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บทคัดย่อ 

 

       เมื่อครั้งอดีตพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน ประเทศไทยก็นับว่าเป็นเมืองพุทธท่ี
ประชาชนมีอิสระในการคิดและการเลือกนับถือศาสนา ด้วยกฎหมายของประเทศเปิดให้เสรีแก่ประชาชน  
ท้ังท่ีมีนิกายต่างๆเข้ามาเผยแพร่อย่างหลากหลาย หากแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงนับถือ
ศาสนาพุทธ   แต่ในยุคปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยสังคมเทคโนโลยี ส่ือออนไลน์  การส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ด้วย
เหตุนี้การควบคุม หักห้ามใจไม่ให้เป็นไปในทิศทางท่ีผิด หลุดพ้นจากส่ิงยั่วยุ   จึงต้องอาศัยจิตท่ียึดมั่นต่อ
ศรัทธาในศาสนา  เพราะหลักค าสอนพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ ท าดีละเว้นความช่ัว  เกรงกลัวต่อบาป 
ด าเนินรอยตามค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ีเปรียบมนุษย์ดังบัวส่ีเหล่า  เมื่อมีจิตศรัทธาใน
ค าสอนมาก การด ารงตนให้อยู่บนวิถีของความดีงาม ย่อมเกิดผลดีเปรียบได้ด่ังบัวพ้นน้ า  

     การสร้างสรรค์ผลงานชุด “ จิตวิญญาณแห่งศรัทธา ” (The Spirit of Faith) เป็นการสร้างสรรค์
ท่ีแสดงออกถึงความศรัทธาของผู้สร้างสรรค์ท่ีมีต่อพุทธศาสนา อันประกอบไปด้วยหลักธรรมค าสอนซึ่ง
มุ่งเน้นให้ผู้ปฎิบัติมีจิตใจท่ีสุขสงบ หลุดพ้นจากบ่วงแห่งความทุกข์  โดยผู้สร้างสรรค์เลือกใช้เทคนิคการ
ถ่ายภาพร่วมกับการน าวัสดุส าเร็จรูปมาผสมผสานเพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกแห่งความศรัทธา โดยหวัง
เพื่อยกระดับจิตใจให้มนุษย์เห็นถึงคุณค่าของหลักธรรม ค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากท่ีสุด 
รวมถึงพัฒนาคุณภาพจิตใจเสริมสร้างสภาวะความสุขท่ียั่งยืน 
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ABSTRACT 
 
 
 

   Buddhism has flourished since ancient times. Thailand is considered a Buddhist 
country, where the people have the right to freely choose what they want to believe 
according to Thai law. Even though there are different religious options, most Thais are 
Buddhists. As social life at present is full of high technology, online media, and borderless 
communication, living in a proper, pure way depends on a strongly faithful mind, staying 
away from misguidedness. The Buddhist doctrines teach followers to behave, avoid doing 
bad things, be afraid of sins, and to follow the righteous path of the Buddha which 
compared human beings to a lotus with four hierarchical levels. If one’s mind has faith in 
the doctrines and holds onto virtues, one is considered to be a blooming lotus. 
   “The Spirit of Faith” is a set of artworks representing the artist’s faith toward 
Buddhism, the religious way that aims to guide followers to peace of mind. The technique 
used in these mixed media art pieces is photography on acrylic sheets. The artist’s 
intentions are to make the audience feel the sentimental feelings of faith, bringing their 
minds as close to the Buddha’s doctrines as possible, and ultimately allowing their minds 
to attain a sustainable state of happiness. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   ในสังคมไทยปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เกิดภาวะวิกฤติศรัทธาทางพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากผู้คน
หลงในวังวนแห่งกิเลสท่ีคอยยั่วยุ ท้ังจากทางส่ือสังคมออนไลน์ นิตยสาร แฟช่ัน การลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมผิดๆ ความรุนแรงในสังคม ล้วนเกิดจากวัฒนธรรมกระแสใหม่ ท่ีหลีกถอยออกจากหลักธรรมค า
สอนทางพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากหน้าหนังสือพิมพ์ ส่ือออนไลน์ ได้น าเสนอแง่มุม ให้ผู้คนเห็นถึงความ
เหี้ยมโหด  การทารุณ ฆาตกรรม  การข่มขืน  และการกระท าท่ีขาดศีลธรรมอันเป็นผลมาจาก จิตท่ีขาด
ส านึกดีช่ัว ท่ีกระตุ้นเร้าให้มนุษย์กระท ากรรมต่อบุคคลอื่นหรือบุพการี โดยไม่ค านึงถึงหลักค าสอนพื้นฐาน 
คือ ศีล 5 อันเป็นส่วนหนึ่งพระธรรมวินัย 227 ข้อ ท าให้เกิดความเส่ือมท่ีมีผลในวงกว้างต่อสังคม 
พระพุทธศาสนาท่ีเคยยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลให้ต้ังอยู่ในการกระท าดีทุกขณะ กลับกลายเป็นเพียงท่ีพัก
พิงทางใจให้มนุษย์แค่ในช่ัวระยะเวลาหนึ่งแห่งความทุกข์ ในขณะเดียวกันนั้น ยังมีผู้คนจ านวนมากท่ียึดมั่น
ในหลักธรรมของศาสนา และทะนุบ ารุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง    

  เมื่อกาลเวลาได้ผันผ่าน น าเอาความเจริญทางวัตถุ ผู้คนล้วนเสพติดในด้าน ความรู้สึก รัก โลภ 
โกรธ หลง จิตใจวูบไหวไปกับส่ิงเร้าจากเพียงแค่เห็นเป็นรูปภาพ ไม่หลงเหลือการกระท าอันดีงาม  ขาด
การยับยั้งช่ังใจ อันเป็นผลท าให้การท านุบ ารุงศาสนาด้วยจิตท่ีศรัทธาอย่างแท้จริงอยู่ในขั้นวิกฤติ จิตของ
มนุษย์นั้นเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการแสดงอออก  จิตใจท่ีคิดดีย่อมเกิดจากความยึดมั่นในกฎแห่งกรรม    
 สถานการณ์พระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปัจจุบันก าลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างร้ายแรง  
ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความวิกฤติมากขึ้นเป็นล าดับ เพราะ “ภิกษุ” ไม่ได้ศึกษาพระธรรม ไม่ประพฤติปฎิบัติ
ตามสิกขาบทในพระวินัย ไม่เคารพย าเกรงต่อพระพุทธองค์ ไม่ละอายช่ัวกลัวบาป อาศัยศรัทธาของชาว
พุทธท่ีไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาในการแสวงหาทรัพย์สินและเงินทองโดยมิชอบ ส่วน “อุบาสกและ
อุบาสิกา” ให้ความส าคัญกับอามิสบูชามากกว่าการปฏิบัติบูชาการท าบุญไม่ได้ท าด้วยจิตท่ีบริสุทธิ์ แต่เป็น
การท าบุญด้วยความโลภเพื่อหวังได้มาในส่ิงต่างๆ มีมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ตกเป็นเหยื่อของภิกษุใน
เดรัจฉานวิชาและการประกอบพิธีกรรมต่างๆ อาทิ การยึดถือในเครื่องรางของขลัง การสะเดาะเคราะห์ 
การแก้กรรม ฯลฯ สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาในพระพุทธศาสนามีหลายประการ คือ การท่ีผู้บวชเป็น
ภิกษุไม่มี ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่าง 
 



แท้จริงจึงไม่มี การศึกษาพระธรรม ไม่มีอัธยาศัยในการครองตนในเพศบรรพชิตจึงล่วงละเมิดสิกขาบทใน
พระวินัย มัวแต่ไปท าในส่ิงท่ีไม่ใช่กิจของสงฆ์ ยินดีพอใจกับการรับเงินและทอง (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 
2561, 3 พฤษภาคม)   

จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า พุทธศาสนาท่ีเคยได้รับการเช่ือถือศรัทธา ได้ถูก
ท าลายลงจากน้ ามือมนุษย์ ผู้เรียกตนเองว่า มนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ และหลงลืมหลักค าสอนพุทธิศาสนา
จนเป็นเหตุให้ ความศรัทธาเส่ือมถอย และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นผู้มีความศรัทธาใน
ศาสนาอย่างแรงกล้าต้องการแสดงออกให้เห็นถึง คุณค่าแห่งความดีงาม ความสงบ ความเปี่ยมสุข อันเกิด
จากความเล่ือมใสศรัทธาตามค าสอนของพุทธศาสนา และเป็นหลักการท่ีพุทธศาสนิกชน พึงปฎิบัติตาม
เป็นกิจวัตร  

 การสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (Spirit of Faith) ต้องการปลูกจิตส านึกให้
เห็นถึงคุณค่าแห่งความศรัทธาอันก่อให้เกิดความดีงามในจิตใจ อันเป็นการยกระดับทางจิต เพื่อให้ผู้ศึกษา
นั้นหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกิเลสตันหา ผู้สร้างสรรค์ไม่ได้หวังให้พบนิพาน แต่ผู้สร้างสรรค์หวังว่าจะเป็นเพียง
แสงเทียนดวงน้อยท่ีจุดประกายให้พุทธศาสนิกชนได้หวนร าลึกถึงท่ีมาแห่งจิตวิญญาณของความดีงาม 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์ 
   1.2.1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ จิตวิญญาณแห่งศรัทธาเพื่อสะท้อนความศรัทธา
ในศาสนาพุทธ ตามทฤษฎีท่ีท าการศึกษาดังต่อไปนี้ คือ ทฤษฎีความศรัทธา, ทฤษฎีมนุษย์ปรัชญา  
(Anthroposophy), ทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction), สัญลักษณ์นิยม                   

  1.2.2 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคส่ือผสม (Mixed Media) ผสมผสานกับ ศิลปะจัดวาง  
(Installation Art) โดยใช้ภาพถ่ายเสมือนจริง , การประกอบวัสดุส าเร็จรูป 

  1.2.3 เพื่อปลูกจิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าของความดีงามของพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนท่ีมี
ต่อศาสนาในยุควิกฤตศรัทธา 
 
1.3 ค าถามในงานสร้างสรรค์ 

  ผู้สร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานส่ือผสม ท่ีแสดงถึงความศรัทธา ได้หรือไม่  
 
1.4 สมมติฐานการสร้างสรรค์ 
       ผู้สร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ีแสดงออกถึงความศรัทธาโดยใช้รูปแบบศิลปะ
ส่ือผสม กระบวนการเทคนิคภาพถ่าย, การประกอบวัสดุส าเร็จรูปได้ 
1.5 ขอบเขตการสร้างสรรค ์ 



      ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (Spirit of Faith) โดยใช้กระบวนการเทคนิคส่ือผสม ท่ี
แสดงออกให้เห็นถึงหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาท่ีมีส่วนช่วยให้มนุษย์มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ
ถูกต้องเป็นการกล่อมเกลาสภาวะจิตระดับสูงเพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากบ่วงกิเลสต่างๆได้  

  1.5.1 สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์โดยแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของมนุษย์ท่ีมีต่อพุทธศาสนา  
  1.5.2 ถ่ายทอด ผลงานส่ือผสม ผ่านกระบวนการทางเทคนิค ถ่ายภาพผสมผสานกับการ

ประกอบวัสดุส าเร็จ จ านวน 1 ชุด 4 ช้ิน ภายในระยะเวลาของโครงการ 
    1.5.3 ปลูกจิตส านึกให้มนุษย์ตระหนักถึงภาวะวกิฤตอันเกิดจากศรัทธาในพุทธศาสนาในยุค

ปัจจุบันอันเกิดจากภาวะการถาโถมของกระแสวัฒนธรรม และการขาดจริยธรรมของมนุษย์  
  การปลูกจิตส านึกให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่าแห่งความดีงามของพุทธศาสนาโดยการน าเสนอการ

สร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (Spirit of Faith) ออกเผยแพร่สู่สาธารณะ ดังต่อไปนี้ 
     1.5.3.1 จัดนิทรรศการศิลปะในหอศิลปของสถาบันบัณฑิฒพัฒนศิลป์ จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ สูจิบัตร  
       1.5.3.2 น าเสนอผลงานผ่านส่ือสาธารณะ ส่ือออนไลน์ 
           1.5.3.3 น าเสนอรูปแบบวิทยานิพนธ์  และบทความวิชาการ  
 
1.6 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ เร่ือง “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (Spirit of Faith) 
       การสร้างสรรค์ผลงานจิตวิญญาณความศรัทธานี้ มุ่งช้ีให้เห็นถึงภาวะวิกฤติในความศรัทธาท่ี
มนุษย์มีต่อพุทธศาสนาอันเกิดจากภาวะของพระภิกษุสงฆ์ไม่ปฎิบัติตามค าสอนของพุทธองค์อย่าง
เคร่งครัด เมื่อประชาชนได้เห็นข่าวต่างๆ ท่ีเกิดจากการครองตนไม่เหมาะสมในเพศบรรพชิตของพระสงฆ์ 
จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ  “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” 
(Spirit of Faith) ดังต่อไปนี้ 
     1.6.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ  
    1.6.1.1 ศึกษาแนวคิดกรอบทฤษฎีความศรัทธา  
      1.6.1.2 ทฤษฎีมนุษย์ปรัชญา (Anthroposophy) 
               1.6.1.3 ทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) 

    1.6.1.4 ลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) 
    1.6.2 ศึกษาด้านเทคนิคในการสร้างสรรค์ 
     1.6.2.1 ศึกษาเทคนิคพิเศษด้านการแต่งภาพ ย้อมสีภาพ  
     1.6.2.2 ศึกษาและทดลองเทคนิค ด้านจิตรกรรมผสมกับวัสดุ อาทิเช่น แผ่นทอง  
     1.6.2.3 ศึกษาและทดลองการสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุแผ่นอะคริลิคร่วมกับภาพถ่าย 



      1.6.2.4 ศึกษาและทดลองเปรียบเทียบการใช้วัสดุอะคริลิคกระจก และ กระจกเงา 
   1.6.2.5 ศึกษา เทคนิค การน าภาพถ่ายลงบนแผ่นสต๊ิกเกอร์ใส ประกอบลงบนแผ่น
อะคริลิคใส  
     1.6.2.6 สร้างสรรค์ผลงานส่ือผสม 
 
1.7 วิธีด าเนินการสร้างสรรค์ 
   1.7.1 การศึกษาและเก็บข้อมูลจากประสบการณ์จริง ผู้สร้างสรรค์ได้เฝ้าสังเกตุผู้คนจาก
พฤติกรรม การแสดงออกในการกราบไหว้บูชาส่ิงศักด์ิ การวิงวอนขอพร การอธิษฐาน การบนบานศาล
กล่าว การบูชาวัตถุ ท่ีมีรูปแบบเหมือนกันโดยการสักการะด้วยเครื่องหอม พวงมาลัย เงินทอง หรือ 
แม้กระท่ังน้ าแดง  ซึ่งส่ิงเหล่านี้จัดว่าเป็นอามิสบูชา คือ การบูชาด้วยส่ิงของ การท่ีมนุษย์หลงบูชาวัตถุนิยม 
ด้วยเหตุนี้ท าให้มนุษย์มุ่งตรงไปสู่หนทางท่ีผิดถอยห่างจากการปฎิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น 
     1.7.2 ศึกษาจากภาคเอกสาร หน้าหนังสือพิมพ์ สภาวะการณ์ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์เพื่อ
สร้างสรรค์เกิดแนวคิด ภาพร่างต้นแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (Spirit of 
Faith) ศึกษาเทคนิค และวิธีการถ่ายภาพ  

   1.7.3 ศึกษาการใช้กล้องถ่ายภาพ เพื่อสร้างเทคนิคพิเศษ ในด้านการย้อมสีภาพจนน าไปสู่การ
น าเสนอ ผลงานท่ีมีเอกลักษณะเฉพาะตน 

   1.7.4 น าผลงานท่ีได้จากการสร้างสรรค์มาวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎี และปรัชญาทางศิลปะ 
เพื่อให้ผลงานตรงตามแนวคิด  

   1.7.5 สร้างสรรค์ผลงานจริงท่ีตรงตามแบบภาพร่างอย่างมีระบบขั้นตอน  
   1.7 .6 น าผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์เข้ารับการประเมิน โดยคณะกรรมการและผู้ควบคุม

วิทยานิพนธ์ น าข้อเสนอแนะไปปรับใช้ และพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
    1.7.7 เผยแพร่ผลงานโดยจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ์ และจัดแสดงนิทรรศการออก

สู่สาธารณะชน 
 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.8.1 ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนให้ผู้คนเห็นถึงความศรัทธาท่ีมีต่อค าสอนพุทธศาสนา เป็น
ส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ให้น้อมน าไปในทางท่ีดีงาม  



    1.8.2 ได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (Spirit of Faith)  ในลักษณะของ 
ส่ือผสม (Mixed Media) 
 
1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ 

  วิกฤติศรัทธา ค าว่า วิกฤติ หมายความถึง การอยู่ในช่วงอันตราย ล่อแหลม ไม่ปลอดภัย ศรัทธา  
หมายถึง ความเช่ือถือ ความเล่ือมใส หากรวมค าว่า วิกฤติและศรัทธาเข้าไว้ด้วยกัน  คือ ความเล่ือมใส 
ความเช่ือถือทางศาสนาพุทธ อยู่ในช่วงเวลาท่ีต้องได้รับการเยียวยา  
    จิตวิญญาณ คือ ส่ิงท่ีมีหน้าท่ีระลึกรู้ภายในจิตใจของมนุษย์ 
         พุทธศาสนา หมายถึง  ค าส่ังสอนของผู้รู้ มาจากค าว่าพุทธะ คือ ผู้รู้ ศาสนา คือ ค าส่ังสอน โดย
ยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้บริสุทธิ์ สะอาดด้วยศีล ระงับสติด้วยสมาธิ และเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญา 
          ส่ือผสม (Mixed Media) หมายถึง การน าส่ือมากกว่าสองส่ือ หรือศิลปะมากกว่าสองแขนงมา
รวมกันเพื่อสร้างเป็นงานช้ินเดียวกัน โดยนิยมใช้ส่ือท่ีแตกต่างกัน น าจุดเด่นของแต่ละส่ือมาใช้ร่วมกัน  
    ดอกบัว เป็นดอกไม้ในทางพุทธศาสนาท่ีให้ข้อคิด ในเรื่องของการปฎิบัติตนเหมือนบัวส่ีเหล่า 
และ ผูกพันจิตใจให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ส าหรับชาวพุทธ 
     ความงาม หรือ เรียกอีกอย่างว่า “สุนทรียะ” แปลว่าดี งาม สุนทรียศาสตร์จึงมีความหมายตาม
รากศัพท์ว่าวิชาท่ีว่าด้วยความงาม  
    วัสดุ หมายถึง ใช้หมายถึงส่ิงของท่ีน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  
     ทองค า คือ ความหมาย แห่งความมั่งค่ัง ความบริสุทธิ์ ความสูงค่า 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องกับผลงานสร้างสรรค ์
ชดุ จติวญิญาณแห่งศรัทธา 

 
  การทบทวนวรรณกรรมงานสร้างสรรค์ ชุด “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (Spirit of Faith) เป็น

งานท่ีมุ่งเน้น การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน จึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษา และน า
แนวคิดท่ีได้รับมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพดังต่อไปนี้ 
 
2.1 ความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างสรรค ์
 
    การสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (Spirit of Faith) ได้น าแนวคิดมาจาก 
ความศรัทธาท่ีผู้สร้างสรรค์มีต่อค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นค าสอนท่ีได้รับการยอมรับว่า เป็นค าสอนท่ี
ไม่มีวันตาย และเข้าใกล้วิถีชีวิตมนุษย์มากท่ีสุดศาสนาหนึ่งของโลก และนี่เองท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตวิญญาณแห่งศรัทธา เพราะศาสนาทุกศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของผู้คน ท่ีส่ังสอนให้คนท าแต่ความดีละเว้นความช่ัว ศาสนาพุทธ จึงหมายถึง ศาสนาแห่งความรู้แจ้ง มี
พระรัตนตรัยอันเป็นสรณะ พระรัตนตรัยเปรียบด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลักธรรมค าสอนได้ถูก
บันทึกรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  พบว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ
อินเดีย ซึ่งกล่าวขานดินแดนแถบนี้ ว่าชมพูทวีป โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา และมีสังเวชนียสถานท่ี
มนุษย์สร้างจากความศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่เป็นจ านวนมาก  
    ความศรัทธา   ตามความหมายท่ีใช้ในพจนานุกรม   หมายถึง  “ความเช่ือถือ  ความเล่ือมใส”  
มาจากค าว่า faith  หมายถึง ความเช่ือ ความเล่ือมใส ศรัทธาโดยไม่ต้องใช้ปัญญาแสวงหาความจริง หรือ 
ศรัทธาโดยใช้ปัญญาแสวงหาความจริง ในพระพุทธศาสนาแบ่งศรัทธาออกเปน็ ๔ อย่าง คือ 
      1) กัมมสัทธา เช่ือกฎแห่งกรรม เช่ือว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เช่ือว่าการกระท าดี การกระท าช่ัวเป็น
เหตุปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป 
      2) วิปากสัทธา เช่ือผลของกรรม เช่ือว่าผลของกรรมมีจริง คือ เช่ือว่ากรรมท่ีท าแล้วจะต้องมีผล
ติดตามมา 
 3) กัมมัสสกตาสัทธา เช่ือความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของตน คือ เช่ือว่าแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบ
เสวยผลของกรรมนั้น ดังค าว่า หวานพืชเชนใดก็ไดรับผลเชนนั้น 



  4) ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธะ คือทรงเป็นผู้ตรัสรู้สัจธรรมด้วยพระองค์เองโดยชอบ 
    ศรัทธาท้ัง 4 ขอนี้ ส าคัญท่ีขอ 1 คือเช่ือวาพระพุทธเจาไดตรัสรูจริง  เพราะศึกษาพุทธศาสนา
จนเกิดความรูสึกวาพระธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไวเปนความจริงทุกประการ ความเช่ือ และความ
เล่ือมใสในพระรัตนตรัย  ผลของบุญบาปท่ีผูใดท าไวก็เปนของผูนั้นจริงตามค าส่ังสอนของพระพุทธเจา  
ความเช่ือในพุทธศาสนา เมื่อมีลักษณะดังกลาว  จึงเปนศรัทธาท่ีถูกตอง ผูท่ี มีศรัทธาท่ีถูกตอง จึงจะเป
นพุทธศาสนิก ผูถึงไตรสรณคมน    
 

2.2 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค ์
 
                                                     ทฤษฎีความศรัทธา 
                                              ทฤษฎีมนุษย์ปรัชญา                               ผลงานการสร้างสรรค ์                                                    
วิกฤติศรัทธาทางพุทธศาสนา                   ( Anthroposophy)                              จิตวิญญาณแห่งศรัทธา                                                             
                                                                         ทฤษฎีปฎสิมัพันธ์เชิงสัญลักษณ์  
                                                     (Symbolic Interaction) 
                                                     ลัทธิสัญลักษณ์นิยม                                     
                                                                            

 

 

                    เพ่ือสะท้อนความศรัทธาในพุทธศาสนา และปลูกจิตส านึกที่ดี 
                                ให้ผู้คนหันมาน าหลักค าสอนทางพุทธศาสนาเป็นหลักแห่งชีวิต 
 

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 

 
  2.2.1 ทฤษฎีความศรัทธา 

   สุมน อมรวิวัฒน (2551, น.15) ความหมายของศรัทธา โดยเรียบเรียงจากหนังสือพุทธธรรมวา 
ศรัทธา หมายถึง มีความเช่ือ ความซาบซึ้งดวยมั่นใจในเหตุผลเทาท่ีตนมองเห็นเปนความมั่นใจใน 3 องค
ประกอบ คือมั่นใจวาเปนไปได มั่นใจวามีคุณคา และเราให อยากพิสูจนความจริง ศรัทธาท่ีแทจริงตามนัย
ทางพุทธศาสนาจึงมิใชศรัทธาท่ีใชอารมณจนลืมเหตุผล แตศรัทธาตองมีปญญาเปนตัวควบคุม สงเสริม



