกตางกันดวยบริบทแวดลอมตางกันกอใหเกิด
รูปลักษณในงานศิลปกรรมท่ีแตกตางกัน ท้ังในแงของรูปแบบ อารมณ ความรูสึกและเน้ือหา ทาที
การแสดงออกอันเปนการบงบอกถึงอัตลักษณของบุคคลและยุคสมัย 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  

 ไตรภูมิเปนวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลครอบคลุมท้ังทางดานความเช่ือ ความศรัทธา 

ตลอดจนถึงการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยมาชานาน ไตรภูมิมีสาระท่ีเกี่ยวของกับการเวียน

วายตายเกิด ผลแหงการประกอบกรรมดี-ช่ัว การดํารงอยูและการหลุดพนจากวัฎสงสาร ในไตรภูมิมี

การกลาวถึงทวีปท้ังส่ีซ่ึงแตละทวีปจะมีตนไมประจําทวีปนั้นๆ โดยเฉพาะในทวีปทางทิศเหนือท่ีมี

นามวา “อุตตรกุรุทวีป” มีการบันทึกถึงตนไมชนิดหนึ่งนามวา “ตนกัลปพฤกษ” ซ่ึงสามารถบันดาล

ซ่ึงพรวิเศษใหมนุษยสมปรารถนาในส่ิงท่ีรองขอ ในอดีตมีการนํามาเช่ือมโยงกับพุทธศาสนา โดย

กลาววา ในสมัยพระศรีอริยเมตไตรย จะมีตนกัลปพฤกษข้ึนอยู 4 มุมเมือง สามารถบันดาลใหไดรับ

ทุกส่ิงตามท่ีปรารถนา  ดังเชน แกวแหวนเงินทอง เคร่ืองถนิมพิมพาภรณ  อาจกลาวไดวาตน

กัลปพฤกษคือสัญลักษณของความสมปรารถนา มีการกลาวถึงในแงท่ีวาเปนตนไมสารพัดนึก หาก

ตั้งจิตอธิฐานใตตนไมนี้แลว จะทําใหสมหวังในส่ิงท่ีปรารถนา จึงมักจะใชส่ือในทางรองขอให

สมหวัง  ซ่ึงแนวคิดนี้เปนการโนมนําใหคนเขาใกลกับหลักคิดในเร่ืองของบาป บุญ คุณ โทษ กรรม

ดี กรรมชั่วและผลแหงการกระทํานั้นๆ คนบางกลุมท่ีมุงหวังความสุขในโลกแหงโลกียจึงมุงสราง

กุศลผลบุญเพื่ออานิสงคในภพหนาจะไดสุขสมปราถนา 

 ความเชื่อท่ีเปล่ียนไปแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของสังคมปจจุบัน เปนการแปรสภาพ

ความเช่ือแบบหนึ่งไปสูความหมายใหมซ่ึงสงผลตอการใชชีวิต ตนไมศักดิ์สิทธ์ิในดินแดนอุตตรกุรุ
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ทวีป1จึงเปนดั่งภาพสะทอนถึงกิเลสของมนุษยท่ีไมเคยหยุดหยอน ขาพเจาหยิบยกเนื้อหาเกี่ยวกับตน

กัลปพฤกษ มาเปนจุดเร่ิมตนของการแสดงออก ดวยแนวคิดและเร่ืองราวจากความเช่ือเดิมกับการ

แสดงทรรศนะสวนตนสูแนวคิดแบบรวมสมัยท่ีสะทอนถึงสภาวะแวดลอมปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลง

ไป บอกถึงความแตกแยก แตกสลายของความเช่ือแบบเกา โดยใชรูปแบบและกระบวนการทางดาน

จิตรกรรมไทยแบบประเพณีผสมผสานกับแนวทางการทํางานเฉพาะตน เพื่อสะทอนถึงพลังการ

สรางสรรคศิลปะท่ีเช่ือมโยงกับความเช่ือตามประเพณีเชนเดียวกับบรรพศิลปนไทยในอดีต 
 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาและคนควา ทดลอง หาแนวทางการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมไทยแบบ

ประเพณีท่ีสะทอนความรูสึก ความคิด ความหมายและนําเสนอในลักษณะมุมมองเฉพาะตน 

 2. เพื่อแสดงเนื้อหา แนวคิดท่ีมีแรงบันดาลใจจากคติความเช่ือเดิมในเร่ืองตนกัลปพฤกษ

ในดินแดนอุตตรกุรุทวีปกับความรูสึก สุข สมหวัง ภายใตการลมสลายของความเชื่อผานรูปทรงใน

งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

 3. เพื่อนําเสนองานจิตรกรรมท่ีแสดงความงาม ความหมายโดยใชปฎิกริยาอันเกิดจาก

รูปแบบและทัศนธาตุในแบบประเพณีของไทย 

 4. เพื่อเปนการสรางสรรคผลงานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตน และนําสูการบันทึกผลการ

สรางสรรคผลงานไวอยางเปนระบบ 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 เนื้อหาท่ีไดจากเร่ืองราวของตนกัลปพฤกษในดินแดนอุตตรกุรุทวีป เปนการแสดง

ทรรศนะสวนตนที่สะทอนสภาวะแวดลอมปจจุบัน แสดงออกผานรูปแบบของงานจิตรกรรมไทย

แบบประเพณีท่ีผสมผสานกับจินตนาการและการสรางสรรคในแนวทางเฉพาะตน เพื่อคนหาแสดง

แนวทางการสรางสรรค แนวความคิด ความหมายสวนตนในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ 

ขอบเขตการศึกษา  

 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ หัวขอ ตนกัลปพฤกษ กําหนดขอบเขตไวดังนี้ 

                                                        
1สุมาลี เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน งานศิลปสองฝงโขง (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548), 28. 
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 1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

 แสดงถึงคุณคาของคติความเช่ือโบราณ เร่ืองตนกัลปพฤกษ ในเร่ืองของความสุข ความ

สมปรารถนา ภายใตตนไมใหญ ความลมสลายของความเช่ือภายใตแนวคิดแบบรวมสมัย 

 2. ขอบเขตดานรูปแบบ  

 สรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมท่ีผสมผสานจินตนาการกับการสรางสรรคในแนวทาง

เฉพาะตน ดวยปฎิกิริยาท่ีเกิดจากโครงสรางของภาพท่ีเกิดการขัดแยงกันโดยอาศัยรูปแบบ รูปทรง 

และทัศนธาตุในลักษณะไทยประเพณีเขียนดวยสีอะครีลิคบนผาใบปดดวยทองคําเปลวบางสวน  

 

ขั้นตอนการศึกษา 

 วิธีการสรางสรรควิทยานิพนธชุดนี้ ไดแบงงานอยางเปนข้ันตอน สรุปโดยสังเขปดังนี้ 

 1. ศึกษาขอมูลในภาคเอกสารและภาคสนาม อาทิ จากหนังสือสมุดภาพไตรภูมิ หนังสือ

และงานจิตรกรรมลายรดนํ้า จิตรกรรมฝาผนัง ในสถานท่ีตางๆ เชน พระบรมมหาราชวัง 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วัดตางๆ เอกสารอางอิงอ่ืนๆและการสัมภาษณบุคคลสําคัญหรือผูรู  

 2. ลําดับขอมูล วิเคราะห ทดลองปรับปรุง โครงสรางของเสนและน้ําหนักเขม-ออน 

 3. ทําแบบรางนําเสนอผลงานเพ่ือรับการวิจารณและแกปญหาพรอมท้ังพัฒนาแบบราง  

 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 

 5. ปฎิบัติงานจริง 

 6. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาและการแกไขเพื่อทํางานภาคเอกสาร 

 

แหลงขอมูล  

 1. ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

      หนังสือสมุดภาพไตรภูมิฉบับตางๆ  

      หนังสือภาพจิตรกรรมฝาผนังในศาสนสถานและอาคารสําคัญตางๆ  

      หนังสือภาพจิตรกรรมลายรดนํ้า 

      หนังสือท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมเร่ืองไตรภูมิ 

      หนังสือสูจิบัตร งานแสดงศิลปกรรมรวมสมัย 

      ภาพถายผลงานศิลปกรรมไทยโบราณและศิลปกรรมรวมสมัย 
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 2. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาภาคสนาม  

      ศึกษาดูงานจากแหลงศิลปกรรมโบราณ 

      ศึกษาดูงานจากงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัย 

      สัมภาษณบุคคล เชน พระสงฆ อาจารย ผูรู เปนตน  

 

วิธีการศึกษา  

 1. ศึกษาคนควาและทําความเขาใจเกี่ยวกับคติความเช่ือในเร่ืองไตรภูมิโดยเฉพาะเร่ือง

ตนกัลปพฤกษในดินแดนอุตรกุรุทวีป 

 2. รวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา รวมทั้งขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณ 

นํามากล่ันกรองพัฒนาแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน 

 3. กําหนดขอบเขตในการทํางานและการนําเสนอ โดยพิจารณาถึงการแสดงออกทาง

โครงสรางของรูปทรง เสน น้ําหนัก และรายละเอียดในแบบแผนของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

และแบบรวมสมัย ตลอดจนเทคนิค วิธีการ เพื่อใหสามารถแสดงออกไดตรงตามแนวความคิด

ไดมากท่ีสุด  

 4. สรางสรรคผลงานจริงดวยรูปแบบและวิธีการทางดานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

 5. วิเคราะหขอบกพรอง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาผลงานใหมีความสมบูรณท่ีสุด  

 

อุปกรณท่ีใชในการคนควา 

 1. อุปกรณท่ีใชในการบันทึกขอมูล เชน สมุดแบบราง ดนิสอ ปากกา สี หมึก กลอง

ถายรูป คอมพิวเตอร เปนตน 

 2. อุปกรณท่ีใชในการสรางผลงาน เชน เฟรม ผาใบ พูกัน สีอะครีลิก ยางมะเด่ือ 

ทองคําเปลว และภาชนะตางๆ  

 

การนําเสนอผลงาน  

 ในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้จะนําเสนอในหัวขอ ตนกัลปพฤกษ ดวยรูปแบบของ

จิตรกรรมไทยประเพณี จํานวน 5 ช้ิน โดยใชสีอะครีลิกระบายลงบนผาใบปดทองบางสวน พรอม

เอกสารประกอบวิทยานิพนธจํานวน 5 เลม 
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บทท่ี  2 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 
 
 ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธนี้ ไดรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลดานเน้ือหา
สําคัญท่ีเกี่ยวของกับการทํางานไวตามประเด็นหลักๆ คือ เร่ืองราวของตนกัลปพฤกษในแงมุมตางๆ
ซ่ึงเปนเนื้อหาสําคัญของการทํางาน อีกท้ังการศึกษาวิเคราะหผลงานจิตรกรรมโบราณและรวมสมัย
ของไทย โดยไดอาศัยขอมูลมาจากหลายแหลงเพื่อนํามาประมวลเปนความรูเบ้ืองตนเพื่อใช
ประกอบเปนสวนหนึ่งของการทํางานคร้ังนี้ 
 
1. แหลงขอมูลท่ีนํามาใชในการสรางสรรค  
 1.1 ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมเอกสารท่ีเกีย่วของ 
       ตําราวิชาการศาสตรแขนงตางๆ 
       ตําราวิชาการทางศิลปะ 
       หนังสือสมุดภาพไตรภมิูฉบับตางๆ  
       หนังสือภาพจิตรกรรมฝาผนังในศาสนสถานและอาคารสําคัญตางๆ  
       หนังสือภาพจิตรกรรมลายรดนํ้า 
                   หนังสือท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมเร่ืองไตรภูมิ 
       ภาพถายผลงานศิลปกรรมไทยโบราณ 
 1.2 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาภาคสนาม สัมภาษณบุคคล เชน พระสงฆ อาจารย 
นักวิชาการ ผูรูตางๆ เปนตน  
 
2. ขอมูลเบื้องตนของการสรางสรรค 
  2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนกัลปพฤกษ    กัลปพฤกษ (ช่ือวิทยาศาสตร: Cassia 
bakeriana Craib) เปนไมยืนตนขนาดกลาง พบไดมากทางภาคอีสานและภาคเหนือ พุมใบแบนกวาง 
ดอกสีชมพูออน ออกเปนชอระหวางท้ิงใบหรือผลิใบใหมมีช่ือพื้นเมืองอ่ืนๆ เชน กัลปพฤกษ (ภาค
กลาง,ภาคเหนือ), การล (เขมร-สุรินทร), เปลือกขม (ปราจีนบุรี)   
 2.2 กัลปพฤกษในความเชื่อของสังคมไทย   ตนกัลปพฤกษตนไมสําคัญในความเช่ือ
โบราณท่ีมีการกลาววาเปนตนไมสารพัดนึก เปนตนไมหนึ่งในทวีปท้ัง 4 โดยประจําทวีปทางดาน
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ทิศเหนือของแผนท่ีโลกในวรรณกรรมทางศาสนาเร่ืองไตรภูมิ ตนกัลปพฤกษเปนตนไมท่ีทําใหผูท่ี
ปรารถนาจะไดสิ่งใดก็จะไดรับสิ่งนั้นตามความปรารถนา ในอดีตตนกัลปพฤกษเปรียบได
กับแกวสารพัดนึก 
   2.3 ความเช่ือเร่ืองตนกัลปพฤกษในวรรณกรรมเร่ือง ไตรภูมิ วรรณกรรมทางศาสนา
เร่ือง ไตรภูมิ มีหลายช่ือเรียกไดแก "ไตรภูมิพระรวง"  "เตภูมิกถา"  "ไตรภูมิกถา"  "ไตรภูมิโลก
วินิจฉัย" และ "เตภูมิโลกวินิจฉัย" เปนวรรณคดีพุทธศาสนาท่ีแตงในสมัยสุโขทัยประมาณ พ.ศ. 
1882 โดยพระราชดําริในพระยาลิไท รวบรวมจากคัมภีรในพระพุทธศาสนา แตงข้ึนเม่ือ วัน
พฤหัสบดี ข้ึน 15 คํ่า เดือน 4 ประกา โดยมีพระประสงคท่ีจะเทศนาโปรดพระมารดา และเพื่อจําเริญ
พระอภิธรรม การแตงไตรภูมิพระรวงของพระมหาธรรมราชาลิไท เกี่ยวของกับเร่ืองการเมือง  

เนื่องจากไตรภูมิเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับนรก-สวรรค สอนใหคนรูจักการทําความดีเพื่อจะไดข้ึน
สวรรค หากแตใครทําช่ัวประพฤติตนผิดศีลก็จะตองตกนรก กลาวคือ ประชากรในสมัยท่ีพระมหา
ธรรมราชาลิไทปกครองนั้นเร่ิมมีมากข้ึนกวาแตกอน ทําใหการปกครองบานเมืองใหสงบสุข
ปราศจากโจรผูรายเปนไปไดยากยิ่งข้ึน การดูแลของรัฐก็ไมอาจดูแลไดท่ัวถึง พระมหาธรรมราชาลิ
ไทจึงไดคิดนิพนธวรรณกรรมทางศาสนาเร่ืองไตรภูมิพระรวงข้ึนมาเพ่ือท่ีตองการสอนให
ประชาชนของพระองคทําความดีเพื่อจะไดข้ึนสวรรคมีชีวิตท่ีสุขสบาย และหากทําความช่ัวก็จะตอง
ตกนรก ดวยเหตุนี้วรรณกรรมเร่ืองไตรภูมิจึงเปนส่ิงท่ีใชควบคุมทางสังคมไดเปนอยางดี 
 เนื้อหาเร่ืองไตรภูมิพระรวง อธิบายพอสังเขปไดวา เปนวรรณกรรมทางพุทธศาสนาท่ี
กลาวถึงภูมิ (แดน) ท้ัง 31 คือ กามภูมิ11, รูปภูมิ16 และอรูปภูมิ 4 ซ่ึงมีเนื้อหาพรรณนาถึงท่ีอยู ท่ีตั้ง 
และการเกิดของมนุษย สัตวนรก เปรต อสุรกาย และเทวดา ท่ีตั้งเหลานี้มีเขาพระสุเมรุเปนหลัก เขา
พระสุเมรุนั้นต้ังอยูทามกลางจักรวาล มีทิวเขาและทะเลลอม1 

 ตนกัลปพฤกษตนไมสําคัญในความเช่ือโบราณ เปนตนไมประจําทวีปทางดานทิศเหนือ
หรืออุตตรกุรุทวีปของแผนท่ีโลกในวรรณกรรมทางศาสนาเร่ืองไตรภูมิ ตนกัลปพฤกษเปนตนไมท่ี
ทําใหผูท่ีปรารถนาจะไดส่ิงใด ก็จะไดรับส่ิงนั้นตามความปรารถนา ในอดีต ตนกัลปพฤกษ เปรียบ
ไดกับแกวสารพัดนึก   ตนไมประจําทวีปท้ัง 4 ไดแก  
  2.3.1 ทางทิศตะวันออก มีทวีปช่ือวา วิเทหะหรือเรียกวา บุพพวิเทหะ ตนไมประจํา
ทวีปคือ ตนซีก   

                                                        
1
 สุรศักด์ิ เจริญวงศ, ไตรภูมิในงานศิลปกรรมไทย : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ไตรภูมิในงาน

ศิลปกรรมไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 5. 
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  2.3.2 ทางทิศใต มีทวีปช่ือวา ชมพู หรือเรียกวา ชมพูทวีปเปนทวีปท่ีเราอาศัยอยู 
ตนไมประจําทวีป คือ ตนชมพู (แปลวาไมหวา) ตนหวา 
  2.3.3 ทางทิศตะวันตก มีทวีปช่ือ อมรโคยาน ตนไมประจําทวีป คือ ตนกระทุม 
  2.3.4 ทางทิศเหนือ มีทวีปช่ือ อุตตรกุรุ ตนไมประจําทวีป คือ ตนกัลปพฤกษ   
อุตตรกุรุทวีปมีขนาดกวางไดแปดพันโยชน พื้นแผนดินนั้นราบเรียบไมมีหลุมบอ มีตนไมซ่ึงแตก
กิ่งกานสาขา เปนท่ีอยูของคนในทวีปนี้ เขาเหลานี้เปนผูท่ีมีบุญยิ่งกวาคนในทวีปอ่ืน ๆ มีรูปราง
งดงาม ไมอวน ไมผอม ไมสูง ไมต่ํา มีเร่ียวแรงดี ชาวอุตตรกุรุทวีปเปนผูมีความสุขอยูเปนนิจ เพราะ
ปราศจากเร่ืองเดือดเนื้อรอนใจ ไมมีภยันตรายใดๆ ท้ังจากธรรมชาติ หรือสัตวราย มาพองพาน และ
ไมมีเร่ืองกังวลเกี่ยวกับการทํามาหากิน เพราะมีขาวสารพันธุหนึ่งมีช่ือวาสัญชาตสาลี ซ่ึง(เกิดข้ึน
เอง) สามารถนําไปหุงไดโดยไมตองเสียเวลาปลูก ตํา หรือฝด วิธีการหุงอาหารก็คือนําขาวไปใส
หมอ แลวนําไปต้ังบนศิลาท่ีชื่อโชติปาสาณ ซ่ึงจะลุกเปนไฟและดับเองเม่ือขาวสุก ถาประสงค
อาหารอ่ืนใดอาหารก็จะเกิดข้ึนไดเอง และถามีความปรารถนาส่ิงใด เชน แกวแหวนเงินทอง 
เคร่ืองประดับ หรือส่ิงอ่ืนใดก็ตาม ส่ิงนั้นจะปรากฏข้ึนท่ีตนกัลปพฤกษ ชาวอุตตรกุรุทวีปท้ังชาย
และหญิง เปนผูมีรูปรางงดงามยิ่ง ผูหญิงจะมีเสนผมละเอียดออน เพียงหนึ่งในแปดสวนของเสนผม
ชาวชมพูทวีป น้ําเสียงไพเราะ และจะไมรูจักแกเฒา สวนชายน้ันรูปรางงดงาม มิรูจักแกเฒา เขาจะ
เท่ียวเลนไปในท่ีตาง ๆ ดวยความเพลิดเพลินใจ บางก็เลนดนตรี ขับรองฟอนรํา บางก็เลนน้ํา และ
หากผูใดข้ึนจากนํ้าจะมาหยิบเส้ือผา หรือเครื่องประดับท่ีวางไวริมฝงไปสวมใส โดยมิตองคํานึงวา
ผูใดเปนเจาของ หญิงและชายเม่ือถูกใจกันก็จะอยูดวยกันฉันสามีภรรายาเปนเวลาเจ็ดวัน จากน้ันก็
มิไดเกี่ยวของกันอีกตอไป อายุของชาวอุตตรกุรุทวีปจะไดหนึ่งพันป ผูหญิงชาวอุตตรกุรุทวีป เม่ือ
จะคลอดลูกจะไมเจ็บทองหรือมีความทุกขทรมานแตประการใดและเม่ือคลอดลูกออกมาแลวก็ม่ิ
ตองเล้ียงดู หากแตนําเด็กนั้นไปวางท่ีท่ีคนสัญจรไปมา ผูท่ีผานมาพบเด็กออน ก็จะเอานิ้วมือ
ปอนเขาปากไป น้ํานมและอาหารตางๆจะบังเกิดข้ึนดวยบุญของเด็ก ดวยวิธีนี้เด็กจะเติบโตข้ึนมา 
และไปเขากลุมกันตามเพศของตน ในลักษณะนี้แมและลูกจะไมรูจักกัน แตเม่ือเด็กเติบโตข้ึนจะไม
มีความสัมพันธฉันสามีภรรยาเพราะเปนผูมีบุญ เม่ือส้ินชีวิตแลวศพจะถูกนําไปวางไวท่ีแจง และจะ
มีนกมาคาบศพไปท้ิงนอกทวีป ท้ังนี้ความเศราโศกจะไมบังเกิดข้ึนเลย   ชาวอุตตรกุรุทวีปเปนผู
ดํารงตนอยูในเบญจศีล เม่ือตายแลวจะไปเกิดแตเฉพาะเมืองสวรรคเทานั้น ตนไมในอุตตรกุรุทวีปท่ี
ควรแกการกลาวถึง คือ หญาท่ีช่ือวา ฉวินยา มีสีเขียวดําเหมือนดั่งแววนกยูง ละเอียดออน นอกจากนี้
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มีลูกไมช่ือ ตุณหริกะ ซ่ึงใชเปนภาชนะหุงขาวซ่ึงต้ังบนศิลาโชติปาสาณและตนไมช่ือวา มัญชุสกา 
ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของผูคนในดินแดนอุตตรกุรุทวีป2 
  
