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บทคัดย่อ 
 การวจิยัสรา้งสรรคท์ศันศลิปเ์รือ่ง พทุธธรรม: จนิตภาพในงานศลิปะรว่มสมยั 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพุทธธรรมและนำาเสนอเป็นจินตภาพผ่านงานทัศนศิลป์ของ 
ผู้สร้างสรรค์ทั้ง 2 คน คือสุชาติ สุขนา และสาธิต เทศนา โดยมีความบันดาลใจมาจาก
ประสบการณ์ชีวิตและหลักพุทธธรรม มีวิธีดำาเนินงานโดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
ตีความขอบเขตของแนวเรื่อง แนวความคิด รูปแบบและเทคนิคทางศิลปะ จัดทำาภาพ
ร่าง และสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

 ผลการสร้างสรรค์พบว่า ผู้สร้างสรรค์ทั้ง 2 คน ได้ถ่ายทอดจินตภาพจากพุทธ
ธรรม เปน็ผลงานสรา้งสรรคท์ีม่เีนือ้หาและรปูแบบตามประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญ
ในกระบวนการสร้างงานเฉพาะตน โดยผลงานของสุชาติ สุขนา นำาความบันดาลใจจาก
โลกตุระ หรือความหลดุพน้ไปจากโลกยีว์สิยั เปน็ผลงานประตมิากรรมนนูต่ำา ดว้ยวธิแีกะ
สลกัไม ้สว่นผลงานของสาธติ เทศนา นำาความบนัดาลใจจากสภาวะแหง่ความทกุข ์ผสม
ผสานกับการเฝ้ามองจิตใจเพื่อให้เข้าใจมูลเหตุแห่งการเกิดทุกข์ สร้างสรรค์เป็นผลงาน
จิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ เป็นภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสภาะอารมณ์ของความทุกข์ 

 โดยสรุป ผลการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ สามารถตอบสนองแนวคิด จินตนาการ 
และอารมณค์วามรูส้กึของผูส้รา้งสรรค ์ทำาใหผ้ลงานศลิปะสามารถเปน็ตวัแทนของการ
เข้าถึงความดีงามและความจริงของชีวิตและสรรพสิ่งในธรรมชาติได้

คำาสำาคัญ: พุทธธรรม, จินตภาพ, ศิลปะร่วมสมัย, ทัศนศิลป์
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Abstract 
 Creative visual art research on “Buddhist Dharma: Imagery in 
Contemporary Art” was aimed to study the Buddhist moral code and 
present it as an image through the visual arts of two creators, Suchat 
Sukna and Satit Tesana with inspiration from their life experiences and 
Buddhist principles. Analysis and interpretation is a method for collecting 
data. And it was collected information by analyze and interpret theme, 
concept and art style and also technique. Then it was built to be a sketch 
and create to be real works with unique characteristic. 

 The results were found that the two creators have conveyed 
their imagery from the Buddha Dharma. It is a creative work with content 
and style based on experience and expertise in the process of a unique 
creating work. Works of Suchat Sukna brings inspiration from Lokutra, or 
extrication from the world. It is a bas-relief sculpture with wood carving 
method. On Satit Tesana’s part was taken inspiration from the state of 
suffering and was combined with mind watching to understand the case of 
suffering. And then it was created as a work of acrylic painting on canvas. 
It is also a symbolic image that conveys the emotional state of suffering. 

 In summary, the results of this visual arts creations able to respond 
to the ideas, imaginations and emotions of the creators. These artworks 
can be represent to the accessibility of the goodness and truth of life 
and beings in nature.

Keywords: Buddhist Dharma, imagery, contemporary art, and visual art

บทนำา 
 คำาสอนในพทุธศาสนา มอีทิธพิล
ต่อการดำาเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน 
ธรรมะเป็นหลักในการปฏิบัติให้ปุถุชน
มีชีวิตที่เป็นปกติสุข และให้อริยะบุคคล
ล่วงพ้นไปสู่นิพพาน พุทธธรรมก่อให้เกิด

แบบแผนในวิถีชีวิต พิธีกรรมประเพณี 
รวมถงึศลิปวฒันธรรมหลากหลายรปูแบบ 

 ประกาศิต ชัยรัตน์ (2560: 
1-14) ได้เรียบเรียงความหมายและหลัก
พุทธธรรมไว้ว่า พุทธธรรม หรือพระธรรม
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คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้า มีมากมาย 
ถึง 84000 พระธรรมขันธ์ เกี่ยวกับความ
จริงตามธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมีท้ังความ
ทุกข์ และวิธีการดับทุกข์ หลักพุทธธรรม 
หมายถึงหลักธรรม คำาสอน เป็นผลแห่ง
การค้นคว้าเป็นภูมิรู้  ภูมิปญญา ของ
พระพุทธองค์ เป็นภูมิปัญญาโลกธรรม ที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้น เป็นสัจธรรม 
ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ความ
จริงก็ดำารงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่าง
เป็นกลางๆ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือ
ค้นพบความจริงน้ันแล้วนำามาเปดเผยไว้ 
สาระของความจริงน้ีก็คือ (ความเป็นไป
ตาม) ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย

 ลักษณะสำาคัญของหลักพุทธ
ธรรม คือคำาสอนเป็นกลาง ปฏิบัติสาย
กลาง คือความพอดี มุ่งอิสรภาพ มุ่งสู่วิ
มุติรส ได้แก่ความหลุดพ้นจากทุกข์และ
ปวงกิเลส สอนหลักอนัตตา หลักความ
สัมพันธ์แห่งเหตุและปัจจัย สอนว่ามนุษย์
ประเสรฐิดว้ยการฝกฝนพฒันา สอนใหต้ืน่
ตัวด้วยความไม่ประมาท สอนให้เห็นทุกข์ 
แตเ่ปน็สขุ สอนใหเ้ผชญิหนา้ความทกุขน์ัน้
ไม่เลี่ยงหนี แต่ให้มองดูทุกข์นั้นด้วยความ
รู้เท่าทัน จึงทำาให้มีจิตใจปลอดโปร่ง เป็น
อิสระ มีปัญญา ไม่ถูกทุกข์บีบคั้น

 บา้นจอมยทุธ (2543: ออนไลน)์ 
ได้นำาเสนอเนื้อหา พุทธธรรม หรือ
คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มี 2 ระดับ 
คือ ระดับพื้นฐาน (ศีลธรรม) ซ่ึงสอนให้
ละเว้นความชั่วและทำาแต่ความดี ซ่ึงเอา

ไว้สอนชาวบ้านทั่วไปเพื่อให้ชีวิตมีความ
ปรกติสุข และระดับสูง (ปรมัตถธรรม) 
ซึ่งสอนให้ทำาจิตให้บริสุทธ์ิ เพื่อความพ้น
ทุกข์ หรือ นิพพาน ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถ
สรุปเป็นหลักใหญ่ๆ ได้ 3 ประการ อัน
ได้แก่ สอนให้ละเว้นการทำาความชั่วทั้ง
ปวง สอนให้ทำาความดีให้สมบูรณ์ สอนให้
ทำาจิตให้บริสุทธิ์

 กิเลส หมายถึง ความสกปรก
ของจิตใจ ประกอบด้วยความโลภ คือ
อยากได้ของผู้อื่น ความโกรธ คืออยาก
ทำารา้ยผูอ้ืน่ และความหลง คอืหลงผดิ ไมรู่้
จริง ตามธรรมดาจิตใจของเราจะสะอาด 
หรือบริสุทธิ์ และมีความปกติสุข แต่เมื่อ
เกดิอาการของกเิลสขึน้มาจติใจกจ็ะมดืมวั
หรือสกปรก และไม่มีความปกติสุข คือจะ
มีความเร่าร้อนทรมานขึ้นมาแทน (เกิด
ความทุกข์).