ความคิด วิจัยวิจารณจนคนพบเหตุและผล ไดทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจนใหประจักษความจริงแกตน  จน
หมดสงสัยจึงเกิดศรัทธา ศรัทธา เปนปจจัยแรกที่สุด หรือเปนขั้นตนของกระบวนการพัฒนาปญญา สรุปได
วา ศรัทธา คือ ความเช่ือในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ หรือเรียกวา พระรัตนตรัยอันเปนหัวใจ
ส าคัญของพุทธศาสนา เปนความเช่ือท่ีมีเหตุและผล รวมทั้งตองมีปญญาก ากับไวอยูเสมอ  

  แสง  จันทรงาม (2551, น. 15) กลาววา “ศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญา หมายถึง ความเช่ือท่ี
เกิดทีหลังจากการ พิจารณาดวยเหตุผลแลว เห็นวาส่ิงนั้นๆ มีเหตุผล จึงควรจะเช่ือ ศรัทธาในพุทธศาสนา 
จึงหมายถึง ศรัทธาประเภทนี้ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา Belief”   
  สุมณฑา  คณาเจริญ  (2551, น. 15) ใหความหมายวา ศรัทธาในพุทธศาสนา หมายถึง ความเช่ือ 
ความนับถือท่ีประกอบดวยปญญา และเหตุผล เพราะพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา เนนสอนคนใหมี
เหตุผล ไมเช่ืออยางงมงาย ค าสอนของพระพุทธเจา ถามีองคประกอบศรัทธา แลวจะตองมีองคประกอบด
านปญญาคูกันเสมอ จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ความศรัทธา นับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชน ท่ี
ควรยึดถือไว้ เพราะเป็นหลักยึด ให้ผู้คนระลึกถึงค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากขาดซึ่ง
ความศรัทธาแล้ว มนุษย์ คงเปรียบได้กับเรือท่ีไม่มีหางเสือน าทางชีวิตดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีต้อง
ท าการศึกษาปรัญชาท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความศรัทธา ดังต่อไปนี้ 
    นักปรัชญาที่มีแนวคิดเร่ืองความศรัทธา 
   เกอรสัช (2551, น. 21)  กลาววา  การพบวาผูสูงอายุมักเปนผูเครงศาสนานั้น อาจเปนไปไดวา
บุคคลเหลานั้นมี ความเครงศาสนามา แตเดิมซึ่งท าใหเขามีสุขภาพจิตท่ีดี และปฏิบัติตนอยางสม่ําเสมอ จึง
มี สุขภาพกายดีและมีอายุยืน  
   ฮันสเบอรเกอร บี (2551, น. 21)  ศึกษาเรื่องศาสนา อายุ ความพึงพอใจในชีวิตและการรับรูใน
แหลงความศรัทธาในศาสนา พบวา ความศรัทธาในศาสนาจะมีมากขึ้นตามอายุท่ี เพิ่มข้ึน ความศรัทธาใน
ศาสนาและการปฏิบัติเขารวมในศาสนา มีสวนส าคัญกับความสุขในชีวิต และการปรับตัวได  
         คอกส์และคณะ (2551, น. 21) ศึกษาความศรัทธาในศาสนา ผูสูงอายุ และความพึงพอใจใน
ชีวิต ซึ่งเปนวัยสูงอายุแลวท้ังส้ินและจะคอยๆ ลดลง เนื่องมาจากสุขภาพ ผูสูงอายุจะมีความเช่ือในเรื่อง
ศาสนา และชีวิตหลังความตาย ดังนั้น  ความศรัทธาในศาสนากับความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพันธกนั  
   ฟนนี่ และลี (2551, น. 21) ศึกษาความเช่ือทางพุทธศาสนาของประชาชน พบวา บุคคลเมื่อมี
อายุมากขึ้นจะมีการปฏิบัติทางศาสนาท่ีแสดงความศรัทธาสูง และมีความเช่ือทาง ศาสนามากดวย โดย
อธิบายวา คนท่ีอายุมากอาจยอมรับและใกลชิดศาสนามาก เพื่อลดความ วิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตท่ีใกลฝ
งมากขึ้น  
                              



    แสต็ก (2551, น. 21) ศึกษาผลกระทบ ของศาสนาท่ีมีตอการฆาตัวตาย พบวา ความศรัทธาใน
พุทธศาสนามีความสัมพันธกันกับพลังทางบวก มีผลกับอัตราการตาย นั่นคือจะลดลงในผูสูงอายุ หญิงอายุ 
65 ป และผูสูงอายุ ชายอายุ  65 – 74 ป จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปร พบวาผู
สูงอายุท่ีมีอายุ ตางกันมีความศรัทธาในพุทธศาสนาตางกัน โดยผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวามีความศรัทธา  ใน
พุทธศาสนามากกวาผูสูงอายุท่ีมีอายุนอยกวา  
 

  2.2.2 ทฤษฎีมนุษยปรัชญา (Anthroposophy)  
   มนุษยปรัชญา (Anthroposophy) หมายถึง การตระหนักรู้ในความเป็นมนุษย์ เริ่มแรกมาจาก
นักคิดชาวเยอรมันยุคศตวรรษท่ี 19 จ านวนหนึ่ง Ignaz Troxler แพทย์และนักคิดแนวองค์รวมชาวสวิส
ถือว่ามนุษยปรัชญาเป็นพื้นฐานท่ีได้มาจากธรรมชาติของมนุษย์ จึงเรียกว่า “มนุษยปรัชญา” อันเป็น
ปรัชญาธรรมชาติช้ันสูงสุด มนุษยปรัชญาเป็นวิถีแห่งความรู้ซึ่งมุ่งหมายจะน าทางจิตวิญญาณของมนุษย์ให้
ไปเช่ือมกับจิตวิญญาณ  มนุษยวิทยาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติช่วยให้เรามีความเข้าใจ 
ในมนุษย์และโลกท่ีเราอาศัยอยู่ได้ในระดับหนึ่ง ปรากฏการณ์ทางกายภาพท่ีมองเห็นเป็นเพียงด้านเดียว
เท่านั้น ยังมีมิติทางจิตวิญญาณอยู่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะต้องน ามาประกอบกันจึงจะครบถ้วน เติมเต็มสภาพ
ความเป็นจริงท่ีด ารงอยู่ ในยุคสมัยแห่งวัตถุนิยมท าให้มนุษย์ถูกตัดขาดห่างไกลจากโลกแห่งจิตวิญญาณ 
ขาดความสามารถพัฒนาพลังในจิต ซึ่งยังไม่ได้มีการน ามาใช้ในสภาวะส านึกปกติ  

   ทฤษฎีมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) คือ วิชาปรัชญาแขนงหนึ่งซึ่งคิดขึ้นโดยรูดอล์ฟ  ชไต
เนอร์ ว่าด้วยสมมติฐานเกี่ยวกับการคงอยู่ของวัตถุวิสัย, โลกของจิตและองค์ปัญญาซึ่งมนุษย์สามารถเข้าถึง
ได้ผ่านการพัฒนาภายใน กล่าวโดยลงลึกคือ วิชามนุษยปรัชญามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จินตนาการ , แรงดลใจ และญาณหยั่งรู้  ผ่านการส่ังสมและบ่มเพาะในรูปของความนึกคิดท่ีไม่ มี
ประสบการณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง และน าเสนอความนึกคิดดังกล่าวโดยการพิสูจน์อาศัยเหตุผล 
การศึกษาประสบการณ์ทางจิตของวิชามนุษยปรัชญามีเป้าหมายเพื่อบรรลุความเท่ียงแท้ (Precision) และ
ความรู้แจ้ง (Clarity) ซึ่งเช่ือว่าสามารถบรรลุได้โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในการค้นคว้าโลก
กายหยาบ ดังค ากล่าวของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ว่า “เราไม่ควรมองมนุษยปรัชญาเป็นทฤษฎีศาสตร์ หรือ
ความรู้ตามความหมายธรรมดา มันเป็นส่ิงท่ีงอกงามอยู่ในจิต จากเพียงความรู้และทฤษฎีไปสู่ความมีชีวิต
ในฉับพลัน สู่น้ าอมฤตแห่งชีวิต โดยวิธีนี้ มนุษยปรัชญาจึงไม่เพียงให้ความรู้แก่เราเท่านั้น หากยังให้พลังท่ี
ช่วยเราในชีวิตประจ าวันระหว่างการด ารงอยู่ทางกายภาพ รวมทั้งชีวิตท้ังหมดท่ีเราใช้ไประหว่างการด ารง
อยู่ทางกายภาพ ระหว่างความตายและการเกิดใหม่ ยิ่งเรามีประสบการณ์ต่อมนุษยปรัชญาว่าให้ความเข็ม
แข็ง การเกื้อหนุน และพลังสร้างเสริมชีวิตแก่เรามากเท่าใด เราก็ยิ่งมีความเข้าใจในมนุษยปรัชญามากขึ้น
เท่านั้น” 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F_%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F_%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) (1861-1925) นักปรัชญาผู้ก่อตั้งการศึกษาวอลดอร์ฟ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 
1861 ในฮังการี การศึกษาของเขาในช่วงต้น คือ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผลงานเขียนในระยะแรก
เกี่ยวกับปรัชญาของคานต์ (Kant) ต่อมาเขาได้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ปรัชญา และวรรณคดี 
และศึกษางานของเกอเธต์อย่างลึกซึ่งจนสามารถเป็นบรรณาธิการงานเขียนทางวิทยาศาสตร์ของ เกอเธต
และซิลเลอร์ นักปรัชญาชาวเยอรมันท่ีมีช่ือเสียง รูดอล์ฟ สไตเนอร์ พัฒนาปรัชญาของเขาต่อมา ด้วยการ
ท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่องทฤษฎีว่าด้วยความรู้ อันเป็นผลงานช้ินส าคัญในชีวิต โดยได้รับการตีพิมพ์
ในช่ือ The Philosphy of Freedom “ปรัชญา แห่งความเป็นอิสระและหลุดพ้น” งานของเขาต้ังแต่นั้น
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต คือ การศึกษาเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และการแสวงหาความจริง มนุ ษย
ปรัชญา (Anthroposophy) ซึ่งเขาพัฒนาขึ้น ถือเป็นศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ (Spiritual Science) ท่ีก้าว
พ้นความจ ากัดของการแสวงหาความจริงเฉพาะจากการรับรู้ท่ีเป็นรูปธรรมตามปรัชญาของคานต์ไปสู่การ
แสวงหาความจริงจากการรับรู้ของท้ังกายและจิต ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ท่ีมิได้แยกจากอารมณ์ ความรู้สึก แต่อยู่คู่กันอย่างกลมกลืน จะน ามนุษย์ไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพ
ส่ิง นั่นคือ อิสระและการหลุดพ้น 
                         (ดร.บุษบง ตันติวงศ์ จากบทความการศึกษาวอลดอร์ฟ (Waldorf Education)  

 
   2.2.3 ทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) 
   การศึกษาทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ท่ีผู้สร้างสรรค์ได้
ท าการศึกษาข้อมูลปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ อันเนื่องมาจากผู้สร้างสรรค์ใช้สัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่งสัญลักษณ์ในผลงานนั้นถือว่ามีความส าคัญเพราะเป็นตัวบอกกล่าวให้ผู้ชมสามารถเช่ือมต่อทาง
ความรู้สึกทางสัญลักษณ์ท่ีผู้สร้างสรรค์ได้เลือกน ามาใช้ จึงมีความจ าเป็นต้องเข้าใจลักษณะส าคัญของ
ทฤษฎีนี้คือ การมีอยู่จริงของปฎิสัมพันธ์ท่ีท าให้มนุษย์สร้างสัญลักษณ์ การด ารงอยู่ของสัญลักษณ์  แบบ
แผนการกระท า ในการอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคม ปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยหลักการ
พื้นฐาน คือ มนุษย์แตกต่างจากสัตว์มีความสามารถในการคิด มนุษย์เรียนรู้สัญลักษณ์ท าให้ได้ใช้ศักยภาพ
ในการคิด เมื่อการมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมก าหนดความสามารถในการคิดของมนุษย์ ในการให้ความหมาย
ของวัตถุ ไม่ได้มาจากกระบวนการภายในจิตใจเพียงอย่างเดียว ผู้คนเรียนรู้ถึงความหมายและสัญลักษณ์ได้
ในขณะท่ีเกิดปฎิสัมพันธ์ กล่าวคือ สัญลักษณ์คือวัตถุทางสังคม ท่ีถูกใช้เป็นตัวแทน หรือ ส่ิงแทน ท่ีผู้คนใน
สังคมเห็นพ้องว่าสัญลักษณ์นั้นสามารถแทนได้ สัญลักษณ์ช่วยให้มนุษย์สามารถจินตนาการถึงความจริง
เชิงอภิปรัชญา เช่น สวรรค์ หรือ นรกได้   
  ดังเช่นนักทฤษฎีส านักปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์มองว่า ความหมายท่ีเกิดขึ้นมาจากท่ี
มนุษย์มีปฎิสัมพันธ์ต่อกัน ไม่ได้มาจากกระบวนการภายในจิตใจเพียงอย่างเดียว ผู้คนเรียนรู้ถึงความหมาย
และสัญลักษณ์ได้ในขณะท่ีเกิดปฎิสัมพันธ์และการกล่อมเกลาทางสังคม กล่าวคือ สัญลักษณ์คือวัตถุทาง



สังคม (Social Objects) ท่ีถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนหรือแทนส่ิงท่ีผู้คนในสังคมเห็นพ้องกันว่าสัญลักษณ์นั้น
สามารถแทนได้ (ทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ กับการอธิบายปรากฎการณ์สังคมจากมุมมองตัวแสดง 
(ดร.รุ้งนภา ยรรยงสุขเกษม 2556, น 75)  
 ดังนั้นสัญลักษณ์ท่ีผู้สร้างสรรค์น ามาจึงเป็นสัญลักษณะท่ีแสดงออกถึงความศรัทธาทางพุทธ
ศาสนา อาทิเช่น รูปทรงสามเหล่ียม แทนคุณค่าสูงสุด และรูปทรงกลมแทนเครื่องหมายธรรมจักร  

ลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) เป็นปฏิกิริยาต่อลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) และ 
ลัทธิสัจจะนิยม (Realism) เป็นการท่ีต่อต้านกระบวนการอุดมคตินิยมท่ีพยายามจับความเป็นจริงอย่าง
ละเอียดและพยายามยกระดับความธรรมดาขึ้นมาเหนืออุดมการณ์ กระบวนการเหล่านี้สนับสนุนความคิด
ทางเจตภาพ (Spirituality), ทางจินตนาการ และทางความฝัน ทางท่ีน าไปสู่สัญลักษณ์นิยมเริ่มด้วย
ปฏิกิริยานักเขียนบางคนเช่นยอรีส-คาร์ล อุยสมองส (Joris-Karl Huysmans) เริ่มด้วยการเป็นนักธรรม
ชาตินิยมก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นนักสัญลักษณ์นิยม  

  สัญลักษณ์เป็นวิธีการอันหนึ่งของการถ่ายทอดความหมาย และสามารถถูกน ามาใช้ได้อย่างมี
รสนิยมหรือรู้จักเลือกเฟ้นท่ีเหมาะสม นอกจากนี้สัญลักษณ์ยังสามารถท่ีจะช่วยยกระดับผลงานทางด้าน
ศิลปะ ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของความเช่ือ ความศรัทธาอันเกิดจากศาสนา บางครั้งก็เป็นสัญลักษณ์ภาพ
ในงานศิลปะ อย่างเช่นในงานจิตรกรรม งานประติมากรรม เป็นต้น สัญลักษณ์อาจท าหน้าท่ีอย่างเช่น 
เกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ซึ่งจะแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ร่วมกันของความศรัทธาทาง
ศาสนา  

 
2.3 อิทธิพลในการสร้างสรรค์และผลงานศิลปะท่ีเก่ียวข้องด้านความศรัทธา  
   การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เป็นการแสดงออกทางรูปแบบความคิดเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตใน
ยุคปัจจุบันท่ีสังคมถดถอยในด้านศีลธรรม ไม่สามารถแยกแยะการกระท าดี หรือ การกระท าช่ัวได้ การ
แสดงออกทางด้านอิทธิพล ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงในวัยเยาว์ ท่ีได้รับการ
อบรมให้ปฎิบัติตนต้ังอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความดี คือ การถือศีลห้า เป็น
กิจวัตร การใส่บาตรพระในยามเช้า และการท าบุญด้วย การท าความดี เช่น การคิดดี ท าดีไม่หยิบฉวยของ
ผู้อื่นท่ีมิใช่ของตน ถึงแม้จะไม่มีผู้ใดเห็น แต่ตัวเราเห็น นี่คือการส ารวจ และ ส ารวมตนให้มั่นคงในการท าดี
ทุกขณะมากกว่าการท าบุญด้วยส่ิงของ   
  
   
 



   2.3.1 ความศรัทธาในค าสอนและความเชื่อทางพุทธศานา 
  ความศรัทธาของมนุษย์ในพระพุทธศาสนาว่าด้วยความเช่ือในเรื่องกฎแห่งกรรม กรรมคือการ

กระท าท่ีเราสามารถเลือกได้ว่าจะด าเนินชีวิตไปในหนทางความดีหรือความช่ัว เปรียบด่ังค าสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีจัดแบ่งมนุษย์เหมือนบัวส่ีเหล่าคือบุคคล 4 ประเภท ดังนี้ 
   บัวก้นบึง คือบัวท่ีจมอยู่ในโคลนตมของสระบัว  นับรอวันเวลาท่ีจะเป็นอาหารแก่สัตว์ใต้น้ าไม่มี
โอกาสท่ีจะเติบโตเป็นบัวพ้นน้ า เปรียบได้ด่ังมนุษย์ท่ีมีความคิดไปในทางช่ัว ไม่รู้จักกระท าดี ไม่เช่ือในบาป
บุญนรก สวรรค์ ยากแก่การอบรม บุคคลเหล่านี้เรียกว่า โมฆะบุรุษ คือบุคคลท่ีเกิดมาสูญเปล่าชีวิตไร้ค่าไม่
สามารถพัฒนาจิตใจได้ 

 บัวใต้น้ า คือบัวท่ีจมอยู่ใต้น้ าแต่อยู่เหนือโคลนตมบัวประเภทนี้รอวันเติบโตโผล่ขึ้นมาเหนือน้ า
เปรียบได้ด่ังบุคคลท่ีสามารถขัดเกลาส่ิงช่ัวช้าในจิตออกได้มีโอกาสพัฒนาตนให้เป็นไปในทิศทางของการ
กระท าดีได้ 
 บัวปริ่มน้ า คือบัวท่ีโผล่พ้นน้ าเป็นบางส่วน ใบบัวนั้นรอดพ้นจากการเป็นอาหารสัตว์เปรียบได้ด่ัง
บุคคลท่ีมีทัศนะติท่ีดีในการด ารงชีวิต ก าลังจะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การไม่กระท าช่ัว สามารถ
กลายเป็นผู้เจริญทางใจได้ 
  บัวพ้นน้ า คือบัวท่ีอยู่เหนือน้ าแล้ว เปรียบได้ด่ังบุคคลท่ีมีศีลธรรมประจ าใจต้ังตนอยู่ในคุณงาม
ความดี มีโอกาสบรรลุธรรมหากเพียรพยายามต่อเนื่องไม่ท้อถอย 
 

  2.3.2 วิกฤติศรัทธาทางพุทธศาสนา  
  ประเทศไทยในปัจจุบันก าลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างร้ายแรง ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความวิกฤติ

มากขึ้นเป็นล าดับ เพราะ “ภิกษุ” ไม่ได้ศึกษาพระธรรม ไม่ประพฤติปฎิบัติตามสิกขาบทในพระวินัยไม่
เคารพย าเกรงต่อพระพุทธองค์ ไม่ละอายช่ัวกลัวบาป อาศัยศรัทธาของชาวพุทธท่ีไม่ได้ประกอบด้วย
ปัญญาในการแสวงหาทรัพย์สินและเงินทองโดยมิชอบ ส่วน “อุบาสกและอุบาสิกา”  ให้ความส าคัญกับ
อามิสบูชามากกว่าการปฏิบัติบูชาการท าบุญไม่ได้ท าด้วยจิตท่ีบริสุทธิ์ แต่เป็นการท าบุญด้วยความโลภเพื่อ
หวังได้มาในส่ิงต่าง ๆ มีมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ตกเป็นเหยื่อของภิกษุในเดรัจฉานวิชาและการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ อุบาสกและอุบาสิกาละเลยจากการฟังธรรมตามกาล เป็นผู้ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง เป็น ผู้เ ช่ือมงคลต่ืนข่าวเป็นผู้งมงายจึงเป็นชาวพุทธท่ีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญา ผู้มีอ านาจรัฐท้ังฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติไม่รู้และไม่เข้าใจ
ถึงสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาท่ีก าลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างร้ายแรงท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ พระพุทธศาสนาจึงตกอยู่ในภาวะวิกฤติมาเป็นล าดับโดยใกล้จุดอันตรายถึงขีดสุด อีกท้ังประเทศ



ไทยยังถูกยกให้เป็นศูนย์กลางของ “พระพุทธศาสนาโลก” จากประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกท่ีมีผู้นับถือพุทธ
ศาสนา แต่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยกลับเส่ือมโทรมลงโดยน้ ามือของ “พุทธบริษัท” กันเองไม่ใช่
จากใครอื่น ฉะนั้นผู้มีอ านาจรัฐท้ังท่ีเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ จึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็ง
ขันในการท าหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง โดยมีการปฏิรูปการปกครอง
ของคณะสงฆ์ และการบริหารจัดการของมหาเถรสมาคมให้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย 
“พระพุทธศาสนา” จึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น “ภิกษุ” ก็จะได้เป็นเนื้อนาบุญของอุบาสกและ
อุบาสิกาอย่างแท้จริง ในขณะท่ีอุบาสกและอุบาสิกาก็มีพระรั ตนตรัยเป็นท่ีพึ่งและมีการด าเนินชิวิต
ประจ าวันอย่างเป็นปกติสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคล ตามหลักพระพุทธศาสนา ศรัทธา (สันสกฤต: 
ศฺรทฺธา) หรือสัทธา (บาลี : สทฺธา) หมายถึงความเช่ือ ความเช่ือท่ีประกอบด้วยเหตุผล 

  สถิติความวิกฤตศรัทธา  
  การเกิดวิกฤติศรัทธาทางพุทธศาสนา ก าลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต ดังจะเห็นได้จากสถิติของ

ส านักงานสิถิติแห่งชาติท่ีจัดท าการส ารวจเมื่อปี พ.ศ.2554 ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพท่ี 1  ข้อมูลการนับถือศาสนา 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม, 2554 หน้าท่ี 1   

สืบค้นเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
  จากแผนภูมิ พบว่าประชากรอายุ 13 ปีข้ึนไป เกินกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ  

ร้อยละ 94.6 รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4.6 และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.7 ท่ีเหลือคือ 
ผู้ท่ีนับถือศาสนาอื่น ๆ รวมทั้งผู้ไม่มีศาสนา ร้อยละ 0.1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ข้อมูลการประกอบกิจทางศาสนา 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม, 2554 หน้าท่ี 2   
สืบค้นเเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 



    จากแผนภูมิ เปรียบเทียบการประกอบกิจทางศาสนาระหว่างปี 2554 และ 2551 พบว่าในปี 
2554 พุทธศาสนิกชน ตักบาตรและสวดมนต์ มี สัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2551  ส าหรับการรักษาศีล 5 
และท าสมาธิเพิ่มขึ้น จากปี 2551 อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะท าสมาธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.6 ในปี 
2551 เป็นร้อยละ 40.5 ในปี 2554  ส าหรับมุสลิมท าละหมาด และไปท าพิธีฮัจย์ท่ีนครเมกกะไม่แตกต่าง
จากปี 2551 ในขณะท่ี คริสต์ศาสนิกชนไปโบสถ์ และสวดมนต์ ลดลงจากร้อยละ 95.4 และ 95.3 ในปี 
2551 เป็นร้อยละ 93.8 และ 92.7 ในปี 2554  
 
