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บทคัดยอ     

         

        กิเลสเปนเรื่องเศราหมองของจิต สิ่งท่ีชั่วรายแฝงอยูในจิตใจของมนุษยท่ีมาทําใหเรามีความทุกข

สังคมมนุษยในยุคสมัยท้ังปจจุบันและอดีตเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซ่ึงเปนปจจัยกอการเกิดของ

กิเลส สิ่งลอแหลม ยั่วยวน และสื่อตางๆ นําไปสูการเกิดอารมณในจิตใจ การครอบงํา การตกเปนทาส

ของกิเลสภายในจิตใจ การขาดสติและการแสวงหาไมจบไมสิ้น ท้ังรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ลวนแลว

เปนกิเลสตัณหาในชีวิตของเรา จากปญหาดังกลาวขาพเจาจึงสรางสรรคผลงานภาพพิมพ 2 มิติ โดยใช

เทคนิค ภาพพิมพแกะไม ในกระบวนการภาพพิมพผิวนูน แสดงรูปแบบภายใตจินตนาการของขาพเจา

ของการสรางรูปทรงของมนุษยและสัตวท่ีผสมผสานเปนรูปลักษณของมนุษย ยักษ มาร สัตวเดรัจฉาน

ชนิดตางๆ รูปทรงอิสระท่ีสรางข้ึนเพราะกิเลสไมมีรูปรางท่ีแนแท ถายทอดเรื่องราวหลักธรรมใน

ศาสนา ศีล 5 กับพฤติกรรมมนุษยในปจจุบันการเปรียบเทียบของกิเลสภายในจิตใจของมนุษย ความ

ชั่วรายความนากลัว ผานจินตนาการของขาพเจาการใชเทคนิคท่ีสอดคลองกับแนวคิด 
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Abstract 

         

        Passion is the subject of mental distress Evil latent in the human mind That we 

are suffering Human society in the modern era, both past and present changes all 

the time Terrorism is the result of passion precarious voluptuous And media 

Contribute to the mood in mind dominate Slave of passion, inner peace Lack of 

consciousness and the pursuit without end The taste, smell, sound, touch, Have a 

passion in our lives The issue therefore create 2D graphics Using woodcuts. In the 

process, embossed prints Show the form under my imagination he creation of 

human and animal shapes that combines the look of a man Giant Demon Beast 

Types Freeform shapes created because passion is unmistakable Storytelling 

principles of religious precepts 5 With human behavior in the comparison of passion 

within the human psyche Evil horror My imagination through the use of techniques 

that are consistent with the concept. 
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กิตติกรรมประกาศ 
         

        ขาพเจาขอขอบพระคุณบิดามารดาผูมีพระคุณท่ีคอยเลี้ยงดูสงเสียและเปนกําลังใจสนับสนุนใน

สิ่งท่ีขาพเจาเลือกในเสนทางศิลปะดวยดีตลอดมา 

        ขอขอบคุณอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยทัสนะ กอนดี ผูท่ีคอยใหคําแนะนําข้ันตอน เทคนิค 

วิธีการในการทําภาพพิมพแกะไม ตลอดจนอาจารยสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพทุกทาน ท่ีไดใหความรู 

แนะนํา สั่งสอนอบรมขาพเจามาตลอดระยะเวลา 4 ป 

        ขอบคุณประสบการณดีๆ ตลอดจนเพ่ือนๆ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานของขาพเจา ทุกคน

ทุกสิ่งลวนเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคในศิลปะใหเปนผลงานท่ีดีมาโดยตลอดหากไมมีพวก

ทานเหลานี้ก็จะไมสามารถสรางสรรคผลงานและสรางศิลปนิพนธนี้ข้ึนมาได ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่ง

วาหนังสือศิลปนิพนธจะสรางประโยชนตอไปในอนาคต 
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        เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบโครงการศิลปนิพนธ รหัสวิชา GAR4217 ของสาขาวิชา

ศิลปะภาพพิมพ ภาควิชาวิจิตรศิลป วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงคในการเขียน เรียบเรียงข้ันตอน อธิบายกระบวนการและ

สรางสรรคผลงานศิลปะ ในหัวขอเรื่อง “กิเลส”(Passion) โดยมีเนื้อหาสาระของเรื่องเพ่ือแสดงใหเห็น

ถึงรูปแบบ แรงบันดาลใจ แนวความคิด ท่ีไดแสดงออกผานกระบวนการภาพพิมพผิวนูนเทคนิคภาพ

พิมพแกะไม วิเคราะหข้ันตอน รวบรวมขอมูล ตลอดจนบทสรุป  

        ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชนแกผู ท่ีสนใจศึกษาคนควารูปแบบ

กระบวนการของงานภาพพิมพในอนาคตตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

         

 ความเปนมาและความสําคัญของเรื่องท่ีศึกษา 

  กิเลส คือ สิ่งท่ีทําใหจิตเศราหมองท่ีแฝงอยูในกายและใจของมนุษย ประกอบไปดวยกิเลส 

หลักมี 3 ประการ คือ โลภะ โทสะ โมหะ ทุกสิ่งทุกอยางท้ังหลายของกิเลสเกิดจากความโลภเปนหลัก 

เปนตัวท่ีมีอํานาจ และแรงผลักดันในการสรางกิเลสตัวอ่ืนใหมีอํานาจ และแรงสนับสนุนซ่ึงในสังคม

มนุษยทุกคนลวนมีกิเลสอยูภายในจิตใจเปนสิ่งท่ีเปรียบเสมือนดานมืดภายในของมนุษยทุกคนภายใน

สังคมไมวาจะเปนความลุมหลง ความโลภ ความหลงใหล การขาดสติ ลวนแตเกิดจากกิเลสท่ีมา

ครอบงํามนุษยทําใหเกิดการขาดสติ จนตกเปนเหยื่อของกิเลส 

        สังคมมนุษยในยุคสมัยท้ังปจจุบันและอดีตเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทุกๆ ดานไมวาจะ

ดานสภาพแวดลอม การคาขาย การดําเนินชีวิต ท่ีดูนาสนใจมากยิ่งข้ึนกระตุนความตองการของมนุษย

ทําใหเกิดกิเลสความอยากไดอยากมีความลุมหลง และหลงใหลในวัตถุไมพอใจในสิ่งท่ีตนพึงมีอยู 

มนุษยจึงเกิดความทะเยอทะยานการแสวงหาไมรูจักจบจักสิ้น กิเลสเปนธรรมท่ีเศราหมอง เปนเจตสิก

ไมวาจะเปน โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ 0

1 ลวน

แลวแตเปนกิเลสท้ังสิ้น ดังนั้นความเจริญของโลกเปนเหตุกระตุนใหคนเกิดตัณหามากข้ึน ถึงอยางไรก็

ตามมนุษยจะรูถึงบาปบุญคุณโทษของกิเลส ก็ไมไดเกิดความกลัวแตอยางใด คลายกับการผิดศีล 5 ท่ีรู

ถึงโทษแตก็ยังกระทําสิ่งเหลานั้นอยูโดยไมเกรงกลัวตอบาป สังคมท่ีมีการพัฒนาเดินไปขางหนา

ตลอดเวลาทําใหสังคมมนุษยเสื่อมลงทุกวัน เนื่องจากการแขงขันทางดานวัตถุนิยม หรือเกิดการ

กระตุนความอยากไดอยากมีจนเกินพอดี จนกอใหเกิดปจจัยหลายอยางไมวาจะเปนการ ตอสูดิ้นรน 

ความปนปวนวุนวายเพ่ือใหไดมาเพ่ือวัตถุหรือสิ่งท่ีตองการนั้นๆ สงผลกระทบ บั่นทอนการรูจักผิด

ชอบชั่วดีใหนอยลง จนกลายเปนความเห็นแกตัว เขาครอบงําจิตใจ ไรศีลธรรมของคนในสังคม ดวย

ความคิดของตนเปนหลักโดยไมนึกถึงสิ่งท่ีอยูรอขางวาจะเปนเชนไร ทําใหละเลยเรื่องของคุณคาทาง

จิตใจและหลกัธรรมในศาสนา 

      

1 ท่ีมา มูลนิธิศึกษาและเผยแพรศาสนาพุทธ. [ออนไลน] วันท่ีคนขอมูล 2 มีนาคม 2562 จาก https://www.dha 

mmahome.com/webboard/topic/18830. 
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        จากสังคมท่ีขาพเจาอาศัยอยู ณ ปจจุบันและอดีต ทําใหไดเห็นและรับรู  เกิดอารมณความรูสึก

สะเทือนใจ และสงผลตอจิตใจ จึงนํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานภาพพิมพ 2 มิติ โดย

ใชจากสังคมท่ีขาพเจาอาศัยอยู ณ ปจจุบันและอดีต ทําใหไดเห็นและรับรู  เกิดอารมณความรูสึก

สะเทือนใจ และสงผลตอจิตใจ จึงนํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานภาพพิมพ 2 มิติ โดย

ใชเทคนิค ภาพพิมพแกะไม ในกระบวนการภาพพิมพผิวนูน แสดงรูปแบบภายใตจินตนาการของ

ขาพเจา ผานรูปแบบและรูปทรงอิสระ (Free From)2 ความเปนเอกภาพ (Unity)3 ของมนุษยสัตวท่ี

ผสมผสานเปนรูปลักษณของมนุษย ยักษ มาร สัตวเดรัจฉานชนิดตางๆ มาสรางรูปราง รูปทรง ตาม

ทัศนคติ เพราะกิเลสไมมีรูปรางท่ีแนแททําใหเกิดความเคลิบเคลิ้มหลงใหลเรื่องราวและความนา

สะพรึงกลัวแทนสัญลักษณของความชั่วรายเชื่อมโยงถายทอดเรื่องราวความเชื่อของไทยท่ีมีตอพุทธ

ศาสนาเพ่ือตอบสนองความตองการภายในจิตใจมนุษยเม่ือถูกกิเลสครอบงํา ใหไดรับความทุกขและ

ความลําบากใจโดยสะทอนใหเห็นถึงความชั่วรายความนากลัวของกิเลสภายในจิตใจของมนุษย ผาน

จินตนาการของขาพเจา 

 

 

 

 

 

 

2 รูปทรงอิสระ (Free form) รูปทรงอิสระหมายถึง รูปทรงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือมนุษยสรางข้ึนไมมี

โครงสรางเปนมาตรฐานแนนอนเหมือนรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงจากสิ่งมีชีวิต ไดแก รูปทรงของกอนหิน กอน

กรวด ดิน หยดนํ้า กอนเมฆ เปลวไฟ คลื่นนํ้า คลื่นทราย รูปปน ภาพเขียนเปนตน 

วิชาศิลปะรูปราง-รูปทรง. [ออนไลน]. วันท่ีคนขอมูล 2 มีนาคม 2562 จาก : https://sites.google.com/site/wic 

hasilpan/rup-rang-rup-thrng. 

