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 My mind recognize and storage plenty of good and bad stories. They were 

accumulated to the confusion- awkwardness  with no discharge which causes instability 

of my mental functioning. This will result in negative emotions, thoughts and lifestyle. 

With this factors I tried to concentrate my mind to understand and see through my 

thoughts, feelings, executions and it can discharge from the pressure deep inside my 

mind. to make my mind  works  with the balance of my sense properly, I have to use it  

with this kind of art process 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Program of Visual Arts Graduate School,  Silpakorn University 

Student's signature……………………… Academic Year 2013 

Thesis Advisors' signature 1. …………….…… 2. ………………..… 3. …………………….. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขาพเจานอมรําลึกตอพระคุณของบิดา มารดาผูใหกําเนิดและอบรมสั่งสอนต้ังแตเล็ก

จนเติบใหญ ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย ปรัชญารัติกุล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รอง

ศาสตราจารยพัดยศ พุทธเจริญ ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐพล สุวรรณกุศลสง อาจารยที่ปรึกษารวม

ที่คอยใหแนะนําในเร่ืองแนวความคิดและการทํางานวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวง อาจารยอติยศ 

สรรคบุรานุรักษ ครูสอนศิลปะและรุนพี่ผูชี้นําแนวทางในการเรียนเสมอมา ขอขอบพระคุณ

คณาจารยทุกทานที่มอบความรูทั้งการเรียนและการใชชีวิต ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูกอต้ัง

มหาวิทยาลัยอันเปนที่รัก ความเสียสละของทานสรางพลังและกําลังใจแกขาพเจาเปนอยางมาก 

เพื่อนๆทุกคนที่ชวยเหลือในการติดต้ังผลงานและเปนกําลังใจจนผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ประสบ

ผลสําเร็จ  

 สุดทายนี้ขอขอบคุณผูคน สัตว ส่ิงของและธรรมชาติรอบขาง เร่ืองราวที่เคยประสบพบ

เจอมาในชีวิตทั้งดีและรายปจจัยทั้งหมดเหลานี้ลวนเปนส่ิงที่กอใหขาพเจาเกิดแรงบันดาลใจในการ
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 ขาพเจาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินไปของสังคมที่เต็มไปดวยเร่ืองราวมากมาย ซึ่งใน

การดําเนินชีวิตในแตละวันจะพบเจอปญหาและเร่ืองราวตาง ๆ มากมาย จนเกิดคําถามวาทําไม

โลกใบนี้จึงมีแตปญหาและความสับสนอยูตลอดเวลา ทั้งที่ความเปนจริงบางเรื่องราวบาง

ความรูสึกก็ไมใชส่ิงที่เราจะตองแบกรับส่ิงเหลานี้ไว  แตดวยความที่มนุษยมีธรรมชาติแหงการรับรู

และกักเก็บเร่ืองราวที่ไดผานพบในแตละชวงเวลาของชีวิตอันมีทั้งส่ิงดี-ราย ปะปนคละเคลากันไป 

เราจะจดจําส่ิงที่เราพบเจอในแตละวันไวในระบบความคิด และเมื่อเวลาผานไปส่ิงเหลานั้นก็แปร

เปล่ียนเปนความทรงจําที่มีทั้งสวยงามและโหดราย เรามีความรูสึกรวมกับแตละเร่ืองราวผาน

อารมณและความรูสึกสุข-ทุกข-รัก-ชังและอีกหลากหลาย ซึ่งเร่ืองราวและความรูสึกตาง ๆ เหลานัน้

เปนตัวแปรที่สงผลตอการดําเนินชีวิต เม่ือนานวันเขาทุกส่ิงที่เราเก็บรวบรวมไวภายในจิตใจไดทับ

ถมกันจนกอเกิดเปนความสับสนและแสดงออกมาผานความคิด และการกระทําจากเหตุทั้งหลายนี้

ทําใหขาพเจาตองการที่จะศึกษาและทําความเขาใจธรรมชาติของมนุษยโดยเร่ิมตนจากการสํารวจ

จิตของตนเอง 
  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในชีวิตประจําวันขาพเจาพบเจอกับผูคน-บรรยากาศ-สถานที่และเหตุการณตาง ๆ 

มากมาย ทั้งดี-ราย ปจจัยเหลานั้นสงผลใหเกิดสภาวะแหงความสุข-ความทุกข ความพึงพอใจ-

ความผิดหวัง ความชอบ-ความชัง เกิดข้ึนภายในจิตใจของขาพเจา เร่ืองราวและความรูสึกเหลานั้น

ถูกกักเก็บไวภายในตัวตนขาพเจาเร่ือยมา ความสุขที่ขาพเจาเคยพบเจอยิ่งกระตุนใหขาพเจาเกิด

ความโหยหาอยางไมหยุดหยอนจนแปรผันกลายเปนความทุกข สวนความทุกขที่เคยมีก็คงอยู

เหมือนรอยแผลเปน บางเร่ืองราวดูเหมือนจะเลือนรางไปจากความนึกคิดแตพอไดพบเจอส่ิงเรา

เร่ืองราวเหลานั้นก็พรอมจะกอตัวข้ึนใหมภายในหวงคํานึงของขาพเจา อีกทั้งสภาวะที่เกิดจากการ

ปรุงแตงของจิตถึงเร่ืองราวที่ยังไมเกิดข้ึนจริงทั้งความอยากมี อยากได อยากเปนที่นําไปสูความ

เพอเจอ ฟุงฝน ปจจัยทั้งหลายเหลานี้ไดทําใหเกิดความอัดอ้ัน-สับสนข้ึนในจิตใจซ่ึงสงผลกระทบ

ตอตัวขาพเจาในทางลบ ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงมองวาจิตมนุษยมีธรรมชาติแหงการกักเก็บ เรา
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เปดรับส่ิงตาง ๆ รอบตัวเขามาภายในจิตใจอันเปนพื้นที่เฉพาะตัวของแตละบุคคลและนําเอา

เร่ืองราวเหลานั้นมาปรับสรางเปนความรูสึก เรารับและสรางข้ึนใหมโดยแทบไมไดมีการระบายออก

ใหเกิดความสมดุล ซึ่งนั่นอาจเปนเพราะความซับซอนของการทํางานของจิตหรือความไมเขาใจใน

จิตของตนเองทําใหเราไมสามารถควบคุมสภาวะภายในจิตใจไดตามตองการ ทั้งนี้ขาพเจาจึง

พยายามสํารวจตนและจัดการกับจิตที่กักเก็บใหไดระบายออกดวยวิธีการที่ตอบสนองกับตัว

ขาพเจา 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 ขาพเจาตองการนําเสนอภาพสะทอนอันเกิดจากการสํารวจจิตที่อัดอ้ัน-ทึบตันของ

ตนเองอันถูกประกอบสรางข้ึนจากปจจัยรอบขาง ดวยการใชกระบวนการทางศิลปะทีต่อบสนองตอ

รางกายและจิตใจของขาพเจา (การเจาะ-ตอก) เปนเครื่องมือในการระบายออกซ่ึงขาพเจามี

วัตถุประสงคใหเกิดผลลัพธทั้งในทางนามธรรมและรูปธรรม  ในทางนามธรรมคือการไดปลดปลอย

ความอัดอ้ันภายในจิตใจของขาพเจา และการกําหนดจิตใหอยูกับการกระทําอันทําใหเกิดสติซึ่ง

อาจนําไปสูความเขาใจในตนเอง สวนทางรูปธรรมขาพเจาตองการสรางสรรคผลงานศิลปะที่แสดง

ถึงการสลาย-ระบายรูปทรงที่เปนรางกายแทนตัวตนของขาพเจา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผูชมให

เกิดความรูสึกและความตระหนักรวมกับส่ิงที่ขาพเจานําเสนอ หรืออาจเกิดความคิดที่ตางออกไป

ข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคล 

 
สมมุติฐานในการศึกษา 
 แนวความคิดของขาพเจาอันวาดวยการหาหนทางในการระบายออกซ่ึงจิตที่ทึบตันนั้น

เปนสาระในทางนามธรรม และความเปนสวนตัวขาพเจาซ่ึงการพยายามทําความเขาใจในเร่ืองอัน

เปนนามธรรมนั้นขาพเจาจึงตองใชวิธีการที่ตอบสนองตอการรับรูทั้งภายในและภายนอกของตัว

ขาพเจา การตอกและเจาะกระดาษสามารถกําหนดใหขาพเจาเกิดการพินิจตอประสาทสัมผัสใน

การเคลื่อนไหว (มือ) การมองเห็น การไดยิน อันสงผลไปสูการพยายามหยุดนิ่งอยางมสีติ พจิารณา

สํารวจเพื่อรูเทาทันการกระทํา-ความคิด-ความรูสึกของตนเองและสามารถจัดการกับจิตที่กักเก็บ

ใหไดระบายออกจนคลายจากสภาวการณที่กดดันของตัวขาพเจาโดยเกิดผลลัพธคืองาน

สรางสรรคที่แสดงออกถึงรูปรางของมนุษยที่ถูกสลายรูปทรงไปกับสภาพแวดลอมเปนส่ือในการ

แสดงทัศนคติของขาพเจาในเร่ืองความสมดุลแหงการรับรู (ภายนอกสูภายใน) และการปลอยวาง 

(ภายในสูภายนอก) เพราะปจจัยในการดํารงอยูของทุกสรรพส่ิงบนโลกคือความสมดุล (การเกิด-

ดับ การรับ-ให การพบ-จาก) จิตมนุษยก็เชนกัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

3 

ขั้นตอนของการศึกษา 
 ขาพเจาจําแนกข้ันตอนของศึกษาและการสรางสรรคดวยกระบวนการทางศิลปะอยาง

เปนระบบในรูปแบบดังนี้ 

 1. การศึกษา-วิเคราะห-ประมวลผลขอมูล 

  ขาพเจาศึกษาขอมูลจากการสํารวจและครุนคิดกับตนเองถึงปจจัยของเร่ืองที่

ตองการสรางสรรคและหาขอมูลในงานบทความ วรรณกรรม ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพุทธศาสนาท่ี