 
 
 
 
 

   
 

ภาพท่ี 3  ข้อมูลการประกอบกิจทางศาสนา 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม, 2554 หน้าท่ี 3   

สืบค้นเเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
 



ศาสนาพุทธ  ในการประกอบกิจทางศาสนาของประชากร พบว่า พุทธศาสนิกชนร้อยละ 92.7 
และ 80.6 ตักบาตร และสวดมนต์ ส่วนการรักษาศีล 5 (ครบทุกข้อ) และการท าสมาธิ เป็นกิจทางศาสนา
ท่ีมี ผู้ปฏิบัติต่ าว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49.4 และ 40.5 ตามล าดับ) และเมื่อพิจารณาความถี่ของการปฏิบัติ
ดังกล่าว พบว่า การตักบาตรส่วนใหญ่ พุทธศาสนิกชนจะนิยมท าในวันพระ ช่วงเข้าพรรษา วันส าคัญทาง
พุทธศาสนา (ร้อยละ 37.1) และมีร้อยละ 19.1 ท่ีมีการตักบาตรสม่ําเสมอทุกวันหรือ ทุกสัปดาห์ ส าหรับ
การสวดมนต์ พบว่ามีผู้สวดมนต์สม่ําเสมอทุกวันหรือ ทุกสัปดาห์ร้อยละ 23.4 และสวดมนต์ในวันพระ ช่วง
เข้าพรรษา วันส าคัญ ทางพุทธศาสนาร้อยละ 22.9   
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ข้อมูลการสวดมนต์ 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม, 2554 หน้าท่ี 4   

สืบค้นเเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
 



   การสวดมนต์ของพุทธศาสนิกชนตามพื้นท่ีเขตท่ีอยู่อาศัย พบว่าพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาล
สวดมนต์สม่ าเสมอทุกวันหรือทุกสัปดาห์ สูงกว่านอกเขตเทศบาล ร้อยละ 26.7 และ 21.7 ตามล าดับ 
ในขณะท่ี พุทธศาสนิกชนนอกเขตเทศบาลสวดมนต์ในวันพระ/ ช่วงเข้าพรรษา/ วันส าคัญทางพุทธศาสนา
สูงกว่าในเขตเทศบาล ร้อยละ 25.3 และ 18.5 ตามล าดับ พุทธศาสนิกชนของกรุงเทพมหานครสวดมนต์
ทุกวันหรือ ทุกสัปดาห์สูงสุด ร้อยละ 36.1 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวดมนต์ ในวันพระ/  ช่วง
เข้าพรรษา/ วันส าคัญทางพุทธศาสนาสูงกว่าภาคอื่น ร้อยละ 28.0  
 

 
 

ภาพท่ี 5 ข้อมูลความถ่ีในการตักบาตร 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม, 2554 หน้าท่ี 5   

สืบค้นเเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
 



   พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ นิยมตักบาตรในวันพระ/  ช่วง
เข้าพรรษา/ วันส าคัญทางพุทธศาสนา ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 34.7 และ 38.3 ตามล าดับ ส าหรับการตัก
บาตร สม่ําเสมอทุกวันหรือทุกสัปดาห์ท้ัง 2 เขต มีลักษณะเช่นเดียวกัน และ พุทธศาสนิกชนภาคเหนือ
นิยมตักบาตรในวันพระ/ ช่วงเข้าพรรษา/ วันส าคัญ ทางพุทธศาสนามากท่ีสุดคือ ร้อยละ 45.0 ส าหรับ
การตักบาตรสม่ําเสมอ ทุกวันหรือทุกสัปดาห์ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุดคือ ร้อยละ 24.6 
 
  

ภาพท่ี 6  ข้อมูลความถี่ในการรักษาศีล 5 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม, 2554 หน้าท่ี 6   

สืบค้นเเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
 

     พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลรักษาศีล 5 (ครบทุกข้อ) ทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ สูงกว่านอกเขต
เทศบาล ร้อยละ 14.7 และ 9.1 ตามล าดับ พุทธศาสนิกชนของกรุงเทพมหานครรักษาศีล 5  



(ครบทุกข้อ) ทุกวันหรือทุกสัปดาห์ สูงกว่าทุกภาค ร้อยละ 23.9 ส าหรับการรักษาศีล 5 (ครบทุกข้อ) ใน
วันพระ/ ช่วงเข้าพรรษา/ วันส าคัญทางพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติ
มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 15.2 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7  ข้อมูลการท าสมาธิ 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม, 2554 หน้าท่ี 7  

สืบค้นเเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
 

  การท าสมาธิกิจกรรมทางศาสนาท่ีมีการปฏิบัติค่อนข้างน้อย พบว่า พุทธศาสนิกชนนอกเขต
เทศบาลจะท าสมาธิในวันพระ/ ช่วงเข้าพรรษา/ วันส าคัญทางพุทธศาสนาสูงกว่าในเขตเทศบาล ร้อยละ 
8.8 และ 6.9 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า พุทธศาสนิกชนของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือจะท า



สมาธิในวันพระ/ ช่วงเข้าพรรษา/ วันส าคัญทาง พุทธศาสนาสูงกว่าทุกภาค ร้อยละ 10.5 ส าหรับการท า
สมาธิสม่ําเสมอ ทุกวันหรือทุกสัปดาห์ พุทธศาสนิกชนของกรุงเทพมหานครปฏิบัติสูงกว่า ทุกภาค คือ ร้อย
ละ 10.5  
   จากแผนภูมิท่ี 1-7 พบว่าพุทธศาสนิกชน ปฎิบัติกิจกรรมทางศาสนา การท าบุญตักบาตร การ
สวดมนต์ การรักษาศีล การท าบุญตักบาตร การท าสมาธิ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ท ากิจกรรมเฉพาะในวัน
ส าคัญ เช่น วันพระ วันออกพรรษา วันเข้าพรรษา และวันอื่น ๆ ทางพุทธศาสนา  
  
      2.3.3 การใช้สัญลักษณะในงานศิลปะที่เก่ียวเนื่องกับความเชื่อและความศรัทธาทางพุทธ
ศาสนา 
   ดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา ใช้เป็นดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย ผูกพันจิตใจให้ระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ส าหรับชาวพุทธ ทางพุทธศาสนาใช้ในการบูชาพระ เพราะการประนมมือ
คล้ายกับดอกบัว ธรรมชาติของดอกบัวนั้นเป็นดอกไม้ท่ีแสดงถึงปรัชญาในการด าเนินชีวิตท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงเปรียบบุคคล 4 ประเภท ท่ีมีสติปัญญาแตกต่างกันด่ังดอกบัว 4 เหล่า   
   1) อุคคติตัญญู หมายถึงบุคคลท่ีมีอุปนิสัย สติปัญญาแก่กล้า พอฟังธรรมก็สามารถรู้แจ้งในธรรม
วิ เศษ โดย ทัน ที  เปรี ยบ เหมื อนดอกบั ว โผ ล่พ้น เหนื อน้ า  พอไ ด้รั บแสงแดดก็ จะบาน ทัน ที 
    2) วิปัจจิตัญญู หมายถึงบุคคลท่ีมีอุปนิสัย สติปัญญามาก ขนาดได้ฟังธรรมค าส่ังสอนอย่าง
ละเอียด แจกแจงให้เข้าใจแล้วสามารถรู้แจ้งเห็นธรรมวิเศษได้ เปรียบเหมือนดอกบัวที่เติบโตขึ้นมา พอดี
กับพื้นน้ าจะบานในวันรุ่งขึ้น 
   3) เนยยบุคคล หมายถึงบุคคลท่ีมีอุปนิสัย สติปัญญาขนาดท่ีต้องพากเพียรค้นคว้า ไต่ถาม หมั่น
ศึกษาเล่าเรียน และคบกัลยาณมิตร จึงจะสามารถรู้เห็นแจ้งในธรรมได้ เปรียบเหมือนดอกบัวที่เติบโตอยู่
ใต้น้ า จะผุดขึ้นมาเหนือน้ าและจะบานในวันต่อไป 
   4) ปทปรมบุคคล หมายถึงบุคคลท่ีมีอุปนิสัย สติปัญญาไม่สามารถรู้แจ้งในธรรมได้เลย แม้จะ
อธิบายอย่างละเอียดอย่างไรก็ตาม เปรียบเหมือนดอกบัวท่ีเติบโตอยู่ใต้โคลน ไม่สามารถจะโผล่ขึ้นมา
เหนือน้ า อยู่เพียงใต้น้ า เป็นอาหารของปลาและเต่า 

  ดอกบัว เป็นดอกไม้ท่ีมีประวัติเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาความส าคัญของดอกบัวซึ่งเช่ือมโยง
ถึงหลักธรรมค าสอน ดังท่ี  
   ดร.สวัสด์ิ อโณทัย คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ให้ความรู้ว่า 
สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามีอยู่หลายอย่างโดยทางตรงส่ิงท่ีเห็นคือ พระพุทธรูป พระธรรมจักร ส่วนอีก
สัญลักษณ์ท่ีกล่าวกันในเชิงการตีความได้มีการกล่าวถึง “ดอกบัว”  โดยดอกบัวเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ
พระพุทธศาสนาอยู่มากนับแต่พระพุทธเจ้า พระสาวกและหลักค าสอน ในพระพุทธศาสนาซึ่งใช้ดอกบัวเป็น



อุปมา ดังเช่น เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติมีดอกบัวรองรับ 7 ดอก การตรัสรู้และปรินิพพานก็มีดอกบัวเข้ามา
เกี่ยวเนื่อง “ข้อความท่ีกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกหรือในอรรถกถาพูดถึงดอกบัวอยู่หลายเรื่อง แต่โดย
ภาพรวมกล่าวถึงดอกบัว เป็นการยกย่อง เชิดชูบูชาสูงสุด ดังเช่น เปรียบดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่ง
พระพุทธศาสนา เปรียบดอกบัวกับมหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้า เปรียบดอกบัวกับการพัฒนา
คุณธรรมด่ังดอกบัว 4 เหล่า เปรียบดอกบัวถึงการพัฒนาสู่จุดสูงสุดการบรรลุธรรม ดังท่ีกล่าวกันถึงและได้
ยินอยู่เสมอคือ บัวส่ีเหล่าอีกท้ังดอกบัวยังน ามาเป็นสัญลักษณ์พูดถึงพระท่ีประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
และในบางครั้งน ามาเป็นส่ิงเชิดชูเกียรติการปกครองของพระราชาผู้ครองทศพิธราชธรรม และท่ีพบเห็น
มากในค าสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงใช้เป็นการอุปมา อุปไมยดอกบัวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์”(ท่ีมา : บทความ บัว ดอกไม้พุทธบูชา มากกว่าความหมายส่ือหลักธรรม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ดอกบัว   

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2561  

สถานท่ีเก็บข้อมูล : บึงบัวศาลายา นครปฐม    
 
   สามเหล่ียม เปรียบได้ คือ ไตรลักษณ์หมายถึง ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 3 อย่างได้แก่  

   1) อนิจจตา (อนิจจลักษณะ) - อาการไม่เท่ียง อาการไม่คงท่ี อาการไม่ยั่งยืน อาการท่ีเกิดขึ้น
แล้วเส่ือมและสลายไป อาการท่ีแสดงถึงความเป็นส่ิงไม่เท่ียงของขันธ ์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C


   2) ทุกขตา (ทุกขลักษณะ) - อาการเป็นทุกข์ อาการท่ีถูกบีบค้ันด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว 
อาการท่ีกดดัน อาการฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยท่ีปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปล่ียนแปลง
ไป จะท าให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ อาการท่ีไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องอยู่ในตัว อาการท่ีแสดงถึงความ
เป็นทุกข์ของขันธ์. 

  3) อนัตตตา (อนัตตลักษณะ) - อาการของอนัตตา อาการของส่ิงท่ีไม่ใช่ตัวตน อาการท่ีไม่มีตัวตน 
อาการท่ีแสดงถึงความไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอ านาจควบคุมของใคร อาการท่ีแสดงถึงไม่มีตัวตนท่ี
แท้จริงของมันเอง อาการท่ีแสดงถึงความไม่มีอ านาจแท้จริงในตัวเลย อาการ ท่ีแสดงถึงความด้อย
สมรรถภาพโดยส้ินเชิง ไม่มีอ านาจก าลังอะไร ต้องอาศัยพึ่งพิงส่ิงอื่นๆ มากมายจึงมีข้ึนได้ 

  ต้นโพธิ์  หรือ ในภาษาบาลีเรียกว่า อัสสัตถะ  ต้นโพธิ์ เป็นต้นไม้ ท่ี เป็น สัญลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนาอีกนัยหนึ่ง เพราะเป็นต้นไม้อันเป็นสถานท่ีประทับและตรัสรู้บรรลุพระสัมโพธิญาณของ
พระพุทธเจ้า จากพระธรรมเทศนา พระเทพญาณมหามุนี นามเดิม พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺม
ชโย) กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลพุทธศาสนิกชน ยังไม่ได้ท าการปั้นพระพุทธรูปหรือพุทธปฏิมากร เพราะ
ทุกคนยังสามารถจดจ าพระพักตร์อันผ่องใสหรือพระสุรเสียงอันไพเราะของพระองค์ในครั้งท่ีทรงแสดง
ธรรมได้อยู่ ท้ังถ้อยค า อากัปกิริยาท่ีพระองค์แสดงออกมานั้น ยังตราตรึงอยู่ในใจของพุทธบริษัทท้ังหลาย 
จึงยังไม่คิดท่ีจะท ารูปเหมือนของพระองค์ขึ้นมา แต่หากไม่สามารถกราบพระพุทธเจ้าด้วยกายเนื้อ ก็จะ
นิยมบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นโพธิสถานแห่งการตรัสรู้ธรรม ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพระองค์ 

ท่ีมา : buddha.dmc.tv, สืบค้นเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 เข้าถึงได้จาก
http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กุสโลบายในการเข้าถึงพระรัตนตรัย.html 

 
  พุทธศาสนา จัดว่า เป็นกลุ่มอเทวะนิยม หมายถึง ศาสนาท่ีมีหลักธรรมเป็นแกนยึดเหนี่ยวสภาพ

คุณความดี ความศรัทธาภายในจิตใจของมนุษย์ ไม่ได้สอนให้ยึดติดตัวบุคคล ดังท่ีค าส่ังสอนของพระพุทธ
องค์ท่ีว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กุสโลบายในการเข้าถึงพระรัตนตรัย.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
               

 ภาพท่ี 9  ธรรมจักร สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา 
 ท่ีมา : Wikipedia สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.or 

                    
  พระพุทธรูป หรือ พุทธปฎิมา ตามภาษาบาลี หมายถึง พระพุทธรูปท่ีแทนองค์พระพุทธเจ้า ผู้

เป็นศาสดาในพระพุทธศาสนา  รูปท่ีสร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อกราบไหว้บูชา 
อาจใช้การแกะสลัก การปั้น การหล่อโลหะ การสกัด จากวัสดุต่าง ๆ เช่น ศิลา งา ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ 
หลักฐานการสร้างพระพุทธรูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอินเดียปรากฏขึ้นราว ๆ พุทธศตวรรษท่ี ๗ โดยเกิดขึ้นใน
สมัยของพระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาณะ ท่ีแคว้นคันธารราฐ ราว ๆ พ.ศ. ๖๖๓ - ๗๐๕ ท้ังนี้เป็นผล
มาจากการท่ีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรมาซิโดเนียทางตอนเหนือของประเทศ
กรีซ ได้สร้างจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ ครอบคลุมคาบสมุทรบอลข่าน อียิปต์ ตุรกี และเปอร์เซีย จนมาถึง
ดินแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ท่ีแคว้นคันธารราฐ ในพุทธศตวรรษท่ี ๓ คติการสร้างรูปเคารพ
เป็นพระพุทธรูปจึงน่าจะได้แรงบันดาลใจจากอิทธิพลของชาวกรีก ท่ีแพร่หลายต้ังแต่ในครั้งนั้น และน าเอา
คติ ความเช่ือต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานกับความเช่ือเดิมของชาวพื้นเมือง ส่งผลให้น าความนิยม ในการสร้าง
รูปเคารพเทพเจ้าของชาวกรีกมา สร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้น ดังนั้น พระพุทธรูป สมัยคันธารราฐ ซึ่งเป็น
สมัยแรกสุดท่ีมีการสร้างพระพุทธรูป จึงมีลักษณะเป็นแบบชาวกรีกค่อนข้างมาก ท้ังรูปร่าง หน้าตา และ
ลักษณะการครองจีวร   
     ดังนั้นการสร้างพระพุทธรูปไม่ใช่การสร้างรูปเหมือนของพระพุทธเจ้า แต่เป็นสัญลักษณ์ แทน
พระพุทธองค์ ดังนั้น ลักษณะของพระพุทธรูปในแต่ละสกุลช่าง และแต่ละสมัยจึงแตกต่างกันออกไป การ

https://th.wikipedia.or/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2


สร้างพระพุทธรูป จะมีสัญลักษณ์ส าคัญ ท่ีบ่งบอกว่า รูปนั้นเป็นพระพุทธองค์ เรียกว่า มหาปุริสลักษณะ 
หรือลักษณะของมหาบุรุษรวม ๓๒ ประการ เช่น มีขนระหว่างค้ิว เรียกว่า อุณาโลม  ส่วนบนของศีรษะนนู
สูงขึ้นคล้ายสวมมงกุฎ เรียกว่า อุณหิส หรือ อุษณีษะ หรือพระเกตุมาลา นอกจากนี้ ยังมีพระรัศมีท่ีเปล่ง
ออกมาจากพระเศียรของ พระพุทธรูป ท าเป็นตุ่มกลมคล้ายดอกบัวตูม หรือชูสูงขึ้นคล้ายเปลวไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
                                      

ภาพท่ี 10 พระโกนาคมนะพุทธเจ้า 
                      ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560  

     สถานท่ีเก็บข้อมูล : วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
   รอยพุทธบาท การสร้างรอยพระพุทธบาท ไม่ใช่รอยเท้าจริงของพระพุทธเจ้า แต่เป็นการสร้าง
ถาวรวัตถุท่ีเพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้เห็นแล้ว ระลึกถึงองค์สัมมาพระพุทธเจ้า เพื่อให้รอยพระพุทธบาทมี
ความแตกต่างจากรอยเท้าบุคคลธรรมดา ผู้สร้างก็จะวาดรอยเส้นนิ้วเท้า เส้นเท้าให้ดูแตกต่างพิเศษ หรือ
บางครั้งก็จะใส่สัญลักษณ์ธรรมจักรลงไปบ้าง เป็นต้น การสร้างรอยพระพุทธบาท เนื่องจาก ในสมัยโบราณ
นั้น ไม่นิยมสร้างรูปเคารพท่ีเหมือนจริง เมื่อจะร าลึกถึงพระพุทธคุณขององค์พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นท่ี
เคารพสูงสุดจึงได้สร้างรูปเหมือน แต่เพียงสัญญลักษณ์ ท่ีมีความหมาย ว่านี้คือ พระพุทธองค์ นี้คือ ธรรมะ 
ท่ีพระพุทธองค์ทรงส่ังสอน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เคารพบูชา เริ่มจากสัญญลักษณ์ท่ีพระเจ้าอโศกได้สร้างไว้ 
คือ เสาหินจารึกพระนาม พระเจ้าอโศก และความส าคัญของสถานท่ีนั้นๆ ธรรมจักรหินแกะสลัก ฯลฯ 



รอยพระพุทธบาท ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไทยคือ รอยพระพุทธบาท ท่ีกลุ่มโบราณสถานสระมรกต เมือง
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีน สันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14 ขุดค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2529 เป็น รอย
พระพุทธบาท ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย สลักลงบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ 
 
 

                                                 
                               ภาพท่ี 11  รอยพระพุทธบาท  
                ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560  

สถานท่ีเก็บข้อมูล : วัดช่องลม อ. เมือง จ.ราชบุรี 
 

    สี เป็นส่วนประกอบของศิลปะที่มีความส าคัญ และมีบทบาทโดนเด่นกว่าส่วนประกอบอื่นๆ 
สามารถรับรู้ได้รวดเร็ว และสีเพียงอย่างเดียวท าให้เกิดส่วนประกอบอื่นๆของศิลปะได้อีกหลายอย่าง เช่น
การป้ายสี สลัดสี จุด การใช้สีให้เป็นพื้นผิว น้ าหนัก และบริเวณว่าง (เทียนชัย  ต้ังพรประเสริฐ 2542, น. 
32) 
 
 
 



2.4 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์  
    2.4.1 ทองค าเปลว 
        ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ เป็นวัสดุท่ีได้จากธรรมชาติและมีราคา การท าทองค าเปลวต้องผ่าน
กระบวนการทุบ ตี รีด จนออกมาเป็นแผ่นเพื่อใช้ในการปิดทับพระพุทธรูปแทนการหล่อพระพุทธรูปด้วย
ทองซึ่งเปรียบได้ด่ังของสูงค่าเป็นสัญลักษณ์แทนความศรัทธาอย่างหนึ่ง ท่ีมนุษย์ได้เลือกใช้ในการด ารงไว้
ซึ่งการสืบทอดศาสนา  

  จากข้อมูลท่ีท าการศึกษาวัสดุดังกล่าวจึงเลือกใช้ทองค าแปลวมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ผลงาน เพราะทองค าแสดงความหมายถึงของสูงค่า กระบวนการผลิตทองค าเปลวต้องใช้ระยะเวลา ทุบ ตี 
รีด จึงออกมาเป็นแผ่น 

 

                 

   
ภาพท่ี 12 ทองค าเปลว 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2561 
สถานท่ีเก็บข้อมูล : โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 

  



 2.4.2 อะคริลิค (Acrylic) หรือ อะคริลิคพลาสติก (Acrylic Plastic) ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์    
ผลิตจากพลาสติก คือ โพลิเมทิลเมทาไครเลต หรือ พีเอ็มเอ็มเอ (Ploy Methyl Methacrylate , PMPA) 
พลาสติกนี้นิยมแพร่หลาย ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับหลายหลายงานรวมท้ังงานด้านศิลปะ มีลักษณะเด่นใน
เรื่องของความเหนียว โปร่งแสง สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพลาสติกชนิดอื่น โปร่งแสงมากกว่า
กระจก การเช่ือมต่อสามารถท าได้ในระดับโมเลกุล ท าให้รอยต่อเล็กมาก และทนต่อการกระแทก แต่ไม่
ทนต่อการขูดขีด ราคาแพงกว่าแก้วและกระจก ซึ่งอะคริลิกถูกคิดค้นและพัฒนาโดยนักเคมีชาวเยอรมัน  
Fittig and Paul จดสิทธิบัตรวิธีการผลิต โดยนักเคมี Otto ใน ค.ศ.  1933  

  จากข้อมูลท่ีท าการศึกษาวัสดุดังกล่าวจึงเลือกใช้อะคริลิกเนื่องจากมีลักษณะโปร่ง มีความคงทน
ต่อการขนย้าย ติดต้ังผลงาน และร่วมสมัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพท่ี 13 อะคริลิค 
ท่ีมา : บริษัท อะคริลิค ควอลิต้ี จ ากัด เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2561 

สถานท่ีเก็บข้อมูล : บริษัท อะคริลิค ควอลิต้ี จ ากัด 
  2.4.3 ไฟสาย LED   ไฟแอลอีดีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ท่ีต่างกัน กลุ่มไฟให้ความสว่าง และ กลุ่ม

