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As a result of the development in the society, many conditions have changed, including 

the life style of people in the society.  Therefore, they need to make a decent adaptation for their 

present surroundings. 

The researcher can obviously realize the following problems. Consequently, for being 

able to survive in the current civilization, Thai people in Thai society are being trapped in the 

world of materialism.                                                                        

 From the conditions above, the conceptual philosophy of human behaviors in Thai 

society is presented in sarcastic way, through the artistic work with mixed - media painting 

technique, and in the researcher’s personal style. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท๎อนให๎เห็นสังคมในปัจจุบันที่เต็มไปด๎วยความ
หลากหลายของการด ารงชีวิตอยูํ  มีแบบแผนการใช๎ชีวิตที่ปรารถนาเพียงความสุขทางอารมณ์  
ต๎องการครอบครองเป็นเจ๎าของวัตถุสิ่งของหรือความสะดวกสบายทางกายภาพ  โดยมองข๎ามคุณคํา
ทางศลีธรรมและจิตใจ  ท าให๎ทุกชีวิตต๎องเสาะแสวงหาซึ่งโอกาสและความเทําเทียมกันของสังคม 

สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงท าให๎สังคมไทยปัจจุบันอยูํในโลกแหํงวัตถุนิยม  ทํามกลาง
สังคมที่มีผู๎คนมากหน๎าหลายตา  ตํางก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  รวมเอาความทะเยอทะยานอยาก
ของผู๎คนมาสุ มรวมกัน   พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม จึงได๎ฝังรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู๎คนใน
สังคมไทยเสมือนเป็นปัจจัยที่ห๎า  ซึ่งบํงบอกถึงรสนิยมที่หรูหรา  ชีวิตที่ภูมิฐาน  ผู๎คนเห็นแกํ
ประโยชน์สํวนตนกันมากขึ้น  ยกยํองสรรเสริญความอลังการของวัตถุ  ความฟุ่มเฟือย  หรูหรา  จน
เป็นทีม่าแหํงการแขํงขัน  อุดมการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปมาก  วัฒนธรรมของ
ยุคสมัยวัตถุนิยมที่มีนิยามความสงํางามของคนอยูํที่เคร่ืองแตํงกายภายนอกมากกวําเนื้อหาสาระแหํง
ชีวิต 
 วิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการน าเสนอเร่ืองราวอันเป็นมุมมองที่เกี่ยวกับสภาวะปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต  โดยสื่อจากพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อบอกเลําเร่ืองราวและความรู๎สึก   ให๎ได๎เข๎าใจ
และตระหนักถึงสภาพปัญหาของสังคมปัจจุบันได๎เป็นอยํางดี   และถึงแม๎วํากระแสแหํงวัตถุนิยมจะ
เข๎ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์  แตํภายใต๎จิตส านึกและจิตวิญญาณของมนุษย์  ยํอมมีความต๎ องการ
ทางจิตใจกันทุกคน  เพราะถ๎าเมื่อใดแล๎วที่มนุษย์ขาดความต๎องการทางด๎านจิตใจก็ยากที่จะเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันน้ีมนุษย์เราให๎ความส าคัญยกยํองบูชาวัตถุสิ่งของ  เงินทองที่มนุษย์สามารถจับ
ต๎องสัมผัสได๎  หรือการให๎ความส าคัญกั บวัตถุ  แล๎วละเลยในเร่ืองความส าคัญของจิตใจ ความสุข 
ความทุกข์ ความดี ความชั่ว ความผิดชอบ  ซึ่งสังคมมนุษย์ล๎วนมีบรรทัดฐานในการด ารงชีวิตเพื่อ
กํอให๎เกิดความสุข  แตํในสภาวะปัจจุบันที่มีกระแสความเจริญก๎าวหน๎าทางสังคมเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีซึ่งสํงผลตํอการด าเนินชีวิ ตของคนในสังคมบวกกับปัจจัยในอีกหลายด๎าน  ท าให๎มนุษย์
เกิดการปรับตัวเพื่อตอบรับกับสังคมยุคใหมํ  ลัทธิวัตถุนิยมจึงเข๎ามามีบทบาทและกัดกินสังคมไทย                                                                                                                                  
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เมื่อสภาพจิตใจของคนเราเร่ิมเปลี่ยนไป ไมํได๎มองถึงความต๎องการที่แท๎จริงภายในใจแตํ
กลับหลงไหลไปกับสิ่งที่ไมํมีชีวิตจิตใจ โดยพยายามไขวํคว๎า เพื่อให๎ได๎มาซึ่งการครอบครอง  จุด
เปลี่ยนของการใช๎ชีวิต จึงหักเหเข๎าไปสูํการหลงวัตถุ มากกวําความรู๎สึกทางใจ  ใช๎ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย 
สิ่งที่ตามมาก็คือ รูปแบบของการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ซึ่งเกิดจากข๎อเท็จจริงที่วํามนุษย์ไมํได๎
ต๎องการเพียงเพื่อที่จะมีชีวิตรอดเทํานั้น แตํจะต๎องอยูํอยํางสุขสบายในสังคมนี้  จึงมักจะยึดถือ
ความสุขทางกาย  มีชีวิตเกินกวําความต๎องการที่จ า เป็น  ไมํวําจะเป็นทางด๎านรํางกายหรือแม๎กระทั่ง
ทางด๎านจิตใจ หากแตํหลีกเลี่ยงไมํได๎ที่ต๎องมาอาศัยอยูํรํวมชะตาเดียวกันในสังคม 

ดังนั้นผู๎สร๎างสรรค์จึงมีความสนใจในการศึกษาถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสความเจ ริญก๎าวหน๎าของสังคมในยุค
ปัจจุบัน  เพื่อให๎เห็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความอยากบอก อยากโอ๎อวด มีความปรารถนาที่
ไมํมีที่สิ้นสุดของมนุษย์  โดยการถํายทอดผํานกระบวนการทางศิลปะในรูปแบบงานจิตรกรรม
สื่อผสม 2 มิติ     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                                                                  

1. เพื่อน าเสนอทัศนคติสํวนตัวที่มีตํอสังคมสมัยใหมํที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อสะท๎อนให๎เห็นถึงการแสดงออกทางอารมณ์  อยากร๎ู  อยากบอก  อยากโอ๎อวด   

ประชดประชัน  สวมหน๎ากากเข๎าหากัน  ความปรารถนาที่ไมํมีที่สิ้นสุดของคนในสังคม 
3. เพื่อให๎เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต๎กระแสความเจริญก๎าวหน๎าทางสังคม 
4. เพื่อให๎เห็นพฤติกรรมการประชดประชันของมนุษย์  โดยการสร๎างรูปทรงที่ล๎อเลียนและ

น าวัสดุใหมํมาประกอบกันเป็นรูปทรง 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

จากประสบการณ์ในการมีชีวิตอยูํในสังคม  ท าให๎เห็นความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทั้งแงํ
บวกและแงํลบ  ท าให๎เกิดแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงานที่สะท๎อนให๎เห็นปัญหาหรือการใช๎
ชีวิตในอีกแงํมุมหนึ่ง 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด๎านเนื้อหา ผลงานศิลปะสื่อผสมชุดนี้มุํง แสดงออกถึงเร่ืองราวเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง
กับสภาวะความเปลี่ยนแปลงในสังคม  ที่สะท๎อนให๎เห็นพฤติกรรม  ความปรารถนาที่เกินความ
ต๎องการที่จ าเป็นของมนุษย์  การหลงบูชาวัตถุมากกวําความรู๎สึกทางใจ 

ขอบเขตด๎านรูปแบบ  ผลงานสร๎างขึ้นเพื่อแทนคําสภาวะของอารมณ์  การสร๎างสรรค์
ผลงานถูกสร๎างขึ้นด๎วยรูปแบบของงานจิตรกรรมสื่อผสม เป็นภาพแนวล๎อเลียนมนุษย์ในสังคม  ใช๎
รูปทรงของมนุษย์ในรูปแบบที่ไมํเหมือนจริง และใช๎สีที่ตัดกัน 

ขอบเขตด๎านเทคนิค  เทคนิคสีอะครีลิคบนผ๎าใบ และปะติดวัสดุ เชํน ผ๎า  ลูกไม๎  ลูกปัด 
เลื่อม 
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

การเร่ิมต๎นสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุด  หลงรูป  ข๎าพเจ๎าได๎มีการวางแผนและ
เรียบเรียงขั้นตอนตํางๆไว๎เป็นล าดับ  เพื่องํายตํอการปฏิบัติงาน  จุดเร่ิมต๎นตามขั้นตอนการศึกษา
ข๎อมูลในเนื้อหาเร่ืองราวตามแนวความคิดและวิธีการตํางๆ  ในการสร๎างสรรค์ได๎หาข๎อมูลจาก
นิตยสาร  ภาพถําย  ศึกษาพฤติกรรมตํางๆของคนในสังคม  ตามสถานที่ตํางๆเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่
ต๎องการมากที่สุด  น ามารวบรวมและท าเป็นภาพรํางเพื่อให๎สอดคล๎องกับแนวความคิด   
ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุดนี้มีขั้นตอน  วิธีการสร๎างสรรค์ดังตํอไปนี้  
1. ศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร  บทความ และสังเกตเก็บบันทึกข๎อมูลภาคสนามที่เกี่ยวกับ พฤติกรรม
ของคนในสังคม จนเกิดเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงาน  
2. รวบรวมข๎อมูลจาก เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยที่ข๎อง รวมทั้งการถํายภาพเพื่อเก็บบันทึก
ข๎อมูล และความเข๎าใจในแรงบันดาลใจกับเนื้อหา ผสมผสานกับอารมณ์ และมุมมองสํงผลตํอ
แนวความคิดในการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  
3. วิเคราะห์และจัดล าดับขั้นตอนทางความคิด เพื่อเป็นหนทางไปสูํการพัฒนาให๎เกิดเป็น
แนวความคิดที่เหมาะสมและชัดเจน 
4. เร่ิมเก็บข๎อมูลแบบเจาะลึกถึงสาระ เน้ือหา และรายละเอียดที่ส าคัญขึ้น เพื่อให๎ข๎อมูลที่ได๎
เหมาะสม 
5. ทดลองสร๎างภาพรํางขึ้นหลายๆภาพเพื่อหาภาพรํางที่ลงตัว และเหมาะสมมากที่สุด พร๎อมทั้งยัง
สามารถวิเคราะห์ผลที่ได๎รับจากภาพรํางวําสัมพันธ์กับแนวความคิดที่วางไว๎หรือไมํ  
6. ค๎นคว๎าทดลองกระบวนการ กลวิธี หลากหลายแบบในการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่
เหมาะสม  เลือกภาพรํางที่มีความลงตัว และเหมาะสม มากที่สุดมาสร๎างเป็นผลงานจริง ด๎วย
กระบวนการกลวิธีทางจิตรกรรม 
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7. วิเคราะห์ผลงานที่สร๎างสรรค์ขึ้นมาเพื่อหาข๎อดีและข๎อเสีย  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู๎ให๎
ค าแนะน า 
8. แก๎ไขข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น  และพัฒนาผลงานการสร๎างสรรค์ให๎ออกมาสมบูรณ์ที่สุด 
 
แหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

1.  เหตุการณ์ทางสังคม  วิกฤตการเมือง และสภาวะแวดล๎อมรอบๆตัวปัจจุบัน 
2. รูปทรงสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์จากเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวข๎อง  เพื่อค๎นคว๎าหา

เหตุผลที่ตอบสนองตํอการสร๎างสรรค์  
3. จากแรงบันดาลใจ  จินตนาการ  ความคิด  อุดมการณ์และอุดมคติของข๎าพเจ๎า  

 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 
 1.  อุปการณ์ที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล เชํน อุปกรณ์วาดภาพ,กระดาษ,สี,กล๎องถํายรูปผ๎า,ลูกไม๎ 
 2.  อุปกรณ์ที่ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได๎แกํ  เฟรมผ๎าใบ ,สีอะครีลิค,ผ๎าลูกไม๎,
ลูกปัด, เลื่อม,อุปกรณ์วาดเขียน 
 
นิยามศัพท์ 
วัตถุนิยม( materialism) : แบบแผนการใช๎ชีวิตของคนในสังคมที่ปรารถนาเพียงความสุขทาง
อารมณ์ ต๎องการที่จะครอบครองเป็นเจ๎าของวัตถุสิ่งของหรือความสะดวกสบายทางกายภาพ โดย
มองข๎ามคุณคําทางศีลธรรมและจิตใจ 
สังคม( Social) : คนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ตํอเน่ืองกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญรํวมกัน 
ศิลปะสื่อผสม (mixed media) : เป็นวิจิตรศิลป์ในการน าสื่อมากกวําสองสื่อ หรือศิลปะมากกวําสอง
แขนงมารวมกันขึ้นไปมาสร๎างเป็นงานชิ้นเดียวกัน โดยนิยมใช๎สื่อที่แตกตํางกัน มาน าจุดเดํนของแตํ
ละสื่อมาใช๎รํวมกัน  
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บทท่ี 2 
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
ท่ีมาของความคิดและแรงบันดาลใจ 
 การสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด นี้  ข๎าพเจ๎า ได๎น าเอา แรงบันดาลใจที่เกิดจากความคิด  
อุดมการณ์และอุดมคติของข๎าพเจ๎าที่มีตํอสังคมและสภาวะแวดล๎อมรอบๆตัวปัจจุบัน  แนวความคิด
เกี่ยวกับสภาวะปัญหา ที่มีกระแสควา มเจริญก๎าวหน๎าทางสังคม   และเทคโนโลยีซึ่งสํ งผลตํอการ
ด าเนินชีวิต  เกิดเป็นกิเลสที่อยูํภายในตัวมนุษย์  ท าให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม  น าไปสูํ
การสร๎างสรรค์การประกอบรูปทรงสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ 
 
