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ชลิดา  ใบเงิน: 7 วนั อศัจรรย์ของ ฉัน. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.วนัทนีย ์  
ศิริพฒันานนัทกรู และ อ.ดร. วสูิตร  โพธ์ิเงิน.  97 หนา้. 
 

วทิยานิพนธ์หวัขอ้เร่ือง  “7 วนั อศัจรรยข์องฉนั”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอถึงสภาวะ 
ของการท างานในทุกๆ วนั ท่ีขา้พเจา้ตอ้งเจอกบัแรงกดดนัต่างๆ ในการท างาน ซ่ึงสภาวะเหล่าน้ีเอง 
ส่งผลโดยตรงต่อตวัข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจึงใช้สภาวะอารมณ์และความรู้สึกเหล่าน้ีเอง เป็นแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการ ทศัคติทางความคิด มุ่งสร้างมุมมองในการ 
ท างานใหมี้สีสันและเกิดความสุข สนุกสนานไปกบัการท างานในแต่ละวนั 

โดยมีขอบเขตของการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1. ขอบเขตทางเน้ือหา 
ศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขนิยม ความสุขในการท างาน แรงบนัดาลใจในการ
ท างาน สะทอ้นออกมาเป็นมุมมองของตวัขา้พเจา้ เองต่อการท างานในชีวิตประจ าวนั 2. ขอบเขต
ทางด้าน รูปแบบ เป็นเทคนิคและขั้นตอนการท างานในรูปแบบของดิจิตอลเพน้ท์ โดยผลงาน
ทั้งหมดจะมี ดว้ยกนั 7 ชุด 16 ช้ิน ลกัษณะของงาน จะมุ่งเนน้ไปทางทศันคติทางความคิด ถึงมุมมอง
ของการ ด าเนินชีวติประจ าวนัของมนุษยเ์งินเดือน ในรูปแบบท่ีเกินจริง 3. ขอบเขตทางเทคนิค เป็น
การน า เสนอผลงานผ่านเทคนิคดิจิตอลเพ้นท์และเทคนิคผสม เช่น การเพ้นท์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การ พิมพภ์าพลงบนผา้แคนวาส การท าขอบเฟรมของภาพให้มีระดบัท่ีแตกต่างกนั 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั ไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่  
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The thesis topic “My Miraculous in 7 days", purposes to express to present the hell 

of my works day which I have to meet with the pressure it directly affect me. Then I use these 
feelings and emotional condition to inspire creation of works through imagination, attitude 
towards the idea of seeking ideal conceptual view point with colorful and happy, enjoy working 
on each day 

The scope of this research is divided into 3 parts as follow: 1) Study of the content, 
article and documents associated with hedonism happiness in work, inspiration in the work, 
reflected in view of myself to work in everyday life. 2) The scope of the model techniques and 
procedures in the form of digital painting. The results are all together 7 sets of 16 pieces of work, 
focuses on the attitude toward the view point of the daily life of a salary man, in exaggeration 
form. 3) Technical scope of presentations through digital techniques, such as painting and mixed 
techniques of painting on a computer program to print the image onto canvas with the different 
level of the edges of the frame, to comply the lifestyle of the new generation. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “7 วนั อศัจรรยข์องฉนั” ไดส้ าเร็จลุล่วงตาม 
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และผลงานกาสร้างสรรคมี์ประสิทธิภาพและเกิดคุณค่าในตวัเอง ตอ้งขอกราบ 
ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์วนัทนีย ์ ศิริพฒันานนัทกูร ท่ีคอยให้การช่วยเหลือ เสนอ แนะแนว 
ทางขอ้คิดเห็นต่างๆ ในการพฒันา และสร้างสรรคผ์ลงาน และ อาจารย ์ดร. วสูิตร  โพธ์ิเงิน ท่ีปรึกษา 
โครงการวทิยานิพนธ์ท่ีใหค้วามรู้ แนวทางและค าแนะน าในการพฒันา ปรับปรุงแกไ้ข ขอกราบขอบ 
พระคุณ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ
คณาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือช้ีแนะ และให้ค  าสั่งสอนต่างๆ ทั้งในการเรียน
และการ สร้างสรรค์ผลงานตลอดมา ค าแนะน าของอาจารย์ทุกท่านท าให้ขา้พเจ้ามีทศันคติท่ี
กวา้งไกลข้ึน ขอกราบขอบพระคุณ 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาผูใ้ห้ก าเนิดและการสนับสนุนทุนการศึกษาใน
การศึกษา เล่าเรียนในคร้ังน้ี อีกทั้งยงัคอยส่งก าลงัใจท่ีมีค่าใหเ้สมอมา ขอกราบขอบพระคุณ 

ขอบคุณ บริษทั Third eye 1999 ท่ียื่นโอกาสในการท างานให้แก่ขา้พเจา้ และท่ีส าคญั 
ขอบคุณผูร่้วมงานทุกคนท่ีท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ี 

ขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ ทศันศิลปศึกษารุ่นท่ี 5 และเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือเก้ือกลูในตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ขอขอบคุณ 

สุดท้ายน้ีต้องขอบคุณตัวข้าพเจ้าเอง ท่ีมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นและอดทนต่อ
การศึกษา เล่าเรียนท่ีตอ้งท างานไปดว้ย จนสามารถน ามาสู้การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในคร้ัง
น้ีไดอ้ยา่ง สมบูรณ์ ขา้พเจา้ขอน้อมร าลึกถึงคุณงามความดีทั้งหลายเหล่าน้ีดว้ยความเคารพรักอยา่ง
สูง ขอกราบ ขอบพระคุณ 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ในสภาวะของการท างานในทุกๆ วนั ท่ีข้าพเจ้าต้องเจอกับความเครียด การเร่งรีบ 
กดดนั แออดั และความสับสนวุน่วายต่างๆ ส่งผลให้ขา้พเจา้รู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการพบเจอส่ิงเหล่าน้ี 
รู้สึก ทอ้แทต่้อการด ารงชีวติในแต่ละวนั ท่ีมีความซ ้ าและเหมือนๆ กนัในทุกๆ วนั ซ่ึงสภาวะเหล่าน้ี
ได ้กลายเป็นเสมือนกิจวตัรประจ าวนัของคนในสังคมเมืองท่ีเรียกตวัเองว่า มนุษยเ์งินเดือนไปแลว้ 
และ การท่ีตอ้งพบเจอกบัสภาวะเหล่าน้ีเองท าให้มนุษยเ์งินเดือน ส่วนใหญ่เกิดความเบ่ือหน่าย 
ทอ้แท ้กบัการท างานในแต่ละวนั และมีส่ิงหน่ึงในวนัอาทิตยท่ี์มนุษยเ์งินเดือนส่วนใหญ่ไม่ชอบคือ 
ตอนท่ี นึกไดว้า่ “พรุ่งน้ีเป็นวนัจนัทร์” หรือแมก้ระทัง่เกิดประโยคท่ีวา่ “I Hate Monday” ข้ึนมาใน
ทุกเชา้ วนัจนัทร์ ซ่ึงเป็นวนัแรกของการท างานในแต่ละสัปดาห์ แต่ในสภาวะการท างานของมนุษย์
เงิน เดือนแบบขา้พเจา้ เม่ือเรารักท่ีจะท าส่ิงใดแน่นอนบา้งคร้ังก็อาจจะรู้สึกเบ่ือหน่ายไปบา้ง แต่ท่ี
ส าคญั ขา้พเจา้มองว่า ถา้เรามองชีวิตในทุกๆ วนั ท่ีดูแสนจะน่าเบ่ือน้ีในมุมมองท่ีแตกต่างออกไป 
เปล่ียน สภาวะท่ีเราตอ้งพบเจอในทุกๆ วนั ให้มีสีสันท่ีแตกต่างไปจากเดิม และสนุกไปกบัส่ิงท่ีเรา
ท าอยูไ่ด ้ขา้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีสะทอ้นสภาวะอารมณ์ความรู้สึกและ
มุมมองในแต่ละช่วงเวลาโดยมีรูปร่าง รูปทรงหรือแมแ้ต่สีสันท่ีดู แตกต่างออกไปจากเดิม ดว้ยการ
ใช ้จินตนาการท่ีสังเคราะห์จาก การด าเนินชีวติประจ าวนัใหเ้กิดรูปแบบ ท่ีเกินจริง 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