3. ความบันดาลใจในการสรางสรรค 

 ผลงานจิตรกรรมท่ีเปนภาพสะทอนมุมมองในเร่ืองของหลักคิดทางพระพุทธศาสนา 

เร่ืองของบาป บุญ คุณ โทษ กอใหเกิดรูปลักษณในงานศิลปกรรมท่ีแสดงออกถึงรูปแบบ อารมณ 

ความรูสึกและเนื้อหา ทาทีอันเปนการบงบอกถึงอัตลักษณของบุคคลและยุคสมัย ตนไมศักดิ์สิทธ์ิใน

ไตรภูมิจึงเปนดั่งภาพสะทอนถึงกิเลสของมนุษยท่ีไมเคยหยุดหยอน มากลน กายกอง มีความ

แตกแยกและบงบอกถึงภาวะลมสลายของความเช่ือ  ขาพเจาหยิบยกเนื้อหาเกี่ยวกับตนกัลปพฤกษ 

มาเปนจุดเร่ิมตนของการแสดงออก ดวยแนวคิดและเร่ืองราวจากความเช่ือเดิมกับการแสดงทรรศนะ

สวนตนสูแนวคิดแบบรวมสมัยท่ีสะทอนถึงความแตกแยก แตกสลายของความเช่ือแบบเกา โดยใช

รูปแบบและกระบวนการทางดานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผสมผสานกับแนวทางการทํางาน

เฉพาะตน เพื่อสะทอนถึงพลังการสรางสรรคศิลปะท่ีเช่ือมโยงกับความเช่ือตามประเพณีเชนเดียวกับ

บรรพศิลปนไทยในอดีต  
  
4. อิทธิพลท่ีไดรับในการสรางสรรค 
 แนวทางการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธนี้ไดรับอิทธิพลจากหลายสวนดังนี ้

4.1 อิทธิพลท่ีไดรับจากคติความเชื่อ ในการทํางานคร้ังนี้ อิทธิพลทางดานคติความเช่ือ
ที่มาจากวรรณกรรมตางๆทางศาสนาสงผลกับการสรางสรรคมาก โดยเฉพาะเร่ืองราวของตน
กัลปพฤกษ ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของแรงบันดาลใจ โดยแสดงออกทางดานเนื้อหาที่ตอบสนองกับ
แนวความคิด ความเช่ือแบบเดิมผสมผสานกับสภาพสังคมในปจจุบัน 

           4.1.1 ความเชื่อเร่ืองตนกัลปพฤกษ  ในอดีตมีการกลาววา ตนไมสารพัดนึกนี้ เปน
ตนไมประจําทวีปทางดานทิศเหนือของแผนท่ีโลก เปนตนไมท่ีทําใหผูท่ีปรารถนาจะไดส่ิงใด ก็จะ
ไดรับส่ิงนั้นตามความปรารถนาเปรียบไดกับแกวสารพัดนึก   คนไทยโบราณเช่ือวาบานใดปลูกตน
กัลปพฤกษไวประจําบานจะชวยทําใหประสบความสําเร็จ ตอมาไดมีการทํารูปแบบจําลองตน
กัลปพฤกษข้ึน โดยเกี่ยวเนื่องกับงานท่ีเปนพิธีหลวง บางโอกาสเพ่ือใชเปนท่ีติดเงินปลีกสําหรับท้ิง
ทานใหแกคนยากจน ตัวอยางเชน งานพระราชทานเพลิงพระศพ 

                                                        
2
 สุมาลี เอกชนนิยม, ฮูบแตมในสิมอีสาน งานศิลปสองฝงโขง (กรุงเทพฯ : มติชน, 2548), 29-30. 
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           4.1.2 ความเชื่อเร่ืองตนกัลปพฤกษในปจจุบัน พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ไดพูดถึงเร่ืองกัลปพฤกษไววา “ตามคติโบราณเช่ือกันวา ตนกัลปพฤกษมีอยูใน
แดนสวรรค หากผูใดปรารถนาส่ิงใด ก็อาจจะไปนึกเอาจากตนไมนี้ได”3 ตนกัลปพฤกษจําลองถูก
สรางข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงไมเกี่ยวของกับงานศพตอไป แตปรับเปล่ียนเปนงานเทศกาลร่ืนเริง เชน ป
ใหม งานกาชาด งานประจําปตางๆ ซ่ึงจะนําสลากของขวัญไปติดไวท่ีตนกัลปพฤกษจําลอง ให
ผูรวมงานไดสอยกัลปพฤกษรับของขวัญกันเปนท่ีสนุกสนาน 
   4.1.3 ความเชื่อเร่ืองกัลปพฤกษในงานศิลปกรรมไทย  ความเชื่อเร่ืองกัลปพฤกษ
ถูกนํามาถายทอดในงานจิตรกรรม อาทิ ลายรดนํ้าบนฉากลับแลฝมือชางในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ี
พิพิธภัณฑสถานในพระบรมมหาราชวัง กรุงทพมหานคร เปนการแสดงรูปของตนไมขนาดใหญ มี
รูปทรงของขาวของเคร่ืองใช ของมีคาตางๆรวงหลนลงมาจากดานบนสูดานลางของภาพ มีตัวภาพ
บุคคลท้ังตัวภาพพระ-นางและภาพชาวบานชูแขนรอรับ บางคนกําลังสวมใสผานุง เคร่ืองทรงตางๆ
ท่ีไดรับการดลบันดาลมาจากตนไมศักดิ์สิทธ์ิ ท้ังหมดเปนลวดลายสีทองบนพ้ืนสีดํา ภาพลายรดน้ํานี้
แสดงอารมณแหงความสุข ความสมปรารถนาท่ีเกิดจากอากัปกริยาและทาทางของตัวละคร อีกท้ัง
ในภาพยังมีการเคลื่อนไหวของรูปทรงกับท่ีวางอยางมีชีวิตชีวา มีความอลังการและความสมบูรณ
ของรูปทรงและโครงสรางขององคประกอบแตในความงามน้ีก็แอบแฝงลูกเลนในงานคือ ทาทาง
การยื้อแยงขาวของกันของภาพบุคคลท้ังภาพชาวบานและภาพตัวพระ-นาง เปนการเพ่ิมรสชาติ
ใหแกผลงาน  เนื้อหาซ่ึงกลาวถึงการใหจากตนไมสารพัดนึก ใครอยูใตตนไมนี้จะรองขอและไดรับ
ตามท่ีรองขอนั้น การที่จะไดไปอยู ณ ท่ีแหงนั้นจะตองหม่ันสรางบุญสรางกุศลใหมากๆเพ่ือท่ีจะได
ไปเกิด ณ ท่ีแหงนั้น อันเปนกุศโลบายเพื่อใหคนในสังคมนั้นหม่ันสรางกรรมดีละเวนกรรมชั่ว เปน
การสอนและเตือนสติคนในสังคม    

4.2  อิทธิพลท่ีไดจากสภาพสังคมและสภาพแวดลอม  สังคมปจจุบันในการบริจาคทาน
ใหเงินแกคนท่ัวไปในงานพระราชทานเพลิงพระศพเจานายมีการจัดทําพุมตนไมติดลูกมะนาวท่ี
สอดเงินไวภายในแลวเรียกวา ตนกัลปพฤกษ และยังมีความหมายถึง ตนไมท่ีทําข้ึนเพื่อติดของ
สําหรับบริจาคหรือติดฉลากเพื่อใหสอยหรือเส่ียงจับเพื่อชิงโชค ในปจจุบันจัดใหมีการเส่ียงโชค 
เส่ียงดวง สรางความอยากในโลกของวัตถุและปลูกฝงใหคนในสังคมรอคอยแต ดวง โชค วาสนา ท่ี
ซ่ึงจะมาจากพรวิเศษคอยดลบันดาลใหมีการแกงแยง แยงชิง สรางสมความโลภไมมีท่ีส้ินสุด สงผล
ใหคนในสังคมอยูอยางรอนรน ขาดความสงบสุขภายในจิตใจ เปนการสืบตอภูมิปญญาจากคน

                                                        
3
 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศิลปะ อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ : บริษัท

เพ่ือนพิมพ จํากัด, 2530) 32. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โบราณที่บิดบือนผิดจุดมุงหมายท่ีควรจะเปน ความเปนไปนี้สรางความสะเทือนใจและเปนแรงขับ
กอใหเกิดการสรางสรรคผลงานคร้ังนี้  

4.3 อิทธิพลท่ีไดจากงานศิลปกรรม  ศิลปะ คือ ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อแสดงออกซ่ึง
อารมณความรูสึก ความคิด ความงาม ศิลปะน้ันมีองคประกอบท่ีสําคัญอยู 2 สวน คือ สวนท่ีมนุษย
สรางข้ึน กับสวนท่ีเปนการแสดงออกอันเปนผลท่ีเกิดจากโครงสรางทางวัตถุ เราเรียกองคประกอบ
สวนแรก วา รูปทรง หรือองคประกอบทางรูปทรง และ เรียกสวนหลังวา เนื้อหา หรือองคประกอบ
ทางนามธรรม4  รูปทรงและเนื้อหา เปนโครงสรางหลักของศิลปะท่ีเกิดข้ึนโดยประสบการณ และ
แรงบันดาลใจจากสภาพแวดลอมทางคติความเช่ือ ศรัทธา  ส่ือความหมายและแสดงออกดวยทัศน
ธาตุทางศิลปะ 

