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บทคัดยอ 

 

ประสบการณชีวิตและการเพาะบมทางอารมณความรูสึก ทําใหเกิดทัศนคติบางอยางตอ
สังคม ท่ีขัดแยงตอความงดงามภายในจิตใจ จากความทรงจําท่ีถูกโอบอุมดวยวัฒนธรรมเกาท่ีกําลัง
จะจางหายไปภายใตโลกท่ีผันแปร ในขณะท่ีความคิดเร่ิมแปลกแยกแตกตางกับสังคมไปทุกขณะ จึง
เกิดเปนการต้ังคําถามถึงความศรัทธาท่ีเคยมี เพราะแตเดิมเคยเชื่อมั่นหนักแนนวา “ศรัทธา” เปน
อุดมคติท่ีทําใหรูสึกเขมแข็งและม่ันคง เช่ือวาชีวิตไมควรส้ิน “ศรัทธา” และเช่ือวาอยูไมไดหากไร 
“ศรัทธา” แตบางคร้ัง “ศรัทธา” ท่ีไขวควาก็ไมอาจนําพาใหพนจากสภาพชีวิตท่ีเปนจริงไดเลย ใน
ดานการแสดงออกทางศิลปะขาพเจาสรางสรรคงานจิตรกรรมท่ีมีภาพถายเปนแบบในเบ้ืองตน ซ่ึง
จากทัศนะทางการมองเห็นผานเลนสกลองถายภาพนิ่งไดกลายเปนส่ือเช่ือมโยงระหวางภายนอก
และภายในจิตใจ อันเปนนามธรรมแฝงแสดงถึงความรูสึกนึกคิดของตนเอง โดยมีบุคคลๆ หนึ่งใน
ภาพเปนดั่งตัวแทนแสดงอารมณความรูสึกของขาพเจาในเชิงรูปธรรม 

ผลจากการศึกษาขาพเจาไดรับคําตอบท่ีเกิดจากกระบวนการคิดการปฏิบัติวา “ศรัทธา” ของ
ขาพเจาไมไดหายไปไหนแตเปนกระบวนการเรียนรูใหมท่ีทําใหหนักแนนใน “ศรัทธา” ยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การศรัทธาในตนเอง” เปนส่ิงท่ีขาพเจาไดเรียนรูและเขาใจอยางถองแท   
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ABSTRACT 
 
  Experiences in life and cultivation of feelings and emotions have given me a certain 
outlook on society that is in contrast with the beauty in my mind.  My memories of being brought 
up in the old ways of a culture that is about to fade away due to global changes at the same time 
that my ideas become more and more alienated from society, causes me to question the faith I 
once had, because I used to believe strongly and firmly that “faith” is an ideal that makes us feel 
steadfast and stable, that life should not be without “faith” and that one cannot live without 
“faith”; but sometimes holding on to “faith” is not enough to deal with the realities of life.  In my 
artistic expressions I create paintings initially from photographs.  Looking through the lens of a 
camera connects what is outside and what is inside my mind; this is abstract in nature and 
implicates my feelings and thoughts.  The person who appears in the images is like a substitute 
showing my feelings and emotions in a concrete manner.  

The result of this study is an answer I received through the process of thinking and 
practice, namely that my “faith” has not disappeared but has become a process of learning that 
makes my “faith” even more strong; especially “faith in myself” is what I have learned and now 
truly understand. 
 
 
 