 นิพพาน แปลว่า ความสงบเย็น 
หรือความเย็นใจ คือเม่ือใดที่จิตของเรา
เกิดอาการของกิเลสใดๆ ขึ้นมา จิตของ
เราก็จะไม่บริสุทธิ์ หรือจะเศร้าหมอง 
แล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ชนิดต่างๆ ขึ้น
มา แต่ขณะใดที่จิตเรามีสมาธิและปัญญา 
จิตของเราก็จะบริสุทธิ์ จากกิเลส จะสงบ 
เยือกเย็น ปลอดโปร่ง แจ่มใสขึ้นมาทันที 
ซ่ึงน่ีคืออาการที่เรียกว่านิพพาน นิพพาน
นี้ ในแต่ละวันเราทุกคนก็พอจะมีกัน
อยู่บ้าง แต่ไม่มากหรือไม่ถาวร ถ้าใครมี
มากหรือถาวรก็จะเป็นพระอริยบุคคล 
ดงันัน้ธรรมะของพทุธศาสนาจะอยูท่ีจ่ติใจ



ÇÒÃÊÒÃÇÔ¶Õ·ÃÃÈ¹�ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ : »‚·Õè 1 ©ºÑº·Õè 3 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹-¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564
Journal of Art and Culture Perspectives : Vol.1 No.3 September-December 202154

ทั้งสิ้น สอนเรื่องสภาวะของจิตใจ ไม่สอน
เรื่องวัตถุภายนอก เมื่อใดเราทำาความดี 
จิตก็จะเป็นสุข เมื่อใดที่เราความชั่ว จิตก็
จะเป็นทุกข์ เมื่อใดที่เราทำาจิตให้บริสุทธิ์ 
จิตของเราก็จะสงบเย็น ดังคำากล่าวที่ว่า 
สวรรคอ์ยูใ่นอก นรกอยูใ่นใจ และ นพิพาน
คือความเย็นใจ 

 จากความหมายและหลักพุทธ
รรมโดยสังเขปข้างต้น เป็นแนวคิดหลัก
สำาหรบัการศกึษาเพือ่ลงลกึในรายละเอยีด 
ที่ผู้สร้างสรรค์แต่ละคนจะนำามาเป็นแรง
บันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
รว่มสมยัทีจ่ะสะทอ้นความคดิและมมุมอง
ส่วนตัว

 ศิลปะร่วมสมัย (Contempo-
rary art) หมายถึง ศิลปะ ณ ปัจจุบัน 
ศิลปนร่วมสมัยมักทำางานที่ได้รับอิทธิพล
กว้างขวางจากความเป็นโลกาภิวัฒน์ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การพัฒนาอยา่งกา้วไกลในดา้นเทคโนโลย ี
งานศิลปะร่วมสมัยเป็นการรวมตัวกัน
อย่างหลากหลายของทั้งวัสดุ วิธีการ 
แนวความคิด และหัวข้อที่ทำาให้เกิดการ
ท้าทายต่อขอบเขตของงานศิลปะรูปแบบ
เดมิๆ ศลิปะรว่มสมยัเปน็สว่นหนึง่ของบท
สนทนาทางวัฒนธรรมท่ีซ่ึงเก่ียวข้องกับ
บรบิทขอบขา่ยทีก่วา้งขึน้ ไดแ้ก ่อตัลกัษณ์
เฉพาะตัวและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ครอบครัว สังคม รวมไปถึงประเทศ
ชาติ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2562: 
ออนไลน์)

 สอดคล้องกับสุธี คุณาวิชยา
นนท์ (2563: 256) ที่ได้กล่าวว่า ศิลปะ
ร่วมสมัยน้ัน มีความหมายใน 2 ระดับ 
กล่าวคือ ความหมายแบบกว้างกับแบบ
แคบ สำาหรับความหมายในแบบกว้าง
น้ัน คือ ศิลปะที่สร้างขึ้นร่วมยุคสมัยกับ
ปัจจุบันของเรา อาจนับความร่วมสมัย
กับศิลปะที่ไม่เก่าไปกว่า 20-50 ปี แล้ว
แต่สูตรจากตำาราเล่มใด ส่วนความหมาย
ในแบบแคบ คือศิลปะแนวใหม่ ร่วมยุค
ร่วมสมัยกับปัจจุบัน มีความแตกต่าง
ไปจากศิลปะในลัทธิสมัยใหม่ 

 ชลูด นิ่มเสมอ (สุชาติ สุขนา 
และคณะ, 2562: 208 อ้างอิงจาก ชลูด 
น่ิมเสมอ, 2549: 1-2) กล่าวว่า ศิลปะ 
คือการแสดงออกด้วยฝีมือมนุษย์ผ่านส่ือ
วัสดุและกรรมวิธีให้ให้เกิดเป็นรูปทรง
ต้นแบบ ซึ่งเป็นรูปทรงที่สัมผัสได้ของ
มโนคต ิมโนภาพ ความคดิความรูส้กึ หรอื
ประสบการณ์ของศิลปน เป็นการขยาย
ขอบเขตจิตสำานึกของเราจากโลกแห่ง
ความเป็นจริงไปสู่โลกแห่งจินตนาการ มี
คุณลักษณะลึกลับพิสดารที่สามารถขจัด
ข้อสงสัยของเราได้ด้วยการหลอมละลาย
สิง่ทีรู่แ้ละไมรู่เ้ขา้ดว้ยกนัอยา่งกลมกลืน มี
อำานาจชว่ยใหเ้ราเขา้ใจแกน่สารของสรรพ
สิง่ ชว่ยใหเ้ขา้ถงึความลกึลบัดา้นกายและ
จิต ทั้งยังสะท้อนตัวของศิลปนที่เชื่อมโยง
กันแล้วกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังนำาเราไปพบ
กับมิติใหม่ของสิ่งที่เรากังวลสงสัยอยู่ 
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 เช่นเดียวกับอิทธิพล ตั้งฉโลก 
(สุชาติ สุขนา และคณะ, 2562: 208 
อ้างอิงจาก อิทธิพล ตั้งฉโลก, 2550: 68) 
ไดแ้สดงทรรศนะวา่ ศลิปนทัง้หลายทำางาน
ศิลปะเพราะ ความรัก ความศรัทธา และ
ความหลงใหลในศิลปะ สาเหตุหลักเกิด
จากแรงผลักดันภายในอันลี้ลับเป็นความ
จำาเปน็ทีเ่กดิขึน้ภายในใจโดยทีไ่มส่ามารถ
หาคำาตอบได้ โดยมีพื้นฐานความเช่ือว่า 
ศิลปะนั้น ดี งาม และจริง ท่ีเป็นคุณค่า
ช่วยสร้างโลกให้น่าอยู่และช่วยยกระดับ
จิตใจให้ประณีตสูงส่ง 

 ดังนั้นการสร้างสรรค์ศิลปะ 
จึงเกี่ยวข้องกับชีวิตของศิลปน ดังที่
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักปรัชญา 
นักจิตวิทยาและนักปฏิรูปการศึกษาชาว
อเมริกันเจ้าของแนวคิดทฤษฎีศิลปะคือ
ประสบการณ์ (Art as Experience) 
กล่าวว่า ประสบการณ์ของศิลปนจะเป็น
ตัวกำาหนดความคิด (Idea) หรือแนว
ความคิด (Concept) ของการทำางาน 
ประสบการณ์จะนำาไปสู่ความจริง ซึ่งเป็น
ความจริงที่อยู่ในใจของศิลปน เป็นการ
แสดงทรรศนะส่วนตนของเขาท่ีมีต่อ
ประสบการนั้นๆ (บุญทัน เชษฐสุราษฎร์, 
2557: 5) 

 จากความ เป็นมาดั งกล่ า ว 
เป็นเหตุผลให้ผู้สร้างสรรค์ ท้ัง 2 คน 
ประกอบด้วยสุชาติ สุขนา และสาธิต 
เทศนา ที่ทำางานด้านทัศนศิลป์ มีสิ่งที่
เป็นประสบการณ์ถูกบันทึกไว้ในจิตใจ

มากมาย ที่สามารถนำามาพัฒนาเป็นงาน
สร้างสรรค์ได้ ซ่ึงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ในครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะเสนอ
ประสบการณ์ชีวิตจากการครุ่นคิดถึง
หลักธรรมคำาสอนของพระพุทธศาสนา
อันลุ่มลึกจากประสบการณ์ที่แท้จริง 
ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวที่ยังเป็นเพียง
มโนภาพหรือจินตนาการ ถูกนำาประมวล
ผลสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ด้วย
สื่อและวิธีการที่ถนัด สะท้อนจินตภาพ
ที่มีลักษณะเฉพาะตน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์โดยการศึกษาพุทธธรรมมา
ตีความผสมผสานความคิดจินตนาการ 
นำาเสนอจินตภาพตามทรรศนะส่วนตน
ของผู้สร้างสรรค์ทั้ง 2 คน 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 1. การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล

 ผูส้รา้งสรรค ์ทัง้ 2 คน ไดร้วบรวม
ข้อ มูลที่ เกี่ ยวข้องกับแรงบันดาลใจ 
ทั้งที่เป็นข้อมูลจากประสบการณ์ส่วน
ตัว ความรู้สึกภายใน ข้อมูลจากสภาพ
แวดล้อมและข้อมูลเชิงเอกสาร นำามา
วิเคราะห์ ตีความเพื่อสรุปขอบเขตของ 
แนวความคิด รูปแบบทางศิลปะ รวมทั้ง
เทคนิควิธีการ เพื่อให้สามารถแสดงออก
ได้ตรงกับเจตนา ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดังนี้
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 2. การดำาเนินงานสร้างสรรค์

 เมื่อเกิดความบันดาลใจจาก
พุทธธรรม จากนั้นจึงวิเคราะห์ ตีความ
ข้อมูล ร่วมกับประสบการณ์ ความคิด
จินตนาการส่วนตน วิเคราะห์หาความ
ชัดเจนของแนวเรื่อง แล้วทดลองทำาภาพ
ร่างลายเส้นเพื่อค้นหารูปทรงสัญลักษณ์
ทีส่ามารถตอบสนองแนวความคดิ ทดลอง
วางองค์ประกอบ วิเคราะห์สื่อม่ีใช้และ
เทคนิควิธีการที่เหมาะสม จนได้ภาพ
ร่างต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ในการ
แสดงออก จงึลงมอืสรา้งสรรคผ์ลงานตาม
รูปแบบและวิธีการเฉพาะตัว 

ผลการวิจัย 
 จากการดำาเนินการสร้างสรรค์
ตามแนวความคิดและกระบวนการตาม
แนวทางเฉพาะตนของผู้สร้างสรรค์ท้ัง 2 
คน สรุปผลได้ดังนี้

ผลงานสร้างสรรค์ของสุชาติ  
สุขนา
 ไ ด้ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ม า จ า ก 
โลกุตระ  ซึ่ง หมายถึงภาวะท่ีหลุดพ้น
แล้วจากโลกิยะ ไม่เกี่ยวข้องกับกาม 
ตัณหา ทิฏฐิ อวิชชาอีกต่อไป (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2564: ออนไลน์)

 โลกุตระ มีรูปสัญลักษณ์มาจาก
เกตุมาลา ดังที่เพ็ญสุภา สุขคตะ (2564: 
ออนไลน์) อธิบายว่า เกตุมาลา แปลว่า
ระเบียบแบบแผน หรือวงแห่งรัศมีท่ีอยู่

ข้างบน ซึ่งหมายถึง พระรัศมีซึ่งเปล่งอยู่
บนพระเศียรของพระพุทธเจ้า เกตุมาลา 
เป็นสัญลักษณ์ของ พุทธิปัญญา มีสองรูป
แบบ คอืเกตมุาลารปูดอกบวัตมู หรอื เกตุ
บัวตูม และเกตุมาลารูปรัศมีแบบเปลว
เพลิง หรือรัศมีเปลว นัยยะของเกตุบัวตูม 
ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของ พุทธิปัญญา 
สว่นเปลวไฟ หมายถงึเพลงิเผาผลาญกเิลส

 ผลงานสรา้งสรรคป์ระตมิากรรม 
“โลกุตระ” ที่มีชื่อเสียงของชลูด นิ่มเสมอ 
ศิลปนแห่งชาติ ก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก
เปลวรัศมีบนเศียรของพระพุทธรูปยุค
สุโขทัย ซ่ึงแฝงปริศนาธรรมไว้น่าสนใจ 
ดังที่ วชิรวิชญ์ กิติชาติพรพัฒน์ (2562: 
ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า ประติมากรรม
โลกุตระ แสดงให้เห็นความแตกต่าง
ของพระพุทธองค์กับคนธรรมดา เรียก
ว่า “มหาปุริสลักษณะ” อันหมายถึง
พระปัญญาที่หลุดพ้นจากโลกียะสู่โลกุต
ตระ ศิลปนได้นำาเฉพาะส่วนเปลวรัศมีที่มี
ลักษณะคล้ายดอกบัวที่พ้นน้ำา และกำาลัง
ทะยานสู่เบ้ืองสูง มาสร้างสรรค์ในรูป
กลีบเปลว 8 กลีบ เพื่อสื่อถึงมรรค 8 โดย
ออกแบบให้ส่วนโคนของประติมากรรม
ตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตสีดำา เพื่อเป้า
หมายในการมองจากเบื้องต่ำา จากโลกีย
ชนมองเงยหน้าไปสู่ของสูง จากโลกียะ
ไปสู่โลกุตตระ สื่อให้เห็นความหมายของ
การแบ่งแยกเขตแดน ระหว่างโลกมนุษย์ 
(หินแกรนิตสีดำา) กับการบรรลุธรรมใน
แดนพระนิพพาน (เปลวรัศมีสีทอง)
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การประกาศธรรมไปทัว่ทกุสารทศิ ดัง่หอย
สังข์ท่ีในอดีตเป็นเครื่องมือที่ใช้สำาหรับ
การประกาศชัยชนะหลังศึกสงคราม ซึ่ง
ชัยชนะของพระพุทธเจ้าก็คือการบรรลุ
ธรรม คือการมีชัยชนะเหนือความทุกข์ทั้ง
ปวง และการประกาศธรรมกเ็ปรยีบไดก้บั
เสยีงเปา่สงัขท์ีด่งักอ้งกงัวาลไปทกุสารทศิ

             
 

ภาพประกอบ 1  ชื่อผลงาน:  โลกุตระ 

ที่มา : สมโภช แตงไทย (วชิรวิชญ กิติชาติพรพัฒน, 

2562: ออนไลน) 

 

 นอกจากน้ี ยังไดรับความบันดาลใจจาก

รูปทรงขมวดกนหอยเวียนขวา ซ่ึง ทองถนิม - 

เครื่องประดับทองโบราณ (2561: ออนไลน) ไดเรียบ

เรียงความหมายของขมวดกนหอยเวียนขวา  วาเปน

เปนบุคลาธิษฐานหรือเปนสัญลักษณที่แฝงไปดวย

ปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนา พระเกศาขมวด

เปนวงกลมเปรียบเหมือนกับขดปมของปญหา ที่ใช

ปญญาในการรับรู  หาสาเหตุ แลวแกที่ตนตอ  ทั้งยัง

เปนสัญลักษณของการบรรลุธรรมและการประกาศ

ธรรมไปทั่วทุกสารทิศ ดั่งหอยสังขที่ในอดีตเปน

เครื่องมือที่ใชสําหรับการประกาศชัยชนะหลังศึก

สงคราม ซ่ึงชัยชนะของพระพุทธเจาก็คือการบรรลุ

ธรรม คือการมีชัยชนะเหนือความทุกขทั้งปวง และ

การประกาศธรรมก็เปรียบไดกับเสียงเปาสังขที่ดัง

กองกังวาลไปทุกสารทิศ 

 

 

 
      

ภาพประกอบ 2 เศียรพระเจา(กนหอย) กรุบานเบอ

เชียงใหม 

ที่มา : (pridsanaa, 2556: ออนไลน) 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 เศียรพระพุทธรูป ศิลปะสุโขทัย 

ที่มา : (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง, 2558: 

ออนไลน) 

 

ผลงานสรางสรรค จํานวน 1 ชิ้น ที่มีขนาด

กวาง 150 ยาว 200  เซนติเมตร โดยมีแนวความคิด

วารูปทรงบัวตูมตรงกลาง เปนสัญลักษณแหงความ

รุงโรจนของโลกุตรปญญา หรือปญญาที่อยูเหนือ

โลกีย พนไปจากความทุกขทั้งปวง  ซ่ึงผูสรางสรรคได

นําสัญลักษณขมวดกนหอยมาจัดเรียงรายลอม

สัญลักษณเกตุมาลารูปทรงดอกบัวตูม  มาจัดวาง

องคประกอบขึ้นใหมคลายกับเกตุมาลาที่ผุดขึ้นเหนือ

อุษณีษะ ดําเนินการสรางสรรคดวยกรรมวิธีแกะสลัก

ไมเปนประติมากรรมนูนต่ํา ขัดเกลาใหผิวชิ้นงานมี

ความละเอียดประณีต  ควบคุมสีในผลงานใหเปนสี
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ภาพประกอบ 1 ชื่อผลงาน: โลกุตระ
ที่มา: สมโภช แตงไทย 