ศิลปกรรมคือส่ิงท่ีมองเห็นได สรางข้ึนดวยการประสานกันอยางมีเอกภาพของทัศนธาตุ  
รูปแบบศิลปกรรมใหความพอใจตอความรูสึกสัมผัส เปนความสุขทางตา สรางเนื้อหาใหกับรูปทรง
และเปนสัญลักษณใหแกอารมณ ความรูสึก หรือปญญาความคิดท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 
 4.3.1 อิทธิพลท่ีไดจากภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยา  

     - จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา เปนจิตรกรรมท่ีแสดงความเชี่ยวชาญในการ
เขียนลายเสนและรูปทรงไดอยางมีชีวิตชีวาและมีอิสระ มีลักษณะเดนเฉพาะตัวในการถายทอด
บรรยากาศ สภาพการดํารงชีวิต  ความสามารถของชางในการสังเกตธรรมชาติ สามารถยกเอา
ลักษณะเดน ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว รูปรางหนาตา บุคลิกนิสัย และไดสอดแทรกความรูสึก
สวนตัวลงไปในผลงานไดอยางดียิ่ง5 

    - จิตรกรรมบนสมุดขอยสมัยอยุธยา  สัญลักษณท่ีศิลปะบนสมุดขอยใชนี้เปน
แบบเขาใจงาย รูปทรงมีความเปนสากล มีความเปนรวมสมัยมาจนถึงปจจุบัน การเลาบรรยายเร่ือง
ไมคํานึงถึงระบบทัศนียภาพแบบธรรมชาติจริงแตใชวิธีเลาเร่ืองเปนตอนๆแทนคามิติตางๆดวยเสน
และสี   
 4.3.2 อิทธิพลท่ีไดจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร 

    - ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร  ใชกลวิธีในการ
จัดวางโครงสรางองคประกอบภาพขนาดใหญ การใชน้ําหนักของสีคราม น้ําเงิน ท่ีมีความหนักแนน 
การกําหนดองคประกอบภาพ การแบงภาพ การเลาเร่ือง วางโครงสรางใหเปนกลุมเปนกอนขนาด
ใหญในสวนท่ีตองการเนนเพื่อไมใหสวนท่ีตองการเนนนั้นหายไปกับพื้นท่ีวางหรือมวลอากาศ การ

                                                        
4
 ชลูด น่ิมเสมอ. องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชย, 2544) 24. 

5
 น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง], วัดเกาะแกวสุทธาราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 28. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วางกลุมมวลขนาดเล็ก ขนาดยอยตองคํานึงถึงลําดับของเร่ืองกอน-หลัง ความสําคัญมาก-นอย สวน
ในเร่ืองของโครงสีจะเห็นชัดเจนวาไดเปล่ียนจากสมัยอยุธยาอยางชัดเจนคือกลุมสีท่ีใชและรูปแบบ 
วิธีการระบายจะมีความหนักแนน มีความเขมขน จัดจานของสีมาก อีกท้ังน้ําหนักออน-แก ในภาพ
ยังมีความชัดเจนมากกวา เชน ฉากหลังของภาพจะใชสีน้ําเงินเขมหรือสีเขียวเขมเกือบดําตัดกับสี
แดงสดในสวนท่ีตองการเนนหรือการเนนสีขาวหรือสีออนในตัวภาพสําคัญๆ ลักษณะการตัดกัน
ของสีเชนนี้สงผลใหภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีขนาดใหญสามารถเลาเร่ืองและเนนฉากสําคัญๆได
ชัดเจนและยังชวยควบคุมแสงเพื่อสรางบรรยากาศภายในอาคารใหเกิดความสงบและรูสึกศรัทธา6  
โดยนําโครงสรางของสีมาปรับใชในผลงานเพื่อสรางการเนนในสวนสําคัญและชวยสรางอารมณ
ความรูสึกใหเกิดข้ึนในผลงานสรางสรรคคร้ังน้ี  

    - ภาพจิตรกรรมลายรดนํ้าสมัยรัตนโกสินทร  จิตรกรรมลายรดนํ้าท่ีวัดนางนอง
เปนจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร เขียนประดับอยูตามบานประตูและบานหนาตาง เขียนเร่ืองราว
เกี่ยวของกับของใชในพระมหากษัตริย เคร่ืองราชูปโภค ขาวของมีคาตางๆ ในการทํางานนี้จึงได
หยิบเอารูปทรงตางๆเหลานี้มาใชในการถายทอดจินตนาการ โดยนํารูปทรงและรายละเอียดมาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับการแสดงออกสวนตน ดวยการเพิ่มน้ําหนักและมิติของรูปทรงและมีการตัดเสน
ในรูปทรงสําคัญๆเพ่ือสรางความนาสนใจ รูปทรงเหลานี้จะถูกนํามาใชในรูปทรงกลุมยอยๆ 
  4.3.3  อิทธิพลท่ีไดจากภาพจติรกรรมฝาผนังอีสาน  

   รูปแบบและกรรมวิธีการจัดองคประกอบศิลปในฮูบแตมอีสานไมมีกฎเกณฑ
ตายตัว ชางแตมมีอิสระเสรีในการแสดงออกอยางเต็มท่ี ชางแตมจะเลือกสรร เร่ืองราวจากพุทธ
ประวัติหรือจากวรรณกรรมพื้นบานเฉพาะสวนหรือตอนท่ีชางแตมประทับใจนํามาพรรณนาดวย
เสน สี และองคประกอบภาพท่ีตอเนื่องกันไปจากภาพหนึ่งเช่ือมตอกับอีกภาพหน่ึง เพื่อส่ือสาร
ความคิดใหผูชมเกิดจินตนาการมองเห็นความงามทางสุนทรียศาสตร7และคุณคาทางคุณธรรมท่ีแฝง
อยูในทัศนะธาตุและเนื้อหาของภาพแตละตอนจะจบในตัวมันเอง 
  4.3.4  อิทธิพลท่ีไดจากภาพจิตรกรรมรวมสมัย 

 แนวทาง ผลงานจิตรกรรมท่ีสงอิทธิพลตอการทํางานในคร้ังนี้ โดยมากเปนเพียง
การไดเห็นแลวเก็บนํามาซึมซับแลวยอยผานกระบวนการสวนตัวแลวจึงนํามาสูกระบวนการในการ
ถายทอด ดังนั้นอิทธิพลท่ีไดรับหรือสงผลตอการทํางานสรางสรรคจึงไมสามารถระบุวา เร่ืองไหน 

                                                        
6 ชลูด น่ิมเสมอ. การเขาถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงกรุพ จํากัด, 2532), 10. 
7 ไพโรจน สโมสร. จิตรกรรมฝาผนังอีสาน (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงกรุพ จํากัด, 2532), 16. 
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สวนไหน อยางไร แตเปนเพียงความประทับใจท่ีหลอมรวมกับจินตนาการผสมรวมอยูในบางสวน
ของผลงาน 
 

ขอมูลเบื้องตนของการสรางสรรค 
 

 

 
 
ภาพท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของการสรางสรรค 
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อิทธิพลท่ีไดรับจากคติความเชื่อ 
 

 

 
 

ภาพท่ี  2  อิทธิพลท่ีไดรับจากคติความเช่ือ  
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อิทธิพลท่ีไดจากสภาพสังคมและสภาพแวดลอม 
 

 

 
 
ภาพท่ี  3  อิทธิพลท่ีไดจากสภาพสังคมและสภาพแวดลอม  
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อิทธิพลท่ีไดจากงานศิลปกรรม 
 

 
 

ภาพท่ี  4  อิทธิพลท่ีไดจากงานศิลปกรรมโบราณ  
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อิทธิพลท่ีไดจากงานศิลปกรรม 
 

 
 
ภาพท่ี  5  อิทธิพลท่ีไดจากภาพจิตรกรรมรวมสมัย  

 
   ช่ือศิลปน  คมกริช สวัสดิรมย 
   ช่ืองาน  จินตนาการในธรรมชาติ 
   ขนาด   150 x 200 เซนติเมตร 
   เทคนิค  สีอะครีลิคบนผาใบ 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนและวิธีการสรางสรรค 
 
 ในการทํางานมีการลําดับขอมูล วิเคราะหและทดลองปรับปรุงรูปแบบ รูปทรง 
โครงสรางของเสนและนํ้าหนักภายในผลงาน  โดยพิจารณาถึงการแสดงออกทางโครงสรางและ
รายละเอียดในแบบแผนของจิตรกรรมไทยประเพณี ตลอดจนเทคนิค วิธีการ ใหสามารถแสดงออก
ไดตรงตามแนวความคิดท่ีกําหนดไว 
 
1. กระบวนการและวิธีการสรางสรรค  
 1.1 ศึกษาคนควาและทําความเขาใจเกี่ยวกับคติความเช่ือในเร่ืองไตรภูมิโดยเฉพาะเร่ือง
ตนกัลปพฤกษ 
 1.2 รวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา รวมท้ังขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม การ
สัมภาษณ นํามากล่ันกรองพัฒนาแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน 
 1.3 กําหนดขอบเขตในการทํางานและการนําเสนอ โดยพิจารณาถึงการแสดงออกให
สามารถแสดงออกไดตรงตามแนวความคิดใหไดมากท่ีสุด  
 1.4 สรางสรรคผลงานจริงดวยรูปแบบและวิธีการทางดานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
 1.5 วิเคราะหถึงขอดีและขอบกพรอง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาผลงานใหมีความ
สมบูรณ  
 1.6 สรุปผลการทํางานและนําเสนอในรูปแบบผลงานจิตรกรรมและเอกสารประกอบ
วิทยานิพนธ 
 