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและประสบการณ์                                                                                            

ในกระบวนการสร๎างสรรค์งานศิลปะมีคว ามหลากหลายทั้งรูปแบบและเน้ือหาตามวิธี การ
ของผู๎สร๎าง   อิทธิพลที่สํงผลให๎เกิดการขับเคลื่อนตามแรงบันดาล ใจเกิดขึ้นได๎ทั้งจากภายนอก และ
ภายใน  ขึ้นอยูํกับวําอยํางใ ดจะมีแรงกระตุ๎นมากกวํา   อิทธิพลจากภายนอก 1  เชํน   สิ่งแวดล๎อม  
สังคม  จารีตประเพณีและวัฒนธรรม   จากภายในเกิดจากพันธุกรรม  อุปนิสัย  รสนิยม  และความ
เชื่อที่เป็นปัจเจกศิลปะจึงมีความหมายกว๎างขวาง  และลึกซึ้งไมํสามารถจ ากัดขอบเขตให๎แนํนอนได๎
เพราะเป็นเร่ืองของความรู๎สึก  ความคิด จินตนาการ  ตามประสบการณ์ที่ได๎รับ   การริเร่ิมสร๎างสรรค์
ผลงานจึงเป็นความสดและใหมํเสมอในแตํละชํวงเวลา  หากเราจะหาวิธีการสร๎ างสรรค์ผลงาน
ศิลปะโดยน าทฤษฎีหรือหลักการทางศิลปะมาเป็นตัวต้ัง   คงเป็นเร่ืองยากที่จะเข๎าถึง หรืออาจจะต๎อง
ใช๎เวลาเกินความจ าเป็นในก ารท างานแตํละคร้ังเพราะหลักการใ ดก็ดีหมด   มีความซับซ๎อนและ
ส าคัญทั้งสิ้น  แตํบางที อาจต๎องย๎อนกลับมาตั้งหลักใหมํ   มองให๎เห็นวําทฤษฎีนั้ นเป็นเพียง
เคร่ืองชํวยที่จะประคับประคองเราให๎มีทิศทางหรือเป้าหมายใ นการท างานเร่ิมต๎นที่งํายที่สุด   ให๎ดู
ความรู๎สึกและประสบการณ์ที่ได๎รับของตัวเองวํามีความชอบหรือรสนิยมอยํางไร   เมื่อร๎ูสึกกับอะไร
ก็ให๎ท าอยํางนั้น   ตรงนี้จะเป็นชํวงเวลาที่ส าคัญในการจุดประกาย ให๎เราได๎ริ เร่ิมโต๎ตอบกับความคิด  
ความเห็น  และจินตนาการจากเร่ืองที่จะท าก็จะตามมาเองโดยธรรมชาติ 

 
 

                                                 
1 สหเทพ  เทพบุร.ี  นิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 6.   ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

,  12  มีนาคม – 19  มีนาคม  2550 (ม.ป.ท. ,  2550),23.                                                                                                                      
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ผลงานเกิดขึ้นจากสิ่งที่พบเห็นจากผู๎คนรอบข๎าง  ทุกสิ่งล๎วนมาจากปัจจัยทางสังคม  ที่
ส าคัญคือการค๎นคว๎าหาข๎อมูลจากสื่อตํางๆ   การน าเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากความคิ ดและ
ประสบการณ์ของผู๎สร๎างสรรค์   คือการแสดงออกในมุมมองของความร๎ูสึกที่ มีตํอสภาวะทางสังคม
ในปัจจุบัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตของผู๎คนในสังคม  สังคมที่ซํอนเร๎นไปด๎วยกิเลส
ขาดความพอดี  ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและจิตใจ  ท าให๎มีความต๎องการให๎แงํคิดเพื่อใ ห๎เห็น
ความส าคัญทางจิตใจของคนมากกวําที่จะให๎ความส าคัญกับวัตถุ  ผู๎สร๎างสรรค์ได๎แรงบันดาลใจจาก
สังคมรอบข๎าง ต๎องการที่จะปลูกจิตส านึกให๎คน ในสังคมได๎ร๎ูจักควบคุม ความปรารถนาของตนเอง   
ข๎าพเจ๎าได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลและบันทึกเป็นภาพ รํางอยํางงํายๆ   เพื่อท าการถํายทอดมุม มองที่เป็น
สํวนตัวของข๎าพเจ๎าเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม  โดยการน ารูปทรงมนุษย์ในอิริยาบท
ตํางๆ มาเป็นเร่ืองราวส าคัญในการถํายทอดผลงาน  ซึ่งพฤติกรรมเหลํานี้ได๎รับผลจากความ
เจริญก๎าวหน๎า  ยิ่งมีความเจริญมากขึ้นเทําไรก็ท าให๎มนุษย์มีความต๎องการมากขึ้นเทํ านั้น  จึงมักจะมี
ชีวิตอยูํเกินความพอดีและความจ าเป็น  ไมํวําจะเป็นทางด๎านรํางกายหรือแม๎กระทั่งทางด๎านจิตใจ  
สิ่งตํางๆเหลํานี้ท าให๎ ข๎าพเจ๎าต๎องการที่จะศึกษาและใช๎เป็นข๎อมูลหลักในแนวคิด  สร๎างสรรค์เป็น
ผลงานศิลปะในจิตรกรรมชุดนี้ตํอไป   

 
อิทธิพลจากสภาวะสังคม 

ปัจจุบันความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี ท าให๎สังคมทั่วโลกปรับเปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว  มีผล
ให๎คนในสังคมทุกวัย ตํางตกอยูํทํามกลางกระแสแหํงโลกาภิวั ตน์  และถูกครอบง าด๎วยวัฒนธรรม
ตะวันตกที่หลั่งไหลเข๎ามาจนยากจะต๎านทานโดยเฉพาะอยํางยิ่งเยาวชน  ซึ่งเป็นกลุํมที่ถูกวัฒนธรรม
ดังกลําวกลืนกินและหลํอหลอมจนกระทั่งเกิดปัญหารุนแรงขึ้นในสังคมอยํางที่ไมํเคยปรากฏมากํอน 
รวมทั้งตัวของเยาวชนเองก็กลายเป็ นกลุํมเสี่ยงที่จะประสบปัญหาตํางๆ มากขึ้น   กระแสความคลั่ง
วัตถุนิยม   การที่วัยรํุนมีความค ลั่งไคล๎ในการแตํงกายแบบแนวแปลกๆ หรือแฟชั่นโมเดิร์นฮิปปี้ที่
ก าลังเป็นที่นิยมในหมูํสังคมวัยรํุนไทย  หรือบางรายก็นิยมสินค๎าแบรนด์เนมราคาแพง  อาทิ  เสื้อผ๎า  
กระเป๋าเคร่ืองหนัง  รองเท๎า   และเคร่ืองประดับ เป็นต๎น   สถานการณ์ปัญหาเด็ กและเยาวชนใน
สังคมไทยยุคปัจจุบันได๎ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้นเกือบทุกด๎าน   ซึ่งปัญหาคํานิยมแบบบริโภคนิยม
อยํางฟุ่มเฟือยในกลุํมเด็กและเยาวชนไทย ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง  เพราะวัยรุํนสํวนใหญํชอบที่จะใช๎
ของแบรนด์เนมแตํไมํมีรายได๎เป็นของตัวเอง   เพราะคิดวําการที่มีสินค๎าแบ รนด์เนมใช๎เป็นการบํง
บอกฐานนะทางสังคมไปอีกทางหนึ่งเชํนเดียวกัน  แตํก็มีสํวนน๎อยของคนในสัง คมเทํานั้นที่ เป็น
บริโภคนิยม  ดังนั้น คนอีกกลุํมหนึ่งจึ งต๎องเข๎าไปพึ่งพาสินค๎าเลียนแบบ และสินค๎ามือสองกัน  
เพราะนอกจากจะไมํสามารถเลือ กซื้อสินค๎าได๎เพราะราคาแพงแล๎ว   สินค๎าบางอยํ างก็ไมํเหมาะ
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ส าหรับเขาเหลํานั้น   การที่มีสินค๎าเลียนแบบจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแ ละเป็นที่นิยมของวัยรํุน
ไทยเป็นอยํางมากอยํางไรก็ตามทํามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลาย เราคงปฏิเ สธไมํได๎วําปัญหา
ของวัยรํุนก็คือภาพสะท๎อนของปัญหาสังคมไทยนั่นเอง 
         ความต๎องการในการบริ โภค สื่อเหลํานี้ให๎ได๎มากที่สุดและก๎าวตามให๎ทันกับยุคกับ สมัยนิยม 
หากวัยรุํนคนไหนก๎าวตามไมํทันก็ถูกเพื่อนในวัยเดียวกันตํอวํา  วําล๎าหลัง   ตกเทรน   ท าให๎วัยรุํน
หลายคนต๎องขวานขวาย เพื่อสิ่งที่จะได๎มา   เพื่อเป็นคํานิยมในสังคมของเด็กวัยรํุน   ไมํวําจะเป็นการ
แตํงเน้ือแตํงตัวตามแฟชั่นก็เป็นอีกหนึ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมของเด็กวัยรํุนเป็ นอยํางสูง  บางคนแตํงตัว
ตามแฟชั่นในราคาที่สูงจนเกินตัว   ใช๎จํายจนเกินตัวหรือเกินความจ าเป็น   และน าไปสูํการที่จะต๎อง
ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให๎ได๎มาในสิ่งที่ต๎องการ  ที่ส าคัญไมํวําเทคโนโลยีจะก๎าวหน๎าน าสมัยขนาดไหน  
แฟชั่นจะก๎าวเข๎ามามีบทบาทตํอการด ารง ชีวิตมากน๎อย เพียงใด  หากกลุํมวัยรํุนนั้นมีความเข๎าใจใน
การที่จะบริโภคคํานิยมท างวัตถุให๎พอดีกับการใช๎ประโย ชน์  ก็คงจะพอท าให๎ได๎รับ ประโยชน์จาก
การใช๎วัตถุนิยมเหลํานี้ได๎อยํางมีคุณคํายิ่ง   แตํหากน ามาเพื่อการใช๎งานในสํวนที่ไมํเหมาะสม   ผลที่
ตามมาคือความไมํคุ๎มคําในการบริโภควัตถุนิยมนั่นเอง 

วัยรุํนไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญกับสภาวะความกดดันจากสังคมรอ บข๎างอยํางที่วัยรํุนยุค
กํอน ๆ ไมํเคยประสบ  ไมํวําจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอยํา งรวดเร็วของโลกในยุคสังคมขําวสาร ที่
แม๎แตํผู๎ใหญํซึ่งผํานร๎อนผํานหนาวมานาน  มีประสบการณ์ชีวิตมาอยํางโชกโชนก็ยังแท บรับมือไมํ
ไหว  และบางรายต๎องตกเป็นเหยื่อของผู๎ที่ร๎ูจักใช๎ข๎อมูลขําวสารให๎เป็นประโยชน์กับตนเองมากกวํา
โดยรู๎ไมํเทําทันนอกจากนี้การด ารงชีวิตของผู๎คนในสังคมปัจจุบันที่ตกอยูํภายใต๎กระแสวัตถุนิยม  
ซึ่งด าเนินไปในลักษณะแกํงแยํงแขํงขันกัน   โดยที่ผู๎ชนะเทํานั้นจึงจ ะประสบความส าเร็จและ
ก๎าวหน๎าในอาชีพการงาน  สํงผลให๎แนวทางการอบรมเลี้ยงดูและการให๎การศึกษาแกํ เด็กไทยมุํงเน๎น
ที่การแขํงขันเพื่อเอาชนะเหนือคนอ่ืนรอบข๎าง   จนดูเหมือนวําโลกนี้ไมํ มีมิตรมีแตํศัตรูคูํแขํงเทํานั้น   
ยิ่งไปกวํานั้น สภาพครอบครัวไทยยุคใหมํซึ่งเป็นครอบครั วเดี่ยวที่คํอนข๎างว๎าเหวํ   เน่ืองจากไมํมี
ปู่ยําตายายคอยให๎ค าชี้แนะในยามที่พํอแมํต๎องออกไปท างาน หาเลี้ยงชีพนอกบ๎านสภาพการณ์ตําง ๆ
เหลํานี้ล๎วนสํงผลกระทบโดยตรงตํอวัยรุํนอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ 