 
3 เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันขององคประกอบศิลปท้ังดานรูปลักษณะและดานเน้ือหา

เรื่องราว  เปนการประสานหรือจดัระเบียบของสวนตาง ๆใหเกิดความเปน หน่ึงเดียว เพ่ือผลรวมอันไมอาจแบงแยก

สวนใดสวนหน่ึงออกไป การสรางงานศิลปะ คือ  การสรางเอกภาพข้ึนจากความสับสน  ความยุงเหยิง  เปนการจัด

ระเบียบ และดุลยภาพ ใหแกสิ่งท่ีขัดแยงกันเพ่ือใหรวมตัวกันได โดยการเช่ือมโยงสวนตาง ๆใหสมัพันธกันเอกภาพ

ของงานศิลปะ 

เอกภาพ (Unity). [ออนไลน]. วันท่ีคนขอมูล 2 มีนาคม 2562 จาก : https://krittayakorn.wordpress.com/2 

013/03/20/unity/. 
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จุดมุงหมายในการสรางสรรค 

        1. เพ่ือถายทอดเรื่องราวของกิเลส ท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจดานลบตามแบบอุดมคติ พุทธ

ปรัชญา หลักธรรมคําสอน เก่ียวกับวิถีชีวิตความจริงท่ีเกิดข้ึนบนโลกมนุษยท่ีติดอยูกับวัตถุหรือมุง

แสวงหาแตวัตถุ อันเปนบอเกิดแหงความทุกข 

        2. เพ่ือสรางรูปแบบพลังอํานาจของกิเลส ความรูสึกหมนหมองและนากลัว ผานรูปแบบของ

รูปทรงอิสระแสดงถึงความเปนอิสระของตัวละครตางๆ ดวยบรรยากาศสีขาวเทาดํา และพ้ืนท่ีวาง 

        3. เพ่ือใหแนวความคิดสรางสรรคผลงานภายใตหัวขอ “กิเลส” (Passion) ผานกระบวนการ

ภาพพิมพผิวนูน ดวยเทคนิคภาพพิมพแกะไม ในรูปแบบ 2 มิติ  
 

ขอบเขตในการสรางสรรคงาน 

        1. ขอบเขตดานเนื้อหา ขาพเจาตองการแสดงรูปแบบและเรื่องราวของกิเลส จากหลักธรรมคํา

สอนทางศาสนาพุทธโดยใชการแสดงออกทางพฤติกรรม อารมณ สัญชาตญาณท่ีเกิดข้ึนจริงกับมนุษย

ในสังคมมาสรางสรรคเปนผลงาน 

        2. ขอบเขตดานรูปแบบ ตองการนําเสนอเนื้อหาผานบรรยากาศของสีขาวเทาดํา และพ้ืนท่ีวาง  

ท่ีแสดงถึงความนากลัว ในพลังอํานาจของกิเลส รูปแบบภายใตจินตนาการ ของมนุษยและสัตวมา

ผสมผสานใหเกิดรูปลักษณของมนุษย ยักษ มาร สัตวเดรัจฉานชนิดตางๆ เพ่ือแสดงอํานาจท่ีอาศัยอยู

ภายในจิตสํานึก ดวยรูปทรงอิสระ เคาโครงทางรูปทรงจากงานจิตรกรรมไทยจังหวะการเคลื่อนไหว

ของตัวละคร สัญลักษณตางๆ เรื่องราว เพ่ือถายทอดอารมณความรูสึก 

        3. ขอบเขตดานเทคนิค การสรางสรรคผลงานในภายใตหัวขอ”กิเลส” (Passion) ผาน

กระบวนการภาพพิมพผิวนูน เทคนิคภาพพิมพแกะไม ในรูปแบบภาพพิมพ 2 มิติ 
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คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการเขียนศิลปนิพนธ 

 

โลภะ     

 

เกิดจากตัณหาคือความทะยานอยากได เม่ือเกิดข้ึน   แลวทําใหจิตหิวโหยอยาก

ได เกิดความดิ้นรน อยูเปนสุข หากหยุดยั้ง ไมไดก็จะเปนตนเหตุใหดิ้นรน

แสวงหาสิ่งท่ีอยากไดมาสนองความ ตองการหรือเม่ือไมไดโดยวิธีชอบธรรมก็นํา

ใหไปทําความชั่วความไมดีงามตางๆ เชน ลักขโมย ทุจริต คอรัปชั่น โกง ปลน 

จนถึงฆาคนตาย       

โทสะ     เกิดจากมานะคือความถือตัวถือตน ความรูสึกวาตัวเดนกวาเขา ตัวดอยกวาเขา 

หรือตัวเสมอกับเขา เม่ือถูกกระทบเขาก็เกิดความไมพอใจ เกิดโทสะข้ึน เม่ือ

เกิดข้ึนแลวหากระงับไมไดก็จะนําใหทําความชั่วความไมดีตางๆ เชน ทะเลาะ

วิวาทกัน กลั่นแกลงกัน ทํารายกัน ฆากัน เปนเหตุใหตัวเองเดือดรอน โลกก็เรา

รอน ขาดสันติภาพ อยูกันอยางเดือดรอน หวาดระแวงกันและกัน 

โมหะ     เกิดจากความคิดเห็นท่ีผิด จากการไมใชปญญาพิจารณาใหประจักษในเรื่อง

นั้นๆ ใหถองแทถ่ีถวนกอน เม่ือเกิดข้ึนแลวก็เปนเหตุใหไมรูบุญไมรูบาป ไมเชื่อ

บุญไมเชื่อบาป ชักนําใหไปทําความชั่วความไมดีตางๆ เชน ประมาท ทะเลาะ

วิวาท แกงแยงชิงดี อวดดี เกียจคราน บากาม อกตัญู เชื่องาย หูเบา 

มานะ      ความสําคัญตน สําคัญกวาดีกวาเขา เสมอเขา ต่ํากวาเขา 

เจตสิก   เปนธรรมชาติอยางหนึ่ง ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของคนเรา ท่ีชวยตัดสินใจ หรือปรุง

แตงจิตใจ ในการทําบุญและทําบาป ซ่ึงธรรมชาตินี้ เกิดพรอมกับจิต ดับพรอม

กับจิต มีอารมณเดียวกันกับจิต อาศัยวัตถุ เดียวกันกับจิต เหมือนกระแสไฟ

และแสงสวาง ท่ีตองอาศัยหลอดไฟเกิดข้ึน 

 



บทท่ี 2 

พ้ืนฐานความคิด และอิทธิพลในการสรางสรรคผลงาน 

 

ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
          มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับความตองการในหลายสิ่งหลายอยางในชีวิตท้ังความอยากได

ความโลภโกรธหลงของกิเลสท่ีอยูในจิตใจมนุษยนั้นไมสามารถมองเห็นไดแตสามารถรูสึกและรับรูได 

โดยการแสดงออกมาจากสิ่งท่ีเขามาเยายวนจิตใจทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็นอยากไดอยากลอง

หรือตองการตอสิ่งนั้นๆ ทําใหจิตถูกครอบงําสภาพสังคมท่ีมีการใชชีวิตอยางเลื่อนลอยการแสวงหา

ตองการอยูตลอดเวลาจนเกินความจําเปน ขาดสติในการดํารงชีวิต ทําใหตกอยูภายใตอํานาจของ

กระแสนิยมตางๆ ทรัพยสมบัติเงินตราความอยากไดอยากมี ลาภยศ เงินทอง ชื่อเสียง จึงใชสิ่งเหลานี้ท่ี

ไมถูกไมควร กอใหเกิดทุกขเวทนา ความหดหู กลุมใจ กระวนกระวาย เปนตน ทําใหมนุษยสวนมาก

ยากท่ีจะหลีกหนีพน เนื่องจากกิเลสเกิดข้ึนจากสิ่งท่ีอยูภายในจิตใจมนุษยเปนตัวกระตุนทําใหเกิด

อารมณหรือพฤติกรรมตางๆท่ีขาดสติ เกิดความลุมหลง เพ่ือใหตนเกิดความพึงพอใจ สงผลใหขาพเจา

นําสิ่งท่ีเห็นในชีวิตประจําวันของมนุษย และหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาสรางสรรคผลงานศิลปะ 

 

อิทธิพลจากส่ิงแวดลอมและสังคม 

        ปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน ก็เพราะกิเลสท่ีเปนตัวหลัก ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ ซ่ึงเกิดข้ึนจากตัว

ของมนุษยท่ีตองการแสวงหา พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาท้ังดีและไมดี ปญหาตางๆ ไมวาจะการ

เบียดเบียนทํารายกัน การคดโกงไมซ่ือตรงตอกัน ลวนเกิดจากภายในจิตใจของมนุษยท้ังสิ้น เปน

สาเหตุกอใหเกิด ความรุนแรงทางสังคม ตามมาท้ังหมดท้ังสิ้นท่ีใหเราไดเห็นทางสื่อสิ่งพิมพ โทรทัศนท่ี

เราไดรับรูขาวสารกันทุกวัน ลวนแลวเกิดจากกิเลส ขาพเจาจึงนําเรื่องราวในสังคมเหตุการณมาบอก

บอกเลาผานเรื่องราวของกิเลส ผานผลงานศิลปะท่ีมีผลกระทบตอสังคมมนุษย การไมรูจักผิดชอบชั่วดี

ของมนุษยในสังคม 



6 
 

 
ภาพท่ี 1 โรงฆาสัตว 

        ท่ีมา : โรงฆาสัตว. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 2 มีนาคม 2562 จาก http://xn--62cb7bxcx 

aq3cg4lpc6b.blogspot.com/20 14/06/blog-post.html. 

