
นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ  “จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๒ เล่นสี”

ศิลปินรับเชิญ

๑.  บ�ำรุงศักดิ์ กองสุข

๒.  อนุเทพ พจน์ประสำท

๓.  ภูษิต กำญจนศิริปำน

๔.  ยุทธนำ วิวัฒน์เดชำกุล

๕.  ๗ ศิลปินกลุ่ม “ทักษิณาวรรต”

 ๕.๑  สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ๕.๒  ธำนี ชินชูศักดิ์ (จิด.ตระ.ธำนี)

 ๕.๓  ธณำเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ ๕.๔  ชัชวำล รอดคลองตัน

 ๕.๕  เอกสิทธิ์ จิรัตติกำนนท์ ๕.๖  กฤษณะ ชวนคุณำกร

 ๕.๗  วำสนำ สีสัง 

๖.  ยุทธนำ พงศ์ผำสุก

๗.  อลงกรณ์ หล่อวัฒนำ

๘.  ชินสีห์ จันทร์มณี

๙.  มหัทธนำ ปฐมสุข

๑๐.  บุญพันธุ์ วงศ์ภักดี

๑๑  ปรีชำ อินทร์คง

๑๒.  สมำชิกกลุ่ม “วำดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธำนี”

ที่มา

คนส่วนใหญ่มักยินดีใน “กำรเกิด” (ปฏิสนธิ) โดยมักเฉลิมฉลองวันเกิด เป็นต้น แต่ไม่ใคร่นึกถึง “ควำมตำย” 

(จุติ) โดยมำกไม่อยำกคิด ไม่อยำกจ�ำ ไม่อยำกรู้ ไม่อยำกเห็น หรืออยำกจะลืมๆ ไปเสีย แต่ชำวพุทธที่หมั่นศึกษำ

ธรรมะ ทรำบดีว่ำ ที่สุดรอบของกำรเกิดในแต่ละครั้ง คือ “ควำมตำย” โดยที่ใครหน้ำไหนก็ไม่สำมำรถปฏิเสธ หรือ

หลีกหนีให้รอดพ้นไปได้ ไม่ว่ำ มนุษย์ สัตว์เดรัจฉำน หรือแม้แต่บรรดำโอปปำติกะชั้นสูง อย่ำงเทวดำ พรหม ก็ตำม

บัณฑิตทั้งหลำย ย่อมเห็นภัย ควำมน่ำกลัวในสังสำรวัฏ (The Cycle of Rebirth) เพรำะสังสำรวัฏสำมำรถ 

“ปิดบัง อ�าพราง ซ่อนเร้น ไม่ให้เห็นโทษเห็นภัย ของตัวมันเองได้” บัณฑิตทั้งหลำย ฝึกฝนตนเอง ให้เห็นโทษ

เห็นภัยในสังสำรวัฏ ท่ำน “กลัวควำมเกิด” ท่ำนปรำรถนำจะข้ำมสังสำรวัฏ ไม่ยินดี ไม่ปรำรถนำใน “กำรเกิด” อีก



หลักการและเหตุผล

นิทรรศนำ ศิลปะ ธรรมะ “จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๒ เล่นสี” เป็นนิทรรศกำรกลุ่ม ที่จัดต่อเนื่องจำกนิทรรศนำ 

ศิลปะ ธรรมะ “จิด.ตระ.ธำนี เกิด จุติ ๑ วำดเส้น” ที่จัดเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๕ โดยเป็นนิทรรศกำรที่รวมรวม

ผลงำนศิลปะลำยไทย ทั้งจิตรกรรมและประติมำกรรม ที่ได้แรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนมำจำกปรัชญำ

พุทธศำสตร์ โดย ธำนี ชินชูศักดิ์ (จิด.ตระ.ธำนี) และเหล่ำศิลปินรับเชิญ กว่ำ ๔๐ ชิ้นงำน ซึ่งล้วนเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ 

น้องๆ จำกหลำกหลำยสถำบัน ที่มีโอกำสได้ท�ำควำมรู้จักผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ และในนิทรรศกำรคร้ังน้ี 

ยังเปิดโอกำสให้กับนักวำดภำพมือสมัครเล่น (มืออำชีพบำงส่วน) จำกกลุ่ม “วำดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธำนี” ที่ผมได้