สอดคลองกับที่มาและปญหาของขาพเจาโดยประกอบรวมกับการศึกษาหาขอมูลรูปแบบทาง

ศิลปะตาง ๆ ที่สามารถตอบสนองกับวิธีการและเร่ืองราวที่ขาพเจาตองการแสดงออก 

 2. การสรางแบบราง 

  ขาพเจาสรางแบบรางดวยการถายภาพตนเองในรูปแบบคนเต็มตัว (Figure) และ

คัดเลือกภาพท่ีสอดคลองกับแนวความคิด เนื้อหาและมีความเหมาะสมในทางองคประกอบที่

ตองการ หลังจากน้ันจึงนําภาพถายที่คัดเลือกมาตกแตงสี-น้ําหนัก-แสงเงา ในกระบวนการทาง

คอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดความสมบูรณเหมาะสมกับการนําไปสรางสรรค 

 3. การขยายแบบราง 

  ขาพเจานําเอาภาพถายที่ผานการปรับแตงสมบูรณแลวเขาสูกระบวนการพิมพ

ดิจิตอล (Digital Print) โดยกําหนดขนาดของช้ินงานตามขนาดที่ตองการในที่นี้คือขนาดสัดสวน 

1:1 โดยประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับคนจริง และเลือกใชกระดาษที่ใหผลลัพธที่มีประสิทธิภาพใน

การพิมพ 

 4. การพิมพประทับดวยการตอก 

  ขาพเจาใชเคร่ืองเจาะหนัง (ตุดตู) เจาะกระดาษที่พิมพภาพถายของขาพเจาใหเกิด

รู ทะลุ โดยใชเคร่ืองเจาะหนังที่มีขนาดเล็กใหญปะปนกัน โดยสรางรองรอยลักษณะเปนวงกลม

หรือกึ่งวงกลมที่คอย ๆ ขยายขนาดจากแกนกลางทับซอนกัน โดยปรับขนาดและทิศทางตาม

ลักษณะรางกายหรืออวัยวะของขาพเจารวมทั้งลักษณะของแสงเงาในภาพ 
 
วิธีการศึกษา  
 1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากตนเองดวยการระลึกถึงเหตุการณ ผูคน สถานที่ ส่ิงรอบตัว

และมองถึงผลกระทบตอตนเองในทางความคิด อารมณ ความรูสึก การกระทํา 

 2. ศึกษาแหลงขอมูลงานวิจัย วรรณกรรม ภาพยนตร ทฤษฎีทางจิตวิทยา พุทธศาสนา 

ที่สอดคลองกับตนเอง 
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 3. ประมวลผลขอมูลอยางคราว ๆ ในลักษณะการจดบนทึก  

 4. รางแบบผลงานที่สอดคลองกับส่ิงที่ตองการนําเสนอ  

 5. ออกแบบทาทางและถายรูปในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการนํามาคัดสรรหาภาพที่

เหมาะในการนําไปใช นําภาพถายเขาสูกระบวนการพิมพดิจิตอลเปนขนาดเล็กสําหรับทดลอง

รูปแบบการเจาะในลักษณะตาง ๆ จนไดรูปแบบที่เหมาะสมและพึงพอใจ 

 6. เลือกภาพถายที่ตองการนําไปใชในงานจริงไปตกแตงสี-น้ําหนัก-แสงเงา ใน

คอมพิวเตอรผานโปรแกรมโฟโตช็อป (Photoshop CS5) 

 7. ขยายภาพรางตามขนาดที่ตองการดวยการพิมพดิจิตอล และเร่ิมลงมือปฏิบัติงาน

จริง โดยกําหนดลักษณะในการเจาะท่ีเหมาะสมกับภาพแลวเจาะโดยมุงเนนการกําหนดสติ 

ควบคุมรางกาย ความตองการในขณะนั้น และการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 8. วิเคราะหผลงานจากปญหาที่เกิดหรือความคลาดเคล่ือนจากส่ิงที่ตองการ เพื่อ

หาทางแกไข และหาแนวทางในการพัฒนาผลงานตอไป 

 9. ติดต้ังผลงานโดยคํานึงถึงขนาด องคประกอบ บรรยากาศของสถานท่ีติดต้ังและ

การมีปฏิสัมพันธที่จะเกิดข้ึนระหวางผลงานกับผูชม 

 10. เรียบเรียงรายงานการศึกษาและสรุปผลลัพธที่เกิดข้ึนทั้งหมด    

 
แหลงขอมูล 
 1. หนังสือที่เกี่ยวกับจิต-สมาธิ 

 2. ภาพยนตร 

 3. บทเพลงที่ตอบสนองความรูสึกของขาพเจา 

 4. ขอมูล-บทความตาง ๆ จากอินเตอรเน็ท 

 5. ประสบการณจากบุคคล เชน ตัวเอง เพื่อน ผูอาวุโส เปนตน 

 6. ตัวอยางผลงานของศิลปนที่มีความสอดคลองกับผลงานของขาพเจาซ่ึงเปนสวน

หนึ่งที่จะนําไปพัฒนาตอยอดใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 
อุปกรณที่ใชในการคนควา 
 1. กระดาษสําหรับพิมพภาพพิมพดิจิตอล (กระดาษการดเคลือบดาน 200 แกรม) 

 2. กลองถายภาพดิจิตอล 

 3. คอมพิวเตอร และ ซอฟตแวร Photoshop CS5 

 4. เคร่ืองพิมพภาพดิจิตอล (กระบวนการพิมพควบคุมโดยชางเทคนิค) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

5 

 5. อุปกรณเจาะหนัง (ตุดตู) และ คอน 

 6. ไมบรรทัด 

 7. มีดคัตเตอร 

 8. แผนไมกระดานสําหรับรองเจาะหรือเขียงรองตอก 

 9. กาวสเปรย 
 
การเสนอผลงาน 
 นําเสนอในรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation) ที่มีการกําหนดขนาดและจํานวนช้ินของ

ผลงานจะผันแปรไปตามพื้นที่ที่จะทําการติดต้ัง 
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บทที่ 2 
 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค 
 

 ส่ิงที่ขาพเจาไดพบเจอเรียนรูและศึกษาในแตละวันของชีวิตลวนเปนอิทธิพลใหกับ

ความคิดที่จะตอยอดไปสูการสรางสรรคผลงานไมวาจะเปนส่ิงที่ตัวขาพเจาต้ังใจรับหรือไมไดต้ังใจ

ทั้งหมดลวนกอตัวอยูภายในสํานึกของขาพเจาซึ่งนั่นสอดคลองแนวคิดของขาพเจาที่วา “มนุษยมี

ธรรมชาติแหงการรับรู – นํามาปรุงแตงและนําไปสูการสรางตัวตน” ขาพเจาจึงใชเร่ืองราวตางเหลานี้

มาพิจารณาประมวลผลและปรับใชกับผลงานศิลปะในสวนหนึ่ง  รวมไปพรอม ๆ กับการต้ังคําถาม

ตอตนเองวาเร่ืองราวตาง ๆ ที่กอตัวข้ึนภายในจิตของขาพเจาแทจริงแลวเกิดข้ึนเพราะคุณคาของ

ส่ิงเหลานั้นมากระทบตอการรับรูของขาพเจาหรือเปนเพราะตัวขาพเจาเองที่พาจิตตนเองไป

พันธนาการกับเร่ืองราวเหลานั้นเอง 

 
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ       

 ขาพเจามีที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจจากสถาปตยกรรมสิ่งของเคร่ืองใช 

ที่เกิดจากการสรางสรรคของมนุษยซึ่งมักจะมีการสรางชองหรือรูในการระบายความรอนหรือ

ทิศทางลมเพื่อการทํางานที่ราบร่ืนของสิ่งนั้น ๆ ซึ่งอาจหมายความไดวามนุษยมีความเขาใจใน

เบ้ืองตนในเร่ืองของความสมดุล ในการรับ-การกักเก็บและการระบายออกจากพ้ืนฐานความรูในทาง

วิทยาศาสตรหรือ ความรูในทางศาสตรอ่ืน ๆ  

 จากปจจัยขางตนทําใหขาพเจามองยอนมาที่ตัวเองที่มักเกิดความครุนคิดอยูกับตัวเอง

ถึงเร่ืองราวตาง ๆ ทั้งที่ผานมา-คงอยูและยังไมเกิดความคิดเหลานั้นส่ังสมอยูในสํานึกและจิตของ

ขาพเจาบางอยางชัดเจนบางส่ิงเลือนรางโดยที่ขาพเจาไมเคยพบวิธีในการจะระบายความรูสึกจาก

การรับรูเหลานั้นไดเลย    ขาพเจาจึงลองยกตนเองเปรียบเทียบกับส่ิงของหรือสถาปตยกรรมมี

ชองทางในการระบายเพื่อใหเกิดความสมดุลของภายนอกและภายในถาเปนเชนนั้นไดชีวิตของเรา

ก็คงจะงายข้ึน  

 แตในความเปนจริงจิตของมนุษยมีความละเอียดออนตางจากวัตถุซึ่งสามารถสราง

ลักษณะทางกายภาพเพื่อใชในการปรับสภาพของตนเองได    ขาพเจาจึงมีความคิดวาการจะ

ระบายความอึดอัดภายในจิตควรเกิดจากการสํารวจตนเองอยางมีสติและตระหนักถึงปญหา
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มากกวาวิธีแกไขทางกายภาพซ่ึงจุดนี้ขาพเจาไดใชกระบวนการทางศิลปะคือการเจาะกระดาษที่มี

รูปทรงของขาพเจาจนเกิดความโปรงอันเปนการระบายทางกายภาพเพื่อเปนตัวต้ังของการจดจอ

จิตในการสํารวจตนเองและหาทางออกใหกับจิตที่ทึบตัน 

 