ดังนั้น  การปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของวัยรุํนไทยคงไมํได๎เป็น ความรับผิดชอบ
ของผู๎ที่เป็นวัยรุํนเองเทํานั้น  แตํทุกคนในสังคมก็ล๎วนแล๎วแตํจะต๎องมีสํวนรับผิดชอบด๎วยกันทั้งสิ้น
วัยรุํนไทยถูกดึงดูดจากโฆษณาสํงผลให๎มีการใช๎จํายเงินฟุ่มเฟือยในเร่ืองของข๎าวของเคร่ืองใช๎ที่ไมํ
จ าเป็นหรือซื้อของราคาแพง  เชํน  มีของใช๎ที่มียี่ห๎อราคาแพงๆ   มีเคร่ืองประดับในตัวมากมาย   แล๎ว
ในที่สุดก็จะเบื่องําย  ไมํรักษาข๎าวของ  ไมํได๎เห็นคุณคําของของที่ซื้อมา   ไมํดูแลทะนุถนอมเมื่อของ
เสียหรือหายก็ซื้อใหมํและไมํสามารถที่จะมีความยั้งคิดหรือจัดการกับเร่ืองการใช๎เงินได๎   ในเด็กเล็ก
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อาจจะเห็นลักษณะอยํางนี้บ๎าง แตํไมํมากนักเน่ืองจากวําสิ่งที่เด็กสนใจราคายังไมํสูงมาก   แตํในเด็ก
วัยรุํนของที่เด็กชอบหรือที่เด็กนิยมมักจะมีราคาแพงมากการที่เด็กมีคํานิยมเชํนน้ีท าให๎เกิดผล
กระทบกับตัวเด็กเองและปัญหาทางสังคมตามมา 2  ปัญหาที่ท าให๎เด็กมีคํานิยมทางวัตถุนั้นพบวํา
สํวนหน่ึงเห็ นแบบอยํางมาจากพํอและแมํ   โดยเฉพาะในกลุํมที่ฐานะดี   พํอแมํมักจะเป็นคนที่ติด
ยี่ห๎อหรือนิยมในสิ่งของฟุ่มเฟือยตํางๆและแสดงลักษณะอยํางนี้ให๎เด็กได๎เห็นได๎เลียนแบบ 

ถึงแม๎วํากระแสวัตถุนิยมจะเข๎ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์  แตํภายใต๎จิตส านึกและจิต
วิญญาณของมนุษย์  ยํอมมีความต๎องการทางจิตใจกันทุกๆคน  เพราะถ๎าเมื่อใดแล๎วที่มนุษย์ขาดความ
ต๎องการทางด๎านจิตใจก็ยากที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  
อิทธิพลจากความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาทีเป็นค าสอนของพระพุทธเจ๎า เพื่อเข๎าใจความจริงของสิ่งที่มี
อยูํอยํางถูกต๎อง    เพื่ อเข๎าใจโลกนี้ตามความเป็นจริง   พระพุทธเจ๎าทรงแสดงอริยสัจจะ คว ามจริงที่
ประเสริฐ 4 ประการ   ซึ่ง พระพุทธองค์แสดงในเร่ืองของ โลภะ   หรือ ตัณหา วําเป็นเหตุแหํงทุกข์ 
เหตุแหํงการเกิด เพราะมีโลภะ จึงท าให๎ต๎องมีการเกิดขึ้นของสภาพธรรม คือ มีขันธ์ 5 อันบัญญัติวํา
เป็นสัตว์  บุคคลและก็ไมํพ๎นไปจากทุกข์  เพราะทุกข์เกิดขึ้นได๎เพราะมีการเกิดนั่นเอง ดังนั้น ตัณหา 
หรือ โลภะจึงเป็นสมุทัย เป็นเหตุของทุกข์   
 ชีวิตประจ าวันของบุคคลผู๎ที่ยังเป็น ปุถุชน หนาแนํนไปด๎วยกิเลส 3  ยํอมจะมีกิเลสอกุศล
เกิดขึ้นเกือบทั้งวัน ซึ่งไมํใชํเฉพาะในวันนี้  ในชาตินี้เทํานั้น แตํวําได๎เป็นอยํางนี้ม านานแล๎วใน
สังสารวัฏฏ์   เพราะได๎สะสมกิ เลสมาอยํางมากมายนับชาติไมํถ๎วน   จึงเป็นผู๎ไหลไปด๎วยอ านาจของ
กิเลส   ทั้งทางตา ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น  ทางกาย  และทางใจ  ซึ่งนํากลัวเป็นอยํางยิ่ง  เพราะเหตุวํา 
กิเลสทั้งหลาย  มีโล ภะ  โทสะ โมหะ เป็นต๎น   (ไมํได๎มีเฉพาะตัณหา หรือ โลภะ เทํานั้น  มีมากกวํา
นี)้  เป็นศัตรูภายใน 
เป็นข๎าศึกภายใน   เป็นมลทินของใจ   ไมํน าประโยชน์สุขใดๆมาให๎เลย มีแตํน ามาซึ่งทุกข์เพียงอยําง
เดียวเทํานั้น 
 เมื่อร๎ูวํามีกิเลสมาก ก็ควรอยํางยิ่งที่จะได๎ฟังพระธรรม ศึกษาพ ระธรรม  อบรมเจริญปัญญา  
สะสมความเข๎าใจถูก เห็นถูกไปตามล าดับ เพื่อวันหน่ึงข๎างหน๎า ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้นจนสามารถดั 
                                                 

2 กาญจนา  ทะลือ,  ค่านิยมของวัยรุ่นไทยใช้สินค้าแบรนด์เนม , เข๎าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556,  เข๎าถึงได๎
จาก  http://sd-group2.blogspot.com/2012/12/53241691.html 

3 มูลนิธิศึกษาและเผยแพรํพระพุทธศาสนา ,  กิเลสตัณหา ,  เข๎าถึงเมื่อ  1 พฤษภาคม 2556,  เข๎าถึงได๎จาก   
http://www.dhammahome.com,   
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กิเลสประการตํางๆได๎จริง   ซึ่งจะตํางจากบุคคลผู๎ที่ไมํได๎ ฟังพระธรร ม  ไมํได๎ศึกษาพระธรรม   
นับวันกิเลสก็มีแตํจะพอกพูนหนาแนํนขึ้นเร่ือยๆ  เพราะไมํรู๎วําตนเองมีกิเลส  หรือเพราะเข๎าใจผิดวํา
ตนเองเป็นผู๎หมดกิเลสแล๎วนั่นเอง 

  เพราะฉะนั้น  พระธรรมที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงแสดง  จึงเป็นเคร่ืองเตือนที่ดี  เกื้อกูลให๎
เห็นอกุศลธรรม และเห็นโทษของอกุศลธรรมตามความเป็นจริง  พร๎อมทั้งทรงแสดงให๎เห็นถึงคุณ
ของปัญญา  ปัญญ าซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ดีงาม  เป็นโสภณธรรมอยํางหนึ่ง  ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่
ส าคัญมากในพระธรรมวินัย  เพราะเหตุวํา บุคคลผู๎มีปัญญาเทํานั้นที่จะสามารถดับกิเลสทั้งปวงได๎
เป็นสมุจเฉทไมํเกิดอีกเลย  และสามารถจะข๎ามพ๎นไปจากทุกข์ทั้งปวงได๎ในที่สุด 

 
กิเลส  

กิเลส  เป็นโรคร๎ายฝังอยูํในใจที่คอยบีบคั้น ให๎มนุษย์คิดชั่ว พูดชั่ว ท าชั่ว   แล๎วผลของความ
ชั่วที่ท าไว๎ก็ไมํหา ยไปไหน มันได๎กลายเป็นมารร๎ายย๎อ นกลับมาตามจองล๎างจองผลาญเราข๎ามภพ
ข๎ามชาติ ใ ห๎เดือดร๎อนอยํางแสนสาหัสในอนาคต   เด็กเมื่อแรก เกิดดูเหมือนบริสุทธิ์ไร๎เดียงสา   แตํ
จริงๆแล๎วมีเชื้อกิเลสอยูํในใจ  รอเวลาก าเริบเมื่อพบเหยื่อลํอ   กลายเป็นวําทันทีที่เราท าความชั่ว มันก็
ฉุดให๎เราตกเข๎าไปสูํวงจรกฎแหํ งกรรมที่มีอยูํประจ าโลกนี้ทันที   คือต๎องเป็นทุกข์ตลอดชาติน้ี   ตาย
ไปก็ทุกข์ตํอไปอีกเพราะตกนรก   พ๎นโทษจากนรกกลับมาเกิดเป็นค นก็จะเป็นคนมีทุกข์ม าก  นี่คือ
วงจรของกฎแหํงกรรมที่มันมีอยูํประจ าโลก โดยมีกิเลสในใจแตํละคนเป็นตัวบีบคั้นให๎ผู๎นั้นเข๎าไป
ติดอยูํในวงจร 
  พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงเ ห็นทรงรู๎อยํางลึกซึ้งอีกด๎วยวํา   ถ๎าแตํละคนยังปราบกิเลสในใจ
ได๎ไมํหมด ความทุกข์มันจะไมํจบลงงํายๆเพราะในขณะที่วิบาก   คือผลแหํงกรรมชั่วเกําก าลังสํงผล
ให๎เป็นทุกข์อยูํนั้น   กิเลสในใจก็ยังคอยบีบคั้นให๎คนสร๎างกรรมชั่วใหมํเพิ่มขึ้นตํอไปอีก   มนุษย์จึง
ต๎องตกอยูํในสภาพวิบากกรรมเกํายังไมํทันหมดไป วิบากกรรมใหมํก็กระโจนเข๎ามาขย้ าซ้ าอีกอยูํ
ตลอดเวลา ชีวิตของมนุษย์จึงประสบแตํความทุกข์เดือด ร๎อนสารพัดอยํางไมํมีที่สิ้นสุด  เพราะตกอยูํ
ในอ านาจกิเลส  สมกับค าที่วํา  ‚ชีวิตน้ีมีแตํทุกข์‛ 
   การที่ใครจะให๎ตั วเองหลุดพ๎นจากวงจรแหํงทุกข์ได๎จึงมีทางเดียวคือ   ต๎องก าจัดกิเลส
ออกไปจาก ใจให๎หมดโดยสิ้นเชิง   กิเลสจึงเป็นเหมือนโรคร๎ายทางใจที่อันตรายวําโรคร๎ายทาง กาย
อยํางนับเทําไมํถ๎วน 

พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงทราบถึงความร๎ายกาจของกิเลสเป็นอยํางดี ตั้งแตํคร้ังยังเป็นพระ
โพธิ์สัตว์ ตลอดภพชาติอันยาวนานที่พระองค์ยังทรงเวียนวํายในวัฏสงสาร  พระองค์ทรงร๎ูดีวําที่ต๎อง
เป็นทุกข์อยูํตลอดมา   เพราะถูกกิเลสในใจบีบคั้นให๎คิด   พูด ท า  ในสิ่งที่ไมํเหมาะไมํควร   แตํจะท า
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อยํางไรได๎ ในเมื่อพระองค์ยังมองไมํเห็นกิเลสวํ ามันมีรูปรํางหน๎าตาเป็นอยํางไร   ซุกซํอนอยูํตรง
สํวนไหนของใจ   เพราะแม๎แตํใจเป็นอยํางไรพระองค์ไมํเคยมองเห็น   จนกระทั่งมาถึงพระชาติ
สุดท๎ายเมื่อคืนวันเพ็ญวิสาขบูชา  พระองค์ทรงได๎เค๎ามูลมากพอแล๎ววําการจะเห็นใจเห็นกิเลส   ก าจัด
กิเลสให๎หมดสิ้นไปได๎นั้นมีทางเดียว  คือต๎องท าใจให๎หยุดนิ่งอยํางถาวรให๎ได๎   และท าอยํางไรใจจึง
จะหยุด  จึงทรงตัดสินพระทัยทุํมชีวิตเป็นเดิมพันเจริญภาวนา 
  ทันทีที่ทรงลดพระวรกายลงประทับนั่งขัดสมาธิ (Meditation) เจริญภาวนา  พระองค์ทรงต้ัง
สัตยาธิษฐานวํา  ‚แม๎เลือดเน้ือในรํางกายต๎องแห๎งเหือดอันเป็นเคร่ืองดับทุกข์ทั้ งปวงแล๎ว  ก็จะไมํขอ
ลุกขึ้นจากที่นี้ ‛ 
  นั่นคือพระองค์ทรงเอาชีวิตเป็นเ ดิมพันเพื่อก าจัดกิเลสให๎สิ้นซาก   ในที่สุดพระองค์ ก็ทรง
สามารถปราบกิเลสให๎หมดสิ้น   และตรัสร๎ูธร รมเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎ส าเร็จด๎วย
พระองค์เองพร๎อมกันนั้นก็เป็นการก าจัดสรรพทุกข์ไปด๎วยโดยเด็ดขาด 
  เมื่อพระองค์ตรัสร๎ูแล๎วก็ไมํได๎ทรงหวงแหนค วามรู๎ในการก าจัดกิเลสแม๎แตํน๎อย   พระองค์
ทรงมีพระมหากรุณาตํอชาวโลกยิ่งนัก ใครที่พอมีแวววําจะสามารถก าจัดกิเล สตามพระองค์ไปได๎   
แม๎อยูํไกลแสนไกลแคํไหน  พระองค์ทรงทุํมเทชีวิตตลอดวันตลอดคือ  เพื่อชํวยเหลือชาวโลกให๎พ๎น
ทุกข์อยํางแท๎จริง   ดังนั้น   ในสมัยพุทธกาล จึงมีชาวโ ลกที่สามารถก าจัดกิเลสได๎หมดสิ้น   บรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์ติดตา มพระองค์เข๎าพระนิพพานไปจ านวนมาก   อาทิเชํ น  พระปัญจวัคคี ย์  
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  เป็นต๎น 
   พระสัมมาสัมพุทธเจ๎าทรงสอนให๎ชาวโลกร๎ูความจริ งวํากิเลสที่มีอยูํในใจของมนุษย์ มีอยูํ 3 
ตระกูลใหญํ 