(วชิรวิชญ์ กิติชาติพรพัฒน์, 2562: ออนไลน์)

 นอกจากนี้  ยั ง ได้ รับความ
บันดาลใจจากรูปทรงขมวดก้นหอยเวียน
ขวา ซึ่ง ทองถนิม - เครื่องประดับทอง
โบราณ (2561: ออนไลน์) ได้เรียบเรียง
ความหมายของขมวดกน้หอยเวยีนขวา วา่
เป็นเป็นบุคลาธิษฐานหรือเป็นสัญลักษณ์
ที่แฝงไปด้วยปรัชญาธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา พระเกศาขมวดเปน็วงกลมเปรยีบ
เหมือนกับขดปมของปัญหา ท่ีใช้ปัญญา
ในการรับรู้ หาสาเหตุ แล้วแก้ที่ต้นตอ ทั้ง
ยังเป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุธรรมและ

ภาพประกอบ 2 เศียรพระเจ้า(ก้นหอย) 
กรุบ้านเบ้อเชียงใหม่

ที่มา: (pridsanaa, 2556: ออนไลน์)
             
 

ภาพประกอบ 1  ชื่อผลงาน:  โลกุตระ 

ที่มา : สมโภช แตงไทย (วชิรวิชญ กิติชาติพรพัฒน, 

2562: ออนไลน) 

 

 นอกจากน้ี ยังไดรับความบันดาลใจจาก

รูปทรงขมวดกนหอยเวียนขวา ซ่ึง ทองถนิม - 

เครื่องประดับทองโบราณ (2561: ออนไลน) ไดเรียบ

เรียงความหมายของขมวดกนหอยเวียนขวา  วาเปน

เปนบุคลาธิษฐานหรือเปนสัญลักษณที่แฝงไปดวย

ปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนา พระเกศาขมวด

เปนวงกลมเปรียบเหมือนกับขดปมของปญหา ที่ใช

ปญญาในการรับรู  หาสาเหตุ แลวแกที่ตนตอ  ทั้งยัง

เปนสัญลักษณของการบรรลุธรรมและการประกาศ

ธรรมไปทั่วทุกสารทิศ ดั่งหอยสังขที่ในอดีตเปน

เครื่องมือที่ใชสําหรับการประกาศชัยชนะหลังศึก

สงคราม ซ่ึงชัยชนะของพระพุทธเจาก็คือการบรรลุ

ธรรม คือการมีชัยชนะเหนือความทุกขทั้งปวง และ

การประกาศธรรมก็เปรียบไดกับเสียงเปาสังขที่ดัง

กองกังวาลไปทุกสารทิศ 

 

 

 
      

ภาพประกอบ 2 เศียรพระเจา(กนหอย) กรุบานเบอ

เชียงใหม 

ที่มา : (pridsanaa, 2556: ออนไลน) 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 เศียรพระพุทธรูป ศิลปะสุโขทัย 

ที่มา : (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง, 2558: 

ออนไลน) 

 

ผลงานสรางสรรค จํานวน 1 ชิ้น ที่มีขนาด

กวาง 150 ยาว 200  เซนติเมตร โดยมีแนวความคิด

วารูปทรงบัวตูมตรงกลาง เปนสัญลักษณแหงความ

รุงโรจนของโลกุตรปญญา หรือปญญาที่อยูเหนือ

โลกีย พนไปจากความทุกขทั้งปวง  ซ่ึงผูสรางสรรคได

นําสัญลักษณขมวดกนหอยมาจัดเรียงรายลอม

สัญลักษณเกตุมาลารูปทรงดอกบัวตูม  มาจัดวาง

องคประกอบขึ้นใหมคลายกับเกตุมาลาที่ผุดขึ้นเหนือ

อุษณีษะ ดําเนินการสรางสรรคดวยกรรมวิธีแกะสลัก

ไมเปนประติมากรรมนูนต่ํา ขัดเกลาใหผิวชิ้นงานมี

ความละเอียดประณีต  ควบคุมสีในผลงานใหเปนสี

ภาพประกอบ 3 เศียรพระพุทธรูป 
ศิลปะสุโขทัย

ที่มา: (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
รามคำาแหง, 2558: ออนไลน์)
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 ผลงานสร้างสรรค ์จำานวน 1 ชิน้ 
ที่มีขนาดกว้าง 150 ยาว 200 เซนติเมตร 
โดยมีแนวความคิดว่ารูปทรงบัวตูมตรง
กลาง เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์
ของโลกุตรปัญญา หรือปัญญาท่ีอยู่เหนือ
โลกีย์ พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวง ซึ่ง
ผูส้รา้งสรรคไ์ดน้ำาสญัลกัษณข์มวดกน้หอย
มาจดัเรยีงรายลอ้มสญัลกัษณเ์กตมุาลารปู
ทรงดอกบวัตมู มาจดัวางองคป์ระกอบขึน้
ใหมค่ลา้ยกบัเกตมุาลาทีผ่ดุขึน้เหนอือษุณี
ษะ ดำาเนินการสร้างสรรค์ด้วยกรรมวิธี
แกะสลักไม้เป็นประติมากรรมนูนต่ำา 
ขัดเกลาให้ผิวชิ้นงานมีความละเอียด
ประณีต ควบคุมสีในผลงานให้เป็นสีเอก
รงค์ โดยการใช้เพียงสีฝุ่นขาว เพื่อให้เข้า
ถึงแก่นของความรู้สึกและความหมาย ที่
สะท้อนความสงบ ความดีความงาม ที่
มนุษย์ยึดเป็นเป้าหมายให้ชีวิตหลุดพ้น
ไปจากความทุกข์เพื่อพบความสุข

เอกรงค โดยการใชเพียงสีฝุนขาว เพื่อใหเขาถึงแกน

ของความรูสึกและความหมาย ที่สะทอนความสงบ 

ความดีความงาม ที่มนุษยยึดเปนเปาหมายใหชีวิต

หลุดพนไปจากความทุกขเพื่อพบความสุข 

 

 
 

ภาพประกอบ 4  ชื่อผลงาน: อุดมคติแหงชีวิต

เทคนิค: แกะสลักไม  ขนาด: กวาง 150 ยาว 200  

เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพประกอบ 5  รายละเอียดผลงาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  รายละเอียดผลงาน 

 

 ผลงานของสาธิต เทศนา  

 ไดรับแรงบันดาลใจจากจากสถาวะ

ภายในใจของตัวเอง  เปนการยอนมองถึงจิตใจให

รูเทาทันสภาวะที่ทําใหจิตใจเกิดความเศราหมองและ

ไดคนพบวาจิตของเราที่ปรุงแตงขึ้นใหทุกส่ิงทุกอยาง

เปนไปอยางที่ ใจปรารถนาหากไมสมหวังในส่ิงที่

ตองการก็ เ กิดทุ กขพ ลัดพรากจากของรั กของ

ปรารถนาก็เกิดทุกข ทุกขลวนเกิดภายใตการควบคุม

ของจิตใจทั้งส้ิน  

 ซ่ึงสอดคลองกับ วิกิพีเดีย สารานุกรม

เสรี (2563: ออนไลน) อธิบายวาทุกข หรือ ทุกขัง 

เปนหลักธรรมสําคัญในศาสนาพุทธ แปลวาทนอยูใน

สภาพเดิมไดยาก โดยทั่วไปหมายถึง สังขารทั้งปวง 

อันไดแก ขันธ 5 ซ่ึงเปนที่ตั้งของกองทุกข    

  จากแรงบันดาลใจเบื้องตน ผลักดันให

สรางสรรคผลงานทัศนศิลปฺ โดยมีแนวความคิดวา 

สัตวทั้งหลายที่ประกอบขึ้นดวยขันธ 5 อันมี รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ลวนตกอยูในหวง