ทัศนคติที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค 

 งานศิลปะโดยมากมักเปนการถายทอดเนื้อหาที่ศิลปนตองการแสดงออกลงบนผลงาน

โดยเร่ิมจากความวางเปลาไปสูเร่ืองราวที่เพิ่มเติมลงบนพ้ืนที่วางซึ่งเนื้อหาและแนวความคิดใน

ผลงานของขาพเจาเปนไปในทางตรงกันขามขาพเจาจึงหาแนวทางที่สอดคลองกับความคิดซ่ึงก็คือ

การเร่ิมตนผลงานจากการมีอยูของเร่ืองราวและรูปทรงและใชเทคนิคเจาะกระดาษในการทําลาย

รูปทรงใหนําไปสูความวางความโปรงใหมากที่สุดซึ่งเหตุผลที่ใชเทคนิคเจาะกระดาษเปนเพราะการ

เจาะซึ่งเปนกรรมวิธีที่มีความสอดคลองกับแนวความคิดในอันที่จะคนหายางส่ิงแตในทางตรงกัน

ขามส่ิงที่พยายามคนหากลับกลายเปนความวางเปลาและสามารถสรางผลงานโดยไมตอง

พยายามในการสรางสรรครูปทรงจนเกินความจําเปนและดวยความเรียบงายของกรรมวิธีทําให

ความคํานึงหลักในการทํางาน อยูที่การสํารวจตนเอง มากกวาการควบคุมเทคนิควิธีการโดยมีการ

ต้ังขอกําหนดในการเจาะเพียงเล็กนอยคือทิศทางในการเจาะที่ปรับเขากับสรีระรางกายของตัว

ขาพเจาอันเปนการพิจารณากายตัวเองไปพรอมกับพิจารณาจิตและลมหายใจ 

 
อิทธิพลจากประสบการณสวนตัว 

 การอยูลําพังคนเดียวของขาพเจามักมาพรอมกับการครุนคิดอยูเสมอ ทั้งการหันหลัง

กลับไปมองเร่ืองราวในอดีต ความผิดพลาด ความสุข ความทุกข และการมองลวงหนาไปสูอนาคต

ที่เต็มไปดวยความคาดหวังที่จะพบแตส่ิงดี ๆ ระคนไปกับการกลัวที่จะสูญเสียและกลัวการเกิด

ความทุกข  นานวันเขาเร่ืองราวตางเหลานี้ก็คอย ๆ เร่ิมมีผลตอความคิดและการดําเนินชีวิตของ

ขาพเจามากข้ึนเร่ือย ๆ ซึ่งก็พรอมไปกับที่มีเร่ืองราวใหมที่รับเขาจนเร่ืองราวตาง ๆ เหลานั้นสะสม

กันภายในจิตใจของขาพเจามากเกินไปและทําใหขาพเจาเร่ิมรูสึกวาตัวขาพเจาเร่ิมหลุดจากภาวะ

แหงปจจุบันอันเปนชวงเวลาเพียงส้ัน ๆ ชั่วพริบตา  ขาพเจาจึงเร่ิมหาวิธีจัดการกับการรับรูของ

ตนเองและการผอนคลายจากเร่ืองราวที่สุมทับกันภายในจิตใจและดํารงตนใหอยูกับปจจุบันขณะ

ใหมากที่สุด 
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อิทธิพลจากสภาพแวดลอม 
 การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสังเกตผูคนในสังคมหรือคนใกลชิดแทบทุกคน

มักเต็มไปดวยความสับสนและมีเ ร่ืองราวมากมายผานเขามาในแตละวันของชีวิต ทําให

ชีวิตประจําวันเต็มไปดวยความวุนวายทั้งที่ในความเปนจริงเร่ืองราวบางเร่ืองไมใชเร่ืองที่ตองจดจํา

หรือปลอยใหเร่ืองราวเหลานั้นเขามาสงผลกระทบกับจิตใจทั้งหลายเปนสาเหตุใหขาพเจาเกิด

คําถามถึงเร่ืองความเปนไปตาง ๆ ในทางลบของผูคนในสังคมอาจเปนผลมาจากการทํางานของ

จิตที่กักเก็บเร่ืองราวมากจนเกินความพอดี     
 
อิทธิพลจากวิทยาศาสตรและการสรางสรรคของมนุษย 
 มนุษยพยายามศึกษาหาความรูความเขาใจในหลักการทํางานของธรรมชาติอยูเสมอ

มาต้ังแตโบราณกาลจนปจจุบันความอยากรูเหลานั้นก็ไมมีทีทาวาจะหมดลงนักวิทยาศาสตร

พยายามนิยามกลไกในสรรพส่ิงมารูปแบบของสูตรคํานวณนักประดิษฐพยายามสรางนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐใหมที่ตอบสนองวิถีชีวิต  สถาปนิกและวิศวกรตองสรางส่ิงปลูกสรางที่สามารถคงอยู

อยางแข็งแรงมั่นคงโดยอาศัยการศึกษาทฤษฎีและการสังเกต   

 ซึ่งการสังเกตของตัวขาพเจาไดพบเห็นส่ิงของเคร่ืองใชสถาปตยกรรมที่มักมีชองหรือรู

ระบายจึงเกิดการต้ังคําถามถึงที่มาและประโยชนของมันจึงไดคนควาและพบวาการสรางการ

ระบายนั้นเพื่อปรับใชกับกลไกธรรมชาติที่เรียกวา “ความกัดดัน”  อันเปนแรงที่กระทําตอวัตถุปด 

เพราะฉะนั้นการมีอยูของส่ิงหนึ่งส่ิงใดลวนแตเปนการฝนกลไกของธรรมชาติทั้งส้ิน  มนุษยจึง

พยายามสรางวิธีการผอนคลายแรงกดดันเหลานั้นใหกับส่ิงปลูกสราง  อาคาร บานเรือนรวมทั้ง

ส่ิงของเคร่ืองใชที่ยังมีปจจัยในเร่ืองของการรักษาระดับอุณหภูมิอีกดวย การสรางการระบายใหการ

ทํางานของส่ิงตางนั้นสามารถดําเนินไปอยางราบร่ืน และคงอยูโดยเกิดความเสียหายนอยที่สุด  

ขาพเจาจึงมองวามนุษยพยายามทําเขาใจกับส่ิงตาง ๆ ที่ตนเองสรางเพื่อใหส่ิงนั้นออกมาอยาง

สมบูรณมากที่สุดเพื่อเปนการแสดงถึงสติปญญาและความรอบรูในส่ิงตาง ๆ แตกลับมองขามการ

ทําความเขาใจตนเองใหรูเทาทันความคิด  ความรูสึกการกระทําซ่ึงขาพเจาคิดวานาจะเปนสิง่แรกที่

มนุษยอยางเราควรจะทําความเขาใจเพื่อการดําเนินไปของชีวิตอยางราบร่ืน   

 
อิทธิพลจากทฤษฎีทางจิตวิทยา 
 จากทฤษฎีจิตวิเคราะหขอซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) ที่วาดวยพฤติกรรมและ

การแสดงออกทางบุคคลิกภาพของมนุษยนั้นมีความนาสนใจและสอดคลองกับเร่ืองที่ขาพเจา

ตองการศึกษาคือคําถามที่การกระทําตางของมนุษยที่แสดงออกมาในแตชวงเวลามีที่มาเกิดจาก
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อะไร ซึ่งคําตอบในทฤษฎีของฟรอยดก็บรรยายออกมาเปนหลายปจจัยไมวาจะเปนวัยเด็ก  

สภาพแวดลอม  เพศหรือสัญชาตญาณซ่ึงมีสวนหนึ่งที่ขาพเจามีความสนใจเปนอยางมากคือเร่ือง

การแบงจิตใจของเปนสามสวน คือ Id (Id:Identity) , Ego และ Super Ego โดยมีใจความโดยยอ

ดังนี้ 
 

 “ Id เกิดขึ้นมาพรอมกับชีวิตต้ังแตแรกเกิด เปนสวนของสัญชาตญาณและแรงขับตาง ๆ ซึ่ง

จะกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตอบสนองความตองการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจและลด

ความเครียดลงเชนความหิว ความตองการทางเพศ ซึ่งการแสดงออกอาจผานการสะทอนของ

อวัยวะโดยตรง สวนการแสดงออกทางออมคือการปลดปลอยออกในลักษณะความปรารถนา Id 

(Id:Identity) นี้เปรียบเหมือนสัญชาตญาณดิบในสัตวทั้งหลาย ไมมีการพัฒนาไมมีการ

เปล่ียนแปลง มันจะทํางานในระดับของจิตไรสํานึก 

           Ego เปนสวนที่ไดรับการพัฒนามาจาก Id (Id:Identity) เม่ือทารกเร่ิมมีปฏิสัมพันธกับโลก

ภายนอก บุคคลเร่ิมรับรูวาตนไมสามารถทําอะไรตามความตองการของแรงขับไดทุกอยาง เพราะ

โลกแหงความเปนจริงควบคุมเราอยูหนาท่ีหลักของ Ego คือ 1.รับรูความรูสึกท่ีเปนจริงที่ไดรับ

จากโลกภายนอกทดสอบและประเมินความรูสึกเหลาน้ี 2.ปรับตัวใหเขากับสภาพความเปนจริง

และขณะเดียวกันก็ตองทําใหตนเองมีความพึงพอใจดวย 3.เพ่ือควบคุมและสรางกฎเกณฑใหกับ

แรงขับทางสัญชาตญาณ  4.เพ่ือปองกันตัวเองไมใหถูกคุกคาม 

 Superego เปนสวนของคานิยมทางสังคมที่เด็กไดรับโดยการอบรมจากพอแมเพื่อให

ตระหนักรูวาพฤติกรรมแบบไหนเหมาะสมหรือไมเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ประกอบดวย 