กิเลสตระกูลที่ 1 เรียกวํา โลภะ 
          กิเลสตระกูลที่ 2 เรียกวํา โทสะ 

กิเลสตระกูลที่ 3 เรียกวํา โมหะ 
  โลภะ  คือ  กิเลสที่หากก าเริบขึ้นแล๎ว ยํอมท าให๎ใจของผู๎น้ันคิดอยากได๎ข องคนอ่ืนในทาง
ผิด เชํนคิดลักขโมย  หลอกลวง  ฉ๎อโกง  เป็นต๎น 

 โทสะ   คือกิเลสที่หากก าเริบขึ้นมาแล๎ว ยํอมท าให๎ใจของผู๎ นั้นลุํมหลงในสิ่งผิดวําเป็นถูก   
คิดอะไรก็คิดอยํางโงํๆไมํมีความรอบคอบ   เชํน  คิดอิจฉาตาร๎อนเขาบ๎าง   คิดลุํมหลงวําตั วเองเป็น
ผู๎วิเศษกวําคนอ่ืนบ๎าง  เป็นต๎น 

โมหะ   คือกิเลสที่ เกิดจากความคิดเห็นที่ผิด จากการไมํใช๎ปัญญา พิจารณาให๎ประจักษ์ใน
เร่ืองนั้นๆให๎ถํองแท๎ถี่ถ๎วนกํอน  เมื่อเกิดขึ้นแล๎วก็เป็นเหตุให๎ไมํรู๎บุญไมํรู๎บาป  ไมํเชื่อบุญไมํเชื่อบาป  
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ชักน าให๎ไปท าความชั่วความไมํ ดีตํางๆ   เชํน  ประมาท   ทะเลาะวิวาท   แกํงแยํงชิงดี   อวดดี   เกียจ
คร๎าน  บ๎ากาม  อกตัญญู  เชื่องําย  หูเบา4 
   กิเลสทั้ง 3 ตระกูลนี้ล๎วนหมักดอง  หํอหุ๎ม  เอิบอาบ   แชํอ่ิม  บีบคั้น  บังคับ  กัดกรํอนใจ
ของมนุษย์ให๎คิดพูดท าแตํในสิ่งที่ชั่วช๎าตํางๆ   จนกระทั่ง ผ๎ูนั้นคุ๎นเคยตํอความชั่วทั้งหลาย   ในที่สุดก็
กลายเป็นนิสัยไมํดีติดตัวแตํละคน   ท าความชั่วซ้ าแล๎วซ้ าเลําจนเป็นสันดาน   เป็นเหตุให๎ต๎องจมอยูํ
ในห๎วงทุกข์มานับชาติไมํถ๎วน  
 
วัตถุนิยม 

วัตถุนิยม คือตัวศัตรูอันร๎ายกาจของมนุษย์ยิ่งกวําสิ่งใด โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบัน วัตถุ
นิยมก าลังครองโลก ก าลังจับจิตจับใจของมนุษย์ทุกคนในโลก  บีบบังคับให๎ดิ้นรนไปในทางของ
ความลุํมหลงตํอวัตถุซึ่งเป็นเหตุให๎เกิดความเห็นแกํตัวและสํงเสริมความเห็นแกํตัวให๎ยิ่งขึ้นไป โลก
ปัจจุบันจึงเต็มไปด๎วยความเห็นแกํตัว เพราะพอใจในรสของวัตถุ ลุํมหลงยิ่งกวําสิ่งใด จึงมีความเห็น
แกํตัวเกิดขึ้นเทํากับความลุํมหลงในวัตถุ 

 คนที่หลงวัตถุก็ซื้อหาวั ตถุชนิดที่ไมํจ าเป็น   เอามาไว๎เต็มบ๎านเต็มเรือนที่เกินความต๎องการ
อุตสําห์กู๎หนี้ยืมสินไปซื้อหา อุปกรณ์แหํงวัตถุนิยมนี้มาให๎มีความเอร็ดอรํอยทาง ตา ทางหู ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางผิวกาย   เป็นสิ่งที่ถ๎าไมํ มองก็ดูจะไมํมีความหมายอะไร   ถ๎าไปมองเข๎าแล๎วมันมี
ความหมายมาก คือมันจะกัดกินมนุษย์ให๎สูญสิ้นความเป็นมนุษย์  มันจะไมํมีจิตใจอยํางมนุษย์ คือไมํ
มีความสะอาด สวําง สงบ เสียเลย   บูชาความเอร็ดอรํอยทางวัตถุ   คือทางเน้ือ ทางหนัง อยํางยิ่งอยํา ง
สูงสุด เหมือนกับวําเป็นพระเจ๎า5 

คนที่เลําเรียนศึกษาก็มีความมุํงหวังวําจะมีรายได๎สูงเพื่อไปซื้อหาวัตถุที่บ ารุงบ าเรอ
ความรู๎สึก ทางอายตนะให๎ยิ่งๆขึ้นไป  แล๎วก็ยั่วยวนแกํกันและกัน  ประกวดประขันแกํกันและกันให๎
มันยิ่งๆขึ้นไป  เงินเดื อนไมํพอใช๎จนกระทั่งต๎องคดโกง  ต๎องท าคอรัปชั่นหลายอยํางหลายประการ 
หลายๆวิธี  มันก็เต็มไปด๎วยคอรัปชั่น  ในโลกนี้ก็หาความสงบสุขไมํได๎  วัตถุนิยมถือเป็นยักษ์ร๎าย 
ถึงกับท าลายโลกได๎ชนิดที่สมัครใจ  คือมนุษย์สมัครจะวินาศด๎วยความสมัครใจ  เพราะหลงเสนํห์
อยํางยิ่งของสิ่งที่เรียกวําวัตถุนิยม 
 
 
                                                 

4 พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว ),  กิเลส 3 ตระกูล,  เข๎าถึงเมื่อ  2  พฤษภาคม  2556, เข๎าถึงได๎จาก   
http://www.dmc.tv/pages/scoop/201000701_nice.html 

5 วัตถุนิยม,   เข๎าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2556,   เข๎าถึงได๎จาก  http://www.buddhadasa.org/html  
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แรงบันดาลใจจากความคิดและรูปแบบของงานศิลปะท่ีมีต่อการสร้างสรรค์ 
นิยามของค าวําศิลปะนั้น   เป็นการน าสิ่งที่มีอยูํมาประยุกต์ผสมผสานกันเพื่อให๎เกิดเป็น

ผลงานทางด๎านศิลปะ  ที่มีรูปแบบออกมาเป็นรูปเป็นรํางเพื่อให๎คนดูได๎สามารถรับรู๎ถึงความห มาย
ของผลงานศิลปะที่เราสร๎างขึ้นมา  ในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ ของข๎าพเจ๎า   การได๎ศึกษาค๎นคว๎า
เกี่ยวกับรูปแบบ ความคิด  และ วิธีการน าเสนอผลงานศิลปะในประเภทตํางๆ   เป็นสิ่งส าคัญอยําง
มาก  เป็นการเปิดมุมมองทางความคิดและโลกทัศน์ให๎แกํศิลปินในการศึกษาและการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปะ  ไมํวําจะเป็นศิลปะในแขนงใดก็ตาม   ซึ่งในการสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
ข๎าพเจ๎าในชุดนี้  ศิลปะแนวสื่อผสมเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งที่มีอิทธิพลตํอการสร๎างสรรค์ผลงานของ
ข๎าพเจ๎า   กลําวคือ  ข๎าพเจ๎ามีความสนใจใน การใช๎วัสดุ มาสมผสานเพื่อให๎เกิดความร๎ูสึกที่สาม ารถ
สัมผัสจับต๎องได๎  การน าเสนอผลงานที่มีความสอดคล๎องไปกับแนวความคิด  ท าให๎ผลส าเร็จของ
งานที่สร๎างสรรค์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และเนื่องจากรูปแบบผลงานของข๎าพเจ๎าเป็นลักษณะผลงาน
จิตรกรรมสื่อผสม    จึงขอกลําวถึงศิลปะในแนวน้ีพอสังเขป  เพื่อให๎สามารถท าความเข๎าใจใน
กระบวนทางความคิด  และกระบวนการสร๎างสรรค์ผลงานของข๎าพเจ๎า   
 
 ศิลปะแนวสื่อผสม 
 ปัจจุบันน้ีค าวํา  ‚Mixed  media‛  หรือ  ‚สื่อผสม‛  ได๎น ามาใช๎กันอยํางกว๎างขวางในวงการ
ศิลปะรํวมสมัยของไทย   ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านศิลปะและศิลปินบางทํานได๎ให๎ค านิยามและอธิบาย
ความหมายของค า นี้ไว๎หลายแงํหลายมุมด๎วยกัน  แตํดูเหมือนวําคนในวงการศิลปะ  ทั้งที่เป็น
ประชาชนที่สนใจศิลปะ  ครูอาจารย์ผู๎สอนศิลปะ  นักศึกษาศิลปะและแม๎กระทั่งกลุํมของศิลปิน
ด๎วยกันก็ยังมีความสับสนและยังไมํสู๎กระจํางในความหมายที่แท๎จริงของ  ‚Mixed  media‛  
เทําที่ควร 
 ค าวํา  ‚Media‛  ในแงํของศิลปะสามารถจ าแนกได๎เป็นสองความหมายคือ  วัสดุที่ใช๎เป็นสื่อ
ในการแสดงออกในงานศิลปะ  และกรรมวิธีหรือวิธีในการสร๎างสรรค์ศิ ลปะ  ดังนั้น  ความหมาย
ของค าวํา ‚Mixed media‛ คือ การใช๎วัสดุผสมหรือการใช๎กรรมวิธีหรือวิธีการในการสร๎างสรรค์ใน
ลักษณะผสม 
 ‚สื่อผสม‛  ในแงํของการใช๎วัสดุเป็นสํวนในการแสดงออกของศิลปินนั้น  ชนิดของวัสดุจะ
ไมํมีข๎อก าหนดที่ตายตัว  วัสดุที่ศิลปินน ามาใช๎ผสมผสานกันในงาน  อาจเป็นได๎ทั้งวัสดุที่มีอยูํแล๎ว
ในธรรมชาติหรือวัสดุซึ่งเป็นผลผลิตของมนุษย์ส าหรับ  ‚สื่อผสม‛  ที่เน๎นในด๎านกรรมวิธีห รือ
วิธีการในการแสดงออกของศิลปิน  ก็เป็นสื่อที่ไร๎ขอบเขตอันจ ากัด  ศิลปินจะใช๎กรรมวิธีอะไรก็ได๎
โดยอิสระ ยกตัวอยํางเชํน  สื่อผสมที่เป็นวิธีการทางจิตรกรรมประกอบกับวิธีการทางประติมากรรม  
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ภาพถํายผสมกับจิตรกรรม  หรือเสียงประกอบกับประติมากรรมก็ได๎  อยํางไรก็ตามค าวํา  ‚สื่อผสม‛  
หรือ  ‚Mixed  media‛  นั้น  ได๎ถูกน ามาใช๎กับวงการศิลปะทางซีกโลกตะวันตกในศตวรรษที่ยี่สิบนี้
เอง 
 ศิลปะในแนวสื่อผสมมิใชํแยกเป็นเพียงแตํประเภทของงานเทํานั้น  บางคร้ัง  ‚สื่อผสม‛  ยัง
แทรกและแฝงอยูํในงานศิลปะประเภทตํางๆ  งานจิตรกรรมที่มีวัสดุเข๎าไ ปผสมปนเปอ ยูํด๎วยนั้น
เรียกวํา  ‚Mixed  media  painting‛  หมายความวําจิตรกรรมนั้นมิใชํเป็นการระบายสีลงบนแผํน
ระนาบซึ่งเป็นจิตรกรรมบริสุทธิ์  (Pure painting)  สํวนประติมากรรมที่มีวัสดุหลายประเภท
ประกอบเข๎าด๎วยกันเรียกวํา  ‚Mixed media Sculpture‛  นอกจากนี้ศิลปินบางทํานยังใช๎ค าวํา  Mixed  
media  environment  หรือ  Mixed media  installation  เพื่อแสดงให๎เห็นวําเขาใช๎วัสดุและกรรมวิธี
ผสมกันในลักษณะตํางๆประกอบกันขึ้นเป็นรูปทรง  และสร๎างพื้นที่ตลอดจนสร๎างบรรยากาศของ
บริเวณที่ติดตั้งผลงาน  ให๎มีการสื่อความหมายและมีความเป็นเอกภาพ6 
 ในการสร๎างสรรค์ผลงานของข๎าพเจ๎าก็เชํนกัน  ข๎าพเจ๎าเลือกที่จะสร๎างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมที่มีการน าเอาวัสดุส าเร็จรูปมาผสมผสาน  คือ ลูกปัด  เลื่อม  ผ๎าที่มีความแวววาว  ด๎วยเหตุ
ที่วัสดุมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว  คือแสดงถึงความสวยงาม  หรูหรา  ฟุ้งเฟ้อ  มีพื้ นผิวที่มันวาว  
ลักษณะเหลํานี้ของวัสดุให๎ความสมจริงของผิวและรูปทรงที่สัมผัสได๎ทั้งสายตาและการจับจ๎อง  เมื่อ
น าวัสดุมาเป็นสํวนหน่ึงในการสร๎างสรรค์ผลงาน  ลักษณะของวัสดุจะแสดงตัวออกมามากยิ่งขึ้น 
 