ไฟตกแต่งไฟประดับ ไม่มีการเผาไส้หลอด จึงไม่เกิดความร้อน แสงสว่างเกิดขึ้นจากการเคล่ือนท่ีของ
อิเล็กตรอน ภายในสารกึ่ง พลังงานเปล่ียนเป็นแสงสว่างได้เต็มท่ี มีแสงหลายสีให้เลือกใช้งาน ขนาดท่ีเล็ก
ท าให้ยืดหยุ่นในการออกแบบ การจัดเรียง น าไปใช้ด้านตกแต่งได้ดี มีความทนทาน ความสว่างของไฟ 
LED มีรัศมีตามลักษณะของวัสดุท่ี ใช้ประกอบการสร้างสรรค์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 14 ไฟสาย LED 

ท่ีมา :  instructables สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เข้าถึงได้จาก www.instructables.com 

 
2.4.4 ผ้าแก้ว เนื้อผ้ามีลักษณะโปร่งแสง พริ้วไหว 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.instructables.com/


 
ภาพท่ี 15 ผ้าแก้ว 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561  
สถานท่ีเก็บข้อมูล : ร้านขายผ้าไทยสวัสด์ิ กรุงเทพฯ 

 

2.5 ผลงานศิลปินที่ท าการศึกษา  
  ผลงานศิลปินท่ีได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ ท้ังรูปแบบแนวคิด และ

มุมมองทางทัศนศิลป์ เนื้อหาสาระในด้านศิลปะ ประกอบด้วย จอช บูลิซ (Josh  Bulriss), โวล์ฟกัง ไลป  ( 

Wolfgang Laib ), อ.พิชัย นิรันดร์, อ.ปัญญา วิจินธนสาร, อ.มณเฑียร  บุญมา, อิริค อเบล  
(Erik Abel) 

  2.5.1 จอช บูลิซ (Josh  Bulriss) 
  จอช บูลิซ ศิลปินอิสระด้านการถ่ายภาพชาวนิวยอร์ก นับถือศาสนาพุทธ  มีผลงานการถ่ายภาพ

ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ในแถบภูมิภาคเอเชีย อันได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย พม่า ลาว 
กัมพูชา บาหลี เป็นต้น ศิลปินได้ถ่ายภาพมากกว่า 16,000 ภาพ  ภายใต้โครงการ  “Buddha Project” 
สร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ การเดินทางถ่ายภาพสถานท่ีต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา กล้องถ่ายภาพนั้นสามารถบันทึกภาพได้อย่างรวดเร็วราวกับหยุดกาลเวลาไว้  ศิลปินเลือกน าเสนอ
มุมมองการถ่ายภาพผ่านเลนส์ของกล้อง โดยเลือกใช้เฉพาะภาพท่ีมีหน้าพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะชัดเจน
เป็นพิเศษเน้นสีท่ีแสดงถึงความเก่า ท าให้เห็นถึงการแสดงความรู้สึก สงบ นิ่ง ไม่แปรเปล่ียน ใบหน้า
พระพุทธรูปท่ีปิดเปลือกตาลงจะมีแสงสว่างเป็นส่ิงช่วยให้เกิดจุดดึงดูดสายตา  (ภาพท่ี 16 ก) และ 
“Buddha Project 2”ศิลปินได้น าเสนอภาพพระพุทธรูปท่ีรายล้อมไปด้วยพุทธสาวก ใบหน้าสงบนิ่ง เลือก
จุดส าคัญของภาพเห็นได้อย่างชัดเจนใช้แสงและเงาเป็นองค์ประกอบร่วมเพื่อให้กลมกลืนไปกั บสภาพ
แวดล้อม และเลือกใช้โทนสีท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น  เพื่อเน้นย้ าความสงบ ความศรัทธา การปิดโสตสัมผัส
อื่นๆเพื่อให้เกิดการก าหนดจิตท่ีมีสมาธิ  ตัดขาดจากการยึดติด  ส่ือถึงการปฏิบัติตนให้มีสมาธิ  การมีสติ 
เช่นเดียวกับการก าหนดลมหายใจ  ตามค าสอนของพุทธองค์ การถ่ายภาพของศิลปินต้องการให้ผู้คนมี
แนวทางในการด าเนินชีวิตในทางท่ีดี สอดคล้องกับหลักธรรมมรรค 8  และการเคารพศรัทธาต่อศาสนา
น ามาซึ่งความสงบท่ีแท้จริง              (ภาพท่ี 16 ข)   

  ส่ิงท่ีผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลของผลงานศิลปิน จากการเลือกหยิบมุมมองทางศาสนา ภาพถ่าย
ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปิน เน้นท่ีใบหน้าพระพุทธรูป  การเลือกใช้แสงและเงา  ให้ความรู้สึกร่วมกับ
ผลงาน แรงบันดาลใจในการเดินทางหาความสงบ การปฏิบัติตน ให้พ้นความวุ่นวายจากวิถีของโลก   



 
(ก)  
 
 
 
 
  
(ข) 

 

ภาพท่ี 16 (ก) Buddha Project, 2560, ภาพถ่าย 
             (ข) Buddha Project2, 2561, ภาพถ่าย 

ท่ีมา : Josh  bulriss  สืบค้นเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561  
เข้าถึงข้อมูลได้จาก https://www.facebook.com/joshbulrissgallery/ 

  
  2.5.2 โวล์ฟกัง ไลป  (Wolfgang Laib) 
  โวล์ฟกัง ไลป  เกิด 25 มีนาคม 2493 ใน Metzingen เป็นชาวเยอรมัน ก่อนเริ่มต้นชีวิตความ

เป็นศิลปิน โวล์ฟกัง ไลป  ได้เรียนแพทย์ก่อนแล้วจึงเริ่มต้นชีวิตการเป็นศิลปินเนื่องจากได้รับอิทธิพลทาง
ศิลปะจากอิทธิพลของพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ท างานอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี  
ในปี พ.ศ. 2520 ศิลปิน เริ่มเก็บเกสรดอกไม้ในทุ่งหญ้าและป่าไม้บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้าน เป็นเวลาหลายวัน
และหลายเดือนต้ังแต่ต้นฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อนใช้ระยะเวลาหลายสิบปีจนถึงปัจจุบัน ละอองเรณูถูก
น าเสนอในการจัดนิทรรศการในหลายวิธี ท่ีรู้ จักกันดี ท่ีสุดเป็นสนามท่ีสดใสร่อนลงบนพื้น ในรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้านุ่มให้ความเข้มอันหลากหลายของประสบการณ์และอารมณ์ ศิลปินเป็นตัวแทนของ
ประเทศเยอรมนีใน 1982 Biennale เวนิสและรวมกับผลงานของใน Documenta 7 ในปี 1982 และใน 
Documenta 8 ในปี 1987 ในปี 2015 เขาได้รับ Praemium Imperiale (ภาพท่ี 17) 

https://www.facebook.com/joshbulrissgallery/


  ส่ิงท่ีผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากผลงานศิลปิน คือ กระบวนการในการสร้างสรรค์งานท่ีให้
ความรู้สึกมีสมาธิ จิตใจสงบ ได้ใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง และความพยายามท่ีรอคอยการเก็บเกสรดอกไม้
เพื่อสร้างสรรค์งานเป็นผลงานศิลปะ  โดยศิลปินใช้กระบวนการร่อนเกษรจากตะแกรงร่อนแป้ง 
ท่ีใช้ผ้าขาวรองก่อนการร่อนเกษรลงบนพืน้ผิวของงาน   
 

 

 

 

 

                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 17  POLLEN FROM HAZELNUT, 2557, การร่อนเกสร, 548.64x640.08  เซนติเมตร 

ท่ีมา : damnmagazine สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2561 
เข้าถึงได้จากhttp://www.damnmagazine.net 

 
  2.5.3 อ.พิชัย  นิรันดร์   
  อ.พิชัย  นิรันดร์  ศิลปินด้านจิตรกรรมร่วมสมัย และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

(จิตรกรรม) ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากความงามของธรรมชาติ การศึกษาสรรพส่ิงท่ีประกอบขึ้นเป็น
ความงาม โดยมีค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่ง

http://www.damnmagazine.net/


ผลงานศิลปะอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาต่อศาสนาและศิลปะยังท าหน้าท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนา ดัง
ค ากล่าวของศิลปินท่ีว่า “ศิลปะของไทยสมัยโบราณเขาท าเพื่อศาสนา ท าเพื่อความดีงามของมนุษย์เพื่อ
ประโยชน์สุขของสังคมประติมากกรรม เช่น การป้ันพระพุทธรูป ไม่ใช่สวยงามอย่างเดียว แต่ยังมุ่งส าหรับศาสนา
ด้วย จิตรกรรมแสดงเรื่องราวของมนุษย์ และพุทธประวัติน้ันเพื่อเป้าหมายสองอย่าง คือ ท้ังเพื่อเกื้อกูลศาสนา
และเพื่อสังคมมนุษย์ด้วย”  

การสร้างสรรค์ผลงาน พระพุทธบาท จึงเลือกใช้ ดอกบัวตูม ดอกบัวก าลังจะบาน ดอกบัวบาน 
ดอกบัวโรย ดอกบัวท้ังหมดเป็นสีขาวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของศาสนา   อันส่ือความหมายโดยนัยยะ 
แสดงการเกิดแก่เจ็บตาย ตามวัฎสังสารท่ีเป็นธรรมดาของการเป็นชีวิตท่ีผู้คนบนโลกต้องพานพบ ด้านล่าง 
คือ รอยพระพุทธบาท แสดงค่าแทนการเดินทางเพื่อส่ือถึงพุทธองค์ท่ีแสวงหาการหลุดพ้น  ด้านบน 
หมายถึง การตรัสรู้สูงสุด คือ นิพพานของพระพุทธเจ้า แก่นของหลักธรรม ได้รับแนวความคิดมาจากองค์
พระเจดีย์ ให้มองลึกซึ้งเข้าไปถึงแก่นของหลักธรรม พื้นหลักของภาพปะปนไปด้วยสีต่างๆ แทนค่าความ
วุ่นวายในขณะท่ี ดอกบัวด้านในสงบนิ่งร่วงโรยไปตามเวลาอันควร (ภาพท่ี 18)   

  ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจ  จากภาพดอกบัวท่ีแสดงถึงความเป็นชีวิตท่ีไม่ยั่งยืน จากดอก
ตูมกลายเป็นดอกบานและร่วงโรยสู่การเส่ือมสลาย  การแทนค่าดอกบัวด้วยสีขาวท่ีแสดงซึ่งความบริสุทธิ์
ของการเคารพศาสนา ท่ีมาจากศรัทธาภายใน สู่การสร้างสรรค์เป็นผลงาน ส่วนการใช้สีอื่นส่ือความหมาย
ทางสภาพสังคมท่ีมีบุคคลหลากหลายประเภท  ในแต่ละสีให้ความหมายแตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 18 พระพุทธบาท, 2534, จิตรกรรม, 80 x100 เซนติเมตร 



ท่ีมา : นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ จิตรสังขาร (พิชัย นิรันดร์ 2554, น. 67) สืบค้น
เมื่อ 6 กันยายน 2561 

   2.5.4 อ.ปัญญา   วิจินธนสาร   
  อ.ปัญญา   วิจินธนสาร ศิลปินด้านจิตรกรรมร่วมสมัย และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

(จิตรกรรม) ผลงานของศิลปิน “เข้าถึงธรรม” เป็นการสร้างสรรค์งานจิตกรรมสามมิติ ท่ีศิลปินพัฒนาต่อ
จากผลงาน “ปฎิปทาแห่งจิตวิญญาณ” ซึ่งเป็นผลงานสองมิติ ศิลปินต้องการน าเสนอถึงการแสดงธรรม
เพื่อส่ังสอนสรรพส่ิงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยให้พระพักตร์ของพระพุทธเจ้าลอยเด่นอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม  จึงได้เลือกใช้อะคลิลิกใสประกอบขึ้นเป็นปริซึมห้าเหล่ียม เพื่อแสดงให้เห็นการสอด
ประสานการท างานร่วมกันระหว่างวัสดุสมัยใหม่ทีมีความคงทน และงานฝีมือตามแบบฉบับของศิลปิน 
ภายในปริซึมใสมีเศียรพระและหัตถ์สีด าสนิท เปรียบได้ด่ังใจคนท่ีมัวหมองจากเขม่าความคิดด้วยจิตท่ีปรุง
แต่งจากส่ิงรอบตัว ส่วนฝ่ามือและเปลือกตาเคลือบด้วยสีทอง เพราะอวัยวะส่วนนี้ คือ อวัยวะท่ีมนุษย์ใช้
ในการปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ การสวดมนต์เพื่อเข้าถึงธรรมะของพุทธองค์ เปลือกตาและมือ ศิลปิน
เลือกใช้สีทองแทนค่าความสูงส่งของการปฎิบัติตน  โดยแต่งแต้มเฉพาะเปลือกตา และมือ  ดังค ากล่าว 
ท่ีว่าดวงตาเห็นธรรม ในส่วนฐานของงานตู้พระธรรมใช้โลหะเป็นส่วนประกอบเพื่อส่ือความหมายถึง
รากฐานท่ีมั่นคงของศาสนาอันมีส่วนช่วยขัดเกลาช าระจิตใจมนุษย์ (ภาพท่ี19)   

  ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพล ทางด้านรูปแบบผลงาน คือ การใช้อะคริลิกมาช่วยในงานศิลปะ  ซึ่ง
เป็นวัสดุแทนค่ากระจกท่ีโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับงานจิตกรรมร่วมสมัย จึงเลือกใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลงาน ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา การลงสีทองซึ่งแสดงความหมายถึงของสูงค่า 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19  เข้าถึงธรรม, 2559, ปฎิมากรรม, 63 x 83 x 203 เซนติเมตร 
ท่ีมา : youtube  สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2561  

เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=yT2IFDTOsaE  
 
2.5.5 อ.มณเฑียร  บุญมา  

   อ.มณเฑียร  บุญมา เกิดเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2548 จบการศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต สาขา
จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศิลปินมีแนวคิดเรื่องพุทธปรัชญาและการปฎิบัติธรรม ด้านหลักการ
ด าเนินชีวิตและการท างานศิลปะ ในช่วง พ.ศ.2530 ศิลปินเริ่มให้ความสนใจบาตรพระ ในเรื่องของการฝึก

https://www.youtube.com/watch?v=yT2IFDTOsaE


จิตศิลปินท าสมาธิโดยการเพ่งมองบาตรพระ และในปี พ.ศ.2535 ศิลปินเดินทางไปพ านักท่ี Worpswede  
ในประเทศเยอรมันนี ศิลปิน ศึกษาธรรมะและท าสมาธิจากการอ่านหนังสือหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง 
ศิลปินได้ใช้เวลาในการส้รางสรรค์งานศิลปในช่วงเวลา 03.00-06.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นกิจกรรมทางสมาธิ คือ 
กระบวนการลดกิเลส ลดตัวตน และดับทุกข์ ผลงานการสร้าสรรค์ของศิลปิน โอม (Alm)  พ.ศ. 2535 
สร้างสรรค์โดยใช้โต๊ะโลหะทรงสามเหล่ียม มีบาตรพระ 15 ใบ วางเรียงกันเป็นรูปสามเหล่ียม พื้นผิวของ
บาตรเป็นสีน้ าตาลเข้ม ภายในสว่างด้วยทองค าเปลวมีรอยมือท่ีเกิดจากการใช้น้ าหนักของมือกดลงไปบน
ดิน เรียงจากรอยมือจับเยอะจากมากไปหาน้อย บ่งบอกถึงการปล่อยวางกิเลสและตัวตนเข้าสู่ความว่างไร้
ตัวตน (ภาพท่ี 20)     
   ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพล จากแนวคิดในการลดกิเลส ลดตัวตน และดับทุกข์ การเลือกใช้วัสดุ
คือ ดิน และทอง ในดินประกอบไปด้วย ดิน น้ า ลม และไฟ ซึ่งแทนความเป็นชีวิตของมนุษย์ ส่วนทองก็
แสดงถึงความสูงค่า ของส่ิงนั้น 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 20 โอม (Alm), 2535, ประติมากรรมส่ือผสม 68 x 300 x 200 เซนติเมตร 
ท่ีมา :  หนังสือนิทรรศการย้อนหลัง ตายก่อนดับของ  อ.มณเฑียร  บุญมา 

                           เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี  10 กันยายน 2561  
 
 
 
 



ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของผู้
สร้างสรรค์กับศิลปินที่น ามาศึกษา  

 
 
 
 
 

ชื่อศิลปิน/ภาพ/ผลงาน 
/แนวคิด 

ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 

1. จอช บูลิซ 

ถ่ายทอดประสบการณ์ 
ก า ร เ ดิ น ท า ง ถ่ า ยภาพ
สถานท่ีต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
กับศาสนา 

1.รูปแบบการ
ถ่ายภาพท่ี
แสดงออกถึงความ
ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา 
2.เป็นผลงานด้าน
การถ่ายภาพ 
3 . ศิ ล ปิ น นั บ ถื อ
ศาสนาพุทธ 
 
 
 

1.กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ส าเร็จ 
2 .สถาน ท่ี ในการ
เก็บข้อมูลผงานงาน
การสร้างสรรค์ 
 

1.การน าเสนอแง่มุม
ของผลงาน การ
ถ่ายภาพตาม
โบราณสถานต่างๆ โดย
ศิลปินเลือกจากอายุ
ของวัด ท่ีเก่าแก่ 
2.เทคนิคการใช้แสงเงา
ของผลงาน 

2. โวล์ฟกัง ไลป   

ได้รับอิทธิพลทางศิลปะ
จากอิทธิพลของพุทธ
ศาสนา ลัทธิเต๋า  
 

 

1.แนวคิดในการนับ
ถือศานา การใช้
สมาธิในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 

1.การใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
2.วิธีการในการ
สร้างสรรค์ท่ีศิลปิน
เลือกใช้ ศิลปิน
สร้างสรรค์บน
พื้นผิวสถานท่ีนั้นๆ 

1.กระบวนการในการ
สร้ า งสรร ค์ง าน ท่ี ให้
ความรู้สึกมีสมาธิ จิตใจ
สงบ ไ ด้ ใ ช้ความ คิด
อย่างลึกซึ้ง 



     จากการศีกษาทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ องค์ความรู้ทางศิลปะ แนวคิด เทคนิค
วิธีการ การน าเสนอ รวมท้ังข้อมูลของผลงานศิลปินท่ีท าการศึกษาดังเห็นได้จากตารางเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์กับศิลปินท่ีน ามาศึกษา ผู้
สร้างสรรค์ได้น ามาพัฒนาผลงานให้เกิดความลงตัวมากท่ีสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
  การด าเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (Spirit of Faith) มี

วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความศรัทธาในพุทธศาสนา เพื่อปลูกจิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าของความดีงามของ
ค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อศาสนาพุทธในยุควิกฤตศรัทธา จึง
แบ่งการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ 

  3.1 ความเป็นมาแนวคิดแรงบันดาลใจ 
     3.2 ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ ์

  3.2 ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์  
   
3.1 ความเป็นมาแนวคิดแรงบันดาลใจ 
    การสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (Spirit of Faith) ได้น าแนวคิดมาจาก 
ความศรัทธาท่ีผู้สร้างสรรค์มีต่อค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นค าสอนท่ีได้รับการยอมรับว่า เป็นค าสอน
ท่ีไม่มีวันตาย และเข้าใกล้วิถีชีวิตมนุษย์มากท่ีสุดศาสนาหนึ่งของโลก และนี่เองท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตวิญญาณแห่งศรัทธา  

 
3.2 ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ ์
    3.2.1 ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์  
    การศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ประสบการณ์ท่ีผู้สร้างสรรค์เติบโต
มาจากครอบครัวท่ีนับถือศาสนาพุทธ และมีความเคร่งครัดในการปฎิบัติตนตามหลักค าสอนของพุทธ
ศาสนา ส่ืงนี้จึงเป็นท่ีมาให้ผู้สร้างสรรค์ สนใจ ค้นคว้า หาข้อมูล และเลือกใช้สัญลักษณ์ทางพุทธศานามา
เป็นส่ิงแทนค าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีเปรียบเทียบมนุษย์ด่ังบัวส่ีเหล่า  ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แทนการ
สักการะเคารพบูชาและความศรัทธา ทองค าเปลว เป็นส่ิงแทนความสูงค่าท่ีมนุษย์พึงระลึกไว้ในจุดท่ีสูงสุด
ของชีวิต การศึกษาจากสถานท่ีจริง พื้นท่ีบริเวณภาคกลาง โดยมุ่งเน้น จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดกรุงเทพ  จังหวัดอยุธยา เป็นต้น การศึกษาหาข้อมูลท่ีเป็นเครื่องประกอบขึ้นหลอมรวมแสดงออก
ซึ่งความศรัทธาต่อศาสนาของมนุษย์ ดังเช่น พฤติกรรมการจุดธูปเทียน วางเหรียญ ถวายพวงมาลัยดอกไม้  
 
 

 



การห่มผ้าพระ การปิดทอง การหล่อเทียน การสร้างโบส หรือการทะนุบ ารุงศาสนา ด้วยความศรัทธา ซึ่ง
เป็นการแสดงออกทางกายท่ีถูกควบคุมโดยจิตท่ีคิดดี 
 
 

                         (ก)                           (ข) 

 
       (ค)                 (ง)   
 

 
ภาพท่ี 21 การหาข้อมูลจากสถานท่ีจริง 

  (ก-(ข) อุโบสถวัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 (ค) ลอยดอกบัวปล่อยทุกข์ วัดเกาะตาพุด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 (ง) แม่กุญแจสมัยรัชกาลท่ี  5  วัดสุรชายาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สถานท่ีเก็บข้อมูล จ.ราชบุรี 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                      (ก)                                               (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
                                                           (ค) 

 
ภาพท่ี  22 การหาข้อมูลจากสถานท่ีจริง 

                    (ก) วัดหน้าพระเมรุ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
           (ข) วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 

                      (ค) วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2560 

สถานท่ีเก็บข้อมูล จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.กรุงเทพฯ 
3.2.2 ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมทางสังคม   



จากกสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน ผู้คนต่างแก่งแย่งชิงดี เพื่อให้ได้มาในส่ิงท่ีตนเอง
ต้องการ จึงก่อเกิดทุกข์ ไร้สุขเกิดกรรม อันเนื่องจากความไม่รู้จักพอ จึงท าให้หลายคน ต้องพบเจอกับ
ปัญหา และในเมื่อหาทางออกไม่ได้ จึงมีความจ าเป็นต้องหันหน้าเข้าหาวัด จากปัญหาดังกล่าวผู้สร้างสรรค์
เอง ก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคม วัตถุนิยมถาโถม เมื่อความสงบทางใจไม่มี วัดจึงเป็นดังท่ีพึ่ง หรือทางออก
สุดท้ายส าหรับคนส้ินหวัง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลต่อไปนี้  
  

หัวขอ้ คนไทยกับการท าบุญ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

ภาพท่ี 23 คนไทยกับการท าบุญ 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2561  

สถานท่ีเก็บข้อมูลศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     (ก)                                                     (ข) 

 
ภาพท่ี 24 การเขียนขอพร 

           (ก) พุทธศาสนิกชนเขียนขอพรลงบนใบโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง วัดนาคปรก จ.กรุงเทพฯ 
 (ข) ผู้ท่ีเขียนจะเขียนช่ือ-นามสกุลของตนลงบนระฆังขนาดเล็ก วัดพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม 

 ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 11 กันยายน  พ.ศ.2561 จ.กรุงเทพฯ และ จ. นครปฐม 
 
     3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับ 
       จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีท าการศึกษาเบื้องต้น อันประกอบไปด้วยข้อมูลในภาคทฤษฎี ภาค
ปฎิบัติ ข้อมูลจากสถานท่ีจริง ข้อมูลของศิลปินท่ีท าการศึกษา และจากการเฝ้าสังเกตุพุทธศาสนิกชนท่ี
ปฎิบัติตนในการกราบไหว้สัการะบูชา จากข้อมูลข้างต้นผู้สร้างสรรค์สามารถน ามาพัฒนาแนวคิดท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตน จนน าไปสู่การสร้างสรรค์จึงมีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างเป็นขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 

 



        3.2.4 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  
        ตารางท่ี 2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
 