Conscience คือมโนธรรม ความรูสึกผิดชอบชั่วดีซึ่งเกิดจากการถูกพอแมทําโทษและ Ego-ideal 

เกิดจากการทําส่ิงที่ดีและถูกตองแลวไดรับคําชม รางวัลหรือการยอมรับเปนคานิยมที่เรียนรูโดย

เด็ก ทั้ง Conscience และEgo-ideal จะมีความขัดแยงกับ id  โดยความขัดแยงจะเกิดในระดับ

จิตไรสํานึก”0

1 

 

 การวิเคราะหทางจิตวิทยาของฟรอยดทําใหขาพเจาเกิดความสนใจที่ศึกษาเร่ืองภายใน

ของตนเองอยางลึกซึ่งคํากลาวหนึ่งของฟรอยดกลาววา “พฤติกรรมของมนุษยถูกกําหนดข้ึนมา

จากจิตไรสํานึกและจิตสํานึก ทุกพฤติกรรมเกิดเพราะมีสาเหตุทั้งส้ินไมใชเกิดข้ึนอยางอิสรเสรี”  ทํา

ใหขาพเจายิ่งเกิดการต้ังคําถามวาหากเราทราบรูปแบบการทํางานของจิตเราแลวนั้นเราจะ

สามารถควบคุมใหจิตเราเองทํางานไดตามที่เราตองการไดหรือไม 

                                                            

 1 Em-orn Charoenporn [นามแฝง],  ทฤษฎีจิตวิเคราะห, เขาถึงเมือ่ 10 กุมภาพนัธ 

2557, เขาถึงไดจาก  http://www.l3nr.org/posts/331796 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อิทธิพลจากพุทธศาสนา 
 ในทางพุทธศาสนา สมาธิคือหนทางสูปญญาและความรูแจงดังคํากลาววา  “เวลาที่

จิตใจผองใสชุมชื่นเยือกเย็นเปนเวลาที่จะรูธรรม”1

2  ซึ่งคําวาธรรมในที่นี้ก็หมายถึงความจริงตาม

ธรรมชาติ การที่มนุษยจะรูเทาทันความคิด- ความรูสึก- การกระทํานั้นจึงควรเร่ิมจากการสราง

สมาธิใหกับจิตเพื่อที่จะรูธรรมชาติของตัวเองหลักธรรมเหลานี้ลวนเปนปจจัยต้ังตนสูการพิจารณา

ตนเองของขาพเจาแมงานสรางสรรคของขาพเจาอาจจะไมไดสอดคลองกับวิธีปฏิบัติแบบพุทธ

ศาสนาทั้งหมด  แตนี่ถือเปนแกนสําคัญในการศึกษาในระยะแรกของขาพเจา  

 
อิทธิพลจากดนตรี 
 จากการไดลองสํารวจตัวเองในระยะหนึ่งขาพเจาก็ไดพบวาหวงเวลาแหงการฟงเพลง

หรือเสียงดนตรีทําใหขาพเจารูผอนคลายและสบาย  ในที่นี้หมายถึงดนตรีบางประเภทหรือศิลปน

บางกลุมที่ตอบสนองตอความรูสึกของขาพเจาอันไดแก  
 Pink Floyd     
 Pink Floyd วงดนตรีวงนี้ถือกําเนิดข้ึนจากประเทศอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ 

สมาชิกรุนด้ังเดิมประกอบดวย 4 นักศึกษาคณะศิลปกรรม Syd Barrett ซึ่งทําหนาที่เปนมือกีตาร 

รองนํา และเขียนเพลง Roger Waters ทําหนาที่เปนมือเบส Nick Mason ทําหนาที่เปนมือกลอง 

และ Rick Wright ทําหนาที่มือคียบอรด Pink Floyd เปนวงดนตรีที่มีวิวัฒนาการทางดนตรี

ยาวนานถึง 30 กวาป แนวเพลงไดมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาทั้ง Psychedelics ,Symphonic 

Rock , Progressive Rock , Art Rock จงไปถึง Serious Music และผูนําของวงในแตละยุคซ่ึง

แตกตางกันไป2

3  

 บทเพลงหลายบทเพลงของ Pink Floyd มีความพิเศษในเร่ืองของบรรยากาศทีล่องลอย 

และทวงทํานองที่มีทั้งความไพเราะชวนฝน ความหมนหมองและความสงบสุขุมและทําใหเกิดมโน

ภาพแหงพื้นที่เฉพาะตัวของขาพเจาซ่ึงการฟงเพื่อการทํางานสรางสรรคของขาพเจาคือการตัด

ความสนใจในความหมายของเนื้อเพลงโดยเนนใหความสัมพันธกับบรรยากาศของดนตรี  ขาพเจา

จึงมักจะฟงและปลอยความรูสึกไปกับดนตรีประเภทนี้อยูเสมอในเวลาจิตไมสงบและฟุงซาน  

                                                            

 2 พทุธทาสภิกขุ, คูมือมนุษยฉบับสมบูรณ, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพ

ใจ, 2541), 161. 

 3 Dave White,  Pink Floyd,  accessed February 4, 2014, available from 

http://classicrock.about.com/od/bandsandartists/p/pink_floyd.htm 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 1 ภาพวงดนตรี Pink Floyd 

ที่มา: Hans Morgenstern,  As Pink Floyd reissue mania continues, allow me a few words 

on said band, accessed February 4, 2014,  available from http://indieethos.wordpress. 

com/2011/11/23/ as-pink-floyd-reissue-mania- continues-allow-me-a-few-words-on-said-

band/ 

 
 KITARO 
 คิทาโร เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ ค.ศ. 1953 มีชื่อจริงวา มะซะโนริ ทะคะฮะชิ ในเมือง3

โทะโยะฮะชิ จังหวัดไอจิ ประเทศญ่ีปุน ในครอบครัวชาวนาที่เลื่อมใสในลัทธิ6ชินโต 

 คิทาโรเปนนักดนตรีและนักประพันธดนตรีแบบ 7นิวเอจที่ใชเคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกส 

(8ซินทีไซเซอร) ในการสรางผลงานสําหรับนามแฝง "คิทาโร" (Kitaro) นั้นเพื่อน ๆ ต้ังใหในภายหลัง

ตามตัวละครตัวหนึ่งในภาพยนตรการตูน9คิทาโรทางโทรทัศนของญ่ีปุน  คิทาโรเปนนักดนตรีที่เรียน

ดนตรีดวยตัวเองถึงแมวาไมสามารถอานโนตไดเขาสามารถเลนเคร่ืองดนตรีไดหลายอยางเชน 

กีตาร, ซินธีไซเซอร, กลอง taiko, ฟลุต เปนตน3

4   

                                                            

 4 Domo Music Group,  Kitaro,  accessed February 4, 2014,  available from 

http://www.domomusicgroup.com/kitaro/ 

http://indieethos.wordpress.com/about/�
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1953�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99�
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 บทเพลงของคิทาโรมักเปนเพลงที่เนนบรรยากาศและใหความรูสึกถึงความยิ่งใหญของ

ธรรมชาติผานเสียงเคร่ืองดนตรีทั้งฝงตะวันตกและตะวันออก การเสพดนตรีของคิทาโรทําให

ขาพเจาเกิดความรูสึกบางอยางรวมเชนการสอดประสานกันของทําธรรมชาติอยางกลมกลืนและ

การปรับตนเองใหสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแวดลอมอันเปนตนความคิดในการทํางาน

ศิลปะของขาพเจา 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพศิลปน Kitaro 

ที่มา: 10The light of the Spirit KITARO, เขาถึงเมื่อ 4 กมุภาพนัธ 2557,  เขาถึงไดจาก

11http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=34445 

 

 จากการหาขอมูลในสวนดนตรีนี้ขาพเจาไดพบวาดนตรีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของ

รางกาย จิตใจและการทํางานของสมองในหลาย ๆ จนกลุมแพทยสมัยใหมในบางกลุมใชดนตรีเพื่อ

การบําบัดผูปวยซึ่งเปนผลทั้งดานรางกายและจิตใจดนตรีจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริม

การทํางานและการสํารวจตนเองของขาพเจา4

5  
 

                                                            

 5 แพง  ชนิพงศ, บําบัดรกัษาโรคไดดวยดนตรี,  เขาถงึเมื่อ 10 กุมภาพนัธ 2557, 

เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000086185  
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อิทธิพลจากศิลปกรรม 
 ขาพเจาไดใชอิทธิพลจากศิลปนอีกหลากหลายในการสรางสรรคผลงานดวยการ

ประมวลผลทั้งในดานแนวความคิด  เทคนิค รูปแบบแลวสังเคราะหจนเกิดเปนรูปแบบที่ตอบสนอง

ตอความรูสึกของตัวขาพเจาเอง  
 Noriko Ambe   
 ศิลปนหญิงชาวญ่ีปุนผูนี้สรางสรรคงานศิลปะจากกระดาษโดยเทคนิควิธีการตัดและ

การทับซอนกันของเนื้อกระดาษจนเกิดเปนงานที่มีความลึกยกตัวอยางเชนการนําเอานิตยสารมา

ตัดใหเกิดเปนโพรงลึก5

6ซึ่งสีของตัวนิตยสารที่มีความแตกตางกันไปในแตละหนาทําใหงานมีสีสันที่

สะดุดตารูปทรงที่ถูกตัดทับซอนกันทําใหเกิดความผิดเพี้ยนและเกิดความขัดแยง (Contrast) ใน

การมองเห็นภาพความจริงกับภาพที่ผานกระบวนการตัดอีกทั้งยังมีการนําเอาหนังสือสารานุกรม

ศิลปะใชเทคนิคสวนตัวของเธอในการสรางงานศิลปะเปน  “งานศิลปะที่สรางข้ึนจากหนังสือ

ศิลปะ”ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนมิติเชิงซอนที่นาสนใจหรือจะเปนการสรางประติมากรรมจากกระดาษ