2. ขั้นตอนการศึกษาขอมูล 
 ขาพเจาไดกําหนดใหมีการศึกษาขอมูลตางๆที่ใชในการสรางสรรคไว 2สวนใหญๆคือ 
ขอมูลดานเนื้อหา โดยทําการศึกษาในสวนของเนื้อเร่ือง ความหมาย ความคิด จากงานวรรณกรรม
ตางๆท่ีเกี่ยวของและขอมูลดานรูปทรง คือการศึกษารูปทรงทางศิลปะ หลักการ ความหมายทาง
ศิลปะ เพื่อการแสดงออกท่ีตรงกับเปาหมาย 
 2.1 ขอมูลดานเน้ือหา ขาพเจาทําการศึกษาขอมูลในภาคเอกสารโดยการคนควาจาก
เอกสาร ตํารา หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรและหอสมุดแหงชาติ โดยขอมูลเร่ืองราวทาง
วรรณกรรม เร่ือง ไตรภูมินั้น ขอมูลเบ้ืองตนสวนใหญไดจากเอกสารการสอนของ รองศาสตราจารย 
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สุรศักดิ์ เจริญวงศ อาจารยประจําภาควิชาศิลปไทยและอาจารยผูสอนในรายวิชา ไตรภูมิกับงาน
ศิลปกรรมไทย ของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบางสวนไดอางอิงมาจากหนังสือสมุดภาพไตรภูมิ
ฉบับตางๆอาทิ ฉบับกรุงธนบุรี ฉบับอักษรขอม ภาษาไทย เปนตน อีกท้ังมีการสอบคนจากการ
พูดคุย ขอคําช้ีแนะจากอาจารยผูใหญหลายๆทานเพ่ือความกวางขวางของขอมูลท่ีจะนํามาใช
ประกอบการสรางสรรคผลงานคร้ังนี้ 
 2.2 ขอมูลดานรูปทรง ขอมูลสวนนี้ไดจากการศึกษาภาคสนามโดยแบงเปน การศึกษา
จากแหลงศิลปกรรมโบราณ,งานศิลปกรรมรวมสมัยและบรรยากาศที่ไดจากงานประเพณี 
การละเลน 
  2.2.1 ขอมูลจากงานศิลปกรรมโบราณ ขาพเจาไดคนควาขอมูลจากพิพิธภัณฑใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร บริเวณสวนของฉากลับแลที่เขียนข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีมี
ภาพเขียนเรื่องตนกัลปพฤกษ และบางสวนจากจิตรกรรมลายรดนํ้าบนบานประตูและบานหนาตาง
วัดตางๆยานตลาดพลู ฝงธนบุรี กรุงเทพมหานคร อีกท้ังคนควาในสวนของเอกสารรูปภาพจาก
ผลงานครูชางโบราณท่ีสําแดงฝมือไวตามสถานท่ีตางๆและบางสวนไดทําการศึกษาดวยการไป
สํารวจ ศึกษา จากผลงานจริงตามสถานท่ีตางๆโดยเลือกผลงานท่ีมีเนื้อหาสาระทางศิลปะที่
สอดคลองกับการทํางาน สอดคลองกับแนวความคิด 
  2.2.2 ขอมูลจากงานประเพณี การละเลน เปนการเก็บขอมูลจากบรรยากาศของงาน
บุญ งานประเพณีหรือการละเลนท่ีมีเร่ืองของการสอยดาว สอยกัลปพฤกษ อาทิ งานกาชาดท่ีสวน
อัมพร กรุงเทพมหานคร และงานประจําปท่ีองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม  
  
3. ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน 
 การศึกษาขอมูลตามแผนการทํางานท่ีวางไวท้ังหมดแลวนั้นเปนกระบวนการสวนหนึง่ก็
เพื่อการทํางานอยางเปนระบบ เปนการงายแกการเรียบเรียงในภาคเอกสารและยังเปนการงายแกการ
ปฎิบัติงานจริง การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยจําแนกกระบวนการ
ทํางานไดดังน้ี 

 3.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจ   

 ตนไมศักดิ์สิทธ์ิในไตรภูมิเปนดั่งภาพสะทอนถึงกิเลสของมนุษยท่ีไมเคยหยุดหยอน 

มากลน กายกอง บงบอกถึงภาวะลมสลายในความเช่ือแบบดั้งเดิม ท่ีสะทอนถึงสภาวะแวดลอม

ปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป บอกถึงความแตกแยก แตกสลายของความเช่ือแบบเกา  
 3.2 อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 
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  3.2.1 อุปกรณท่ีใชในการบันทึกขอมูล เชน สมุดแบบราง ดินสอ ปากกา สี หมึก 
กลองถายรูป คอมพิวเตอร เปนตน 
  3.2.2 อุปกรณท่ีใชในการสรางผลงาน เชน เฟรม ผาใบ สีรองพื้น แปรงทาสี พูกัน 
สีอะครีลิค ยางมะเดื่อ ทองคําเปลว และภาชนะตางๆ  
 3.3 การทําภาพรางตนแบบ  ขาพเจาไดทําการสรางภาพรางดวยการกําหนดโครงสราง
ภาพขนาดใหญท่ีแสดงความขัดแยงไมกลมกลืน ไมผสานสัมพันธกันหากแตมีความเชื่อมโยงกัน
และกัน เคล่ือนไหว สนุกสนานและพยายามสรางเอกภาพใหกับองคประกอบสวนรวมของภาพและ
การทําภาพรางนี้ขาพเจาไดทําภาพรางขาว-ดํา ภาพรางลายเสนไวเปนจํานวนมากโดยเร่ิมตนจาก
โครงสรางแบบงายๆกอนแลวจึงคอยๆเพิ่มรายละเอียดท่ีซับซอนข้ึนจากนั้นจึงคอยๆเพิ่มน้ําหนัก
เขม-ออนจนไดภาพความคิดท่ีตรงกับใจมากท่ีสุดแลวจึงเลือกภาพท่ีตองการน้ีนํามาทําเปนภาพราง
สีตอไป โดยจะทดลองใชโครงสรางของสีหลายๆแบบเพ่ือเลือกกลุมของสีท่ีตรงกับความตองการ
มากท่ีสุดเพื่อนํามาเปนตนแบบในการระบายสีผลงานจริง 
 3.4 การเตรียมพื้น  ในการสรางสรรคงานคร้ังนี้ ขาพเจาไดกําหนดเทคนิคในการทํางาน
ดวยการเขียนสีอะครีลิคลงบนผาใบที่ทําจากผาดิบรองพื้นดวยสีขาวเบอร 70A ของ 4seasons ทาบน
ผาดิบท่ีขึงบนโครงไมสน โดยทาทับกันประมาณ 5 ช้ันแลวจึงขัดเรียบดวยกระดาษทรายละเอียด
จากนั้นจึงระบายดวยสีอะครีลิคของศิลปากรประดิษฐ ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนสีท่ีผสมเช้ือน้ํา เม่ือแหง
แลวจะมีความคงทนตอการลอกหลุดจากน้ํา แตสีมีขอจํากัดในเร่ืองของความเงาของสีซ่ึงมีมากหาก
ระบายทับกันหลายช้ันสีจะเงามาก เวลากระทบกับแสงสีจะเปนฝาแตเนื่องดวยการทํางานคร้ังนี้ 
ขาพเจาเขียนสีดวยลักษณะการระบายสีบางๆ ซอนทับกันจึงสามารถลดปญหาความเงาของสีท่ี
เกิดข้ึนได 
 3.5 การทําพื้นผิวฉากหลัง   หลังจากการเตรียมพื้นการทํางานแลว จึงสรางพื้นผิวฉาก
หลังในภาพดวยการใชน้ําและตะกอนของสีอะครีลิคมาระบายเพ่ือสรางพื้นผิวการไหลและขังของ
ตะกอนสี ในคร้ังนี้ขาพเจาเลือกใชสีน้ําเงินผสมกับสีดํามาสรางพื้นผิวดวยการระบายแลวใช
กระบอกฉีดน้ํา ฉีดน้ําลงบนพื้นท่ีระบายไว สีจะเกิดปฎิกิริยาเปนพื้นผิวภาพที่แสดงคราบของสีไว
ลางๆ บนพื้นสีขาว การสรางพื้นผิวแบบนี้เพื่อผลทางความรูสึกท่ีแสดงความไมนิ่ง ความไมสงบ แต
ใหผลที่ดูล่ืนไหล ความเคล่ือนท่ี ความเคล่ือนไหวแบบมีอากาศหมุนวน  
 3.6 การตัดเสนรูปทรงและการระบายสีภาพรวม  เม่ือสรางพื้นผิวฉากหลังแลวจึงราง
ภาพตามแบบท่ีรางไวลงบนเฟรม นําสีพื้นสีขาวท่ีทาไวในช้ันแรกมาระบายสวนท่ีตองการใหเดน 
เพื่อใหมีน้ําหนักท่ีสวางกวาฉากหลัง จากนั้นจึงตัดเสนรูปทรงท้ังหมดดวยสีอะครีลิคสีแดง สีแดง
เขม และสีน้ําตาลเขมตามจังหวะการเนนการผอนของรูปทรงตามโครงสรางของสีและนํ้าหนักเขม-
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ออน เม่ือตัดเสนหมดท้ังภาพแลวจึงระบายสีทับในรูปทรงตางๆ โดยเวนเสนสวนท่ีตองการเนนและ
ระบายสีทับเสนในสวนท่ีเปนสวนรอง 
 3.7 การเก็บรายละเอียดผลงาน  เม่ือระบายสีสวนรวมหมดทั้งภาพแลวจึงเก็บรายละเอียด
โดยเนนน้ําหนักออน-แกของสีในภาพกอน โดยกําหนดใหมีน้ําหนักออน-แกในจังหวะกระชั้นเพื่อ
แสดงอารมณเคล่ือนไหว กระตุกสายตาความต่ืนตัว เพื่อทําใหภาพดูสนุกมากข้ึน จากนั้นนําสีเขม
เกือบดํามาตัดเสนเนนในสวนตางๆ ของภาพ จากนั้นใชสีทองแตมระบายในจุดท่ีตองการเนน
เพื่อใหเกิดความนาสนใจ เพื่อสรางเปนจุดเดนของภาพ ข้ันตอนสุดทายจึงสํารวจและเก็บ
รายละเอียดในสวนของเสน สี น้ําหนัก ในสวนท่ียังขาดเพ่ือใหภาพดูสมบูรณมากท่ีสุด  
 3.8 ผลงานสําเร็จ  ภาพผลงานท่ีแสดงเนื้อหา โครงสราง รูปทรง และอารมณความรูสึก
ตามกรอบแนวคิดของการทํางานท่ีกําหนดไวขนาดผลงานแตกตางกันตามแตละช้ินงาน 
 