 

 
ภาพท่ี 2 ดื่มสุรา 

        ท่ีมา : พระคัมภีรไมไดหามดื่มเหลาสูบบุหรี่. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 2 มีนาคม 2562 จาก

https://medium.com/@7hiddenmanna/the-bible-does-not-prohibit-drinking-alcoh ol-

39847c13f60f. 
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ภาพท่ี 3 หญิงขายบริการ 

        ท่ีมา : ปลุกมโนธรรมนักทองราตรี. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 2 มีนาคม 2562 จาก

https://www.clipmass.com/story/73 073. 

 

 
ภาพท่ี 4 ภาพสังคมมนุษย 

        ท่ีมา : ปญหาความรุนแรงในสังคมไทย. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 2 มีนาคม 2562 จาก 

http://www.mwit.ac.th/~jat/contents/30102/30301.htm. 
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อิทธิพลตามความเช่ือของศาสนาพุทธ 

        พระพุทธศาสนามีความสัมพันธและเก่ียวเนื่องกับชีวิตของคนไทยมาต้ังแตอดีตกาลโดย

นอกเหนือจากจะยึดเหนี่ยวทางจิตใจแลว พระพุทธศาสนายังเปนบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของ

พุทธศาสนิกชน ดวยหลักธรรมคําสอนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติซ่ึงเกิดจากความเชื่อ เชน เชื่อในเรื่อง

กรรม วิบากกรรม เชื่อวาเปนผูมีกรรมเปนของของตน เปนผูรับผลกรรม เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด 

กระทํากรรมอันใดไว ดีหรือชั่ว จักเปนผูรับผลของกรรมนั้นสืบไป 

        จากการท่ีขาพเจาไดศึกษาหลักธรรมคําสอนของศาสนาพุทธ ไดเกิดความสนใจในเรื่อง “กิเลส” 

สิ่งท่ีเปนเหตุใหเกิดทุกข คือ กิเลส ซ่ึงปจจัยเชิงลบท่ีทําใหจิตใจและปญญาเสื่อมคุณภาพ ถากิเลสเกิด

ทุกขณะจิต ชีวิตก็เศราหมอง ปญญาก็หดหาย กิเลสจึงเปนเหตุแหงความเศราหมองของชีวิต เปนเหตุ

แหงความทุกข กิเลสพ้ืนฐานของมนุษยแบงออกเปนหัวขอใหญๆได 3 ประการดวยกันซ่ึงประกอบไป

ดวย ราคะ โทสะ โมหะ ท่ีมาของความหมายไดนํามาจากบทของมงคลสูตรท่ีพระพุทธเจาไดตรัส ตอบ

ปญหาเทวดาท่ีวา คุณธรรมใดท่ีทําใหชีวิตประสบความเจริญหรือมีมงคล ทานทรงตรัสตอบวา “มงคล

ชีวิต” ซ่ึงมี 38 ประการ สวนความหมายของกิเลสนั้นอยูในประการ ท่ี 37 วิระชัง เอตัมมังคะละ 

มุตตะมัง จิตอันปราศจากธุลี คือ กิเลส เปนอุดมมงคล ถามวา อะไรจึงเรียกวาธุลี ราคะความกําหนัด

ยินดีในกามคุณท้ัง ๕ จัดเปนธุลีอยางหนึ่ง โทสะ ความโกรธประทุษรายแกสัตว และสังขารจัดเปนธุลี

อยางหนึ่ง โมหะ คือ อวิชชาความมืดมนอนธการไมรูเทาทันในสังขาร จัดเปนธุลีอยางหนึ่ง ความวา 

ราคะ โทสะ โมหะเปนตน เหลานี้จัดเปนธุลีท้ังนั้น0

4 

        ขาพเจาเปนบุคคลหนึ่งท่ีเชื่อในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และเห็นคุณคาในพลัง

ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนตอหลักคําสอนนั้น อันบังเกิดแตสิ่งท่ีดีงามตามมา ดังปรากฏใหเห็นเดนชัด

ในงานศิลปกรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันท่ีทําหนาท่ีรับใชพระพุทธศาสนา และจากความเชื่อในคํา

สอนไดสงอิทธิพลตอแนวความคิดในการสรางสรรค และการแสดงออกในผลงานของขาพเจาตอมา 

 

 

 

 

 

 

4 ท่ีมา มงคลท่ี 37. [ออนไลน]. วันท่ีสืบคนขอมูล 2 มีนาคม 2562 จาก http://larnbuddhism.com/milintapan 

ha/mongkol3 8/37.html 
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อิทธิพลจากศิลปกรรม 

 อิทธิพลในรูปแบบของศิลปะท่ีมีผลงานสรางสรรคของขาพเจามากท่ีสุดคือศิลปะไทยรวมสมัย

ในสมัยกอนนิยมสรางงานศิลปะเพ่ืออุทิศใหพระศาสนา แตเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป วัฒนธรรมและศิลปะ

ตะวันตกเริ่มเขามา ศิลปะของไทยจึงถูกนํามาผสมผสานกลมกลืนกับศิลปะแนวใหม ๆ จนกลายเปน

ศิลปะไทยรวมสมัยศิลปะไทยรวมสมัยนั้นมี ท่ีมาตั้ งแตสมัยขรัวอินโขง 1

5 ความศรัทธาท่ี มีตอ

พระพุทธศาสนา ดูเปนสิ่งผลักดันใหชางไทยโบราณสรางผลงานจิตรกรรมอันล้ําคาใหปรากฏข้ึน ความ

งามดานเนื้อหาสาระทางคุณธรรมไดถูกถายทอดบนพ้ืนผนัง มีการจัดองคประกอบอยางมีระเบียบ

แบบแผนและภาพบุคลอันประกอบไปดวย เทวดา กษัตริย ผูคน สัตว แสดงเรื่องราวท่ีเก่ียวกับพุทธ

ประวัติ ชาดก ไตรภูมิตางๆ เหลานี้ไดปรากฏออกเปนผลงานจิตรกรรมท่ีเต็มเปยมสุนทรียภาพ แสดง

ความรูสึกถึงความประสานกลมกลืนกันระหวาง ความคิดอันเปนนามธรรมกับความเปนจริงทางวัตถุ 

        ขาพเจาจึงเกิดความสนใจจะสรางผลงานภาพพิมพ โดยอาศัยเคาโครงทางรูปทรงจากงาน

จิตรกรรมไทยมาเปนแนวทางในการทดลองสรางสรรค อันเกิดจากความประทับใจซ่ึงแสดงออกมาเปน

สภาวะอารมณตามความเปนจริงในสังคม ซ่ึงบงบอกถึงพฤติกรรมอันเกิดจากกิเลสภายในจิตใจ เชน 

ราคะ โทสะ โมหะ เปรียบเสมือนกิเลสตัณหาตางๆ ท่ีรุมเราเขามาท่ีทําใหจิตใจหวั่นไหว และเปนบอ

เกิดความทุกขนั้น จึงเปนสวนหนึ่งในองคประกอบใหเห็นชัดเจนในกิริยาของมนุษย และภาพของมาร 

สัตวราย อสรพิษ ใหเห็นอยางเปนรูปธรรม ท้ังนาเกลียดนากลัว ในการแสดงออกถายทอดอารมณ 

ความรูสึกสวนตัวท่ีเปนแบบอุดมคติ 

         

 

 

 

 

 

         

5 ท่ีมา ศิลปะไทยรวมสมัย. [ออนไลน]. วันท่ีสืบคนขอมูล 2 มีนาคม 2562 จาก https://www.bangkokbanksme 

.com/article/6881. 
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ไตรภูมิ หมายถึง ภพภูมิท้ังสาม คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ กลาวคือ พระพุทธศาสนาจะแบงภูมิ

ตามโลกธาตุหรือหนึ่งจักรวาลตามสภาวะจิตในแงพุทธปรัชญาภูมิท้ังสามนี้แบงออกเปนภูมิยอยๆ 

ซอนทับอยูบนโครงสรางของจักรวาลอีกทีหนึ่งท้ังหมด 31 ภูมิ2

6 

 
ภาพท่ี 5 ภาพสวนหนึ่งจากไตรภูมิ 

        ท่ีมา : เขาพระสุเมรุ ในสมุดภาพไตรภูมิกรุงศรีอยุธยา. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 2 มีนาคม 

2562 จากhttps://www.silpa-mag.com/royal-funeralpyre/article_11295. 

 

        ขาพเจาไดนํารูปทรงความเปนอิสระของภาพผลงานหรือเรื่องราวของไตรภูมิมาใชในงานโดย

การหยิบยกความเปนอิสระของตัวละครรูปทรงลวดลายนํามาใชในวิธีการแกะลายเสนตางๆ นํามา

ประยุกตดัดแปลงโดยการสรางเปนคาน้ําหนัก สรางรูปทรงและสัญลักษณภายในผลงานของขาพเจา

เพ่ือใหสอดคลองกับผลงานของขาพเจา 

6 ท่ีมา : ณรงคกรรณ รอดทรัพย. คติไตรภูมิกับการสรางพระเมรุและพระเมรุมาศ. [ออนไลน] วันท่ีสืบคนขอมูล 2 

มีนาคม 2562 จาก http://www.finearts.go.th/promotion/2016-10-17-04-11-38/item/8.html. 
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ภาพท่ี 6 จิตรกรรมฝาผนังวัดราชสิทธาราม 

        ท่ีมา : นวพรรณ ภัทรมูล. จารึกเรื่องนิรยกถา. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 5 มีนาคม 2562 

จาก : http://www.sac.or.th/databases/Inscriptions/blog_inside.php?id=17632. 

