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My thesis entitled “Life in a Lotus Pond” expresses creatures that live in a lotus pond with a reference to a
two-dimensional medium namely painting with acrylic on canvas technique. The style of my paintings is of
contemporary Thai art. Inspiration of this series comes from my own past memory of the dependence of living things
in the plentiful lotus pond. The paintings show various creatures relating to the pond of which shapes were used as
fundamental information. The pond is composed of lotus flowers, lotus leaves, animals, and aqua plants. I arranged,
developed, and applied these organic forms to create images of life in the lotus pond ccording to my imagination. I
would like to indicate the dependences of lives especially animals and aqua plants. My past experiences and feelings
were recalled during the research.
The scope of my study can be seen from the exploration of creative style in order to express feelings
according to my thinking. I researched previous Thai art paintings by certain artists who depict living creatures and
ecosystem of the lotus pond. The artists were inspired to blend the image of the lotus with their own imagination in
order to express the happiness and the excellence of the lotus pond. They also depicted the ecosystem of the pond,
which is composed of lotus flowers, lotus leaves, aqua plants, insects, butterflies, tiger frogs, common bush frogs,
puddyfield green frogs, and aqua plants. My creative process can be divided into four steps as follows: 1. Producing
sketches from original sources and information 2. Creating visual forms by depicting the structures of living things
and expressing them through Thai-oriented drawing 3. Scaling up the sketches on canvas 4. Coloring by 1) staring
with watering areas and backgrounds of the paintings 2) then, lotus leaves, aqua plants, and minor visual elements 3)
later, lotus flowers and major visual elements that need to be emphasized 4) finally, fine details throughout the
paintings.
The results of my research and creative process can be investigated from my analysis of primary information
and creative outcomes that correspond to my individual thoughts, including my feelings implied through a series of
five paintings. The size of the first painting is 120 centimeters in length and 80 centimeter in width; that of the second
one is 100 and 80; that of the third one is 120 and 70; that of the fourth one is 100 and 80; and that of the fifth one is
115 and 80. The paintings inspire audiences to realize the value, the beauty, and the significance of the lotus pond.
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บทที่ 1
บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
มนุษยในยุคสมัยใหมมีการพัฒนาสังคมและแหลงทํามาหากินในขอบเขตที่กวางขึ้น เพื่อ
ความเจริญกาวหนา โดยไดรุกล้ําธรรมชาติและแหลงน้ําในที่ตางๆ ที่เคยเปนแหลงที่อยูอาศัยและอาหาร
ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดในระบบนิเวศ
ปจจุบันไดมีการบริโภคและใชประโยชนจากธรรมชาติ จนผลผลิตจากธรรมชาติไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของมนุษยไดทัน มนุษยจึงมีการเขาไปลัดวงจรการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตางๆ
โดยการทําเปนระบบเกษตรอุตสาหกรรม ใชสารเคมีมาชวยเรงการเจริญเติบโต และเพื่อมุงหวังใหไดผล
ผลิตในปริมาณที่มากขึ้น ทําใหระบบนิเวศถูกทําลายจากสารพิษตางๆ จนทําใหเกิดการเสียสมดุลทาง
ธรรมชาติและมีแนวโนมจะลดจํานวนลง
ขาพเจาไดเกิดและเติบโตในภาคใต ดินแดนที่เต็มไปดวยความอุดมสมบูรณ มีโอกาสของ
ชวงวัยเด็ก เห็นชีวิตของธรรมชาติทั้งสัตวและพืชอาศัยอยูดวยกันอยางนาหลงใหล ทั้งในน้ําและบนบก
โดยเฉพาะในธรรมชาติจากบึงบัว บริเวณที่สัตวเล็กๆที่มีอยูในระบบนิเวศที่สมบูรณ อบอุน มาหาอาหาร
เพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยางเชน นกน้ํา แมลง ผีเสื้อ กบ เขียด และพืชเปนตน แตเมื่อขาพเจาโตขึ้น
ตองอาศัยในสังคมปจจุบันที่ทุกอยางมันเรงรัดตัดตอน วงจรของธรรมชาติจึงเริ่มหายไป คงเหลือไวแค
ความทรงจํา
จากความเป นมาและปญหาดังกลาว ทําใหขาพเจาเกิดความสะเทือนใจและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในระบบนิเวศของบึงบัว ที่กําลังจะเลือนลางเต็มที สรางเปนแรงบัลดาลใจ ใหบันทึกสภาวะ
ในอดีตมองเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อใหผูที่พบเห็นไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบึงบัว โดยถายทอด
ผานผลงานดานจิตรกรรม สรางสรรคเปนงานจิตรกรรมไทยรวมสมัย ในรูปแบบของรูปทรงใหเปนไป
ตามจินตนาการ ทั้งลักษณะของใบบัว ดอกบัว และสิ่งมีชีวิตตางๆ ควบคุมการทับซอนจังหวะลีลา กริยา
ทาทางแบบใหมขึ้นมา บางมุมมีการคลี่คลายแลวสรางดวยเสนงายๆ โทนสีโดยรวมเปนฟาเขียวเหลือบ
ชมพูออนเล็กนอย เพื่อเนนใหผลงานดูหวาน สบายตา โดยไมไดเขียนแสงเงาตามธรรมชาติ แตลดทอน
ใหเหลือสาระของแสงที่ยังสรางระยะใกล กลาง ไกล

1

2
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
ศึ ก ษาชี วิ ต ที่ อ าศั ย ในบึ ง บั ว หลวง และบั ว ในจิ ต รกรรมของไทยตั้ ง แต ส มั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา
รัตนโกสินทร เพื่อใหทราบวาบัวไดมีการสรางสรรคมาตั้งแตสมัยอดีต รวมถึงผลงานของศิลปนใน
ปจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู โดยขาพเจาไดนํามาเปนแนวทางในการสรางสรรค จิตรกรรมไทยรวมสมัย ใน
ลักษณะเฉพาะตัว โดยแสดงออกถึงความรูสึกภายในเรื่องของ ชีวิตในบึงบัว มีการลดทอน คลี่คลาย
เพิ่มเติมรูปทรงตางๆ ทั้งใบบัว ดอกบัว พืชน้ํา และสิ่งมีชีวิตใหเปนไปตามจินตนาการ โดยใชโทนสีฟา
เขียว เหลือบชมพู ภายในงานแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนของรูปทรงและบรรยากาศของสี
โดยสรางเปนมิติใหมที่ไมไดใชแสงเงาตามธรรมชาติ แตลดทอนใหเหลือแตสาระของแสงที่ยังสราง
ระยะใกลกลางไกล ไดทําใหเกิดเปนภาพที่ลวงตา
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตทางรูปแบบ สรางสรรคภาพชีวิตในบึงบัว โดยเลียนแบบธรรมชาติ ผสมจินตนาการ
สวนตน
2. ขอบเขตทางเนื้อหา แสดงชีวิตในบึงบัวที่แสดงระบบนิเวศของ บึงบัว ดอกบัว ใบบัว พืชน้ํา
แมลง ผีเสื้อ นกน้ํา กบ เขียด ปาด และพืชน้ําตางๆ ที่พึ่งพาอาศัยกันในบึงบัว
3. ขอบเขตทางเทคนิควิธีการเปนผลงานดานจิตรกรรม สีอะคริลิคบนผาใบ
วิธีการ
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะทางกายภาพความสําคัญและชนิดของบัว
รวมทั้งผลงานดานจิตรกรรมของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2. สํารวจ รวบรวมขอมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนามที่เกี่ยวของกับบัวรวมทั้งสิ่งมีชีวิตในบึง
บัว
3. วิเคราะหผลงานกอนศิลปนิพนธ
4. นําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะเพื่อเขาสูกระบานการรางภาพแนวความคิด
5. นําภาพรางมาขยาย ทําผลงานสรางสรรคจิตรกรรม สีอะคริลิคบนผาใบ แกไข พัฒนา
ปรับปรุง ผลงานชุด ชีวิตในบึงบัวทั้ง 5 ชิ้น ใหไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ
6. เรียบเรียงเอกสาร ศิลปนิพนธ เพื่อจัดทําเปนรูปเลม
7. เผยแพรผลงานศิลปนิพนธสูสาธารณะชน
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แหลงขอมูล
1. แหลงขอมูลภาคเอกสาร ไดแก หอสมุดแหงชาติ หองสมุดศิลปากร เปนตน
2. แหลงขอมูลภาคสนาม ไดแก พิภิธภัณฑบัว จังหวัดปทุมธานี นาบัว อําเภอศาลายา จังหวัด
นครปฐม บอบัว อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน
อุปกรณและวัสดุที่ใชในการสรางสรรค
อุปกรณ
1. กลองถายภาพ
2. เฟรมผาใบ จํานวน 5 ชิ้น ขนาด 120x80,100x80,100x70, 100x80, 115x80 ซม.
3. สมุดรางภาพ
4. พูกัน พูกันกลม เบอร 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, พูกันแบน เบอร 2, 10, 20
5. จานสี
6. ถังน้ํา
วัสดุ
1. ดินสอ, ยางลบ
2. สีอะครีลิค ยี่หอ JO SONJA’S ไดแก สีฟา (BLEU VERT) สีเขียว (ANITIQUE GREEN) สีเขียวอมฟา
(CELADON) น้ําเงินเขม (PRUSSIAN BLUE HUE) สีสมแดง (ROSE PINK) สีเหลือง (YELLOW LIGHT) สีน้ําตาล
แดง (INDIAN RED OXIDE) สีมวงชมพู (PLUM PINK) สีเขียวออน (GALERIA) สีสม (CADMIUM SCARLET) สีขาว
(TITANIUM WHITE) สีมวง (VIOLET) สีดํา (CARBON BLACK) สีชมพู (ROUGE PRIMAIRE)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ไดพัฒนาแนวความคิด ทักษะดานการสรางสรรคผลงานดานทัศนศิลป ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว
2. ถายทอดใหเห็นความอุดมสมบูรณภายในบึงบัวที่เต็มไปชีวิตตางๆที่มาอาศัย ซึ่งปจจุบัน
แทบไมมีใหเห็น

บทที่ 2
บัวในงานศิลปะ
การศึ ก ษาข อ มู ล ของข า พเจ า เป น การวิ เ คราะห เ รื่ อ งราวของบั ว ให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค า ที่
นอกเหนือจากเรื่องของความงามแลว บัวยังมีความหมายและความสําคัญตอคนไทยจนเปนที่ยอมรับกัน
มานาน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นบทบาทของบัวจึงสงผลตอความคิดและการแสดงออกมากมาย
ของคนไทย ทั้งดาน ศิลปวัฒนธรรมไทย และความเปนอยูเสมอมา
ในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการสรางสรรค ขาพเจาศึกษาถึง บัวในงานศิลปะ ในประเทศ
ไทยตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน และจะเนนเฉพาะเจาะจง ดานจิตรกรรมเปนหลัก และจะสอดแทรก
บัวในศิลปะของชนชาติอื่นๆ ไดแก อียิปต อินเดียศรีลังกา และจีน ใหพอเขาใจเพื่อจะไดเห็นวา บัวไมได
มีอิทธิพลตอคนไทยเพียงชาติเดียว นําเสนอเปนหัวขอดังนี้
1. ความหมายของบัว
2. ชนิดและลักษณะทางกายภาพของบัวในประเทศไทย
3. ความสําคัญเกี่ยวกับบัวของคนไทย
3.1 ประโยชนของบัวในระบบนิเวศ
3.2 ประโยชนของบัวตอมนุษย
4. ประโยชนของบัว
5. คานิยม ความเชื่อ และการนําบัวมาสรางสรรคในงานศิลปะของชนชาติอื่น
5.1 อียิปต
5.2 อินเดียศรีลังกา
5.3 จีน
6. บัวในงานจิตรกรรมของไทย
6.1 บัวในสมัยสุโขทัย
6.2 บัวในสมัยอยุธยา
6.3 บัวสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
6.4 บัวในสมัยรัตนโกสินทรตอนปลายจนถึงปจจุบัน
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1. ความหมายของบัว
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน1 ใหความหมายบัววา บัว (น.) ชื่อเรียกไมน้ําหลายวงศ
หลายสกุล คือ สกุล Nelumdo ในวงศ Nelumbonaceae มีรากเหงาทอดอยูในตมใบเปนแผนกลม ขอบ
เรียบอยูหางๆกัน กานใบและกานดอกแข็ง มีหนามสากคาย ชูใบและดอกขึ้นพนผิวน้ํา เชน บัวหลวง
(N.nucife-re Caerth) เรียกสัตตบุษย ดอกสีชมพู เรียก ปทมหรือสัตตบงกช ดอกใชในงานตางๆ เมล็ดกิน
ได สกุล Nymphaea ในวงศ Nelumbonaceae มีเหงาสั้นอยูในตม ใบเปนแผนกลม ขอบเรียบหรือจักรอยู
ชิดเปนกระจุก กานใบและกานดอกออนไมมีหนาม ใบลอยอยูบนผิวน้ํา ดอกโผลขึ้นพนผิวน้ํา ผลจมอยู
ใตน้ํา เรียก โตนด เชน บัวสาย (N.Lotus L.var.pubescens Hook fet Thomsow) ขอบใบจักร ดอกสีขาว
หรือ สีแ ดง ก า นดอกเรีย กว า สายบั ว กิน ได พัน ธุด อกสี ขาว เรี ย ก สัต ตบรรณ บั ว เผื่ อน (N.nouchall
Burmf) ขอบใบเรียบ ดอกสีมวงออน สกุล Victoria ในวงศ Nymphaeaceae เชน บัวกระดงหรือบัว
วิกตอเรีย (V.amazonica (Poep-pig) Sowerly) มีเหงาสั้นอยูใตตม ขอบยกขึ้นคลายกระดง ลอยอยูบนผิว
น้ํา ใตใบ กานดอกและดานนอกของกลีบดอกชั้นนอก มีหนามแหลม ดอกใหญสีขาวหอมมาก
คณิตา เลขะกุล2 กลาววา บัวเปนพันธุไมน้ําชนิดหนึ่ง มีเหงาหรือหัวอยูในโคลนตม แลวแตก
ใบแตกดอกจากเหงาหรือหัว ใบและดอกบางชนิดลอยอยูเสมอน้ํา บางชนิดชูใบ และดอกสูงกวาน้ํา ความ
งามของดอกบัวนั้น นักวิทยาศาสตรจินตนาการเห็นวา มีลักษณะงดงามแบงบานประดุจหญิงสาวหรือ
เจาสาว จึงจัดบัวอยูกลุม Nymphaea ซึ่งแปลวา หญิงสาว หรือเจาสาว
ฤดีรัตน กายราศ3 กลาววา บัว เปนคําในภาษาไทย มีความหมายวาเปนพืชน้ําชนิดหนึ่ง การที่
บัวเปนพันธุไมที่ไดรับยกยองวามีความสําคัญอยูในประวัติและตํานานลัทธิศาสนาของอินเดียมาแตดึกดํา
บรรพ บัวจึงมีความหมายปรากฎอยูในภาษาบาลีสันสกฤตหลายความหมาย ดังนี้ บัวไดชื่อวาเปน บงกช
หมายถึง เกิดแตตม เพราะบัวมีกําเนิดจากเปลือกตมที่สกปรก แตก็สามารถชูใบและดอกขึ้นเหนือน้ํา งาม
ผุ ด ผ อง สะอาดปราศจากมลทิ น ส งกลิ่น หอม เปรีย บเสมื อ นมนุ ษ ยผู ที่กํ า เนิด จากแหลง ต่ํา ทราม แต
สามารถดํารงตนใหเปนคนดีอยูในสังคมอยางสงบสุข เพราะมีธรรมะค้ําจุนจิตใจ บัวไดชื่อวา กมล แปลวา
ใจ หมายถึง การมีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์ ประดุจดอกบัว และยังมีผูเปรียบหัวของมนุษยคลายดอกบัวตูมจึง
เรียก หัวใจวา ดวงกมล และหัวใจของมนุษยผูใด เห็นแจงถึงธรรม ก็จะปรากฏประดุจดอกบัวคลี่บานรับ
แสงอรุณ
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน (กรุงเทพฯ: นามมีบุคสพับลิเคชั่นส, 2542), 618-619.
คณิตา เลขะกุล, บัว ราชินีแหงไมน้ํา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2535), 13.
3
ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัตสิ าสตร ศิลปวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 28-29.
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2. ชนิดและลักษณะทางกายภาพของบัวในประเทศไทย
บัวกําเนิดมาจากเมล็ดเจริญเติบโตดวยไหล แลวขยายเปนหัวและหนอฝงตัวอยูในโคลนตม แตก
กานชูใบ ชูดอก ขึ้นเบงบานเหนือผิวน้ํา เปนเลิศแหงความงามทั้งรูปทรง สีสัน ตลอดจนกลิ่นหอม
ละมุนละไม จึงไดรับขนานนามวาเปน “ราชินีแหงไมน้ํา” ตามหลักพฤกษศาสตร บัวจัดวาเปนไมลมลุก
อายุหลายป แพรขยายไดรวดเร็ว สามารถเจริญเติบโตไดดีในแองน้ําจืดที่มีทองน้ําเปนดินเลนไมลึกมาก
ทั้งในภูมิอากาศเขตรอนและเขตหนาว เปนไมดอกไมประดับที่ไดความนิยมไปทั่วภูมิภาคของโลกมาแต
โบราณ โดยเฉพาะในทวีปเอเซีย 4
ในประเทศ มีสายพันธุบัวหลากหลายชนิด แตเปนที่รูจักของคนไทย มาแตสมัยโบราณ บัวแบง
ไดเปน 2 ชนิด คือ บัวสายหรืออุบลชาติ และ บัวหลวงหรือปทุมชาติ
2.1. บัวสายหรืออุบลชาติ
บัวสาย ถือกําเนิดมานานกวา 160 ลานปแลว ปจจุบันพบอยูทั่วโลกราว 40 ชนิด ทั้งในเขต
รอนและเขตอบอุนหรือเขตหนาว บัวสายพื้นเมืองของไทยเปนบัวเขตรอนมี 4 ชนิด ไดแก บัวสาย บัวผัน
บัวตะขาบ และบัวจงกลนี ดอกบัวสายสวนใหญจะเบงบาน ได 3-4 วันถึงโรย5
บัวสาย ใบลอยอยูเหนือผิวน้ํา สวนดอกก็โผลพนน้ําเพียงเล็กนอย ใบมีลักษณะกลม แผน
ใบดานบนเปนมัน ริมใบบัวเปนขอบหยักใตใบไมเรียบมีผิวขรุขระ กานใบและกานดอกออนเรียบไมมี
หนาม กลีบ ดอกชั้ น นอกหรือ กลี บ เลี้ย งเรีย บมี สีเ ขี ย ว ชอบอยู ใ นบริ เ วณที่ น้ํา นิ่ง ไหลเวีย นถ า ยเทได
ตลอดเวลา บัวสายสามารถขึ้นในน้ําลึกประมาณ 15-150 เซนติเมตร บัวสายมีสามลักษณะ คือ บัวสาย
ดอกบานกลางวัน บัวสายดอกบานกลางคืน และบัวสายดอกบานตลอดเวลา6
2.1.1 บัวสาย ดอกบานกลางคืน หุบตอนเชา
บัวแดง ดอกใหญสีแดง มีชื่อเรียกทางกวีวา สัตตบรรณ หรือ รัตตอุบล 7เกสร
สีน้ําตาลแดง กลิ่นหอมออนๆ ขนาดดอกโตประมาณ 16 – 22 ซม. ดอกบานสูงกวาผิวน้ํา มีขนที่กาน ใบ
สีเขียวเปนมัน ขอบเปนจักร เห็นเสนใบชัดเจน กานสีเขียวอมน้ําตาล8
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ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 14.
สุวัตน อัศวไชยชาญและ ชนันสิริ มากสัมพันธ, บัวไทย(กรุงเทพฯ: ปลาตะเพียน ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ, 2553), 4.
6
ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 21.
7
คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ : 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535 ), 16.
8
ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 23.
5

7

ภาพที่ 1 บัวแดง (สัตตบรรณ, รัตตอุบล) ดอกบานกลางคืน
ที่มา : เสริมลาภ วสุวัต, บัวไมดอกไมประดับ, ประสานงานและเรียบเรียง โดย อุไร จิรมงคลการ, พิมพครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540), 18.