โดยใชกระดาษท่ีตัดเปนรูปทรงประกอบซอนกันจนเปนลักษณะเหมือนหินแกะสลักซ่ึงจาก

การศึกษาผลงานของ Noriko Ambe  ทําใหขาพเจามีความสนใจในการสรางสรรคผลงานจาก

กระดาษซึ่งเปนวัสดุที่ขาพเจาเห็นวามีความนาสนใจและมีเสนห 
 

                                                            

 6 Noriko Ambe,  Artist Statement,  accessed March 8, 2014,  available from 

http://www.norikoambe.com/texts/artiststatement.html 
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ภาพที่ 3 ภาพผลงานของ Noriko Ambe ภาพที่ 1 

 ชื่อผลงาน o Perfect Lovers: Felix Gonzalez-Torres 

 เทคนิค 2 cut books 

 ขนาด 27.9 x 50.8 x 22.9 cm 

 ป 2010 

ที่มา:  Noriko Ambe,   Works Archive,  accessed March 8, 2014,  available from 

http://www.norikoambe.com/works/2010w0001p01.html 

http://www.norikoambe.com/works/2010w0001p01.html�
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ภาพที่ 4 ภาพผลงานของ Noriko Ambe ภาพที่ 2 

 ชื่อผลงาน Anatomy of Love: John Currin 

 เทคนิค Cut on Book, Plexiglass Case 

 ขนาด 36 x 79 x 5.8 cm 

 ป      2009 

ที่มา:  Noriko Ambe,   Works Archive, accessed March 8, 2014, available from 

http://www.norikoambe.com/works/2009w0009p01.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.norikoambe.com/works/2009w0009p01.html�
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 Roman Opalka   
 ศิลปนชาวคอนเซ็ปชวลชาวโปแลนด ผูนี้สรางสรรคศิลปะชุด “ภาพเขียนอันไมมีที่

ส้ินสุด  โดยใชหลักความตอเนื่องอยางงาย ๆ เขาสรางสรางผลงานช้ินแรกที่มีชื่อวา “1965/1- ∞ 

(รายละเอียด 1-35327)”   โดยเร่ิมจากการเขียนหมายเลข  1 ดวยสีขาวลงบนพื้นหลังสีดําตรงมุม

บนดานซายมือจากนั้นเพิ่มจํานวนข้ึนคร้ังละ 1 ลงบนแถวตัวเลขเรียงซอนกันไปจนถึงเลข 35327  

ผลงานชิ้นที่สองในชุดเดียวกันเร่ิมตนจากเลข 35328  จากมุมบนดานซายตอไปเร่ือย ๆ ผลงานทุก

ชิ้นในชุดนี้มีขนาดเดียวกันและใชเทคนิคเดียวกันในขณะเขียนภาพ  Roman Opalka จะ

บันทึกเสียงตัวเองขณะออกเสียงตัวเลขที่วาดลงบนผาใบดวยภาษาโปแลนดและเมื่อเสร็จงานจะ

เขาจะถายรูปเก็บไวเปนธรรมเนียมปฏิบัติในแตละวันจนถึงป 1998  ศิลปนก็ยังคงทํางานชุด  

1965/1-∞  ตอไปโดยไมมีการหยุดจนกระทั่งทุกเขาเสียชีวิตเขานับไปจนถึงเลขหาลานกวา ศิลปน

ไดบันทึกภาพการทํางานไวกวา 200 ภาพซึ่งสวนหนึ่งมีความผูกพันกับชีวประวัติของเขาอยาง

ใกลชิด ชวงเวลาที่ใชไปเปรียบเสมือนมรดกตกทอดที่ออกดอกออกผลปรากฏบนตัวงานกิจกรรม

การเขียนภาพยังดําเนินตอไปเพื่อใหใกลเคียงกับช่ือผลงานอันไมมีที่ส้ินสุดแมอายุอานามของ

ศิลปนจะลวงเลยไปเทาไรก็ตาม 6

7 Roman Opalka เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2011 ที่ประเทศ

อิตาลี7 8 

 จากการศึกษาผลงานของ  Roman Opalka  ขาพเจามีความสนใจในวิธีการอันเรียบ

งายของศิลปนประกอบกับการปฏิบัติงานอยางซํ้า ๆ อยางตอเนื่องที่ขาพเจามองวาเปนเสมือนการ

การปฏิบัติสมาธิที่ใหจิตจดจออยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางตอเนื่องจนเกิดสติและความสงบซึ่งเทคนิค

วิธีการเหลานี้มีความสอดคลองกับแนวความคิดของขาพเจาแมวาเนื้อหาที่แทจริงที่ศิลปนตองการ

นําเสนอจะไมใชเร่ืองสติหรือสมาธิจิตก็ตาม 

 

 

 

 

                                                            

 7 ดาเนียล มารโซนา,  คอนเซปชวลอารต,  แปลโดย อณิมา ทัศจันทร (กรุงเทพฯ: 

เดอะเกรทไฟนอารต, 2552), 84. 

 8 Caleb De Jong, Roman Opalka 1931-2011,  accessed March 2, 2014, 

available from http://www.thoughtsthatcureradically.com/2011/08/roman-opalka-1931-

2011.html 
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ภาพที่ 5 ภาพวิธีการทํางานของ Roman Opalka 

ที่มา: Roman Opalka,  Method Approach, accessed March 2, 2014, available from  

http://www.thoughtsthatcureradically.com/2011/08/roman-opalka-1931-2011.html 

http://www.thoughtsthatcureradically.com/2011/08/roman-opalka-%091931-2011.html�
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ภาพที่ 6 ภาพผลงานของ Roman Opalka ภาพที่ 1 

 ชื่อผลงาน 1965/1 - ∞ 

 เทคนิค ส่ีฝุนบนผาใบ 

 ขนาด 196  x 135 cm. 

ที่มา: Caleb De Jong,  Roman Opalka 1931-2011,  accessed March 2, 2014,  available 

from http://www.thoughtsthatcureradically.com/2011/08/roman-opalka-1931-2011.html 

https://plus.google.com/111090989179627326221�
http://www.thoughtsthatcureradically.com/2011/08/roman-opalka-1931-2011.html�
http://www.thoughtsthatcureradically.com/2011/08/roman-opalka-1931-2011.html�
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ภาพที่ 7 ภาพผลงานของ Roman Opalka ภาพที่ 2 

 ชื่อผลงาน Self-Portrait 

 เทคนิค ภาพถายขาว-ดํา 

 ขนาด 24 x 30.50 cm. 

ที่มา: Roman Opalka, Oeuvre Self-Portrait, accessed March 2, 2014, available from 

http://www.opalka1965.com/fr/autoportraits.php?lang=en 
 

http://www.opalka1965.com/fr/autoportraits.php?lang=en�
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บทที่ 3 
 

กระบวนการและองคประกอบในการสรางสรรค 
 

 ประสบการณที่ในชีวิตของแตละคนลวนมีความหลากหลายมีการพบเจอกับเร่ืองราว 

ส่ิงแวดลอมที่แตกตางกันไปตามแตวิถีของบุคคล เราไดพบเจอสิ่งที่กอเกิดผลกระทบทางจิตใจส่ิงที่

เราพรอมที่จะมีความรูสึกรวมมากมายในแตละชวงชีวิตตัวขาพเจาเองและศิลปนคนอ่ืนก็เชนกัน  

ความหลากหลายของประสบการณนั้นทําใหเกิดอัตลักษณมากมายในสังคม เรารวบรวมเร่ืองราว 

ประมวลผลและเกิดเปนการแสดงออกที่หลากหลายในสังคมตามแตหนาที่และบทบาทที่ตนมีใน

สวนของศิลปนก็มีความจําเปนในการคนหาวิธีการในการแสดงออกซ่ึงผลงานศิลปะ ปจจัย

แวดลอมตาง ๆ ในชีวิตที่ถูกหลอมรวมเกิดเปนแนวความคิดและทัศนคติ  ซึ่งพาหะในการกระจาย

มวลความคิดเหลานั้นใหเปนที่รับรูสูผูคนในสังคมนั้นก็คือกระบวนการทางศิลปะ  

 กระบวนการสรางสรรคผลงานจึงมีความสําคัญอยางมากในการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะ  ดวยวาแนวความคิดของศิลปนจะสามารถถายทอดสาระออกมาสูผลงานไดดีหรือไมนั้นก็

ข้ึนอยูกับการเลือกใชวิธีการ  เทคนิคและภาษาทางศิลปะอยางเหมาะสมโดยกระบวนการ

สรางสรรคนั้นตองผานข้ันตอนที่หลากหลายท้ังข้ันตอนการศึกษาคนควาขอมูล การประมวล

ความคิด การแสดงออกทางรูปธรรมและการแสดงออกดวยเทคนิควิธีการเพื่อผลงานศิลปะจะมี

ความสมบูรณและมีคุณคาในการนําเสนอ 

 
ขั้นตอนการประมวลความคิด 
 ขาพเจานําเอาแนวความคิดที่ตองการสํารวจจิตเพื่อรูเทาทันตนเองและหาหนทาง

ระบายใหกับจิตที่ทึบตันโดยอาศัยกระบวนการทางศิลปะที่มีความงายไมซับซอน (การเจาะ

กระดาษ)เปนตัวสรางสภาวะแหงความนิ่งสงบอันเปนชวงเวลาที่เหมาะสมกับการสํารวจและศึกษา

ตนเอง โดยสามารถแบงนัยยะทางความคิดไดออกเปน 4 สวนหลักไดแก 

 1. นัยยะทางความคิดที่แสดงออกผานรูปทรงซึ่งในผลงานของขาพเจาใชรูปทรงสรีระ

ของตนเองเปนตัวแทน ความเปนตัวตน ความมีอยูและจิตของตนเองอันเปนที่ต้ังแหงปญหา และ

เปนรูปทรงที่คนทั่วไปมีความคุนชินและพบเห็นอยูทุกวันเมื่อถูกมาปรับแตงคุณสมบัติในการ