4. ทัศนธาตุท่ีปรากฎในผลงาน 
 ขาพเจามีการกําหนดโครงสรางของรูปทรงและองคประกอบไวในผลงาน โดยมีการวาง
โครงสรางของเสน รูปทรง และทิศทางใหมีความขัดแยงกัน น้ําหนักภายในผลงานใชการสลับ
น้ําหนักออน-แกในแบบกระช้ัน ลักษณะการใชสีเปนการเลือกใชสีแบบพหุรงคมีสีสันท่ีดูสดใส 
เพื่อสรางเกิดอารมณความรูสึกกับรูปทรงโดยรวมของภาพ เม่ือไดวางโครงสรางของสี รูปทรง และ
องคประกอบของงานเรียบรอยแลวจึงเร่ิมดําเนินงานตามท่ีวางแผนไว 
 4.1 จุด (DOT) ในผลงานเกิดจากสองสวนคือ สวนท่ี 1 เกิดจากการแตมสีลงไปบนพื้น
หลังหรือในรูปทรงโดยใชพูกันกลมเบอร 3-7 รอยแตมท่ีเกิดนี้ บางคร้ังส้ัน มองดูคลายจุด บางคร้ัง
แตมเปนเสนยาวๆ มีลักษณะเปนเสน การแตมนี้เพื่อเปนการสรางน้ําหนักออน-แก ในภาพ สวนท่ี 2 
คือรูปทรงท่ีลอยไปมาในภาพซ่ึงมีลักษณะเปนรูปทรงเดี่ยว มองภาพรวมคลายจุดขนาดใหญ จุดท้ัง
สองแบบนํามาใช ก็เพื่อใหเกิดการปฎิกิริยาหมุนวนของรูปทรงและองคประกอบในภาพ สรางความ
เปนเอกภาพและสรางอารมณสนุกสนานเราใจ ใหเกิดข้ึนในผลงาน  
 4.2 เสน  (LINE) ในงานศิลปไทยทุกแขนงโดยเฉพาะงานจิตรกรรมไทย  เสนมี
ความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะจิตรกรรมไทยแสดงรูปทรงแบบสองมิติดังนั้นอารมณและ
ความรูสึกจะถูกแสดงออก ผานเสนสายอันออนชอย  เสนมีบทบาทสําคัญมากในการสรางรูปทรง
และกําหนดอารมณความรูสึก เสนท่ีใชแบงเปน เสนท่ีกําหนดขอบเขตของรูปทรงตางๆ ในภาพ มัก
ใชสีแดง แดงเขม จนถึงน้ําตาลเกือบดํา ใชสรางรูปทรงข้ึน อีกสวนคือเสนโครงสรางของภาพท่ี
แสดงอารมณขัดแยง แตก็สนุกสนานเราใจ เคล่ือนท่ี เคล่ือนไหว ไปพรอมกัน ความหมายของเสน
อีกนัยหนึ่ง ในผลงานคือ การนําเสนของสถาปตยกรรมท่ีตั้งตรงแสดงความม่ันคง มาจัดวางใหมให
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เกิดการหมุนวน เอียงไปมาแสดงความไมม่ันคง เบาลอย เพื่อสะทอนความไมจีรัง เท่ียงแทของวัตถุ
แมมีความม่ันคงเพียงใด ยอมมีความเส่ือมสลายในเวลาหน่ึง 
 4.3 รูปราง-รูปทรง (SHAPE - FORM) ในการสรางสรรคงานคร้ังนี้ขาพเจานํารูปทรง
ตางๆ ท่ีใชในงานจิตรกรรมไทย อาทิ รูปทรงของสถาปตยกรรม คน ขาวของเครื่องใชตางๆ นํามา
ปรับเปล่ียนผสมผสานจินตนาการสวนตัว เพื่อใหผลงานตรงตามเปาหมายและตามกรอบ
แนวความคิด โดยกําหนดใหรูปทรงของสถาปตยกรรม ปราสาท ราชรถ และขาวของเครื่องใชท่ีมี
คาตางๆ นํามาจัดวางใหมใหเกิดความรูสึกปลิวลอยสะบัดไหว ไรน้ําหนัก ไรแรงโนมถวง เพื่อสาระ
ของความหมายอันหมายถึง การขาดซ่ึงความแนนอนในโลกแหงวัตถุนั้นๆ เปนการเตือนสติให
มนุษยอยางลุมหลงกับส่ิงสมมติเหลานั้น ประกอบรวมกับรูปทรงของคนท่ีวางทาทาง อากัปกิริยา
ตางๆ ท่ีแสดงความสุขจากการไดรับส่ิงของ บางก็กําลังยื้อแยง ขาวของมีคาซ่ึงรวงหลนลงมาจาก
ตนไมโดยเสนโครงสรางของรูปทรงจะมีทิศทางท่ีเคล่ือนไหว โนมเอียงไปทางดานหนา และ
ดานหลัง เพื่อแสดงความเคล่ือนไหว ตื่นเตน ความไมหยุดนิ่ง ใหสอดคลองกับรูปทรงสวนรวมของ
ภาพ  

4.4 สีและน้ําหนักเขม - ออน (Colur And Tone) แบงเปน 2 สวนคือ  
  4.4.1 โครงสรางของสีสวนรวม กําหนดใหโครงสีเปนแบบโมโนโทน คือกลุมสีสี
เดียวและกําหนดใหคาของสีมีความหมนไมแสดงความสดของสีมาก มวลของสีเขม-ออน ไล
น้ําหนักออนแก เพื่อสรางเปนสีบรรยากาศ มีคาน้ําหนักออนสุด ถึงเขมท่ีสุดจนเกือบดํา โดยใชกลุม
สีเทา แสดงบรรยากาศความฝน จินตนาการ ความสุข กลุมสีน้ําเงินอมดําแสดงความมัวเมา ลุมหลง 
ความไมรูอวิชชา  
  4.4.2  สีของรูปทรงในผลงาน กําหนดใหมีสีท่ีสดข้ึนเพื่อเปนการเนนใหรูปทรง
ลอยเดน ตัดกับสีพื้นของฉากหลัง  
  4.4.3 น้ําหนักเขม-ออนภายในผลงาน ขาพเจาไดวางโครงสรางเขม-ออนให
สลับกัน โดยวางรูปทรงออนบนพื้นเขมหรือวางรูปทรงเขมบนพื้นออน วางรูปทรงท่ีติดกันดวยคา
น้ําหนักเขม-ออนไปตลอดท้ังภาพเพื่อสรางบรรยากาศความสุนก ความเคล่ือนไหวและสรางชีวิตให
เกิดข้ึนในผลงาน 
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ภาพถายขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน 
 

    

    

    

    
 

ภาพท่ี 6  ภาพรางลายเสน 
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ภาพถายขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี  7  ภาพแสดงวัสดุอุปกรณท่ีใชในการทํางาน(สีอะครีลิค) 
 

 
 

ภาพท่ี  8  ภาพแสดงวัสดุอุปกรณท่ีใชในการทํางาน(สีรองพื้น) 
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ภาพถายขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน 
 

 

 
 
ภาพท่ี  9   ภาพแสดงข้ันตอนการสรางสรรค โดยเร่ิมจากการสรางพื้นผิวจนถึงผลงานสําเร็จสมบูรณ  
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บทท่ี  4 

ผลการดําเนินงานสรางสรรควิทยานพินธ 
 

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ หัวขอ “ตนกัลปพฤกษ” เปนการทํางานท่ีไดรับแรง
บันดาลใจจากวรรณกรรมทางศาสนาเร่ืองของตนกัลปพฤกษตนไมแหงความสมปรารถนา
แสดงออกดวยวิธีการทํางานแบบจิตรกรรมไทยประเพณีผสมผสานกับทัศนคติและวิธีการ
สรางสรรคเฉพาะตน โดยสามารถลําดับพัฒนาการในการทํางานของขาพเจาไดดังนี้ 

 
ผลงานระยะเริ่มตน 

ในชวงเร่ิมตนของการศึกษา ขาพเจาสรางสรรคผลงานท่ีรับเอาแรงบันดาลใจจากรูปทรง
ของตัวภาพบุคคลในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทย อาทิ ตัวภาพพระ, ภาพลิง, ภาพยักษ นํามา
ปรับเปล่ียนรูปรางใหมผสมผสานจินตนาการท่ีแสดงสภาวะการพองตัวคลายจะปริแตก ถูกอัดยัด
เยียดอยูในพ้ืนท่ีและบรรยากาศท่ีอึดอัด รอนรุมและลึกลับ เพื่อสะทอนสภาพของสังคมไทย
โดยเฉพาะสังคมเมืองในปจจุบัน 
 
ผลงานระยะที่ 2 

โดยการแนะนําจากอาจารยเร่ืองประเด็นของการสรางสรรค แนวทางของการพัฒนาการ
สรางสรรคผลงาน ขาพเจาลองปรับเปล่ียนแนวเร่ืองจากเดิมเขาสูเนื้อหาที่ไดจากคติความเช่ือของไทยโดย
ทดลองนําเอาวรรณกรรมสําคัญตางๆ อาทิ วรรณกรรมเร่ืองพุทธประวัติ, วรรณกรรมเร่ืองรามเกียรติ์ 
ขาพเจานํามาเปนแรงบันดาลใจในการทํางานโดยลดการสรางรูปทรงขนาดใหญและใหความสําคัญกับเสน
และการเคล่ือนไหวในแบบตางๆ แทน มีการกําหนดโครงสีและน้ําหนักเขม – ออน เพื่อสรางสัญญะของ
กิเลสที่เคล่ือนตัวหมุนวนไมจบส้ินในจิตวิญญาณของมนุษย 
 
ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ  

ในชวงแรกของการทํางานยังคงสรางงานท่ีมีแรงบันดาลใจจากพทุธประวัตโิดยเฉพาะตอน 
ออกมหาภิเนษกรมณ ท่ีสะทอนถึงภาวะการตัดแลวซ่ึงกิเลสของเจาชายสิทธัตถะกอนท่ีจะออกบวช
และตรัสรูเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตอมาไดทดลองนําเร่ือง ตนกัลปพฤกษ ซ่ึงไดรับแรง
บันดาลใจจากการได เห็นผลงานลายรดนํ้าบนฉากลับแลในพิพิธภัณฑสถานแห งชาติ 
พระบรมมหาราชวัง ท่ีสะทอนเนื้อหาเกี่ยวกับกิเลส ความอยากไดอยากมีของมนุษย ภายใตบรรยากาศ

   ส
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แหงความสุขท่ีแมไมมีความจีรังเท่ียงแทก็ตาม โดยนําแรงบันดาลใจดังกลาวถายทอดเปนงาน
จิตรกรรมท่ีพยายามคนหาเอกลักษณในการทํางานตามแนวทางเฉพาะตนใหสําเร็จดังเปาประสงค 
 
ผลงานชวงวิทยานิพนธ  

ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธหัวขอ “ตนกัลปพฤกษ” เปนการสรุปแนวคิด เทคนิค 
วิธีการทํางานและการแสดงออกตามจินตนาการทางศิลปะ ท่ีหลอมรวมเปนพลังการสรางสรรคท่ีมี
เอกภาพ โดยนําเสนอผลงานท้ังหมด 5 ภาพ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  

1. ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 โครงสรางของภาพดวยรวมกําหนดใหจุดเดนเปนรูปทรง
ของตนไมขนาดใหญวางอยูกึ่งกลางของภาพ ใชน้ําหนักสีเขมบนพ้ืนหลังสีออนเพ่ือเนนจุดเดน 
ควบคุมภาพรวมของสีอยูในกลุมสีเทาเจือดวยสีเขียว-ฟา ในสวนรองกําหนดใหรูปทรงและพื้นหลัง
มีน้ําหนักเขม-ออนใกลเคียงกัน เพ่ือลดความชัดของรูปทรงมิใหเดนชัดแขงกับจุดเดนท่ีกําหนดไว 
เสนของโครงสรางหลัก-รองและรายละเอียด กําหนดใหล่ืนไหลไปท้ังภาพ  

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน  ภาพรวมของกลุมรูปทรงใหญยังไมสมบูรณ ดูขัดเขินไม
กลมกลอมและขาดการประสานสัมพันธระหวางรูปทรงขนาดตางๆ 

 
2. ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 โครงสรางของภาพถูกกําหนดข้ึนอยางอิสระข้ึนไม

คํานึงถึงภาพแนวตั้ง-แนวนอน มีการเนนดวยรูปทรงท่ีมีน้ําหนักสีออนบนพื้นสีเทาเขมเจือสีน้ําเงิน 
มีการเช่ือมกลุมรูปทรงดวยรูปทรงยอยๆรูปตนไมสีทองในลักษณะหมุนวนตลอดท้ังภาพ 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน การเนนในกลุมภาพท่ีสําคัญยังไมชัดเจนพอและรูปทรง
ยอยๆมีมากเกินพอดี กระจัดจายท้ังภาพ 

 
3. ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 ภาพถูกเนนดวยรูปทรงของตนไมขนาดใหญใหอยูตรง

กลางภาพอีกคร้ัง แตคร้ังนี้กําหนดใหสวนรองของภาพอยูโดยรอบจุดเดนแบบไมคํานึงถึงแนวการ
ตั้งข้ึนหรือแนวนอนของรูป และเนนจุดเดนดวยน้ําหนักเขมบนพ้ืนออนและปลอยใหพื้นภาพมี
รายละเอียดนอยเพ่ือแสดงพ้ืนท่ีวางท่ีมากกวาสวนรอง โดยกําหนดใหอยูในกลุมสีเทาเขมเจือดวยสี
เขียวเขม 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน ในภาพถูกใสรายละเอียดและรูปทรงยอยๆมากเกินพอดี
จนภาพดูรกและกระจัดกระจายท่ัวท้ังภาพ 
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4. ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 ภายในภาพมีการกําหนดทิศทางของรูปทรงตางๆใหเกิด
ระเบียบมากขึ้นกวาผลงานท่ีผานมาและกําหนดคาน้ําหนักความเขม-ออนของสีไดประสาน
กลมกลืนเปนเอกภาพและล่ืนไหลมากข้ึน การรวมตัวกันของรูปทรงขนาดตางๆจนกอตัวเกิดเปน
รูปทรงขนาดตางๆ ใหญ-เล็กท่ีมีความสัมพันธกันดีข้ึนกวาผลงานท่ีผานมา มีการใชรูปทรงยอยๆ
และดวงดาวขนาดเล็ก-ใหญท่ีระบายสีดวยน้ําหนักแตกตางกันเพื่อสรางมิติตื้น-ลึกใหกับฉากหลัง 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน ผลงานช้ินนี้มีความลงตัวพอสมควรจึงไมคอยพบปญหา
หากแตดวงดาวท่ีใสไปในผลงานดูมากเกินพอดี 

 
5. ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 5  เปนการกําหนดโครงสรางของรูปทรงท่ีมีขนาดใหญท่ี

ผลิตัวออกซอนทับกันดวยรูปทรงตางๆเปนมิติอยูในสวนเนนของภาพ กําหนดสวนรองดวยรูปทรง
ท่ีมีขนาดเล็กลง ในสวนของฉากหลังมีเนื้อหาและเรื่องราวตางๆตามแนวเร่ืองซอนทับกันอยู มีการ
ใชดวงดาวขนาดตางๆเช่ือมโยงรูปทรงใหญ-เล็กใหประสานเขาดวยกัน ภายใตโครงสีเขียวเขมเจือ
ดวยสีเทา เพื่อแสดงบรรยากาศแหงความสุข ความหวัง ความสมปราถนาในดินแดนอันปนทิพย
วิมาน 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน การสรางสรรคผลงานศิลปะสําหรับขาพเจาในขณะน้ี
ยอมไมมีส่ิงท่ีดีท่ีสุดหากแตยังคงตองดียิ่งข้ึนเพื่อการพัฒนาตอไป 
 
สรุปผลการสรางสรรคและการแกปญหาในการทํางาน 

ตลอดชวงระยะเวลาในการทํางานวิทยานิพนธชุดนี้ ในชวงแรกผลงานเกิดปญหาบางใน
บางจุดแตขาพเจาไดนําเอาปญหาท่ีพบน้ีมาหาทางแกไข ปรับปรุง เพื่อเปนบทเรียนแกการทํางานใน
ช้ินตอไป ซ่ึงสามารถชวยใหปญหาในการทํางานช้ินตอๆมาลดนอยลงและผลงานเริ่มมีความ
สมบูรณมากข้ึนจวบจนการทํางานในระยะหลังเร่ิมมีการพัฒนาไปสูเปาหมายที่วางไว ผลงาน
กาวหนาและเสร็จสมบูรณตามกรอบการทํางานไดตามลําดับ 
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ผลงานระยะเริ่มตน 
 

 
 
ภาพท่ี 10  ภาพผลงานชวงระยะเร่ิมตน ช้ินท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี  11  ภาพผลงานชวงระยะเร่ิมตน ช้ินท่ี 2 
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ผลงานระยะเริ่มตน 
 

 
 
ภาพท่ี  12  ภาพผลงานชวงระยะเร่ิมตน ช้ินท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี  13  ภาพผลงานชวงระยะเร่ิมตน ช้ินท่ี 4 
 

 



 30 

ผลงานระยะที่ 2 
 

 
 

ภาพท่ี  14  ภาพผลงานชวงระยะท่ี 2  ช้ินที่ 1 
 

 
 

ภาพท่ี  15  ภาพผลงานชวงระยะท่ี 2  ช้ินที่ 2 
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ผลงานระยะที่ 2 
 

 
 

ภาพท่ี 16  ภาพผลงานชวงระยะท่ี 2  ช้ินที่ 3 
 

 
 

ภาพท่ี  17  ภาพผลงานชวงระยะท่ี 2  ช้ินที่ 4 
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ผลงานระยะที่ 2 
 

 
 

ภาพท่ี  18   ภาพผลงานชวงระยะท่ี 2  ช้ินที่ 5 
 

 
 

ภาพท่ี  19  ภาพผลงานชวงระยะท่ี 2  ช้ินที่ 6 
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ผลงานระยะที่ 2 
 

 
 

ภาพท่ี  20  ภาพผลงานชวงระยะท่ี 2  ช้ินที่ 7 
 

 
 

ภาพท่ี  21  ภาพผลงานชวงระยะท่ี 2  ช้ินที่ 8 



 34 

ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ 
 

 
 

ภาพท่ี  22 ภาพผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 1 
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ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ 
 

 
 

ภาพท่ี  23  ภาพผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 2 
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ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ 
 

 
 

ภาพท่ี 24  ภาพผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 3 
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ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ 
 

 
 

ภาพท่ี  25  ภาพผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 4 
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ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ 
 

 
 

ภาพท่ี  26  ภาพผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

ผลงานวิทยานพินธ 
 

 
 

ภาพท่ี 27  ภาพผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 1 
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ผลงานวิทยานพินธ 
 

 
 

ภาพท่ี 28  ภาพผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 2 
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ผลงานวิทยานพินธ 
 

 
 

ภาพท่ี 29  ภาพผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 3 
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ผลงานวิทยานพินธ 
 

 
 
ภาพท่ี   30 ภาพผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 4 
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ผลงานวิทยานพินธ 
 

 
 
ภาพท่ี 31  ภาพผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 5 
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ผลงานวิทยานพินธ 
 

 
 
ภาพท่ี   32  ภาพผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 6 
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ผลงานวิทยานพินธ 
 

 
 
ภาพท่ี 33  ภาพผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 7 
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ผลงานวิทยานพินธ 
 

 
 
ภาพท่ี 34  ภาพผลงานวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 8 
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
การสรางสรรควิทยานิพนธหัวขอ “ตนกัลปพฤกษ” เปนการสรุปผลจากการศึกษาและ

คนควาแนวทางการสรางสรรคผลงานศิลปะ ในแบบจิตรกรรมไทยประเพณี โดยมุงหวังถึงการ
แสดงพลังแหงการสรางสรรคและอัตลักษณของศิลปนท้ังดานเนื้อหา แนวคิด และรูปแบบแนว
ทางการแสดงออก ในการสรางสรรคนี้ ขาพเจาถายทอดความคิด สรุปมุมมองท่ีมีตอกิเลส ความสุข 
และความทุกขท่ีหมุนวนอยูในจิตใจของมนุษย โดยใชรูปทรงท่ีมีท่ีมาจากธรรมชาติผสมผสานกับ
เสน สี น้ําหนัก ออน – แก กับการจัดสรรองคประกอบท่ีเคล่ือนไหว แตกกระจัดกระจาย หมุนวนไรทิศทาง
ท่ีแนนอน สะทอนความสุขท่ีไมเท่ียงแท ท่ีถึงแมอยางไรมนุษยยังตองการไขวควาความสุขนั้นเสมอมา  

ในการสรางสรรคนี้ เกิดการพัฒนามาโดยลําดับ  อันเกิดจากการคนควาทดลอง
สรางสรรคอยางมุงม่ันและหม่ันเพียร ประกอบกับการอบรมส่ังสอนจากคณาจารย ทําใหผลงาน
กาวหนาตามเสนทางตามลําดับ อีกท้ังความคิดจินตนาการ และมุมมองทางศิลปะก็เติบโตและ
พัฒนาข้ึนตามไปดวย จากการศึกษาคร้ังนี้จะเปนพลังผลักดันท่ีเสริมสรางความม่ันใจในการท่ีจะ
พัฒนาผลงานของตนใหเดินหนาตอไปในฐานะของผูสรางสรรคศิลปะไทยประเพณีและเปนพลังท่ี
จะสงตอไปยังลูกศิษยในฐานะของครูผูสอนศิลปะสืบไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการอางอิง 
 