แหงทุกข โดยมีตัวกิเลส ตัณหา ราคะ เปนเครื่องฉุด

รั้งไมใหเปนอิสระ จมดิ่งอยูในหวงแหงทุกข ความ

ทุกข เปนพลังงานในเชิ งลบกอนใหญกระแทก

เอกรงค โดยการใชเพียงสีฝุนขาว เพื่อใหเขาถึงแกน

ของความรูสึกและความหมาย ที่สะทอนความสงบ 

ความดีความงาม ที่มนุษยยึดเปนเปาหมายใหชีวิต

หลุดพนไปจากความทุกขเพื่อพบความสุข 

 

 
 

ภาพประกอบ 4  ชื่อผลงาน: อุดมคติแหงชีวิต

เทคนิค: แกะสลักไม  ขนาด: กวาง 150 ยาว 200  

เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพประกอบ 5  รายละเอียดผลงาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  รายละเอียดผลงาน 

 

 ผลงานของสาธิต เทศนา  

 ไดรับแรงบันดาลใจจากจากสถาวะ

ภายในใจของตัวเอง  เปนการยอนมองถึงจิตใจให

รูเทาทันสภาวะที่ทําใหจิตใจเกิดความเศราหมองและ

ไดคนพบวาจิตของเราที่ปรุงแตงขึ้นใหทุกส่ิงทุกอยาง

เปนไปอยางที่ ใจปรารถนาหากไมสมหวังในส่ิงที่

ตองการก็ เ กิดทุ กขพ ลัดพรากจากของรั กของ

ปรารถนาก็เกิดทุกข ทุกขลวนเกิดภายใตการควบคุม

ของจิตใจทั้งส้ิน  

 ซ่ึงสอดคลองกับ วิกิพีเดีย สารานุกรม

เสรี (2563: ออนไลน) อธิบายวาทุกข หรือ ทุกขัง 

เปนหลักธรรมสําคัญในศาสนาพุทธ แปลวาทนอยูใน

สภาพเดิมไดยาก โดยทั่วไปหมายถึง สังขารทั้งปวง 

อันไดแก ขันธ 5 ซ่ึงเปนที่ตั้งของกองทุกข    

  จากแรงบันดาลใจเบื้องตน ผลักดันให

สรางสรรคผลงานทัศนศิลปฺ โดยมีแนวความคิดวา 

สัตวทั้งหลายที่ประกอบขึ้นดวยขันธ 5 อันมี รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ลวนตกอยูในหวง

แหงทุกข โดยมีตัวกิเลส ตัณหา ราคะ เปนเครื่องฉุด

รั้งไมใหเปนอิสระ จมดิ่งอยูในหวงแหงทุกข ความ

ทุกข เปนพลังงานในเชิ งลบกอนใหญกระแทก

เอกรงค โดยการใชเพียงสีฝุนขาว เพื่อใหเขาถึงแกน

ของความรูสึกและความหมาย ที่สะทอนความสงบ 

ความดีความงาม ที่มนุษยยึดเปนเปาหมายใหชีวิต

หลุดพนไปจากความทุกขเพื่อพบความสุข 

 

 
 

ภาพประกอบ 4  ชื่อผลงาน: อุดมคติแหงชีวิต

เทคนิค: แกะสลักไม  ขนาด: กวาง 150 ยาว 200  

เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพประกอบ 5  รายละเอียดผลงาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  รายละเอียดผลงาน 

 

 ผลงานของสาธิต เทศนา  

 ไดรับแรงบันดาลใจจากจากสถาวะ

ภายในใจของตัวเอง  เปนการยอนมองถึงจิตใจให

รูเทาทันสภาวะที่ทําใหจิตใจเกิดความเศราหมองและ

ไดคนพบวาจิตของเราที่ปรุงแตงขึ้นใหทุกส่ิงทุกอยาง

เปนไปอยางที่ ใจปรารถนาหากไมสมหวังในส่ิงที่

ตองการก็ เ กิดทุ กขพ ลัดพรากจากของรั กของ

ปรารถนาก็เกิดทุกข ทุกขลวนเกิดภายใตการควบคุม

ของจิตใจทั้งส้ิน  

 ซ่ึงสอดคลองกับ วิกิพีเดีย สารานุกรม

เสรี (2563: ออนไลน) อธิบายวาทุกข หรือ ทุกขัง 

เปนหลักธรรมสําคัญในศาสนาพุทธ แปลวาทนอยูใน

สภาพเดิมไดยาก โดยทั่วไปหมายถึง สังขารทั้งปวง 

อันไดแก ขันธ 5 ซ่ึงเปนที่ตั้งของกองทุกข    

  จากแรงบันดาลใจเบื้องตน ผลักดันให

สรางสรรคผลงานทัศนศิลปฺ โดยมีแนวความคิดวา 

สัตวทั้งหลายที่ประกอบขึ้นดวยขันธ 5 อันมี รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ลวนตกอยูในหวง

แหงทุกข โดยมีตัวกิเลส ตัณหา ราคะ เปนเครื่องฉุด

รั้งไมใหเปนอิสระ จมดิ่งอยูในหวงแหงทุกข ความ

ทุกข เปนพลังงานในเชิ งลบกอนใหญกระแทก

ภาพประกอบ 4 ชื่อผลงาน: อุดมคติแห่งชีวิต
เทคนิค: แกะสลักไม้ ขนาด: กว้าง 150 ยาว 

200 เซนติเมตร

ภาพประกอบ 5 รายละเอียดผลงาน

ภาพประกอบ 6 รายละเอียดผลงาน

ผลงานของสาธิต เทศนา 
 ได้รับแรงบันดาลใจจากจาก
สถาวะภายในใจของตัวเอง เป็นการย้อน
มองถึงจิตใจให้รู้เท่าทันสภาวะที่ทำาให้
จติใจเกดิความเศรา้หมองและไดค้น้พบวา่
จิตของเราที่ปรุงแต่งขึ้นให้ทุกส่ิงทุกอย่าง
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เป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาหากไม่สมหวัง
ในสิ่งที่ต้องการก็เกิดทุกข์พลัดพรากจาก
ของรักของปรารถนาก็เกิดทุกข์ ทุกข์ล้วน
เกิดภายใต้การควบคุมของจิตใจทั้งสิ้น 

 ซึ่ งสอดคล้อง กับ วิ กิพี เดีย 
สารานุกรมเสรี (2563: ออนไลน์) อธิบาย
ว่าทุกข์ หรือ ทุกขัง เป็นหลักธรรมสำาคัญ
ในศาสนาพทุธ แปลวา่ทนอยูใ่นสภาพเดมิ
ได้ยาก โดยทั่วไปหมายถึง สังขารทั้งปวง 
อันได้แก่ ขันธ์ 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ 

 จากแรงบนัดาลใจเบือ้งตน้ ผลกั
ดันให้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลปฺ โดยมี
แนวความคิดว่า สัตว์ทั้งหลายที่ประกอบ
ขึ้นด้วยขันธ์ 5 อันมี รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ล้วนตกอยู่ในห้วงแห่ง
ทุกข์ โดยมีตัวกิเลส ตัณหา ราคะ เป็น
เครื่องฉุดรั้งไม่ให้เป็นอิสระ จมดิ่งอยู่ใน
ห้วงแห่งทุกข์ ความทุกข์เป็นพลังงานใน
เชงิลบกอ้นใหญก่ระแทกความรูส้กึ ถาโถม
เกาะเกี่ยวยากที่จะหลุดพ้นได้ ไม่อาจ
หลุดพ้นไปได้

 โดยผลงานสรา้งสรรคน์ี ้เปน็งาน
จติรกรรมสอีะครลิกิ อาศยัรปูทรงของสตัว์
ต่างๆ เป็นสัญลักษณ์แทนอารมณ์ท่ีเกิด
ขึ้นในใจ อันมีอารมณ์โกรธ อารมณ์โลภ 
และอารมณ์หลงเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
ลักษณะหมุนหมุนวนไม่มีที่สิ้นสุด

 ผลการสรา้งสรรคส์ะทอ้นความ
คิดความรู้สึกและจินตนาการผ่านผล
งานจิตรกรรมสีอะคริลิก เป็นงานเชิง