 

 
ภาพท่ี 7 จิตรกรรมวัดใหญอินทาราม 

        ท่ีมา : วัดใหญอินทารามพระอารามหลวง. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 5 มีนาคม 2562 จาก : 

https://www.thetrippacker.com/th/reviewWatYaiIntharamRoyalMonstery/7417. 
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        จิตรกกรมตาฝาผนังตามวัดตางๆ จะสอนและเลาเรื่องราวของทางศาสนาบาป-บุญคุณโทษ

สะทอนแนวความคิดและเรื่องราวทางศาสนาทางพุทธ กิจกกรม วิถีชีวิตผูคน ซ่ึงจะเปนเอกลักษณ

เฉพาะตนของตนในแตละวัดและศิลปนผูท่ีเขียนภาพนี้ข้ึนมา ขาพเจาไดนําเอกลักษณของตัวละคร มา

ทําการแกไขและปรับในรูปแบบของขาพเจาเอง และเรื่องราวในการเลาเรื่องงานของขาพเจาโดยมี

ความคลายคลึงกับงานท่ีขาพเจาแสดงออกเปน รูปทรง พฤติกรรมตัวละครตางๆ การจัดวางและ

รูปแบบใหมีเรื่องราวทาทางเพ่ือบอกอารมณความรูสึกแทนคําพูด 

อิทธิพลจากศิลปน 

         

        ศิลปนไทยในสมัยปจจุบันและอดีตยังมีผูท่ีใหความสําคัญและเรื่องราวเก่ียวกับศิลปะไทยเปน

จํานวนมากศิลปะไทยไดรับอิทธิพลจากประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทย เชน ความเปนอยูและ

การดํารงชีวิตของคนไทยท่ีไดสอดแทรกไวในผลงานท่ีสรางสรรคข้ึน โดยเฉพาะศิลปกรรมท่ีเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา อาจกลาวไดวาศิลปะไทยสรางข้ึนเพ่ือสงเสริมพุทธศาสนา เปนการเชื่อมโยงและโนม

นาวจิตใจของประชาชนใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนางานศิลปะไทยจึงมีใหเห็นอยู

มากมาย พอมาถึงคําวา “ศิลปะรวมสมัย” ซ่ึงศิลปะรวมสมัยมีความหลากหลายเปนอันมาก มีลักษณะ

ออกไทยๆ มีสีแดง สีทอง มีภาพเทวดา ลายกนก แทรกๆอยู ฯลฯ หรือหากทันสมัยสุดๆ  ก็เปน

ประเภทศิลปแนวนามธรรม ท่ีมีสีปายไปปายมาเลอะๆ มองไมรูเรื่องวาเปนรูปอะไร แตก็มีอารมณและ

ความรูสึกแบบไทยอยูในนั้น  

เกรียงไกร กงกะนันทน  

        แนวความคิดของศิลปนตองการแสดงออกถึงสภาวะอารมณ ความรูสึก ของจิตท่ีเปนอกุศลซ่ึง

คลายกับเปนอารมณพ้ืนฐานของมนุษย สภาวะอันตกต่ําหยั่งไมถึง มันมักครอบงําจิตวิญญาณมนุษย 

สภาวะซ่ึงทําใหเราตกไปอยูอีกจุดนึ่ง เปนความรูสึกท่ีตอตานระหวางความดีกับความชั่วกลายเปน

อาการตอสูเหมือนมีการผลักใสบีบรัด วุนวาย บาคลั่ง รุงแรง สิ่งเหลานี้เปนสภาวะท่ีถูกกระทําอยาง

สุดโตงของมนุษยท่ีหลงผิด ศิลปนไดใชรูปแบบและเรื่องราวท่ีใชจินตนาการสรางโลกของอบายภูมิข้ึน 

โดยไดดัดแปลงรูปทรงจากท่ีเคยรับรูเรื่องราวของมนุษย สัตวประหลาด และสัตวเดรัจฉาน จาก

เรื่องราวของพุทธศาสนา เชนคําสอนในไตรภูมิกถา เพ่ือแสดงออกถึงผลกรรมท่ีเกิดข้ึน เปนสภาวะ

นามธรรม อันไดแกความเกลียด ความโกรธ ความโลภ ความอิจฉาริษยา รูปทรงตางๆ สรางข้ึนเปน

สัญลักษณของผูท่ีอยูในความหลงผิด อันมีท้ังจากเรื่องราวในอดีตและสิ่งเลวรายท่ีเกิดข้ึนนี้ก็ยังคง

เกิดข้ึนในปจจุบัน จึงรวมเรียกวาอบายภูมิรวมสมัย ศิลปนไดสรางรูปทรงจากจินตนาการ เชนสัตวราย

ท่ีตอสูกัน จองทําลายฆาฟนกัน ดวยมีตนแบบมาจากศิลปะไทยโบราณ แตไดพัฒนาเรื่องราวและการ

แสดงออกในบุคลิกภาพของตนเอง 
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ภาพท่ี 8 ชื่อภาพ : Spiritual Disease 8 

     เทคนิค : ภาพพิมพแกะไม 

               ขนาด  : 200 x 100 ซม. ป 2552 

        ท่ีมา : วิทยานิพนธออนไลน มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 5 มีนาคม 

2562 จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000007735. 
 

        ขาพเจาไดแรงบันดาลใจจากศิลปนทานนี้ในเรื่องของการจัดรูปแบบองคประกอบศิลป รูปทรง

อิสระท่ีใหความรูสึกในการเชื่อมโยงเรื่องราว และสอดคลองไหลไปตามกันและเชื่อมตอกัน วิธีการแกะ

การคัดน้ําหนัก การสรางน้ําหนักแสงเงาใหดูมีพลังอํานาจและความนากลัว ของศิลปนมาเปนแรง

บันดาลใจ ในรูปแบบผลงานของขาพเจามาตอยอดและพัฒนาตอไป 
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กฤษฎางค อินทะสอน 

        แนวความคิดของศิลปนเปนผลสืบเนื่องมาจากประสบการณดานลบท่ีเคยไดรับจากปญหาความ

อบอุนในครอบครัวเม่ืออดีต เปนสิ่งเรากระตุนใหเกิดบุคลิกแปลกแยก สงผลใหมีความหวาดระแวงตอ

การพบปะผูคน และสังคมภายนอกรวมถึงการตอตานกฎเกณฑความเชื่อ ขอบังคับท่ีถูกกําหนดจากท้ัง

สวนบุคคล และสังคม แมวาเวลาไดเปนสิ่งเยียวยาความมืดดําใหจางหายไปจากจิตใจแตเรื่องราวตางๆ

ยังคงท้ิงรองรอยเอาไวเปนดังปมปญหาท่ียังฝงลึกอยูภายในจิตใจท่ีเติบโตเพ่ิมมากข้ึน เม่ือสิ่งแวดลอม

และสภาวะการเจริญเติบโตทางดานกายภาพมนุษยไดมอบการรับรูเรื่อง เพศภาพ ใหประกอบกับ

อิทธิพลของสื่อทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และลักษณของกฎเกณฑท่ีไดเติบโตมาศิลปน

สรางสรรคผลงาน ท่ีตองการเปดเผยรสนิยมท่ีสับสน เนื้อหาท่ีตองการใหสังคมตระหนักและเขาใจ

บุคคล จากพ้ืนฐานทางอารมณและจิตใจความเห็นใจ สิทธิเทาเทียมกันกับทุกคนในสังคม 

 

 
ภาพท่ี 9 ชื่อภาพ : ลองเรือเหาะ 

                                       เทคนิค : สีฝุนและทองคําเปลวบนบานพับไม 

                  ขนาด  :  200 × 200 ซม. 

        ท่ีมา : วิทยานิพนธออนไลน มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 5 มีนาคม 

2562 จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000007681. 

         

         ขาพเจาไดแรงบันดาลใจจากศิลปนในเรื่องราวพฤติกรรมทาทางตางๆ ทางอารมณของตัว

ละคร องคประกอบรูปแบบสัดสวนของตัวละครในการนํามาประยุกตและออกแบบโดยใชสรางเปน

สัญลักษณและเรื่องราวภายในงานหยิบยืมลายเสนของศิลปนบางสวนมาใชในผลงานของตนให

สอดคลองกับผลงาน  
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เฉลิมพล เหล็กเพชร   

        แนวความคิดของศิลปนเพ่ือตองการแสดงภาพลักษณของเปรตท่ีสะทอนวิถีชีวิตในสังคม

ปจจุบันโดยนําความเชื่อเรื่อง เปรตมาเปนกุศโลบายท่ีใชเตือนสติใหคนมีความเกรงกลัวตอกฎแหง

กรรม ท้ังยังตองการกระตุนเตือนใหผูคนในสังคมปจจุบันตระหนักในการสรางความดีงามใหกับตนเอง

และผูอ่ืน มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานเพ่ือถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก ตาม

ทัศนคติ สวนตนออกมาเปนผลงานจิตรกรรมสองมิติ    

 
ภาพท่ี 10 ชื่อภาพ : มนุษยเปรตรวมสมัย หมายเลข 4 

                                         เทคนิค  : สียอมไม,สีฝุนบนผาใบ 

                                         ขนาด    : 220 x 160 ซม. ป 2555 

        ท่ีมา : วิทยานิพนธออนไลน มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 5 มีนาคม 

2562 จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Chalermpol_ 

Lekpetch/fulltext.pdf. 