มนุษยทุ์กคนลว้นแล้วแต่มีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ดว้ย สภาวะ สถานการณ์ในปัจจุบนั การมีงานท าย่อมเป็นส่ิงท่ีดี ยอ่มเป็นส่ิงท่ีจะท าให้มนุษยเ์รา
สามารถ ด าเนินชีวติ อยูใ่นสังคมได ้เล้ียงดูตวัเองและครอบครัวได ้มนุษยทุ์กคนจึงมุ่งแต่ท่ีจะท างาน
หาเงิน มาเล้ียงตวัเองและ ครอบครัว จนอาจท าให้หลงลืมส่ิงส าคญัท่ีอยูร่อบขา้ง ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่
รอบตวั ใส่ใจแต่เงินทอง รวมไป ถึงตวัขา้พเจา้เองดว้ยท่ีมุ่งแต่จะหาเงิน จนลืมหาความสุขใส่ตวั 

ขา้พเจา้ท างานในบริษทัเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีไม่ไดย้าวนาน
เท่าใด นกั แต่การท่ีตอ้งท างานภายใตแ้รงกดดนัต่างๆ นั้น ขา้พเจา้ไดพ้บวา่การท างานนั้นช่างดูไร้ค่า 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

2 
 

ไร้ความหมาย เราไดก้ลายเป็นเคร่ืองจกัรกลท่ีก าลงัมุ่งแต่ท างานสร้างเงิน จึงเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย 
ต่อส่ิงไดท้  า ต่อส่ิงท่ีไดพ้บเจอ แต่ดว้ยภาระและหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบกบัสายงานท่ีตนเองรัก หาก 
เราลองปรับทศันคติทาง ความคิด ปรับมุมมอง มองใหห้ลากหลายมุมมอง เม่ือเราเลือกและรักท่ี จะท า
ส่ิงนั้น แน่นอนบางคร้ังก็ อาจเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายไปบา้ง เหตุการณ์ท่ีตอ้งพบเจอในแต่ละวนั
อาจจะซ ้ า เหมือนกนัหรือแตกต่าง จากกนัไปบา้งเล็กนอ้ย แต่ทุกอยา่งก็อยูท่ี่ตวัเราเอง วา่เราจะปล่อย
ตวัเราใหมี้ความสุขไปกบัส่ิงนั้น เราจะสนุกไปส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัไดไ้หม หรือเราจะปล่อย ให้ส่ิง
นั้นผา่นไปดว้ยอารมณ์ท่ีขุ่นมวัของเราเอง จนลืมมองถึงความสุขท่ีอาจอยูร่อบๆ ตวัเราก็ได ้
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “7 วนั อศัจรรยข์องฉัน” น้ีเพื่อน าเสนอมุมมองในการ 
ด าเนินชีวติของ มนุษยเ์งินเดือน ผา่นจินตนาการ ทศันคติทางความคิด มุ่งสร้างมุมมองในการท างาน 
ใหมี้สีสันและเกิดความสุข สนุกสนานไปกบัการท างานในแต่ละวนั โดยรูปแบบของการสร้างสรรค ์
ผลงานจะเป็นลักษณะ ดิจิตอลเพน้ท์ (Digital Paint) โดยมีรูปร่าง รูปทรงหรือแม้แต่สีสันท่ีดู
แตกต่าง ไปจากเดิม เปล่ียนส่ิงท่ีเราตอ้งพบเจอในทุกๆ วนั ให้เป็นส่ิงใหม่ ดว้ยการใชจิ้นตนาการท่ี
สังเคราะห์ จากการด าเนินชีวิตประจ าวนัให้เกิดรูปแบบท่ีเกินจริง เพื่อเป็นการแฝงแนวคิดและ
มุมมองในการ ด าเนินชีวิตให้แก่ผูช้มงานไดเ้กิดมุมมองใหม่ๆ เกิดแรงบนัดาลใจในการท างาน เพื่อ
จะไดเ้ห็นถึง ความสุขกบัส่ิงท่ีตนเองก าลงัท าอยู ่

 
ขอบเขตของการศึกษา 

กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นเร่ืองราวการน าเสนอถึงสภาวะอารมณ์ความรู้สึก 
และ มุมมองของความสุขในการท างาน ความสุขในการด าเนินชีวิต โดยเนน้การแสดงออกผา่นทาง 
มุมมอง ท่ีเหนือจิตนาการของตวัขา้พเจา้เองให้ผูพ้บเห็นเกิดความสนใจ เกิดแรงบนัดาลใจในการ 
ด าเนินชีวติ และมีความรู้สึกร่วมกบัผลงาน ดงัน้ี 

1. ขอบเขตทางเน้ือหา: ศึกษาบทความ เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขนิยม ความสุข
ใน การท างาน แรงบนัดาลใจในการท างาน สะทอ้นออกมาเป็นมุมมอง ของตวัขา้พเจา้เองต่อการ
ด าเนิน ชีวติประจ าวนั 

2. ขอบเขตทางรูปแบบ: เป็นเทคนิคและขั้นตอนการท างานในรูปแบบของดิจิตอล
เพน้ท ์และเทคนิคผสมโดยผลงานทั้งหมดจะมีดว้ยกนั 7 ชุด 16 ช้ิน ลกัษณะของงาน จะมุ่งเน้นไป
ทาง จิตนาการ ทศันคติทางความคิด ถึงมุมมองของการด าเนินชีวติประจ าวนัของมนุษยเ์งินเดือน ใน 
รูปแบบท่ีเกินจริง 
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3. ขอบเขตทางเทคนิค: น าเสนอผลงานผ่านเทคนิคดิจิตอลเพน้ท ์(Digital Paint) และ
เทคนิคผสม เช่น การเพน้ท์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพภ์าพลงบนผืนผา้ใบ การท าขอบ 
เฟรมใหมี้ระดบัท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม่ 
 