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้

1. แปรงทาสีแบบแบน 1.ขนแปรงท าจากใยสังเคราะห์  
ด้ามท าจากไม้อัด จับพอดีมือ 

1.ใช้ทาสีรองพื้นผลงานการ
สร้างสรรค์ 

2.กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  1 .มี ร ะบบออโ ต้ โฟกั สแบบ 
Hybrid AF phase detection 
ครอบคลุมพื้นท่ีกว้างถึง 179 
จุด ท่ีระนาบเซ็นเซอร์ และการ
ท า ง า น แ บ บ  Touch Focus 
และTouch Shutter 
2. ความละเอียด 24.3 ล้านเม
กะพิกเซล สามารถถ่าย Selfie 
ด้วยจอแอลซีดีแบบสัมผัส และ
พับปรับได้ 180 องศา พร้อม
โหมด ผิวใส Soft Skin Effect 
3. รองรับการเช่ือมต่อใช้งานท้ัง
แบบ One-Touch และ Wi-Fi 
โหลดภาพเข้าสู่โทรศัพท์มือถือ
ได้ 

1.ใช้ถ่ายภาพสถานท่ีเพื่อเก็บ
เป็นข้อมูลส าหรับวิทยานิพนธ์  

 

3. ดินสอ 
 

1. ผลิตจากแกรไฟต์ผสมกับดิน
เหนียว 
2. ดินสอจะทนต่อความช้ืน 
สารเคมี รังสีอัลตราไวโอเลต   
3. เปลือกดินสอท าจากไม้ขนาด
บาง 
 

1. ใช้วาดภาพร่างของผลงาน
การสร้างสรรค์ และภาพวาด
ภาพลงบนเฟรมวาดภาพ หรือ 
กระดาษ 

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95


      ตารางท่ี 2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

ชือ่วัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้

 4. พู่กันแบนและพู่กันกลม 1.ขนแปรงท าจากใยสังเคราะห์  
ด้ามท าจากไม้และพลาสติก  

1.ใช้เก็บรายละเอียดของผลงาน
การสร้างสรรค์  

5.กระดาษวาดเขียน  
 

1.รองรับการวาดภาพ 1.ท าภาพร่างแบบ 2 มิติ และ  
3 มิติ 

6. ทองค าเปลววิทยาศาสตร์ 1.ลักษณะเป็นแผ่นบางๆ สี
ทองค าเปลววิทยาศาสตร์จะมีสี
หม่นกว่าทองค าเปลวแท้ 

1.ใช้ปิดทองทับพระพุทธรูป 
หรือสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในท่ีนี้ใช้ปิดทองทับ
สามเหล่ียมและดอกบัว 

7. จานสี 
 
 

1.ท าจากพลาสติก มีความคงทน 
สะดวกต่อการใช้งาน  

1.ใช้ส าหรับผสมสีตามต้องการ 

  8. เฟรมสามเหล่ียม 
 

1.แคนวาส หรือ ผ้าใบ เป็นผ้าท่ี
ความหนา และทารองพื้นสีขาว 
หรือขาวครีม ด้วยเกสโซ 
(GESSO) เพื่อป้องกันการดูดซึม
ของสีเมื่อสร้างงาน และลบ
ร่องรอยพืน้ผิวขรุขระของลาย
เนื้อผ้า  

1.ใช้เป็นระนาบรองรับการ
สร้างสรรค์ผลงาน 



        ตารางท่ี 2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้

9. สีอะคริลิค 
 
 
 
 
 
 

 1.เป็นสีท่ีมีส่วนผสมของสาร
พลาสติกโพลีเมอร์( Polymer)  
จ าพวก อะครีลิค ( Acrylic 
) หรือ ไวนิล ( Vinyl ) เวลาใช้
น ามาผสมกับน้ า  มีท้ังแบบ
โปร่งแสง และทึบแสง แต่จะ
แห้งเร็วกว่าสีน้ ามัน 1 - 6 
ช่ัวโมง  เมื่อแห้งแล้วจะมี 
คุณสมบัติกันน้ าได้และเป็นสีท่ี
ติดแน่นทนนาน  สามารถเก็บไว้
ได้นาน ยึดเกาะติดผิวหน้าวัตถุ
ได้ดี เมื่อระบายสีแล้วอาจใช้
น้ ายาวานิช ( Vanish ) เคลือบ
ผิวหน้าเพื่อป้องกัน  

1.สีขาว กับ สีทอง ใช้ทารองพื้น
บนเฟรม แล้วจึงใช้สีแดงกับสีน้ า
เงินผสมกัน เพื่อลงสีของดอกบัว 
 

10. ตัวแปลงไฟ 

 

1.ใ ช้แปลงไฟฟ้าให้ก า ลัง ไฟ
สามารถเข้ากับหลอดไฟสาย 

1.สามารถใช้เสียบกับ
วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน หรือท่ี
อื่นท่ีมีปล๊ักส าหรับการใช้งาน 

11. เครื่องตัดอะคริลิค 

 

1.ลักษณะการท างานสามารถ
ตัดแผ่นไม้ อะคริลิก กระจก ได้
ตามรูปแบบท่ีมีลวดลายระเลียด
เล็กน้อย หรือขนาดใหญ่ได้ โดย
ใช้ความร้อน 

1.ตัดอะคริลิกได้ตามรูปแบบท่ี
ออกแบบ 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
        ตารางท่ี 2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  (ต่อ) 



 
ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้

12. กาวสองหน้าบาง  
 

  
 

 

1. ผลิตจากฟิล์มโพลีเอสเตอร์
บางๆท่ีเคลือบผิวด้วย acrylic 
coated ท่ีมีคุณสมบัติในการยึด
ติ ด กั บ ผิ ว ข อ ง วั ต ถุ ช นิ ด
อื่นๆ เพื่อให้วัตถุท้ังสองช้ินนั้น
ติดเข้าด้วยกัน สามารถใช้ได้กับ
พื้นผิวหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น 
ไม้, โลหะ, พลาสติก, ผ้า และ 
กระดาษ 

1.ใช้ยึดเหนี่ยวแผ่นอะคริลิกเข้า
ไว้ด้วยกัน สะดวกต่อการใช้งาน  

13. ไฟติดเครื่องเสียงรถยนต์ 
(LED) 

1.ไม่มีการเผาไส้หลอด จึงไม่เกิด
ความร้อน แสงสว่างเกิดขึ้นจาก
การเคล่ือนท่ีของอิเ ล็กตรอน 
ภ า ย ใ น ส า ร กึ่ ง  พ ลั ง ง า น
เปล่ียนเป็นแสงสว่างได้เต็มท่ี มี
แสงหลาย สี ให้ เ ลือก ใ ช้ ง าน 
ขนาดท่ีเล็กท าให้ยืดหยุ่นในการ
ออกแบบ การจัดเรียง น าไปใช้
ด้านตกแต่งได้ดี มีความทนทาน 
 

1.ใช้ในการแสดงความสว่าง
แทนการใช้แสงจากเทียนไข 

14.แผ่นอะคริลิคกระจกหนา 6 
มม. 

 
 

1.ลักษณะเด่นในเรื่องของความ
เหนียว มีภาพสะท้อนได้เหมือน
กระจก สามารถอยู่ใน
สภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพลาสติก
ชนิดอื่น การเช่ือมต่อสามารถ
ท าได้ในระดับโมเลกุล ท าให้
รอยต่อเล็กมาก และทนต่อการ
กระแทก แต่ไม่ทนต่อการขูดขีด 

1. ตัดเป็นฐานรูปสามเหล่ียม 
โดยใช้อะคริลิกกระจก สองสี 
คือ เงิน กับทอง   

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

        ตารางท่ี 2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ (ต่อ) 



 
ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้

15.แผ่นอะคริลิคใส  

 

 

1.ลักษณะเด่นในเรื่องของความ
เหนียว โปร่งแสง สามารถอยู่ใน
สภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพลาสติก
ชนิดอื่ น  โปร่ ง แสงมากกว่ า
กระจก การเช่ือมต่อสามารถท า
ได้ในระดับโมเลกุล ท าให้รอยต่อ
เล็กมาก และทนต่อการกระแทก 
แต่ไม่ทนต่อการขูดขีด 

1.ใช้เป็นส่วนโครงสร้างหลักขอ
ผลงาน 

16. สต๊ิเกอร์ PVC ใส 1. ความคงทน สามารถโดนน้ า 
ตากฝน และโดนแสงแดด 

1. น ามาใช้เป็นตัวอย่างช้ินงาน
สามมิติ โดยตัดตามรูปแบบท่ี
สร้างสรรค์ 

17.สต๊ิเกอร์ PVC สีทอง 

 

1. ความคงทน สามารถโดนน้ า 
ตากฝน และโดนแสงแดด 

1. น ามาใช้เป็นตัวอย่างช้ินงาน
สามมิติ โดยตัดตามรูปแบบท่ี
สร้างสรรค์ 

 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 
 
    



     ตารางท่ี 2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 
ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้

18.ผ้าแก้ว 1.มีลักษณะโปร่งแสง น้ าหนัก
เบา 

1.น ามาใช้สร้างสรรค์ตาม
รูปแบบของผลงาน 

19.เทียน  1. สร้างจาก พาราฟิน(paraffin) 
แ ต่ ก็ มี ท่ี ส ร้ า ง จ า ก  ขี้ ผ้ึ ง
(Beeswax) , ถั่ว เหลือง(Soy) , 
ไขจากพืชชนิดอื่นๆ หรือ ไขจาก
สัตว์ 

1.เป็นเครื่องสักการะบูชา หรือ 
ให้แสงสว่างยามค่ าคืน 

 

20. Notebook  acer aspire 5 

 

1 .  Acer Aspire 5 505G เ ป็ น
โน้ตบุ๊คมัลติมีเดียขนาดหน้าจอ 
15.6 นิ้ว สามารถใช้โปรแกรม
ตัดต่อภาพ และโปรแกรมอื่นๆ
ได้  

1.ใช้สร้างสรรค์ตัดต่อภาพ และ
สร้างสรรค์รูปแบบตาม
แนวความคิด 

21.สายเอ็น 1.ผลิตจากพลาสติกโพลีเมอร์ 
หรือโพลีเอสเตอร์ชนิดพิเศษท่ีมี
คุณภาพดี  
2.มีความทนทาน แข็งแรง มีการ
ยืดตัวสูง ทนแรงเสียดสี 

1.ใช้ส าหรับแขวนผลงาน 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 



        ตารางท่ี 2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้

22. สกูรเกลียวปล่อย 

 

1.เป็นสกรูท่ีไม่ต้องใช้กับน็อตตัว
เมีย เป็นสกรู ท่ีมีเกลียวตลอด 
ตรงส่วนปลายจะมีความแหลม 
โดยสกรูแบบนี้ช่างส่วนใหญ่จะ
เรียกว่า สกรูเกลียวปล่อย  
2.สามารถใช้ไขควงไขเข้าไปได้
โดยจะใช้กับงานไม้หรืองาน
พลาสติก ขนาดอาจจะเล็กใหญ่
ต่างกันไปตามงานท่ีน าไปใช้  
3. การใช้งานนี้ค่อนข้างจะง่าย 
เพราะ ใช้แค่ไขควงขันเข้าไปให้
แน่น 

1.ใช้ยึดแขวนระหว่างผลงาน 

 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

3.3 ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Projcet) 

  การสร้างสรรค์ผลงานมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เริ่มโดยการหาข้อมูลภาคสนามและภาค
เอกสารเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ แนวคิด เทคนิควิธีการน าเสนอเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพสามารถพัฒนา
ต่อไปสู่ผลงานวิทยนิพนธ์ได้ในล าดับถัดไปดังข้อมูลต่อไปนี้ 
  3.3.1  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ช่ือ คล่ืนศรัทธา  
  เป็นผลงานสร้างสรรค์ในชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก ความศรัทธาของมนุษย์ท่ีต่อพุทธศาสนา ผ่านรูปทรงทาง
เรขาคณิต คือ สามเหล่ียมท่ีเปรียบได้กับไตรลักษณ์หมายถึง ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ประกอบด้วย 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยการทดลองน าวัสดุประเภทส่ือผสม การปิดทองทับภาพ ค้นคว้ากระบวนการ
ทางเทคนิคส่ือผสม  ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้สามเหล่ียม ดอกบัว มีการจัดวางเป็นรูปแบบเหมือนการ
เคล่ือนไหวโดยรวมของผลงาน   
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2


 
        ตารางท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (Terminal Project) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1.แบบร่างสองมิติ ใน
รูปทรงสามเหล่ียม  

-ภาพท่ี (ก) แบบร่างโดย
ใช้สัญลักษณ์สามเหล่ียม 
รูปทรงของดอกบัว และ
ท อ ง น า ม า จั ด
องค์ประกอบรวมกัน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                           
2.การ จัดเรียงรู ปแบบ
ผ ล ง า น ใ น ลั ก ษ ณ ะ
ต่างกันผ่านคอมพิวเตอร์  

  -ภาพ (ก) การจัดเรียง
โดยใช้รูปทรงสามเหล่ียม
เป็นโครงสร้างหลัก เพื่อ
แสดงถึ งการเคล่ือนท่ี
ของความศรัทธา  

 - ภาพ (ข) การจัดเรียง
จากรูปแบบของคล่ืนให้
ความรู้สึกพริ้วไหว 

 - ภาพ (ค) การจัดเรียง
โดยใช้สัญสามเหล่ียม 
เป็นฐาน จากฐานขึ้นสู่
ความสูงด้านบน 

 
 
 
  
 
 
                    (ก) 

 
 
 
 
 
 

                   (ข)                                         (ค) 
 

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



 
        ตารางท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (Terminal Project) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3. การสร้างสรรค์ เริ่มจาก
การร่างภาพ ลงสีและปิด
ทองวิทยาศาสตร์ทับ 
-ภาพ (ก) เฟรมสามเหล่ียม
ท่ีร่างภาพด้วยดินสอ 
-ภาพ (ข) ภาพดอกบัวที่ลง
สีเรียบร้อย 
-ภาพ (ค) ภาพดอกบัวท่ีท า
การปิดทองทับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
          (ก)                          (ข)                          (ค) 

4.ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์  

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี  25 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ช่ือศิลปิน      อัญชิสา  ศรีสมุทร 

 ช่ือผลงาน      คล่ืนศรัทธา 
 เทคนิค          ส่ือผสม 
 ขนาด            ผันแปรตามพื้นท่ี 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 
 

  
3.4.1  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ช่ือ ทางดับทุกข์ 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ช่ือ ทางดับทุกข์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ในชุด จิต

วิญญาณแห่งศรัทธาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการทางเทคนิคส่ือผสม ผสมผสานกับศิลปะ
การจัดวางโดยใช้รูปแบบการถ่ายภาพเข้ามามีส่วนร่วมของผลงาน โดยการสร้างผลงานได้แรงบันดาลใจมา
จาก ความรู้สึกศรัทธาท่ีมีต่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ มรรค 8 ซึ่งเป็นทางในการ
ดับทกข์ โดยการทดลองน าวัสดุประเภทอะคริลิกเข้ามามีส่วนในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์
เลือกใช้อะคริลิกกระจกท่ีตัดเป็นรูปสามเหล่ียมเพื่อให้มีปฎิสัมพันธ์กับผู้ชม  ส่วนการเลือกใช้ดอกบัวท่ีเป็น
สัญลักษณ์แทนการเคารพ สักการะ และ พระพุทธรูปท่ีแสดงถึงความสงบ นิ่ง  มาเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
การสร้างสรรค์ 

 
 
 



     
    ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (Terminal Project) 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1 .ภาพร่ า งแบบ 2  มิ ติ    
ภ า พ ท่ี  ก   โ ด ย ใ ช้
สามเหล่ียมจัดเรียงต่อกัน 
เ ป็ น รู ป แ บ บ ท่ี แ ส ด ง
ความรู้สึกมั่นคงถึงความ
ศรัทธา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ก) 
2.จัดวางภาพท่ีต้องการลง
บ น ส า ม เ ห ล่ี ย ม ผ่ า น
คอมพิวเตอร์  

  ภ า พ ท่ี  ก - ค  จั ด ว า ง
ด อ ก บั ว 1 - 3  ด อ ก
ตามล าดับ การจัดดอกบัว
ในแต่ละรูปแบบท่ีต่างกัน
ต้องการแสดงให้เห็นถึง
ศรัทธาของคนท่ีไม่เท่ากัน 

 
               (ก)                           (ข)                          (ค) 

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 

 
 

บทที่ 4 

การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 



ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (Terminal Project) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3 . ก า ร จั ด ว า ง ภ า พ
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ท่ี เ ป็ น
สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ท น อ ง ค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า 

ภาพท่ี ก-ค การเลือกภาพ
พระพุทธรูป เ ลือกโดย
ลักษณะของพระพุทธรูป
ท่ีแสดงถึงความสงบ นิ่ง  

ท่ีสามารถส่ือสารไปยังผู้ชม
ได้  

 
 
 
 
 
 
                            (ก)                                (ข) 
 
 
 
 
 
 
                                            (ค) 

4. ภาพร่าง 3 มิติ แบบท่ี 1 
ส ร้ า ง ต้ น แ บ บ โ ด ย ใ ช้
กระดาษวาดเขียนทดลอง
แบบของช้ินงาน โดยใช้
ฐานคือสามเหล่ียมจ านวน 
8  ช้ินมาสอดประสาน
เพื่ อ ให้ ค ว ามรู้ สึ กของ
ความศรัทธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ก) 
 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 
 



        ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (Terminal Project) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5. ภาพ ก ภาพร่าง 3 มิติ 
แบบท่ี 1 สร้างต้นแบบ
โดยใช้กระดาษวาดเขียน
ท ด ล อ ง ท า แ บ บ ข อ ง
ช้ินงาน โดยใช้ฐานคือ
สามเหล่ียมจ านวน 8 ช้ิน
มาสอดประสานเพื่อให้
ความรู้สึกถึงความมั่นคง
ทางความศรัทธา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 

6. ภาพ ก ร่าง 3 มิติ แบบ
ท่ี 3 สร้างต้นแบบโดยใช้
กระดาษวาดเขียนทดลอง
ท าแบบของช้ินงาน โดย
ใ ช้ ส า ม เ ห ล่ี ย ม ข น าด
ต่างกันจ านวน 8 ช้ิน ช 

 

 

 (ก) 
 

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 

 



        ตารางท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (Terminal Project) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
7. ภาพท่ี ก-ข ใช้ภาพถ่าย
พิมพ์ลงบนสต๊ิกเกอร์  
แล้วปิดทับลงบนแผ่น
อะคริลิกสามเหล่ียม ท่ี
ละช้ิน พร้อมประกอบ
แผ่นอะคริลิกในแต่ละ
ช้ินให้เพื่อให้เกิดรูปแบบ
ของผลงานตามแบบร่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) 
8 . ภ า พ ผ ล ง า น เ ส ร็ จ
สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                (ก) 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี  26 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 2 
ช่ือศิลปิน       อัญชิสา  ศรีสมุทร 

    ช่ือผลงาน      ทางดับทุกข์ 
    เทคนิค         ส่ือผสม 
    ขนาด           60x30x30 เซนติเมตร  

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 
 

 
  3.3.3 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 ช่ือ บัวบูชา 
  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 ช่ือ บัวบูชา เป็นผลงานสร้างสรรค์ในชุด จิต

วิญญาณแห่งศรัทธาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกศรัทธา  ต่อค าสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจ้า โดยเลือกใช้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ และได้ทดลองน าวัสดุประเภทอะคริลิก 
กระจก มาสร้างสรรค์แสดงออกให้เห็นถึงการเคารพ บูชา และใช้ไฟติดขอด้านล่างของผลงาน เพื่อต้องการ
แทนค่าความสว่างทางปัญญาของมนุษย์ 
 
 
  



       ตารางท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (Terminal Project)  
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1.ภาพ ก .แบบร่างผลงาน 2 
มิติ ใช้รูปทรงดอกบัวตัดทอน 

 
 

(ก) 
2. ภาพ ก ตัดต้นแบบขนาดเท่า
จริง เพื่อต้องการให้เห็นโครง
สร้างาของผลงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 

(ก) 
  

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



        ตารางท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (Terminal project) (ต่อ) 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3. ภาพ ก  แบบร่าง 3 มิติ 
เพื่อให้เห็นถึงมิติของผลงาน
การสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

 
(ก) 
 

4. ภาพ ก การเขียนแบบเพื่อ
ก าหนดขนาดในแต่ละด้านของ
ช้ินงานตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
   กท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



        ตารางท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (Terminal Projcet) (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5. ภาพ ก จากการเขียนแบบ
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึง
ใช้เครื่องตัดอะคริลิก ตัดตาม
รูปแบบท่ีก าหนด(ด้านหน้า) 

(ก) 
 

6. ส่วนท่ีตัดออก ใช้ติดประกอบ
ด้านหลังเพื่อให้ดูเป็นชั้น และ
มีความหนา 

(ก) 
 

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 

 



        ตารางท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (Terminal Projcet) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
7.การประกอบช้ินงาน ในส่วน
ของด้านหลัง  และติดไฟสาย
ด้านล่าง 

 
 
 

                                    (ก) 
 

8. ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 

 



ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                      

 
 
 

 
ภาพท่ี  27 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  3 

ช่ือศิลปิน อัญชิสา  ศรีสมุทร 
             ช่ือผลงาน บัวบูชา 

   เทคนิค    ส่ือผสม 
       ขนาด              55 x 97.10 x 10 ซม. 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 
 
 

 
 
 
   
 



3.3.4 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 ช่ือ บัวส่ีเหล่า 
  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ช่ือ บัวส่ีเหล่า เป็นผลงานสร้างสรรค์ในชุด จิต

วิญญาณแห่งศรัทธาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกศรัทธา  ต่อค าสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจ้า โดยเลือกใช้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ และได้ทดลองน าวัสดุประเภทอะคริลิก 
กระจก มาสร้างสรรค์แสดงออกให้เห็นถึงการเคารพบูชา โดยเลือกใช้อะคริลิกสามเหล่ียม ติดภาพดอกบัว
ติดเป็นช้ันในระยะท่ีเท่ากันแต่ต้ังแต่บัวตูมไปจนบัวบาน และได้ทดลองน าวัสดุประเภทอะคริลิกใส และ
อะคริลิกกระจกเป็นพื้นหลัง เพื่อสร้างสรรค์แสดงออกให้เห็นถึงการเคารพ บูชา  
 
        ตารางท่ี 6 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Terminal Projcet)  
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1.ภาพ ก .แบบร่างผลงาน 2 
มิติ พัฒนาต่อจากผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 
 

 
 
 

                                      
           
 
 
 
 

 
(ก) 

2.ภาพ ก-ค ออกแบบรูปทรง
ผ่านกระบวนการทางเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

                                                
                      (ก)                       (ข)                       (ค) 
 

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 

 
 



        ตารางท่ี 6 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 4 (Terminal projcet) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.ภาพ ก-ง ทดลองวาง
สต๊ิกเกอร์ลงบนโมเดล
กระดาษแข็งเพื่อจัดวาง
ช้ินงาน 

 
 

 
 
 
                                      
           
 
 

 (ก)                                   (ข) 
 
 
 
 
 
 
 

                  (ค)                                   (ง) 
 

4.ภาพ  ก ติดสต๊ิกเกอร์ลงบน
อะคริลิกใส  

ภาพ ข ติดสต๊ิกเกอร์แต่ละช้ัน
เสร็จน ามาเรียงต่อกันเพื่อดู
ความเรียบร้อย 

   (ก)                                   (ข) 
 

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



        ตารางท่ี 6 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Terminal Projcet) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5.ภาพ ก ภาพด้านข้างของ
งานเสร็จสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ก) 

6.ภาพ ก ภาพด้านหน้าของ
งานเสร็จสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ก)                                    
 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี  28 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
ช่ือศิลปิน  อัญชิสา  ศรีสมุทร 

   ช่ือผลงาน บัวส่ีเหล่า 
   เทคนิค   ส่ือผสม 
       ขนาด     100 x 80 x 20  เซนติเมตร 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 
 

 

