
 

โครงการวิจัยการตีความคําสอนในพระพุทธศาสนากับการสรางสรรคศิลปะรวมสมัย 

วันท่ี : 28 กุมภาพันธ - 05 พฤษภาคม 2556 

สถานท่ี: หองนิทรรศการหลัก ชั้น 7 

 

สรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัยท่ีนําเอาปรัชญา แนวคิด คําสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเปนประเด็นใน

การศึกษา ตีความ โดยสรางเปนงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพ่ือสื่อสาร รูป (Images) 

และสัญลักษณ (Symbolic) ดวยงานศิลปกรรมรวมสมัย สรางความซาบซ้ึง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ 

ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม การนําสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสรางสรรคจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อ

ประสม และศิลปะแนวจัดวาง เพ่ือวิเคราะห และสังเคราะหสูประเด็นของความเจริญกาวหนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และปรัชญาท่ีปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว และใหอิทธิพลตอกันและกัน ถายทอดคําสอนในพระพุทธศาสนาใหกับ

ประชาชนท่ีดํารงชีวิตอยูในสังคมสมัยใหม เพ่ือสรางสรรคและหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยูรวมกัน

ของคนในสังคมปจจุบัน  

  

ผลงานศิลปกรรมมีสวนในการสรางสังคมและวางรากฐานทางปญญาแกวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน ท้ังระดับรากหญา 

และสังคมเมืองทุกชนชั้น ใหตระหนักถึงภูมิปญญาไทยในการสรางสรรค สรางวัตถุ สิ่งของ และงานศิลปะ 

วัฒนธรรมตางๆ รวมท้ังการพัฒนางานศิลปะรวมสมัย โดยนําเสนอสูสาธารณะ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

สรางพ้ืนท่ีในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรู ระหวางนักคิด นักปรัชญา ศิลปน และ ประชาชน โครงการวิจัย

ดานศิลปะเรื่อง “การตีความคําสอนในพระพุทธศาสนากับการสรางสรรคศิลปะรวมสมัย” จะกระตุนใหเกิดการ

เชื่อมโยงระหวางศาสนาและประชาชนหลากหลายกลุม โดยเฉพาะผูมีความรักความเขาใจในหลักธรรมคําสอนใน

พระพุทธศาสนาและมีการประพฤติตนอยูในขนบธรรมเนียมมาแตอดีตกับกลุมบุคคลรุนใหมในสังคม อาทิ เด็กและ

เยาวชน อาศัยการตีความเนื้อหาตางๆ ของพระพุทธศาสนาใหสอดคลองกับการดํารงอยูในวิถีปจจุบัน อันจะ

นํ าไปสู การ ศึกษาเรียนรู  เพ่ื อชี้ ป ระเด็นความ เป น ไปของการอยู ร วม กันอย างสั นติ สุ ข ในสั งคมไทย 
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กิจกรรมพิเศษ  

การบรรยายโดยศิลปนผูรวมโครงการวิจัย เรื่อง “ศิลปะ : ศิลปน : การวิจัยเชิงสรางสรรค” 

วันศุกรท่ี 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. – 17.00 น.  

ณ หองอเนกประสงค ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

  

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม  

โทร. 089-184-8855 

winmukdamanee@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Study of Buddhist Philosophy and the Creativity in Contemporary Art 

Date : 28 February - 05 May 2013 

Location: Main Gallery, 7th floor 

 

Each researcher ( artist)  creates 2 or 3 dimensional contemporary artworks that develop the 

concept from study and interpretation of Buddhist principal, philosophy and belief. 

Communicating through images and symbolic, the work conveys audiences to appreciate the 

context and relationship between Buddhist Dharma, nature, and modern materials. The idea is 

to analyze and synthesize how art, culture, and philosophy are rapidly changing and giving out 

influences among each other by using various media and materials that are assembled to 

produce the creations of paintings, sculptures, mixed media arts, and installation arts. The aim 

of the project is to pass on Buddhist teaching to people that will lead to the creation of more 

love and faith in today’s society. 

  

Art helps generate the intellectual foundation for the life of local people, including all the 

working class and other classes in the society. Traditional artifacts and culture remind people 

the local knowledge and wisdom.  They are developed to create contemporary art which is 

represented to the public in both national and international venues. The research project titled 

“A Study of Buddhist Philosophy and the Creativity in Contemporary Art” establishes space for 

education and exchanging of ideas between critics, thinkers, philosophers, artists and people. 

The project also connects religion to variety groups of people in many different generations, 

including the older generations who have great believe in Buddhism and the younger 

generations who prefer to develop the content of Buddhism in order to fit it into today’s way of 

living. 

http://en.bacc.or.th/event/A-Study-of-Buddhist-Philosophy-and-the-Creativity-in-Contemporary-Art.html


 

  

Special Event  

Artists Talk - “Art : Artist : Art Creative Research” 

On Friday, April 5, 2013, 2.00 p.m. – 5.00 p.m. 

At Multi-Function Room, 1st Floor, Bangkok Art and Culture Centre 

  

For more information 

Tel. 089-184-8855 

winmukdamanee@gmail.com 
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