สัญลักษณ์แทนอารมณ์ภายในใจ ซึ่งรูป
สัญลักษณ์นี้ แสดงสภาวะอารมณ์ต่างๆ 
อันมีความโกรธ ความโลภ ความหลง 
ซึ่งได้อาศัยรูปทรงของสัตว์ที่มีการจัด
วางองค์ประกอบของภาพให้มีลักษณะ
ท่าทาง อาการ และทิศทางของการ
เคลื่อนไหวสอดประสานหมุนวน ให้ความ
หมายถึงสภาวะการตกอยู่ในห้วงแห่ง
ทุกข์ ลักษณะการใช้สีที่มีความแตกต่าง
กนั เพือ่เปน็การแยกแยะใหเ้หน็ถงึสภาวะ
ของอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นไปตาม
จินตนาการ บรรยากาศของภาพรอบๆ 
รูปทรงหลักช่วยส่งเสริมให้รูปทรงในงาน
มีความชัดเจนสอดคล้องกับแนวความคิด
ยิ่งขึ้น
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อาจหลดพนไปได 
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องคความรูใหม  

ผลงานของสุชาติ สุขนา มีขอคนพบดังน้ี

 ขอคนพบดานเน้ือหาที่สอดคลองกับแนว

เรื่องโลกุตระ พบวาการตีความปริศนาธรรมจากรูป

สัญลักษณที่เปนสากลในทางพุทธศาสนา ไมวาจะ

เปนพระเกตุมาลาบัวตูม หรือเปลวรัศมี มาคล่ีคลาย 

ตัดทอน จัดวางองคประกอบเปนสัญลักษณใหมใน
ภาพประกอบ 7 ชื่อผลงาน: หมุนวน (Vertical) 
เทคนิค: สีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาดกว้าง 100 

ยาว80 เซนติเมตร
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ผู้สร้างสรรค์ รูปสัญลักณ์นั้นยังคงแสดง
ความยิ่งใหญ่ ความดีงามและความสูงส่ง
ของพุทธธรรม เป็นสัญลักษณ์ที่ส่ือความ
หมายสอดคล้องไปกับอุดมคติสูงสุดของ
ชีวิต น่ันคือความสงบ ความหลุดพ้นไป
จากความทุกข์อย่างแท้จริง 

 ข้อค้นพบด้านรูปทรงที่ เกิด
จากการประสานกันของทัศนธาตุทาง
ศิลปะ พบว่าการจัดวางรูปทรงบัวตูมซึ่ง
เป็นรูปทรงหลักอยู่กึ่งกลางภาพให้ความ
รู้สึกสถิตนิ่ง มั่นคง การใช้รูปทรงขมวด
กน้หอยขนาดเล็กเรยีงอยูร่อบรปูทรงหลัก 
มีลักษณะเคลื่อนไหวชักนำาสายตาเข้าไป
สู่จุดศูนย์กลาง ช่วยขับให้รูปทรงหลักมี
ความเด่นชัดมากขึ้น ในขณะเดียวกัน จะ
รู้สึกแผ่กระจายออกไปด้าน ซึ่งให้ความ
หมายถึงความเบ่งบานแห่งพุทธิปัญญาได้
เช่นกัน  สว่นการใชส้ขีาวเพยีงสเีดยีว ให้
ความรู้สึกเบาสร้างความสงบขึ้นในใจแก่
ผู้ชมงาน 

 ข้อค้นพบด้านความสัมพันธ์
ของการทำางานศิลปะ ที่เป็นดั่งการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ การนำาหลักธรรม
คำาสอนทางพุทธศาสนามาตีความใหม่
ตามทัศนะส่วนตน การแกะสลัก การถาก 
การขัดเกลาเนื้อไม้ มีความหมายแทน
การขัดเกลาจิตใจให้ประณีต สะอาด การ
ทำางานศิลปะเป็นการฝกสติและสมาธิ ให้
มีโอกาศเฝ้าดูสภาวะภายในใจมากขึ้น 
ยิ่งทำายิ่งเกิดความเข้าใจและเข้าถึงสาระ
สำาคัญของผลงาน รู้และกล้าหาญสกัด

ความรูสึก  ถาโถมเกาะเก่ียวยากที่จะหลุดพนได ไม

อาจหลดพนไปได 

 โดยผลงานสร าง สรรค น้ี  เปนงาน

จิตรกรรมสีอะคริลิก อาศัยรูปทรงของสัตวตางๆเปน

สัญลักษณแทนอารมณที่เกิดขึ้นในใจ อันมีอารมณ

โกรธ อารมณโลภ และอารมณหลงเคล่ือนไหวไปใน

ทิศทางลักษณะหมุนหมุนวนไมมีที่ส้ินสุด 

 ผลการสรางสรรคสะทอนความคิด

ความรูสึกและจินตนาการผานผลงานจิตรกรรมสี

อะคริลิก เปนงานเชิงสัญลักษณแทนอารมณภายใน

ใจ ซ่ึงรูปสัญลักษณน้ี แสดงสภาวะอารมณตางๆ 

อันมีความโกรธ ความโลภ ความหลง ซ่ึงไดอาศัย

รูปทรงของสัตวที่มีการจัดวางองคประกอบของภาพ

ใหมีลักษณะทาทาง อาการ และทิศทางของการ

เคล่ือนไหวสอดประสานหมุนวน ใหความหมายถึง

สภาวะการตกอยูในหวงแหงทุกข  ลักษณะการใชสีที่

มีความแตกตางกัน เพื่อเปนการแยกแยะใหเห็นถึง

สภาวะของอารมณใดอารมณหน่ึงทีเ่ปนไปตาม

จินตนาการ บรรยากาศของภาพรอบๆรูปทรงหลัก

ชวยสงเสริมใหรูปทรงในงานมีความชัดเจนสอดคลอง

กับแนวความคิดยิ่งขึ้น 
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เรื่องโลกุตระ พบวาการตีความปริศนาธรรมจากรูป
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โกรธ อารมณโลภ และอารมณหลงเคล่ือนไหวไปใน

ทิศทางลักษณะหมุนหมุนวนไมมีที่ส้ินสุด 

 ผลการสรางสรรคสะทอนความคิด

ความรูสึกและจินตนาการผานผลงานจิตรกรรมสี

อะคริลิก เปนงานเชิงสัญลักษณแทนอารมณภายใน
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อันมีความโกรธ ความโลภ ความหลง ซ่ึงไดอาศัย
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ผลงานของสุชาติ สุขนา มีขอคนพบดังน้ี

 ขอคนพบดานเน้ือหาที่สอดคลองกับแนว

เรื่องโลกุตระ พบวาการตีความปริศนาธรรมจากรูป

สัญลักษณที่เปนสากลในทางพุทธศาสนา ไมวาจะ

เปนพระเกตุมาลาบัวตูม หรือเปลวรัศมี มาคล่ีคลาย 

ตัดทอน จัดวางองคประกอบเปนสัญลักษณใหมใน

ภาพประกอบ 8 รายละเอียดของผลงาน

ภาพประกอบ 9 รายละเอียดของผลงาน

องค์ความรู้ใหม่ 
 ผลงานของสุชาติ สุขนา มีข้อ
ค้นพบดังนี้

 ข้ อ ค้ น พ บ ด้ า น เ นื้ อ ห า ที่
สอดคลอ้งกบัแนวเรือ่งโลกตุระ พบวา่การ
ตีความปริศนาธรรมจากรูปสัญลักษณ์
ที่เป็นสากลในทางพุทธศาสนา ไม่ว่าจะ
เป็นพระเกตุมาลาบัวตูม หรือเปลวรัศมี 
มาคลี่คลาย ตัดทอน จัดวางองค์ประกอบ
เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในเชิงศิลปะร่วมสมัย 
ที่ผสมผสานจินตนาการและความคิดของ
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สิ่งไม่จำาเป็นทิ้งไป ให้มีความพอดี ไปสู่
ความเรียบง่ายของงรูปทรง อีกทั้งการที่
ไดแ้กะสลกัเอาเนือ้ไมอ้อกไป การขดัเกลา
ผวิไมจ้ากหยาบใหล้ะเอยีด มนียัยะถงึการ
สกัดเอาสิ่งที่คลุมเครือ สิ่งที่กังวลสงสัย
ออกไป ให้มองเห็นแก่นที่เป็นสาระสำาคัญ
นั่นคือความจริง ความดี และความงาม 