วธีิการศึกษาและสร้างสรรค์ 

วธีิการสร้างสรรคผ์ลงานชุด 7 วนั อศัจรรยข์องฉนั มีขั้นตอนสรุปโดยสังเขป ดงัน้ี 
1.  การศึกษาขอ้มูลและประมวลความคิดในการสร้างสรรค์ 

1.1  ศึกษาขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
1.2  การประมวลความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2. วธีิการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ 
2.1  การก าหนดเน้ือหา / เน้ือเร่ืองของภาพ 
2.2  ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 
2.3  ขั้นตอนการสร้างสรรค ์
 

แหล่งข้อมูลในการศึกษา 
1.  ขอ้มูลภาคเอกสาร 

1.1  หอ้งสมุดศิลปากร 
1.2 ศึกษาแนวคิด แรงบนัดาลใจ และอิทธิพลทางศิลปกรรม ในการสร้างสรรค์

ผลงาน เช่น อิทธิพลจากลทัธิศิลปะ, อิทธิพลจากผลงานศิลปิน, อิทธิพลของศิลปะดิจิตอลอาร์ต 
1.3 บทความการท างานอยา่งมีความสุข 
1.4 ระบบอินเทอร์เน็ต 

2.  ขอ้มูลภาคสนาม 
2.1  ภาพถ่ายชีวติประจ าวนัในการท างานในบริษทั Third eye 1999 
2.2  ภาพถ่ายการเดินทางในการไปท างาน 

 
วสัดุ/อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1.  อุปกรณ์ท่ีใชค้น้ควา้ในการรวบรวมขอ้มูล 
1.1  คอมพิวเตอร์ 
1.2  อุปกรณ์เสริมในการเพน้ทโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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2.  วสัดุท่ีใชใ้นการคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.1  กระดาษ Sketch 
2.2  ดินสอ 

3.  วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
3.1  วสัดุท่ีใชใ้นการร่างผลงาน 

3.1.1 ภาพ Sketch สภาวะต่างๆ ท่ีพบเจอในแต่ละวนั จากบริษทั Third eye 
1999 

3.1.2 ภาพ Sketch รูปร่าง รูปทรง ในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ 
3.2  วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานจริง 

3.1.1  คอมพิวเตอร์ 
3.1.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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บทที ่2 
 

อทิธิพลในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด “7 วนัอศัจรรยข์องฉนั” ส่ิงท่ีส าคญัในการ 

สร้างสรรคผ์ลงานคือ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ สภาพแวดลอ้มและสังคม ท่ีจะท าไปสู่การสร้าง 
สรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ โดยประกอบไปดว้ยแนวทางในความคิด แนวทางในการสร้าง  
สรรครู์ปแบบของผลงาน แนวทางในการสร้างสรรค ์รูปร่าง รูปทรง ขา้พเจา้จึงจ าแนกขอ้มูลท่ีเก่ียว 
ขอ้งกบัการ สร้างสรรคผ์ลงานดงัต่อไปน้ี 

1.  อิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มและสังคม 
1.1  อิทธิพลท่ีไดจ้ากการด าเนินชีวติประจ าวนัของขา้พเจา้ 
1.2  อิทธิพลท่ีไดจ้ากบทความ 
1.3  อิทธิพลท่ีไดจ้ากภาพยนตร์ 

2.  อิทธิพลทางศิลปกรรม 
2.1  อิทธิพลท่ีไดจ้ากลทัธิศิลปะ 
2.2  อิทธิพลท่ีไดจ้ากผลงานของศิลปิน 
2.3  อิทธิพลของศิลปะดิจิตอลอาร์ต (Digital Art) 

3.  จิตวทิยากบัสี 
 

อทิธิพลจากสภาพแวดล้อมและสังคม 
1.  อทิธิพลทีไ่ด้จากการด าเนินชีวติประจ าวนัของข้าพเจ้า 

ในการสร้างสรรคผ์ลงาน การหาแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานอาจมาจากส่ิงใกล ้ตวั หรือ
ส่ิงท่ีพบเจอไดใ้นชีวิตประจ าวนั มองให้เห็นถึงส่ิงส าคญัท่ีตนเองไดท้  าอยู่ ส่ิงนั้นอาจน าไปสู่ การ
สร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่และเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีดีในการสร้างสรรคผ์ลงานได ้ขา้พเจา้เป็นมนุษย ์คน
หน่ึง ท่ีท างานเพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตวั แต่กลบัหาความสุขท่ีแทจ้ริงในการท าส่ิงท่ี รัก
ไม่ได้เลย ท่ีส าคญัยงัเกิดภาวะท่ีเบ่ือหน่ายกบัส่ิงท่ีตนเองไดท้  าอยู่ ทุกอย่างท่ีได้ท าดูเหมือนกลาย 
เป็นวงจรท่ีตอ้งท า ทุกวนั เป็นวงจรท่ีรู้ว่าต่อไปจะเป็นอะไร แบบไหน อย่างไร แมเ้ป้าหมายจะ 
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เด่นชดั วา่ท าไปเพื่อตวัเองและครอบครัว แต่แรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิตกลบั นอ้ยลงและไม่มี
ความสุข หรือชีวิตชีวาในการท างานเลย สายงานการออกแบบไดส้อนและสอดแทรกมุมมองต่างๆ 
ให้แก่ ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงน าประสบการณ์ ในการด าเนินชีวิตในแต่ละวนัท่ีเป็นพนกังานบริษทัรวม
กบั มุมมอง ทศันคติทางความคิดของตนเองท่ีเต็มไปดว้ยจินตนาการ มาพฒันาจนเกิดแนวความคิด
ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

 
 
ภาพท่ี 1  ภาพบรรยากาศดา้นหนา้บริษทั 
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ภาพท่ี 2  ภาพบรรยากาศภายในบริษทั (1) 
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ภาพท่ี 3  ภาพบรรยากาศภายในบริษทั (2) 
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ภาพท่ี 4  ภาพบรรยากาศภายในบริษทั (3) 
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ภาพท่ี 5  ภาพบรรยากาศการเดินทาง (1) 
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ภาพท่ี 6  ภาพบรรยากาศการเดินทาง (2) 
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ภาพท่ี 7  ภาพบรรยากาศการเดินทาง (3) 
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2.  อทิธิพลทีไ่ด้จากภาพยนตร์ 
 

 
 
ภาพท่ี 8  ภาพยนตร์ เร่ือง The Secret Life of Walter Mitty (1) 
 