   

         ขาพเจาไดแรงบันดาลใจจากศิลปนในเรื่องของตัวละครไมวาจะเปนหนาตาหรือรูปรางตางๆ

อารมณ ทาทาง พฤติกรรมของตัวละครลักษณะรูปแบบของการออกแบบเพ่ือนํามาดัดแปลง

สรางสรรค อีกท้ังยังนําเรื่องราวภายในผลงานของศิลปนมาเปนตัวอยางในผลงานอีกดวย และ

องคประกอบรูปทรงอิสระการวางโครงสรางและองคประกอบมาตอยอดสรางสรรคและปรับแตง

ภายใตจินตนาการของขาพเจาทําใหเกิดรูปแบบใหม  

 
 



 
 

บทท่ี 3 

กระบวนการสรางสรรค เทคนิค วิธีการ และข้ันตอนการทํางาน 

 

        ในการทํางานศิลปนิพนธชุดนี้ในเรื่อง “กิเลส”ขาพเจาไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับสภาพสังคม

สิ่งแวดลอมหลักธรรมคําสอนทางศาสนาการศึกษาคนควา รูปลักษณของมนุษย ภูตผี ปศาจ มาร ยักษ 

สัตวเดรัจฉาน โดยการปรับตัดทอนใหเกิดความงามทางสุนทรียภาพ เพ่ือถายทอดรูปลักษณของกิเลส

ท้ังหลายแสดงออกในรูปธรรมในสภาพของ กิเลส ดวยรูปแบบผานมุมมอง และประสบการณของ

ขาพเจาโดยนําเสนอผลงานผานกระบวนการภาพพิมพผิวนูน ในรูปแบบการทํางานเทคนิคภาพพิมพ

แกะไมผลงานมีลักษณะ 2 มิติ เพ่ือทดแทนสิ่งท่ีเปนสภาวะอารมณทางจิตใจผานรูปแบบของ

บรรยากาศและใชรูปลักษณรูปทรงของมนุษย สัตว ยักษ มาร ในการบอกถึงเรื่องราวอารมณ

ความรูสึกผานผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตน 
ข้ันตอนการประมวลความคิด 

ในการสรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจาไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับสภาพสังคมสิ่งแวดลอม

ผานอารมณความรูสึก ความคิด หรือความงาม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญอยู 2 สวน คือสรางสวนท่ี

มนุษยสรางข้ึน โครงสรางวัตถุท่ีมองเห็นได จากโครงสรางทางวัตถุ เรียกองคประกอบสวนแรกวา 

รูปทรง และสวนหลัง เรียกวาเนื้อหา  

รูปทรงและเนื้อหาในการสรางสรรค 

เนื้อหา (Content) 

        การดําเนินการศึกษาขอมูลจากสภาพแวดลอม พฤติกรรมความเปนอยูของวิถีชีวิตของคนจาก

สภาพสังคมปจจุบัน จากเรื่องราวเหตุการณสื่อตางๆ ขอมูลจากหนังสือธรรมะ เม่ือไดขอมูลแลวจึง

นํามารวบรวมประมวลความคิดเพ่ือท่ีจะไดวิเคราะหตามแนวทางท่ีจะแสดงออก การดําเนินงานสราง

ภาพราง เปนไปตามท่ีตองการตามแนวความคิดความรูสึกเพ่ือใหไดผลใกลเคียงกับจุดมุงหมาย นํา

ภาพรางท่ีไดมาลงสีสรางน้ําหนักบรรยากาศใหไดตามความรูสึกมากท่ีสุด เพ่ือผลของการแสดงออก

ทางอารมณ และความรูสึกภายในเปนประการสําคัญ  

รูปทรง (Form) 

        รูปทรงท่ีมาจากแรงบันดาลใจของขาพเจาเกิดจากความตองการทําใหเกิดความหมาย ขาพเจา

สรางงานเก่ียวกับกิเลสในสังคมมนุษยโดยสะทอนถึงพฤติกรรมของกิเลสท่ีมีตอมนุษยโดยการ

จินตนาการรูปทรงของตัวกิเลสท่ีเกิดจากจินตนาการของขาพเจา นํามาผสมผสานกับสิ่งท่ีมี ณ 

ปจจุบันเกิดเปนรูปแบบใหม แสดงถึงการตอสู การหลงอยูในกิเลสการตอตานระหวางความดีกับ
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กับความชั่ว โดยใชสัญลักษณตางๆ อันไดแก ความเกลียด ความโกรธ ความโลภ ความหลง เปนตน 

รูปทรงสวนสําคัญของงานขาพเจา ไดแก คน สัตว โดยขาพเจาอางอิงจากธรรมชาติผสมผสานกับ

จินตนาการสวนตัว เพ่ือใหรูปทรงเปนไปตามแนวความคิดและแสดงออกทางความรูสึกอยางชัดเจน 

ทัศนธาต ุ(Visual Elements) 

เสน (Line)  

        ในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา เสนท่ีปรากฏในงานจะเปนเสนท่ีเกิดจากวิธีการแกะ แบบ

ตางๆ เพ่ือชวยกําหนดขอบเขตและทิศทางของภาพใหมีการเคลื่อนไหว และแสงเงาในผลงาน 

 

 
ภาพท่ี 11 เสนท่ีเกิดจากวิธีการแกะ แบบตางๆ 

ท่ีมา    :   ขอมูลจากผูเขียน 

 

สี (Colour)  

        สีท่ีขาพเจาใชในงานคือ สีขาว เทา ดํา เนื่องจากท่ี เทาและดําใหความรูสึกถึง พลังอํานาจ 

ความหวาดกลัว เรนลับ สิ่งท่ีซอนเรน ขาพเจาจึงเลือกใชสีนี้เพ่ือใหสอดคลองกับแนวความคิดและ

รูปแบบของผลงาน 

พ้ืนท่ีวาง (Space) 

        พ้ืนท่ีวางในงานของขาพเจาทําใหเกิดน้ําหนักและการสรางระยะดวยวิธีการแกะภายในผลงาน

ชวยทําใหรูปทรงเกิดการเคลื่อนไหวเปนมิติมากข้ึน และยังชวยเนนรูปทรง ทําใหรูปทรงชัดเจนและมี

พลังมากข้ึน 
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ภาพท่ี 12 แสดงพ้ืนท่ีวาง 

  ท่ีมา   :  จากผูเขียน 

 

น้ําหนักและแสงเงา (Tone-Light and shadow)  

        ขาพเจาใหน้ําหนักตัดกันระหวางรูปทรงและพ้ืนท่ีวาง เนื่องจากตองการบรรยากาศและใชสีขาว 

เทา ดํา ในการสรางน้ําหนักของภาพ สรางความรูสึกของภาพท่ีดูมีพลังอํานาจ นากลัว 

การสรางองคประกอบ (Composition)  

        ขาพเจาขยายรูปทรงหลักใหมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือใหรูปทรงดู มีพลังและเกิดการปะทะกับผูด ู 

การใชสัดสวนไปในงานโดย ความเปนเดนจะเนนตัวละครหลักท่ีเปนตัวกิเลสท่ีคอยควบคุม ครอบงํา

มนุษยใหอยูภายใตอาณัติ ซ่ึงแสดงถึงความมีพลังอํานาจ ความชั่วราย ท่ีอยูเหนือสิ่งอ่ืนใด ความเปน

รองจะใชมนุษยท่ีตกอยูภายใตอํานาจของกิเลสเปนตัวเลาเรื่องรองลงมาเก่ียวกับการกระทําและ

พฤติกรรมตางๆ สิ่งท่ีไมดีท่ีมนุษยไดกระทําข้ึน และการใชสัญลักษณสื่อความหมาย เพ่ือขยาย

ความหมายของงานใหมากข้ึน ภายในงานจะใชความเปนเอกภาพ ความเปนอันหนึ่งเดียวกันหรือ

รวมกลุมกัน ในการออกแบบเพ่ือความชัดเจน และงายตอการสื่อความหมายของผลงาน 

 
ภาพท่ี 13 รูปทรงของมนุษยและสัตวท่ีเกิดจากการจินตนาการ 

        ท่ีมา : Artodyssey. (ออนไลน) วันท่ีสืบคนขอมูล 2 มีนาคม 2562 จาก : http://art  

Odyssey1.blogs pot.com/2013/05/alessandro-gallo.html 
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ข้ันตอนการสรางสรรคและเทคนิควิธีการ 

การสรางสรรคเทคนิคและกรรมวิธีการขาพเจาใชเทคนิคแมพิมพแกะไมในการแสดงออก

เพราะสามารถถายทอดรูปแบบเรื่องราวไดมากมาย และหลากหลายมีกระบวนการท่ีไมซับซอน

ตรงไปตรงมาสามารถสรางน้ําหนักไดอยางชัดเจน การถายภาพหรือบันทึกขอมูลจากสิ่งท่ีเจอท้ัง

สถานท่ีตางๆ สิ่งแวดลอม วัตถุ บรรยากาศ  เปนตน ในการสรางสรรคผลงาน เทคนิควิธีการถือวามี

ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนการนําทัศนธาตุมาประกอบกันข้ึนเปนรูปทรงท่ีมีความสมบูรณท้ัง

เรื่องราวและเนื้อหา อันเกิดจากทักษะและอุปนิสัยทางศิลปะ เทคนิคและวิธีการของแมพิมพแกะไม

สามารถถายทอดอารมณ ความรูสึก ท่ีสอดคลองกับแนวความคิดของขาพเจาไดเปนอยางดี 

 

การสรางภาพราง (Sketch) 

        ขาพเจาเลือกเก็บขอมูลภาพการบันทึก การจัดวางรูปแบบองคประกอบ ดวยวิธีการถายภาพ

และรูปจากการคนควาทางสื่อออนไลนแลวนํามาลดตัดทอนเติมแตงดวยวิธีการคิดและจินตนาการ

เพ่ิมเติมเสริมแตงในภาพราง เชน รูปแบบองคประกอบวัตถุสิ่งของท่ีมีลักษณะทางกายภาพ 

บรรยากาศท่ีสอดคลองกับความรูสึก ภาพลักษณ จากรูปแบบของมนุษย ยักษ มาร สัตวเดรัจฉาน ให