บัวขาว ดอกใหญสีขาว ในทางกวีเรียกวา เศวตอุบล โกมุท และสัตบุษย9 ดอกมีขนาด
ปานกลาง กลีบดอกชั้นในมีขนาดเล็กกวาชั้นนอก เรียงซอนกันรอบฐานรองดอกประมาณ 19-21 กลีบ
เกสรสีเหลือง กลิ่นหอมออนๆ กลีบเลี้ยงสีเขียว ใบเขียวเปนมันขอบจักรแหลมกวางลึก กานในสีเขียวปน
เหลืองมีขนสั้นนุม10

ภาพที่ 2 บัวขาว (เศวตอุบล, โกมุท, สัตบุษย)
ที่มา : คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 15.
9

คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 16.
10
ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 23.

8
บัวกินสาย หรือบัวสาย สายใหญเทาปลายนิ้วกอย เปนขนเล็กนอย ใบมนๆทองใบสี
เลือดหมู มีขน ขอบใบจักรแหลมเปนฟนเลื่อย

ภาพที่ 3 บัวกินสาย หรือบัวสาย
ที่มา : คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 16.

2.1.2 บัวสายดอกบานกลางวัน หุบตอนเย็น
ดอกจะบานตอนเชาและหุบพรอมกับการขึ้นลงของดวงอาทิตย ไดแก
บัวเผื่อน ดอกเล็กสีขาวซีด มีสีครามเปนจุดจางๆ ไมเปลี่ยนสี ดอกมีกลิ่นหอม11

ภาพที่ 4 บัวเผื่อน
ที่มา : เสริมลาภ วสุวัต, บัวไมดอกไมประดับ, ประสานงานและเรียบเรียง โดย อุไร จิรมงคลการ, พิมพครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540), 18.

11

คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 20.

9
บัวผัน
ดอกคลายบัวเผื่อน แรกบานเปนสีคราม ตอมาเปลี่ยนเปนสีมวง ชมพู หัวรับประทาน
ไดไมขม สายกินดิบได

ภาพที่ 5 บัวผัน
ที่มา
: เสริมลาภ วสุวัต, บัวไมดอกไมประดับ, ประสานงานและเรียบ โดย อุไร จิรมงคลการ, พิมพครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540), 44.

บัวขาบ ทางกวีเรียกวา บัวนิล นิลอุบล นิลุบล นิโลบล12 ดอกใหญสีมวงคราม ดอก
หอม ดอกบานตลอดวัน

ภาพที่ 6 บัวขาบ (นิลุบล นิโลบล)
ที่มา : คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535 ), 21

12

คณิตา เลขะกุล, บัวราชินแี หงไมน้ํา(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2535. พิมพเนือ่ งในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 20.

10
บัวลินจง เปนบัวสายพันธุแทพื้นเมือง ใบกลมขอบยักเล็กนอย ดอกเปนชุดและทยอย
ออก

ภาพที่ 7 บัวลินจง
ที่มา
:
เสริมลาภ วสุวัต, บัวไมดอกไมประดับ, ประสานงานและเรียบ โดย อุไร จิรมงคลการ, พิมพครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540), 156.

2.1.3 บัวสายดอกบานตลอดเวลาไมหุบ
บัวจงกลนี ดอกสีชมพูออน ขนาด 12-13 ซม. ลักษณะคลายดอกกุหลาบ เนื่องจาก
กลีบดอกดูขยุกขยิกเรียวเล็กซอนกันแนนจนไมมีเกสรตัวผูและไมมีเมล็ดสมบูรณ เกสรสั้นสีชมพูเขม มี
กลิ่นหอม ดอกบานลอยบนผิวน้ํา ใบสีเหลืองออน และสีเขียวขี้มา ขอบใบจักรกวางปลายแหลม ชอบ
สภาพน้ําลึก

ภาพที่ 8 บัวจงกลนี
ที่มา : เสริมลาภ วสุวัต, บัวไมดอกไมประดับ, ประสานงานและเรียบ โดย อุไร จิรมงคลการ, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ:
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540), 168.
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2.2 บัวหลวงหรือปทุมชาติ
บัวหลวงมีแหลงกําเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต มีกานใบและกานดอกแข็งเปนตุม
ขรุขระระคายมือและมีความยาวจนสามารถชูดอกและใบสูงพนน้ํา ภายในกานมีน้ํายางสีขาว เมื่อถูก
อากาศจะเปนเสนใย ฐานดอกรูปกรวย กลีบซอนกัน สองถึงสามชั้น กลีบดอกรวงเร็ว เกสรสีเหลือปราย
เปนตุมขาวลอมรอบ ฝกกลมมีเมล็ดอยูขางในสีเขียวอมเหลือง บัวหลวงทุกพันธุบานในตอนกลางวัน หุบ
ในเวลากลางคืน เจริญเติบโตไดดีในน้ํานิ่งที่มีการไหลเวียนถายเทได มีระดับความลึกไมเกินหาถึง สอง
เมตร13
ใบบัวหลวงมีลักษณะที่พิเศษ คือ บนผิวเปนปุมคลายหนามขนาดเล็กมาก มองไมเห็นดวย
ตา และ ยังมีสารคลายขี้ผึ้งเคลือบไว ทําใหน้ําไมสามารถเกาะติดกับใบบัวไดทําใหใบบัวไมจมน้ําหรือฉีก
ขาดงาย14
บัวหลวงในประเทศไทยมีตั้งแตโบราณมีทั้งหมดสี่ชนิด ดังนี้
2.2.1 บัวหลวงสีชมพูหรือปทุม ปทมา (สีแดงดอกลา)

ภาพที่ 9 บัวหลวงสีชมพูหรือปทุม ปทมา (สีชมพูดอกลา)
ที่มา : คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 25.

13
14

ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 24
สุวัตน อัศวไชยชาญและ ชนันสิริ มากสัมพันธ, บัวไทย(กรุงเทพฯ: ปลาตะเพียน ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ, 2553), 7
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2.2.2 บัวหลวงสีขาว หรือบุณฑริก ปุณฑริก (สีขาวดอกลา)

ภาพที่ 10 บัวหลวงสีขาว หรือบุณฑริก ปุณฑริก (สีขาวดอกลา)
ที่มา : นาบัว จังหวัดนครปฐม วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554

2.2.3 บัวหลวงสีชมพู หรือสัตตบงกช (ดอกซอน)
รูปทรงดอกตูมปอมกวาบัวหลวงดอกลา เวลาบานจะเห็นกลีบเล็กๆ สีขาวปนชมพู
ซอนอยูขางในใกลฝก สวนกลีบนอก ก็มีลักษณะเหมือนบัวหลวงดอกลา ไมคอยมีเมล็ด นาจะพบเฉพาะ
ในไทย15

ภาพที่ 11 บัวหลวงสีชมพู สัตตบงกช หรือบัวฉัตรสีแดง (สีชมพูดอกซอน)
ที่มา : นาบัว จังหวัดนครปฐม วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554

15

คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 24.
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2.2.4 บัวหลวงสีขาว สัตตบุษย หรือบัวฉัตรสีขาว (สีขาวดอกซอน)

ภาพที่ 12 บัวหลวงสีขาว สัตตบุษย หรือบัวฉัตรสีขาว (สีขาวดอกซอน)
ที่มา : คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 29.

ตารางที่ 1 สรุป ความแตกตางระหวางบัวสายกับบัวหลวง
ลักษณะทางกายภาพ
ดอก
ใบ
กานดอก กานใบ
เวลาบานของดอก
การผสมเกสร
สวนที่กินได

บัวสาย (อุบลชาติ)
ดอกตู ม ทรงเรี ย วแหลม ดอกบานขึ้ นอยู กั บ
ชนิดของบัว ดอกมีไมมีฝกบัว
ใบกลม แผแบนมีหยัก ผิวใบเรียบ น้ําเกาะติด
และจมน้ําได
ออน อวบน้ํา ภายในมียางใสๆโผลพนน้ําได
ไมมาก
มีทั้งชนิดบานกลางวันหุบกลางคืน และชนิด
บานกลางคืนหุบกลางวัน อยูไดสามถึงสี่วัน
เปนดอกสมบูรณเพศ อาศัยแมลงชวยผสม
ไหลหรือหลดบัว สวนยอดออนของลําตน

บัวหลวง (ปทุมชาติ)
ดอกตู ม ทรงป อ ม ดอกบานขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด
ของบัว ดอกไมมีฝกบัว
ใบกลมเหมื อ นกั บ จาน ผิ ว ใบเรี ย บ น้ํ า ไม
เกาะติด ไมจมน้ํา
แข็ง มีหนาม ภายในมียางใส โผลพนน้ําได
สูงมาก
บานกลางวัน หุบกลางคืน อยูไดสามถึงสี่วัน
เปนดอกสมบูรณเพศ อาศัยแมลงชวยผสม

ราก และเมล็ดในฝก
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3. ประโยชนของบัวหลวง
4.1 ประโยชนของบัวในระบบนิเวศ
4.1.1 เปนแหลงอาหารที่อยูอาศัยของพืชและสัตว
4.2.2 เปนที่หลบภัยของสัตวเล็กๆ
4.2 ประโยชนของบัวตอมนุษย
4.2.1 ดอกบัว เมล็ดบัว ไหลบัวรากบัว ใชประกอบเปนอาหารและยารักษาโรค ใบใชหอ
อาหารแทนใบตองได สวนใยบัว ใชทอเปนผืนผา
4.2.2 คนไทยยกยองใหบัว เปนตัวแทนของพระพุทธศาสนา ดังนั้นดอกบัวจึงถูกนํามาใช
เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
4.2.3 บัวถูกนําไปใชเปรียบเทียบในสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย เชน เห็นกงจักรเปน
ดอกบัว, ชางตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปด เปนตน
4.2.4
บั ว เป น ต น แบบของงานศิ ล ปะแขนงต า งๆ ทั้ ง จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม
สถาปตยกรรม วรรณกรรม และยังเปนบอเกิดของวัฒนธรรมประเพณี เชน ประเพณีโยนบัว เปนตน
4.2.5 บึงบัวเปนแหลงหาอาหารของมนุษยที่อุดมสมบูรณ
4. ความสําคัญเกี่ยวกับบัวของคนไทย
บัวเปนพืชพันธุไมน้ําชนิดหนึ่ง มีความงามเปนเลิศทั้งรูปทรง สีสัน ตลอดจนกลิ่นหอม
ละมุนละไม จึงไดรับขนานนามวาเปน ราชินีแหงไมน้ํา16 สําหรับคนไทยแลว บัว ถือวาเปนพืชน้ําที่มี
ความสํ า คั ญ และมี คุ ณ ค า เพราะเป น ไม น้ํ า ที่ มี ค วามหมายเป น สิ ริ ม งคล นิ ย มใช ป ระดั บ และเป น พื ช
เศรษฐกิจมานานแลว ดอกมีขนาดใหญ มีกลิ่มหอม ชาวพุทธใชดอกบัวบูชาพระรัตนตรัย และถือวา บัว
เปนไมประจําพระพุทธศาสนา17
ตามหลักฐานที่ถูกบันทึกในแผนศิลาจารึกเปนลายลักษณอักษรพบ ที่วัดเขากบ เมืองปากน้ํา
โพ จังหวัดนครสวรรค มีอายุราว พุทธศักราช 1897 มีถอยคําวา “ในอารามอาวาสนั้น...บัวหลายพันธุบูชา
บใหขาด” ยอมแสดงใหเห็นวา บัวมีความสําคัญและนิยมปลูกเปนไมดอกไมประดับ และดอกสําหรับบูชา
พระศาสนามาตั้งแตสมัยสุโขทัยแลว แตไมไดกลาววาเปนชนิดใด18

16

ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัตสิ าสตร ศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 14.
คณิตา เลขะกุล, บัว ราชินีแหงไมน้ํา(กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2535), 52
18
ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัตสิ าสตร ศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542),16.
17
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5. คานิยม ความเชื่อ และการนําบัวมาสรางสรรคในงานศิลปะของชนชาติอื่น
5.1. ชนชาติอียิปต
ชาวอียิปตใหความเคารพนับถือดอกบัวสายหรืออุบลชาติ วาเปนดอกไมประจําชาติ และ
ถือวาเปนสัญลักษณแหงเทพเจาผูครองฟา คือ พระอาทิตย เทพเจาองคนี้ชื่อวารา หรือเทพอามอน เปน
ลักษณะเด็กนั่งบนดอกบัวและเหตุผลที่เชื่อก็เพราะวา บัวสายจะบานพรอมๆกับการขึ้นและลงของดวง
อาทิตย19
จากภาพเขียนสีและซากโบราณสถานที่ปรักหักพังตามที่ตางๆ ในประเทศอียิปต จึงทําให
ทราบวา เมื่อประมาณ 4,000 ปที่ผานมา ภาพเขียนสีตามผนังหลุมฝงศพ สวนหัวเสา ก็เปนลายจําลองจาก
ดอกบัวสาย ศิลปะหลายแขนงของอียิปตโบราณไดรับแรงบันดาลใจและถอดแบบลวดลายมาจากบัว20

ภาพที่13 รูปโฮรัส(รา หรือเทพอามอน) นั่งบนดอกบัว
ที่มา : คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 34.

19
20

ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 29.
คณิตา เลขะกุล, บัว ราชินแี หงไมน้ํา(กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2535), 32.
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ภาพที่ 14 พระราชอาสนทองคํา พบในหองเก็บพระศพของฟาโรห
ที่มา : บรรยง บุญฤทธิ,์ มัมมี่อียิปตโบราณ (กรุงเทพฯ: พุทธบูชาการพิมพ, 2526), 147.

5.2. ชนชาติอินเดียและศรีลังกา
ชาวอินเดียและศรีลังกายกยองใหบัวหลวงเปนดอกไมประจําชาติ โดยมีประวัติเลาวา
บริเวณลุมแมน้ําสินธุ เปนบอเกิดอารยธรรมแหงแรกเริ่มของมนุษยหนึ่งในสี่ แหงของโลก มีการขุด
คนพบ ซากเมืองโบราณเกาแก มีรูปลวดลายบัวประดับประดาเปนรูปดอกบัว และจากแมน้ําสินธุนี้เอง
ความนิยมเกี่ยวกับบัว ไดแพรหลายไปในแควนตางๆของประเทศอินเดีย และเขาไปแทรกศิลปกรรม
แขนงตางๆ ตั้งแตวรรณศิลป ตลอดจนเขาไปเกี่ยวกับลัทธิศาสนาทุกลัทธิอีกดวย21
ในประเทศอินเดีย มีภาพพุทธประวัติในหินสลักในยุคกอนมีพระพุทธรูป ซึ่งกลาวได
วาเปนพุทธประวัติชุดแรกของโลก อยูระหวาง พ.ศ.300 จนถึง พ.ศ.700 ภาพเหลานี้มาจากภารหุตใน
อินเดียเหนือ สาญจีในอินเดียกลาง และอมราวดีในอินเดียใต22 ภาพหินสลักเกือบทุกภาพลวนมีรูปแบบ
สัญลักษณของดอกบัวหลวงทั้งสิ้น รูปแบบดอกบัวหลวงในภาพสลักเหลานั้น เปนดอกบัวบานขนาดใหญ
เพื่อเปนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจาเพราะสมัยนั้นคนอินเดียไมกลาที่สรางรูปเคารพเปนมนุษยจึง
ใชสัญลักษณแทน23
21
22

คณิตา เลขะกุล, บัว ราชินแี หงไมน้ํา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2535), 36.
ภาพพุทธประวัติจากหินสลัก ยุคกอนมีพระพุทธรูป พุทธทาสภิกขุ (ม.ป.ท. พิมพในงานอุปสมบทภิกษุ บุญธรรม(สุนทรวาที)

2508).
23

2508).

ภาพพุทธประวัติจากหินสลัก ยุคกอนมีพระพุทธรูป พุทธทาสภิกขุ (ม.ป.ท. พิมพในงานอุปสมบทภิกษุ บุญธรรม(สุนทรวาที)
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ตอมาเมื่อชาวอินเดียยอมรับการสรางพระพุทธรูปเปนมนุษย24 ดอกบัวถูกเปลี่ยนสถานะ
มาเปนฐานรองพระพุทธรูป โดยมีรูปแบบตามสกุลชางของสมัยนั้นๆ
สวนดานบัวในจิตรกรรม เหลือใหเห็นนอยมาก ที่เห็นไดชัด คือ จิตรกรรมฝาผนัง ถ้ําอชัน
ตา มีภาพ พระอวโลกิเตศวร ปางปทมปาณิถือดอกบัว

ภาพที่ 15 ภาพสัญลักษณการประสูติ
ที่มา : ภาพพุทธประวัติจากหินสลัก ยุคกอนมีพระพุทธรูป พุทธทาสภิกขุ (ม.ป.ท. พิมพในงานอุปสมบทภิกษุ
บุญธรรม (สุนทรวาที) 2508),

ภาพที่16 พระอวโลกิเตศวร ปางปทมปาณิ ถือดอกบัว จิตรกรรมที่ผนังถ้ําอชันตา
ที่มา : ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา, พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร [Online], accessed 10 October 2011. Available from
http:// dondream. blogspot.com.

24

กุลวดี มกราภิรมย, สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ, บรรณาธิการ, มรดกอารยธรรมโลก,พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553), 299.
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5.3 ชนชนติจีน
คนจีน เรียก ดอกบัว วา เหลียนฮวา หรือ เหอฮวา แปลงวา การปรองดอง รวมกันและ
ตอเนื่องไมจบสิ้น มีความหมายที่เปนสิริมงคล โดยตามธรรมชาติแลว ดอกบัวตางจากตนไมชนิดอื่น ที่
ตองออกดอกแลวจึงออกผล แตดอกบัวออกดอกพรอมๆ กับผลในเวลาเดียว และคงเปนสาเหตุสําคัญที่
ชาวจีน นิยมดอกบัวมาเปนสัญลักษณตางๆ 25
รูปแบบบัวในงานจิตรกรรมของจีนจะลงสีแบบบางๆ เนนการตัดเสนเปนหลัก สีที่ใชใน
สมัยกอนก็มาจากแรธาตุตางๆ จากธรรมชาติ ลวดลายบัวไมเพียงแตถูกนํามาเขียนเพื่อแสดงสัญลักษณแต
ยังเขียนประดับตกแตงบนเครื่องปนดินเผา เชน เครื่องถวยเบญจรงค เครื่องถวยลายคราม เครื่องถวยสังค
โลก เปนตน
ชาวจีนนิยมสรางงานจิตรกรรมมากกวาศิลปะแขนงอื่น เนื้อเรื่องจะเนนปรัชญา นิยมวาด
ภาพเหมือนธรรมชาติ ไมนิยมภาพเหนือธรรมชาติ 26

ภาพที่ 17 โถทรงกลมลายกอบัว ราชวงศชิง คริสตศตวรรษที่ 19 (พุทธศตวรรษที่ 24)
ที่มา : ภุชชงค จัญจรงค, เครื่องถวยเบญจรงค (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2551), 72.
25

ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 31.
กุลวดี มกราภิรมย, สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ, บรรณาธิการ, มรดกอารยธรรมโลก,พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553), 301.
26
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ภาพที่ 18 Kingfisher on Lotus 66 x 51 cm Color,ink, on skill
ที่มา : Yu Chung-Lin, The Flowers and bided paint (Taipei: Ho Kung-Shang, 1982), 171.