สรุปผลงานชิ้นที่ 1 – 4 

   การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ทั้ง 4 ช้ิน ได้พบปัญหาของก าลังของผลงานมีขนาดเล็ก 
อีกท้ังยังมีการจัดวางในลักษะเดียวกัน ขาดองค์ประกอบอื่นๆ ท่ีแสดงถึงความศรัทธาไม่มากเท่าท่ีควรจะ
เป็นและยังพบปัญหาด้านเทคนิคของการยึดติดผลงานเข้าด้วยกัน ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการเคล่ือนย้าย  

3.4 ข้ันตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ช่ือ ศรัทธา 1 



  3.4.1 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1ช่ือ ศรัทธา 1 เป็นผลงานสร้างสรรค์ในชุด จิต
วิญญาณแห่งศรัทธาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกศรัทธา  ต่อค าสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจ้า โดยเลือกใช้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ และได้ทดลองน าวัสดุประเภทอะคริลิก 
กระจก มาสร้างสรรค์แสดงออกให้เห็นถึงการเคารพบูชา  

 

        ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 

ขัน้ตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1.ภาพ ก .แบบร่างผลงาน 2 
มิติ  

 
 

 
 
 
 

                                      
           
 
 
 
 
 
                                               

                  
(ก) 

2.ภาพ ก จัดวางแบบร่าง
ผลงาน 2 มิติ ผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

ภาพ ข การแบบจ าลองขนาด
เล็ก 

 

 

 

 
                     (ก)                                             (ข) 

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 

        



 ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.ภาพ ก สต๊ิกเกอร์ตัดเท่าไซร์
จริง 

ภาพ ข  ตัดสต๊ิกเกอร์ลงบน
กระดาษแข็ง 

                                                
 
                         (ก)                                     (ข) 

4.ภาพ ก-ข กระบวนการ
ประกอบช้ินงานตัวอย่างเท่า
ขนาดจริง จากกระดาษแข็ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         (ก)                                     (ข) 
5.ภาพ ก การจัดแบ่งช้ันของ
ช้ินงานแต่ละช้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 



        ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
6.ภาพ ก อะคริลิกตัดรูปทรง
สามเหล่ียม ติดสต๊ิกเกอร์
ดอกบัว 

ภาพ ข แท่งอะคริลิก เพื่อ
ติดต่อช้ันของสามเหล่ียม 

 

 

                         
(ก) (ข) 

 
7.ภาพ ก  การติดแท่ง
อะคริลิกกับพื้นหลังและ
ช้ินงาน 

                                                
                    
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                        

 
(ก) 

 

 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 

 

 



     ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
8. ภาพ ก การต่อช้ันของ
สามเหล่ียมแต่ละช้ัน 

 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

(ก) 
9.ภาพ ก ผลงานเสร็จสมบูรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
(ก) 

 

 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  29 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 
     ช่ือผลงาน    บัวส่ีเหล่า 
     เทคนิค   การติดสต๊ิกเกอร์ลงบนอะคริลิก การประกอบวัสดุส าเร็จ 
              ขนาด         150 x 150x 20  เซนติเมตร 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 
 

 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



   3.4.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ช่ือ ศรัทธา 2 เป็นผลงานสร้างสรรค์ในชุด จิต
วิญญาณแห่งศรัทธาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกศรัทธา  ต่อค าสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจ้า โดยเลือกใช้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ และได้ทดลองน าวัสดุประเภทอะคริลิก 
มาตัดเป็นรูปต้นโพธิ์และใบโพธิ์ ใช้เทียนไขมาเพิ่มแสงสว่าง 

        ตารางท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2  
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1.ภาพ ก แบบร่าง 2 มิติ  
 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

 
 

 (ก)  
 

2.ภาพ ก สร้างแบบต้นโพธิ์
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างเป็นช้ินงาน 

 

                                                
                    
 
 
 
          
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 

(ก) 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



        ตารางท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.ภาพ ก สต๊ิกเกอร์ตัดรูปต้น
โพธิ์สีทอง 

 ภาพ ข อะคริลิกกระจกสีทอง
รูปต้นโพธิ ์

 

 

 
(ก)                                 (ข) 

 
5. ภาพ ก การติดสต๊ิกเกอร์รูป
ต้นโพธิ์และดอกบัว ลงบน
ช้ินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก ) 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



   ตารางท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (ต่อ)   
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
6.ภาพ  ก การติดแท่ง
อะคริลิกใช้ส าหรับยึดติด
อะคริลิกเข้าไว้ด้วยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                                   (ก) 

7. ภาพ ก ผลงานเสร็จ
สมบูรณ์ 

 
 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ก) 

 

 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



ภาพท่ี  30 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 

                ช่ือผลงาน    ศรัทธา 2  
      เทคนิค  การติดสต๊ิกเกอร์ลงบนอะคริลิก การประกอบวัสดุส าเร็จ 
         ขนาด         110 x 103 x 7 เซนติเมตร 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 
 
 



       3.4.3 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 ช่ือ ศรัทธา 3 เป็นผลงานสร้างสรรค์ในชุด จิต
วิญญาณแห่งศรัทธาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกศรัทธา  ต่อค าสอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจ้า โดยเลือกใช้ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ และได้ทดลองน าวัสดุประเภทผ้าแก้ว
พิมพ์ลายดอกบัว เพื่อให้เกิดการซ้อนทับของผ้าแก้วท่ีพริ้วไหว เป็นการแสดงออกถึงการสร้างสัญลักษณ์
เพื่อแสดงถึงความศรัทธา และน าวัสดุอะคริลิกตัดรูปใบโพธิ์  เทียนไขมาเป็นองค์ประกอบของผลงาน เพื่อ
เพิ่มความรู้สึกถึงแรงศรัทธามากยิ่งขึ้น 

        ตารางท่ี 9 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3  
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ภาพ ก ภาพร่างต้นแบบ
แนวคิดของผลงานผ่าน
โปรแกรม 3D Max  

 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               (ก) 
2. ภาพ ก วางลวดลายของผ้า
ล ง บ น ข น า ด จ ริ ง ผ่ า น
โปรแกรม Photoshop ใน
ขนาด 1.50x4 เมตร เพื่อดู
ภาพโดยรวมของผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 

      ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



        ตารางท่ี 9 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 3. ภาพ ก และ ข เป็นตัวอย่าง
ลวดลายของผลงานทดลอง
พิมพ์ใส่กระดาษตามสัดส่วน
ท่ีเหมาะสม แล้วตัดแบ่งครึ่ง
ตามขนาด ท่ีก าหนด คือ  

70 x 400 เซนติเมตร  

 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ก)                           (ข) 
4. ภาพ ก ผ้าแก้วขนาดต่างๆ
มีหลากหลายสี ผู้สร้างสรรค์
ได้เลือกสีขาว 

                                                
                    
 
 
 
 
          
 
 

(ก) 
5.ภาพ ก เทียนใส่ในแก้วน้ า  
ภาพ ข ใบพิ์ตัดด้วยอะคริลิกสี
ทอง  

ภาพ ค ใบพิ์ตัดด้วยอะคริลิก
ใส 

ท้ังสามภาพเป็นวัสดุส าเร็จเพื่อ
มี ส่ วน ช่วย ในการ จัดว า ง
ผลงานตามความหมาะสม 

 

 

            (ก)                        (ข)                        (ค) 
 

 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  31 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
        ช่ือศิลปิน อัญชิสา  ศรีสมุทร 
                 ช่ือผลงาน ศรัทธา 3 
        เทคนิค  การพิมพ์ภาพลงบนผ้าแก้ว 
        ขนาด    ผันแปรตามพื้นท่ี 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
 
 

   3.4.4 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ช่ือ ศรัทธา 4  เป็นผลงานสร้างสรรค์ในชุด 
จิตวิญญาณแห่งศรัทธาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกศรัทธา  ต่อค าสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจ้า โดยเลือกใช้ธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา ท่ีแทนค่าธรรมะ  



เป็นการแสดงออกถึงการสร้างสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความศรัทธา และน าวัสดุอะคริลิกตัดรูปใพธิ์ ผสมกับ
ใบโพธิ์ส าเร็จรูป มาร้อยเรียงใต้ธรรมจักร เปรียบเสมือนการหล่ังไหลธรรมะเข้าสู่จิตใจของพุทธศาสนิกชน 
ด้านล่างเป็นอะคริลิกตัดกระจกเป็นรูปวงกลมเพื่อสะท้อนใบโพธิ์และธรรมจักร 

 
        ตารางท่ี 10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4  
 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1.ภาพ ก ภาพร่างต้นแบบ
แนวคิดของผลงาน 

ภาพ ข ภาพร่างต้นแบบ
แนวคิดของผลงานผ่าน
โปรแกรม 3D Max  

 

                   (ก)                                  (ข) 
2.ภาพ ก ภาพร่างธรรมจักร
ผ่านโปรแกรม Auto Cad 
เพื่อส่งฉลุตามรูปแบบ 
ภาพ ข ไม้ MDF ฉลุลาย
ธรรมจักร พ่นสีทอง 
 

                   (ก)                                    (ข) 
 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา ได้ศึกษาทดลอง ค้นคว้าผ่านข้อผิดพลาด
และปัญหา  เพื่อพัฒนาผลงาน และหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกให้เห็นถึงแนวคิดทฤษฎี        
ตารางท่ี 10 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.ภาพ ก อะคริลิกกระจก
วงกลม ตัดตามแบบเส้นรอบ
นอกของภาพร่างธรรมจักร 
ภาพ ข เจาะท่ีแขวนเพื่อร้อย
เอนใส 

 

(ก)                                        (ข) 
5. ภาพ ก ใบโพธ์ิส าเร็จรูป 
ภาพ ข การร้อยเอนใสเพ่ือ
เตรียมติดตั้งผลงาน 

                                               
                    
 
 
 
          
 

                   (ก)                                (ข) 
6. ภาพ ก ผลงานส าเร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
                                     (ก) 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  32 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
        ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 
        ช่ือผลงาน ศรัทธา 4 
            เทคนิค  การประกอบวัสดุส าเร็จ 
             ขนาด    ผันแปรตามพื้นท่ี 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 

 

สรุปผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1- 4  

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้ง 4 ช้ิน มีการพัฒนารูปแบบของผลงานจากการใช้ภาพภ่าน
ผสมผสานกับการประกอบวัสดุส าเร็จ ดังนี้ อะคริลิกกระจก ผ้าแก้ว การทับซ้อนระหว่างผลงาน ซึ่งท า
ให้ผลงานเกิดความลงตัวตรงตามแนวความคิด  



บทที่ 4 

การวิเคราะห์และการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

   การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา ได้ศึกษาทดลอง ค้นคว้าผ่าน
ข้อผิดพลาดและปัญหา  เพื่อพัฒนาผลงาน และหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกให้เห็นถึง
แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการสร้างสรรค์ และค้นหาเทคนิค โดยการใช้วัสดุร่วมสมัย ผ่านทางรูปทรง 
แสงและสี  การเลือกใช้สัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางเทคนิคต่างๆ โดยการค้นค้า
ทดลองเลือกวัสดุให้สอดคล้องกับแนวคิดมากท่ีสุด การสร้างสรรค์ผลงานวิทยนิพนธ์นี้ แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 การค้นคว้าและทดลองเทคนิคก่อนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (ระยะท่ี 1) 
  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เป็นการแสดงออกทางแนวความคิดเกี่ยวกับความศรัทธา

ของมนุษย์ในการสักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทางพุทธศาสนา โดยเคร่ืองสักการะประกอบด้วย  ธูป เทียน 
ดอกบัว การปิดทองพระพุทธรูป จะเช่ือมโยงจิตวิญญาณของมนุษย์ไปสู่ความสงบ หรือ ปลดปล่อยทุกข์
ทางใจ  กระบวนการเทคนิคการถ่ายภาพ การย้อมสีภาพ การตัดต่อภาพ รวมถึงการค้นหา วัสดุ อุปกรณ์ 
ท่ีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิดมากท่ีสุด 
และกระบวนการสร้างสรรค์ และค้นหาเทคนิค โดยการใช้วัสดุร่วมสมัย ผ่านทางรูปทรง แสงและสี  การ
เลือกใช้สัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางเทคนิคต่างๆ โดยการค้นค้าทดลองเลือกวัสดุให้
สอดคล้องกับแนวคิดมากท่ีสุด การสร้างสรรค์ผลงานวิทยนิพนธ์นี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 การค้นคว้าและทดลองเทคนิคก่อนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (ระยะท่ี 1) 
  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์เป็นการแสดงออกทางแนวความคิดเกี่ยวกับความศรัทธา

ของมนุษย์ในการสักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทางพุทธศาสนา โดยเคร่ืองสักการะประกอบด้วย  ธูป เทียน 
ดอกบัว การปิดทองพระพุทธรูป จะเช่ือมโยงจิตวิญญาณของมนุษย์ไปสู่ความสงบ หรือ ปลดปล่อยทุกข์
ทางใจ  กระบวนการเทคนิคการถ่ายภาพ การย้อมสีภาพ การตัดต่อภาพ รวมถึงการค้นหา วัสดุ อุปกรณ์ 
ท่ีมีความเหมาะสมตรงตามแนวคิดมากท่ีสุด 
 

 

 

 



          4.1.1 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 33 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1  

ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 
                ช่ือภาพ      เทียนแห่งศรัทธา 

         เทคนิค      ถ่ายภาพ และโปรแกรม Photoshop 
         ขนาด        190 x 150 เซนติเมตร    
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ วัดเกาะตาพุทธ จ.ราชบุรี ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560 

 
แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ระยะที่ 1 ช้ินที่ 1   

ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงความศรัทธาของมนุษย์ในลักษณะของ ถ่ายทอดผ่าน
ภาพถ่าย ท่ีใช้ลักษณะธรรมชาติของเทียนท่ีผ่านกระบวนการจุดให้ติดไฟ เคล่ือนไหวตามลักษณะทาง
กายภาพ  
 



เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  
  โดยการเลือกใช้เทคนิคถ่ายภาพ ผสมผสานกับการใช้โปรแกรกมการย้อมสีตัดต่อภาพ เพื่อจ ากัด

ช่วงเวลาของเทียนท่ีหลอมเหลว แสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนท่ีของเทียนไขท่ีโดนเผาไหม้  
 
วิธีการน าเสนอ  

   มีการจัดวางผลงานกับผนัง เป็นลักษณะงานประเภทภาพถ่าย 2 มิติ  โดยเลือกเทียนไขท่ีเป็น
สัญลักษณ์ของเครื่องสักการะบูชาส าหรับพุทธศาสนิกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการหลอมเหลวของเทียนเมื่อ
ผ่านการจุดไฟเพื่อส่งผ่านความศรัทธาในรูปแบบของการกระท า คือการสักการะ 

    
  4.1.2 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      
ภาพท่ี 34 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ันท่ี 2 

ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 
       ช่ือภาพ      ตู้พระธรรม 
               เทคนิค      ภาพถ่าย และโปรแกรม Photoshop 

              ขนาด       150x120 ซม. 
ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560 

 



แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 2   
  ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงความศรัทธาของมนุษย์ในลักษณะของการปิดทองทับ

พื้นผิวไม้ การใช้สัญลักษณ์ คือ ตู้พระธรม เก็บพระไตรปิฎก อยู่ภายในโบสถ์ ผู้คนท่ีเข้าไปกราบไว้ 
 

เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  
  โดยการเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพ ผสมผสานกับการใช้โปรแกรม Photoshop ในการการ

ย้อมสีตัดต่อภาพ เพื่อจ ากัดช่วงเวลาของการปิดทองทับผิวตู้พระธรรม แสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนท่ีของ
เทียนไขท่ีโดนเผาไหม้  
 
วิธีการน าเสนอ  

   มีการจัดวางผลงานกับผนัง เป็นลักษณะงานประเภทงานภาพถ่าย 2 มิติ   
 

  4.1.3 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   ช่ือภาพ  
เทคนิค  ภาพถ่าย 
ขนาด  220 x 150 ซม.   

    ท่ีมา :    ผู้สร้างสรรค์ 
 

ภาพท่ี 35 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 

           ช่ือภาพ      กรรม 
             เทคนิค       ภาพถ่าย และโปรแกรม Photoshop 
                     ขนาด        120 x 90 ซเซนติเมตร 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ วัดราชสิงขร จ.ราชบุรี  ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560 



แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 3   
    การใช้รูปหล่อในส่วนของมือสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่ีแฝงคติธรรมในท่านั่งลักษณะ

การก ามือ อีกนัยหมายถึงกรรมดีและกรรมช่ัว การท่ีท่านยกมือไว้ใกล้กับใจ นั่นหมายถึง ใจเป็นเหตุแห่ง
การกระท าดีและช่ัว จึงต้องใคร่ครวญอย่างรอบคอบและมีสติ   
 
เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  

  โดยการเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพ ผสมผสานกับการใช้โปรแกรมการย้อมสีตัดต่อภาพ  
 
วิธีการน าเสนอ 

   ผลงานภาพถ่าย 2 มิติ น าเสนอบนผนัง เป็นการทดลองติดต้ังโดยยังไม่มีการแก้ปัญหาในเรื่อง
แนวทางการน าเสนอท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเท่าท่ีควร   
 

4.1.4 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 
ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 

              ช่ือภาพ      สมาธิ 
     เทคนิค      จิตรกรรมส่ือผสม 
     ขนาด       180 x 120 เซนติเมตร 

  ท่ีมา :  ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560 



แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ระยะที่ 1 ช้ินที่  4  
  เลือกใช้สัญลักษณ์ มือในระหว่างการท าสมาธิของพระพุทธรูป วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยเลือก

เฉพาะมุมมอง ท่ีมีความหมายแฝงคือการปฎิบัติสมาธิ มีเหรียญท่ีผู้คนน ามาสอดไว้ระหว่างมือตามความ
เช่ือของแต่ละบุคคล  และการปิดทองท่ีเพิ่มความมีมนต์ขลังให้ผลงานท่ีสามารถส่งผ่านความรู้สึกของ
ศรัทธาได้ 
 
เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 

   โดยการเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพ ผสมผสานกับการใช้โปรแกรมการย้อมสีตัดต่อภาพ พิมพ์
ภาพลงบนผ้า ตัดแบ่งแต่ละช้ันติดลงบนแผ่นไม้ ใช้แผ่นทองค าเปลวปิดทับเฉพาะส่วนท่ีต้องการเน้น  
 
วิธีการน าเสนอ   

  ด้วยการน าภาพถ่ายพิมพ์ลงบนผ้าใบ ( canvas) น ามาซ้อนเป็นช้ันเพื่อให้เกิดมิติมากยิ่งขึ้น  
 
สรุป การสร้างสรรค์ผลงานระยะท่ี 1เป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวคิดเทคนิค กระบวนอัน
เกิดจากการค้นคว้าทดลอง และน ามาปรับใช้ในการพัฒนาให้เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพตรงตามแนวคิด และ
พัฒนาท่ีมีคุณภาพสูงในล าดับต่อไป ดังจะเห็นได้จากผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2   

 
4.2 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานงานกอ่นวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 (Terminal 
projcet)  

   ผลงานในระยะนี้มีการพัฒนาทางด้านแนวคิด เทคนิควิธีการวัสดุ ได้อย่างเหมาะสมลงตัวมาก
ขึ้น เริ่มมีลักษณะเฉพาะตนมากยิ่งขึ้น ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ อันจะเห็นได้จากผลงาน ช้ินท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                4.2.1. ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ระยะที่ 1 ช้ินที่ 2  

   การสร้างสรรค์ผลงานโดยการเลือกใช้สัญลักษณ์  สามเหล่ียมซึ่งมีความหมายในทางพุทธศาสนา 
เปรียบได้กับไตรลักษณ์ คือ สังขารท้ังปวงเป็นธรรมท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 3 อย่างคือ  อนิจจตา ทุกขตา 
อนัตตตา  แสดงและดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา ใช้เป็นดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย เพราะการ
ประนมมือคล้ายกับดอกบัว เป็นการน้อมรับธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และธรรมชาติของ
ดอกบัวนั้นเป็นดอกไม้ท่ีแสดงถึงปรัชญาในการด าเนินชีวิตเปรียบได้บุคคล 4 เหล่าจากท่ีกล่าวมานั้น ผู้
สร้างสรรค์จึงได้ใช้แนวคิดตามหลักพุทธศาสนานี้มาสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงการใช้สัญลักษณ์รูปทรง
สามเหล่ียมท่ีมีภาพดอกบัวปรากฏอยู่ประดุจการปรากฎตัวของค าสอนขององ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ให้ปรากฎมาเป็นภาพเพื่อเตือนสติ ให้ผู้คนระลึกถึงและน าค าสอนมาปฎิบัติ 
 
เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค ์ 

  โดยการเลือกใช้เทคนิคจิตรกรรมส่ือผสมลงบนผ้าใบ (Canvas)  รูปทรงสามเหล่ียมท่ีมีภาพ
ดอกบัวปรากฎอยู่ เพื่อท าให้รูปทรงกลายเป็นสัญลักษณ์ โดยน าหลักการแนวคิดทางพุทธศาสนาในเรื่อง
ของการใช้สัญลักษณ์สามเหล่ียมเข้ามาประกอบ 
 
วิธีการน าเสนอ   

  จิตรกรรมส่ือผสมติดต้ังบนผนัง ขนาดแปรผันตามพื้นท่ี 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 36 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1  

ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 
        ช่ือภาพ   คล่ืนศรัทธา 
        เทคนิค   จิตรกรรมส่ือผสม 
        ขนาด    ผันแปรตามพื้นท่ี 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2


  4.2.2. ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
  
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 37 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 
           ช่ือภาพ   ทางดับทุกข์ 

        เทคนิค  ภาพถ่ายบนแผ่นอะคริลิกกระจก, สต๊ิกเกอร์ภาพถ่าย 
           ขนาด    90 x 80 x 30 เซนติเมตร 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 

 
แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 3   

  การสร้างสรรค์ผลงานเป็นการน าแนวคิดตามหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าโดยใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต คือ มรรค 8 ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกใช้สัญลักษณ์ สามเหล่ียม, 
ดอกบัว, ภาพถ่ายพระพุทธรูป เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาท่ีผู้สร้างสรรค์มีต่อพุทธศาสนา   
 
เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  

   โดยการเลือกใช้เทคนิคภาพถ่ายติดบนแผ่นอะคริลิกกระจกโดยการพิมพ์ภาพลงบนสต๊ิกเกอร์
โดยเลือกใช้สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธรูปและดอกบัว และต้องการสร้างให้เกิดมิติ
ภายในผลงานผู้สร้างสรรค์จึงตัดรูปทรงอะคริลิกกระจกเป็นสามเหล่ียมมาประกอบกันจนเกิดเป็นลักษณะ
นูนสูงคล้ายพีระมิดเพื่อแสดงออกถึงความสูงสุดสู่พระพุทธเจ้า  
 
 
 
 



วิธีการน าเสนอ   
  เป็นผลงานศิลปะแบบส่ือผสมระหว่างแผ่นอะคริลิกกระจก, สต๊ิกเกอร์น ามาผสมผสานกันจน

เกิดเป็นผลงานในลักษณะ 3 มิติ โดยการจัดวางลงบนแท่น เพื่อให้เกิดมิติและมุมมองท่ีมีความเหมาะสมลง
ตัวมากท่ีสุด 

  4.2.3. ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 38 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 
ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 

           ช่ือภาพ      บัวบูชา 
           เทคนิค     ส่ือผสม 
               ขนาด        100x 55x 10 เซนติเมตร 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 

 
 



แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 3 
   ผู้สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดทางพุทธศาสนา เรื่องบัวส่ีเหล่า ซึ่งหมายถึงบุคคล
ส่ีประเภท ดังนี้ 1.สติปัญญาแก่กล้า 2.สติปัญญามาก 3. สติปัญญาขนาดท่ีต้องพากเพียรค้นคว้า 4. 
สติปัญญาไม่สามารถรู้แจ้งในธรรมได้เลย แม้จะอธิบายอย่างละเอียดอย่างไรก็ตาม  
 
เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  

  เทคนิคส่ือผสมอะคริลิกกระจกฉลุเป็นรูปทรงดอกบัว ในลักษณะรูปทรงอิสระ และน าไฟสาย 
LED มาติดต้ังท่ีฐานของรูปทรงเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับผลงานประดุจแสงเทียนเมื่อผู้คนมาเคารพบูชา
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์  
 
วิธีการน าเสนอ  

   โดยการจัดวางบนแท่นมีลักษณะกึ่งสามมิติ ใช้ไฟสาย LED โดยสายไฟมีสีด าท าให้เห็นการ
เช่ือมต่อท่ีชัดเจนจนเกินไป ในส่วนของโครงสร้างรูปทรงแสดงถึงความโค้งเหมือนดอกบัว เพื่อให้มี
ความรู้สึกเหมือนการยอมรับในธรรมะของพุทธองค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 

 

 

ภาพท่ี   39 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4 
ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 

           ช่ือภาพ    บัวส่ีเหล่า 
           เทคนิค     ส่ือผสม 
           ขนาด      120 x 90x 20 ซม. 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ.2561 

 
แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ช้ินที่ 4 
   ผู้สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดทางพุทธศาสนา เรื่องบัวส่ีเหล่า ซึ่งหมายถึงบุคคล
ส่ีประเภท ดังนี้ 1. ดอกบัวโผล่พ้นเหนือน้ า 2. ดอกบัวท่ีเติบโตขึ้นมา พอดีกับพื้นน้ าจะบานในวันรุ่งขึ้น 3. 
ดอกบัวท่ีเติบโตอยู่ใต้น้ า 4. ดอกบัวท่ีเติบโตอยู่ใต้โคลน ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาต่อจากแนวความคิด
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3  
 



เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  
  เทคนิคส่ือผสมอะคริลิกกระจก โดยการเลือกใช้เทคนิคภาพถ่ายพิมพ์ภาพดอกบัวลงบน

สต๊ิกเกอร์ติดลงบนแผ่นอะคริลิกกระจก ให้มีการทับซ้อนจนเกิดเป็นช้ันจากตัววัสดุเอง และพื้นหลังใช้
อะคริลิกกระจกเงาสีทองแทนความรู้สึกของการมีคุณค่า 

 
วิธีการน าเสนอ   

  โดยการจัดวางผลงานบนแท่น  
 
สรุป  

  จากการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยนิพนธ์ระยะท่ี 2 จะเห็นได้ว่ามผีลงานมีการพัฒนาในระดับท่ี
ดีขึ้น ท้ังด้านแนวคิดและวิธีการน าเสนอ อันเกิดจากกการวิเคราะห์วิจารณ์ และน าทฤษฎีและปรัชญาทาง
ศิลปะมาเช่ือมโยงอันได้แก่ทฤษฎีความศรัทธา, ทฤษฎีมนุษย์ปรัชญา จากอาจารย์ผู้สอนและตัวผู้
สร้างสรรค์เอง ท่ีน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งเทอม
การศึกษา จนเริ่มค้นพบความเป็นลักษณะเฉพาะตน ท่ีมีเอกลักษณ์ ท้ังด้านรูปแบบ เทคนิควิธีการ
ตลอดจนสามารถน าไปพัฒนาเข้าสู่ ผลงานวิทยนิพน์ท่ีมีคุณภาพสูงต่อไป 
 
4.3 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ (ระยะที ่3) 

  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ถือเป็นการสร้างสรรค์ท่ีแสดงออกให้เห็นถึงกระบวนการคิด
และแก้ปัญหาของผู้สร้างสรรค์อย่างมีระบบข้ันตอน และวิธีการอันมีสาระประกอบไปด้วย  การน าทฤษฎี
ทางศิลปะมาเช่ือมโยง และผลการศึกษาการสร้างสรรค์ของศิลปินท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีตรง
ตามแนวคิดเพื่อช่วยในการพัฒนากระบวนการทางเทคนิค รวมถึงวิธีการน าเสนอให้มีความแยบยลลงตัว 
และมีคุณภาพในระดับท่ีน่าพอใจ การน าเสนอผลงานวิทยานิพธ์นั้นจึงจ าเป็นท่ีต้องผ่านการคัดกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์เพื่อช้ีแนะแนวทางพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เพื่อท าให้ผลงานมีคุณภาพ 
และผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้า และพัฒนากระบวนการทางเทคนิคให้เป็นลักษณะเฉพาะตนมากท่ีสุด จนเกิด
เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพมีความสมบูรณ์ทางด้านเนื้อหาเทคนิควิธีการน าเสนอดีงจะเห็นได้จากผลงาน
ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 



   4.3.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 

 
ภาพท่ี 40 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1   

ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 
           ช่ือภาพ   ศรัทธา 1 
            เทคนิค     การติดสต๊ิกเกอร์ลงบนอะคริลิก 

                    ขนาด      158 x 154 ซม. 
           ท่ีมา :  ผู้สร้างสรรค์  ภายใต้โครงการวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา ปีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 
 

 
บนทางท่ีดีงาม และเลือกใช้ดอกบัวแทนการประนมมือ อันเป็นการน้อมรับธรรมของพุทธองค์ อันเป็น 



ความคิดผลงานวิทยานิพนธ์     
  ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมะของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นค าสอนท่ีขัดเกลาจิตใจ

ของมนุษย์ให้ด ารงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีงาม อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาตามหลักพุทธ
ศาสนา ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกน าเอาสัญลักษณ์สามเหล่ียม ท่ีโปร่งแสงเพื่อแสดงออกถึงความบางเบา 
บริสุทธิ์ เปรียบได้ด่ังกลีบดอกบัวท่ีน ามาบูชาพระ และเลือกใช้อะคริลิกสีทองแทนความสูงค่าของความ
ศรัทธาท่ีพุทธศาสนิกชนมีต่อพุทธศาสนา ดังนั้นการน าแนวคิดเรื่องความศรัทธาจึงเป็นเหมือนแสงสว่าง
แห่งศรัทธาท่ีปรากฎรูป ผู้สร้างสรรค์ได้ผสมผสานวัสดุจากความศรัทธา เช่น เทียนไข น ามาจุดแทนปัญญา
ของมนุษย์ท่ีใสสว่างเมื่อมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนา 
 
เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  

  ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้วัสดุอะคริลิกสีทอง และอะคริลิกใส ติดทับด้วยสต๊ิกเกอร์ท่ีพิมพ์ภาพ
ดอกบัว เพื่อน ามาซ้อนทับกันภายใต้รูปทรงสามเหล่ียมให้เกิดมิติด้วยสีและรูปทรงท่ีถูกซ้อนทับ 
 
วิธีการน าเสนอ   

  ผลงานส่ือผสม ในรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) อะคริลิกทอง, อะคริลิกใส พิมพ์
สต๊ิกเกอร์ดอกบัวปิดทับ แก้วน้ าบรรจุเทียนไข เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงแสงสว่างทางปัญญาของผู้ท่ีเข้าถึง
ธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   4.3.2 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 2 

 

 

ภาพท่ี 41 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2   
ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 

            ช่ือภาพ   ศรัทธา 2 
              เทคนิค     การติดสต๊ิกเกอร์ลงบนอะคริลิก 
                            ขนาด     120 x 110 ซม. 
               ท่ีมา :  ผู้สร้างสรรค์  ภายใต้โครงการวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา ปีท่ีสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 

 
เเนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์     

  ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมะของพระพุทธเจ้าท่ีตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้น
ศรีมหาโพธิ์ ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกใช้ใบโพธิ์ แทนธรรมะของพุทธองค์เพื่อเป็นเครื่องย้ าเตือนการด ารงตนอยู่



บนทางท่ีดีงาม และเลือกใช้ดอกบัวแทนการประนมมือ อันเป็นการน้อมรับธรรมของพุทธองค์ อันเป็น
ธรรมอันสูงสุด 
เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  

  ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้วัสดุอะคริลิกสีทองตัดเป็นรูปทรงต้นโพธิ์ อะคริลิกใสตัดเป็นรูปใบโพธิ์ 
สต๊ิกเกอร์พิมพ์ภาพดอกบัวติดทับบนอะคริลกใส เพื่อน ามาซ้อนทับกันภายใต้รูปทรงของใบโพธิ์ท าให้เกิด
มิติด้วยสีและรูปทรงท่ีถูกซ้อนทับ เทียนไข 

 
วิธีการน าเสนอ   

  ผลงานส่ือผสมติดต้ังกับพื้นโดยไม่ใช้ฐาน ในรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) โดยการ
สร้างพื้นท่ีเฉพาะ (Site Specific ) ท่ีแสดงถึงอารมณ์แห่งความศรัทธา ความสงบ ด้วยการใช้สัญลักษณ์
ทางพุทธศาสนา โดยใช้อะคริลิกใสรูปใบโพธิ์ร้อยเอนใสโรยลงมาจากผนังด้านบน เพื่อให้เกิดพื้นท่ีใน
อากาศ ท าให้ผลงานมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี  จุดเทียนไขเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดอารมณ์ร่วมกับ
ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         4.3.3 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 3 



                          

                             (ก)                                                       (ข) 

 
ภาพท่ี 42 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1   

ช่ือศิลปิน    อัญชิสา  ศรีสมุทร 
  ช่ือภาพ     ศรัทธา 3 

(ก) ภาพผลงานด้านข้าง 
(ข) ภาพผลงานด้านหน้า 

                             เทคนิค     การพิมพ์ภาพลงบนผ้าแก้ว  
                    ขนาด      แปรผันตามพื้นท่ี 
             ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์  ภายใต้โครงการวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา  ปีสร้างสรรค์พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
เเนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์     



  ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกศรัทธาจากค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นธรรมท่ีปฎิบัติได้จริง โดยการเลือกใช้ดอกบัวในการพิมพ์ลงบนผ้าแก้ว
แทนค่าการยอมรับ ซึ่งดอกบัวจัดเป็นดอกไม้ท่ีชาวพุทธใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า   

 
เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  

  ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้วัสดุผ้าแก้วพิมพ์ภาพดอกบัว อะคริลิกกระจกสีทองและอะคริลิกใสตัด
เป็นรูปใบโพธิ์ ตามขนาดท่ีต้องการ ผสมกับใบโพธิ์ทอง โพธิ์เงินท่ีใช้ส าหรับเสียบธนบัตร 

 
วิธีการน าเสนอ   

  มีการจัดวางผลงานโดยการแขวนผ้าแก้วจากฝ้าเพื่อให้ผ้าแก้วท้ิงตัวตามส่ิงท่ีมากระทบ เพื่อ
แสดงถึงการน้อมรับในธรรมะของพุทธองค์ โดยใช้การแขวนอะคริลิกกระจกสีทองและอะคริลิกใสรูปใบ
โพธิ์ เพื่อให้ก าจัดช่องว่างในผลงาน และน าเทียนไขใส่แก้วน้ าจุดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศให้ความรู้สึกเบา
สบายด่ังมีธรรมอยู่ในใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   4.3.4 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 4 ช้ินท่ี 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 43 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4   
ช่ือศิลปิน    อัญชิสา   

                                       ช่ือภาพ     ศรัทธา 4 
             เทคนิค     การประกอบวัสดุส าเร็จ 
           ขนาด        200x150 ซม. 

ท่ีมา : ผู้สร้างสรรค์  สร้างสรรค์เมื่อพ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา 
 
 



เเนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์     
  ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมะของพระพุทธเจ้าท่ีตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้น

ศรีมหาโพธิ์ จึงเลือกใช้ใบโพธิ์ และดอกบัว แทนธรรมะของพุทธองค์  
 

เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  

  ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้วัสดุอะคริลิกสีทองตัดเป็นรูปทรงวงกลมเพื่อสะท้อนธรรมจักรท่ีตัดด้วย
ไม้ MDFรูปทรงธรรมจักร และร้อยเรียงใบโพธิ์เงิน โพธิ์ทองลดหล่ันทับซ้อนกัน เพื่อให้เกิดมิติ 

วิธีการน าเสนอ   

  ผลงานช้ินนี้มีการห้อยแขวนธรรมจักรจากฝ้า และน าใบโพธิ์ห้อยแขวนจากตัวธรรมจักร จีงใช้
ความสูงของสถานท่ีเป็นหลัก มีการจัดวางอะคริลิกวงกลมท่ีพื้น เพื่อให้ผลงานสอดประสานระหว่าง
ธรรมจักรด้านบน 

สรุป 
  จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยนิพนธ์ ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา ภายใต้แนวคิดตามกรอบ

ทฤษฎีความศรัทธาทฤษฎีมนุษปรัชญา ทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ และลัทธิสัญลักษณ์นิยมในการ
สร้างสรรค์ผลงาน  จึงเกิดเป็นผลงานการสร้างสรรค์ ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา เพื่อปลูกจิตส านึกให้เห็น
ถึงคุณค่าของความดีงามของพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อศาสนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.4 การวิเคราะห์ผลงานวิทยนิพนธ์ ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา 
        ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ผลงานวิทยนิพนธ์ ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา 
 

เร่ือง การวิเคราะห์ 
1.วิเคราะห์แนวคิดด้วย 
ทฤษฎีความศรัทธา 
 

ผลงานช้ินท่ี 1-4  การสร้างสรรค์ผลงาน จิตวิญญาณแห่งศรัทธา โดยน า
แนวคิดทฤษฎีความศรัทธา จากหนังสือพุทธธรรม ศรัทธา หมายถึง มี
ความเช่ือ ความซาบซึ้ง ดวยมั่นใจในเหตุผลเทาท่ีตนมองเห็น เปนความ
มั่นใจใน 3 องคประกอบ คือมั่นใจวาเปนไปได มั่นใจวามีคุณคา และเราให 
อยากพิสูจนความจริง ศรัทธาท่ีแทจริงตามนัยทางพุทธศาสนาจึงมิใช
ศรัทธาท่ีใชอารมณจนลืมเหตุผล แตศรัทธาตองมีปญญาเปนตัวควบคุม ส
งเสริมความคิด วิจัยวิจารณจนคนพบเหตุและผล ไดทดลองปฏิบัติเพื่อ
พิสูจนใหประจักษความจริงแกตน  จนหมดสงสัยจึงเกิดศรัทธา ความเช่ือ
ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆ หรือเรียกวา พระรัตนตรัยอันเปนหัวใจส าคัญของพุทธ
ศาสนา จากแนวคิดดังกล่าว จึงท าให้ เกิดเป็นผลงานท่ีมี ลักษณะ 
แสดงออกถึงความศรัทธาท่ีพุทธศาสนิกชนมีต่อศาสนา โดยเน้นท่ีอารมณ์
ความรู้สึกบรรยากาศผ่านรูปแบบผลงานส่ือผสม อันประกอบไปด้วย 
ภาพถ่าย บรรยากาศแห่งความศรัทธาการกราบไหว้ ร่วมกับการน า
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา อันประกอบไปด้วยดอกบัว สามเหล่ียม ใบโพธิ์ 
ต้นโพธิ์ เพื่อแสดงถึงความศรัทธาตามหลักทฤษฎี  
                                                     

2.วิเคราะห์แนวคิดด้วย
กรอบทฤษฎีมนุษย์
ปรัชญา 
 

ผลงานช้ินท่ี 1-4 การสร้างสรรค์ผลงาน จิตวิญญาณแห่งศรัทธา โดยน า
แนวคิดทฤษฎีมนุษยปรัชญารูดอล์ฟ สไตเนอร์ ว่าด้วยสมมติฐานเกี่ยวกับ
การคงอยู่ของวัตถุวิสัย , โลกของจิตและองค์ปัญญาซึ่งมนุษย์สามารถ
เข้าถึงได้ผ่านการพัฒนาภายใน  มนุษยปรัชญาเป็นวิถีแห่งความรู้ซึ่งมุ่ง
หมายจะน าทางจิตวิญญาณของมนุษย์ให้ไปเ ช่ือมกับจิตวิญญาณ  
มนุษยวิทยาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติช่วยให้เรามีความเข้าใจในมนุษย์
และโลกท่ีเราอาศัยอยู่ได้ในระดับหนึ่ง ปรากฏการณ์ทางกายภาพท่ี
มองเห็นเป็นเพียงด้านเดียวเท่านั้น ยังมีมิติทางจิตวิญญาณอยู่อีกด้านหนึ่ง 
ซึ่งจะต้องน ามาประกอบกันจึงจะครบถ้วน เติมเต็มสภาพความเป็นจริงท่ี
ด ารงอยู่ ในยุคสมัยแห่งวัตถุนิยมท าให้มนุษย์ถูกตัดขาดห่างไกลจากโลก
แห่งจิตวิญญาณ ขาดความสามารถพัฒนาพลังในจิต ซึ่งยังไม่ได้มีการ
น ามาใช้ในสภาวะส านึกปกติ ดังนั้น การท าความเข้าใจผลงานสร้างสรรค์  



        ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ผลงานวิทยนิพนธ์ ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา (ต่อ) 
 

เร่ือง การวิเคราะห์ 
2.วิเคราะห์แนวคิดด้วย
กรอบทฤษฎีมนุษย์
ปรัชญา 
(ต่อ) 
 

จิตวิญญาณแห่งศรัทธา จึงมีความจ าเป็นต้องใช้กรอบทฤษฎีปรัชญา
รูดอล์ฟ สไตเนอร์  ทฤษฎีมนุษย์ปรัชญา ซึ่งไม่สามารถแยกจิตวิญญาณ
ของวัตถุออกได้ ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงมุ่งเน้นการท าความอธิบายต่อ
ความหมายของสัญลักษณ์อันว่าด้วยจิตวิญาณ เช่น ดอกบัวตามความเช่ือ
ทางพุทธศาสนา เป็นดอกไม้ท่ีใช้บูชาพระรัตนตรัย ผูกพันจิตใจให้ระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังจะเห็นได้จากเวลาท่ีพุทธศาสนิกชน
ประนมมือ จะมีลักษณะเหมือนดอกบัวตูม การประนมมือแบบนี้จึงถือว่า
เป็นการสร้างสัญลักษณ์ ท่ีแสดงออกของพุทธศาสนิกชนถึงความนอบ
น้อมคารวะ ประดุจน าดอกบัวถวายต่อพระพุทธเจ้าด้วยมือตนเอง 
นอกจากการประนมมือเพื่อเป็นการคารวะแล้วยังถือเป็นการยกมือขึ้น
เป็นการยอมรับอันแสดงออกถึงความศรัทธาเพราะมนุษย์ต้องการหาท่ียึด
เหนี่ยว และมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม การส่งถ่ายความเช่ือความคิด
ความศรัทธาจึงมีความจ าเป็นและเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมต่างๆของ
โลกดังนั้นทฤษฎีมนุษย์ปรัชญา จึงสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ถึงความ
ผูกพันจนแยกไม่ออกของมนุษย์กับความเช่ือและความศรัทธา ดังค ากล่าว
ของอิมมานูเอล คานต์(Immanuel Kan) ท่ีแสวงหาความจริงจากการ
ของการรับรู้จากกายไปสู่การรับรู้ทางจิต ท้ังท่ีเป็นนามธรรมอันเป็น
ความรู้สึกภายในจิตใจแต่มนุษย์ สามารถสร้างสัญลักษณ์ให้กลายเป็น
รูปธรรมท่ีใช้ส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้พ้นจาก
ความทุกข์ความไม่รู้อันน าไปสู่ความศรัทธาอันยาวนาน 

3.ทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์นิยม ( 
Symbolic Interaction ) 

ลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) เป็นปฏิกิริยาต่อลัทธิธรรมชาตินิยม 
(Naturalism) และ ลัทธิ สัจจะนิยม (Realism) เป็นการ ท่ี ต่อ ต้ าน
กระบวนการอุดมคตินิยมท่ีพยายามจับความเป็นจริงอย่างละเอียดและ
พยายามยกระดับความธรรมดาขึ้นมาเหนืออุดมการณ์ กระบวนการ
เหล่านี้สนับสนุนความคิดทางเจตภาพ (spirituality ), ทางจินตนาการ 
และทางความฝัน ทางท่ีน าไปสู่สัญลักษณ์ คือวัตถุทางสังคม ท่ีถูกใช้เป็น
ตัวแทน หรือ ส่ิงแทน ท่ีผู้คนในสังคมเห็นพ้องว่าสัญลักษณ์นั้นสามารถ 



        ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ผลงานวิทยนิพนธ์ ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา (ต่อ) 
 

เร่ือง การวิเคราะห์ 
3.ทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์นิยม ( 
Symbolic Interaction ) 
(ต่อ) 

แทนได้ สัญลักษณ์ช่วยให้มนุษย์สามารถจินตนาการถึงความจริงเชิง
อภิปรัชญา โดยผ่านการสร้างสัญลักษณ์หรือภาพแทนท่ีเป็นตัวกระตุ้น
เร้า ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความศรัทธาต่อชุมชน ต่อสังคมอันเป็นผลท่ี
เกิดจาก ความทุกข์ ท าให้ผู้คนมุ่งแสวงหาส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ดังจะ
เห็นได้จากการสร้างรูปเคารพขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เพราะปัจจุบันพระพุทธเจ้าเป็นเพียงความเช่ือ หามีตัวตนไม่ดังนั้นผู้คน
จึงสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นตัวแทนเสมือนเป็นการเครื่องเตือนใจให้
มนุษย์นึกถึงค าสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้น สัญลักษณ์จึงนับว่ามี
ความส าคัญมาก เพราะหากขาดซึ่งสัญลักษแล้ว ก็จะขาดซึ่งภาพลักษณ์
ของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้ไม่สามารถปรากฎเป็นรูปธรรมได้ การ
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จึงมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างสัญลักษณ์ 

3.วิเคราะห์แนวคิดตาม
หลักทัศนธาตุอันประกอบ
ไปด้วย  
3.1 รูปทรง 

 
 
 
 
 

 
 
 
รูปทรง ผลงานช้ินท่ี 1  
- รูปทรงสามเหล่ียม ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสามเหล่ียมท่ีเปรียบได้ดัง
ไตรลักษณ์ มีลักษณะท่ีแสดงถึงความมั่นคง การใช้อะคริลิกตัดรูปทรง
สามเหล่ียมหลายช้ินจัดเรียงลดหล่ันประกอบกัน 
-ดอกบัว แทนความรู้สึกในการประนมมือ 
 
 
รูปทรง ผลงานช้ินท่ี 2  
-ต้นโพธิ์ทอง ได้รับแรงบันดาลใจจากการตรัสรู้ธรรมของพุทธองค์  
-ใบโพธิ์ ได้ปรับเปล่ียนลักษณะรูปทรงของผลงานให้มีโครงสร้างเป็นใบ
โพธิ์ และต้นโพธิ์ขนาดจ าลอง 
-ดอกบัว น ามาเป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นตัวแทนของการสัการะบูชา ผู้
สร้างสรรค์จึงได้เลือกบันทึกภาพดอกบัวจริงและน ามาขยายในมุมมองท่ีผู้
สร้างสรรค์เห็นว่างาม โดยการน ากลีบดอกบัวมาท าให้บางใสเพื่อให้ 
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เร่ือง การวิเคราะห์ 
3.วิเคราะห์แนวคิดตาม
หลักทัศนธาตุอันประกอบ
ไปด้วย  
 
 

 

 
 

 
รูปทรง ผลงานช้ินท่ี 2 (ต่อ) 
ความรู้ สึกถึงความบอบบาง บริสุทธิ์ เปรียบได้ ด่ังความศรัทธา ท่ี ผู้
สร้างสรรค์มีต่อพุทธศาสนา 
 
รูปทรง ผลงานช้ินท่ี 3  
- ดอกบัว น ามาเป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นตัวแทนของการสัการะบูชา โดยการ
น าภาพดอกบัวมาพิมพ์ลงบนผ้าตัดรูปทรงบางส่วนของดอกบัวในหลาย
ขนาดหลายมุมมอง และท ารูปทรงให้ดูมีความโปร่งใสเพื่อน ามาทับซ้อน
กันบนผ้าแก้ว เพื่อสร้างความรู้สึกประดุจสายธารของการช าระล้างจิตใจ
ให้ผู้พุทธศาสนิกชน ท่ีมีความศรัทธามีจิตใจท่ีใสสะอาดจากการช าระล้าง 
 