มีเรื่องราวท่ีสอดคลองกันลงในภาพ ดวยน้ําหนัก แสง เงา และองคประกอบท่ีนาสนใจเพ่ือสื่อ

ความหมายทางอารมณความรูสึก ใหเปนไปตามเนื้อหา ความหมาย และแนวความคิด 

 

ภาพรางผลงานผลงานกอนศิลปนิพนธ (Sketch terminal project) 

 

 
ภาพท่ี 14 ภาพรางตนแบบแนวคิดระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 1 

ท่ีมา    :   จากผูเขียน
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ภาพท่ี 15 ภาพรางตนแบบแนวคิดระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 2 

ท่ีมา    :   จากผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 16 ภาพรางตนแบบแนวคิดระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 3 

ท่ีมา    :   จากผูเขียน 
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ภาพท่ี 17 ภาพรางตนแบบแนวคิดระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 4 

ท่ีมา    :   จากผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 18 ภาพรางตนแบบแนวคิดระยะกอนศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 5 

ท่ีมา    :   จากผูเขียน 
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ภาพรางผลงานศิลปนิพนธ (Sketch thesis project) 

 

 
ภาพท่ี 19 ภาพรางตนแบบแนวคิดระยะศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 1 

 ท่ีมา    :   จากผูเขียน 
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ภาพท่ี 20 ภาพรางตนแบบแนวคิดระยะศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 2 

 ท่ีมา    :   จากผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 21 ภาพรางตนแบบแนวคิดระยะศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 3 

 ท่ีมา    :   จากผูเขียน 
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ภาพท่ี 22 ภาพรางตนแบบแนวคิดระยะศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 4 

 ท่ีมา   :   จากผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 23 ภาพรางตนแบบแนวคิดระยะศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี 5 

 ท่ีมา    :   จากผูเขียน 
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อุปกรณในการสรางสรรคผลงานภาพพิมพแกะไม (Woodcut) 

 

  
 

ภาพท่ี 24 แผนกระดานไมอัด (MDF) 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 25 กระดาษพิมพฟาเบรียโน 

                           (FABRIANOpaper) 

 

 
 

ภาพท่ี 26 กระดาษปรูฟ (Newspint) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 28 เกรียงปาดหมึก (Spartular) 

ภาพท่ี 27 เครื่องมือแกะ (Wood Carving Tools) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 29 บาเร็ง (Baren) 



26 

 

 
 

ภาพท่ี 30 น้ํามันสน (Turpentine) 

 

 
 

ภาพท่ี 32 เศษผา (Cloth) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 31 ทินเนอร (Thinner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33 ลูกกลิ้ง (Roller) 

 

ภาพท่ี 34 หมึกพิมพ (Offset          

       Printing Ink) 
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กระบวนการสรางแมพิมพ-การพิมพ 

ในการสรางสรรคผลงานของขาพเจาใชกระบวนการ ภาพพิมพผิวนูน เทคนิคภาพพิมพแกะ

ไมซ่ึงสามารถถายทอดรูปแบบตางๆไดเปนอยางดีเทคนิคนี้คือความไมซับซอนเม่ือเทียบกับเทคนิค

อ่ืนๆ ของศิลปะภาพพิมพ และสรางผลงานขนาดไดอยางไมจํากัดสรางคาน้ําหนักไดอยางหนักแน

ชัดเจนใชการแกะท้ิงสรางเปนคาน้ําหนักท้ังหมดบนแมพิมพชิ้นเดียวภายใตหัวขอ “กิเลส” ดังนี้ 

 

ข้ันตอนการสรางแมพิมพ  

1. เม่ือเราทําการรางภาพสเก็ตเสร็จแลวใหเรานําภาพสเก็ตไปขยายตามขนาดท่ีเราตองการ

เตรียมกระดานไมอัด (MDF) ทาหมึกจีนสีดําลงบนไมอัดใหท่ัวเพ่ือใหงายตอการดูน้ําหนักเม่ือ

ทําการแกะ 

2. การลอกลวดลายลงแมพิมพ โดยนํากระดาษลอกลายวางลงบนแผนไมอัด (MDF) ติดดวยเทป

ใสเพ่ือยึดแบบรางท่ีขยายกลับดานกับแมพิมพ แลวจึงรางเสนตามแบบราง 

3. ใชปากกาลูกลื่น เขียนทับตามแบบรางท่ีขยายเพ่ือใหเห็นลวดลายชัดเจนข้ึน 

4. ใชเครื่องมือแกะไม  แกะสวนพ้ืนท่ีเปนน้ําหนักขาวออก ตามแบบรางเพ่ือไมใหหมึกพิมพจาก

ลูกกลิ้งสัมผัสติดบนเนื้อกระดาษในระหวางข้ันตอนการพิมพ 

5. การกําหนดตําแหนงพิมพ โดยทําเปนลักษณะมุมฉาก สําหรับยึดตําแหนงแมพิมพ กับ

กระดาษพิมพ เพ่ือใหผลงานวางลง ในตําแหนงเดิมทุกครั้ง  

6. การนําพลาสวูดตัดแนวยาวยึดเพ่ือนํามายึดเปนมุนฉาก เม่ือนําแมพิมพวางท่ีพ้ืนโดยใหมุม

ของแมพิมพเขามุมของฉากดานใน ตัวล็อกแมพิมพควรมีขนาดความหนาเทากับแมพิมพ  

โดยการวางกระดาษพิมพใหวางเขามุมของตัวยึดมุมฉากดานนอก เม่ือจะพิมพครั้งตอไป มุม

กระดาษของแมพิมพและแมพิมพควรยึดอยูมุมเดียวกับการพิมพครั้งแรก 
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ภาพท่ี 35 ภาพรางแบบท่ีนํามาขยาย 

ท่ีมา  :  จากผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 36 หมึกจีนท่ีทาจนท่ัวกระดานจนสีดําท้ังแผน 

ท่ีมา   :  จากผูเขียน 
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ภาพท่ี 37 กระดาษลอกลายท่ีถูกวางลงบนกระดาน 

ท่ีมา  :  จากผูเขียน 

 

            
ภาพท่ี 38 ใชปากกาลูกลื่นในการลอกลวดลายบนแบบราง 

ท่ีถูกวางลงบนกระดาน 

                      ท่ีมา   :  จากผูเขียน 
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ภาพท่ี 39 การใชเครื่องมือแกะคัดน้ําหนักขาวออก 

ท่ีมา  :  จากผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 40 การกําหนดตําแหนงพิมพเม่ือเสร็จสมบูรณในมุมฉาก 

ท่ีมา  :   จากผูเขียน 
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ข้ันตอนการพิมพงาน 

1. ผสมสีหมึกพิมพตามแบบรางและทดสอบสีบนกระดาษทดลอง กอนกลิ้งสีหมึกพิมพลงบน

แมพิมพ 

2. ใชลูกกลิ้งทําการกลิ้งสีบนแทนพิมพและนํามากลิ้งลงบนแมพิมพใหสีท่ัวท้ังแมพิมพตามท่ีเรา

แกะไว 

3.   ข้ันตอนการพิมพ โดยนํากระดาษวางทับบนแมพิมพท่ีกลิ้งหมึกแลว วางกระดาษใหตรงกับท่ี

เรากําหนดตําแหนงพิมพเอาไวเพ่ือครั้งท่ีพิมพสีตอไปจะไดตรงกัน  

4. ในข้ันตอนนี้สามารถขูดดวยมือโดยการใชบาเร็ง (Baren) ใชแรงกดจากการถูดวยมือ ทําใหสี

ติดบนกระดาษเกิดเปนภาพตามแมพิมพ เปดกระดาษดูขณะนั่งทับบนแผนไมอัดถาสวนใดยัง

ไมติดหมึกพิมพ ใหถูไปอีกครั้ง เม่ือหมึกติดหมดแลว จากนั้นคอยๆ ดึงกระดาษออก 

5. นํากระดาษท่ีพิมพเสร็จไปตากรอสีแหง แลวจึงสามารถนํามาพิมพในสีตอไป 

6. การแกะแมพิมพสีเดิมและพิมพสีทับ เริ่มจากการแกะสีเดิมท่ีพิมพไปแลวออกใหหมดทุกครั้ง

แลวจึงพิมพสีถัดไป  

7. นําแผนแมพิมพมาแกะตามลําดับจากน้ําหนักสีออนถึงสีเขมแลวจึงพิมพตามกระบวนการ

ขางตนซํ้าจนเสร็จ ตามสี และน้ําหนักของภาพตนแบบ 

 

 
ภาพท่ี 41 สีท่ีทําการผสมและท่ีไดตามตองการ 

ท่ีมา  :   จากผูเขียน        
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ภาพท่ี 42 ทําการใชลูกกลิ้ง กลิ้งสีบนแทน 

ท่ีมา   :   จากผูเขียน     

    

 
ภาพท่ี 43 นําลูกกลิ้ง ท่ีกลิ้งสีมากลิ้งบนแม 

    พิมพใหท่ัวแผนกระดาน 

 ท่ีมา  :   จากผูเขียน 
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ภาพท่ี 44 นํากระดาษมาวางใหตรงกับตําแหนงท่ีกําหนดเอาไว 

 ท่ีมา  :   จากผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 45 ใชบาเร็งถูดานหลังกระดาษเพ่ือทําใหสีติดบนกระดาษ 

ท่ีมา  :   จากผูเขียน 
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ภาพท่ี 46 เม่ือทําการพิมพสีแรกเสร็จแลวนํามาตากใหแหง 

 ท่ีมา  :   จากผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 47 ผลงานท่ีพิมพเสร็จแลว 