            
 

ภาพที่ 1 ศิลปะสื่อผสมของ  จรัสศรี  ประสงค์ดี 

                                                 
6 สมพร  รอดบุญ,  ‚ศิลปะแนวสื่อผสม,‛  ใน การแสดงศิลปกรรมแหํงชาติครั้งที่ 37,  การแสดง

ศิลปกรรมแหํงชาติครั้งที่ 37  ณ  หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทําพระ,  6   -  25  สิงหาคม  2534  (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง,2534), 120. 
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อิทธิพลหรือแรงกระตุ้นจากศิลปกรรม 
โดยแท๎จริงแล๎วข๎าพเจ๎าได๎รับอิทธิพลจากแนวคิดและรูปแบบในการแสดงออกของศิลปิน  

จากการศึกษา  เรียนรู๎แนวคิดและพัฒนาการท างานของศิลปิน  จึงอาจกลําวได๎วํา  อิทธิพลสํวนหน่ึง
ในการสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง  ‚หลงรูป‛  นี้  ได๎รับแ นวทางการสร๎างสรรค์มาจาก
ศิลปินในยุค  โพสต์-อิมเพรสชั่นนิสต์  (Post-Impressionism)  พอล  โกแกง  จิตรกรชาวฝร่ังเศส 

พอล โกแกง  เกิดที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค .ศ. 1848 และเสียชีวิตบนเกาะอะโทนา 
(Atuona) ในหมูํเกาะมาร์เควซัส (Marquesas Islands) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค .ศ. 1903  ตอนอายุ 3 
ขวบครอบครัวต๎องลี้ภัยการเมืองไปอยูํที่ประเทศเปรู แตํพํอของเขาเสียชีวิตระหวํางทาง เขากับพี่สาว
และแมํได๎อาศัยอยูํกับลุงที่เมืองลิมา (Lima) ซึ่งเมืองนี้ได๎สร๎างภาพประทับใจให๎เขาได๎แสดงออกใน
ผลงานศิลปะในเวลาตํอมา 

ตอนอายุ 7 ขวบโกแกงและครอบครัวย๎ายกลับไปฝร่ั งเศสอีกครั้ง เมื่อมีอายุได๎ 17 ปีเขาเข๎า
ท างานเป็นลูกเรือในเรือเดินสมุทร และเข๎ารับราชการทหารกับราชนาวีฝร่ังเศส จาก นั้นก็เลํนหุ๎น 
แตํงงานและมีลูก 5 คน นับวําเป็นครอบครัวที่มีความสุขเขาใช๎เวลาวํางในการเขียนรูป และสะสม
ผลงานศิลปะ   จนกระทั่งได๎รู๎จักกับ กามิล ปิซาโร (Camille Pssarro) ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ขาว
ฝร่ังเศส ได๎แนะน าเขาให๎ร๎ูจักกับศิลปินคนอ่ืนๆ และบอกให๎เขาเขียนรูปของตัวเองตํอไป โกแกงจึง
เชําสตูดิโอและเขียนรูปอิมเพรสชั่นนิสม์อยูํระหวํางปี 2424 – 2425  อีกสองปีตํอมาเขาพาครอบค รัว
ย๎ายไปอยูํที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก แล๎ววันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจละทิ้งการงานที่มั่นคง 
ชีวิตที่สะดวกสะบายและครอบครัวเพื่อออกมาเขียนรูปอยํางจริงจัง เขาออกไปเขียนรูปกับปิซาโร เซ
ซาน (Paul Czanne) และแวนโก๏ะห์ (Vincent van Gogh) ในปี 2432 โกแกงได๎แสดงงานศิลปะที่
ปารีสและเร่ิมมีชื่อเสีย ง  ในระยะนั้นศิลปะตะวันออกและแอฟริกา เร่ิมเข๎ามาเผยแพรํในตะวันตก 
โดยเฉพาะงานพื้นบ๎าน (folk art) และภาพพิมพ์ญ่ีปุ่น โกแกงมีความสนใจงานศิลปะพื้นบ๎านอยูํแล๎ว
จึงตัดสินใจไปใช๎ชีวิตเขียนรูปที่เกาะตาฮิติ (Tahiti) ที่นี่เองเขาได๎เกิ ดแรงบันดาลใจ พัฒนาฝีมือ
สร๎างสรรค์งานศิลปะออกมาให๎โลกชื่นชมเป็นจ านวนมาก   ภายหลังเขาได๎ไปใช๎ชีวิตที่เกาะมาร์เคว
ซาส์ (Marquesas) ในบั้นปลายชีวิตเขาตาบอด ป่วยด๎วยโรคซิฟิลิส และเสียชีวิตที่นี่ กํอนจะถูกน าศพ
ไปฝังที่หมูํบ๎านแหํงหนึ่งบนเกาะตาฮิติ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขารักมากที่สุด 

โกแกงเป็นหน่ึงในศิลปินแหํงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ของประเทศฝรั่งเศส ผู๎ปฏิวัติวงการ
ศิลปะของโลก ผลงานสร๎างสรรค์ของโกแกงแหกกฎประเพณีเชํนเดียวกับวิถีชีวิตของเขา โกแกงทิ้ง
อาชีพนายหน๎าค๎าหุ๎นที่ก าลังรุํงโรจน์และชีวิตอันหรูหราร่ ารวยในวัย 35 ปีเพื่ออุทิศตนให๎กับการ
เขียนภาพจิตรกรรมที่เขารักและทุํมเทอยํางแท๎จริงแตํอยํางเดียว โกแกงเร่ิมเขียนภาพในรูปแบบอิม
เพรสชั่นนิสม์ ตํอมาได๎คลี่คลายเป็นรูปแบบโพสอิมเพรสชั่นนิสม์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
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 เอกลักษณ์ภาพเขียนของโกแกงคือการเน๎นความเป็นสองมิติของภาพ ภาพเขียนของ โกแกง
จะมีลักษณะแบนๆ ไมํแสดงปริมาตรแล ะมิติ การจัดวางองค์ประกอบจะซ้ าๆ กัน  คล๎ายกับภาพใน
แถบลวดลาย   การจัดวางทําทางและการเคลื่อนไหวของบุคคลคํอนข๎างแข็งทื่อและเป็นแบบแผน
คล๎ายกับ ภาพจิ ตรกรรมของอียิปต์   มักเต็มไปด๎วยสีสันสดจัด  รูปทรงเรียบงํา ย  บิดเบี้ยว  แบน
เพราะไมํมีเงา แตํเต็มไปด๎วยเร่ืองราวและวิถีชีวิตเรียบงํายของชาวเกาะ 7 ตํอมาเรียกสไตล์ศิลปะแบบ
นี้วํา Synthetism  เขาเชื่อวําศิลปินสามารถสร๎างงานที่ดีได๎หากได๎รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ  โก
แกงนับเป็นศิลปินหัวขบถขนานแท๎ที่กล๎าละทิ้งทุกสิ่งทุกอยํางเพื่อท างานศิลปะที่ ตนรัก  โกแกงเป็น
ศิลปินในกลุํมโพสต์- อิมเพรสชั่ นนิสม์  รํวมกับเซซาน และ ฟาน ก๏ อกห์  ที่มีอิทธิพลอยํางมากตํอ
พัฒนาการศิลปะสมัยใหมํ (Modern Art)  เทคนิคการเขียนภาพแนวหลังอิมเพรสชั่นนิสม์ของโกแกง
จะตํางจากภาพของศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ ที่เขียนภาพแบบทิ้งฝีแปรงด๎วยกา รเขียนแถบสีเป็นปื้น
ยาวบ๎าง สั้นบ๎าง หรือเขียนเป็นปื้นกลมๆ บ๎าง   แตํโกแกงจะเน๎นความเป็นสองมิติของภาพด๎วยการ
ระบายสีสดเข๎มแบบเกลี่ยเรียบเป็นสํวนๆ 

งานศิลปกรรม  พอล  โกแกง  สํงผลตํออิทธิพลในรูปแบบของการสร๎างสรรค์งานข อง
ข๎าพเจ๎า  จากลักษณะของโทนสี   สีสันสดจัด  มีลักษณะแบนๆ ไมํแสดงปริมาตรและมิติ  รูปทรง
เรียบงําย  บิดเบี้ยว  ซึ่งทุกสิ่งล๎วนเกิดจากความประทับใจ  อุปนิสัย  รสนิยมสํวนตัวที่ท าให๎เลือก
จดจ าสิ่งเหลํานั้นโดยไมํรู๎ตัว  เป็นสภ าวะในจิตใจที่ผํานประสบการณ์การด าเนินชีวิต  ข๎าพเจ๎าได๎
สังเกตเห็นลักษณะการวางองค์ประกอบที่เรียบงํายและน ามารวมกันได๎อยํางลงตัว 
 
 
 
 
 

                                                 
7 พอล  โกแกง,  ตาฮิติ  สวรรค์บนดินของ  พอล  โกแกง ,   เข๎าถึงเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556,  เข๎าถึงได๎จาก 

http://www.manager.co.th 
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ภาพที่ 2  ผลงานของพอล  โกแกง 
ชื่อภาพ  The  midday  nap 
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ภาพที่ 3  ผลงานของพอล  โกแกง 
ชื่อภาพ  Woman  with a flower 
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ภาพที่ 4 ผลงานของพอล  โกแกง 
ชื่อภาพ Tahitian  women  on  the  beach 
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ผลงานของศิลปินที่ให๎อิทธิพล เป็นศิลปินที่ท างานศิลปะโดยใช๎คนเพื่อสื่อแสดงออก  หรือ
ศิลปะที่สะท๎อนตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์  ซึ่งมีแนวความคิดที่สอดคล๎องกัน  เชํน  ผลงานของ  อัม
รินทร์ บุพศิริ  นักศึกษาศิลปะมหาบัณฑิต  ภาควิชาจิตรกรรม  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซึ่งน า เสนอเร่ืองราวของภาพเด็กหญิงวัย  (กํอน) เจริญพันธุ์   เชํนภาพของนักเรียนสาวที่
ก าลังบรรจ งเสริมความงามให๎กับใบหน๎าตัวเอง   จนท าให๎เขาได๎รับชื่อเสียงมาแล๎วในนิทรรศการ
เด่ียวครั้งแรกเมื่อปี 2552  ส าหรับ เน้ือหาของงาน เขาเข๎าไป สูํคว ามหมกมุํนของหญิงสาว   จาก
ภาพถํายเลํนๆ ในโลกสังคมออนไลน์ที่เราจะได๎เห็นใบหน๎ าและอิริยาบทของสาววัยรุํนที่ถูก บันทึก
ไว๎ด๎วยตัวของเธอเอง ภาพเหลํานั้นแสดงถึงชํวงเวลาที่ พวกเธออยูํตามล าพังในห๎องสํวนตัว หรือบน
เตียงนอน  และน าเอามาตีความหมายภาพในสังคมออนไลน์เหลํานั้นใหมํ   กลายเป็นภาพของหญิง
สาวที่มีใบหน๎าขนาดใหญํ ดวงตาสีด าแตํไร๎ความร๎ูสึก ในภาพลักษณ์ที่ดูทั้งนําเอ็นดูและนําชัง เธอ
กลับไมํแสดงอาการทุกข์  สุขใจ  แตํกลายเป็นมนุษย์เย็นชา  และเปลําเปลี่ย วในโลกสีเทาหมํนของ
เธอเอง 

ผลงานของอัมรินทร์  บุพศิริ  มีเน้ือหาของเด็กสาวที่ไมํได๎มีเพียงความสดใสไร๎เดียงสาเพียง
อยํางเดียว  หากยังแฝงไปด๎วยความเจ็บปวดทางอารมณ์และการขาดซึ่งความสัมพันธ์กับคนรอบข๎าง  
ซึ่งไมํได๎เกิดจากการเติบโตทางรํางกายของเด็กเทํานั้น8  หากยังเกี่ยวข๎อกับสิ่งที่ก าลังเปลี่ยนแปลงใน
สังคม  วิถีชีวิต  การย๎ายถิ่นที่อยูํ  ความเปราะบางของครอบครัว  การศึกษา  และการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม  ปัญหาของสภาพแวดล๎อมสังคมเมืองที่สํงผลตํอครอบครัว  และสํงผลกระทบมายัง
เด็กที่ต๎องการความรักความเข๎าใจ  เพื่อให๎ย๎อนมองธรรมชาติของเด็กวํา  แม๎เขาจะได๎รับความ
สะดวกสบายมีพร๎อมครบทั้งเงิน  วัตถุ แ ตํสิ่งส าคัญที่สุดคือความรักที่จริงใจและบริสุทธิ์  โดยการ
น าเสนอภาพที่สะท๎อนปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นกับเด็กในสังคมปัจจุบัน  ด๎วยลักษณะของรูปรําง  
รูปทรงของเด็กในทําทางอิริยาบทตํางๆที่ดูผิดแปลกจากความเป็นจริง 

รูปแบบงานเป็นรูปแบบจิตรกรรม  2 มิติ  สีน้ ามันบนเฟรมผ๎า ใบ  ผลงานจิตรกรรมภาพเด็ก
และเยาวชนในหลากหลายรูปลักษณ์และอิริยาบถ ภายใต๎แนวความคิดเกี่ยวกับความรัก ความอบอุํน
ในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และความเปลี่ยนแปลงแหํงโลกาภิวัตน์ ทํามกลางสภาพสังคมยุค
ปัจจุบันที่มีสํวนผลักดันให๎เด็กและเยาวชนมากมายหลงทางไปในความ วํางเปลํ า เปลี่ยวเหงา  และ
ถูกหลํอหลอมด๎วยทัศนคติตลอดจนคํานิยมที่ผิดแผกแปลกแยกจากผู๎คน  
                                                 

8มองศิลป์ : Alone,   เข๎าถึงเมื่อ  2  พฤษภาคม  2556,  เข๎าถึงได๎จาก
http://53010610059.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 
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ภาพที่  5  ผลงานของอัมรินทร์  บุพศิริ   
ชื่อภาพ : Rabbit  

ขนาด : 198x169 ซม. 
เทคนิค :  สีน้ ามันบนผ๎าใบ 
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ภาพที่ 6  ผลงานของอัมรินทร์  บุพศิริ 
ชื่อภาพ : Blooming No.10 
ขนาด : 198x158 ซม. 