ผลงานของสาธิต เทศนา
 ผลการสร้างสรรค์พบว่า การ
วางองค์ประกอบของรูปทรงสัตว์ขนาด
ใหญ่ไว้บริเวณกลางภาพ มวลของรูปทรง
ที่หนักแน่น ให้ความรู้สึกมีพลัง รายล้อม
ไปด้วยรูปทรงของสัตว์ปีก ท่ีเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางต่างๆ อย่างสับสนอลหม่าน 
แสดงอาการ ลุกลี้ลุกลนไร้ระเบียบ ตาม
สภาวะของจติทีไ่มน่ิง่ โดยรวมแลว้ผลงาน
สะทอ้นความหมายของกอ้นทกุขท์ีห่นกั มี
กำาลังมาก มีความไม่นิ่ง เกาะกุม เหนี่ยว
รัง้ใหอ้อกจากสภวะแห่งความทุกขไ์ดย้าก 
เป็นภาพสัญลักษณ์แทนอารมณ์ที่เกิดขึ้น
ในใจ เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีลักษณะ
หมุนวนไม่มีที่สิ้นสุด

 ดา้นรปูแบบของผลงาน อนัเกดิ
จากการประสานกันของทัศนธาตุ ท้ังรูป
ทรง เส้น สี ลักษณะผิว พื้นที่ว่างของภาพ 
มองโดยรวมผู้สร้างสรรค์ใช้รูปทรงสัตว์
ที่มีท่วงท่า มีกายวิภาคที่สวยงาม มีการ
ประสานจังหวะและสัดส่วนท่ีดูกลมกลืน
และสมดุล การควบคุมสีและบรรยากาศ 

ได้จัดการให้สีคู่ตรงข้ามและสีโทนร้อน
กับโทนเย็นประสานกันได้อย่างกลมกลืน 
สัดส่วนของรูปทรงกับพื้นที่ว่างมีความ
พอเหมาะ ทำาให้บรรยากาศโดยรวมของ
ภาพมีความเป็นเอกภาพและสวยงาม แต่
ภายใต้ความสวยงามของภาพนั้น แฝง
ไว้ซ่ึงความเป็นกิเลสมาร ที่ล่อหลอกให้
หลงใหลยึดติดกับความสวยงามภายนอก 
ปล่อย ให้ความทุกข์ได้เกาะกินจิตใจ
ไม่ให้เป็นอิสระหรือหลุดพ้นจากห้วงแห่ง
ความทุกข์ไปได้

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงาน
ทศันศลิปท์ีน่ำาความบนัดาลใจมาจากพทุธ
ธรรมมานำาเสนอตามจนิตภาพสว่นตวัของ
ผูส้รา้งสรรคท์ัง้ 2 คน สามารถอภปรายผล
ได้ดังนี้

 ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ ท า ง ด้ า น ก า ร
แสดงออกในเชิงองค์ประกอบศิลป์ ที่ใช้
ส่วนประกอบมูลฐานด้านทัศนธาตุทาง
ศิลปะ (Visual Elements) และการ
จัดการทางทัศนศิลป์ เพื่อให้ผลงานมี
ความลงตวัเปน็เอกภาพ ในทีน่ีจ้ะอภปิราย
ความสอดคล้องของผลการสร้างสรรค์ 
โดยนำาหลักทัศนธาตุและองค์ประกอบ
ศิลป์มาเป็นกรอบในการอภิปราย ดังนี้

 - เส้น และรูปทรงโครงสร้าง
สามเหลีย่ม ในผลงานสรา้งสรรคข์องสชุาต ิ
สขุนา ซึง่มกีารจดัภาพโดยวางรปูทรงหลัก
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ที่เป็นรูปบัวตูมซึ่งเป็นจุดเด่นไว้กึ่งกลาง
ของภาพ มีโครงสร้างของรูปทรงอยู่ใน
โครงสร้างสามเหลี่ยม ก่อให้เกิดความ
รู้สึกถึงความสถิตนิ่ง มั่นคง และสง่างาม 
สอดคล้องกับ Plearn Wisetwongchai 
( 2563: ออนไลน์) ที่กล่าวถึงนัยยะและ
ความรู้สึกจาการใช้โครงสร้างของภาพ
เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangles) ว่า
เป็นตัวแทนของความสำาเร็จและความ
พยายาม มุมฐานทั้ง 2 ข้างยังให้ความ
หมายถึงฐานที่มั่นคง ความสมดุล และ
สอดคล้องกับชลูด นิ่มเสมอ (ธวัชชานนท์ 
ตาไธสง, 2562: 29 อ้างอิงมาจากชลูด 
นิ่มเสมอ, 2539: 29-30) ที่กล่าวงถึง
การแสดงออกซึ่งอารมณ์และความรู้สึก
ของของศิลปน ผ่านการใช้เส้นโครงสร้าง
สามเหลี่ยมทรงปรามิดว่าจะให้ความรู้สึก
มัน่คง มเีกยีรตสิงูศกัดิ ์มวลทีม่กีำาลงัคงทน
และสง่างาม

 - รูปทรงขมวดก้นหอย ในผล
งานของสุชาติ สุขนา ก่อให้เกิดความ
รู้สึกเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา ซ่ึงสอดคล้อง
กับชลูด นิ่มเสมอ (ธวัชชานนท์ ตาไธสง, 
2562: 28 อ้างอิงมาจากชลูด นิ่มเสมอ, 
2539: 29-30) ที่กล่าวว่าเส้นโค้งก้นหอย 
ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หมุน
อย่างไม่มีจุดหมาย ขยายตัวออกไปอย่าง
ไม่มีจุดจบ

 - สี การใช้สีในผลงานของสุชา
ติ สุขนา จะเป็นการใช้สีแบบเอกรงค์โดย
การใช้เพียงสีขาว เพื่อแสดงความรู้สึกที่

เบาลอย ดูสะอาด สว่าง และให้ความรู้สึก
สงบ ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัชชานนท์ ตาไธ
สง, 2562: 39) ที่ได้เรียบเรียงทฤษฎสี
และกล่าวถึงจิตวิทยาของสีกับความรู้สึก
ว่า สีขาว หรือสีผสมสีขาวหรือสีนวลๆ 
ท่ีให้ความรู้สึกสะอาดตา น่ามอง น่า
จับต้อง เช่นเดียวกับ รัชชนก สวนสีดา 
(2547: ออนไลน์) ที่กล่าวถึงหลักการ
ใช้สีสื่อความรู้สึกว่า สีขาว ให้ความรู้สึก
โปรง่เบา ละเอยีดออ่น บรสิทุธิ ์ความดงีาม
ความมีคุณธรรม

 ส่วนผลงานของสาธิต เทศนา 
จะใช้โทนสีร้อนจากสีแดง สีม่วงแดง สีดำา
ซึง่จะเปน็สเีขม้ และเสรมิดว้ยสอีอ่น ไดแ้ก่
น้ำาเงินอ่อน ฟ้า และเหลือง เพื่อขับเน้นให้
รูปทรงมีความโดดเด่น และสร้างเอกภาพ
จากสีที่ขัดแย้งกัน โดยรวมผลงานจะรู้สึก
ถึงความมีพลัง ความแข็งแกร่ง ความรุ่ม
ร้อนและเคลื่อนไหว และเกิดระยะความ
ตื้นลึกด้วยการควบคุมค่าน้ำาหนักและ
โทนส ีซึง่สอดคลอ้งกบัธวชัชานนท ์ตาไธสง, 
2562: 39) ที่กล่าวว่า สีที่ให้ความรู้สึก
เก่ียวกับพลัง ความแข็งแกร่ง ความร้อน
แรงจะเป็นสีแดง สีส้ม สีม่วงแดง สีที่ให้
ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างสงบมั่นคง จะ
เป็นกลุ่มสีน้ำาเงิน ส่วนสีเหลืองให้ความ
รูส้กึเคลือ่นไหวสูภ่ายนอก จะมคีวามสดใส 
อีกทั้งสียังสามารถสร้างระยะใกล้ไกล
ด้วย และยังสอดคล้องกับ รัชชนก สวน
สีดา (2547: ออนไลน์) ที่กล่าวว่า สีแดง
จะดึงดูดความสนใจได้มาก ให้ความรู้สึก
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มีพลัง ก้าวร้าว รุนแรง สีม่วงคือความมี
อำานาจความยิ่งใหญ่ สีดำาให้ความรู้สึก
หดหู่ เคร่งขรึม ลึกลับ น่ากลัว ซึ่งโดยสรุป
แลว้ ผลงานของสาธติ เทศนา สามารถใชส้ี
สร้างความรูส้กึไดส้อดคลอ้งกบัเจตนาของ
การสร้างสรรค์