มองเห็นก็จะเปนการงายตอการกระทบความรูสึกของผูชม 
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 2. นัยยะทางความคิดที่แสดงออกผานวิธีการเจาะ ซึ่งขาพเจาใชการเจาะกระดาษเปน

ตัวแทนของการกําหนดสติและลมหายใจ อีกทั้งเพื่อสรางความสอดคลองกับแนวความคิดที่

ตองการหาวิธีการระบายใหกับจิต การเจาะกระดาษใหทะลุจึงเปนการถายทอดความเปน

นามธรรม (การสรางสติและหาวิธีระบายจิต) สูความเปนรูปธรรม (ภาพถายที่ถูกเจาะจนเกิดความ

โปรง)  

 3. นัยยะทางความคิดที่แสดงออกผานการติดต้ังโดยการติดต้ังจะตองสรางความโปรง

ในการมองเห็น  การติดต้ังผลงานใหเกิดพื้นที่เฉพาะเกิดบรรยากาศและขนาดผลงานที่มีสัดสวน

เทากับคนจริงทําใหเกิดความรูสึกถึงการพบเจอกับผูคนในชีวิตประจําวัน 

 4. นัยยะทางความคิดที่แสดงออกผานวัสดุคือกระดาษที่มีความบอบบาง ฉีกขาดและ

เสียหายไดงายแตในความบอบบางของกระดาษก็มีความทึบมีคุณสมบัติในการหอหุม การปดบัง

ยกตัวอยางเชน ซองจดหมายที่ใชกระดาษเปนตัวปดบังสารที่อยูภายในจนกวาจะมีคนไปแกะหรือ

ฉีกขาพเจาจึงเปรียบกระดาษกับจิตที่มีความบอบบางงายตอการลมสลาย 

 
ขั้นตอนการศึกษาคนควาขอมูล 
 ในสวนของการคนควาในเชิงแนวความคิดขาพเจารวบรวมขอมูลจากการอานหนังสือ

และบทความตาง ๆ ที่มีความสอดคลองกับแนวความคิดที่ตองการจะนําเสนอทั้งในเร่ืองพุทธ

ศาสนา จิตวิทยา วิทยาศาสตรและประมวลผลขอมูลเหลานั้นออกมาในลักษณะการจดบันทึกเปน

ลายลักษณอักษรซึ่งเปนการงายของการวิเคราะหหาแกนของแนวความคิดที่ตนตองการจะ

นําเสนอ รวมถึงการแลกเปล่ียนทัศนคติกับผูอาวุโสที่พบประสบการณที่แตกตาง ศึกษาบริบททาง

สังคมอันเปนปจจัยกอใหเกิดการต้ังคําถามตอตัวขาพเจาเอง ศึกษาหาขอมูลจากเพ่ือนฝูงบางคนที่

มีปญหาเก่ียวกับอาการทางจิตและเคยผานการบําบัดเพื่อทราบถึงความรูสึกภายในกระบวนการ

ความคิดและสาเหตุของปญหาทางจิตรวมถึงการศึกษาตนเองถึงความรูสึกเบ้ืองลึกในหลาย

รูปแบบทั้งการทําสมาธิสนทนากับความคิด การเขียนความรูสึกออกมาเปนอักษร เพื่อสามารถ

กลับมาทบทวนถึงความรูสึกในแตละชวงเวลาของชีวิต 

 อีกสวนคือการศึกษาหาขอมูลในเชิงศิลปะทั้งในดานวิธีการขมวดสาระในการ

แสดงออกของศิลปน การถายทอดวาทกรรมของศิลปนหรือรูปแบบกระบวนการทางความคิดเพื่อ

ปรับใชกับเร่ืองราวที่ตัวขาพเจาตองการนําเสนอซึ่งนําไปสูการศึกษารูปแบบในการเผยแพรผลงาน

ศิลปะทั้งในเร่ืองเทคนิควิธีการทางศิลปะและการติดต้ังผลงานที่ใหผลลัพธสอดคลองกับเนื้อหาที่

ศิลปนตองการจะส่ือเพื่อใหเกิดแนวทางที่เหมาะสมกับผลงานของขาพเจามากที่สุด  
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การแสดงออกดานองคประกอบศิลปและการใชทัศนธาตุ 
 ขาพเจาใชภาพถายตนเองที่ไดคัดเลือกชิ้นที่มีความสมบูรณนํามาสรางสรรคผลงาน

โดยใชวิธีเจาะกระดาษ ใหเกิดชองไฟอยางเปนจังหวะลอไปกับรูปทรงของตัวขาพเจา ผลลัพธที่

ออกมาจึงเปนลักษณะของกระดาษที่พิมพภาพถายที่มีรูพรุนอยูในบางสวนของภาพหรืออาจจะ

มองเห็นเปนจังหวะของจุดที่เรียงตัวกันเปนน้ําหนักในภาพถายความชัดเจนของรายละเอียดของ

ภาพจะถูกลดทอนตามปริมาณการเจาะแตคงไวซึ่งลักษณะของรูปทรงรางกายมนุษยซึ่งการ

แสดงออกทางรูปธรรมของผลงานจะข้ึนอยูกับองคประกอบตาง ๆ ในการสรางสรรค  ดังนี้    
 1. รูปทรง 
  รูปทรงประกอบดวยรูปทรงจากการพิมพและรูปทรงจากการเจาะกระดาษ 

  1.1 รูปทรงจากการพิมพใชภาพถายเต็มตัวของตนเองในลักษณะเปลือยโดยเนน

ความชัดเจนของใบหนาและลําตัวเปนหลัก ใชมุมมองของการถายภาพมุมตรงผสมกับการถายมุม

เฉียง 45 องศาและเนนความเปนธรรมชาติอยางเรียบงายไมแสดงออกทางสีหนาหรืออิริยาบถใน

การเคลื่อนไหวรางกาย   

 
 

  
 

ภาพที่ 8 ภาพรูปทรงจากการพิมพ 
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  1.2 รูปทรงจากการเจาะกระดาษเกิดรูปทรงตามแมแบบของอุปกรณในการเจาะ

(วงกลม) ที่มีขนาดเล็กใหญสลับปะปนกันไปเรียงรอยจนเกินเปนลักษณะรูพรุนโดยมีทิศทางในการ

เจาะตามทิศทางการจัดวางองคประกอบของภาพถาย 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพรูปทรงจากการเจาะกระดาษ 

 
 2. จุดและเสน 
  จุดอันเกิดจากการเจาะกระดาษเรียงรอยกันในลักษณะอิสระอยางตอเนื่องรับกับ

สัดสวนของรูปทรงสรีระและมีการเวนชองไฟเล็ก-ใหญสลับกันไปเพื่อใหเกิดมิติที่แตกตางจาก

รูปทรงที่ไมไดรับการเจาะและใหในการมองเห็นสองรูปแบบคือหากมองในดานที่มีแสงสองก็จะ

มองเห็นรายละเอียดของรางการที่ถูกลดทอนดวยจุดที่เรียงตัวกันอยางสม่ําเสมอแตหากมอง

ผลงานในดานที่ยอนแสงจะมองเห็นจุดเรียงตัวกันเปนรูปทรงที่เปนรายละเอียดของลําตัวและ

ใบหนา 
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ภาพที่ 10 ภาพจุดและเสนที่เกิดจากการเจาะกระดาษ 
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 3. น้ําหนัก 
  น้ําหนักแบงออกเปนน้ําหนักจากการพิมพภาพถายและน้ําหนักที่เกิดจากการเจาะ

และการติดต้ัง 

  3.1 น้ําหนักจากการพิมพภาพถาย เปนน้ําหนักที่คอนขางเขมจากการปรับแตง

ภาพเนนน้ําหนักเทาและดําโดยพยายามอยาใหน้ําหนักในภาพมีความขัดแยง (Contrast) กันมาก

เกินไป เพื่อความรูสึกในทางนามธรรมที่ทําใหภาพเกิดความทึบและนิ่ง   

  
 

  
 

ภาพที่ 11 ภาพน้ําหนักจากการพิมพภาพถาย 

  

  3.2 น้ําหนักที่เกิดจากการเจาะและการติดต้ังการเจาะรูลงบนผลงานเปนการสราง

น้ําหนักขาว ใหกับภาพซึ่งจะเกิดน้ําหนักข้ึนอยางสมบูรณเม่ือไดรับการติดต้ัง น้ําหนักขาวที่เกิดข้ึน

ก็คือน้ําหนักจากบรรยากาศ พื้นผิวของพื้นที่ติดต้ังผลงานและแสงที่ลอดผานตัวผลงานที่มีความ

โปรงดังนั้นความเขมหรือออนของนําหนักที่เกิดข้ึนในผลงานจึงข้ึนอยูกับสถานที่ติดต้ังและปริมาณ

ของแสง   
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ภาพที่ 12 ภาพน้ําหนักที่เกิดจากการเจาะกระดาษและการติดต้ัง 

 
 4. พื้นผิว    
  4.1 พื้นผิวจากการถายภาพซึ่งเกิดข้ึนจากพื้นผิวจริงที่มีในรูปทรงที่ถาย (ตัว

ขาพเจา) เชนพื้นผิวของใบหนาหรือเสนผมประกอบกับคุณภาพของกลองถายภาพและการต้ังคา

ในการถาย    
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ภาพที่ 13 ภาพพื้นผิวที่เกิดจากการถายภาพ 

  

  4.2 พื้นผิวที่ เกิดจากเนื้อกระดาษซ่ึงในผลงานของขาพเจาที่ เนนน้ําหนักดํา

คอนขางมากเม่ือพิมพภาพลงบนกระดาษสีที่พิมพผสานกับเสนใยของกระดาษทําใหเกิดพื้นผิวบน

ภาพที่มีลักษณะคลายกํามะหยี่   

  4.3 พื้นผิวที่เกิดจากการเจาะกระดาษจากจุดที่เรียงตัวกันจํานวนมากจนเกือบเต็ม

พื้นที่ของภาพถายทําใหเมื่อมองจากระยะไกลจะมองเห็นภาพมี่พื้นผิวเปนจุดเล็ก ๆ กระจายอยูทั่ว