เทคนิค : สีน้ ามันบนผ๎าใบ 
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ภาพที่ 7  ผลงานของอัมรินทร์  บุพศิริ   
ชื่อภาพ : The  Mask  No.3   
ขนาด : 190x220  ซม.   

เทคนิค : สีน้ ามันบนผ๎าใบ 
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อิทธิพลจากการศึกษาดูงานของศิลปินอีกผู๎หนึ่งที่นําสนใจโดยมีทัศนะทางด๎านรูปแบบของ
งานที่ใกล๎เคียงกับผลงานจิตรกรรมของข๎าพเจ๎า  คือผลงานจิตรกรรมของ   วรรณิกะ  ชีวิน  ศิลปิน
ชาวเหนือ   

วรรณิกะ  ชีวิน  เป็นศิลปินสาวที่ ได๎ค๎นพบสุนทรียะทางสายตาเมื่อเธอได๎เหมํอมองไปยัง 
แมกไม๎ ดอกไม๎ที่พบเจอระหวําง ทาง  และมีความ ชื่นชอบดอกไม๎เป็นอยํางมาก ไมํวําจะท างาน
ศิลปะชิ้นไหนก็จะต๎องมีดอกไม๎อยูํด๎วยเสมอ รวม ไปถึงชอบต๎นไม๎ด๎วย 9  ศิลปินได๎น าเอาก๎อนกรวด  
เม็ดทรายและไขํมุก (เคร่ืองประดับ )   มาตกแตํงให๎อยูํในชิ้นงาน ซึ่งผลงานชุด  ‚Madam flower‛  
เป็นการบอกเลําถึงความหลงใหลใน ‘ดอกไม๎’  และธรรมชาติรอบตัว    เพราะเธอได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญของธรรมชาติ ที่นอกจากจะสร๎างความสวยงามให๎แกํโลกใบนี้แล๎วก็ยังจะท าให๎ทุก
สรรพสิ่งสามารถมีชีวิตอยูํได๎อยํางเกื้อกูลกัน   

ข๎าพเจ๎าได๎น าการใช๎เทคนิคน าวัสดุมาผสมผสานกับสีอะครีลิคบนผ๎าใบ   และเลือกใช๎วัสดุที่
มีคุณสมบัติมั นวาว  ใช๎สีที่รุนแรงตัดกัน   ลงสีพื้นด๎วยสีที่หนาและทิ้งรอยทีแปลง เป็นรอยหยาบ
เพื่อที่จะทิ้งรํองรอยพื้นผิวให๎มีความพร้ิวไหว  ร๎ูสึกเหมือนภาพมีควา มเคลื่อนไหวได๎  ร๎ูสึกถึงลีลา
ขององค์ประกอบตํางๆที่อยูํในภาพเพื่อสื่อความหมายจากความร๎ูสึกภายในจิตใจ 

 
 
 

                                                 
9 นิทรรศการ "วรรณิกะหลงรักป่าและทะ เล" ,  เข๎าถึงเมื่อ 2  พฤษภาคม  2556,  เข๎าถึงได๎จาก  

http://www.portfolios.net/events/wanneeca-in-love-with-forest  
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ภาพที่ 8  ผลงานของวรรณนิกะ  ชีวิน   
ชื่อภาพ : Madam flower   
ขนาด : 80x140 ซม. 

เทคนิค : สีน้ ามันบนผ๎าใบ   
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ภาพที่ 9  ผลงานของวรรณนิกะ  ชีวิน   
ชื่อภาพ : Dancing party of peacock  

ขนาด : 150x155 ซม.  
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ๎าใบ  
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ภาพที่ 10  ผลงานของวรรณนิกะ  ชีวิน   
ชื่อภาพ : Time of happiness   

ขนาด : 150x155 ซม. 
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ๎าใบ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการสร้างสรรค์ 

 
ในการศึกษา ค๎นคว๎าเพื่อสร๎างสรรค์ผลงานวิทยา นิพนธ์หัวข๎อ  ‚หลงรูป ‛  ข๎าพเจ๎าได๎

น าเสนอเร่ืองราว บางแงํมุม ของการด าเนินชีวิต  สภาพสั งคม  พฤติกรรม   ทัศนคติของคนทั่วไปที่
ชอบสิ่งใหมํๆ  และสิ่งที่ก าลังเป็นที่นิยม ที่จะท าให๎เกิดค วามรู๎สึกโก๎หรู   โดยมีจุดเร่ิมต๎นจากการน า
เร่ืองราวจากประสบการณ์และการศึกษาค๎นคว๎า จากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู๎คนในรูปแบบ
ตํางๆ  มาผสมผสานเชื่อมโยงกับรูปแบบสัญลักษณ์ จินตนาการ  และถํายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม  
มีลักษณะรูปแบบของผลงานเป็นงานจิตรกรรมสื่อผสม   เทคนิคสีอะครีลิคบนผ๎าใบ  และการ ปะ 
ติด  วัสดุลงบนผ๎าใบ  เพื่อให๎เกิดความรู๎สึกเหมือนจริงสัมผัสได๎  โดยยึดหลักการสร๎างเอกภาพทาง
ทัศนธาตุ  ได๎แกํ  เส๎น  รูปทรง  สี พื้นผิว  รวมถึงชั้นเชิงในการแสดงออกตามแนวทางการ
สร๎างสรรค์เป็นหลัก  ถํายทอดออกมาในรูปลักษณ์ของการล๎อเลียนมนุษย์  ใช๎รูปทรงของคนเป็น
โครงสร๎างหลักของภาพ  ผลงานสร๎างสรรค์แตํละระยะจะมีการพัฒนา  ปรับเปลี่ยนรูปทรง  แตํงเติม
สีสัน  ให๎เป็นไปตามจินตนาการข๎าพเจ๎า 

  
การใช้ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ 
 จากข๎อมูลที่ได๎ศึกษาเกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบัน  ซึ่งเป็นข๎อมูลที่ท าให๎เกิดความเข๎าใจ  อีก
ทั้งความร๎ูสึกที่เกิดจากสภาวะจริงทางสังคมและสิ่งแวดล๎อมรอบข๎างผสมผสานกับการใช๎ภาพ
สัญลักษณ์จินตนาการมาเชื่อ มโยงกัน  และถํายทอดผลงานเป็นรูปทรงของมนุ ษย์ในลักษณะที่ไมํ
เหมือนจริง   แสดงให๎เห็นถึงการประกอบรูปทรงใหมํ  ท าให๎ได๎ภาพลักษณ์ตํางๆ 
 จากการศึกษาค๎นคว๎า  ทดลองรูปแบบและเทคนิควิธีการในการสร๎างสรรค์ที่ตอบสนองตํอ
กระบวนการถํายทอดทางความรู๎สึกในผลงานจิตรกรรม  ข๎อมูลที่ได๎เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่เป็น
เน้ือหาสาระส าคัญส าหรับการสร๎างสรรค์  และการแสดงออกทางความร๎ูสึก  โดยใช๎ทัศธาตุตํางๆ
ประกอบกัน  ได๎แกํ  เส๎น  รูปทรง  ที่วําง  สี  และพื้นผิว  โดยให๎การประกอบกันของสิ่งตํางๆสร๎าง
ความรู๎สึกที่ตอบสนองตํอความรู๎สึกในการแสดงออกให๎ได๎มากที่สุด 
 เส๎น  (Line)  เน่ืองจากเส๎นมีความส าคัญตํอโครงสร๎างและ เป็นทัศนธาตุเบื้ องต๎น  ลักษณะ
ตํางๆของเส๎นถูกน ามาใช๎ในการแสดงอารมณ์ตํางๆตามความเหมาะสมสัมพันธ์กับสภาวะความรู๎สึก
ที่ต๎องการแสดงออก   สํวนใหญํจะใช๎เส๎นโค๎งเพื่อสร๎างเป็นรูปทรงที่ดูเป็นอิสระและมีความ
เคลื่อนไหว 
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รูปทรง  (Form)  รูปทรง ที่น ามาประกอบในงานของข๎าพเจ๎าเป็นรูปทรงของมนุษย์ ใน
อิริยาบทตํางๆ  ในรูปแบบที่ไมํเหมือนจริง  อาจมีการบิดเบี้ยวเพื่อให๎สํงผลตํอแนวคิดเกี่ยวกับการลุํม
หลงในสิ่งที่เป็นมายา  เป็นรูปทรงที่เกิดจากการรวมตัวกันทางทัศนธาตุอยํางมีเอกภาพ  เพื่อให๎
สอดคล๎องกับแนวความคิดที่ น าเสนอ  การสร๎างรูปทรงใหมํจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะแสดงให๎เห็นถึง
อารมณ์ความร๎ูสึกภายในภาพ 
 สี  (Colour)  ส าหรับงานจิตรกรรมนั้นสีถือวําเป็นทัศนธาตุที่ส าคัญมาก  เพราะสามารถเป็น
ตัวก าหนดบรรยากาศของภาพและสํงผลตํออารมณ์ความร๎ูสึกทั้งหมดในผลงาน  อันเป็นภาพรวม
ทางด๎านเอกภาพในงานจิตรกรรม  เนื่องด๎วยสีสามารถแทนคําให๎เกิด  เส๎น  รูปทรง  พื้นที่วําง  และ
น้ าหนักแสงเงาไปในตัว  ทั้งยังสามารถสร๎างอารมณ์ความรู๎สึกของแตํละชิ้นงานให๎เกิดความ
แตกตํางกันไปอีกด๎วย 

จากแนวคิดหลักที่พิจารณาวํามนุษย์ในสังคมมีหลากหลายรูปแบบ  รวมทั้งแนวท างในการ
สร๎างสรรค์ของข๎าพเจ๎า  ซึ่งไมํยึดติดอยูํกับเหตุผลและความเป็นจริง ข๎าพเจ๎าจึง เลือกใช๎สีที่ตัดกัน
ระหวํางรูปทรงและพื้นหลัง  เชํน  สีแดง  สีเขียว  สีมํวง  สีเหลือง  เพื่อให๎เกิดความร๎ูสึกที่ปะทะกับ
สายตา  ใช๎สีของใบหน๎าคนที่ไมํได๎เหมือนจริงตามธรรมชาติ  ให๎ความรู๎สึกที่ไมํต๎องใช๎หลักการของ
ความเป็นจริงมาก าหนดสัญชาตญาณทางความรู๎สึก 
 พื้นผิว  (Texture)  พื้นผิวในผลงานมีหลายลักษณะคือ  มีลักษณะของผิวที่เกลี่ยเรียบ  พื้นผิว
ที่มีรํองรอยของการหยดสี  และพื้นผิวที่เป็นลวดลายของผ๎า  เพื่อบอกถึงลักษณะที่ตํางกัน  ลักษณ ะ
ผิวโดยทั่วไปถือวําเป็นทัศนธาตุที่ไมํได๎เป็นหลักในการสร๎างรูปทรง 
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อุปกรณ์การสร้างสรรค์ 
 

 
 

ภาพที่ 11  อุปกรณ์การสร๎างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพที่ 12  ผ๎าที่มีคุณลักษณะแวววาว  มีพื้นผิวหยาบ 
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ภาพที่ 13  วัสดุส าเร็จรูปที่ใช๎ตกแตํง  เชํน  ลูกปัด  เลื่อม  ไหมพรม 
 

1. อุปกรณ์ที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  เชํน  อุปกรณ์วาดเขียน  กระดาษ  กล๎องถํายรูป  
2. อุปกรณ์ที่ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  ได๎แกํ  เฟรมผ๎าใบ  อุปกรณ์วาดเขียน  

