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           วทิยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัประโยชน์ใชส้อยของ
สถานท่ีคือ สวนโมกขก์รุงเทพฯ โดยศึกษากายภาพและประโยชน์ใชส้อยของสถานท่ีเพื่อการออกแบบผลงาน
จิตรกรรมส าหรับติดตั้งภายในอาคารอยา่งเหมาะสม  
  สวนโมกขก์รุงเทพฯ เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรม และประกอบกิจกรรมอนัเก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนา อีกทั้งยงั
เป็นสถานท่ีส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจไปในตวั  การออกแบบสถานท่ีนั้นเนน้บรรยากาศเงียบสงบ โครงสร้าง
สถาปัตยกรรมแบบส่ีเหล่ียมเรียบง่ายแบบสมยัใหม่  ผนงัของอาคารทั้ง 3 ชั้น เป็นปูนเปลือยสีเทาทั้งหมด อากาศ 
ปลอดโปร่งถ่ายเทสะดวก  
 ผลงานจิตรกรรมเพ่ือติดตั้งภายในสวนโมกขก์รุงเทพฯน้ีสร้างข้ึนในรูปแบบก่ึงนามธรรม เทคนิคสีอะครีลิ
คบนผา้ใบ และส่วนหน่ึงเป็นผลงานวาดเสน้และสีน ้ าบนกระดาษ  ผลงานมีแนวคิดสร้างสรรคม์าจาก พ้ืนฐาน
ปรัชญาทางพทุธศาสนา  เก่ียวกบัหลกัการแห่งการหลุดพน้จากหว้งของความทุกข ์  
 “ความทุกข-์ความสุข”  ท่ีเป็นแนวเร่ืองของวทิยานิพนธ์น้ี  เป็นการถ่ายทอดมุมมองส่วนตวัของผูว้จิยัท่ีมีต่อ
หลกัค าสอนในพทุธศาสนา โดยแสดงทศันะของตนเอง ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของความทุกข ์ความสุข ทั้งสองส่ิงนั้นเป็น
ของคู่กนั เป็นสจัธรรม  ทุกสภาวะมีการเคล่ือนท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ไม่มีอะไรท่ีอยูน่ิ่ง วถีิแห่งการ
เปล่ียนแปลงน้ีก่อใหเ้กิด แรงบนัดาลใจสร้างงานจิตรกรรม ใหเ้ป็นลกัษณะภาพสญัลกัษณ์ต่างๆคลา้ยภาพปริศนา
ธรรม ท่ีส่ือถึงความสงบ สมาธิ และปัญญา  สญัลกัษณ์เหล่าน้ีมีท่ีมาจากจากธรรมชาติเช่น ดอกบวั กอ้นหิน คน 
สตัว ์ฯลฯ รวมทั้งภาพสญัลกัษณ์ท่ีสร้างใหม่ข้ึนโดยผูว้จิยั  ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองหนา้ท่ีประโยชน์ของสวนโมกข์
กรุงเทพฯ อนัเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมและเป็นแหล่รวบรวมขอ้มูลสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัในพทุธศาสนา   
 ในโครงการวทิยานิพนธ์น้ี เลือกศึกษาการออกแบบติดตั้งผลงานจิตรกรรม 2จุด คือ ผนงับริเวณทางเดินชั้น 
2 และ ชั้น 3   ซ่ึงผลงานจิตรกรรมท่ีสร้างสรรคเ์พ่ือติดตั้งภายในสวนโมกขก์รุงเทพฯ น้ีไดก้ลมกลืนไปกบั
บรรยากาศความสงบของสถานท่ี เกิดความปีติ และสุนทรียภาพแก่ผูท่ี้เขา้มาเยีย่มชมภายในสถานท่ีได ้ตาม
วตัถุประสงค ์
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 This art thesis is an artistic creation, connecting practical usage of the place, Suanmokkh, Bangkok. The 

researcher studied the physical condition of the place and its function to make a design of a painting project to be a 

properly installed inside the building. 

 Suanmokkh Bangkok is a place for dharma, practice and carrying on the activities related to Buddhism. The 

place is also serve as place of relaxing. The design emphasized on making peaceful environment. The structure is 

simple rectangular form in modern style. The walls of the building from ground to first and second floor are gray 

stucco with good ventilation.  

 The art project for the place is a series of semi abstract painting, acrylic on canvas and one part is drawing 

and watercolor. The artistic concept of artwork is about Buddhist philosophy. The theme is concerned with being free 

from suffering.  

 Distress and happiness, as the main theme is an expression of the researcher personal paint of view toward 

Buddhism. The researcher shows his individual’s be life concerning distress and happiness, the two live in pair. This 

is the true life, all condition can change all the time, and nothing is static.  

 The way of change is the inspiration of making the series of painting, which are symbols of many things similar 

to the Prisanaa Dharma (Picture teaching Dharma) communicating ideas about serenity, concentration, and wisdom. 

There are both symbols related to nature such as lotus, rock, man animal and the new symbol invented by the 

researcher. It is aim to response to the spiritual need of Suanmokkh Bangkok, the place for Dharma practice and the 

information center of Buddhism  

 In this art project, the painting to be hung in two areas: the wall of the ground and second floors, its harmony 

with peaceful atmosphere of the place, a delightful experience for the  visitor enhancing spiritual pleasure as the 

researcher desired.   
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กิตติกรรมประกาศ 

 ขอนอ้มร าลึกถึงพระคุณอนัมากลน้ต่อบุพการีผูใ้หก้  าเนิด คณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวชิา

ความรู้ทุกท่าน ขอบพระคุณ รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี ผูรู้้และนกัวชิาการ ผูแ้ต่งต าราเอกสารอนัเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษา ผูมี้พระคุณทุกท่าน ตลอดจนสรรพส่ิงและธรรมชาติรอบกายท่ีมากดว้ย

ความรู้ ส านึกอนัดีงามน้ีจะระลึกถึงไปตราบนานเท่านาน 

 ขอขอบพระคุณ สวนโมกขก์รุงเทพฯ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลอนัเป็นส่วนส าคญัอยา่ง

ยิง่ต่อการศึกษาด าเนินงานวทิยานิพนธ์ การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ สวนโมกข์

กรุงเทพฯ เร่ือง “ความทุกข-์ความสุข” จนส าเร็จลุล่วงการศึกษา 
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