6. บัวในงานศิลปะไทย
ดอกไม น านาพั น ธุ ที่ ธ รรมชาติส ร า งขึ้น เพื่ อแต ง แต ม สี สั น ของโลกให ง ดงาม มี ก ลิ่ น หอม
ละมุนละไม ชวนใหนารื่นรมย มนุษยใชเปนแรงบัลดาลใจ ในการสรางสรรคงานศิลปะมายาวนาน
โดยเฉพาะดอกบัว เพื่อรักษาความงามตามธรรมชาตินั้นไวใหยั่งยืน ถึงแมวาคนไทยจะรับคติและคานิยม
ในเรื่องบัว มาจากอินเดียดวยอิทธิพลทางศาสนาก็ตาม แตการนําบัวมาเปนองคประกอบในงานศิลปกรรม
นั้น ชาวไทยมิไดเลียนแบบมาจากที่ใด หากแตสามารถนําพุทธปรัชญาหรือแกนคําสอนของพระพุทธเจา
มาแปลปริศนาจากนามธรรมออกมาในรูปลักษณของบัว ตามความคิดแบบไทยๆ และสวนใหญจะสราง
เพื่ออุทิศถวายแดสิ่งเคารพบูชาสูงสุด คือพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย โดยนํามาทั้งรูปทรงตาม
ธรรมชาติ มีการดัดแปลงลวดลายแบบศิลปะประดิษฐ 27
บัวในความหมายทางศิลปะ คือ เปนชื่อลวดลายในภาพเขียน หรือลายแกะสลักหรือปูนปน 28
ดอกบั ว หลวงนั บ ว า เป น ต น แบบของผลงานด า นพุ ท ธศิ ล ป ไ ทย ทั้ ง จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรมและ
สถาปตยกรรม

27
28

ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 89.
น.ณ ปากน้ํา, พจนานุกรมศิลป (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2522), 211-213.
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7. บัวในงานจิตรกรรมของไทย

รู ป แบบของบั ว ได เ ข า มาปรากฏอยู ใ นจิ ต รกรรมไทยครั้ ง แรก ก็ ม าจากเรื่ อ งราวทาง
พระพุทธศาสนา งานจิตรกรรมไทยในยุคแรกมีลัก ษณะรู ปแบบคล ายคลึ งกั บศิ ล ปะอิ นเดีย รวมทั้ง
รูปลักษณะการนําบัวมาเปนองคประกอบภาพดวยเชนกัน ภาพจิตรกรรมไทยที่เกาแกที่สุด เปนภาพ
พระพุทธรูป ประทับนั่งบนบัลลังกบัว มีสาวกและสตรีชั้นสูงสามคนมีรัศมีเปนรูปดอกบัวตูม ศิลปะสมัย
ศรีวิชัย อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ในถ้ําศิลปะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา29
7.1 สมัยสุโขทัย
ในสมัยประวัติศาสตร แมจะไมมีบันทึกเปนลายลักษณอักษร แตก็พบดอกบัวตาม ศาสน
สถานหลายแหง จนถึงสมัยสุโขทัยเมื่อราว 700 ปกอน ปรากฏบันทึกเปนศิลาจารึกถึงการปลูกบัวไวบูชา
พระตามวัด ในวรรณกรรมเอกสมัยสุโขทัย เรื่องไตรภูมิพระรวงซึ่งพระยาลิไททรงนิพนธ กลาวถึง
ดอกบัวเจ็ดพันธุในปาหิมพานต ซึ่งมีชื่อวา นิลุบล รัตตุบล เสตุบล จงกลนี บัวแดง บัวขาว และกมุท30
สุโขทัย ถือไดวา เปนยุคสมัยที่เกาแกที่สุด และยังมีศิลปะที่เปนหลักฐานใหเห็นจนถึง
ปจจุบันที่มี รูปแบบบัวเปนองคประกอบ คือ ภาพสลักหินฉนวนเปนลายเสนแบบขุดรองลงไป พบใน
เพดานอุโมงวัดศรีชุม อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อายุประมาณ พ.ศ.1801-2000 ลักษณะการ
สรางสรรคคลายกับศิลปะของศรีลังกา ดังนั้นรูปแบบงานมีลักษณะผสมระหวางศิลปะไทยกับศิลปะ
อินเดีย รูปแบบบัวในสมัยนั้นจะเนนเปนลายเสน ไมปรากฏการเขียนสี มุมมองก็จะมองเห็นดานขาง มี
การตัดทอนและเสริมแตงเขาไป หรือบางชิ้นก็คลี่คลายใหเห็นจากดานบนของดอกบัวแลวมีกลีบซอนกัน
บัวที่นิยมนํามาสรางงานศิลปะ คือ บัวหลวง นอกจากนี้ยังพบภาพจิตรกรรมที่เจดียราย วัดเจดียเจ็ดแถว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย เขียนขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 เรื่องอดี ตพุทธแบบเปน
พระพุทธรูป ศิลปะสุโขทัย ประทับนั่งบนบัลลังกบัว เรียงกันไปตามความยาว เปนภาพซ้ําๆกัน กลาวกัน
วา อาจเปนภาพเขียนในรูปแบบของไทยรูปแรก ซึ่งแบบและวิธีการเขียนเชนนี้ เปนที่นิยมตอเนื่อง มา
จนถึงพุทธศตวรรษที่ 2231

29

ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 178-179.
สุวัตน อัศวไชยชาญและ ชนันสิริ มากสัมพันธ, บัวไทย(กรุงเทพฯ: ปลาตะเพียน ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ, 2553), 8.
31
ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 179-180.
30
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ภาพที่19 ภาพลายเสนบนแผนศิลาชนวน เรื่องพระเจาหารอยชาติ เปนรูปเทวธรรมชาดก อยูภายในอุโมงผนังวิหาร
พระอัจนะ วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย
ที่มา : Looknu, ศิลปวัฒนธรรมสมัยกรุงสุโขทัย [Online], accessed 10 October 2011. Available from
http://www.thaigoodview. Com/node/47005.

7.2 บัวในสมัยอยุธยา
ภาพจิตรกรรมสมั ย อยุ ธ ยา นิย มแสดงภาพเลา เรื่อ งในพระพุ ทธศาสนา หรือเรื่ อ งราว
ปรําปรา สวนใหญสําหรับประดับตกแตงผนังคูหาปรางคซึ่ง เปนที่วาง ใหมีความสวยงามขึ้น เมื่อพื้นที่
เปนแผนเรียบกวาง การวางภาพเรื่องราวจึงมีการออกแบบ ที่สามารถเลาเรื่องราวที่มีความตอเนื่องกันได
เชน เรื่องราวของอดีตพุทธ พุทธประวัติ ไตรภูมิและชาดกตางๆ โดยมีองคประกอบภาพเหมาะสมเฉพาะ
เรื่อง เชน ภาพเขียนที่ฝาผนังกรุ ภายในองคพระปรางค วัดราชบูรณะ เปนภาพเขียนดวยสีสองสี เรื่องอดีต
พุทธ สันนิษฐานวา เขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) ชวงป พ.ศ.1967-1991
มีพระพุทธรูปนั่งบนบัลลังกบัวมีกลีบบัวแบบเกาแข็งไมออนชอย ซึ่งไดแบบกลีบบัวมาจากงานปฎิมา
กรรมลพบุรีโดยตรง นอกจากนี้ยังมีภาพลวดลายดอกบัวตกแตงตามชองวาง ภาพพระพุทธสาวกถือ
ดอกบัวจิตรกรรมบนแผนชินในกรุ ผนังคูหาพระสถูปเจดียใหญ วัดศรีสรรเพชญ จังหวัดอยุธยา อายุ
ประมาณ พ.ศ.2035 ภาพพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งบนดอกบัว คั่นสลับดวยอัครสาวก และลาย
ดอกบัว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตน หลังจากนั้นจีนก็
ติดตอคาขายกับจีนในสมัยอยุธยา สงผลอิทธิพลตองานจิตรกรรมในสมัยนี้ มีการเขียน
ภาพแบบ ตานกมอง (มองจากบนลงลาง) การเขียนดอกบัวเริ่มมีความออนไหวเปนไปตามธรรมชาติมาก
ขึ้น32
32

ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 181.
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ภาพที่ 20 จิตรกรรมในกรุ วัดราชบูรณะ จังหวัดอยุธยา
ที่มา : น.ณ ปากน้ํา(นามแฝง), จิตรกรรมอยุธยา(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543), 38-40.

ภาพที่ 21 ภาพดอกบัว จิตรกรรมฝาผนังภายในกรุพระปรางค วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 181.
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ภาพที่ 22 พระสาวกยืนถือดอกบัว จิตรกรรมบนแผนชินกรุผนังคูหา ภายในสถูปเจดียใหญองคทิศตะวันออก
วัดศรีสรรเพชญ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2035 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 98.

ภาพที่ 23 สมุดขอยฉบับวัดโขดทิมธาราม จังหวัดระยอง เปนภาพชายคนหนึ่งเก็บดอกบัวมาฝาก พระมาลัย
ที่มา : น.ณ ปากน้ํา (นามแฝง) และแสงอรุณ กนกพงศชัย, จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดขอย (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2528), 54-55.
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ภาพที่ 24 สมุดขอยวัดหัวกระบือ (ภาพซาย) พระอินทรพนมมือถือดอกบัว (ภาพขวา) นางอัปสรบูชาพระพุทธคุณ
พนมมือถือดอกบัว เปนภาพคูกับพระอิทร จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย
ที่มา : น.ณ ปากน้ํา (นามแฝง) และแสงอรุณ กนกพงศชัย, จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดขอย (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2528), 73.

7.3 บัวในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
รูปแบบบัวในสมัยนี้ มีสีสันมากกวาสมัยอยุธยา สีเปนพหุรงค มักเขียนรูปบัว เปนพื้นสีเขม
เพื่อใหดอกบัวดูโดดเดน งานจิตรกรรมสมัยนี้เริ่มฟนฟู ในสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งจัดวาเปน ยุคของศิลปกรรม
ไทย เรื่องราวของบัวในจิตรกรรมไทยถูกนําไปเปนองคประกอบในเรื่องราวตางๆ ทั้ง พุทธประวัติ ทศ
ชาติ เรื่องราวในวรรณคดี เชน รามเกียรติ์ หรืออิเหนา ตลอดจนเปนลวดลายประดับตกแตง ในสมัย
รัชกาลที่ 4 เริ่มมีการคาขายกับชาติตะวันตก จึงมีการนําสีมาจากตางประเทศ เชน สีเหลือง สีเขียว สีคราม
สีชาด และสีเสน ดังนั้น สีของดอกบัว จึงมีสีสันมากขึ้น เริ่มมีการสรางแสงเงาเลียนแบบธรรมชาติ ขรัว
อินโขง เปนจิตรกรไทยคนแรกที่เปลี่ยนการเขียนภาพบัวแบบเกามาเปนแบบใหม รูปแบบการเขียนจะ
เปนตะวันตก โดยนําแสงเงามาใชทําใหภาพดูเปน 3 มิติ เชน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบรมนิวาสราชวาร
วิหาร กรุงเทพฯ เนื้อหาเปนปริศนาธรรม มีความหมายลึกซึ้งถึงพุทธิปญญา เปนรูปดอกบัวขนาดใหญอยู
กลางสระ มีประชาชนลอมรอบมุงดูดอกบัว33

33

ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 185-187.
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ภาพที่ 25 พระพุทธเจาเสด็จลงจากดาวดึงส มีดอกบัวเปนฐานรองรับ จิตรกรรมฝนผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรย
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ไมปรากฎชื่อผูเขียน) จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 2
ที่มา : ธงชัย รักปทุม, ผูรวบรวม, จิตรกรรมรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, 2525. พิมพเนื่องในโอกาศ
สมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 133.

ภาพที่ 26 ภาพสระบัวในปาหิมพานต จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 2
ถายภาพโดย กมล ฉายาวัฒนะ
ที่มา : คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 99.
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ภาพที่ 27 ภาพปริศนาธรรม ดอกบัวชูดอกกลางหนองน้ํา วัดบรมนิวาสราชวารวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ที่มา : ธงชัย รักปทุม, ผูรวบรวม, จิตรกรรมรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, 2525. พิมพเนื่องในโอกาศ
สมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 133.

ภาพที่ 28 ภาพปริศนาธรรม ดอกบัวชูดอกกลางหนองน้ํา วัดบรมนิวาสราชวารวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ที่มา : ธงชัย รักปทุม, ผูรวบรวม, จิตรกรรมรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, 2525. พิมพเนื่องในโอกาศ
สมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 131.
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7.4. บัวในสมัยรัตนโกสินทรตอนปลายจนถึงปจจุบัน
ปจจุบันรูปแบบ บัว ในงานจิตรกรรมรวมสมัยมีวิวัฒนาการดานรูปแบบกาวหนาไปไกล
รูปแบบบัวถูกประยุกตในลักษณะตางๆ คงเนื่องจากความเจริญกาวหนาของโลกในดานตางๆ เปนไปตาม
กาลสมัย มีกระแสอิทธิพลที่สืบเนื่องมาโดยตลอด ทั้งบทบาททางการศึกษา การคมนาคม การคาขาย สิ่ง
เหลานี้ลวนมีความหมายจนนําไปสูความรูสึกนึกคิด สติปญญา เกิดเปนความคิดเทคนิคความรูอันแสนจะ
ล้ําคา สงผลทําใหมีการสรางสรรครูปแบบของดอกบัว ในงานจิตรกรรมไทยเปนแบบรวมสมัย โดย
พัฒนาไปตามสิ่งแวดลอม ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความนิยมในสังคม34

ภาพที่ 29 ภาพสระบัว ในเรื่องรามเกียรติ์ ตอนไมยราพณสะกัดทับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ เดิมเปน
จิตรกรรมตั้งแตสมัย รัชกาลที่ 1 แตชํารุดจนหมด จึงเขียนใหมขึ้น สมัยรัชกาลที่ 7 โดยพระเทวาภินิมมิต
(ฉาย เทียมศิลปะไทย) เปนผูควบคุม
ที่มา : คณิตา เลขะกุล, บัวราชินีแหงไมน้ํา (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ: 2535. พิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535), 99.

34

ฤดีรัตน กายราศ, บัว องคประกอบประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรมไทย(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2542), 188.
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ศิลปนไทยในปจจุบันที่รับแรงบันดาลใจมาจาก บัวมีมากมายหลายทาน แตขาพเจาจะขอยกตัว
อยางเพียงสองทาน เพื่อใหเห็นรูปแบบของการพัฒนาและสรางสรรค ไดแก ทานอาจารยพิชัย นิรนั ตและ
ทานอาจารยสมโภชน ทองแดง
พิชัย นิรันต

ภาพที่ 30 อาจารยพิชัย นิรันต
ที่มา : พิชัย นิรนั ต, สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมภาพเขียนพุทธเกษตร มหาตรีสหัสสโลกธาตุ (ม.ป.ท., 2545).

เกิด 7 กุมภาพันธ 2479 กรุงเทพฯ
ที่อยู บานเลขที่ 35 หมู 7 ตําบลตนยวน อําเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 73120
การศึกษา
พ.ศ.2497
จบมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนไพศาลศิลป
พ.ศ.2498-2499 ศึกษาศิลปะที่โรงเรียนศิลปศึกษา (วิทยาลัยชางศิลป) กรุงเทพฯ
พ.ศ.2502
อนุปริญญาบัณฑิต (จิตรกรรมประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณ
รางวัลเกียรติยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการ
พ.ศ. 2503
แสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 11 กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2504
รางวัลเกียรติยมอันดับสองเหรียญเงิน (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดง
ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 12 กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2506
รางวัลเกียรติยมอันดับหนึง่ เหรียญทอง (ประเภทจิตรกรรม) จากการแสดง
ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 14 กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2507
รางวัลเกียรติยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ประเภทจิตรกรรม) จากการ
แสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 15 กรุงเทพฯ
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พ.ศ. 2538
ไดรับพระราชทานเหรียญพระมหาชนกทองคํา จากสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ
พ.ศ. 2543
ไดรับเกียรติเชิดชูเปนนักศึกษาเกาดีเดนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2546 ได รั บ ให เ ป น ศิ ล ป น แห ง ชาติ สาขาทั ศ นศิ ล ป (จิ ต รกรรม) จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
ศิลปนแหงชาติ บุคคลสําคัญดานจิตรกรรมรวมสมัยไทย สรางสรรคผลงานเรื่องราวเกี่ยวกับบัว
ในเอกลักษณเฉพาะตัวตอเนื่องมานานกวา 50 ป โดยนําดอกบัวมาเปนสัญลักษณแหงพุทธิปญญาแทน
ความจริงที่ตนรูสึก ใหความงดงามอยางประณีต
รูปแบบของการสรางสรรค มีความหลากหลาย เนนใชมิติของแสงสี และปริมาตรน้ําหนัก มี
แสงเงาที่ซับซอน ผลงานทุกชิ้นมีความโดดเดนดวยโทนสี ที่มีความนิ่มนวลกลมกลืน ใหความรูสึกนุมลึก
โดยจะยกตัวอยางผลงานของทาน เปนตัวอยางสามภาพ คือ ภาพที่หนึ่ง ชื่อ “ดอกบัว” ภาพที่สอง ชื่อ
“เสนทางธรรม” พ.ศ.2522 ภาพที่สามชื่อ “ดวงแกว” พ.ศ.2553 ทั้งสามภาพใชเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ

ภาพที่ 31 ชื่อผลงาน “ดอกบัว” ขนาด 65 x 90 ซม. พ.ศ.2533
ที่มา : พิชยั นิรันต, สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมภาพเขียนพุทธเกษตร มหาตรีสหัสสโลกธาตุ (ม.ป.ท., 2545).
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ภาพที่ 32 ชื่อผลงาน “เสนทางธรรม” ขนาด 157 x 125 ซม. เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ พ.ศ.2522
ที่มา : พิชัย นิรันต, สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมภาพเขียนพุทธเกษตร มหาตรีสหัสสโลกธาตุ (ม.ป.ท., 2545).

ภาพที่ 33 ชื่อผลงาน “ดวงแกว” ขนาด 200 x 150 ซม. เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ พ.ศ.2553
ที่มา : พิชัย นิรันต, สูจิบัตร นิทรรศการ จิตรสังขาร (ม.ป.ท., 2545), 64.
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สมโภชน ทองแดง

ภาพที่ 34 อาจารยสมโภชน ทองแดง
ที่มา : สมโภชน ทองแดง, สูจิบัตร นิทรรศการรวมสมัย เมืองหมอง บัวหมอง (ม.ป.ท., 2548), 91.

เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2505 จังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู บานเลขที่ 2/1 หมู 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ชอยประชาอุทิศ 1 กรุงเทพฯ 10140
การศึกษา
โรงเรียนราชประชาสมาลัย ฝายมัธยมรัชดาภิเษก
วิทยาลัยชางศิลป / ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) และ ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณ
รางวัลที่หนึ่ง ประเภทเครื่องเคลือบ จากการแสดงผลงานของนักเรียน วิทยาลัยชางศิลป
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทองประเภทจิตรกรรม งานศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 31
รางวัลยอดเยี่ยมประเภทอุดมศึกษา การแสดงงานศิลปกรรม เกี่ยวกับบานในหัวขอ “บานแสน
รัก” จากบริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด
รางวั ล ยอดเยี่ ย มถ ว ยเกี ย รติ ย ศ ประกวดออกแบบวาดลายกระเบื้ อ งของบริ ษั ท สหโมเสค
อุตสาหกรรม จํากัด
โลเกียรติรางวัลที่ หนึ่งกับสาม และรางวัลชมเชยสองรางวัล การประกวดลวดลายกระเบื้อง ของ
บริษัทบริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด
รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา แสดงศิลปกรรมการปโตเลี่ยมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2
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สมโภชน ทองแดง ถือวาเปนศิลปนอีกทานหนึ่งที่เคยสรางสรรคผลงานที่รับอิทธิพลจากบัว มา
เปนแรงบัลดาลใจในการสรางสรรค ศิลปนผูนี้มีความเชื่อวา ศิลปะมีคุณคาจริง นอกจากแสดงออกทาง
ความรูสึกภายในตัวศิลปนแลว ยังตองเชื่อมโยงวัฒนธรรมบรรพบุรุษที่เคยสรางสรรคสืบตอกันมาจากรุน
สูรุน จนถึงปจจุบัน ศิลปนทานนี้มีความถนัดสรางงานแบบสัจนิยม เขาประทับใจในความงามของศิลปะ
ไทยทุกสาขา มีผลงานออกมาใหเห็นหลากหลาย
สําหรับผลงานศิลปกรรมในชุด บัวหมอง เปนการสมมติใหบัวเปนสัญลักษณหลักแทนสรรพ
ชีวิตที่ตองพึ่งพาน้ําในการดํารงชีวิต ผลงานจึงแสดงออกเปนบัวในลักษณะเหมือนจริง ภาพบัวที่สวยงาม
แสดงถึงสัญลักษณของน้ําที่อุดมสมบูรณ ดอกบัวแหงเหี่ยวเฉา แสดงถึงสัญลักษณของผลที่ไดรับจาก
ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหามลภาวะทางน้ําในปจจุบัน
โดยยกตัวอยางผลงานของทานสองภาพ คือ ภาพที่หนึ่ง ชือ่ ผลงาน “จินตนาการแหงดอกบัว”
เทคนิคสีอะคริลิคบนแผนไม ขนาดตางๆ พ.ศ.2547-2548 ภาพที่สอง ชื่อผลงาน “ความงามที่หลงเหลือ”
เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ พื้นทองคําเปลว ขนาด 190 x120 ซม. พ.ศ.2548

ภาพที่ 35 ชื่อผลงาน “จินตนาการแหงดอกบัว” เทคนิคสีอะคริลิคบนแผนไม ขนาดตางๆ พ.ศ.2547-2548
ที่มา : สมโภชน ทองแดง, สูจิบัตร นิทรรศการรวมสมัย เมืองมัว บัวหมอง (ม.ป.ท., 2548), 84.

ภาพที่ 36 ชื่อผลงาน “ความงามที่หลงเหลือ” เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 190 x120 ซม. พ.ศ.2548
ที่มา : สมโภชน ทองแดง, สูจิบัตร นิทรรศการรวมสมัย เมืองมัว - บัวหมอง (ม.ป.ท.,2548), 85.
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สรุป
การสรางสรรคผลงานของศิลปนทั้งสองทานที่ไดรับอิทธิพลมาจากรูปแบบของบัว ทั้งที่ใช
แทนคาเปนสัญลักษณ และการแปรแนวคิด โดยใชตนแบบของบัวที่เหมือนกัน แตมีเปาหมายและการ
แสดงที่ไมเหมือนกัน พิชัย นิรันต แสดงความงามของบัว โดยแทนสัญลักษณเชิงพุทธศิลป สรางสรรค
ขึ้นมาในรูปแบบที่เหนือความความเปนจริง บัวถูกลดทอนและคลี่คลายจนเปนเอกลักษณของตัวศิลปน
สมโภชน ทองแดง สรางรูปแบบบัวที่เหมือนจริงแลวสรางบรรยากาศใหมขึ้นมาตามจินตนาการของ
ศิ ล ป น ผลงานของศิ ล ป น ท า นนี้ ไ ม ไ ด เ ปลี่ ย นแปลงหรื อ คลี่ ค ลายบั ว จากธรรมชาติ แต เ พี ย งเพิ่ ม
แนวความคิดลงไปในภาพ ความงามของบัวแทนความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอม สวนบัวที่แหงเหี่ยว
แทนปญหาจากสภาพแวดลอม
ดวยความมีชื่อเสียงทางดานศิลปะของศิลปนทั้งสองทาน ซึ่งมีรูปแบบกระบวนการสรางสรรค
เกี่ย วกับ บัว หลวงใกล เ คีย งกับ แนวความคิ ด ในผลงานของข า พเจา โดยเฉพาะผลงานของ สมโถชน
ทองแดง มีแนวทางใกลเคียงและเปนแบบอยางที่ดีตอขาพเจา สามารถนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อสรางสรรค
งานศิลปะดานจิตรกรรมในรูปแบบเฉพาะตัว
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบภาพจิตรกรรมบัวในสมัยตางๆ
สมัย

ตัวอยางภาพ

แหลงที่มา

ลักษณะที่สําคัญ

สมัยสุโขทัย

ภาพลายเสนบนแผนศิลา
ฉนวน เรื่องพระเจาหารอย
ชาติ เปนรูปเทวธรรมชาดก
อยูภายในอุโมงคผนังวิหาร
พระอัจนะ วัดศรีชมุ จังหวัด
สุโขทัย35

เปนภาพดอกบัวหลวงที่
แกะสลักตามแบบภาพวาด
มุมมองใหเห็นดานขาง แสดง
ใหเห็นกลีบดอกทุกกลีบ และ
ยังคงมีลักษณะของศิลปะ
อินเดีย แตยังขาดความเปน
เอกลักษณของไทย

สมัยอยุธยาตอนตน

จิตรกรรมในกรุ
ภาพเพดานหองเรือนธาตุ ใน
36
วัดราชบูรณะ จังหวัดอยุธยา เจดี ย เ หลี่ ย มท า ยอุ โ บสถวั ด
ใหม ป ระชุ ม พล ศิ ล ปะสมั ย
พระเจาปราสาททอง37

สมัยอยุธยาตองกลาง

ภาพเพดานหองเรือนธาตุ ใน เริ่มเขียนดอกบัวเริ่มเลียนแบบ
เจดียเหลี่ยมทายอุโบสถวัด
ธรรมชาติ โดยตัดทอนเหลือ
ใหมประชุมพล ศิลปะสมัย แต ใหรูวา นี้คือดอกบัว
พระเจาปราสาททอง38

35

Looknu, ศิลปวัฒนธรรมสมัยกรุงสุโขทัย [Online], accessed 10 October 2011. Available from http://www.
thaigoodview.com/node/47005.
36
น.ณ ปากน้ํา(นามแฝง), จิตรกรรมอยุธยา(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543), 38-40.
37
น.ณ ปากน้ํา(นามแฝง), จิตรกรรมอยุธยา(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543), 50.
38
น.ณ ปากน้ํา(นามแฝง), จิตรกรรมอยุธยา(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543), 50.
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ตารางที่ 2 (ตอ)
สมัย

ตัวอยางภาพ

สมัยอยุธยาตอนปลาย

สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน

สมัยรัตนโกสินทรตอน
ปลาย

39

แหลงที่มา

ลักษณะที่สําคัญ

สมุดขอยวัดหัวกระบือ (ภาพ
ซ า ย) พระอิ น ทร พ นมมื อ ถื อ
ดอกบัว จอมเทพแหงสวรรค
ชั้น ดาวดึงส39

เป น ภาพดอกบั ว หลวง เริ่ ม
เขียนคลายดอกบัวจริง มีการ
ตัดเสนและลงสีแบบบางๆ ไม
ลงแสงเงา แต ใ ช ก ารตั ด เส น
แทนการลงน้ํ า หนั ก แบบ
ศิลปะจีน40

จิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่ง
พุ ท ไธสวรรย พิ พิ ธภั ณ ฑ
สถานแหงชาติ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ศิลปะสมัย ร. 241

รูปแบบการเขียนดอกบัวยังคง
รั บ อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะอยุ ธ ยา
ตอนปลายอยูโดยคงมีลักษณะ
การเขียนแบบจีนอยูดวย

ภาพปริ ศ นาธรรม ของพระ
อาจารยขรัวอินโขง ศิลปะ ร.
4 จิตรกรรมฝาผนังในพระ
อุ โ บสถวั ด บรมวาสราชวร
วิหาร พระนคร กรุงเทพฯ42

เปนยุคแรกที่เริ่มเปลี่ยนแปลง
การเขี ย นดอกบั ว แบบเก า ๆ
การเขียนดอกบัวเริ่มกาวหนา
มากขึ้ น พั ฒ นาจากการเขี ย น
บัวแบบประเพณีที่แคตัดเสน
แบบแบนๆมาสู รู ป แบบที่
แสดงคาน้ําหนักอยางชัดเจน

เรื่อนไทย ชมรมอนุรักษภาพจิตรกรรมไทย, สมุดขอยวัดหัวกระบือ [Online], accessed 10 October 2011. Available from
http://www.reurnthai.com/index.php?topic=2968.0.
40
น.ณ ปากน้ํา(นามแฝง), จิตรกรรมอยุธยาจากสมุดขอย(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2528), 72.
41
ธงชัย รักปทุม, ผูรวบรวม, จิตรกรรมรัตนโกสินทร(กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2525. พิมพเนื่องในโอกาสสมโภชนกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป), 6.
42
ธงชัย รักปทุม, ผูรวบรวม, จิตรกรรมรัตนโกสินทร(กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2525. พิมพเนื่องในโอกาสสมโภชนกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป), 131-133.
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ตารางที่ 2 (ตอ)
สมัย

ตัวอยางภาพ

ศิลปนปจจุบัน

แหลงที่มา

ลักษณะที่สําคัญ

สู จิ บั ต ร นิ ท ร ร ศ ก า ร
ศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ ศิลปน
แห ง ชาติ พิ ชั ย นิ รั น ต วั น ที่
18-กรกฎาคม 2554 43

ป จ จุ บั น ดอกบั ว ไม ไ ด เ ป น
เพียงแคการเขียนเพื่อประดับ
ตกแตงภาพ แตความกาวหนา
ทํ า ให ศิ ล ป น ในป จ จุ บั น นํ า
ดอกบั ว มาเป น แนวคิ ด หลั ก
ตามแบบธรรมชาติ

สูจิบัตร นิทรรศการรวมสมัย
“เมืองมัว -บัวหมอง” ผลงาน
ของ สมโภชน ทองแดง
วันที่ 6-25 กรกฎาคม พ.ศ.

รู ป แบบบั ว ถู ก พั ฒ นาให ม า
เปน สิ่งที่ศิลปนตองการเสนอ
ทั้ ง ในเรื่ อ งของสั ง คมและ
ปรัชญาชีวิต

2548

44

สรุปจากตารางการเปรียบเทียบจิตรกรรมบัวในสมัยตางๆ
จากตารางที่สองการเปรียบเทียบจิตรกรรมบัวในสมัยตางๆ จะเห็นไดวาคนไทยจะนิยมเขียน
เฉพาะดอกบัวหลวงและจะเขียนขึ้นเพื่อประดับตกแตงภายในภาพจิตรกรรมเทานั้น โดยรูปแบบบัวตั้งแต
สมัยสุโขทัย อยุธยา ชวงรัชกาลที่ 1-2 จะพยายามเลียนแบบรูปแบบของดอกบัวจากครูชาง คือการเขียน
รูปแบบบัวในสมัยสุโขทัยจะเปนเพียงลายเสน มีลักษณะของศิลปะอินเดียอยู ตอมาสมัยอยุธยาในชวงนี้ก็
ยังคงใชรูปแบบบัวรวมสมัยกับรูปแบบบัวในสมัยสุโขทัย แตเริ่มมีการเขียนสีและตัดเสน ในชวงรัชกาลที่
3 ถือไดวาเปนยุคนิยมการเขียนและลงสีดอกบัวตามแบบศิลปะจีน เนื่องจากจีนไดติดตอคาขายกับไทย
ในยุคนั้น รูปแบบบัวเริ่มเปลี่ยนไปไมมีศิลปะแบบสุโขทัยมารวมดวย โดยตัดทอนและคลี่คลายจาก
ธรรมชาติใหเหลือแคสาระของดอกบัวหลวง มองแลวรับรูวาคือดอกบัว ลักษณะยังคงเขียนแบบแบนๆ
43
44

พิชัย นิรันต, สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมภาพเขียนพุทธเกษตร มหาตรีสหัสสโลกธาตุ(ม.ป.ท.,2545).
สมโภชน ทองแดง, สูจิบัตร นิทรรศการรวมสมัย เมืองมัว - บัวหมอง (ม.ป.ท.,2548), 85.
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ไมมีมิติของแสงแลวตัดเสน ในชวงรัลกาลที่ 4 – 5 ถือไดวาเปนยุคแรกของการเขียนบัวใหมิติของแสง
เปนแบบอยางที่นิยมการเขียนแบบตะวันตก เริ่มเปลี่ยนแปลงการเขียนดอกบัวแบบเกาๆ เปนการเขียน
แบบสมจริง มาผสมผสานกับลักษณะวิธีการแบบไทยเดิม เปนการพัฒนาการเขียนบัวมาสูรูปแบบที่แสดง
คาน้ําหนักอยางชัดเจน ศิลปนที่เริ่มนําการเปลี่ยนแปลงนี้เขามา คือ พระอาจารยขรัวอินโขง จนมาถึงสมัย
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ 9 ในปจจุบัน ศิลปนเริ่มนํารูปแบบดอกบัวมาเปนแนวความหลัก ไมใชเพียงเขียน
ขึ้นเพื่อประดับตกแตงศาสนาสถานเหมือนสมัยอดีต รูปแบบดอกบัวสงอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของ
ศิลปน หลายทา นในป จ จุ บัน เกิด เปนงานสรางสรรคใ นรูปแบบต างๆ ทั้ง เขี ย นเหมื อ นจริ งตามแบบ
ธรรมชาติ หรือ ตัดทอนคลี่คลายจากความเปนจริง ศิลปนไดรับอิทธิพลจากบัว ทั้งดวยความหมายที่เปน
สิ ริ ม งคลและรู ป แบบที่ ส ง า งาม บั ว จึ ง ถู ก นํ า มาแทนค า ในสั ญ ลั ก ษณ ข องความเชื่ อ ต า งๆ ศิ ล ป น ที่
สรางสรรคงานจิตรกรรมที่รับรูปแบบบัวมาเปนประเด็นหลักที่โดดเดน ขาพเจาขอยกตังอยาง คือ พิชัย นิ
รันตและสมโภชน ทองแดงเปนตน ศิลปนทั้งสองเคยสรางสรรคผลงานที่รับรูปแบบของดอกบัวมาเปน
อิทธิพลหลัก

บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานและขัน้ ตอนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ
ในการศึ ก ษาค น คว า เพื่ อ สร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปนิ พ นธ หั ว ข อ “ชี วิ ต ในบึ ง บั ว ” ข า พเจ า ได
นําเสนอเรื่องราวของการพึ่งพาอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่รวมกันในบึงบัว มาเปนแนวคิดหลัก โดยเริ่มหา
ขอมูลจากสิ่งมีชีวิตจากระบบนิเวศในบึงบัวที่มีทั้งสัตวและพืชน้ําตางๆจากธรรมชาติ จากนั้นจึงนํามา
วิ เ คราะห ก ลั่ น กรองเพื่ อ สร า งสรรค จิต รกรรมไทยรว มสมั ย ดว ยเทคนิ ค สีอ ะคริ ลิค บนผ าใบ โดยยึ ด
หลักการสรางเอกภาพทางทัศนธาตุทางศิลปะ ไดแก เสน รูปทรง สี น้ําหนัก แสงเงา และพื้นผิว รวมถึง
ชั้นเชิงในการแสดงออก ตามแนวทางการสรางสรรคเปนหลัก ถายทอดออกมาในรูปลักษณของบึงบัว ที่มี
ใบบัววางทับซอนกัน กําหนดจังหวะชองวางเปนโครงสรางหลักของภาพ และมีดอกบัว ทั้งบัวตูม บัวบาน
ฝกบัว พืชน้ําอื่นๆ รวมถึง เขียด ปาด หอย แมลง ผีเสื้อ และ นกน้ํามาเปนรูปทรงหลักที่สรางชีวิตและการ
ดํ า รงอยู ด ว ยกั น ในองค ป ระกอบของภาพ ผลงานสร า งสรรค แ ต ล ะระยะจะมี ก ารพั ฒ นา ควบคุ ม
ปรับเปลี่ยนรูปทรง แตงเติมสีสัน ใหเปนไปตามจินตนาการของขาพเจา
ดังนั้น ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธครั้งนี้ จําเปนตองเขาใจถึงรูปแบบของผลงานกอน
ศิลปนิพนธ เพื่อนํามาวิเคราะหปรับปรุง สูการพัฒนาผลงาน
ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธมีขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้
1.วิเคราะหผลงานกอนศิลปนิพนธ
1.1 ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 1
1.2 ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 2
1.3 ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 3
1.4 ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 4
2. การดําเนินงานสรางสรรคศิลปนิพนธ
2.1 สํารวจหาขอมูล
2.1.1 บัวหลวง
2.1.2 พืชน้ําในบึงบัว
2.1.3 สัตวน้ําที่อาศัยในบึงบัว
2.1.4 ระบบนิเวศในบึงบัว
2.2 กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ
2.2.1 ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ
38
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2.2.2 ทัศนธาตุที่ใชในการสรางสรรค
2.2.3 ภาพรางแนวความคิดสูผลงานสําเร็จ
1. แนวความคิดที่ 1
2. แนวความคิดที่ 2
3. แนวความคิดที่ 3
4. แนวความคิดที่ 4
5. แนวความคิดที่ 5

1. วิเคราะหผลงานกอนศิลปนิพนธ
การพัฒนาผลงานกอนศิลปนิพนธ แบงไดสามระยะ
1.1 ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 1
ผลงานระยะแรก เปนการนําทัศนธาตุมาใช คือ เสน จุด พื้นที่วาง นํามาสรางสรรคตาม
องคประกอบที่กําหนดขึ้น พัฒนาจากรูปแบบบัวจากธรรมชาติ
จุดประสงคของการสรางสรรค เพื่อตองการถายทอดรูปแบบบัวที่เกิดจากเสนที่ตองสราง
ขึ้นมาจากสมาธิในการขีดเสนทีละเสน
องคประกอบไดมาจากธรรมชาติโดยตรง โดยไปบันทึกภาพบัวในบึง ชวงเวลาประมาณสายๆ
แดดจะสองกระทบใบบัวจนเกิดเปนเงาสะทอนลงในน้ํา แลวถอดเปนลายเสนตามรูปทรงของบัว โดยใช
เทคนิควาดเสนดวยปากกาดําบนกระดาษสา เกิดเปนรูปทรง เสนแรกเริ่มจากตรงกลางของใบบัว สวนน้ํา
ก็เกิดจากการวนเสนเปนวงกลมจากเล็กไปหาใหญ คลายรูปกนหอยดวยดินสอดํา เพื่อใหเห็นน้ําหนัก
แยกกันระหวางลายใบบัวกับลายน้ํา ในสวนที่เปนเงาดําเกิดจากการขีดเสนซ้ําๆกัน มีการผลักระยะดวย
ความถี่ของเสน เสนในงานมี เสนโคง เสนหยัก
จุดเดน อยูที่ความแปลกใหมของเสนปากกา ทุกเสนดูเหมือนเคลื่อนไหว
จุดดอยของงาน คือ เสนที่เกิดจากปากกา ดูไมนุมนวล สวนคาน้ําหนักเขมในงานเปนเงาของ
ใบบัว ก็ตัดกันกับใบบัวจนเกินไป ไมมีน้ําหนักในระยะที่สาม
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ภาพที่ 37 เสนปากกาดําบนกระดาษ สรางสรรคในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553