The Secret Life of Walter Mitty เป็นหนงัแนวให้ก าลงัใจแก่คนท่ีก าลงัทอ้แท ้ปลุก
ระดม ความฝันของคนท่ีกลา้คิดแต่ไม่กลา้ท า The Secret Life of Walter Mitty จะไม่ไดต้อ้งการ
หยบิยก เอาวตัถุดิบทั้งหมดท่ีในหนงัควรจะมี มายดัเหยียดให้ดูยาก ไม่วา่จะเป็นในดา้นของปรัชญา 
และความ ต้ืนเขินของเส้นแบ่งเร่ืองความจริง และความฝัน แต่ภาพยนตร์เร่ืองน้ีกลับเลือกท่ีจะ
ถ่ายทอดตวัหนงั เร่ืองน้ีของเขาใหอ้อกมาดูเขา้ใจง่าย 

เทคนิคลูกเล่นในประเด็นเร่ืองจินตนาการ และโลกความจริง จดัเป็นส่วนท่ีสามารถ
ผลกัดนั ให้ตวัหนงัไดโ้ชวพ์ลงัดา้นภาพ และมิติอนัหลุดโลกของหนงัไดอ้ยา่งเต็มท่ี รวมไปถึงงาน
ถ่ายภาพ ของตวัหนงัในฉากออฟฟิต  

ส่ิงท่ีภาพยนตร์เร่ืองน้ีได้น าเสนอ นั้นส่งอิทธิพลให้แก่ขา้พเจา้ในหลายๆ อารมณ์
ความรู้สึก ดว้ยกนั แต่ประเด็นหลกัๆ เลยน่าจะเป็นเร่ืองของการจินตนาการ การน าพาตวัเองไปใน
สถานท่ี หรือ สถานการณ์ ต่างๆ การนัง่เหม่อ ใจลอย ซ่ึงอาการเหล่าน้ีขา้พเจา้เช่ือวา่ เคยเกิดข้ึนกบั
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มนุษยเ์งินเดือน แบบเราๆ ทุกคน ไม่มากก็นอ้ย ซ่ึงเรามกัเรียกอาการน้ีวา่ ฝันกลางวนั จินตนาการท่ี
เกิดข้ึน อาจ เป็นเพราะ เราเบ่ืองาน ซ ้ าซากท่ีเราท าอยูใ่นทุกๆ วนั เราเบ่ือชีวิตจ าเจแบบท่ีตอ้งตอก
บตัรเชา้ ตอก บตัรเยน็ มนุษยเ์งินเดือน แบบเราๆ นั้น อยากมีชีวิตท่ีต้ืนเตน้ ทา้ทายมากกวา่น้ี การได้
ชมภาพยนตร์ สักเร่ืองอาจน าพาเราให้เขา้สู่ โลกของจินตนาการท่ีไม่น่าเบ่ือไดแ้ต่ส่ิงท่ีเจ็บปวดท่ีสุด 
ท่ีเกิดข้ึนหลงั จากดูหนงัจบก็คือ เราตอ้งกลบั มาพบกบัความจริงท่ีวา่ ชีวติเรามนัน่าเบ่ือเหลือเกิน เรา
อาจจะโทษ ครอบครัว โทษหวัหนา้ แต่มีส่ิงส าคญั ส่ิงหน่ึงคือ ในโลกใบน้ีมีคนประเภทเดียวเท่านั้น
ท่ีมีชีวติท่ีน่า เบ่ือ นัน่คือคนน่าเบ่ือ ดงันั้นหากเราไม่อยาก จมอยูก่บัส่ิงท่ีน่าเบ่ือ ส่ิงท่ีง่ายและไดผ้ลดี
ท่ีสุดคือ การ เปล่ียนแปลตวัเอง ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีเองยงัส่งผล ต่อการสร้างสรรคผ์ลงานให้กบัตวั
ขา้พเจา้อย่าง มาก เพราะขา้พเจา้ได้น ามุมมอง แนวคิดท่ีไดจ้ากภาพยนตร์ เร่ืองน้ีมาพฒันาและ
จินตนาการต่อให้ เขา้กบัสภาวะอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อการท างาน ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
และดว้ยความเป็น แฟนตาซีของการเล่าเร่ือง มุมภาพในภาพยนตร์ ยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริม ให้
จินตนาการทางความคิด ของขา้พเจา้ต่อการสร้างรูปร่าง รูปทรง นั้นเป็นไปในแบบของขา้พเจา้เอง 
โดยท่ีไม่ตอ้งค านึงถึง ความเป็นจริง 

 

 
 
ภาพท่ี 9  ภาพยนตร์ เร่ือง The Secret Life of Walter Mitty (2) 
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3  อทิธิพลทีไ่ด้จากบทความ 
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าต้องอาศัยสภาวะอารมณ์ความรู้สึก และ

สภาพแวดล้อม ท่ีตอ้ง พบเจอในชีวิตประจ าวนัในทุกๆ วนั เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงาน และในระหวา่งท่ีขา้พเจา้ท างานในทุกๆ วนั ขา้พเจา้มีโอกาสไดอ่้านบทความ ความสุขจาก
การท างาน บทความน้ีได้ส่งอิทธิพลทางด้านความคิดให้แก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้เร่ิมอ่านและท าความ
เข้าใจกับเน้ือหาท่ีบทความต้องการส่ือออกมา คือ การหาความสุขจากการท างานคือการหา
ความสุขจากการ ด าเนินชีวิต มีอยา่งเดียวในวนั อาทิตย ์ ที่มนุษยเ์งินเดือนส่วนใหญ่ไม่ชอบคือ
ตอนระลึกไดว้า่ “พรุ่งน้ีเป็นวนัจนัทร์” ขณะที่ในองักฤษมีการ รวมตวัเป็นชุมชนเครือข่าย
ออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กใน ช่ือวา่ “I HATE MONDAYS!” และมีบทความดา้นจิตวิทยาการท างาน
มากมายน าเสนอวิธีการ รักษาโรค I hate Monday syndrome ดูเหมือนวา่ วนัจนัทร์ซ่ึงเป็นวนัแรก
ของการท างานใน แต่ละสัปดาห์ จะสร้างอาการหวาดผวาให ้กบัคนท างาน ไม่นอ้ยทีเดียว เมื่อถึง
เชา้วนัจนัทร์ เราอาจมีอาการปวดเน้ือตวั ไม่อยากลุกจากเตียงนอน ขาดความ กระปร้ีกระเปร่า ทั้ง
ที่อนัที่จริง การท างานไดส้ร้างความส าเร็จเป็นของขวญัช้ินงามให้กบัชีวิต และน าพาความสุขอนั
อ่ิมเอม ให้ เราไดผ้ลส ารวจจากสถาบนั Institute of Economic Affairs ในองักฤษ พบวา่ คนที่ออก
จาก งานมาอยูบ่า้นเฉยๆ มีโอกาสที่จะเกิดอาการหดหู่และทุกขใ์จเพิ่มข้ึน 40 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้น 
“ถา้อยากมีความสุข ให้ไปท างาน” เพียงแต่ปรับวิธีการคิดใหม่ให้ไม่ทุกข ์กบังานที่ท  าและ สร้าง 
การตระหนกัรู้ในตวัเอง ตามค าแนะน าของ รศ.นพ.ชชัวาลย ์ศิลปกิจ ซ่ึงมกัไดรั้บเชิญให้ บรรยาย 
เก่ียวกบัความสมดุลของการใชชี้วิตและการท างาน เรามกัแบ่ง Work กบั Life ออกจากกนั ..แบ่ง 
ท าไม การหาความสุขจากการท างานคือการหาความสุขจากการด าเนินชีวิต ด าเนินชีวิตท่ีท างาน 
ด าเนินชีวิตท่ีบา้น ด าเนินชีวิตท่องเท่ียว มนัคือการด าเนินชีวิต บางคนชีวิต 80 เปอร์เซ็นต์ อยู่ท่ี
ท  างาน จริงๆ บา้นเป็นท่ีท างานและท่ีท างานก็เป็นบา้น แต่ถา้เราแยกงานจะกลายเป็นของ ประหลาด 
เราจะเกิด ปัญหาวา่ วนัจนัทร์ไม่อยากไปท างาน รถติด เราเซ็ง เราเหน่ือย เราไม่มีความสุข งานก็คา้ง
ตั้งแต่อาทิตยท่ี์ แลว้ เป็นกนัทั้งระดบัหวัหนา้และลูกนอ้ง บรรยากาศอึมครึม มีความเครียด เร่ิมตน้
สัปดาห์ก็แย่ ทุกคน จะรอว่าเม่ือไหร่วนัศุกร์ พอวนัศุกร์ก็คึกคกั รอเม่ือไหร่จะถึงวนัเสาร์ ชีวิต 
วนเวยีนแบบน้ี มนัใช่แลว้เหรอ ชีวติเราหา้วนัอยูท่ี่น่ีแลว้เราจะปล่อยใหเ้ป็นแบบน้ีไหม1  
  