แนะน�ำให้ควำมรู้เป็นวิทยำทำน เกี่ยวกับหลักกำรที่ถูกต้องในกำรวำดภำพลำยไทย ผ่ำนเว็บไซต์ “วาดเล่นๆ กับ 

จิด.ตระ.ธานี” www.jitdrathanee.com/Learning เป็นเวลำนำนกว่ำ ๗ ปี โดยครั้งนี้พวกเรำมีด�ำริร่วมกันที่จะจัด

แสดงผลงำนศิลปะและท�ำบุญร่วมกันอีกครั้ง โดยน�ำรำยได้ส่วนหนึ่งจำกกำรจ�ำหน่ำยผลงำนในนิทรรศกำร ร่วม

สบทบกองทนุผลิตส่ือธรรมทำน “ธรรมโฆษก์” โดย พระอาจารย์กฤช นมิมฺโล ส�ำนกัปฏบิตัธิรรมสวนป่ำ อ.ศรรีำชำ 

จ.ชลบุรี ที่จะนิมนต์ท่ำนมำแสดงธรรม ก่อนพิธีเปิดนิทรรศกำร

วัตถุประสงค์

๑. จัดแสดงผลงำนศิลปะของ จิด.ตระ.ธำนี และศิลปินรับเชิญ สู่สำธำรณชน

๒. เปิดโอกำสให้ผูมี้ใจรกัในผลงำนศลิปะไทย ทีม่ำจำกหลำกอำชพี หลำกฐำนะ ได้มโีอกำสแสดงผลงำนร่วมกนั

๒. ร่วมฟังพระธรรมเทศนำที่เป็นประโยชน์จำก พระอำจำรย์กฤช นิมฺมโล

๓. น�ำรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลงำน สมทบกองทุนผลิตสื่อธรรมทำน “ธรรมโฆษก์”

และ “มูลนิธิธำรศิลป์รักษ์จิตรกร” เพื่อช่วยค่ำรักษำพยำบำล ศิลปินอำวุโสที่เจ็บป่วย

๔. ให้ประชำชนได้ควำมรู้จำกเสวนำวิชำกำรศิลปะ (Art Symposium) เรื่อง “ต้นก�าเนิดลายไทย”

๕. เปิดโอกำสให้ผู้ที่สนใจลำยไทยได้ร่วมกิจกรรม workshop “วาดเส้น เล่นสี” ในทุกสัปดำห์

๔. เปิดโอกำสให้ประชำชนได้ร่วมเสพผลงำนศิลปะลำยไทย เพื่อยกระดับควำมรู้ด้ำนช่ำงศิลป์ไทย

ระยะเวลา และสถานที่จัดแสดง

จัดแสดงระหว่ำง วันศุกร์ที่ ๓ ถึง วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ สำทรซอย ๕ อำคำรธำรำสำธร ชั้น ๑ ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศกำร ศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สำธำรณชนเกิดควำมซำบซึ้งในผลงำนศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชำติ

๒. สำมำรถน�ำหลักธรรม จำกกำรแสดงธรรมะ มำประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหำในชีวิตประจ�ำวันได้

๓. สำธำรณชนได้ควำมรู้เพิ่มเติมจำกเสวนำวิชำกำรศิลปะ

๔. ผู้สนใจได้รับควำมรู้ด้ำนศิลปะลำยไทยเพิ่มเติม จำกกิจกรรม workshop 

๕. ได้ส่งต่อควำมเข้ำใจในธรรมะ จำกผลงำนศิลปกรรมภำยในนิทรรศกำรฯ สู่สำธำรณชน



เกี่ยวกับกลุ่ม “วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี”

กลุ่ม “วำดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธำนี” เป็นชื่อกลุ่ม ที่น�ำมำจำกเว็บไซต์ชื่อเดียวกัน ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) คือ 

www.jitdrathanee.com/Learning โดยผมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยเป็นแหล่งแนะน�ำให้ควำมรู้เป็นวิทยำทำน แก่ผู้

สนใจวำดภำพลำยไทย หำกนบัเวลำจำกวนัเริม่ต้นเผยแพร่ครัง้แรก (๑๗ ม.ีค. ๒๕๕๑) มำจนถงึวนันี ้กก็นิเวลำนำน