ภาพที่ 38 เสนปากกาดําบนกระดาษสรางสรรค ในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553
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ภาพที่ 39 เสนปากกาดําบนกระดาษ สรางสรรคในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553

1.2 ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 2
ผลงานระยะนี้ เป น การนํ า ทั ศ นธาตุ ม าใช คื อ เส น จุ ด พื้ น ที่ ว า ง นํ า มาสร า งสรรค ต าม
องคประกอบที่กําหนดขึ้น พัฒนาจากรูปแบบบัวจากธรรมชาติ
จุดประสงคของการสรางสรรค เพื่อตองการถายทอดรูปแบบบัวที่เกิดจากเสนที่ตองสราง
ขึ้นมาจากสมาธิในการขีดเสนทีละเสน
องคประกอบ มีการเปลี่ยนแปลงดานที่แตกตางจากระยะที่หนึ่ง คือ มีการตัดทอน คลี่คลาย
จากรูปแบบเดิม โดยเปลี่ยนแปลงทั้งองคประกอบและเทคนิค จากที่เปนกลุมของใบบัวและดอกบัว เหลือ
เพียงแคใบบัวใบเดียว แตยังคงใชแสงเงาแบบเดิม ใชเทคนิคการตัดเสนพูกันดวยหมึกจีนแทนปากกา เพื่อ
ลดความแข็งของเสน เปลี่ยนจากกระดาษสาเปนกระดาษสีสองหนาแบบบางสีเทาเขียวเพื่อใหภาพดู
กลมกลืนกัน ตัดเสนจนเกิดเปนรูปทรง เสนแรกเริ่มจากตรงกลางของใบบัว สวนน้ําก็เกิดจากการวน
เสนเปนวงกลมจากเล็กไปหาใหญ คลายรูปกนหอยดวยดินสอดํา เพื่อใหเห็นน้ําหนักแยกกันระหวางลาย

42
ใบบัวกับลายน้ํา ในสวนที่เปนเงาดําเกิดจากการขีดเสนซ้ําๆกัน มีการผลักระยะดวยความถี่ของเสน เสน
ในงานมี เสนโคง เสนหยัก
จุดเดนอยูที่ความออนชอยของเสนดวยพูกัน ทุกเสนดูเหมือนเคลื่อนไหว
จุดดอยอยูที่การตัดเสนเล็กเกินไปและมีขนาดเดียวกัน ควรจะเพิ่มใหหลากหลายขนาด
เพื่อใหดูมีระยะมากขึ้น และกระดาษที่นํามาใชเปนสีเทาเขียวตัดกับเสนสีดําแลวทําใหดูกลืนกันไปหมด
แถบจะมองไมเห็น

ภาพที่ 40 หมึกจีนบนกระดาษ สรางสรรคในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553
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ภาพที่ 41 หมึกจีนบนกระดาษ สรางสรรคในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553

ภาพที่ 42 หมึกจีนบนกระดาษ สรางสรรคในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553
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1.3 ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 3
ผลงานระยะนี้ เป น การนํ า ทั ศ นธาตุ ม าใช คื อ รู ป ทรง พื้ น ที่ ว า ง นํ า มาสร า งสรรค ต าม
องคประกอบที่กําหนดขึ้น พัฒนาจากรูปแบบบัวจากธรรมชาติ
ผลงานระยะนี้หลีกหนีการตัดเสน
แบบเดิม กลายมาเปนการลงน้ําหนักดวยดินสอดําบนกระดาษธรรมดาและเทคนิคการพับสีมารวมดวย
จุดประสงคของการสรางสรรค เพื่อตองการถายทอดรูปแบบบึงบัวที่เกิดจากการแรงเงาให
เกิดเปนน้ําหนัก
องคประกอบ เรื่องราวที่นําเสนอเปนเรื่องของการพึ่งพาอาศัย ของสัตวในบึงบัวเนนพื้นหลัง
เพื่อใหบัวดูเดน กําจัดพื้นที่วางโดยเนนน้ําหนักระยะตางๆ
จุดเดนของภาพดูมีระยะใกล กลาง ไกล มีรายละเอียดของเรื่องราวมากขึ้น
จุดดอยของภาพ ลายน้ํากับใบบัวมีความเดนชัดเทาๆกันเกินไป ควรลดความชัดของน้ําลง
เพื่อใหใบบัวดูเดนขึ้นกวาเดิม

ภาพที่ 43 แรงเงาดวยดินสอดําบนกระดาษ สรางสรรคในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553
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ภาพที่ 44 แรงเงาดวยดินสอดําบนกระดาษ สรางสรรคในชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553

1.4 ผลงานกอนศิลปนิพนธระยะที่ 4
ผลงานระยะนี้ แตกตางจากระยะที่ ผานมาทั้งหมด เพราะเปนการใชสีสันที่หลากหลายมาใช
ในการสรางสรรค
จุดประสงคของการสรางสรรค เพื่อนําเสนอเรื่องราวของธรรมชาติในบึงบัวที่มีสิ่งมีชีวิต
อาศัยอยูมากมาย มีความงดงามเสมือนความฝน ใชโทนสีฟาเขียน เหลือบชมพู บางภาพก็สีเขียวนําสีฟา
บางภาพสีฟานําสีเขียวขึ้นอยูกับอารมณในชวงนั้นของขาพเจา ผลงานดูออนหวาน นุมนวล ใชเทคนิคสี
อะคริลิคบนผาใบ
องคประกอบ จัดภาพแบบอสมมาตร ในภาพมีการเนนจุดเดนจุดรองเพื่อใหดูเหมาะสมกับ
องคประกอบ มีการประสานกันของทัศนธาตุ ไดแก น้ําหนักออนแก ที่วาง ลักษณะพื้นผิว รูปรางรูปทรง
ทําใหภาพเกิดความเคลื่อนไหวอยางสนุกสนาน ดึงดูดสายตาจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง มีการวางจังหวะ
ของใบและดอกอยางลงตัว เมื่อดูโดยรวมแลวมีการประสานระหวางรูปทรง ทําใหภาพบึงบัวดูมีชีวิต
สะทอนการพึ่งพาอาศัยกันทุกชีวิตในบึงบัวอยางสมบูรณ
จุดเดน ผลงานในระยะนี้ เปนเรื่องของโทนสีที่นํามาใชซึ่งดึงดูดสายตาดวยสีสันที่ออนหวาน
และสดใสไดเปนอยางดี บวกกับลีลาของบัวและสิ่งมีชีวิตตางๆทําใหภาพดูมีชีวิตชีวามากขึ้น
จุดดอย บางภาพไมเนนระยะภาพจึงดูแบน เวนพื้นที่วางนอยมากจนทําใหงานดูอึดอัดและ
แนนมาก
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ภาพที่ 45 ชื่อผลงาน “บึงบัว” เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 120 x 90 ซม.สรางสรรคในชวงเดือนพฤษจิกายน
พ.ศ.2553

ภาพที่ 46 ชื่อผลงาน “บึงบัว” เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 80 x 60 ซม.สรางสรรคในชวงเดือนพฤษจิกายน
พ.ศ.2553
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ภาพที่ 47 ชื่อผลงาน “มุมหนึ่งในบึงบัว” เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 50 x 40 ซม.สรางสรรคในชวงเดือนมกราคม
พ.ศ.2554

ภาพที่ 48 ชื่อผลงาน “มุมหนึ่งในบึงบัว” เทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 100 x 80 ซม.สรางสรรคในชวงเดือนมีนาคม
พ.ศ.2554
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ตารางที่ 3 การพัฒนาผลงานกอนศิลปนิพนธ
ระยะ
รูปภาพ

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 4

ภาพผลงาน

แนวคิด

บัวที่เกิดจากเสนที่สราง บัวที่เกิดจากเสนที่
ขึ้นจากสมาธิ
สรางขึ้นจากสมาธิ

มองเห็นสัตวในบึงบัว

ถายทอดการดํารงชีวิต
ของสัตวในบึงบัว

เทคนิค

ปากกาดําบนกระดาษ

หมึกจีนบนกระดาษ

ดินสอดําบนกระดาษ

สีอะคริลิคบนผาใบ

จุดเดน

ความเคลื่อนไหวของ
เสน
เสนดูแข็ง

ความออนซอยและ
เคลื่อนไหวของเสน
มองเสนแตละเสนไม
เห็น
เพิ่มความหนาของ
เสน ใหมีขนาดใหญ
ขึ้น

ภาพมีระยะใกล กลาง โทนสีที่สดใสและลีลา
ไกล และมิติของรูปทรง การเคลือ่ นไหนของสัตว
ลายน้ําเดนชัดมาก
ภาพดูแบน อัดแนนมาก

จุดดอย
การพัฒนา

เปลี่ยนจากการใช
ปากกา
เพิ่มมิติของภาพ

ลดรายละเอียดของภาพ ปรับองคประกอบใหดู
ควรใชสีแทนขาวดํา
แคบลง
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2. การดําเนินงานสรางสรรคศิลปนิพนธ
2.1 สํารวจหาขอมูล
2.1.1 บัวหลวง
แหลงขอมูลภาคสนาม
1. นาบัว อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
2. อินเทอรเน็ต
ในการสรางสรรคศิลปนิพนธในหัวขอ “ชีวิตในบึงบัว” ไดใชรูปแบบบัวหลวงมา
เปนพื้นฐานของแนวความคิด เพราะบัวหลวงมีลักษณะโครงสรางที่ดูแข็งแรงกวาบัวสาย ลําตนโผล
ขึ้นมาพนผิวน้ําไดสูง ใบมีขนาดใหญ เปนรมเงาใหสิ่งมีชีวิตนานาชนิดมาพึ่งพาอาศัย ดูรายละเอียดของ
บัวหลวงไดกลาวไวในบทที่สอง

ภาพที่ 49 บึงบัวหลวง ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิดที่ 1
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ภาพที่ 50 บึงบัวหลวง ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิดที่ 2

ภาพที่ 51 บึงบัวหลวง ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิดที่ 3
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ภาพที่ 52 บึงบัวหลวง ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิดที่ 4

ภาพที่ 53 บึงบัวหลวง ศึกษาชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

52

ภาพที่ 54 บึงบัวหลวง ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

ภาพที่ 55 หยดน้ําบนใบบัว ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

53

ภาพที่ 56 ดอกบัวหลวง ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

ภาพที่ 57 ฝกบัวหลวง ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

54

ภาพที่ 58 ดอกบัวหลวง ตนแบบภาพรางแนวความคิด
ที่มา : Zantha, บัวหลวงที่ทะเลสาป Baidangdian,Hebei, [Online], accessed 11 October 2011. Available from
http://www.pantip.com/cafe/ gallery/topic/G3664558/G3664558.html.

ภาพที่ 59 ดอกบัวหลวง ตนแบบภาพรางแนวความคิด
ที่มา : Zantha, บัวหลวงที่ทะเลสาป Baidangdian,Hebei, [Online], accessed 11 October 2011. Available from
http:// www.pantip.com/cafe/ gallery/topic/G3664558/G3664558.html.
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2.1.2 พืชน้ําในบึงบัว
แหลงขอมูลภาคเอกสาร
1. หองสมุดสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2. อินเตอรเน็ต
แหลงขอมูลภาคสนาม
1. พิพิธภัณฑบัว จังหวัดปทุมธานี
2. นาบัว อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
พืชน้ํามีแพรกระจายอยูหลากหลายชนิดในบึงบัว มีทั้งพืชใตน้ํา พืชโผลเหนือน้ํา พืช
ลอยน้ํา อยางเชน ผักบุง สาหรายหางกระรอก สาหรายไฟ บัวบา แหน ไขน้ํา จอก เปนตน
พืชน้ําใหประโยชนตอบัว
1. พืชลอยเหนือผิว น้ําจําพวก จอก แหน ผักบุง บัว บา ไขน้ํา จะชวยในลดปริมาณ
แสงแดดที่สองลงในบึงบัวเพราะหากแสงแดดสองลงน้ํามากเกินไป ก็จะทําใหน้ํารอน เกิดตะไครงายจน
น้ําขุนเขียว แตพืชลอยน้ําตองมีในปริมาณที่พอดีถามากไปก็จะทําใหบัว ขาดออกชิเจน45
2. พืชใตน้ํา จําพวกสาหราย เปนตัวสรางออกซิเจนใหแกบัว แตที่สําคัญกวานั้น คือจะ
ชวยลดปริมาณตะไครน้ําได เพราะมันจะผลิตคารบอนไดออกไซดและผลิตออกซิเจนใหกับบัวและพืช
อื่นๆในน้ําสามารถสังเคราะหแสงได และจะชวยใหน้ําใส 46และยังมีประโยชนตอสัตวน้ํา
3. พืชริมน้ํา พืชเหลานี้จะชวยใหบึงบัวมีความโดดเดนมากขึ้น เพราะมีสวนที่โผลพน
น้ํา47

ภาพที่ 60 จอกหูหนู ศึกษาชวง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

45

เสนีย รักษขิตวัน, ปลูกบัว, อุไร จิรมงคล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2543), 89-90.
เสนีย รักษขิตวัน, ปลูกบัว, อุไร จิรมงคล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2543), 90.
47
เสนีย รักษขิตวัน, ปลูกบัว, อุไร จิรมงคล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2543), 91.
46
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ภาพที่ 61 จอก ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

ภาพที่ 62 ไขน้ํา, แหน ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

ภาพที่ 63 สาหรายหางกระรอก ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
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ภาพที่ 64 ผักบุง ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

ภาพที่ 65 บัวฮาวาย ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
ที่มา : เสนีย รักษขิตวัน, ปลูกบัว, อุไร จิรมงคล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2543),
104.

ภาพที่ 66 บัวปอปป ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
ที่มา : เสนีย รักษขิตวัน, ปลูกบัว, อุไร จิรมงคล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2543),
104.
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ภาพที่ 67 บัวบา ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

ภาพที่ 68 อเมซอนใบพาย พืชน้ําริมบึงบัว ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
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2.1.3 สัตวที่อาศัยในบึงบัว
แหลงขอมูลภาคเอกสาร
1. หองสมุดสนามจันทร
2. อินเทอรเน็ต
แหลงขอมูลภาคสนาม
นาบัว อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐมและ บอบัว จังหวัดสุราษฎรธานี
ในบึงบัวมีความอุดมสมบูรณมาก ทั้งเปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของสัตวนานาชนิด
สัตวที่ชอบมาอยูในบึงบัวมีมากมายหลาย ดังนั้นขาพเจาขอนําเสนอเฉพาะชนิดที่ขาพเจาเคยเห็น นํามา
สรางสรรคในงานศิลปะเทานั้น แตเนื่องจากสัตวบางชนิดหาดูไดยากในปจจุบัน ขาพเจาจึงคนหาใน
อินเทอรเน็ตเปนหลัก สัตวเล็กๆที่มาอาศัยในบึงบัวก็มีทั้งคุณและโทษตอบึงบัว อาทิเชน หนอนพับใบ
หนอนผีเสื้อ สัตวพวกนี้ก็มีทั้งขอเสียขอดี คือเมื่อตอนเปนหนอนจะกัดกินใบบัวดอกบัวแตเมื่อกลายเปน
ผีเสื้อ ก็ชวยผสมเกสรใหดอกบัวและยังเปนอาหารให นก กบ เขียด สวนหอย ทั้งหอยขม หอยโขง คือ
เมื่อเปนตัวออนจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบออนบัว แตจะเปนตัวบอกไดดีเลยวาน้ําในบึงบัวเสียหรือเปลา ถา
เสียหอยจะมาอยูริมๆบึงบั ว และยังเป นอาหารที่ดี ของ นกกระยาง อีกดว ย สวนพวกแมลงอื่นๆเชน
ตั๊กแตน แมลงปอ ไมมีประโยชนอะไรกับบัว แตเปนอาหารให นก หลากหลายชนิด เมื่อสัตวเล็กๆชนิด
ตางๆ มาหาอาหารกินก็ถายมูล กลายเปนปุยที่ดีใหกับบัว สัตวบางชนิดก็มาเพียงเพื่อหลบภัยและกินน้ําใน
บึงบัวเทานั้น

ภาพที่ 69 นกกระเต็น ชอบเกาะตามกานบัวใบบัว ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
ที่มา : Group Blog, นกกระเต็นนอยธรรมดา [Online], accessed 11 October 2011. Available from http://
www.bloggang.com /mainblog.php?id=hana&month=16-12-2006&group=9&gblog=6.
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ภาพที่ 70 นกกระเต็นหลังดํา ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
ที่มา : IronBird, Full Version: ภาพเกา ๆ นกเกา ๆ [online], accessed 11 December 2011. Available form http://www.konrakmeed.
com/ webboard/upload/lofiversion/index.php?t10065.html.

ภาพที่ 71 นกกระเต็นหัวดํา ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
ที่มา : Photographer MonMan, Post subject: มอมแมม...รวมฮิตติดบอรด 2009 [online], accessed 11 December 2011. Available form
http://www.thaiflight. com/mach/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=372549.

ภาพที่ 72 นกกระจอกตาล ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ชอบเกาะตามกานบัวใบบัว ตนแบบของภาพราง
แนวความคิด
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ภาพที่ 73 นกกระยาง ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554

ภาพที่ 74 หนอน ศึกษาชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

ภาพที่ 75 หนอนผีเสื้อ ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
ที่มา : ดร.เสริมลาภ วสุวัต, ไมดอกไมประดับ, ประสานงานและเรียบเรียง โดย อุไร จิรมงคลการ, พิมพครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540, 47.
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ภาพที่ 76 ผีเสื้อ ศึกษาชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

ภาพที่ 77 ผีเสื้อ ศึกษาชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

ภาพที่ 78 ตั๊กแตนปาทังกา ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
ที่มา : Bonjour, วงจรชีวิตของตั๊กแตนนอย [online], accessed 11 December 2011. Available form http://
tukkatan33.blogspot.com/2010/01/blog-post_8401.html.
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ภาพที่ 79 แมลงปอ ศึกษาชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554ตนแบบของภาพรางแนวความคิด

ภาพที่80 เขียดบัว ตนแบบภาพรางแนวความคิด
ที่มา : Pla-game, เขียดบัว [Online], accessed 11 October 2011. Available from http://www.pla-game.com/
pla/index. php?YYY=0;topic=5359.

ภาพที่ 81 ปาดบาน ศึกษาชวงเดือนมิถุนายนพ.ศ.2554ตนแบบภาพรางแนวความคิด
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ภาพที่82 เขียดบัว ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
ที่มา : My Biodiversity , เขียดบัว หรือเขียดจิก [online], accessed 11 December 2011. Available form
http://www.biogang. net/biodiversity_ view. php?menu=biodiversity&uid=19188&id=124034.