 
 

1ความสุขอยูท่ี่น่ี,  ความสุขจากการท างาน, เขา้ถึงเม่ือ 22 ธนัวาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.happinessisthailand.com/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

 

คนเราเกิดมาแลว้ตอ้งมีการท างานหรือตอ้งหางานท า โดยเหตุผลของการหางาน
ท า หรือการท างานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนเราบางอยา่ง เช่น บางคนตอ้งการเงินเดือน
เพื ่อเล้ียงชีพตนเอง และครอบครัว บางคนตอ้งการไดชื้่อเสียงเนื่องมาจากการท างาน บาง
คนท างานก็เพื่อเป็น ที่ยอมรับในสังคม บางคนท างานเพื่อความร ่ ารวยเงินทอง ฯลฯ (ซ่ึงเหตุผล
ของแต่ละคนที่ท  างาน มีความแตกต่างกนั) คนที่ท  างานส่วนใหญ่มกัจะมีทศันคติที่แตกต่างกนั 
บางคนท างานมานานมกั เกิดอาการเบื่อหน่ายงาน บางคนเป็นผูบ้ริหารมานานก็มกัจะเกิด
ความเครียด บางคนท างานใน องคก์รมกัจะเกิดปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้กนั ส าหรับคนท่ี
ท างานแลว้มีความสุขในการท างาน ถือวา่โชคดีมาก เพราะเวลาในชีวิตของคนเราส่วนใหญ่
จะตอ้งแบ่งเวลา หรือใชเ้วลาอยูก่บัเร่ืองของการ ท างาน (ส่วนที่เหลือก็มกัจะใชเ้วลาให้กบั 
ครอบครัว สังคม พกัผอ่น)2 

 
ข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดหลังจากท่ีได้อ่านบทความในมุมองและความเข้าใจของ

ขา้พเจา้เองวา่ เรารักงานเราได ้แน่นอนบางคร้ังเราอาจเบ่ือหรือทอ้แทท่ี้จะท าไดเ้ช่นกนั หากเราลอง
ท่ีจะลืมนึก และกงัวนไปกบัค าท่ีวา่ วนัน้ีวนัอะไร วนัพรุ่งน้ีวนัอะไร ลองมองโลกในอีกแง่มุม มุมท่ี
อาจจะ เหมือนเดิม แต่อาจมีอะไรเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีเรายงัไม่เคยมองเห็นหรือใส่ใจกบัมนัมากพอซ้อน
อยูก่็เป็น ได ้หากเราท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีเราก าลงัท าอยู ่มองเร่ืองท่ีแสนจะน่าเบ่ือหน่ายน้ีให้ดูสนุก 
เติมสีสัน ใหก้บัส่ิงๆ นั้น เราเองก็จะรู้สึกผอ่นคลาย และสามารถ มีความสุขกบัส่ิงท่ีเราท าอยูไ่ด ้ 

 
ขา้พเจา้ใช้แรงบนัดาลใจน้ีเองในการพฒันาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ โดยมี

การเล่า เร่ือง ล าดบัวนัและเวลา ผ่านกิจกรรมท่ีตอ้งท าในทุกๆ วนั ใน 1 อาทิตย ์โดยขา้พเจา้ได้
สอดแทรก มุมมองท่ี แปลกตาและแอบซ้อนอารมณ์ขนั เพิ่มสีสัน เพิ่มความสนุกสนาน เขา้ไปใน
ชีวติของ ขา้พเจา้ในแต่ละวนั อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

2 สุทธิชยั  ปัญญโรจน,์ การท างานอย่างมีความสุข, เขา้ถึงเม่ือ 22 ธนัวาคม 2557, เขา้ถึง
ไดจ้าก www.drsuthichai.com  
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อทิธิพลทางศิลปกรรม 
1.  อทิธิพลทีไ่ด้จากลทัธิศิลปะ 

ขา้พเจา้ไดน้ าลทัธิทางศิลปะมาอา้งอิงเขา้กบัผลงานขา้พเจา้ดว้ย คือ ลทัธิ pop art ซ่ึง
ลทัธิ ดงักล่าวมีรูปแบบท่ีเฉพาะตวั ในส่วนของแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้นั้น 
ขา้พเจา้ได ้ซึมซบัผลงานของศิลปินท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบและไดรั้บอิทธิพลบางอย่างในลทัธินั้นๆ มา
ประยกุตใ์หส้อด คลอ้งกบัแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา คงไม่มีลักษณะแบบอย่างของศิลปะยุคใดท่ีเปล่ียนแปลง
มากมายเท่ากบั แบบอย่างของศิลปะยุคใหม่ เพราะสะทอ้นความชุลมุนวุ่นวายของสังคม ความ
สับสนอลหม่าน ความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง จนกลายเป็นกลุ่มลทัธิต่างๆ 
มากมาย หลงัสงคราม โลกคร้ังท่ีสอง แบบอย่างของศิลปะท่ีน่าศึกษาเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวใน
ระยะน้ีคือ ปอปอาร์ต (Pop Art) 