ถึง ๗ ปีแล้ว มีสมำชิกส่งภำพวำดมำให้แนะน�ำ (ณ เวลำนี้) รวม ๑๘๓ คน และยังคงจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ อย่ำง

ต่อเนื่อง โดยยังไม่นับรวมผู้ท่ีเข้ำมำใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ลำยไทยด้วยตนเอง ซึ่งมีจ�ำนวน

มำกกว่ำสมำชิกที่ส่งภำพเข้ำมำให้วิจำรณ์ โดยสมำชิกกว่ำ ๘๐% เป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยศึกษำในสถำบันกำรศึกษำ

ศิลปะใดๆ มำก่อน แต่กลับมำจำกหลำกอำชีพ หลำกสถำบัน หลำกอำยุ เช่น ทนำยควำม ครู นักเรียน/นักศึกษำ 

ช่ำงไฟฟ้ำ คุณหมอ พยำบำล ฯลฯ และยังส่งภำพมำจำกทั่วประเทศไทย รวมถึงคนไทยในต่ำงประเทศอีกด้วย

แต่หำกจะนบัเฉพำะผูท้ีจ่บจำกสถำบนักำรศกึษำศลิปะ กเ็รยีกได้ว่ำน่ำจะมคีรบทกุสถำบนั ทีม่กีำรเรยีนกำร

สอนศิลปะในประเทศไทย อำทิ ช่ำงศิลป เพำะช่ำง ศิลปำกร รำชมงคล (คลอง ๖) เป็นต้น โดยสมำชิกที่มีอำยุน้อย

ที่สุดในกลุ่ม คือ ๙ - ๑๐ ขวบ สูงสุด ๕๓ ปี

สมำชกิโดยส่วนใหญ่ไม่เคยเรยีนศลิปะในสถำบนัใดมำก่อน คงอำศยัฝึกฝนเองด้วยใจรกั แบบครพูกัลกัจ�ำ แต่

เพรำะขำดพืน้ทีท่ีใ่ห้ค�ำแนะน�ำอย่ำงถูกต้อง ท�ำให้เวบ็ไซต์ “วำดเล่นๆ กบั จดิ-ตระ-ธำนี” กลำยเป็นแหล่งเรยีนรู้ศลิปะ

ไทยออนไลน์ ที่ยังประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องกำรควำมรู้ด้ำนศิลปะไทย เกินกว่ำที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ตั้งแต่ครำวแรกมำก

ก�าหนดการพิธีเปิดนิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ “จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๒ เล่นสี”

วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ตั้งแต่บ่ำยโมง เป็นต้นไป)

๑๓.๐๐ น.  - แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนในงำนนิทรรศกำร

๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - นิมนต์ พระอำจำรย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรมหัวข้อ

     “ปฏิบัติธรรมง่ายนิดเดียว” ประมำณ ๑.๓๐ ชม.

๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. - เสวนำวิชำกำรศิลปะ “ต้นก�าเนิดลายไทย” โดยศิลปิน และนักวิชำกำรศิลปะไทย

     อ.สุรชัย จงจิตงำม (คณะวิจิตรศิลป์ มช.) ปุรำณ วิวัฒน์ และ จิด.ตระ.ธำนี

๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.  - เข้ำสู่พิธีเปิดนิทรรศกำร

๒๐.๐๐ น.  - แขกผู้มีเกียรติชมผลงำนในนิทรรศกำรร่วมกัน

กิจกรรม workshop “วาดเส้น เล่นสี” ทั้งหมด ๒ ครั้ง

workshop “วาดเส้น เล่นสี ครั้งที่ ๑” วันเสาร์ที่ ๔ ต.ค ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- กิจกรรมวำดภำพบนตำลปัตรจำกโครงกำร “ธรรมะกลับตาลปัตร” 

 โดย พระอำจำรย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ  ธรรมสถำน “อำศรมน้อมสู่ใจ” อ.บ้ำนคำ จ.รำชบุรี

workshop “วาดเส้น เล่นสี ครั้งที่ ๒” วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ต.ค ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- กิจกรรมเพ้นท์เสื้อยืด “ลายการ์ตูนรามเกียรติ์ SD” 

 โดย ปุรำณ วิวัฒน์ (อ.ยุทธนำ วิวัฒน์เดชำกุล) และ จิด.ตระ.ธำนี