ชลูด นิ่มเสมอ. การเขาถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิงกรุพ จํากัด, 2532. 
__________.  องคประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิชย, 2544. 
น. ณ ปากน้ํา. วัดเกาะแกวสุทธาราม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529. 
ไพโรจน สโมสร. จิตรกรรมฝาผนังอีสาน. กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิงกรุพ จํากัด, 2532. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกุรมศิลปะ อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : 

บริษัทเพื่อนพมิพ จํากัด, 2530. 
สุมาลี เอกชนนิยม. ฮูบแตมในสิมอีสาน งานศิลปสองฝงโขง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2548. 
สุรศักดิ์ เจริญวงศ. ไตรภูมิในงานศิลปกรรมไทย : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาไตรภูมิในงาน 

ศิลปกรรมไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายละเอียดผลงานการสรางสรรค 

 

ผลงานชวงระยะเร่ิมตน 

 1.  ผลงานชวงระยะเร่ิมตน ช้ินท่ี 1  

  ช่ือผลงาน   “ภาพจับ”    เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 150  เซนติเมตร พ.ศ. 2552    

 2.  ผลงานชวงระยะเร่ิมตน ช้ินท่ี 2  

  ช่ือผลงาน   “อ่ิมหมี พีมัน”    เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 200  เซนติเมตร พ.ศ. 2552    

 3.  ผลงานชวงระยะเร่ิมตน ช้ินท่ี 3  

  ช่ือผลงาน   “โลกรอน”    เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 150  เซนติเมตร พ.ศ. 2552    

 4. ผลงานชวงระยะเร่ิมตน ช้ินท่ี 4  

  ช่ือผลงาน   “เมา มึน มัน”    เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 200  เซนติเมตร พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานชวงระยะท่ี 2 

  1.  ผลงานชวงระยะท่ี 2 ช้ินที ่1  

  ช่ือผลงาน   “กิเลสสาสนะ 1”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 60 x 80  เซนติเมตร พ.ศ. 2553    

 2.  ผลงานชวงระยะท่ี 2 ช้ินที ่2  

  ช่ือผลงาน   “กิเลสสาสนะ 2”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 90 x 120  เซนติเมตร พ.ศ. 2553    

 3.  ผลงานชวงระยะท่ี 2 ช้ินที ่3  

  ช่ือผลงาน   “กิเลสสาสนะ 3”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 70 x 90  เซนติเมตร พ.ศ. 2553   

 4. ผลงานชวงระยะท่ี 2 ช้ินที ่4  

  ช่ือผลงาน   “กิเลสสาสนะ 4”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 100 x 120  เซนติเมตร พ.ศ. 2553 

   5.  ผลงานชวงระยะท่ี 2 ช้ินที ่5  

  ช่ือผลงาน   “กิเลสสาสนะ 5”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 100 x 120  เซนติเมตร พ.ศ. 2553    

 6.  ผลงานชวงระยะท่ี 2 ช้ินที ่6  

  ช่ือผลงาน   “กิเลสสาสนะ 6”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 120 x 140  เซนติเมตร พ.ศ. 2553    

 7.  ผลงานชวงระยะท่ี 2 ช้ินที ่7  

  ช่ือผลงาน   “กิเลสสาสนะ 7”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 170  เซนติเมตร พ.ศ. 2553    

 8. ผลงานชวงระยะท่ี 2 ช้ินที ่8  

  ช่ือผลงาน   “กิเลสสาสนะ 8”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 125 x 200  เซนติเมตร พ.ศ. 2553 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานชวงกอนศิลปนิพนธ 

  1.  ผลงานชวงกอนศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 1  

  ช่ือผลงาน   “ตัดกิเลศ 1”    เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 120 x 150  เซนติเมตร พ.ศ. 2554    

 2.  ผลงานชวงกอนศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 2  

  ช่ือผลงาน   “ตัดกิเลศ 2”    เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 200  เซนติเมตร พ.ศ. 2554    

 3.  ผลงานชวงกอนศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 3  

  ช่ือผลงาน   “ตัดกิเลศ 3”    เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 60 x 80  เซนติเมตร พ.ศ. 2554 

 4. ผลงานชวงกอนศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 4  

  ช่ือผลงาน   “กัลปพฤกษ 1”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 120 x 150  เซนติเมตร พ.ศ. 2554 

   5.  ผลงานชวงกอนศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 5  

  ช่ือผลงาน   “กัลปพฤกษ 2”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 100 x 120  เซนติเมตร พ.ศ. 2554    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 
 

ผลงานชวงศิลปนิพนธ 

 1.   ผลงานชวงศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 1  

  ช่ือผลงาน   “ตนกัลปพฤกษ 1”    เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 200  เซนติเมตร พ.ศ. 2555    

 2.  ผลงานชวงศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 2  

  ช่ือผลงาน   “ตนกัลปพฤกษ 2”    เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 200  เซนติเมตร พ.ศ. 2555    

 3.  ผลงานชวงศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 3  

  ช่ือผลงาน   “ตนกัลปพฤกษ 3”    เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 170  เซนติเมตร พ.ศ. 2555 

 4.  ผลงานชวงศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 4  

  ช่ือผลงาน   “ตนกัลปพฤกษ 4”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 150  เซนติเมตร พ.ศ. 2555 

   5.  ผลงานชวงศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 5  

  ช่ือผลงาน   “ตนกัลปพฤกษ 5”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 170  เซนติเมตร พ.ศ. 2555    

 6.  ผลงานชวงศิลปนิพนธ  ช้ินท่ี 6  

  ช่ือผลงาน   “ตนกัลปพฤกษ 6”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 130 x 200  เซนติเมตร พ.ศ. 2555    

 7.  ผลงานชวงศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 7  

  ช่ือผลงาน   “ตนกัลปพฤกษ 7”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 200  เซนติเมตร พ.ศ. 2555    

 8.  ผลงานชวงศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 8  

  ช่ือผลงาน   “ตนกัลปพฤกษ 8”   เทคนิค สีอะครีลิคบนผาใบ 

  ขนาด 150 x 250  เซนติเมตร พ.ศ. 2555 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวตัิผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล    นายนิโรจน   จรุงจิตวิทวัส 
ท่ีอยู     40/73 เพชรเกษม 81 หมู 1 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 
E-mail ; niroj.jar@rmutr.ac.th 

ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2539 โรงเรียนเพาะชาง กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2541 คณะศิลปกรรม วิชาเอกจิตรกรรมไทย  

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก ปทุมธานี  
พ.ศ. 2548  สําเร็จการศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปจจุบัน   - อาจารยประจําสาขาวิชา จิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะชาง  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎ บานสมเด็จเจาพระยา                     
 - อาจารยพิเศษ ม.ราชภัฎจันทรเกษม 

ทุนการศึกษาและอ่ืน  ๆ
พ.ศ. 2548 - ไดรับทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท ประจําป การศึกษา 2548 
พ.ศ. 2542 - ไดรับทุนนริศรานุวัติวงศ ประจําปการศึกษา 2541 
พ.ศ. 2554-2556 - ไดรับทุนสนบัสนุนงานสรางสรรคศิลปะ  วทิยาลัยเพาะชาง  

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร 
เกียรติประวัติและรางวัล   

พ.ศ. 2556 - รางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทาน การประกวดภาพจิตรกรรม "เฉลิมฉลอง  
    วาระ 150 ป พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี  

  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา" โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
พ.ศ. 2555 - ไดรับรางวัลสนับสนนุพเิศษ ระดบัประชาชนท่ัวไปจากการประกวดนานมี   

   ไฟนอารต อะวอรด คร้ังท่ี 7 ประจําป พ.ศ. 2555 หวัขอ  “สงความสุข” 
- ไดรับรางวัลชมเชยประเภทบคุคลท่ัวไป,รางวัลชมเชยประเภทกลุมและรางวัล   
   ภาพประทับใจจากการประกวดภาพวาดสีน้าํมันและอะคริลิคเฉลิมพระ  
   เกยีรติ 84 พรรษา “รูรักสามัคคี ใตรมพระบารม ี84 พรรษา มหาราชัน” โดย   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ    
 พ.ศ. 2554 - รางวัลดีเดน การประกวดภาพจิตรกรรม ภายใตหัวขอ "84 พรรษาธรรมราชา  

   ประชาธิปไตย" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
   7  รอบ  5 ธันวาคม 2554 
- ไดรับรางวัลชมเชยการประกวดภาพจิตรกรรมหัวขอ “ครู” โดยสํานักงาน    
    เลขาธิการสภาการศึกษา ป 2554  
- รางวัลชมเชยการประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ 
   เจาอยูหวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา  7 รอบ  
   5 ธันวาคม 2554  หวัขอ  “ในหลวงของเรากับ ประชาธิปไตย” โดย สถาบัน 

         พระปกเกลา  
 พ.ศ. 2551 - ไดรับคัดเลือกผลงานเขารวมในโครงการ 50 ศิลปนรุนใหม กระทรวงวฒัน  
     ธรรมและนําผลงานแสดง ณ.หอศิลปสมเด็จพระนาง เจาสิริกิติ์พระบรม   
             ราชินนีาถ  สะพานผานฟา  

การแสดงผลงาน  
พ.ศ. 2555 - แสดงนิทรรศการ กลุม “ตางจินตนาการ ตางความคิด” หอศิลปสมเด็จพระนาง 

  เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สะพานผานฟา ในเดือน กรกฎาคม  2555 
  และหอศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในเดือน สิงหาคม  2555 
- แสดงนิทรรศการ กลุม 4 Dimensions หอศิลปจามจุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

พ.ศ.2553  - แสดงผลงานคูชุด อัตลักษณ–รูป–รส ปพ.ศ. 2553 องคการยูเนสโก ถนนสุขุมวิท  
พ.ศ.2552   - แสดงผลงานคู ชุด ศรัทธา...มโนคติไทย  ณ ศูนยศิลปศรีพิพัฒน (แพ บุนนาค) 
พ.ศ.2550  - แสดงผลงานคู ชุด Impression of Doi Tung  ณ.สมาคมผูส่ือขาวตางประเทศ
พ.ศ.2546  - แสดงผลงานเดี่ยว ชุด Thai image ณ.สมาคมผูส่ือขาวตางประเทศ กรุงเทพฯ 

 พ.ศ.2544   - แสดงงานเดี่ยว At  comme  ถนนพระอาทิตย 
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