ท่ีมา  :  จากผูเขียน 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหและพัฒนาผลงาน 

 

        การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในชุด “กิเลส” เปนผลงานภาพพิมพแกะไมท่ีมีการสรางสรรค

จากจินตนาการ โดยมีการพัฒนา กลั่นกรอง ตัดทอน การเพ่ิมหรือเนน ใหเกิดความชัดเจนข้ึนมา 

ทางดานกระบวนการความคิด และ ทางดานการแสดงออกผลงาน โดยสมบูรณท้ังทางดานเนื้อหา 

รูปทรง การแสดงออกและเทคนิควิธีการแสดงออกสวนตนเปนระยะๆ รูปแบบใหตรงกับการออกแบบ

ทางความคิดใหมากท่ีสุด    

การสรางสรรคผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธ Terminal project (ภาคการศึกษาท่ี 1 ป

การศึกษา 2560) 

        ขาพเจาตองการสื่อสารผานรูปแบบผลงานของบรรยากาศ และใชวัตถุตางๆ เปนสวนสําคัญใน

การถายทอดและสื่อสารออกมาผานทัศนียภาพสื่ออารมณความเหงา ความโดดเด่ียว ความอางวาง 

โดยผานความจริงผสมผสานกับจินตนาการกอใหเกิดเรื่องราวของรูปแบบในกระบวนการสรางสรรค

ภาพพิมพผิวนูนเทคนิคภาพพิมพแกะไม ในรูปแบบ 2 มิติ ซ่ึงมีผลงานการสรางสรรค 

ท้ังหมด 5 ชิ้น ดังนี้
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ผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธหมายเลข 1  

แนวคิดผลงานในชิ้นนี้ อยูท่ีสะพานแหงหนึ่งท่ีไรซ่ึงผูคนเม่ืออยูตัวคนเดียว ณ สถานท่ีแหงนี้ก็

ชวนใหคิดถึงบานท่ีมีความสุขเม่ือไดระลึกถึง ขาพเจาไดนําเสนอความเหงาและความสงบท่ีเกิดข้ึนกับ

การท่ีอยูคนเดียวในบรรยากาศท่ีเงียบสงบผานความคิดและจินตนาการในการหวน รําลึก และนึกถึงคิ

บาน เม่ือมองไปบนฟา จะเห็นกอนเมฆรูปทรงบานผานจินตนาการ เปนสิ่งท่ีบอกในการนึกถึงบาน ท่ี

แสนอบอุน และมีความสุข เม่ือครั้งท่ีไดมองยอนกลับไปในอดีต 

 

 
ภาพท่ี 48 ผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธหมายเลข 1 

ชื่อผลงาน  :  The bridge No.1 

ขนาด       :  60x80 cm. 

เทคนิค      :  Woodcut 

ท่ีมา         :   จากผูเขียน 
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ผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธหมายเลข 2 

แนวคิดขาพเจาไดนําเสนอ เรื่องราวผานสะพานท่ีไดไปกับคนท่ีเรารักในอดีตและไดนึกถึง

ชวงเวลาท่ีเคยมีความสุขเม่ืออยูดวยกันบรรยากาศของความเหงาเปนการนึกถึง และหวนรําลึก 

ชวงเวลาเรื่องราว ในความรักท่ีมีความสุขและสดใสท่ีผานมาในอดีต ณ สถานท่ีหนึ่งโดยใชสีขาว เทา 

ดํา ท่ีทําใหชวน เศราและคิดถึงเรื่องราวท่ีเคยผานมาในอดีตกับใครสักคนในสถานท่ีนั้นโดยใช

สัญลักษณของเงาคนท่ีอยูใตสะพานเพ่ือแทนตัวเองในอดีตท่ีเคยผานมา 

 

 
ภาพท่ี 49 ผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธหมายเลข 2 

ชื่อผลงาน  :  The bridge No.2 

ขนาด       :  60x80 cm. 

เทคนิค      :  Woodcut 

ท่ีมา         :  ขอมูลจากผูเขียน 
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ผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธหมายเลข 3  

แนวคิดขาพเจาไดนําเสนอเปนเรื่องราวผานการจินตนาการผสมผสานกับความจริงท่ีนึกถึง

เรื่องราวของการเรียนในหองเรียนกับเพ่ือนท่ีผานมาในอดีตในชวงของวัยหนึ่งท่ีเคยสนุกสนาน มี

ความสุขกับการเรียน การเลนการท่ีไดมีความสุขของเวลานั้นๆ  ผานบรรยากาศสีขาวเทาดําท่ีให

ความรูสึกชวนหวนระลึกถึง ใชวัตถุท่ีเปนสื่อบอกใหเห็นไดชัดวาขาพเจากําลังนึกคิดและระลึกถึง ณ 

หวง เวลาขณะนั้น 

 

 
ภาพท่ี 50 ผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธหมายเลข 3 

ชื่อผลงาน  :  Table 

ขนาด       :  60x80 cm. 

เทคนิค      :  Woodcut 

ท่ีมา         :  ขอมูลจากผูเขียน 
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ผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธหมายเลข 4  

        แนวคิดขาพเจาไดนําเสนอเปนการบอกเลาเรื่องราวของการท่ีเราไดพักผอนหลับใหลโดยใชวัตถุ

ในการสื่อ เม่ือครั้งท่ีขาพเจาไดพักผอนก็จะทําใหทุกอยางนิ่งและสงบไป และฝนถึง ใครสักคนท่ีเรารัก 

และคิดนึกถึงในหวงอารมณจิตใจภายใตจิตสํานึก โดยใชเตียงแทนสัญลักษณของการพักผอน และ

บรรยากาศทองฟาพ้ืนท่ีวางท่ีทําใหดูกวาง เม่ือเห็นแลวเรารูสึกสบายตา เหมือนกับการไดพักผอน 

 

 
ภาพท่ี 51 ผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธหมายเลข 4 

ชื่อผลงาน  :  Bed 

ขนาด       :  60x80 cm. 

เทคนิค      :  Woodcut 

ท่ีมา         :  ขอมูลจากผูเขียน 
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ผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธหมายเลข 5 

        แนวคิดนําเสนอในการสรางสรรคผลงานในชิ้นนี้ ขาพเจาไดนําเสนอเปนการนึกถึงชวงเวลาวัย

เด็กท่ีหวนคิดถึงชวงเวลาท่ีคิดถึงบานเม่ือตองจากบานมาและคิดถึงของเลนในวัยเด็กเรื่องราวท่ีผานมา

ในวัยเด็กท่ีเคยมีความสนุกสนาน ไรเดียงสา มีความสุข ท่ีเคยเกิดข้ึน ผานบรรยากาศท่ีดูโลงและเงียบ

สงบ ใชสัญลักษณและวัตถุท่ีเราคิดถึงและผานมาแทนชวงเวลา ณ ขณะนั้น 

 

 
ภาพท่ี 52 ผลงานระยะกอนหัวขอศิลปนิพนธหมายเลข 5 

 ชื่อผลงาน :  Memory 

 ขนาด      :  60x80 cm. 

 เทคนิค     :  Woodcut 

 ท่ีมา        :  ขอมูลจากผูเขียน 
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การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ Thesis (ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561) 

        ผลงานระยะนี้ขาพเจาเริ่มมีความชํานาญและประสบการณมากยิ่งข้ึน จึงไดมีการปรับเปลี่ยนสิ่ง

ใหมๆ เขามาในงาน โดยเริ่มใสสัญลักษณความหมายตางๆ เขาไปในงานมากยิ่งข้ึนขาพเจาตองการ

ถายทอดเรื่องราวกิเลสผานหลักธรรมคําสอนของศาสนาในรูปแบบของศีล 5 ท่ีจะคอยเตือนสติและ

ตระหนักถึงพฤติกรรมเม่ือกระทําแลวเกิดผลข้ึนมาเชนไร และเกิดไดอยางไรทําไมถึงจึงตกอยูในหวง

ของกิเลสซ่ึงถาคนเราไมสามารถรักษาศีล 5 ไดก็จะเกิดความทุกขนําไปสู กิเลสท่ีเปนเรื่องเศราหมอง

ของจิต สิ่งท่ีชั่วรายแฝงอยูในจิตใจของมนุษยท่ีทําใหเรามีความทุกขเปนหนักหนาสังคมท่ีมนุษยนั้น

อาศัยอยู ณ โลกปจจุบันเต็มไปดวยสิ่งลอแหลม ยั่วยวน และสื่อตางๆ นําไปสูการเกิดอารมณท่ีนําไปสู

การเกิดกิเลสภายในจิตใจจนนําไปสูการตกเปนทาสของกิเลส หรือกิเลสครอบงําทําใหขาดสติและการ

แสวงหาไมจบไมสิ้น ท้ังรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ลวนแลวเปนกิเลสตัณหาในชีวิตของมนุษย ซ่ึงมี

กระบวนการสรางสรรคผลงานท้ังหมด 5 ชิ้น ดังนี้ 
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ผลงานศิลปนิพนธหมายเลข 1  

        แนวคิดขาพเจาตองการสื่อเรื่องราวโดยการใชหลักธรรมในศีลขอท่ี 3 กาเมสุ มิจฉาจารา 

เวรมณี เวนจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย ใหเห็นถึงความตองการความทะเยอทะยานของ

มนุษยในสังคมท่ีมีพฤติกรรมตองการแสวงหาเสพความสุขไมมีท่ีสิ้นสุดไมรูจักพอ ตองการอยูเรื่อยๆ 

จากผลงานสื่อใหเห็นถึงมนุษยท่ีกําลังปนตนง้ิว ท่ีมีความตองการท่ีไมมีท่ีสิ้นสุดเพ่ือควาสิ่งท่ีตนตองการ

ไมวาจะลําบากแคไหนก็ตองการสิ่งนั้นทําใหขาดสติและหลงใหลไปกับอํานาจของมันตกเปนทาสของ