ภาพที่ 83 ไขหอยเชอรี่ ศึกษาชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ตนแบบภาพรางแนวความคิด

ภาพที่ 84 หอย ตนแบบของภาพรางแนวความคิด
ที่มา : ดร.เสริมลาภ วสุวัต, บัวไมดอกไมประดับ, ประสานงานและเรียบเรียง โดย อุไร จิรมงคลการ, พิมพครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540, 47.
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2.1.4 ระบบนิเวศในบึงบัว
ระบบนิเวศภายในบึงบัว ประกอบดวยสิ่งมีชีวิตจํานวนมากไดแก สัตว พืชน้ํา สิ่งเหลานี้
ลวนมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน ตางฝายตางตองพึ่งพาอาศัยกันซึ่งกันและกัน ดังนั้นภายในบึงบัวจึงมีทั้ง
ผูผลิต ผูบริโภค ผูยอยสลาย
บทบาทและหนาที่ สิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศในบึงบัว มีความสัมพันธที่เห็นไดชัด คือ
การกินกันเปนทอดๆ เชน บัวถูกผีเสื้อดูดกินเกสร ผีเสื้อถูกเขียดกิน เขียดถูกนกกระสากิน เปนตน จาก
ตัวอยางแสดงใหเห็นวา หวงโซอาหารภายในบึงบัว สัตวบางชนิดจะบริโภคทั้งพืชทั้งสัตว จะเห็นไดวา
ระบบนิเ วศในบึงบั ว จะคอ นข างสมดุล ไมต องรับสารจากนอกระบบ ยกเว น จากดวงอาทิตย เพราะ
ผูบริโภคแตละชนิดสามารถกินอาหารไดหลายอยาง ดังนั้นเมื่อชนิดใดหายไปจากระบบนิเวศในบึงบัว
ผูบริโภคก็ยังหาอยางอื่นกินได
คุณสมบัติของน้ําในบึงบัว ถือวาเปนตัวกลางในกระบวนการตางๆของสิ่งมีชีวิตในบึงบัว
น้ําจะมีการหมุนเวียนจากสิ่งแวดลอมเขาสูตนบัวและพืชน้ําชนิดอื่นๆเพื่อหลอเลี้ยงใหมีชีวิตที่เจริญเติบโต
อยางสมบูรณ โดยการดูดซึมผานทางราก และเมื่อโดนแสงอาทิตยพืชเหลานี้ก็จะคายน้ําออกมาทางใบ
เปนอาหารใหแมลงเล็กมากิน ในน้ําถือวาชวยเกื้อกูลการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยในบึงบัว
แสงสวางจากดวงอาทิตย บัวเมื่อไดรับแสงสวางที่เพียงพอจะมีการเจริญเติบโตไดดี
และที่สําคัญดอกจะมีจํานวนมากตลอดป
เนื่องจากในบึงบัวมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่อยูตลอดเวลา คือ เมื่อบัวเจริญเติบโตเต็มที่
พรอมๆกัน เวลาดอยก็อาจดอยพรอมกัน ทั้งบอ เพื่อรอการเจริญเติบโตใหม ทํ าใหสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆในบึงบัว เพราะตองปรับตัวใหมหรืออาจตองหาที่อยูใหมก็ได
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2.2 กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ
เนื่องจากผลงานขอขาพเจามีขั้นตอนกระบวนการสรางสรรครวมทั้งทัศนธาตุที่นํามาใชใน
ผลงานศิลปนิพนธ ใชลักษณะและขั้นตอนเหมือนกันทัง้ หาภาพ ขาพเจาจึงอธิบายรายละเอียดโดยรวม
ดังนี้
รูปแบบ เปนงานจิตรกรรมไทยรวมสมัย การนําเสนอเปนเพียงสวนหนึ่งในบึงบัว มุมมอง
โดยจะมองเห็นจากดานหนา
เทคนิค ขาพเจาใชเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
2.2.1 ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ
ขั้นตอนการรางแนวความคิด
นําขอมูลทั้งหมดมารวบรวมแลวรางแนวความคิดจัดเปนองคประกอบของบึงบัวที่มี
สิ่งมีชีวิตตางๆอาศัยอยูดว ยลายเสนแบบงายๆเพื่อกําหนดรูปทรงและพืน้ ที่วางภายในงาน แตละภาพจะมี
การจัดองคประกอบที่ใกลเคียงกันแตจะมีความแตกตางกันอยู ซึ่งขาพเจาไดบรรยายไวใตภาพรางทัง้ หา
ภาพแลวในหนาที่ 70-84
ขั้นตอนการสรางรูปทรง
ในการสรางรูปทรงแตละรูปทรง ไดดูแบบมาจากภาพบึงบัว ใบบัว ดอกบัว รวมทั้ง
สวนอื่นๆของบัว และสิ่งมีชีวิตตางๆภายในบึงบัวมาจากภาพของจริง จากนั้นก็นํามาถอดใหเปนโครงเสน
เหมือนงานจิตรกรรมไทย สวนไหนที่ไมสวยงามขาพเจาก็ปรับเปลี่ยนใหมใหสวยงามมากขึ้น ตัดทอน
บางสวนทิ่งไป เพื่อใหงายตอการขึ้นรูปและลงสี
ขั้นตอนการขึ้นรูป
นําภาพรางลายเสนที่สมบูรณแบบ มาขยายแบบเทียบสัดสวน บนแบบรางเปนชอง
สี่เหลี่ยมเทาๆกันทุกชอง จากนั้นก็มาขยายตามแบบที่เทียบสัดสวนลงบนเฟรมผาในที่เตรียมไวใหมี
จํานวนชองเทากันกับบนแบบราง แลววาดภาพลงบนชองตามแบบรางแนวความคิด
ขั้นตอนการลงสี
เนื่องจากสีอะคริลิคที่นํามาสรางสรรคในงานบางสีเปนสีที่ถูกผสมพิเศษขึ้น ขาพเจาจึง
ตองบอกชื่อสี ที่ใชในงานดวย ดังนี้ สีฟา (BLEU VERT) สีเขียว (ANITIQUE GREEN) สีเขียวอมฟา (CELADON)
น้ําเงินเขม (PRUSSIAN BLUE HUE) สีสมแดง (ROSE PINK) สีเหลือง(YELLOW LIGHT) สีน้ําตาลแดง(INDIAN RED
OXIDE) สีมวงชมพู(PLUM PINK) สีเขียวออน(GALERIA) สีสม(CADMIUM SCARLET) สีขาว(TITANIUM WHITE) สี
มวง (VIOLET) สีดํา(CARBON BLACK) สีชมพู(ROUGE PRIMAIRE)
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1. เริ่มลงสีในสวนที่เปนบริเวณพื้นน้ําดวย สีเขียว (ANITIQUE GREEN) ผสมน้ําเงินเขม
(PRUSSIAN BLUE HUE) แลวใชสีเขียวอมฟา (CELADON) แตมใหเหมือนเปนตนแหนที่ลอยอยูบนน้ํา สวนที่
ตองการใหสวางก็ผสมสีเหลืองลงไป
2. ลงสีใบบัวโดยเริ่มจากสีฟา(BLEU VERT) ผสมขาวและเขียว (SAP GREEN) ทั้งใบโดยไม
ตองไลน้ําหนักสี สวนปลายของใบใชสีชมพู (ROUGE PRIMAIRE) ผสมเหลือง (YELLOW LIGHT) เล็กนอย
จากนั้นก็ใชสีฟา (BLEU VERT) ไลน้ําหนักสีชั้นแรกโดยเวนสวนลายเสนของใบบัวไว ลงสีใบบัวชั้นที่สอง
ใชสีสีฟา (BLEU VERT) ผสม น้ําเงินเขม (PRUSSIAN BLUE HUE) เพื่อเนนน้ําอีกครั้งสวนไหนที่ลงก็ใสสีน้ําเงิน
ใหเยอะกวาสีฟา ทั้งภาพ
3. ลงสีดอกบัว เพื่อใหดอกบัวมีสีสดใส ตองลงสีขาวกอน จากนั้นก็ใชสีสมแดง (ROSE
PINK) ผสม สีขาว (TITANIUM WHITE) ลงโดยรวมกอนโดยไลใหสีเขมอยูตรงปลายกลีบสวนโคนกลีบดอกใช
สีขาว (TITANIUM WHITE) ผสม สีเหลือง (YELLOW LIGHT) ใหสีขาวมากกวาสีเหลือง สุดทายก็ใชสีชมพู
(ROUGE PRIMAIRE) ผสมน้ํามากลูบทับลงบนกลีบดอกอีกครั้งเพื่อใหภาพดูอมชมพูมาขึ้น ลงสีทองในสวนที่
เปนเกสรแลวตัดเสน สวนที่เปนฝกบัวก็ใชสีสีน้ําตาลแดง (INDIAN RED สวนไหนที่ตองการใหดูลึกก็ผสม
ดําเขาไป
4. เมื่อลงสีใบและดอกบัวแลวก็เริ่มลงสีสัตวและพืชน้ําอื่นๆในบึงบัว โดยใชสีในโทน
ของใบและดอกบัว เก็บรายละเอียดของภาพ ตัดเสนในบางสวนที่ตองการใหภาพเดนมากขึ้น ใชสีของ
ดอกบัวแตมทุกสวนของภาพเพื่อใหดูเกิดความกลมกลืนของโทนสี
2.2.2 ทัศนธาตุที่ใชในการสรางสรรค
ทัศนธาตุ ที่ชวยในการถายทอดความงามในการสรางสรรค มีดังนี้
1. รูปทรง ถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุด การควบคุมปรับเปลี่ยน ลดทอนความจริง
บางอยางจากธรรมชาติใหเปนรูปทรงธรรมชาติตามจินตนาการ ตกแตงเพิ่มทั้งลักษณะของใบบัวดอกบัว
และสิ่งมีชีวิตตางๆ ถายทอดเรื่องราวในบึงบัว รูปทรงที่มีลักษณะแตกตางกันนั้นทําใหเห็นความกวาง
ความสูง ความลึก ภายในภาพ เพื่อใหรูสึกถึง วิถีชีวิตที่มีความสัมพันธเกี่ยวของพึ่งพาอาศัยกันของรูปทรง
ตางๆภายในภาพ
2. เสน ภายในงานสรางสรรคของขาพเจามีสองลักษณะ ดังนี้
2.1 เสนโครงสราง จะมองไมเห็นดวยตา เปนเสนในจินตนาการ เสนชนิดนี้จะ
เดินทางดวยความรูสึก สามารถปะติดปะตอเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได เพื่อกําหนด
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ขอบเขตของพื้นที่วาง รูปทรงและสี48
2.2 เสนที่สรางเปนรูปทรง แตละรูปทรง เปนเสนที่สรางแบบงายๆ สวนใหญ
ภายในงานจะเปนเสนโคง ที่เห็นไดอยางชัดเจน มีเสนตรงบางเพียงเล็กนอย เสนตรงจะอยูในสวนของ
กานใบกานดอกและขาของสัตว เสนที่อยูในงานมีทั้งเกิดจากการตัดเสน และเสนที่เกิดจากการระบาย
น้ําหนักเปนแถบเสนในสวนละเอียดของรูปทรง
3. สีและน้ําหนัก
3.1 สีโดยรวม เปนสีโทนเย็น คือ สีฟาเขียว เหลือบชมพูอมเหลือง เนื่อง
จากสีฟา หมายถึง ความปลอดโปรงโลงใจ ผอนคลาย สงบ สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น เย็นสบาย ชุม
ชื่น สีชมพู หมายถึง ความงดงามออนโยน ดังนั้นขาพเจาจึงใชสีเหลานี้เพื่อใหตรงกับแนวความคิด ที่
ตองการแสดงใหเห็นถึงความผอนคลาย สดชื่น สดใส และอุดมสมบูรณ ถาพิจารณาสวนละเอียด ขาพเจา
จะใชสี อยูในวรรณะเย็นประมาณ 80 เปอรเซ็นต สวนสีวรรณะรอนประมาณ 20 เปอรเซ็นต จะอยูใน
สวนที่เปนดอกและสัตวบางชนิด บรรยากาศโดยรวมในบึงบัวอยูชวงเวลา ไมเชาและไมเที่ยง ดอกบัวจะมี
สีชมพูอมสมเหลือบสีเหลืองเล็กนอย มีการใสสีของดอกบัวแทรกกระจายไปในบางสวนของใบบัว
เพื่อใหภาพรวมเกิดความกลมกลืนและมีเอกภาพของสีที่สมบูรณยิ่งขึ้น มีการใชสีทองในสวนของเกสร
ดอกบัว เพื่อเนนใหดอกบัวมีความงดงามมากขึ้น
3.2 น้ําหนักของสี มีความชัดเจนทั้งภาพ เนนสวนที่อยูดานหนาใหสวาง สวนที่
อยูไกลจะมีน้ําหนักเขมกวา แสงเงาจะใกลเคียงกับธรรมชาติ การลงน้ําหนักจะเริ่มลงสีที่มีน้ําออนกอน
แลวคอยๆเพิ่มสีเขมขึ้น ในสวนที่เปนน้ําหนักแลวปลอยใหพลังของสีเปลงประกายออกมาในงาน คา
น้ําหนักของสีในภาพ ทําใหเกิดอารมณความรูสึกตางๆ ทั้งความรูสึกถึงความ เคลื่อนไหว เกิดความกลม
ความโคง ความหนา และความบาง จนเกิดเปนมิติ ระยะใกล-ไกล และยังทําใหเกิดความแตกตางใน
เรื่องของขนาดใบบัว ดอกบัวรวมทั้งชีวิตอื่นในภาพ
4. ลักษณะผิว เปนผิวเทียมเกิดจากการระบายดวยพูกนั มีทั้งดูเรียบและหยาบ
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ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบศิลปะ, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2542), 35.
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2.1.3 ภาพรางแนวความคิดสูผลงานสําเร็จ
1. แนวความคิดภาพที่ 1
1.1 เนื้อหาเนื้อหา เปนการนําเสนอเรื่องราวของบึงบัวที่มองเห็นถึงการ
พึ่ ง พาอาศั ย ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในบึ ง บั ว ทั้ ง ที่ อ ยู ใ ต แ ละบนของใบบั ว ดอกบั ว สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี ใ นภาพได แ ก
นกกระจอกตาล นกกระเต็น เขียดบัว ผีเสื้อ บัวบา และแหนที่ลอยอยูบนผิวน้ํา
1.2 องคประกอบของภาพ เนนจุดเดนอยูในระยะกลางของภาพ มีพื้นที่วางที่
เปนพื้นน้ําอยูดานหนา ทางขวามือแลวทแยงไปดานซายมือสิ้นสุดตรงกลางภาพ สวนที่เหลือก็เปนใบบัว
และดอกบัวสลับซับซอนเรียงรายกันอยูเต็มบึงมองไมเห็นพื้นน้ํา สิ่งมีชีวิตในบึงบัวมีกระจายกันเปนกลุม
ทั้งที่อยูดานหนา ตรงกลางและดานบนของบัว บนพื้นน้ําก็มีแหนกับบัวบาลอยอยู มีน้ํากลิ้งอยูบนใบบัว
องคประกอบที่มีความสัมพันธในภาพมีดังนี้
ระยะใกล มี ใ บบัว ขนาดใหญ ครึ่งใบอยูดา นซ าย ดานสว นกลางไปจนสุด
ดานขวา เปนพื้นหลัง นําสายตาไปหาจุดเดน
ระยะกลาง มีใบบัวขนาดใหญสุดในภาพเต็มใบอยูดานขวามือ สวนใบขางๆก็
ลดขนาดลงเรื่อยๆไปทางดานขวามือสวนปลายของใบจะทับซอนสวนของใบใหญ
ระยะไกล ผลัก ระยะใหดูไกลออกไปดว ยใบและดอกบัว ที่มีขนาดเล็ กลง
แกปญหาพื้นที่วางโดยใชใบบัวขนาดเล็กแทรกเขาไป
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1.3 ภาพรางลายเสน

ภาพที่ 85 ภาพรางลายเสนแนวความคิดศิลปนิพนธ ภาพที่ 1 เริ่มสรางสรรค วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554

1.4 ภาพรางแสดงองคประกอบของสีและน้ําหนักสี

ภาพที่ 86 ภาพรางแสดงองคประกอบของสีและน้ําหนักแนวความคิดศิลปนิพนธ ภาพที่ 1 เริ่มสรางสรรค วันที่ 8 เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2554
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1.5 ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ ภาพที่ 1

ภาพที่ 87 ผลงานสําเร็จ “ชีวิตในบึงบัว 1” ขนาด 120 x 84 ซม.สรางสรรคสําเร็จ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554
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2. แนวความคิดภาพที่ 2
2.1 เนื้อหา นําเสนอเรื่องบางมุมในบึงบัวทีม่ ีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูรวมกัน เปน
การแสดงมิติของความเชื่อมโยงกันระหวางบัวกับสิ่งมีชวี ิตอื่นๆอยางสมดุล สิ่งมีชีวิตในภาพมี นก
กระเต็น ผีเสื้อ ผักบุง บัวบา และแหนที่ลอยอยูบนผิวน้ํา
2.2 องคประกอบของภาพ เนื่องจากการภาพแรก ดูอึดอัดเกินไป ขาพเจาจึง
นํามาพัฒนาปรับปรุงในภาพนี้ โดยเพิ่มพื้นที่วางใหมากขึ้น โดยมีองคประกอบของภาพรวมใหมีใบบัวทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญปะปนกัน โดยมีพื้นที่วางอยูดานหนาและมีการกระจายพื้นที่วางเล็กๆ ตาม
ระหวางชองใบทั้งดานซายและดานขวา ดานหนามีการนําเสนอใหเห็นใบบัวที่จมลงใตน้ําบางสวน ใบบัว
ที่มีขนาดใหญสุดจะอยูตรงกลางภาพพอดี มีกลุมของดอกโผลขึ้นมาพนน้ําเบงบานอยูดานหนามุมซาย
สวนสัตวก็จะกระจายอยูเปนกลุมๆ มีทั้งกลุมของผีเสื้อ กลุมของนกกระเต็นที่เกาะอยูบนใบบัวดานบน
และกลุมของนกกระจอกตาลที่กําลังหาแมลงกิน โดยมีองคประกอบในระยะสัมพันธดังนี้
ระยะใกล เปนพื้นน้ํา ซึ่งถือวาเปนที่วางในภาพ มีใบบัวที่จมน้ําอยู มีใบ
ที่เริ่มเจริญเติบโตนําสายตาไปสูจุดเดนของภาพ
ระยะกลาง ใบบัวขนาดใหญที่สุดในภาพ แผใบกวางขวางครอบคลุม
ภาพเปนสวนใหญ ขางๆก็มีใบขนาดเล็กแทรกอยู
ระยะไกล ผลักระยะใหดูไกลออกไปดวยใบบัวที่ไมเต็มใบ แกปญหา
พื้นที่วางดานบนดวยการแทรกในบัวและดอกบัวขนาดเล็ก
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2.3 ภาพรางลายเสน

ภาพที่ 88 ภาพรางลายเสนแนวความคิดศิลปนิพนธ ภาพที่ 2 เริ่มสรางสรรค วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554

2.4 ภาพรางแสดงองคประกอบของสีและน้ําหนักสี

ภาพที่ 89 ภาพรางแสดงองคประกอบของสีและน้ําหนักแนวความคิดศิลปนิพนธ ภาพที่ 2 เริ่มสรางสรรค วันที่ 21
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554
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2.5 ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ ภาพที่ 2