ผลงาน 

 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพพื้นผิวที่เกิดจากการเจาะกระดาษ 
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 5. สี 
  สีและบรรยากาศมีความสําคัญในการกําหนดอารมณของภาพขาพเจาตองการสีที่

ใหความรูสึกและบรรยากาศที่แสดงออกถึงความมืดทึบตันและคลุมเครือจึงเลือกใชลักษณะสีเอก

รงค (Mono Chrome) เปนตัวแทนของอารมณความรูสึกและจิตของขาพเจา 

 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพสีของผลงาน 
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 6. พื้นที่วาง 
  พื้นที่วางแบงเปนพื้นที่วางจากการติดต้ังผลงานและพื้นที่วางที่เกิดจากการเจาะ 

  6.1 พื้นที่วางจะเกิดจากการติดต้ังผลงานเนื่องจากผลงานสวนใหญใชการตัด

กระดาษเปนรูปทรง  จึงจะไมเกิดพื้นที่วางทางองคประกอบศิลปตามแบบงานที่ทําบนกรอบ

ส่ีเหล่ียมหรือเฟรมผาใบแตจะเกิดพื้นที่วางเมื่อนํางานไปติดต้ังในสถานที่จริงซึ่งก็คือบรรยากาศ

โดยรอบที่กระทํากับช้ินงาน 

 

 
 

ภาพที่ 16 ภาพพื้นที่วางจากการติดต้ังผลงาน (พื้นที่สีขาว) 

 

  6.2 พื้นที่วางที่เกิดจากการเจาะเปนการแทนคาในทางนามธรรมเปนเสมือนการ

การเวนระยะของการจดจอของจิตแสดงออกมาในลักษณะของชองไฟในการเจาะคลายกับการ

กําหนดลมหายใจเขา-ออก-เขา-ออกเชนเดียวกับในผลงานคือเจาะ- ปลอยพื้นที่วาง – เจาะ – 

ปลอยพื้นที่วาง 
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ภาพที่ 17 ภาพพื้นที่วางจากการเจาะกระดาษ 

 
ขั้นตอนการแสดงออกดวยเทคนิควิธีการ 
 ข้ันตอนการแสดงออกดวยวิธีการในผลงานของขาพเจาสามารถแบงออกเปน 4 

ข้ันตอนหลักอันประกอบดวยการถายภาพเพื่อใชเปนภาพราง กระบวนการพิมพภาพพิมพดิจิตอล 

กระบวนการตัดประกอบกระดาษ และกระบวนการแสดงออกดวยการเจาะ   
 1. การถายภาพเพื่อใชเปนภาพราง 
  ขาพเจาใชการถายภาพเปนกระบวนการสรางภาพรางโดยเลือกถายตนเองใน

ลักษณะภาพเต็มตัวหรือเนนความชัดเจนที่ศีรษะและลําตัวใหแสงเงากับรูปทรงใหเกิดความรูสึก

ลึกลับและดูทึบ ไมเนนการออกแบบทาทางดวยอิริยาบถตาง ๆ หรือการแสดงอารมณผานทางสี

หนาเมื่อไดภาพถายจํานวนมากตามตองการแลวจึงเขาสูกระบวนการเลือกสรรภาพที่มีมุมมองที่

นาสนใจและมีองคประกอบภาพที่เหมาะสมจะนํามาสรางสรรคผลงานนํามาตกแตงน้ําหนัก แสง

เงา ในงานหนึ่งชิ้นจะตองใชภาพสองภาพเพื่อนํามาประกบหนา-หลังจากนั้นสรางรองรอยการเจาะ

คราว ๆ โดยการใชวิธีพิมพภาพถายเปนขนาดเล็กแลวลงมือเจาะกระดาษเปนภาพรางโดยทดลอง

เจาะกระดาษในหลาย ๆ รูปแบบซึ่งใหผลลัพธที่ชัดเจนในระดับหนึ่งแตยังไมสมบูรณหลังจากที่ได

ชิ้นงานจําลองขนาดเล็กตามจํานวนที่ตองการแลวนํามาทดลองติดต้ังในพื้นที่จําลองที่ทําจาก

กระดาษชานออย  ปรับรูปแบบการติดต้ังผลงานใหมีความลงตัวแลวจึงถายภาพเก็บเปนขอมูล

สําหรับใชในการติดต้ังผลงานจริง 
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ภาพที่ 18 ภาพภาพถายขอมูล-ภาพรางที่ผานการแตงสี 

 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพแบบจําลองการเจาะกระดาษและการติดต้ัง 
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 2. กระบวนการพิมพภาพพิมพดิจิตอล   
  ดวยจุดประสงคที่จะใหผลงานเปนภาพเหมือนจริงและดูสมบูรณในทางการ

มองเห็นต้ังแตเร่ิมตนขาพเจาจึงเลือกใชวิธีการพิมพภาพพิมพดิจิตอลในการสรางสรรคผลงานใน

ข้ันแรกโดยการนําเอาภาพถายที่ไดเลือกสรรแลวมาขยายขนาดโดยเนนการต้ังคาขนาดผลงานให

เทากับสัดสวนคนจริงและต้ังคาความละเอียดของภาพถายใหเหมาะสมกับขนาดงานจริงจากนั้น

เขากระบวนการพิมพดิจิตอลซึ่งในกระบวนการพิมพนี้ตองควบคุมดวยชางทางเทคนิคโดยเร่ิมจาก

การพิมพงานทดสอบขนาดเล็กเพื่อตรวจคาสี น้ําหนักภาพเมื่อไดตามที่ตองการแลวจึงพิมพงาน

จริง ในการพิมพใชกระดาษสําหรับพิมพภาพดิจิตอล  200 แกรม ที่เปนกระดาษที่เคลือบน้ํายา

เฉพาะและเลือกกระดาษชนิดไมมันวาวเพื่อใหคุณภาพของงานพิมพออกมาสมบูรณทั้ง น้ําหนัก สี

และความคมชัดตามที่ขาพเจากําหนดไวอีกทั้งคุณสมบัติของกระดาษมีความบางเกิดรองรอยได

งายจึงตองเอาใจใสและทะนุถนอมในการใชสอดคลองกับความตองการตามแนวความคิด 

 

 
 

ภาพที่ 20 ภาพกระบวนการพิมพดิจิตอล 
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ภาพที่ 21 ภาพการต้ังคากอนการพิมพดิจิตอล 
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 3. กระบวนการตัดประกอบกระดาษ 
  นําภาพถายที่ผานกระบวนการพิมพดิจิตอลเรียบรอยแลวมาตัดตามรอยของรูปทรง

ดวยมีดคัตเตอรแลวนําภาพที่ตัดแลวมาประกบกันดวยสเปรยกาวชนิดติดถาวรจากนั้นใชมีดคัต

เตอรตัดตกแตงขอบงานใหเสมอกันเพื่อความสมบูรณพรอมสูกระบวนการเจาะ  

 
 

  

  
 

ภาพที่ 22 ภาพการตัดประกอบกระดาษ 
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 4. กระบวนการแสดงออกดวยการเจาะ 
  กระบวนการนี้ถือเปนกระบวนการหลักของการทํางานโดยเมื่อไดภาพถายที่ไป
ขยายดวยกระบวนการพิมพเรียบรอยแลวจึงเขาสูกระบวนการเจาะ เร่ิมจากการรางทิศทางในการ
เจาะในความคิดที่เกิดจากการมองเห็นโดยไมมีการเขียนเสนรางลงบนผลงานแลวจึงเจาะกระดาษ
ดวยตุดตูเร่ือย ๆ อยางสม่ําเสมอตามความโคงของรูปทรงและแสงเงาในภาพถายโดยตุดตูที่ใช
เจาะตองมีความคมเพื่อความเรียบรอยของรองรอยการเจาะและการทํางานที่ราบร่ืน ซึ่งหาก
อุปกรณที่ใชขาดความคมจะทําใหตองเจาะผลงานซํ้า ๆ ทําใหการกําหนดสติเปนไปอยางติดขัด
และอาจสรางรอยฉีกขาดใหกับตัวผลงาน      
  ระยะเวลาและความตอเนื่องของการเจาะสวนมากจะหยุดก็ตอเมื่อมีอาการปวด
ของมือที่จับตุดตูซึ่งเมื่อมีอาการบาดเจ็บข้ึนจากการทํางานจะทําใหความจดจอของเราไปยึดติดอยู
กับความเจ็บมากกวาจดจออยูกับงานจึงตองมีการพักงานบางเปนระยะวันใดทีม่สีมาธจิดจออยูกบั
งานสูงก็จะทําใหงานออกมาดีและราบร่ืน ซึ่งในชวงพักจากการเจาะก็จะนําเอาช้ินงานที่ทําลอง
ติดต้ังอยางคราว ๆ ดวยการแขวนเพื่อดูผลลัพธที่เกิดจากการเจาะและพยายามปรับแกหากมีจุดที่
ตองปรับปรุง 
 

 

  

  
 

ภาพที่ 23 ภาพกระบวนการแสดงออกดวยการเจาะกระดาษ 
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บทที่ 4 
 

แนวทางการสรางสรรคและพัฒนาผลงาน 
 
 การสรางสรรคผลงานศิลปะในทัศนคติของขาพเจาคือการทดลองหาวิธีการใหมอยู

เสมอเพ่ือแสดงออกซ่ึงเร่ืองราวและแนวความคิด ศิลปนจําเปนตองมีความชัดเจนในแนวความคิด

แตรูปแบบการนําเสนอยอมเปลี่ยนแปลงไปไดตามรสนิยม ประสบการณและชวงเวลาในชีวิต 

ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ดวยปจจัยของเวลาและการศึกษานั้นทําใหขาพเจาเลือกที่จะทํางานภาพ