กิเลสไมรูตัว โดยใชวิธีการแกะท่ีเปนเสนและจุดเพ่ือสรางน้ําหนักแสงเงา รูปทรงท่ีเปนกลุมกอนแสดง

ใหเห็นถึงความอึดอัดแยงชิงกันของมนุษยในสังคม 

 

 
ภาพท่ี 53 ผลงานศิลปนิพนธหมายเลข 1 

 ชื่อผลงาน  :  กาเม 

 ขนาด       :  60x120 

 เทคนิค      :  ภาพพิมพแกะไม 

 ท่ีมา         :  ขอมูลจากผูเขียน       
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ผลงานศิลปนิพนธหมายเลข 2 

        แนวคิดขาพเจานําเสนอเรื่องราวผลงานผานหลักธรรมคําสอนทางหลักศาสนาในศีลขอท่ี 5 สุรา

เมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี การละเวนจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด

มนุษยเม่ือใดท่ีดื่มสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติดเขาไป ก็จะขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจทําให

สามารถทําเรื่องเลวรายได และตกเปนทาสของสิ่งมึนเมาจะทําอะไรท่ีขาดสติไมรูตัว จากผลงานสื่อให

เห็นถึงมนุษยในสังคมเม่ือขาดสติก็จะเขาไปยุงเก่ียวกับสิ่งไมดีท้ังจากตัวเองและบุคคลอ่ืน เปนเหตุให

เกิดภัยตอสังคมตามมา ผานรูปแบบของตัวกิเลสท่ีเปนประธานท่ีคอยควบคุมมนุษย และความเปน

เอกภาพของตัวละครท่ีแสดงใหเห็นถึงสังคมสิ่งท่ีมา รุมเรา ยั่วยวนเรา เม่ือขาดสติ และหลงใหลไปกับ

กิเลส 

 

 
ภาพท่ี 54 ผลงานศิลปนิพนธหมายเลข 2 

ชื่อผลงาน  :  สุราเมรย 

ขนาด       :  90x120 

เทคนิค      :  ภาพพิมพแกะไม 

ท่ีมา         :  ขอมูลจากผูเขียน 
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ผลงานศิลปนิพนธหมายเลข 3 

        แนวคิดในผลงานในชิ้นนี้ตองการแสดงถึงหลักธรรมคําสอนของหลักศาสนาในศีลขอท่ี 2 

อทินนา ทานา เวรมณี เวนจากการลักทรัพยขโมยของ มนุษยมีความตองการอยากไดอยากมีแยงชิง

อํานาจมักใหญใฝสูงความตองการท่ีไมมีท่ีสิ้นสุดจึงทําใหตกอยูภายใตกิเลสโดยงายเนื่องจากไมรูจัก

หามใจตนเอง ภาพผลงานของขาพเจาแสดงใหเห็นถึงสังคมมนุษยท่ีมีความวุนวายแยงชิงกันอยู

ตลอดเวลามีความอยากไดสิ่งตางๆ ท่ีใจตนถวิลหาอยูตลอดเวลาไมวาสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดก็ตาม ผาน

รูปแบบของกิเลส ท่ีคอยควบคุม และกลืนกิน มนุษยเม่ือไดตกไปเปนทาสของกิเลส ความเปนเอกภาพ

ของตัวละครท่ี แสดงพฤติกรรมในการแยงชิงอํานาจและทรัพยสินกัน 

 

 
ภาพท่ี 55 ผลงานศิลปนิพนธหมายเลข 3 

 ชื่อผลงาน  :  อทินนา 

 ขนาด       :  100x100 

 เทคนิค      :  ภาพพิมพแกะไม 

 ท่ีมา         :  ขอมูลจากผูเขียน 
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ผลงานศิลปนิพนธหมายเลข 4 

        แนวคิดชิ้นนี้กลาวถึงหลักธรรมคําสอนของศาสนา ศีล 5 ในขอท่ี 4 มุสาวาทา เวรมณี งดเวน

จากการกลาวเท็จ มนุษยทุกคนในสังคมลวนเคยผานการโกหกหรือพูดเท็จมาท้ังนั้นเพ่ือทําใหผูอ่ืน

หลงเชื่อ และไดในสิ่งท่ีตนตองการ การพูดวารายคนอ่ืนหรือนินทาลวนแลวเปนสัจธรรมของมนุษย 

เนื่องจากกิเลสเปนตัวนําพาหรือชักจูงใหพูดในสิ่งท่ีตนตองการภายในจิตใจโดยไมสนคําท่ีพูดข้ึนมาวา

จะเปนเชนไรผลงานนําเสนอสังคมมนุษยท่ีพูดเท็จ โกหก หลอกลวง โดยผานตัวของกิเลสท่ีเปน

ประธานในการลอลวง หลอกลอ มนุษยใหหลงผิด และกลุมตัวละครท่ีกําลังพูดเท็จโดยการใช

สัญลักษณเปนเครื่องหมายในการโกหกผานตัวละครตางๆ ภายในผลงาน  

 

 
ภาพท่ี 56 ผลงานศิลปนิพนธหมายเลข 4 

  ชื่อผลงาน  :  มุสา 

  ขนาด       :  90x120 

เทคนิค      :  ภาพพิมพแกะไม 

ท่ีมา         :  ขอมูลจากผูเขียน 
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ผลงานศิลปนิพนธหมายเลข 5 

        แนวคิดชิ้นนี้กลาวถึงหลักธรรมคําสอนของศาสนา ศีล 5 ในขอท่ี 1 ปาณาติปาตา เวรมณี งด

เวนจากการฆาสัตว มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีมีการตอสูแยงชิงซ่ึงอํานาจกันในสังคมมักเกิดข้ึนบอยๆ เกิด

การลมตายกันเปนจํานวนมากเนื่องจากตองการไดซ่ึงความมีอํานาจหรือสิ่งท่ีตนอยากไดอยากครองซ่ึง

ทําใหตกเปนทาสของกิเลส ภาพผลงานของขาพเจาแสดงใหเห็นสัญชาตญาณของมนุษยท่ีมีความปา

เถ่ือนเหมือนสัตวไรสติปญญา รบฆากันเพ่ือไดมาเพ่ือสิ่งท่ีตนตองการ ผานรูปแบบของตัวละครท่ีมีการ

ตอสูแยงชิงซ่ึงผลประโยชนกัน 

 

 
ภาพท่ี 57 ผลงานศิลปนิพนธหมายเลข 5 

 ชื่อผลงาน  :  ปาณา 

 ขนาด       :  90x120 

 เทคนิค      :  ภาพพิมพแกะไม 

 ท่ีมา         :   ขอมูลจากผูเขียน        

 
 



บทท่ี 5 

บทสรุป 

 

        ขาพเจาไดสรางสรรคงานศิลปนิพนธหัวขอกิเลส เปนการสรุปแนวความคิดจากหลักธรรมคําสั่ง

สอนทางศาสนาของศีล 5 สะทอนใหเห็นคุณคาในหลักธรรมะ ขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจ จากผลงาน

ศิลปะจากไทยสมัยกอนและความคิดทางภูมิปญญาอีกท้ังยังสังคมและพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย     

ซ่ึงเปนผลงานใหขาพเจาเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในครั้งนี ้

        ขาพเจาไดสรางผลงานไทยรวมสมัย ท่ีเกิดข้ึนมาภายในจิตใจมาใชและแสดงออกในเรื่องราว

ของศีล 5 หลอกลอวา สวยงาม หลงใหล แตหารูหรือไหมวามีแตอันตรายรอบดาน ไมวาจะสัตวราย 

มาร  ท่ีคอยจองจะทํารายตลอดเวลา กิเลสเปนพิษเปนภัยอยางยิ่งคอยแตจะกัดกินคุณงามความดี ทํา

ใหจิตเศราหมอง ความรูสึกท่ีขาพเจารูสึกกลัวรูสึกเกลียดตอกิเลส เปนแรงบันดาลใจใหขาพเจาได

สรางสรรคผลงานโดยแสดงออกเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงสังคมความชั่วราย นาเกลียดนากลัว ของกิเลส

ผานทัศนคติสวนตัวเพ่ือใหเห็นคุณคาของหลักธรรมคําสอนทางศาสนา เพ่ือท่ีจะขับถอนกิเลสให

ออกไปจากจิตใจ และทําใหจิตใจสงบ พฤติกรรมของมนษุยทางสังคมท่ีขาพเจาไดรับรูเรื่องราวนั้นแสน

จะหดหูเพราะจิตใจแฝงไปดวยกิเลสท้ังสิ้นไมวาจะเปนความอยากไดอยากมี ความตองการไมรูจักจบ

สิ้นเปนวังวนอยูภายในจิตใจ ขาพเจาไดใชสัญลักษณในงานในการแทนคาตางๆของพฤติกรรมมนุษย 

อาทิ เชน สัญลักษณของการโกหกโดยใชมือไขวกันวาเปนการหลอกลวง สัญลักษณของการตอสูโดย

ใช สัตว ยักษ มาร แทนมนุษย เปนตน เพ่ือเปนการถายทอดเรื่องราวของกิเลส 

        การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธอยางมีข้ันตอน ทําใหเห็นพัฒนาการของผลงานแตละชิ้นทําให

สามารถวิเคราะหถึงปญหา และการแกไขจุดบกพรองตรงจุดในแตละชิ้น รวมไปถึงเทคนิควิธีการตางๆ

การแสดงออกทางแนวความคิด กระบวนการสรางสรรคอยางมีข้ันตอน และสื่ออารมณความรูสึกให

สอดคลองตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ขาพเจาหวังวาการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานในครั้งนี้จะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาการทางดานการสรางสรรคผลงานศิลปะขาพเจา และจะเปนประโยชนตอทาน

ผูอ่ืนท่ีกําลังสนใจหรือกําลังคนควาวิจัยหาแนวทางอยู จะเปนประโยชนตอทานไมมากก็นอย 
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