 - หลักการจัดภาพ ด้านจังหวะ 
(Rhythm) และการซ้ำา (Repetition) ผล
งานของสุชาติ สุขนา ใช้การสร้างจังหวะ
ด้วยการใช้รูปทรงขมวดก้นหอยมาจัด
เรียงรายล้อมสัญลักษณ์เกตุมาลารูปทรง
ดอกบัวตูม จัดวางเรียงรูปทรงซ้ำาๆ อย่าง
เป็นระเบียบให้ความรู้สึกแผ่ขยาย เบ่ง
บานงอกงาม และประณีต และผลงาน
ของสาธิต เทศนา มีการใช้รูปทรงของ
นกซ้ำาๆ เป็นจำานวนมาก ซ่ึงก่อให้เกิดผล
ทางสายตา รู้สึกเคลื่อนไหวอย่างสับสน
อลหม่าน แต่ดูมีชีวิตชีวา ซึ่งผลงาน
ของผู้สร้างสรรค์ทั้งสองคนใช้หลักการ
สร้างจังหวะด้วยการซ้ำาได้อย่างน่าสนใจ
สอดคล้องกับคำาอธิบายของสุชาติ สุทธิ 
(ธวัชชานนท์ ตาไธสง, 2562: 45 อ้างอิง
มาจากสชุาต ิสทุธ,ิ 2535: 120) ทีก่ลา่วถงึ 
จังหวะ ว่าเกิดขึ้นในการรับรู้ชั่วขณะที่
กวาดสายตามอง เกิดจากการจัดวาง
รูปร่างและรูปทรงให้เป็นจังหวะซ้ำาๆ มี
ความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว เป็นการ
เคลื่อนไหวที่เกิดจากความรู้สึกทางการ
เห็นด้วยการลวงตา การจัดวางทางทัศน
ศิลป์ที่งดงาม คือการควบคุมช่วงจังหวะ
ความถี่ห่างและความสัมพันธ์ต่อเน่ือง

ของทัศนธาตุ เช่นการวางซ้ำาๆ หรือสลับ
ไปมาหรือแบบไหลลื่น และยังสอดคล้อง
กับศิลป์ พีระศรี (2553: 252-253) ที่
กล่าวถึงจังหวะลีลาว่า หมายถึงการซ้ำาที่
ประสานกันของแม่ลายหรือแม่บทแห่ง
ศิลปะ การซ้ำามีจังหวะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ 
มีอัตราสม่ำาเสมอกันเป็นการซ้ำาที่ไม่น่า
เบ่ือ เป็นการซ้ำาที่แปลกๆ กัน เมื่อมอง
ดูแล้วให้ความรู้สึกประหน่ึงว่าเป็นความ
ฝนัอนันา่รืน่รมยก์ลอ่มใจ เปน็ความพเิศษ
จากผลแห่งการซ้ำา บางครั้งก็ให้ความรู้สึก
เย็นตาเย็นใจอันเกิดจากความพิเศษของ
จังหวะลีลา

 ด้านความงามในเชิงคุณค่า
ของผลงานสร้างสรรค์ทั้งสองชิ้น เป็น
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาการรวมตัวระหว่าง
โครงสร้างนามธรรมที่ประกอบด้วยเรื่อง
ราว ความคิด หรือแนวความคิดผสมกับ
โครงสร้างด้านรูปธรรมอันประกอบด้วย 
ทัศนธาตุ หรือเทคนิควิธีการ จนเกิดเป็น
รูปทรงแห่งศิลปะ (Artistic Form) หรือ
ท่ีเรียกว่ารูปทรงแห่งความสะเทือนใจ 
ท่ีสามารถสื่อความหมาย แสดงความ
รู้สึกหรือความคิดเป็นไปตามเจตนาของ
ผู้สร้างสรรค์ 

 คุณค่าทางสุนทรียะ เกิดจาก
การที่ผู้สร้างสรรค์ทั้งสองคน มุ่งหวัง
จะใช้ศิลปะเป็นกุศโลบายนำาพาผู้คนให้
เข้าถึงความงาม ความดี และความจริง 
สอดคล้องกับคำากล่าวของท่านพุทธทาส
ภกิข ุ(สโรชา แพรภ่าษา, 2564: ออนไลน)์ 
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ทีก่ลา่ววา่การรบัรูค้วามงามทีท่ำาใหม้นษุย์
พ้นทุกข์ได้เพราะความงามที่แท้จริงก็คือ
ความเข้าใจสูงสุดของกฏธรรมชาติ 

 และยังสอดคล้องกับทรรศนะ
ของนักปรัชญาสุนทรียศาสตร์หลายท่าน 
ดังที่ สโรชา แพร่ภาษา (2564: ออนไลน์) 
ได้เรียบเรียงไว้ว่า ศิลปะนั้น มีคุณค่า
สัมพันธ์กับความดี ความงามและความ
จริง คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ช่วย
ยกระดบัจติใจและสรา้งความสงบสขุ เชน่ 
โสเกรตีส กล่าวว่า ศิลปะเป็นตัวแทนของ
ความจริงที่มีความงาม และความงาม
ดังกล่าว คือปัญญา คุณธรรมจริยธรรม

 เช่นเดียวกับ เพลโต กล่าวว่า 
ความงาม เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับความดีและ
คุณธรรม ศิลปะที่ดีต้องนำามนุษย์ ไปสู่
หนทางแห่งความดีงามและต้องส่งเสริม
ศีลธรรม และคุณธรรมด้วย เช่นเดียวกับ
อริสโตเติล ที่แสดงทรรศนะว่า ศิลปะ
ช่วยให้สามารถชำาระจิตใจ มีคุณค่าและ
ให้ความสุขความพึงพอใจ และความ
เพลดิเพลนิเจริญใจซึง่มผีลกอ่ใหเ้กดิความ
สมบูรณ์ในทางจริยธรรม และเลโอ ตอลส
ตอย นกัสนุทรียศาสตรช์าวรสัเซยี กลา่ววา่ 
ศิลปะที่มีคุณค่า ต้องสามารถสื่อสัมพันธ์
และเสริมสร้างความเป็นพี่น้อง เพื่อนฝูง 

และความโอบออ้มอารรีะหวา่งมนษุยชาติ
ได้

สรุป 
 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์โดยการนำาพุทธธรรมมามาเป็น
ความบันดาลใจเบื้องต้นสามารถเป็นสื่อ
ในการแสดงออกเพื่อตอบสนองแนวคิด 
จินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้สร้างสรรค์  ซึ่ งทำาให้ผลงานศิลปะ
สามารถเป็นตัวแทนของการเข้าถึงความ
ดงีามและความจรงิของชวีติและธรรมชาติ
ได้

 ผลงานชดุ พทุธธรรม: จนิตภาพ
ในงานศิลปะร่วมสมัย ทำาให้พบว่าการ
นำาหลักธรรมคำาสอนทางพุทธศาสนามา
เป็นแนวความคิดหลักของการสร้างสรรค์ 
สามารถแสดงออกได้ด้วยวิธีการและรูป
แบบทางศิลปะได้หลากหลาย จึงเป็น
สิ่งที่ค่อนข้างเปดกว้างและอิสระต่อการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน ใชจ้ดุเริม่ตน้จากคำาสอน
ที่ลุ่มลึก คลี่คลายไปสู่จินตนาการที่และ
ผลลัพธ์ท่ีเป็นศิลปะที่บริสุทธ์ได้ เพราะ
ศิลปะบริสุทธิ์ก็มีคุณค่าในทางความดีงาม
และความจริงในทางศีลธรรมและปัญญา
เช่นกัน
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