ปอปอาร์ต (Pop Art) เร่ิมในอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ บางประเทศ ท่ีศิลปินมีความ
คิดเห็น เหมือนกัน ถูกความกดดันของสังคมเหมือนๆ กัน แต่ท่ีถือว่าเร่ิมก่อนจริงๆ นั้นเร่ิมใน
อเมริกา ใน นิวยอร์ค ตั้งแต่ถนนท่ี 77 ถึง 57 แลว้กระจายทัว่ไป อเมริกาเป็นประเทศท่ีให้เสรีภาพ
โดยเปิดโอกาส ใหแ้ก่ศิลปินมากในการท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานใดๆ ข้ึนมา และเม่ือสร้างแลว้ผลงาน
เป็นท่ีนิยม ทาง พิพิธภณัฑ์เขาก็จดัการสนบัสนุน มีการวิจารณ์ความคิดเห็นจนแบบอยา่งนั้นเป็นท่ี
ยอมรับและ เป็นท่ีสน ใจทัว่ๆ ไป ถา้พิจารณาตามประวติัศาสตร์ ศิลปะของอเมริกาจะพบว่า เขา
พยายามท่ีจะสอนให้พลเมือง ช่ืนชมในศิลปะและสนบัสนุนให้มีแบบอย่างส าหรับสังคมมาก เช่น 
เม่ือปี ค.ศ. 1913 เขาจดัให้มี การแสดงทางศิลปะคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีช่ือวา่ The Armory Show โดยน าเอา
ผลงานของศิลปินยุโรปมาแสดงถึง 3 รัฐ ประชาชน พิพิธภณัฑ์ซ้ือผลงานท่ีน ามาร่วมแสดงร่วม
ทั้งหมด ต่อมาเม่ือประชาชนสนใจ ก็รวมกนัเป็นกลุ่มเป็นส านกัข้ึนในนิวยอร์ค ซ่ึงนบัวา่เป็นผลจาก
การแสดงคร้ังนั้น กลุ่มศิลปินมีช่ือ เรียกง่ายๆ เช่น กลุ่มแปด (The Eight) หรือกลุ่มข้ีเถา้และกระป๋อง 
เป็นตน้ พอศิลปินรวมตวักนั เป็นกลุ่ม มีความคิดเห็นในการแสดงออกทางศิลปะเหมือนๆ กนั และ
อยูใ่นนครเดียวกนั ภายหลงัเรียกช่ือวา่ กลุ่มนิวยอร์ค เสียเลย (The School of New York) แลว้ตั้ง
ลัทธิแอบสแตรกเอ็กซเพลสชั่นนิสท์ข้ึน ศิลปะแบบน้ีเป็นการแสดงออกของศิลปินท่ีรวมเอา
ความรู้สึกของตนท่ีไดรั้บจากสังคมประกอบกนักบัความผนัแปรต่างๆ ของสังคม แสดงจิตรกรรม
ขนาดใหญ่บนผิวหน้าด้วยวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ มีพลงั มีความรุนแรง จนกลายเป็นแบบของ
จิตรกรรมท่ีเรียกวา่ Action Painting 
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ศิลปะลทัธิแอบสแตรกเอ็กซเพลสชัน่นิสท์น้ี เร่ิมราว ค.ศ. 1940 โดยศิลปินหนุ่มๆ 
ยุคเดียวกนั ท่ีมีหัวกา้วหน้า 4-5 คน คือ แจ็คสัน พอลล๊อก (Jackson Pollock) วิลเลียม ดี คุนน่ิง 
(Willem De Kooning) ฟราน ไคลน์ (Franz Kline) คลิฟฟอร์ด สติล (Clifford Still) และศิลปินอ่ืนๆ 
มีความคิดเห็น ในความเช่ือเก่ียวกบัเหตุผลทางสุนทรียภาพร่วมกนั คือเช่ือกนัวา่ 

“สุนทรียภาพควรเก็บเป็นความรู้สึกท่ีแสดงออกตามสภาพแวดล้อมท่ีแทจ้ริงของ
สังคม สุนทรียภาพมิใช่เป็นความรู้สึกท่ีแสดงออกตามแนวทางกฎหมายแห่งความงามของอดีต” 
ผลงานทาง การแสดงของศิลปินกลุ่มแอบสแตรกเอก็ซเพลสชัน่นิสทน้ี์สร้างความงุนงงให้ผูดู้ คนไม่
เขา้ใจ เพราะมี รูปท่ีไดรั้บการดดัแปลงตดัทอนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของสังคม 
เช่น รูปคนหน้าตา น่าเกลียด มีรอยย่นหยาบเป็นร้ิวรอย สีฉูดฉาด ตามรูปท่ีปรากฏเป็นจิตรกรรม
เหล่าน้ี ถา้พิจารณา ใหลึ้กซ้ึงเราจะพบวา่เป็นการแสดงความจริงของมนุษยใ์นสังคมท่ีปรากฏ มนุษย์
เราพยายามท่ีหลีกหนี ความจริง พยายามเสริมสวย พยายามหลอกลวง แกไ้ขความจริงท่ีตนประสบ
อยู ่20 ปีท่ีศิลปะแบบ แอบสแตรกเอก็ซเพลสชัน่นิสทป์รากฏข้ึนจนกลายเป็นแบบอยา่งของกิจกรรม
ท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่ ส านกันิวยอร์ค ศิลปินรุ่นหนุ่มเกิดมีความคิดกา้วหนา้ต่อไปอีกไดส้ร้างแบบอยา่ง
ของศิลปะยคุท่ีเรียกวา่ ปอปอาร์ตข้ึน 

ปอปอาร์ต (Pop Art) เป็นแบบอย่างของศิลปะท่ีสร้างความต่ืนเต้น พลุ่งข้ึน
ทนัทีทนัใด แก่ผูพ้บเห็น อนัมีเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัคนทัว่ๆ ไป เป็นเร่ืองราวท่ีแสดงความเป็นอยู่
ปัจจุบนั ไม่ใช่เร่ือง เก่ียวขอ้งกบัศาสนา ความเช่ือ หรือโบราณนิยายอย่างแต่ก่อน ประกอบกบัใช้
เทคนิคในการแสดงออก ตามแบบอยา่งของแอบสแตรกเอ็กซเพลสชัน่นิสท ์นกัวิจารณ์และผูส้นใจ
ต่างให้ความเห็นสอดคล้อง ตอ้งกนัว่า ปอปอาร์ต เป็นแบบอย่างของศิลปะท่ีสะทอ้นหลงัสภาพ
แทจ้ริงของสังคมปัจจุบนัตาม ความรู้สึกความเขา้ใจของสามญัชนทัว่ไป ชั่วขณะเวลาหน่ึง เช่น 
ดารายอดนิยม ดาราภาพยนตร์ คุณภาพเลอเลิศของสินคา้ ค าขวญั ฯลฯ เป็นศิลปะท่ีแสดงความ
ชุลมุนวุน่วายของสังคม 