ภาพที่ 90 ผลงานสําเร็จ “ชีวิตในบึงบัว 2” ขนาด 100 x 80 ซม. สรางสรรคสําเร็จ วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554
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3. แนวความคิดภาพที่ 3
3.1 เนื้อหา นําเสนอในแนวความเดิมเหมือนภาพที่ผานมา คือ มีบึงบัวที่เต็ม
ไปดวยสิ่งมีชีวิต ที่กระจายอยูทั่วทั้งภาพ แนวความคิดนี้มีลักษณะแตกตางจากภาพที่ผานมา เพราะมีการ
นําเสนอใหเห็นถึงความแหงเหี่ยวของฝกบัวมาเปนประธานของภาพ สัตวจะอยูดานบนใบบัวดอกบัว
มากกวาดานลาง มีลีลาการดําเนินชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น สิ่งมีชีวิตในภาพนี้ นกกระเต็น ผีเสื้อ เขียดบัว
ไขหอยเชอรี่ แหนและบัวบา
3.2 องคประกอบของภาพ ไมมีใบบัวขนาดเปนประธานเหมือนภาพที่ผานมา
แตจัดใหมีกลุมของฝกบัวที่เหี่ยวเฉามาเปนประธานหลัก ใกลๆกันก็มีกลุมของดอกบัวที่กําลังเบงบาน ทั้ง
สองกลุมนี้จะอยูดานหนาและตรงกลาง มีการแสดงบริเวณพื้นที่วางอยูดานหนา กระจายพื้นที่วางไปอยู
ตามบิเวณชองวางระหวางใบตามมุมของภาพ บริเวณพื้นน้ํามีการทับซอนของรูปทรงใบบัว มีบางสวนที่
จมน้ําบางสวนที่โผลเหนือน้ํา สวนแหนที่ลอยอยูบนผินน้ําจะเปนจุดนําสายตาไปสูจุดเดน โดยมีระยะ
สัมพันธขององคประกอบดังนี้
ระยะใกล เปนกลุมของดอกบัวและฝกบัว กานบัวที่มีนกกระเต็นเกาะอยู
ใบออนของบัวที่มีผีเสื้อเกาะอยู สัตวที่อยูบริเวณดานภาพทั้งหมดจะหันหนาไปทางจุดเดน
ระยะกลาง เปนการทับซอนของใบบัวขนาดตางๆ
ระยะไกล เปนใบบัวที่มีรูปทรงขนาดเล็กที่ทับซอนกัน เพื่อผลักระยะใหดู
ไกลออกไป แลวก็เวนพื้นที่วางระหวางใบบัวบางจุด
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3.3 ภาพรางลายเสน

ภาพที่ 91 ภาพรางลายเสนแนวความคิดศิลปนิพนธ ภาพที่ 3 เริ่มสรางสรรควันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554

3.4 ภาพรางแนวความคิดแสดงองคประกอบของสีและน้ําหนักสี
เนนสีเขียวมากกวาสีฟา

ภาพที่ 92 ภาพรางแสดงองคประกอบของสีและน้ําหนักแนวความคิดศิลปนิพนธ ภาพที่ 3 เริ่มสรางสรรควันที่ 20 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2554
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3.5 ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ ภาพที่ 3

ภาพที่ 93 ผลงานสําเร็จ “ชีวิตในบึงบัว 3” ขนาด 100 x 70 ซม. สรางสรรคสําเร็จ วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554
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4. แนวความคิดภาพที่ 4
4.1 เนื้อหา แสดงเนื้อหาเหมือนสามภาพที่ผานมา บึงบัวที่เต็มไปดวยสิ่งมีชีวิต
ที่มาพึ่งพาอาศัย ในที่เดียวกัน มีทั้งสัตวและพืชน้ํา เพราะบึงบัวเปนแหลงอาหารที่สําคัญของชีวิตเหลานี้
สิ่งมีชีวิตในภาพนี้ นกกระเต็น ผีเสื้อ บัวบา สาหราย แหน
4.2 องค ป ระกอบของภาพ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในจั ง หวะของพื้ น ที่ ว า ง
เนื่องจากภาพที่ผานมาพื้นที่วางอยูดานหนาของภาพ แตในภาพนี้ขาพเจาปรับใหเห็นการเคลื่อนตัวของน้ํา
อยางตอเนื่อง จากลางวนไปดานบน โดยแบงใบเปน 2 กลุม คือกลุมที่อยูดานหนาและดานบน โดยมีการ
ไหลของน้ํากั้นกลาง และเพื่อไมใหภาพถูกแบงเปน 2 ภาพ จึงเสริมใบและดอกบัวใหเปนตัวเชื่อม
ระหวางกลุมบัวทั้งสองกลุม จุดเดนของภาพจะเปนสวนที่เปนกลุมของดอกบัวที่กําลังเบงบาน โดยมีใบ
บัวและทางไหลของน้ํานําสายตาไปสูจุดเดน แสดงระยะความสัมพันธขององคประกอบในภาพดังนี้
ระยะใกล มีสองสวน ดานซายเปนกลุมใบบัวและดอกตูมมีผีเสื้อเกาะอยู
สวนดานขวามือเปนพื้นน้ํา ที่มีแหนและบัวบาลอยอยู มีกานใบบัวที่นาํ สายตาไปสูระยะกลาง
ระยะกลาง มีดอกบัวทีเ่ ปนจุดเดนของภาพอยูบริเวณดานขางเอียงไป
ทางขวามือเล็กนอย มีทางไหลของน้ําที่นาํ สายตาไปสูระยะไกล
ระยะไกล ทางดานซายเปนใบบัวกับทางน้ําไหล ดานขวาก็เปนกลุม ของ
ใบบัว ผลักระยะดวยขนาดของรูปทรงที่หลากหลาย
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4.3 ภาพรางลายเสน

ภาพที่ 94 ภาพรางลายเสนแนวความคิดศิลปนิพนธ ภาพที่ 4 เริ่มสรางสรรค วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554

4.4 ภาพรางแสดงองคประกอบของสีและน้ําหนักสี
โทนสี คลายภาพที่ผานมา แตภาพนี้จะเนนสีเขียวมากกวาสีฟา

ภาพที่ 95 ภาพรางแสดงองคประกอบของสีและน้ําหนักแนวความคิดศิลปนิพนธ ภาพที่ 4 เริ่มสรางสรรค วันที่ 26 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2554
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4.5 ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ ภาพที่ 4

ภาพที่ 96 ผลงานสําเร็จ “ชีวิตในบึงบัว 4”ขนาด 100 x 80 ซม. สรางสรรคสําเร็จ วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2554
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5. แนวความคิดภาพที่ 5
5.1 เนื้อหา แสดงเนื้อหาเหมือนสามภาพที่ผานมา บึงบัวที่เต็มไปดวยสิ่งมีชีวิต
ที่มาพึ่งพาอาศัย ในที่เดียวกัน มีทั้งสัตวและพืชน้ํา เพราะบึงบัวเปนแหลงอาหารที่สําคัญของชีวิตเหลานี้
สิ่งมีชีวิตในภาพนี้ นกกระเต็น ผีเสื้อ แมลงปอ ตั๊กแตน บัวบา สาหราย แหน
5.2 องคประกอบ ผลงานภาพที่ 5 เปนผลงานชิ้นสุดทายของการสรางสรรค
ศิลปนิพนธ เปนแกปญหา พัฒนา ปรับปรุง มาจากผลงานที่ผานทุกภาพ โดยการเพิ่มพื้นที่วางใหมากขึ้น
เพื่อใหงานดูโลงตา มีการเวนในสวนที่เปนพื้นน้ําในบริเวณดานหนาวนไปดานขวาเปนสวนใหญ และยัง
เพิ่มพื้นน้ําในบริเวณตามชองระหวางใบบัวและดอกบัว สวนดานซายก็จะเปนใบบัวที่มีขนาดใหญเปน
ประธานหลัก โดยนํารูปแบบมาจากผลงานภาพที่สอง สวนใบบัวดอกบัวที่มีขนาดเล็กก็นํารูปแบบมาจาก
ทุกภาพที่ผานมา ผสมผสานใหอยูในภาพเดียวกัน โดยดานซายมีใบบัวที่โผลพนน้ําสวนดานขวาใบบัวจะ
ลอยบนผิวน้ํา เพื่อใหไดมองเห็นถึงวัฏจักรของบัวมากขึ้น ภาพนี้จะมีจุดเดน ที่เดนดวยขนาดของใบบัว
และเดนดวยความสดใสของสีดอกบัว สวนที่เหลือก็เปนใบบัว ที่ทับซอนเรียงรายกันอยูเต็มบึงบัว สวน
สิ่งมีชีวิตอื่น ทั้งสัตวและพืช ก็กระจายกันเปนกลุมๆ ทั้งที่อยูดานหนา ดานขาง ดานบนของบัว บนผิวน้ํา
ก็มีแหน บัวบา ลอยอยู เสริมแตงดวยหยดน้ําที่กลิ้งอยูบนใบบัว แสดงออกถึงความชุมฉ่ําในยามเชาตรู
โดยมีองคประกอบที่มีความสัมพันธในภาพดังนี้
ระยะใกล ดานซายมีกลุมของดอกบัวและใบบัวที่โผลพนน้ํา สวนดาน ขวาจะ
เปนใบบัวที่ลอยอยูบนผิวน้าํ มีใบบัวทีห่ อตัวพรอมจะเบงบานเปนจุดนําสายตาไปหาดอกบัวตูมที่อยูตรง
กลางดานขวา กานของใบบัวใบใหญสุดทีอ่ ยูตรงกลางภาพดานบนกานมีตั๊กแตนเกาะอยู นําสายตาไปหา
ใบบัว ใกลๆก็มีกลุมของบัวบาลอยอยูโดยมีแมลงปอเกาะดานบน
ระยะกลาง ดานซายมือมีใบบัวขนาดใหญสุดในภาพซึ่งแผปกคลุมภาพเกือบ
ทั้งหมด สวนดานขาวมีดอกบัวตูม ลอยอยูบนผิวน้ํา บริเวณใกลๆกัน ก็มีใบบัว บัวบา นกกระเต็น ผีเสื้อ
กระจายอยูบริเวณนั้น
ระยะไกล ตรงกลางดานบนของภาพจะมีดอกบัวบานพรอมจะรวงโรยมีผีเสื้อ
บินอยูบน สวนดานก็เปนกลุมของใบบัวที่โผลพนน้ําทับซอนกันอยู ดานขวาเปนกลุมของใบบัวที่ลอยอยู
บนผิวน้ําทับซอนกันอยูเชนกัน
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5.3 ภาพรางลายเสน

ภาพที่ 97 ภาพรางลายเสนแนวความคิดศิลปนิพนธ ภาพที่ 5 เริ่มสรางสรรค วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

5.4 ภาพรางแสดงองคประกอบของสีและน้ําหนักสี

ภาพที่ 98 ภาพรางแสดงองคประกอบของสีและน้ําหนักแนวความคิดศิลปนิพนธ ภาพที่ 5 เริ่มสรางสรรค วันที่ 2 เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2554

83
5.5 ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ ภาพที่ 5

ภาพที่ 99 ผลงานสําเร็จ “ชีวิตในบึงบัว 5”ขนาด 115 x 80 ซม. สรางสรรคสําเร็จ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
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ตารางที่ 4 การพัฒนาผลงานศิลปนิพนธในสวนของ เทคนิค วิธีการและการจัดองคประกอบศิลป
ชุด “ชีวิตในบึงบัว”
ภาพที่
ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ขนาด

120 x 80 ซม.

100 x 80 ซม.

100 x 70 ซม.

100 x 80 ซม.

115 x 80 ซม.

แนวคิด

การพึ่งพาอาศัยของสิ่งมีชีวิตในบึงบัว

เทคนิค

สีอะคริลิคบนผาใบ

จุดเดน

กลุมของดอกบัว
และใบบัว

มีการเพิ่มกลุม
ฝกบัวเหี่ยวและ
ขนาดใบที่ใกลเคียง
กัน
กลุมฝกบัวเหี่ยว
เดนชัดมากเกินไป

การเคลื่อนตัวของ
สายน้ํา

พื้นที่วาง ที่ดูโลงตา
ไดเห็นถึงวัฏจักร
ของบัวมากขึ้น

ใบบัวแบงเปนสอง
กลุมชัดเจนเกินไป

สีของดอกบัวที่
เดนชัดมาก

รูปภาพ
ภาพ
ผลงาน

ใบบัวขนาดใหญ
และดอกบัว เห็น
พื้นที่วางเพิ่มขึ้น

มีความหนาแนน
ดานหลังของใบบัว
ของใบบัวมากไป ยังมีพื้นที่วางนอย
ชองวางนอย
การพัฒนา เพิ่มบริเวณพื้นที่วาง เพิ่มพืน้ ที่วาง
ดานหลังใบบัว
จุดดอย

กระจายสีน้ําตาลให เพิ่มกลุมดอกบัวให
ทั่วภาพ
เชื่อมระหวางใบบัว
ทั้งสองกลุม

กระจายสีของ
ดอกบัวใหทั่วทั้ง
ภาพ

บทที่ 4
วิเคราะหผลการดําเนินงานสรางสรรคศิลปนิพนธ
ผลการดําเนินงานสรางสรรคศิลปนิพนธในหัวขอ “ชีวิตในบึงบัว” ตอเนื่องจากผลงานชุดกอน
ศิลปนิพนธ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการคนพบแนวความคิดในรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางศิลปะที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวและมุงเนนการคนควาหารูปทรงที่มีความสมบูรณทางดานเนื้อหา และสื่อความหมายให
ตรงจุดมุงหมาย
พัฒนารูปแบบทางการสรางสรรค ในชวงกอนศิลปนิพนธ มีปญหาเกี่ยวกับรูปแบบที่ยังไม
ชัดเจน จึงนํามาพัฒนาในรูปแบบผลงานชุดศิลปนิพนธ ใหแสดงภาพของชีวิตในบึงบัวชัดเจนและตรงกับ
แนวความคิดขาพเจามากขึ้น รวมทั้งยังคนควาขอมูลเพิ่มเติมทุกแงทุกมุมเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ทําใหเขาใจเพื่อ
สาระของชีวิตในบึงบัว ที่เปนแกนแททางความคิด เพื่อมาสรางสรรคใหตรงตามจุดมุงหมายที่ตองการ
แสดงออกทางดานศิลปะ
ซึ่งไดรับอิทธิพลทางดานรูปแบบจากบัวหลวง แลวเพิ่มเติม ลดทอน ปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือ
ควบคุมรูปทรง ใหงดงามตามความตองการ สวนสัตวและพืชน้ําเลียนแบบมาจากธรรมชาติ โดยนํามา
ถอดออกมาเปนลายเสนงายๆ มีการสรางรูปทรงดวยการเนนขนาดใหเล็กหรือใหญกวาปกติ แตก็ยังคง
ความเหมือนจริงทุกอยาง เพื่อตองการใหงานสรางสรรคสมบูรณ ตามวัตถุประสงคตามจินตนาการสวน
ตนมากขึ้น
ความผูกพันธกับบัวของขาพเจา เกิดขึ้นมาตั้งแตสมัยยังเปนเด็ก จากการไปเก็บดอกบัวเพื่อ
นําไปวัดกั บแม ทุกวั นพระ ซึ่ งสมั ยนั้นบึงบัว ยังเต็ มไปดวยระบบนิ เวศที่มีความอุ ดมสมบูรณ แตเ มื่อ
ขาพเจาโตขึ้นบึงบัวที่เต็มไปดวยสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธเกี่ยวของพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แถบจะไม
เหลือใหเห็น คงเปนเพราะระบบการเกษตรที่เปดตัวกวางขวางจนเขาไปรุกรานบึงบัว ทําใหบึงบัวถูก
ทําลายจนเกือบหมดคงเหลือไวใหเห็นแคความทรงจํา
ดังนั้นในงานสรางสรรคของขาพเจาจึงตองการแสดงออกถึงชีวิตในบึงบัวตามความประทับใจ
ที่เคยไดรับในวัยเด็กโดยใชแนวเรื่อง ของบึงบัวในปจจุบันแตเสริมแตงสิ่งที่ขาดหายไปจากที่เคยเห็นใน
อดีต เปนงานจิตรกรรมไทยรวมสมัยเทคนิคสีอะครีลิคบนผาใบ ชุดผลงานสรางสรรคศิลปนิพนธ มี
ทั้งหมดหาภาพ ถายทอดออกมาในรูปแบบของชีวิตในบึงบัว ที่เ ต็มไปดวยระบบนิเวศที่มีความอุด ม
สมบูรณ
วิเคราะหภาพรวมของผลงานทั้งหาภาพ เพื่อใหเห็นสาระของรูปรางรูปทรงที่มีลักษณะการ
85

86
ผสมผสานระหวางบัวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และมีการผิดแปลกจากรูปทรงตามธรรมชาติบางเล็กนอย ขาพเจา
ใหความสําคัญกับรูปทรงและสีเทาๆกับเนื้อหาของภาพ โดยคนหารูปทรงของใบและดอกบัวเฉพาะที่เปน
จุดเดนและสวยงามเทานั้น
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การวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธภาพที่ 1

ภาพที่ 100 ชื่อผลงาน “ชีวิตในบึงบัว 1”สรางสรรคสําเร็จ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554

วิเคราะห
ตลอดภาพเนนใบบัวเกือบเต็มพื้นที่ เวนจังหวะชองวางที่มุมลางขวามือโดยมี ใบบัวขนาดใหญ
กวาใบอื่นมากไป ไมมีใบที่เหี่ยวและเปนแผลเลย จุดเดนจะเดนทั้งขนาดของใบและเดนดวยสีของดอกบัว
สวนทางดานรูปทรงของใบบัว ดอกบัวและเหลาสัตวหลากชนิด เชน นกกระเต็น นกกระจิบ ผีเสื้อ เขียด
บัว ปาดบาน เปนตน ก็มีการรับสงเชื่อมโยงกันอยางลงตัว ใบบัวดานหนาฝงซายเปนจุดนําสายตาไปหา
จุดเดน มีการลงรายละเอียดของสีทั้งหมด จุดเดนของกลุมภาพ คือ กลุมรูปทรงของดอกบัว และสัตว
ขนาดเล็กตางๆ และพืชน้ํา ใหกระจายเชื่อมสัมพันธกันทั่วทั้งภาพ สรางระบบนิเวศในบึงบัวและความมี
ชีวิตขึ้นในภาพ
สีโทนฟาเขียวเหลือบชมพู บงบอกถึงความชุมฉ่ํา สดชื่น เปนการสรางสรรคสิ่งที่เหมือนจริง แต
ยังคงความเปนไทยอยู มีความประณีต ใชการตัดเสนบางสวน ถายทอดในรูปแบบจิตรกรรมไทยรวมสมัย
ใชเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
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การวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธภาพที่ 2

ภาพที่ 101 ชื่อผลงาน “ชีวิตในบึงบัว 2” สรางสรรคสําเร็จ วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554