รูปทรง ผลงานช้ินท่ี 4  
 - รูปทรงของเครื่องหมายธรรมจักร มีลักษณะเป็นวงกลม เพื่อต้องการ
แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา  
-  วงกลมอะคริลิกสีทอง เป็นรูปทรงท่ีสมมาตรประดุจเหมือนลอย
กระเพื่อมของน้ า ท่ีโดนหินโยนใส่ การใช้อะคริลิกสีทองมาร่วมในงาน
ช่วยสร้างบรรยากาศและการสะท้อนท าให้ผลงานดูมีมิติได้มากขึ้น    
-  ใบโพธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของต้นศรีมหาโพธิ์  
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เร่ือง การวิเคราะห์ 
3.วิเคราะห์แนวคิดตาม
หลักทัศนธาตุอันประกอบ
ไปด้วย (ต่อ) 
3.2 สัญลักษณ์ในการ
สร้างสรรค์ 

 
 
 
ผลงานช้ินท่ี 1  
-ดอกบัวในทางพุทธศาสนาให้ข้อคิด ในเรื่องของการปฎิบัติตนเหมือนบัว
ส่ีเหล่า และ ผูกพันจิตใจให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
-สามเหล่ียมในทางพุทธศานาเปรียบได้ดังไตรลักษณ์ 
ผลงานช้ินท่ี 2  
-ส่วนต้นโพธิ์และใบโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ในการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
-ดอกบัวเปรียบได้กับการปฎิบัติตามหลักธรรม ท่ีว่าด้วยบัวส่ีเหล่า 
ผลงานช้ินท่ี 3  
-ดอกบัวเปรียบได้กับการปฎิบัติตามหลักธรรม การน้อมรับธรรมะเข้าสู่
ภายในสภาวจิตของผู้ศึกษาและปฎิบัติตามหลักค าสอนทางพุทธศาสนา 
ผลงานช้ินท่ี 4  
-ใบโพธิ์ แสดงถึงการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
-เครื่องหมายธรรมจักร เปรียบได้กับแกนยึดเหนี่ยวสภาพคุณความดี 
ความศรัทธาภายในจิตใจของมนุษย์ 

3.3 แสงและสี  

 

 
ผลงานช้ินท่ี 1  
-แสงไฟจากเปลวเทียน เป็นการก าหนดแสงท่ีได้จากเทียนไข เป็นการ
ประกอบให้ความรู้สึกถึงความสงบ โดยใช้แสงเทียนน้อยช้ิน เพื่อการลด
ตัดทอนสภาพแวดล้อม  
-สี เลือกใช้อะคริลิกกระจกสีทองแทนความสูงค่าของศาสนา 
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เร่ือง การวิเคราะห์ 
3.3 แสงและสี (ต่อ) 

 
 

ผลงานช้ินท่ี 2  
- มีการใช้แสงไฟจากเปลวเทียน เป็นการก าหนดแสงท่ีได้จากเทียนไข 
จ านวน 8ช้ิน  โดยเลือกใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ มรรค 8 ซึ่งแสง
เทียนท าให้เกิดความรู้สึกถึงความทรงจ าท่ีมีต่อผู้คนทางพุทธศาสนาท่ีมี
ต่อการเวียนเทียน  
- สี เลือกใช้อะคริลิกกระจกสีทองแทนความศรัทธาท่ีพุทธศาสนิกชนมีต่อ
พุทธศาสนา 
 
ผลงานช้ินท่ี 3  
-มีการใช้แสงไฟจากเปลวเทียนและแสงไฟจากสปอร์ตไลท์ เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกถึงความสงบภายในจิตใจของพุทธศาสนิกชน  
เหมือนกับแสงน าทางในชีวิต ซึ่งแสงไฟส่องผ่านผ้าแก้วแต่ละช้ินสอด
ประสานซ้อนทับกับรูปทรงของดอกบัว ท าให้ผลงานเกิดมิติอันเกิดจาก
การทับซ้อนของผ้าและแสงไฟเป็นตัวช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ
และศรัทธา  
-สี ดอกบัวสีชมพู แสดงการโอนอ่อนน้อมรับธรรมะ 
 
ผลงานช้ินท่ี 4  
-สีทอง แสดงความรู้สึกถึงความสูงค่า ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกน ามาประกอบ
ในงานบนรูปทรงของใบโพธิ์เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความศรัทธาท่ีผู้
สร้างสรรค์มีต่อพุทธศาสนา เพราะใบโพธิ์คือส่ิงแทนการตรัสรู้ธรรมของ
พระพุทธเจ้า  
-สีเงิน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นความเช่ือท่ี
พุทธศาสนิกชนปฎิบัติต่อกันมา   
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เร่ือง การวิเคราะห์ 
3.4 วัสดุ   

ผลงานช้ินท่ี 1-2,4 
-อะคริลิกกระจกสีทอง เป็นวัสดุท่ีมีลักษณะเด่นในเรื่องของความเหนียว 
โปร่งแสง สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพลาสติกชนิดอื่น โปร่ง
แสงมากกว่ากระจก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีความร่วมสมัยเข้ากับยุค
เทคโนโลยีแต่ยังคงไว้ซึ่งธรรมภายในจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานช้ินท่ี 3   
-ผ้าแก้วมีลักษณะโปร่งแสง ความหมายแทนน้ าท่ีไหลตกลงจากท่ีสูงเพื่อ
ช าระล้างส่ิงท่ีไม่ดีในจิตมนุษย์ตามค าสอนของพุทธศาสนา ผ้าแก้วมี
ลักษณะ พริ้วไพวตามแรงลมท่ีมากระทบ  
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เร่ือง การวิเคราะห์ 
4.เทคนิควิธีการ 

 

 

 

 
ผลงานช้ินท่ี 1 เป็นผลงานส่ือผสม มีการน าวัสดุ 2 ประเภท ประกอบด้วย
อะคริลิกและสต๊ิกเกอร์ ด้วยเทคนิคการซ้อนทับของสต๊ิกเกอร์บน
อะคริลิก เป็นการแสดงออกถึงการสร้างสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความ
ศรัทธา 
 
  
ผลงานช้ินท่ี 2 เป็นผลงานส่ือผสม มีการน าวัสดุ 3 ประเภท ประกอบด้วย
อะคริลิก สต๊ิกเกอร์ เทียนไข ใช้เทคนิคการซ้อนทับของสต๊ิกเกอร์บน
อะคริลิก และเทียนไขช่วยในการเพิ่มพื้น ท่ีแห่งศรัทธา  เป็นการ
แสดงออกถึงการสร้างสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความศรัทธา 
 
 
ผลงานช้ินท่ี 3 เป็นผลงานส่ือผสม มีการน าวัสดุ 4 ประเภท ประกอบด้วย
ผ้าแก้วความยาวผืนละ 6 เมตร จ านวน 8 ผืน เทียนไขผันแปรตามพื้นท่ี 
อะคริลิกกระจกตัดเป็นรูปใบโพธิ์ผันแปรตามพื้นท่ี  ใช้เทคนิคการ
ซ้อนทับของผ้าแก้วท่ีพิมพ์ลายดอกบัว เป็นการแสดงออกถึงการสร้าง
สัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความศรัทธา 
 
ผลงานช้ินท่ี 4 เลือกใช้วัสดุอะคริลิกสีทองตัดเป็นรูปทรงวงกลมเพื่อ
สะท้อนธรรมจักรท่ีตัดด้วยไม้ MDF รูปทรงธรรมจักรอันเป็นสัญลักษณ์
ของแทนความสมบูรณ์แบบของพระธรรม ขอบซี่ท่ีเช่ือมธรรมจักรไว้
หมายถึงความสมถะ และการร้อยเรียงใบโพธิ์เงิน โพธิ์ทองลดหล่ันทับ
ซ้อนกัน เพื่อให้เกิดมิติ 
 



4.5 การแก้ปัญหาผลงานวิทยานิพนธ์ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา 
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เร่ือง การแก้ปัญหา  
 

การแก้ปัญหาแนวคิด 
 

จากการสร้างสรรค์ผลงานชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา ผู้สร้างสรรค์ได้น า
ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธาในค าสอนขององค์
สมด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยถือศีล 5 เป็นท่ีต้ัง ขาดการวางใจเป็น
กลาง เมื่อหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับค าสอน ได้พบว่ายังมีหลักในการปฎิบัติ
ตนตามค าสอนอีกมากท่ีควรน ามาเป็นภูมิรู้ในแนวคิดของผลงานการ
สร้างสรรค์   

การแก้ปัญหารูปทรง 
 

ผู้สร้างสรรค์มีการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกจากรูปทรงของวัตถุต่างๆ 
เช่น ตู้ท่ีถูกปิดทอง มือของพระพุทธรูป และระยะต่อมาจึงใช้รูปทรงของ
สามเหล่ียม ผสมกับรูปทรงดอกบัว มาประกอบกันเป็นผลงานเพื่อให้ตรง
ตามแนวคิดมาท่ีสุดผู้สร้างสรรค์ได้ท าการศึกษาและทดลองวัสดุหลาย
ประเภทโดยน ามาประกอบสร้างทับซ้อนเพื่อให้เกิดมิติ ท้ังมิติจริงและมิติ
แบบลวงตา อันเกิดจากการสะท้อนของกระจกเงาสีทอง รูปทรงท้ังหมดท่ี
สร้างสรรค์ขึ้นเกิดจากการหยิบยกน าเอาสัญลักษณ์  ทางความเช่ือของ
พุทธศาสนา อาทิเช่น ดอกบัว ใบโพธิ์ สามเหล่ียม น ามาประกอบกันจน
เกิดเป็นผลงานท่ีแสดงออกถึงความศรัทธาและตรงตามแนวคิด เทคนิค
มากท่ีสุด  

การแก้ปัญหาเทคนิค
วิธีการ 

ได้แก้ไขรูปแบบการน าเสนอจากภาพ 2 มิติ เป็น 3 มิติ มีการเช่ือมต่อ
ผลงานระหว่างกัน โดยใช้การทับซ้อนของภาพถ่ายเป็นหลัก และจัด
องค์ประกอบของผลงานเพื่อให้แปรผันตามพื้นท่ี การจัดวางรูปทรงนั้นมี
การออกแบบให้แสงน้อยเพื่อคุมอุณภูมิของบรรยากาศ เหมือนกับอยู่ใน
อุโบสถ ซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับผลงานท่ีมีขนาดเล็ก สามารถ
ขยายขนาดได้จากการใช้แสงช่วยจนท้ายท่ีสุดผลงานเกิดความลงตัวเป็น
ผลงานลักษณะจัดวางในพื้นท่ีเฉพาะอันแสดงออกถึงความศรัทธา  
 

การแก้ปัญหาการ
น าเสนอ 

การแก้ปัญหาในการน าเสนอนั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองการจัดวางใน
หลายรูปแบบท้ังวางบนพื้น วางบนแท่น และห้อยแขวน เพื่อจ าลอง
ความรู้สึกของพื้นท่ีแห่งความศรัทธาในเวลาท่ีพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญ
อันเป็นเวลาแห่งความสงบ 



 

สรุป จากการสร้างสรรค์ผลงานชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา ได้มีการศึกษาค้นคว้าทดลองทางด้านแนวคิด
เทคนิควิธีการน าเสนอ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องลงตัวและแสดงออกถึงความศรัทธาในพื้นท่ีเฉพาะอัน
เกิดจากการใช้รูปทรงประกอบเข้ากับวัสดุอะคริลิก, ผ้าแก้ว ท าให้ผลงานมีลักษณะทับซ้อนกัน เกิดเป็นมิติ
จริง และมิติลวงตา ใช้แสงไฟเป็นตัวช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสงบและศรัทธา ตามแนวคิดของผู้
สร้างสรรค์  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปและประเมินผลงานการสร้างสรรค์ 

 
จากภาวะวิกฤติศรัทธาทางพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากผู้คนหลงอยู่ในวังวนแห่งกิเลสตัณหา ท่ีคอยยั่วยุจึง
ท าให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งความศรัทธา ตามกรอบทฤษฎี
ความความเช่ือ ความศรัทธา ความซาบซึ้งอันมีต่อพุทธศาสนาตามท่ีฮันสเบอรเกอร บี  ได้ท าการศึกษา
เรื่องศาสนา กับความพึงพอใจในชีวิต รวมถึงการรับรู้อันเป็นผลมาจากความซาบซึ้งท่ีได้รับจากความเช่ือ
ความศรัทธาจนก่อเกิดความสุขความสงบทางใจ และทฤษฎีมนุษย์ปรัชญา (anthroposophy), ท่ีกล่าวถึง
ความรู้สึกภายในจิตของมนุษย์ ท่ีต้องการเยียวยาความรู้สึกในด้านลบ ด้วยการหาทางออก โดยการหาส่ิง
ยึดเหนี่ยวจากส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้ปรากฎเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
(Symbolic Interaction) มาเป็นส่วนช่วยวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงงานได้ตรงตามแนวคิด
มากท่ีสุด  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นการสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา” (The Spirit of Faith) 
เป็นการสร้างสรรค์ท่ีแสดงออกถึงความศรัทธาของผู้สร้างสรรค์ท่ีมีต่อพุทธศาสนา อันประกอบไปด้วย
หลักธรรมค าสอนซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ปฎิบัติมีจิตใจท่ีสุขสงบ หลุดพ้นจากบ่วงแห่งความทุกข์  โดยผู้สร้างสรรค์
เลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพร่วมกับการน าวัสดุส าเร็จรูปมาผสมผสานเพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกแห่ ง
ความศรัทธา โดยหวังเพื่อยกระดับจิตใจให้มนุษย์เห็นถึงคุณค่าของหลักธรรม ค าสอนของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามากท่ีสุด รวมถึงพัฒนาคุณภาพจิตใจเสริมสร้างสภาวะความสุขท่ียั่งยืน 
 
5.1 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
   แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา  ภาวะวิกฤติศรัทธาทางพุทธ
ศาสนา อันเนื่องมาจากผู้คนหลงในวังวนแห่งกิเลสท่ีคอยยั่วยุ ท้ังจากทางส่ือสังคมออนไลน์ นิตยสาร 
แฟช่ัน การลอกเลียนแบบพฤติกรรมผิดๆ ความรุนแรงในสังคม ล้วนเกิดจากวัฒนธรรมกระแสใหม่ ท่ีหลีก
ถอยออกจากหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาหลักค าสอนพื้นฐาน คือ ศีล 5 ท่ีเคยยึดเหนี่ยวจิตใจของ
บุคคลให้ต้ังอยู่ในการกระท าดี เพราะพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในปัจจุบันก าลังตกอยู่ในภาวะ
วิกฤติอย่างร้ายแรง ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความวิกฤติมากขึ้นเป็นล าดับ โดยให้ความส าคัญกับอามิสบูชา
มากกว่าการปฏิบัติบูชาการท าบุญไม่ได้ท าด้วยจิตท่ีบริสุทธิ์ แต่เป็นการท าบุญด้วยความโลภเพื่อหวังได้มา
ในส่ิงต่างๆจากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า พุทธศาสนาท่ีเคยได้รับการเช่ือถือศรัทธา ได้ถูก
ท าลายลง จากน้ ามือมนุษย์ ผู้เรียกตนเองว่า มนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ และหลงลืมหลักค าสอนพุทธ 

 

 



แรงกล้าต้องการแสดงออกให้เห็นถึง คุณค่าแห่งความดีงาม ความสงบ ความเปี่ยมสุข อันเกิดจากความ
เล่ือมใสศรัทธาตามค าสอนของพุทธศาสนา และเป็นหลักการท่ีพุทธศาสนิกชน พึงปฎิบัติตาม ดังท่ี ฮันส
เบอรเกอร บี  ได้ท าการศึกษาเรื่องศาสนา อายุ ความพึงพอใจในชีวิตและการรับรูในแหลงความศรัทธาใน 

ศาสนา พบวา ความศรัทธาในศาสนาจะมีมากขึ้นตามอายุท่ี เพิ่มขึ้น ความศรัทธาในศาสนาและ
การปฏิบัติเขารวมในศาสนา มีสวนส าคัญกับความสุขในชีวิต และการปรับตัวไดจากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น 
ความศรัทธาเป็นดั่งรากเหง้า ท่ีฝังรากลึกจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงอยู่คู่กับสังคมไทย แม้ช่วงเวลาจะเปล่ียนไป
มากแค่ไหนแต่ความศรัทธายังคงอยู่คู่กับผู้นับถือศาสนาพุทธสืบไป 
 
5.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  
   เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลจาก
ประสบการณ์จริง ผู้สร้างสรรค์ได้เฝ้าสังเกตุผู้คนจากพฤติกรรม การแสดงออกในการกราบไหว้บูชาส่ิงศักด์ิ 
การวิงวอนขอพร การอธิษฐาน การบนบานศาลกล่าว การบูชาวัตถุ ท่ีมีรูปแบบเหมือนกันโดยการสักการะ
ด้วยเครื่องหอม พวงมาลัย เงินทอง หรือ แม้กระท่ังน้ าแดง  ซึ่งส่ิงเหล่านี้จัดว่าเป็นอามิสบูชา คือ การบูชา
ด้วยส่ิงของ การท่ีมนุษย์หลงบูชาวัตถุนิยม ด้วยเหตุนี้ท าให้มนุษย์มุ่งตรงไปสู่หนทางท่ีผิดถอยห่างจากการ
ปฎิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษาจากภาคเอกสาร 
หน้าหนังสือพิมพ์ สภาวะการณ์ในปัจจุบัน น ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์เกิดแนวคิด ภาพร่างต้นแบบของ
การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค และวิธีการถ่ายภาพผสมผสานการสร้างเทคนิคพิเศษ ในด้านการย้อมสี
ภาพจนน าไปสู่การน าเสนอ ผลงานท่ีมีเอกลักษณะเฉพาะตน ร่วมกับการวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีความ
ศรัทธาและปรัชญาทางศิลปะ อิมมานูเอล คานต์ (Immanuel Kan) จนเกิดเป็นผลงานท่ีแสดงออกถึง
ความศรัทธาท่ีผู้สร้างสรรค์มีต่อพุทธศาสนาและมุ่งหวังท่ีจะกระตุ้นเตือนผู้คนให้เห็นถึงคุณค่าความศรัทธา
อันงดงาม ให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้นจนก่อให้เกิดผลความสงบสุขของสังคมอันเป็นภาพรวมของวัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาติสืบไป 
 
   สรุปกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการสร้างสรรค์ 
   ทฤษฎีความศรัทธา 
   ศรัทธา คือ ความเช่ือในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ หรือเรียกวา พระรัตนตรัยอันเป
นหัวใจส าคัญของพุทธศาสนา เปนความเช่ือท่ีมีเหตุและผล รวมท้ังตองมีปญญาก ากับไวอยูเสมอซึ่งความ
ศรัทธาท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ เป็นการหยิบยกเอาบรรยากาศและอารมณ์ความรู้สึกท่ีผู้สร้างสรรค์มี
ต่อพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นการน าเอาสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนามาสร้างสรรค์ ในแนวทางศิลปะจัดวางอัน
น าเอาแนวคิดทางความเช่ือและความศรัทธามาใช้จนก่อเกิดเป็นผลงานท่ีเน้นความสงบทรงคุณค่าอันเกิด
จากสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา 
 
 



5.3 การน าเสนอผลงาน  
   เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะส่ือผสม (Mixed Media) อันแสดงออกถึงความรู้สึกแห่ง
ความศรัทธาโดยผ่านรูปแบบการน าเสนอในแนวศิลปะจัดวาง (Installation art) ท่ีแสดงความรู้สึกอัน
พิเศษสงบร่มเยน็ ชักน าให้รู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีมนุษยศรัทธาในโพธิภายใต้ร่มเงาขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างพื้นท่ีเฉพาะเพื่อให้ผู้ชมผลงานมีอารมณ์ความรู้สึกของ
คุณค่าความศรัทธาท่ีฝังรากลึก ของพุทธศาสนิกชนไทยทุกคน  
 
5.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  
    ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนให้ผู้คนเห็นถึงความศรัทธาท่ีมีต่อค าสอนพุทธศาสนา เป็นส่ิงยึด
เหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ให้น้อมน าไปในทางท่ีดีงาม สร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งศรัทธา”  
(The Spirit of Faith) ในลักษณะของ ส่ือผสม (Mixed Media) 
    
5.5 ข้อเสนอแนะ 

  จากผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุด จิตวิญญาณแห่งศรัทธา เป็นการน าเสนอผลงานใน
รูปแบบสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคส่ือผสม (Mixed Media) ผสมผสานกับ ศิลปะจัดวาง (Installation 
Art) โดยใช้ภาพถ่ายเสมือนจริง , การประกอบวัสดุส าเร็จรูป หากมีการสร้างสรรค์ผลงานในช้ินถัดไปจะ
พัฒนาด้านการทับซ้อนของผลงานให้มีช่วงช้ันระหว่างกัน และจัดวางผลงานหลากหลายมิติมากขึ้น 
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 2561 
เทียนชัย  ต้ังพรประเสริฐ (2542) พิมพ์ครั้งท่ี 2 หนังสือองค์ประกอบศิลป์ 1 น. 32  
ไฟสาย LED (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2561 เข้าถึงได้จาก www.instructables.com 
ภัทิรา ศิริมานนท์  (2551).การศึกษาความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสัมพันธภาพกับผู้ร่วมวัย
 ของผู้สูงอายุ สารนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ   
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม. ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ (บรรณาธิการ).
 (2548) สูจิบัตร นิทรรศการย้อนหลัง ตายก่อนดับของ : การกลับมาของ มณเฑียร  บุญมา.  
 น.60 พิมพ์ครั้งท่ี 1  
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม. (2544) สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู
 เกียรติศิลปินแห่งชาติ จิตรสังขาร  น.67 พิชัย นิรันดร์ 
บริษัท อะคริลิค ควอลิต้ี จ ากัด อะคริลิค สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2561   

https://www.youtube.com/watch?v=yT2IFDTOsaE
http://swis.montfort.ac.th/html_edu/mcs/temp_informed/561.doc
http://swis.montfort.ac.th/html_edu/mcs/temp_informed/561.doc
http://www.instructables.com/


buddha.dmc.tv, (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560 เข้าถึงได้จาก
 http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กุสโลบายในการเข้าถึงพระรัตนตรัย.  
 html 
Wikipedia ธรรมจักร (ออนไลน์) สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 เข้าถึงได้
 จากhttps://th.wikipedia.or 
Josh  bulriss (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561เข้าถึงข้อมูลได้จาก 
 https://www.facebook.com/joshbulrissgallery/ 
Wolfgang Laib (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2561เข้าถึงได้จาก
 http://www.damnmagazine.net 
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ประวัติ 

 
ชื่อ – สกุล นางสาวอัญชิสา ศรีสมุทร     
วัน เดือน ปีเกิด 16  กุมภาพันธ์  2527 
ภูมิล าเนา    จังหวัดราชบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านเลขท่ี 83/246 ม.สัมมากรมีนบุรี  ซ.สามวา20  . 
  ถนน คลองสามวา แขวง บางชัน   เขต คลองสามวา  

กรุงเทพ 10510 
 
ประวัติการศึกษา  
ประถมศึกษา   โรงเรียนวัดเขาวัง จ.ราชบุรี 
มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (เครื่องปั้นดินเผา) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (ออกแบบพาณิชย์ศิลป์) 
ระดับปริญญาตร ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     คณะศิลปกรรม  วิชาเอก ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ระดับปริญญาโท   ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
    กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการท างาน 
2551    บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากัด 
2552    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (ฝึกสอน)    
2552-2554   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  
2554-2558   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 
       
ประวัติการรับราชการ  
รับราชการครั้งแรกเมื่อวันท่ี    16    เดือน   มีนาคม    พ.ศ.   2558 

ต าแหน่ง   ครูผู้ช่วย  โรงเรียน ราชวินิตบางแคปานข า  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กระทรวง ศึกษาธิการ 

ปัจจุบัน    รับราชการต าแหน่งครู โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