ศิลปะแบบปอปอาร์ต มีความเช่ือเก่ียวกบัศิลปะวา่ศิลปะสร้างข้ึนจากส่ิงสัพเพเหระ
ของชีวติ ปัจจุบนั เป็นการแสดงออกของความรู้สึกของประสบการณ์ทั้งหมดของศิลปินในช่วงเวลา
หน่ึงขณะ หน่ึงและสถานท่ีแห่งหน่ึงเท่านั้นซ่ึงสะทอ้นความรู้พื้นฐานธรรมดาท่ีศิลปินมีส่วนร่วมอยู่
ให้ปรากฏ แบบของศิลปะปอปอาร์ตต่างกนัตามความสนใจของศิลปินแต่ละคน บางคนสนใจภาพ
โฆษณา บางคน สนใจดาราภาพยนตร์ บางคนสนใจเคร่ืองจกัรกล บางคนสนใจเร่ืองง่ายๆ และดว้ย
ผลงานแสดงรูปร่าง ง่ายๆ ท่ีเห็นอยู่ทุกวนัน้ีเอง จึงท าให้บางคนมีความคิดเห็นว่า ปอปอาร์ตไม่ใช่
ศิลปะ เพราะไม่มีค่าลึก ซ้ึงเลย อย่างไรก็ดี เร่ืองของความเห็นเป็นเร่ืองท่ีควรน ามาประกอบการ
พิจารณาด้วย ในอเมริกาเม่ือ ศิลปะปอปอาร์ตเกิดข้ึนใหม่ๆ สร้างความสนใจให้แก่สังคม ทาง
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พิพิธภณัฑ์ศิลปะสมยัใหม่ในอเมริกา (The Museum of Modern Art) จึงไดจ้ดัการประชุมอภิปราย
เก่ียวกบัศิลปะปอปอาร์ตมีข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม ค.ศ. 1962 โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิทางศิลปะ
โดยตรงมาร่วมอภิปรายหลายคน เพื่อรวบรวมความ คิดเห็นของท่านเหล่านั้นพิมพเ์ป็นหลกัฐาน
บนัทึกความเปล่ียนแปลงทางศิลปะของสังคมในปัจจุบนั 

จากการประชุมอภิปรายในคร้ังนั้น ผูอ้ภิปรายบางคนให้ความเห็นวา่ ควรเรียกแบบ
ของศิลปะ ท่ีสะทอ้นสภาพความเป็นจริงของสังคมน้ีวา่ ลทัธิเรียลลิสซ่ึมใหม่ (New Realism) เพราะ
เป็นการ เคล่ือนไหวทางศิลปะ คลา้ยกบัท่ีเกิดข้ึนในเยอรมนันีและฝร่ังเศส ซ่ึงแสดงออกเหมือนๆ 
กนัหลังจาก ท่ีได้พิจารณากนัแล้วมีความเห็นว่า การใช้ช่ือ ปอปอาร์ต มีความหมายตรงชัดเจน
มากกว่า จึงให้ใช้ไป พลางๆ ก่อน ส าหรับความเห็นท่ีว่า ปอปอาร์ตเป็นศิลปะหรือไม่นั้น เขาให้
ความเห็นวา่ ศิลปินเป็นผูนิ้ยม หรือก าหนดขอบข่ายของศิลปะเอง ไม่ใช่ภณัฑารักษ ์และยิ่งกวา่นั้น  
การให้ค  านิยามศิลปะในปัจจุบนั ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ตอ้งพิจารณาหาเหตุผลให้เหมาะสมกบัสภาพใน
ยคุปัจจุบนัดว้ย เม่ือเรียกช่ือวา่อยา่งไร ก็ควรใหใ้ชเ้รียกไปก่อน ต่อไปนานๆ เขา้ ถา้เห็นวา่เหมาะสม
ดีก็ถือโอกาสเรียกตามนั้นไปเลย ทางดา้น เทคนิค เขาให้ทศันะวา่ ปอปอาร์ตใชเ้ทคนิคทุกอยา่งของ
แอบสแตรกเอก็ซเพลสชัน่นิสท ์เช่น วิธีหยด สลดั ป้าย เส้นรอบนอกคม ฯลฯ ตามท่ีศิลปินตอ้งการ 
ทางดา้นเร่ืองราวก็พยายามเป็นรูปวตัถุให้คม ชดัเจน และวตัถุบางอยา่งก็มีความหมายเสียดสีสังคม 
ซ่ึงไม่ผิดกบัเร่ืองราวท่ีนิยมของศิลปินยุคก่อนๆ ดงันั้นศิลปะปอปอาร์ต จึงเป็นการแสดงออกแนว
ใหม่ท่ีสะทอ้นสังคมในปัจจุบนั ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัแบบ อยา่งศิลปะในอดีต มีเอกลกัษณ์ของตนเอง
โดยสมบูรณ์ส่วนใครจะเห็นวา่เป็นศิลปะก็เป็นเร่ืองส่วนตวั 

ปอปอาร์ต เป็นศิลปะท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั มีเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั
ทั่วไปท่ีคุ้นเคย จนนึกว่าไม่มีความส าคัญ แต่ส าหรับพวกศิลปิน ส่ิงแวดล้อมมีคุณค่าแก่การ
สร้างสรรค์มาก เป็นพลัง ท่ีให้เกิดแรงดลใจ เม่ือสร้างสรรค์งานข้ึนมาตามสภาพแวดล้อมจริงๆ 
ประกอบกบัความเช่ือ ความคิด สร้างสรรค์และวิธีการลงไปแลว้ ผลงานย่อมมีความหมาย สร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนัได ้

ความเคล่ือนไหวของปอปอาร์ต เร่ิมจากกลุ่มศิลปิน 5 คน ซ่ึงมีความเห็นเก่ียวกบั
สภาพ ส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัเหมือนกนั แมว้่าบางคนจะเขียนเร่ือราวต่างไปบา้ง ก็จดัเขา้อยู่ในพวก
เดียวกนัได ้ศิลปินกลุ่มน้ีมีความเช่ือเก่ียวกบัสุนทรียภาพวา่ “สุนทรียภาพคือความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สภาพต่างๆ ท่ีปรากฏในโลกของอุตสาหกรรม โลกตามชนบท และโลกของเศรษฐกิจศิลปิน
พยายามตอบสนองโลก ภายนอกเหล่าน้ีดว้ยการแสดงความรู้สึกดว้ยภาพเขียน” ซ่ึงใชว้ิธีของแอบ 
สแตรกเอก็ซเพลสชัน่นิสท ์ของคิวบิสซ่ึมบา้งตามความเหมาะสม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 
 

 

ในทางทศันศิลป์ (Visual Art) การตอบสนองของศิลปินยอ่มต่างกนัออกไป 
รอย ลิชเทนสเตน (Roy Lichtenstein) ตอบสนองในรูปของการ์ตูน และประจกัษ์

เองว่า การสร้างสรรค์ความเพลิดเพลินดว้ยการ์ตูนนั้น เป็นการตอบสนองความจริงแนวหน่ึงต่อ
สังคมปัจจุบนั 