วิเคราะห
สรางสรรค แนวความคิดตามเนื้อหา รูปแบบ รูปทรง ตอเนื่องมาจากภาพแรกที่มีพื้นที่วางยังดู
นอยไป ฉากดานหลังยังดูอึดอัดและแเนนมาก แตภาพนี้เพิ่มพื้นที่วางดานลางของภาพมากขึ้น และยังเนน
ใบบัวเปนฉากหลังของภาพเหมือนเดิม โดยแสดงใบบัวขนาดใหญอยูตรงกลางภาพขางๆก็มีกลุมดอกบัว
ทั้งบัวบานและบัวตูม โผลขึ้นมา ถึงแมวากลุมดอกบัวจะมีขนาดเล็กแตก็สรางจุดเดนของกลุมรูปทรงใน
ภาพใหเรามองเห็นไดเดนชัด มีการลงรายละเอียดกลุมของรูปทรงยอยทั้งสัตวและพืชน้ํา อื่นๆ กระจาย
ไปตามจุดตางๆของภาพ เพื่อเพิ่มระบบนิเวศในบึงบัวและความมีชีวิตชีวาขึ้นในภาพ
สีโทน
ฟาเขียวเหลือบชมพู บงบอกถึงความชุมฉ่ํา สดชื่น เปนการสรางสรรคสิ่งที่เหมือนจริง แตยังคงความเปน
ไทยอยู มีความประณีต ใชการตัดเสนบางสวน ถายทอดในรูปแบบจิตรกรรมไทยรวมสมัยใชเทคนิคสี
อะคริลิคบนผาใบ
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การวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธภาพที่ 3

ภาพที่ 102 ชื่อผลงาน “ชีวิตในบึงบัว 3”สรางสรรคสําเร็จ วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554

วิเคราะห
เนื้อหา รูปทรง รูปแบบ ตอเนื่องมาจากภาพที่ผานมา แตภาพนี้ใบบัวที่รวมกันเปนฉากหลังของ
ภาพ สวนใหญจะมีขนาดใกลเคียงกันมีการลดความใหญของใบบัวลงยังเนนใบมากกวาดอกบัว ในกลุม
ของดอกบัวบาน ที่อยูดานหนาตอนลางภาพ มีการเพิ่มกลุมของฝกบัวที่เหี่ยวเฉาวางคูเคียงกัน ทําใหกลุม
ภาพนี้ แมกลุมภาพจะมีขนาดเล็กแตมีความเดนเปนประธานของภาพ สีน้ําตาลของฝกบัวขางๆยังเดนชัด
เกินไป ไมมีการกระจายสีขาดความเปนเอกภาพ ลงรายละเอียดของสีทั้งหมด เพิ่มกลุมรูปทรง คือ นก
กระเต็น ผีเสื้อ เขียดบัว บัวบา แหน ไขหอยและสาหราย กระจายไปตามจุดตางๆของภาพเพื่อเพิ่มระบบ
นิเวศในบึงบัวและความมีชีวิตชีวาขึ้นในภาพ สีโทนฟาเขียวเหลือบชมพู บงบอกถึงความชุมฉ่ํา สดชื่น
เปนการสรางสรรคสิ่งที่เหมือนจริง แตยังคงความเปนไทยอยู มีความประณีต ใชการตัดเสนบางสวน
ถายทอดในรูปแบบจิตรกรรมไทยรวมสมัย ใชเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
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การวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธภาพที่ 4

ภาพที่ 103 ชื่อผลงาน “ชีวิตในบึงบัว 4” สรางสรรคสําเร็จ วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2554

วิเคราะห
เนื้อหา รูปทรง รูปแบบ ตอเนื่องมาจากภาพที่ผานมา แตพยายามเปลี่ยนพื้นที่วางของกลุมใบ
บัวที่เปนฉากหลังในลักษณะที่แตกตางจากเดิม โดยใหเห็นชองวางของน้ําและสิ่งมีชีวิตใตใบบัวจากมุม
ลางขวาเคลื่อนตัวตอเนื่องไปสูซายดานบนยัง มีใบแหงเหี่ยวนอยมาก น้ําหนักระยะหนากับระยะหลังยัง
เทากัน ลงราย ละเอียดของสีทั้งหมด เพิ่มกลุมรูปทรงยอย คือ นกกระเต็น ผีเสื้อ เขียดบัว บัวบา แหน ไข
หอยและสาหราย ทําใหงานดูมีชีวิตชีวา
สีโทนฟาเขียวเหลือบชมพู บงบอกถึงความชุมฉ่ํา สดชื่น เปนการสรางสรรคสิ่งที่เหมือนจริง
แตยังคงความเปนไทยอยู มีความประณีต ใชการตัดเสนบางสวน ถายทอดในรูปแบบจิตรกรรมไทยรวม
สมัย ใชเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
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การวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธภาพที่ 5

ภาพที่ 104 ชื่อผลงาน “ชีวิตในบึงบัว 5”สรางสรรคสําเร็จ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554

วิเคราะห
เนื้อหา รูปทรง รูปแบบ ตอเนื่องมาจากทุกภาพที่ผานมา เปนการนํารูปทรงของใบบัวมาจากทุก
ภาพมาผสมผสานจัดองคประกอบใหอยูในภาพเดียวกัน และปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมพื้นที่วางใหมีลักษณะที่
แตกตางจากเดิม โดยใหเห็นชองวางของน้ําดานหนาขวามือ เคลื่อนตัวตอเนื่องไปสูซายสวนใหญ เพื่อให
รูสึกถึงความโลงตา บริเวณผิวน้ําดานซายก็มีใบบัวที่ลอยอยูเพื่อใหเห็นถึงวัฏจักรของบัวไปดวย แตก็
ยังคงเขียนใบมีใบแหงเหี่ยวนอยมาก น้ําหนักระยะหนากับระยะหลังยังเริ่มมีความแตกตางกัน มีการลง
น้ําหนักใหดานหลังดูมืดเหมือนบรรยากาศที่เชามากๆ ลงรายละเอียดของสีทั้งหมด เพิ่มกลุมรูปทรงยอย
คือ นกกระเต็น ผีเสื้อ เขียด ตั๊กแตน แมลงปอ บัวบา แหน ไขหอยและสาหราย รวมถึงน้ําที่กลิ้นบนใบ
บัว กระจายอยูทั่วทั้งภาพ ทําใหงานดูมีชีวิตชีวา
สีโทนฟาเขียวเหลือบชมพู บงบอกถึงความชุมฉ่ํา สดชื่น เปนการสรางสรรคสิ่งที่เหมือนจริง
แตยังคงความเปนไทยอยู มีความประณีต ใชการตัดเสนบางสวน ถายทอดในรูปแบบจิตรกรรมไทยรวม
สมัย ใชเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ
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สรุปการวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธทั้งหมด
ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของขาพเจาในหัวขอ “ชีวิตในบึงบัว” มีทั้งหมดหาภาพ ใช
รูปแบบงานจิตรกรรมไทยรวมสมัย โดยใชกระบวนการสรางสรรคแบบไทยในเรื่องของการถอดรูปทรง
ตางในองคประกอบของภาพทั้ง บัว พืชน้ําและสัตว ออกมาเปนลายเสนกอนที่จะลงสีและยังใชเทคนิค
การตัดเสนแบบไทยมาชวยในสวนที่เปนรายละเอียดของภาพหรือสวนที่ตองการเนน สวนน้ําหนักของสี
และรูปทรงก็ใชแบบสองมิติไมไดใชมิติแบบธรรมชาติ แตก็ยังคงเห็นระยะใกล กลาง ไกล ในลักษณะ
ของผลงานทั้ งหมด เน น เฉพาะในดา นที่ สวยงามของบึงบัว เทานั้น สรางผลงานเปน ชุด เป น ตอนที่
ตอเนื่องกัน(Series) เพื่อตองการใหเห็นมุมมองในบึงบัวที่มีความหลากหลายและครบวงจร ตรงตามจุดมุง
หมายที่ตองการ
รูปแบบลักษระการสรางสรรคบัว ไดรับอิทธิพล มาจากศิลปนสองทาน คือ พิชัย นิรันตและ
สมโภชน ทองแดง ซึ่งเปนศิลปนที่มียังมีชีวิตอยูและสรางสรรคผลงานเกี่ยวกับบัวมาโดยตลอด ผลงาน
ของทั้งสองทานมีลักษณะโดดเดนที่แตกตางกัน พิชัย นิรันต รูปแบบแทนพุทธิปญญา รูปแบบยังคงเปน
แบบธรรมชาติสวนโทนสีจะไมเหมือนธรรมชาติ สมโภชน ทองแดง รูปแบบบัวเพื่อสะทอนสังคม
รูปแบบและโทนสี เหมือ นจริ งตามธรรมชาติ ดังนั้ นผลงานของศิลปน ทั้งสองท า นจึงสงอิทธิ พลตอ
ขาพเจาใหสามารถสรางสรรคผลงาน ทั้งหาภาพในรูปแบบที่ใชรูปทรงและการจัดวางองคประกอบแบบ
ธรรมชาติโดยจะเสริมเติมแตงลงไปตามจินตนาการแตยังคงมองรูวาเปนบัว และแตงแตมสีสันในลักษณะ
ของโทนสีที่เกิดจากสีเขียวแบบธรรมชาติแลวผสมกับสีฟาซึ่งเปนสีที่สดใสเขาดวยกันกลายเปนสีฟาเขียว
แตสีฟาจะโดดเดนมากกวา
ผลงานทั้ งหา ภาพ เปนการนําเสนอในบางมุมของ บึงบั ว นั้น ซึ่ งบางสว นของภาพก็ ไ ปถึง
จุดมุงหมายที่วางเอาไวแตมีบางสวนในภาพเชนเดียวกันที่ยังไปไมถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไว สาเหตุเกิดจาก
ขอมูลบางอยางหาดูไดยากในปจจุบัน ประการแรก คือ บึงบัวแบบเดิมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มี
องคประกอบมากมายหายไป กลายเปนนาบัวที่ปลูกขึ้นเพื่อเก็บดอกตูมไปขาย จนไมมีดอกบัวบานให
เห็นหรือถามีดอกบานก็มาจาก บัวที่ถูกปลูกในอางและสระบัวที่ถูกสรางขึ้นมาใหมเพื่อเปนไมประดับ
ประการที่สอง คือ เมื่อสระบัวถูกสรางขึ้นในรูปแบบระบบเกษตรกรรมหรือเปนไมประดับตกแตง พืชน้ํา
บางชนิดที่ชอบมาเจริญงอกงามในบึงบัวก็ถูกกําจัดทิ้งจนเกือบหมดเหลือแคเพียงพืชน้ําบางชนิดที่มีความ
สวยงามเทานั้น ประการที่สาม คือ สัตวที่ชอบมาอาศัยในบึงบัวบางชนิด เชน เขียดบัว นกกระเต็น ซึ่ง
สัตวสองประเภทนี้หาดูยากในปจจุบัน จากที่เคยชอบอาศัยในบึงบัวตามที่ขาพเจาเคยเห็นอดีตกลายเปน
ตองไปอยูตามปาเขาแทนเพราะหาที่อยูอาศัยไมได ดังนั้นจากปญหาดังกลาวทั้งสามประการทําให
ผลงาน ในบางมุมยังมีลีลาของรูปทรง สิ่งมีชีวิต บางชนิด ดูนิ่งไมลงตัวมองเห็นความเคลื่อนไหวนอยมาก
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อาจเปนเพราะวา ขอมูลในการสรางสรรคผลงานไมไดมาบันทึกมาจากของจริงแตเปนการนํารูปแบบมา
จากหนังสือและอินเทอรเน็ตสวนใหญ สวนบึงบัวถึงแมวาจะไดองคประกอบมาจากธรรมชาติก็จริงแต
บางมุมก็ไมมีดอก ขาพเจาจึงตองนําดอกบัวมาเพิ่มเติมในองคประกอบเพื่อใหเกิดความงดงามมากขึ้น แต
กลับทําใหภาพเหมือนจงใจเจตนาสรางขึ้นไมเปนตามธรรมชาติเทาไร และสิ่งที่ขาพเจาตองปรับปรุง
เพิ่มเติมในผลงานอีกอยางหนึ่งก็ คือ ในผลงานทั้งหาภาพจะแสดงเฉพาะมุมที่สวยงามของบึงบัวหรือใน
บางมุมที่ไมสวยก็จะพยายามทําใหสวย ตามแนวคิดของการวาดภาพจิตรกรรมไทย ซึ่งจะวาดแตบัวที่
สมบูรณ สวยงามที่ไดเห็นในงานจิตรกรรมสวนใหญ ซึ่งในความเปนจริงแลวในบึงบัวไมไดมีเพียงดานที่
สวยงามแตดานที่ไมสวยงามก็มี และถามีโอกาสไดสรางสรรคผลงานตอเนื่องในอนาคตจะเพิ่มเติมใน
สวนที่ขาดหายไปในผลงาน เชน ใบบัวเหี่ยว ใบบัวเนา ใบบัวที่มีรอยของหนอนและแมลงกัดกิน หรือ
แมกระทั่งดอกบัวที่กําลังรวงโรยลงไปใหมากกวาภาพทั้งหาภาพในผลงานศิลปนิพนธ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะในการสรางสรรคศิลปนิพนธ
บัวถือวาเปนไมดอกที่สงางามเปนเลิศ ทั้งดอกบัวใบบัว รวมทั้งยังมีประโยนชมากมายนับไม
ถวน แหลงน้ําใดที่มีบัวเจริญเติบโตขึ้นจะเห็นวามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูนานาชนิด บงบอกไดถึงความอุดม
สมบูรณ ในอดีตบึงบัวจะมีลักษณะทางกายภาพที่สมบูรณ ทั้งชนิด ปริมาณ สัดสวน จึงกอใหเกิดความ
สมดุลของระบบนิเวศ จนหลายป ที่ผานมาสิ่ ง เหลานี้ถูก ทํ าลายเปน จํานวนมาก เพราะการทํา เกษตร
สมัยใหมไดใชประโยนชจากแหลงน้ํามากขึ้น ทั้งถมดินและสูบน้ํามาใชมากเกินไป ทําใหเกิดการเสีย
สมดุลในระบบนิเวศที่เคยปกคลุมดวยบัวและสิ่งมีชีวิตตางๆ เริ่มจางหายเสื่อมโทรมในเวลาอันรวดเร็ว
สัตวบางชนิดที่ชอบมาอาศัยในบึงบัวที่เคยเห็นก็เริ่มหาดูไดยาก เชน นกกระเต็น เขียดบัว ผีเสื้อบางชนิด
เปนตน
เมื่อขาพเจาสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ จึงตองการถายทอดความประทับใจจากบึงบัวใน
อดีตออกมาในรูปแบบของบึงบัวที่อุดมสมบูรณดวยสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายใหสมบูรณแบบ มีระบบ
นิเวศวิทยาแบบเดิมที่ขาพเจาเคยสัมผัส ปรากฏออกมาเปนรูปธรรม เสริมแตงใหดูงดงามมากขึ้น
ดวยความประทับใจในความงามของบัวและสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูรวมกัน โดยเริ่มจากการศึกษา
คนควาจากตําราเกี่ยวกับความหมายของบัว และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมทั้งการศึกษาภาคสนามจาก
สระบัวในธรรมชาติ แลวนํามารวบรวมวิเคราะห รางภาพแนวความคิดออกมาทั้งเสริมแตงและคลี่คลาย
จากสิ่งที่เปนธรรมชาติ แลวนํามาสรางสรรคในผลงานศิลปนิพนธ หัวขอเรื่อง “ชีวิตในบึงบัว” เปนการ
สรางสรรคผลงาน จิตรกรรมสองมิติ เทคนิคสีอะคริลิค ดวยรูปแบบจิตรกรรมไทยรวมสมัย แสดงภาพ
ชีวิตที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกับในบึงบัว โดยอาศัยรูปทรงของบึงบัวตามธรรมชาติเปนขอมูลเบื้องตน อัน
ประกอบดวย ดอกบัวใบบัว สัตวและพืชน้ําตางๆ นํามาจัดวาง พัฒนา ดัดแปลง สรางสรรคใหเปนภาพ
ชีวิตในบึงบัวตามจินตนาการและลักษณะสวนตนของขาพเจา มุงเนนใหเห็นการพึ่งพาอาศัยกันของ
สิ่งมีชีวิตในบึงบัวที่มีทั้งสัตวและพืชน้ํา กอใหเกิดความรูสึกผอนคลาย สดชื่น สดใส และอุดมสมบูรณ
ตามแนวทางของระบบนิเวศวิทยา
สวนปญหาที่พบก็อยูในสวนของการจัดวางสิ่งมีชีวิตตางๆลงใหภาพเพื่อใหเหมาะสมกับ
องคประกอบโดยรวม เพราะสัตวบางชนิดหาดูไดยากในปจจุบัน ภาพสัตวบางชนิดจึงจําเปนคนหาทั้งใน
หนังสือและอินเทอรเน็ต ซึ่งนับวาเปนเรื่องยาก แตสวนองคประกอบของบึงบัวก็ไมยากเพราะไดจัด
องคประกอบตามธรรมชาติ แคเพิ่มและตัดบางสวนเทานั้นเพียงเล็กนอยเทานั้น
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ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมตองใหครอบคลุมในเรื่องความหมาย นัยสําคัญหรือ
ปรัชญาที่แฝงไวในรูปสัญลักษณของดอกบัว และในเรื่องวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตในบึงบัว
2) การจะถ า ยทอดสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง สั ต ว และพื ชนั้ น ต อ งศึก ษาข อ มูล จากของจริ ง สถานที่ จ ริ ง
เนื่องจากขอมูลบางสวนไมไดไปศึกษาจากของจริง เพื่อจะไดซึมซับลักษณะทางกายภาพ และวิถีทางการ
ดํารงชีวิตของสิ่งที่ตองการสรางสรรคในผลงานไดอยางเขาใจลึกซึ้ง
3) การนํ า เสนอมุ ม มองในรู ป แบบของบั ว ที่ มี ค วามงามสมบู ร ณ พ ร อ มนั้ น อาจจะต อ ง
สรางสรรคเพิ่มเติมนําเสนอมุมที่ใหเห็นถึงวัฏจักรทางกายภาพของบัวในบึง เชน ใบบัวแตกยอดออน
ดอกบัวผุดจากน้ํา การติดฝกของดอกบัว รวมถึงดอกบัวหรือใบบัวที่แหงเหี่ยวตามธรรมชาติ เปนตน
4) การใชสีเพื่อสื่อใหเห็นถึงความฝน ความสุข โดยใชสีโทนสีฟาเขียว ควรตองมีการศึกษา
ทางดานทฤษฎีสี จิตวิทยาการรับรูอยางลึกซึ้ง และการใชสีที่สื่อใหเห็นถึงความฝน ความสุขในผลงาน
จิตรกรรมของศิลปนที่มีชื่อเสียง คนอื่น ๆ เพื่อเปนแหลงขอมูลอางอิง นําไปสูการวิเคราะห สังเคราะหใน
การสรางสรรคงานตอไป
5) องคประกอบก็เ ช น โดยรว มยังคลายกัน ฉะนั้น สิ่งที่ตองศึกษาเพิ่มเติม คือการหาความ
เปนไปไดในการจัดองคที่แตกตางไปจากธรรมชาติ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อใหองคประกอบชวยสงเสริมใหเกิด
ความรูสึกทางดานจินตนาการและความฝน
6) ตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของรูปแบบและลักษณะสัตวที่เกี่ยวของสัมพันธกับบึงบัวใน
ภาพจิตรกรรมไทยโบราณ และตองมีการวิเคราะห เชื่อมโยง เพื่อเปนแนวทางการสรางสรรคงาน
7) ผลงานศิลปนิพนธชุด “ชีวิตในบึงบัว” อาจเปนเฉพาะมุมหนึ่งที่นาสนใจ และสามารถศึกษา
เพื่อทําการวิเคราะหนําไปพัฒนาผลงานในรูปแบบใหมๆตอไป
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