พิมพดวยส่ือใหมการไมมีกรอบทางเทคนิคภาพพิมพทําใหขาพเจายิ่งตองพยายามหารูปแบบและ

ส่ือใหมตาง ๆ ดวยการลองผิดลองถูกอยูตลอดเพื่อวิเคราะหถึงขอดีและขอดอยของงานแตละงาน

อันจะเปนประโยชนในการปรับใชกับงานสรางสรรคของขาพเจาตอไปในภายภาคหนาใหมีความ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

  
ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555  
 ผลงานในระยะนี้เปนการทบทวนความคิดและเทคนิควิธีการที่ตอยอดมาจากผลงาน

ในชวงศิลปนิพนธระดับช้ันปริญญาตรีซึ่งเลือกใชภาพถายใบหนาและสวนประกอบบนใบหนาอัน

เปนส่ิงที่แสดงถึงความมีตัวตนของขาพเจาภาพใบหนาเหลานั้นเปนปจจัยต้ังตนในการกําหนดสติ

รูเทาทันตนเองและการกระทํา 
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน ระบาย 3 

 ขนาด 90 x 55 cm. 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2555 
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 ชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน ระบาย 4 

 ขนาด 90 x 55 cm. 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2555   
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 ชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน ระบาย 5 

 ขนาด 100 x 70 cm. 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2555  
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 ชิ้นที่ 4 

 ชื่อผลงาน ระบาย 8 

 ขนาด 180 x 120 cm. 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2555 
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ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 
 ผลงานในระยะนี้ขาพเจาไดพยายามเปล่ียนแปลงวิธีนําเสนอแตคงไวซึ่งแนวความคิด

เดิม ดวยความตองการจะสรางสรรคงานใหมีปฏิสัมพันธกับผูดูมากข้ึนจึงทดลองทํางานใหเปน

ลักษณะงาน Land Art คือสรางพื้นที่ใหคนดูงานในสัดสวนใหญข้ึนงานในชวงนี้จึงจําเปนตองให

ความสําคัญกับวัสดุที่แข็งแรงเพ่ือความมั่นคงในการติดต้ังขาพเจาใชแผนเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป

นํามาใชสรางสรรคผลงานและมีการเปล่ียนกระบวนการทํางานมากพอสมควรผลงานระยะนี้

ประสบปญหาทั้งในดานงบประมาณที่สูงผลลัพธที่เสร็จออกมาก็ไมเปนที่นาพอใจและเสีย

เอกลักษณเฉพาะตัวในงานขาพเจาคือความเบา ความโปรงซ่ึงเกิดจากเหล็กเปนวัสดุที่ดูหนาและ

แข็งกระดาง ผลงานระยะนี้จึงมีความบกพรองและขาดความลงตัวมากกวาระยะอ่ืน 

 
 

ภาพที่ 28 ภาพจําลองสามมิติผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 

2555 
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน Untitled 1 

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ซิลคสกรีนบนแผนเหล็ก 

 ป 2555 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 ชิ้นที่ 2 

    ชื่อผลงาน Untitled 3 

 ขนาด 119 x 85 cm. 

 เทคนิค ซิลคสกรีนบนแผนเหล็ก 

 ป 2555 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2555 ชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน Untitled 3 

 ขนาด 119 x 85 cm. 

 เทคนิค ซิลคสกรีนบนแผนเหล็ก 

 ป 2555 
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ผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 
 ผลงานในระยะนี้มีความสําคัญตอการพัฒนาไปสูงานวิทยานิพนธเปนอยางมาก

ผลงานในระยะนี้ขาพเจาไดเปล่ียนแปลงรูปแบบกลับมาสูการใชกระดาษอันเปนวัสดุที่ตอบสนอง

กับผลงานของขาพเจาไดดีที่สุดและเลือกใชภาพถายตนเองในลักษณะเปลือยจริงที่แสดงออกถึง

กายภาพของตนเองโดยปราศจากส่ิงปรุงแตงและใหความรูสึกรวมกับคนดูมากยิ่งข้ึนดวยขนาด

ภาพเทาคนจริง ภาพถายในผลงานระยะนี้ถูกนํามาตัดตอวางซอนกันเพื่อสรางมิติใหแกผลงาน

มากข้ึนและสามารถแสดงออกถึงแนวความคิดที่วาดวยเร่ืองของจิตอีกทั้งยังคงไวซึ่งคุณสมบัติเร่ือง

ความโปรงเบา-บาง 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ชิ้นที่ 1 

 ชื่อผลงาน มอง..ผานตน 3 

 ขนาด 190 x 120 cm. 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ชิ้นที่ 2 

 ชื่อผลงาน มอง..ผานตน 1  

 ขนาด 190 x 120 cm. 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ชิ้นที่ 3 

 ชื่อผลงาน มอง..ผานตน 4  

 ขนาด 190 x 100 cm. 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธระยะที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ชิ้นที่ 4 

 ชื่อผลงาน มอง..ผานตน 11  

 ขนาด 180 x 80 cm. 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 
 ผลงานวิทยานิพนธ “คน....ตัวตน” เปนการแสดงออกรูปธรรมแหงการหยุดและสราง

สติเพื่อพิจารณาถึงความคิดความรูสึกและการกระทําอันเปนส่ิงที่เกิดข้ึนอยางมีปจจัยการ

แสดงออกในผลงานชุดนี้คือการใชความเปนรูปธรรม (กระดาษรูปคนที่ถูกเจาะจนเกิดความโปรง)

ส่ือเนื้อหาอันเปนนามธรรม(การระบายออกซึ่งจิตที่อึดอัด-ทึบตัน)และเพิ่มความเสมือนจริงใหกับ

การมองเห็นดวยรูปทรงของคนท่ีไมไดอยูในกรอบของช้ินงานส่ีเหล่ียมผสมกับการใชศิลปะจัดวาง

การสรางสรรคผลงานชุดนี้กอใหเกิดผลตอตัวขาพเจาเองในเร่ืองการรูเทาทันตนเองและผลงานก็

คือหลักฐานแหงการศึกษาตนเองในหวงเวลาหนึ่ง 

 

 
 

ภาพที่ 36 ภาพผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 

 ชื่อผลงาน Human…Mind  

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 37 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 1 

 ชื่อผลงาน Human…Mind  

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 38 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 2 

 ชื่อผลงาน Human…Mind  

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 39 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 3 

 ชื่อผลงาน Human…Mind  

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 40 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 4 

 ชื่อผลงาน Human…Mind  

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 41 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 5 

 ชื่อผลงาน Human…Mind  

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 42 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 6 

 ชื่อผลงาน Human…Mind  

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 43 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 7 

 ชื่อผลงาน Human…Mind 

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 44 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 8 

 ชื่อผลงาน Human…Mind 

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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ภาพที่ 45 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 9 

 ชื่อผลงาน Human…Mind 

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่  

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ           

 ป 2556 
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ภาพที่ 46 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 10 

 ชื่อผลงาน Human…Mind 

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

  ป 2556 
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ภาพที่ 47 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2556 ภาพที่ 11 

 ชื่อผลงาน Human…Mind 

 ขนาด ผันแปรตามพื้นที่ 

 เทคนิค ภาพพิมพดิจิตอล, เจาะกระดาษ 

 ป 2556 
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บทที่ 5 
 

บทสรุปการสรางสรรค 
 

 ผลงานวิทยานิพนธ “คน....ตัวตน” นี้  ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานศิลปะดวยวิธีการที่

เรียบงายและไมตองการความซับซอนในทักษะทางเทคนิคจากการทํางานศิลปะในรูปแบบวิธีการ

ของขาพเจานี้ทําใหขาพเจาไดมีเวลาอยูกับตนเองและมีเวลาสํารวจจิตใจของตนเองอยางจริงจัง

มากข้ึน ซึ่งกระบวนการที่ขาพเจาทําอยูนี้ทําใหขาพเจามีพัฒนาการในการใชชีวิตในดานความมสีติ 

การใชสติไตรตรองถึงที่มาของปญหาและการพยายามหาทางออกใหกับปญหาของจิตตนเองดวย

ปญญาซึ่งพัฒนาการที่เกิดข้ึนเหลานี้สงผลที่ดีข้ึนตออารมณ ความคิดและการกระทําของตนเอง 

การทํางานที่ตองทดลองผานอุปสรรคตาง ๆ ในผลงานของขาพเจาทําใหตัวขาพเจาเกิดการคิด

วิเคราะหถึงความตองการของตนเองความเขาใจในบริบททางสังคมและปจจัยตางที่สงผลใหเกิด

เปนตัวตนของขาพเจาในทุกวันนี้  ขาพเจาไมอาจกลาวไดวาการสรางสรรคผลงานศิลปะของ

ขาพเจาสามารถสรางสังคมใหดีงามข้ึนไดแตอาจเปนการพัฒนาปจจัยเล็ก ๆ ปจจัยหนึ่งในสังคม

ซึ่งก็คือตัวขาพเจาเองซ่ึงในที่สุดแลวนั้นขาพเจามีความคิดวากอนที่เราจะพยายามรูหรือเขาใจส่ิง

ใด ๆ ในโลกนี้  เราควรทําความเขาใจตัวเองใหถองแทเสียกอนถึงแมจะเปนการยากก็ตาม 

 ประสบการณในการรับรูของมนุษยทุกคนยอมมีความหลากหลายความเขาใจในสรรพ

ส่ิงยอมมีปจจัยมากมายที่แตกตางกันขาพเจาหวังวาการสรางสรรคผลงานศิลปะจากความบริสุทธิ์

ใจของขาพเจานี้จะสามารถแสดงออกความรูสึก ความคิดและทัศนคติของขาพเจาใหแกผูที่

ตองการศึกษาไดรับความรูและประโยชนบางหรืออาจเพียงแคไดสงสารแหงสุนทรียภาพใหแกผูชม

ผลงานอยางมีคุณคามากที่สุด 
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