สีอะครีลิค  ผ๎าลักษณะตํางๆ  ลูกปัด  เลื่อม 
 
ขั้นตอน  วิธีการสร้างสรรค์ 
 1.การสร๎างภาพรําง 

เร่ิมจากน าข๎อมูลที่ได๎จากหนังสือ  นิตยสาร  สร๎างเป็นภาพรํางโดยใสํจินตนาการของตนเอง
เข๎าไป  ดังนั้นเวลารํางภาพมันจึงเป็นการหลั่งไหลของการสร๎างสรรค์ในชํวงสั้นๆ   จึงสร๎างภาพรําง
ลายเส๎นขึ้นมาหลายๆภาพ  ขั้นตอนการท างานศิลปะของข๎าพเจ๎าการรํางภาพ นั้นมีความ ส าคัญ  
เพราะเป็นการแสดงออกที่สดและมีชีวิต ที่ออกมาจากจิตใต๎ส านึ กและความคิด  ภาพรํางสํวนใหญํ
เกิดจากการวาดด๎วยดินสอ และลงสีโดยรวมครําวๆ   โดยเลือกใช๎สีให๎ตรงกับความรูสึกภายในที่
ต๎องการแสดงออกมากที่สุด  กํอนที่จะน าภาพรํางต๎นแบบไปสูํการขยายในการสร๎างสรรค์ผลงาน
จริงตํอไป 
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ภาพที่ 14  ตัวอยํางภาพรํางชิ้นที่ 1 
ขนาด : 15x20 cm 
เทคนิค : สีโปสเตอร์ 
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ภาพที่ 15  ตัวอยํางภาพรํางชิ้นที่ 2 
ขนาด : 14x20 cm 

เทคนิค : สีโปสเตอร์,ลูกปัด,เลื่อม 
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ภาพที่  16  ตัวอยํางภาพรํางชิ้นที่ 3 
ขนาด : 15x20 cm 

เทคนิค : สีโปสเตอร์,ผ๎า,เลื่อม 
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ภาพที่  17  ตัวอยํางภาพรํางชิ้นที่ 4 
ขนาด : 15x20 cm 
เทคนิค : สีโปสเตอร์ 
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ภาพที่  18  ตัวอยํางภาพรํางชิ้นที่ 5 
ขนาด : 22x22 cm 
เทคนิค : สีโปสเตอร์ 
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ภาพที่  19  ตัวอยํางภาพรํางชิ้นที่ 6 
ขนาด : 17x23 cm 

เทคนิค : สีโปสเตอร์,ผ๎าลูก,ปัด 
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ภาพที่  20  ตัวอยํางภาพรํางชิ้นที่ 7 
ขนาด : 14x20 cm 

เทคนิค : สีโปสเตอร์,ผ๎า,เลื่อม 
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ภาพที่  21  ตัวอยํางภาพรํางชิ้นที่  8 
ขนาด : 16x20 cm 

เทคนิค : สีโปสเตอร์,เลื่อม 
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2.การสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
ในกระบวนการน้ีการน าเอาภาพรํางต๎นแบบมาขยาย ซึ่งในผลงานชุดนี้ข๎าพเจ๎าได๎ก าหนด

ขนาดของผลงานแตํละชิ้นไมํเทํากัน  การเขียนภาพจะเร่ิมที่การลงสีพื้นกํอนเสมอ  และตามด๎วยการ
สร๎างพื้นผิวในลักษณะตํางๆ  เชํน  การหยดสีลงบนผ๎าใบหรือการปะติดผ๎าลวดลายตํางๆลงบนผ๎าใบ  
และเร่ิมรํางรูปทรงของคนในอิริยาบถตํางๆ  โดยที่ไมํได๎อิงจากภาพรํางมากนักแตํจะดูจากเค๎าโครง
ของรูปทรง  และเค๎าโครงสีที่ก าหนดไว๎   เพราะเป็นการรํางรูปทรงที่สร๎างขึ้นมาใหมํอยํางอิสระ  
จากนั้นจึงท าการลงสีอะครีลิคและน าวัสดุที่มีลักษณะพื้นผิวให๎ความรู๎สึกมันวาวมาประดับตกแตํง 

 
ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 
ผลงานชํวงกํอนวิทยานิพน ธ์ถือเป็นผลงานที่มีการพัฒนา  ถือเป็นการทดลองด๎านเทคนิค

และการให๎ความส าคัญในการเขียนถํายทอดอารมณ์ความร๎ูสึกของภาพที่บอกแนวคิดได๎ชัดเจน  
ผลงานในชํวงนี้ยังคงเป็นเร่ืองของความคิดสร๎างสรรค์ที่ได๎จากการหาข๎อมูลและประสบการณ์การ
ท างานศิลปะที่มีการรํางภาพและทดลองเทคนิ คอยํางตํอเน่ือง  ซึ่งผลงานดังกลําวมีจ านวน  8  ชิ้น  
และจะแบํงชํวงของการท างานออกเป็นสองระยะ  ดังนี้ 

ผลงานช่วงแรก  ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 1-4  การสร๎างสรรค์ผลงานในระยะ
เร่ิมแรกนั้นข๎าพเจ๎ามีแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์  การด ารงชีวิตอยูํในสังคมปัจจุบัน   มีความ
สนใจในประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับสภาวะปัญหาของสังคม  ทัศนคติของคนในหลายแงํมุม  ที่มองเห็น
คุณคําของวัตถุสิ่งของจนเกิดความลุํมหลงตํอสิ่งเย๎ายวนตํางๆ  โดยผลงานในระยะเร่ิมต๎นน้ัน  
ข๎าพเจ๎าเลือกการถํายทอดผํานชีวิตของผู๎คนกลุํมหนึ่งที่ต๎องด าเนินชีวิตอยูํกับการแขํงขัน  การโอ๎อวด  
การประชดประชันกันเพื่อให๎ได๎มาซึ่งความภาคภูมิใจในเกียรติยศของตนเอง   

นอกจากนี้ในด๎านรูปทรงนั้นได๎แสดงออกผํานรูปทรงของมนุษย์ที่อยูํในพื้นที่วําง  โดย
บรรยากาศของสีจะเป็นสีสดและสีที่ตัดกันกับรูปทรง  และได๎สื่อแสดงออกผํานอิริยาบถ  สีหน๎า 
แววตา  ที่ให๎ความรู๎สึกเยํอหยิ่ง  มีความอิจฉาริษยา 

หลังจากได๎วิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาแล๎ว  โดยทัศนะสํวนตัว
ของข๎าพเจ๎าได๎พึงพอใจทางด๎านองค์ประกอบและภาพรวมของสี  แตํยังมีข๎อบกพรํองในเร่ืองของ
การใช๎พื้นที่วํางที่ดูเรียบเกินไป ท าให๎ขาดคว ามรู๎สึกของความหรูหรา  ฟุ่มเฟือย  ซึ่งเป็นประเด็น
หลักในการสร๎างสรรค์ 
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ภาพที่ 22  ผลงานชํวงกํอนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  1  ปีการศึกษา 2554 
ชื่อผลงาน ไมํมีชื่อ 
เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  60x100 cm 
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ภาพที่ 23  ผลงานชํวงกํอนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  2  ปีการศึกษา  2554 
ชื่อผลงาน  ไมํมีชื่อ 
เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x50  cm 
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ภาพที่  24  ผลงานชํวงกํอนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  3  ปีการศึกษา  2554 
ชื่อ  ‚ไมํมีชื่อ‛ 
เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  55x80  cm 
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ภาพที่  25  ผลงานชํวงกํอนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  4  ปีการศึกษา  2554 
ชื่อลงาน  ‚ไมํมีชื่อ‛ 
เทคนิค  สื่อสม 
ขนาด  30x30  cm 
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ผลงานช่วงท่ีสอง  ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี 5-8  การสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
ในระยะนี้ยังคงเลือกใช๎รูปทรงของมนุษย์ในการแสดง ออกทางด๎านเนื้อหาและแนวความคิด  โดย
ผลงานชุดนี้ข๎าพเจ๎าได๎รับแรงบันดาลใจจากการได๎รับรู๎ ถึงสภาพแวดล๎อมที่ผู๎คนตํางหลากหลายแตํ
ต๎องมาอยูํรวมกันในสังคม  จากแรงบันดาลใจดังกลําวท าให๎ข๎าพเจ๎าสนใจพัฒนารูปแบบและเทคนิค
วิธีการเพื่อให๎ตอบสนองกับแนวความคิดมากขึ้น 

การแสด งออกผํานรูปแบบของงานจิตรกรรมในระยะที่ 2  ยังคงเป็นรูปแบบล๎อเลียน
พฤติกรรมของมนุษย์  และมีการใช๎สีบนรูปทรงของคนที่ตํางไปจากความจริง  ซึ่งเป็นการทดลองใน
ระยะแรกเร่ิมของผลงานชุดนี้  หากแตํยังคงใช๎รูปทรงของมนุษย์ในการสื่อสารแสดงออกที่มี
ลักษณะอาการทางรํางกาย  ผํานภาพลักษณ์ของสีหน๎า  ทําทาง โดยใช๎สีที่เป็นสีสดและตัดกันเพื่อให๎
เกิดความสนุกสนานขึ้นในภาพ  ผลงานในชํวงนี้น าเสนอเน้ือหารูปแบบที่ผํานจากการรํางภาพ
จ านวนมาก  มีการทดลองวางองค์ประกอบรูปแบบตํางๆเพื่อให๎เป็นไ ปตามอารมณ์สอดคล๎องกับ
แนวคิดให๎มากที่สุด 
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ภาพที่  26  ผลงานชํวงกํอนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  5  ปีการศึกษา  2554 
ชื่อผลงาน  ‚ไมํมีชื่อ‛ 
เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  30x40  cm 
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ภาพที่  27  ผลงานชํวงกํอนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  6  ปีการศึกษา  2554 
ชื่อผลงาน  ‚ไมํมีชื่อ‛ 
เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x60  cm 



47 
 

 

 
 

ภาพที่  28  ผลงานชํวงกํอนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  7  ปีการศึกษา  2554 
ชื่อผลงาน  ‚ไมํมีชื่อ‛ 
เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x60  cm 
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ภาพที่  29  ผลงานชํวงกํอนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  8  ปีการศึกษา  2554 
ชื่อผลงาน  ‚ไมํมีชื่อ‛ 
เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x50  cm 
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ปัญหาและการแก้ไข 
  

การสร๎างสรรค์เร่ืองราวของมนุษย์ที่เกี่ยวข๎องกับทัศคติของ คน  โดยการพยายามที่จะแสดง
ออกมาในลักษณะที่ทดแทนสื่อด๎วยรูปแบบของผลงานทัศนศิลป์  และการสร๎างสรรค์ผลงานอยําง
ตํอเน่ืองท าให๎ข๎าพเจ๎าได๎ลองผิดลองถูก  ทดลอง  เรียนรู๎สิ่งใหมํในภาคปฏิบัติ   

เมื่อข๎าพเจ๎าได๎สร๎างสรรค์ผลงานในชํวงกํอนวิทยานิพนธ์มาได๎ระยะหนึ่ง  จึงได๎มองเห็นถึง
ปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้นในการสร๎างสรรค์  รูปแบบและองค์ประกอบ  ซึ่งในการท างานนั้นข๎าพเจ๎าได๎มี
การคิด  วิเคราะห์และหาวัสดุใหมํมาเพิ่มเติมในผลงาน  เพื่อให๎ผลงานมีความชัดเจนในเนื้อหา  
เร่ืองราว มากขึ้น  ซึ่งผลงานบางชิ้นยังมีความแข็งกระด๎างจนเกินไป  เนื่องจากการเลือกใช๎วัสดุ
บางอยํางอาจจะดูไมํกลมกลืนกับงาน  และผลงานชุดนี้ยังเป็น การแก๎ปัญหาในด๎านเทคนิค การวาง
องค์ประกอบภาพ   การเลือกใช๎สี และพื้นที่วํางของภาพ   โดยภาพรวมยังคงไมํสมบูรณ์ทั้งด๎าน
เทคนิค  อง ค์ประกอบ  สํวนของพื้นที่วํางและการจัดองค์ประกอบของงานมักมีปัญหา   การแก๎ไข
เบื้องต๎นเป็นการสร๎างภาพรํางขึ้นมาหลายๆภาพ  เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบ   

การเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  สิ่ง
เหลํานี้ได๎สํงเสริมการพัฒนาผลงานสูํ การแก๎ไขและสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  และจะเป็น
ข๎อมูลในการสร๎างสรรค์ผลงานตํอไปในอนาคต 
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บทท่ี 4 
แนวทางการพัฒนาผลงาน 

 
 การสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นการพัฒนาตํอเน่ืองจากผลงานระยะกํอนวิทยานิพนธ์  
ซึ่งได๎มีการศึกษา  ค๎นคว๎า  ทดลอง  พัฒนาและป รับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ  ทั้งแนวความคิดที่
แสดงให๎เห็นมากขึ้น  องค์ประกอบของภาพ  การสร๎างรูปทรง  ความหลากหลายของวัสดุ  เพิ่ม
ความเคลื่อนไหว  รวมถึงเทคนิคที่ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน  จนกระทั่งเข๎าสูํกระบวนการ
สร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต๎หัวข๎อ  ‚หลงรูป‛ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได๎รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล๎อม  สภาพสังคม  พฤติกรรมความ
เป็นอยูํของคนในสังคม  ที่แสดงออกถึงความปรารถที่เกินความจ าเป็น  น ามาผสมผสานเชื่อมโยง
กับรูปลักษณ์แหํงจินตนาการ  ในผลงานชุดนี้แสดงออกให๎เห็นถึงอีกแงํมุมหนึ่งของสังคมในแงํที่
เป็นกลาง  เพื่อมุํงให๎เห็นถึงสาระส าคัญของการด าเนินชีวิตที่หลากหลาย   เน่ืองจากผลงานในชํวง
วิทยานิพนธ์นี้  ได๎มีการพัฒนาผลงานในชํวงกํอนวิทยานิพนธ์ในด๎านเทคนิค  การวางรูปแบบ  
ปรับเปลี่ยนมุมมองให๎ดูมีการเคลื่อนไหว  สนุกสนานมากขึ้น 
 
ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์  ชุดที่ 1 (ชิ้นที่1-6)  ผลงานในชุดนี้น าเสนอเร่ืองราวพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิต  การแสดงภาวะโอ๎อวด  ประชดประชันในกลุํมคนในสังคม  ใช๎รูปทรง  ใบหน๎า  ทําทาง
ของมนุษย์เป็นสื่อในการแสดงออก  ซึ่งจะใช๎สีที่ตัดกันระหวํางรูปทรงกับพื้นหลัง  เพื่อให๎เกิด
ความรู๎สึกขัดแย๎งกันอยํางรุนแรง  พื้นผิวในผลงานชุดนี้สํวนใหญํจะเป็นแบบเรียบและเป็นพื้นที่วําง 
 ผลงานวิทยานิพนธ์  ชุดที่ 2  (ชิ้นที่ 7-12)  ผลงานในชุดนี้ยังคงแนวความคิดเดิมในเร่ืองราว
ของความแขํงขัน  ความลุํมหลงในวัตถุของมนุษย์   ใช๎สีที่แตกตํางตัดกันอยํางชัดเจน  รูปทรงของ
คนมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นจากการตัดทอนรูปทรงให๎ดูนําสนใจ   ให๎ความส าคัญในการวาง
องค์ประกอบ  มีการทับซ๎อนการของวัสดุที่น ามาผสมผสานมากขึ้น 
 ผลงานวิทยานิพนธ์  ชุดที่ 3  (ชิ้นที่ 13-16)  ผลงานในชุดนี้เสนอเน้ือหาสาระตํอเน่ืองจาก
วิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 และ 2  เน๎นความชัดเจนของสีที่เป็นไปตามจิตนาการและอารมณ์ทั้งรูปทรงและ
พื้นหลัง  ในเร่ืองของสีสันที่มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น  มีการพัฒนาในด๎านเทคนิควิธีการ  การจัด
วางรูปทรง   เพิ่มความหลากหลายของรูปทรง   มีการเคลื่อนไหวที่แสดงถึงพฤติกรรมของรูปทรง  
การผสมผสานวัสดุที่หลากหลายลงไปในงาน   
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ภาพที่  30  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  1  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 1‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x50 cm 
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ภาพที่  31  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  2  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 2‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x60 cm 
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ภาพที่  32  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  3  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 3‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  20x50 cm 
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ภาพที่  33  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  4  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 4‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x60 cm 
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ภาพที่  34  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 5‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  50x60 cm 
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ภาพที่  35  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  6  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 6‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x60 cm 
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ภาพที่  36  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  7  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 7‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  45x55 cm 
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ภาพที่  37  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  8  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 8‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  30x40 cm 
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ภาพที่  38  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  9  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 9‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  50x50 cm 
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ภาพที่  39  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  10  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 10‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x40 cm 
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ภาพที่  40  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  11  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 11‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x55 cm 
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ภาพที่  41  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  12  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 12‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x60 cm 
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ภาพที่  42  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  13  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 13‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x60 cm 
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ภาพที่  43  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  14  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 14‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x50 cm 
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ภาพที่  44  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  15  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 15‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  20x80 cm 
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ภาพที่  45  ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  16  ปีการศึกษา  2555 
ชื่อผลงาน  ‚Delusion 16‛ 

เทคนิค  สื่อผสม 
ขนาด  40x50 cm 
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ปัญหาและวิธีการแก้ไข 
  

การสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  ‚หลงรูป‛  เป็นการสร๎างผลงานอยํางตํอเน่ืองจาก
ผลงานชํวงกํอนวิทยานิพนธ์  ซึ่งได๎มีการพัฒนาปรับปรุง  เพื่อให๎ได๎ผลงานที่ตรงตามแนวคิด  
จินตนาการ  และอารมณ์ความร๎ูสึกให๎ได๎มากที่สุด  จึงเกิดปัญหาตํางๆในระหวํางการพัฒนารูปแบบ  
เทคนิควิธีการ  ซึ่งสามารถสรุปปัญหาตํางๆและวิธีแก๎ไขดังนี้ 

ปัญหาการวางองค์ประกอบที่ดูขัดแย๎งตํอความรู๎สึก  การวางรูปทรงของภาพที่ดูนิ่งๆไมํเกิด
การเคลื่อนไหว  ไมํให๎ความรู๎สึกที่คล๎อยตามไปกับแนวความคิด  จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงของคน
ให๎ดูเป็นนามธรรมตามจินตนาการมากขึ้น  เพื่อให๎เกิดความรู๎สึกเคลื่อนไหวคล๎ อยตามไปกับงาน  
ปัญหาที่เกิดจากขนาดของชิ้นงานที่มีขนาดเทํากันซ้ าๆกัน  จึงต๎องปรับเปลี่ยนให๎มีขนาดตํางกันใน
แตํละชิ้นงาน  เพื่อเพิ่มความนําสนใจ 

ในบางภาพนั้นแก๎ไขโดยการลดหรือตัดทอนรูปทรงให๎มีความเป็นเอกลักษณ์  ซึ่งเป็นการ
แสดงเร่ืองราวสัญลักษณ์ตามแนวความคิด   โดยรูปทรงที่มีความผิดเพี้ยนไปจากความจริงด๎วยการ
วางองค์ประกอบสํวนใหญํเกิดจากจินตนาการ  ประสบการณ์  ข๎อมูลที่ศึกษา  ไมํได๎เป็นการเขียน
จากภาพหรือวัตถุจริง  การแก๎ปัญหาตํางๆมีการทดลองและศึกษาค๎นคว๎าเพื่อให๎เกิดความลงตัวใน
ขั้นตอนการท างานและพัฒนาผลงานตํอไป 
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             บทท่ี 5 
สรุป 

  
ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข๎อ  ‚หลงรูป‛  เป็นผลงานการสร๎างสรรค์ที่น าเสนอเร่ืองราว

ประสบการณ์  และการใช๎จินตนาการที่ตอบสนองตํอสภาพสิ่งแวดล๎อมและสังคมที่มีอิทธิพลตํอ
จิตใจ  แรงบันดาลใจจากจินตนาการ  ความคิด  ทัศนคติของข๎าพเจ๎าที่มีตํ อผู๎คนในสังคม  สภาวะ
แวดล๎อมรอบๆตัวในปัจจุบันที่สะท๎อนถึงปัญหาสังคมหรือการด าเนินชีวิต  น าไปสูํการสร๎างสรรค์
เป็นผลงานทางทัศนศิลป์ในเชิงล๎อเลียนพฤติกรรมของมนุษย์  เพื่อเป็นการเตือนสติในการใช๎ชีวิต 

วิธีการด าเนินการสร๎างสรรค์เร่ิมจากการ ศึกษาข๎อมูลจากหนังสือ  นิ ตยสาร  และข๎อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต  โดยสังเกตการณ์และเก็บบันทึกข๎อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู๎คนในสังคม  เกิด
แรงบันดาใจใจการสร๎างสรรค์ผลงาน  รวบรวมข๎อมูลตํางๆจากหนังสือ   ภาพถําย   และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง  เพื่อเป็นข๎อมูลและความเข๎าใจในแรงบันดาลใจกับเน้ือหา  จับประเด็นอารมณ์  ความร๎ูสึก  
และมุมมองที่เกิดขึ้นมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นแนวความคิดในการสร๎างสรรค์ผลงาน  วิเคราะห์
และจัดล าดับขั้นตอนทางความคิด  เพื่อเป็นหนทางไปสูํการพัฒนาแนวความคิด  เมื่อได๎
แนวความคิดที่เหมาะสมชัดเจนแล๎ว  จึงเร่ิมเก็บข๎อมูลแบบเจาะ ลึกถึงรายละเอียดที่ส าคัญขึ้น  โดย
การถํายภาพจากสถานที่ตํางๆ  การท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันของคนในสังคม  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่
เหมาะสมกับการสร๎างสรรค์และแนวความคิดมากที่สุดและสร๎างภาพรํางขึ้นหลายๆภาพ  เพื่อหา
ภาพที่ลงตัวมากที่สุด  พร๎อมทั้งวิเคราะห์ผลที่ได๎รับจาก ภาพรํางวําสัมพันธ์กับแนวความคิดที่วางไว๎
หรือไมํ  วิเคราะห์ผลงานที่สร๎างสรรค์ขึ้นมาเพื่อหาข๎อดีและข๎อเสีย  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู๎ให๎
ค าแนะน า  แก๎ไขข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้นและพัฒนาผลงานสร๎างสรรค์ให๎ออกมาสมบูรณ์ที่สุด   การ
สร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์อยํางเป็นขั้ นตอน  ท าให๎สามารถวิเคราะห์และมองเห็นถึงการพัฒนา
ในด๎านตํางๆของการสร๎างสรรค์ผลงานที่ผํานมาแตํละชิ้น  ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาตํางๆ  ตลอดจน
การแก๎ปัญหาของผลงานแตํละชิ้น  ได๎น าไปสูํการแสดงออกที่ชัดเจน  ทั้งด๎านแนวความคิด  
กระบวนการสร๎างสรรค์  และการสื่ออารมณ์   ค วามรู๎ซึ่งสิ่งเหลํานี้ต๎องประกอบกันอยํางลงตัว  
ผลงานจึงบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถสื่อความหมายได๎ อยํางสมบูรณ์  อันจะเป็นแนวทางสูํ
กระบวนการพัฒนาในขั้นตอนตํอไป 
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และจากการด าเนินการสร๎างสรรค์ในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  ข๎าพเจ๎าได๎ถํายทอดความคิด
และมุมมองออกสูํสั งคมภายนอกผํานกระบวนการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ  โดยได๎รับการชี้แนะ
แนวทางจากเหลําคณาจารย์  รวมถึงได๎รับร๎ูข๎อบกพรํองและปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงเกิดการแก๎ปัญหา
และพัฒนาผลงานให๎ดียิ่งขึ้น  แม๎วําประสบการณ์ของแตํละบุคคลอาจจะตํางกัน  แตํผลงาน
วิทยานิพนธ์ชุดนี้ได๎มีการบั นทึกเนื้อหาการสร๎างสรรค์ที่ผู๎สนใจจะเข๎าใจได๎ไมํยาก  ข๎าพเจ๎าจึงหวัง
เป็นอยํางยิ่งวําเอกสารประกอบผลงานวิทยานิพนธ์การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้จะเป็นสื่อ  ที่จะ
สะท๎อนทัศนคติของผู๎สร๎างสรรค์และเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการสร๎างสรรค์ผลงานทาง
ทัศนศิลป์ส าหรับผู๎สนใจตํอไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้   ผลที่ได๎รับนับวําเป็นประโยชน์สูงสุดตํอตัว
ข๎าพเจ๎าเองในหลายด๎าน  ทั้งในด๎านของแนวคิด  ด๎านทักษะกระบวนการสร๎างสรรค์งานจิตรกรรม  
ด๎านการศึกษาค๎นคว๎าเอกสารตํางๆในเชิงลึก  ซึ่งกํอให๎เกิดความเข๎าใจและ ตํอยอดองค์ความรู๎อยําง
ลึกซึ้ง  และขอสรุปให๎ข๎อเสนอแนะแกํผู๎ที่มีความสนใจสร๎างสรรค์งานศิลปะในแนวทางที่
สอดคล๎องใกล๎เคียงกันดังน้ี 
 1.จากการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด  หลงรูป  จ าเป็นต๎องสังเกต  ศึกษา ค๎นคว๎า  และ
หาข๎อมูลที่มีความเกี่ยวข๎องกับการสร๎างสรรค์  โด ยการศึกษาจากนิตยสาร  อินเตอร์เน็ต  และ
เอกสารที่เกี่ยวข๎อง  เพื่อให๎มีความถูกต๎องและชัดเจนมากที่สุด 

2.ด๎านล าดับขั้นตอนกระบวนการสร๎างสรรค์  ผู๎สร๎างสรรค์ควรท าความเข๎าใจกระบวนการ
สร๎างสรรค์ให๎มีความชัดเจนกํอนลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อให๎เกิดความผิดพลาดน๎อยที่สุด 

3.ผู๎สร๎างสรรค์มีความจ าเป็นจะต๎องฝึกทักษะ ของการเลือกใช๎วัสดุที่จะน ามา จัด
องค์ประกอบ รวมกันได๎อยํางลงตัว ในงานจิตรกรรมให๎มากยิ่งขึ้น  เพื่อให๎เกิดความช านาญจาก
ประสบการณ์จริง  และท าให๎ผลงานที่สร๎างสรรค์มีความสมบูรณ์ตามหลักของศิลปะ 
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