แคลส โอลเดนเบอร์ก (Class Oldenberg) กลบัตอบสนองจ่างออกไป แคลสชอบ
รูปร่างอาหาร ส าเร็จรูปตามตามองเห็น ท าให้ใหญ่โต เพื่อช้ีแจงให้คนทัว่ไปเห็นความส าคญัและ
ต่ืนเตน้ เช่น รูป แฮมเบอร์เกอร์ขนาดยกัษ ์เป็นตน้ 

เจมส์ โรเซนควสิท ์(Jame Rosenquist) นั้นตอบสนองทางขนาดและการซบัซ้อนกนั 
เช่น แสดงตราโฆษณาสินค้าใหญ่ๆ เคร่ืองหมายการค้า ภาพโฆษณาสินค้า ฯลฯ ส่วนมากแล้ว 
ผลงานของ เขาสร้างความต่ืนเตน้ น่าท่ึงแก่ผูพ้บเห็นทนัที คลา้ยประกาศโพนทะนาต่อผูน้ั้นโดยตรง 

ส าหรับ แอนดี วาฮอล (Andy Warhol) สนใจท่ีจะตอบสนองภาวะสังคมอย่าง
ถูกต้องชัดเจน และตรงไปตรงมา พอๆ กับการแสดงทกัษะและความสามารถทางเทคนิค โดย
พยายามท่ีจะแสดงออก ทางจิตรกรรม เพื่อให้ผูพ้บเห็นรู้วา่ ฉลากสินคา้ ภาพโฆษณา มีความส าคญั
ต่อชีวติแค่ไหน วอฮอล ใหท้ศันะวา่ ศิลปินในปัจจุบนัน้ีก็คือเคร่ืองจกัรชนิดหน่ึง ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ท่ีจะถ่ายทอดความจริง ในโลกน้ีใหถู้กตอ้ง 

คนสุดทา้ยคือ ทอม เวสเสลแมน (Tom Wesselmann) ทอมตอบสนองโลกภายนอก
ตาม แบบแผนท่ีมีมาแต่เดิม เร่ิมจากการแกปั้ญหาทางการเขียน มากกว่าท่ีจะแสดงความรู้สึกใน
ฉับพลนั ยิ่งกว่าน้ี ทอมยงัสนใจเก่ียวกบัการจดัภาพ เร่ืองราวท่ีทอมเขียน จึงเป็นเร่ืองราวกลางๆ 
ระหว่างการ จัดภาพแบบเก่ากับการจัดภาพแบบใหม่ อันแสดงถึงการรวมเอาวตัถุจริงๆ กับ
ภาพเขียนเขา้ดว้ยกนั หรือ อาจกล่าวไดว้า่ เป็นการผสมผสานของภาพปะติดและจิตรกรรม 

นอกจากศิลปินปอปอาร์ตทั้ง 5 คน ดงักล่าวแลว้ ยงัมีศิลปินอ่ืนๆ ท่ีเป็นลูกผสมอีก
หลายคนได้ สร้างงานให้เห็นสภาพท่ีแทจ้ริงของสังคมโดยยึดแนวปอปอาร์ตปนกับแนวแอบส
แตรกเอ็กซเพลสชัน่นิสท์ และแนวดาดา ศิลปินลูกผสมเหล่าน้ีต่างมีทศันะเก่ียวกบัการแสดงออก
ต่างๆ กนัไป ซ่ึงส่วนใหญ่ คลา้ยคลึงกบัพวกปอปอาร์ตแทท้ั้งส้ิน3 

 
 

 
 

3 อภยั  นาคง, ความรู้เบือ้งต้น วชิาประวตัิศาสตร์ศิลปะ (พระนคร: โรงพิมพไ์ทย
สัมพนัธ์ 2514), 80.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

 

ขา้พเจา้จึงน าลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของลทัธิ POP ART มาประยุกตเ์ขา้
กบัการ สร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้มองวา่ การใชโ้ทนสีท่ีดูสดใส จดัจา้น และดูเกิน
จริงน่ีเอง จะส่งผลให้ผลงานของขา้พเจา้ไดห้ลุดไปในโลกของจินตนาการไดอ้ยา่งแทจ้ริง และอีก
ส่ิงท่ีส าคญัคือ การน าเสนอผลงานของขา้พเจา้ POP ART มีลกัษณะพิเศษดว้ยเร่ืองของเทคนิคการ
น าเสนอ ท่ีเกิดข้ึน จากการผลิตแบบอุตสาหกรรม เทคนิคในการน าเสนอผลงานเทคนิคน้ีเป็น
เทคนิคท่ีใกลต้วักบัขา้พเจา้มาก ขา้พเจา้มองวา่เป็นเทคนิคท่ีส่งผลให้รูปแบบของงานเป็นแนวทางท่ี
แปลกใหม่ เหมาะกบัยคุสมยัในปัจจุบนั ท่ีมีการผลิตผลงานในลกัษณะน้ีออกมาอยา่งกวา้งขวางมาก
ข้ึน 

 

 
 
ภาพท่ี 10  ภาพมาริลีน มอนโร (Marilyn Monroe) โดย แอนด้ี วอร์ฮอล (Andy Warhol) 
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ภาพท่ี 11  ภาพในรถยนต ์(In The Car) โดย รอย ลิชเชนสไตน์ (Roy Lichtenstein) 
 

2.  อทิธิพลทีไ่ด้จากผลงานของศิลปิน 
2.1  อทิธิพลทีไ่ด้จาก ยุรี เกนสาคู 

ยุรี เกนสาคู เกิดเม่ือ พ.ศ. 2522 เป็นชาวลูกคร่ึง ไทย-ญ่ีปุ่น เติบโตท่ี
กรุงเทพมหานคร จบการ ศึกษาจากภาควชิาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ4 
ยุรี เป็นศิลปินคล่ืนลูกใหม่ ของวงการศิลปะร่วมสมยั ผลงานของเธอมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นด้วย
ลายเส้นตวัการ์ตูนท่ีน่ารักแต่แฝงไป ดว้ยความหมาย ท่ีเสียดสีสังคม ความน่าสนใจของผลงานของยุ
รีคือ ยุรีแสดงออกผา่นตวังานท่ีคงความ เป็นเอกลกัษณ์ในเร่ืองของการใชฟ้อร์ม และสีสันท่ีสดใส 
โดยจะน าจุดเด่นของตวัการ์ตูนบางตวั ท่ี ช่ืนชอบมารวมกนักบัอีกตวั หยิบจบัมาทีละนิด ตอ้งไม่
หนักไปทางอนัใดอนัหน่ึง ตวัการ์ตูนของยุรี จะไม่มีคาแรคเตอร์ท่ีตายตวั ตวัการ์ตูนท่ีปรากฏใน
ผลงานของยรีุแต่ละตวัจะแทน เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกบัชีวติ ของยรีุเองในช่วงนั้นๆ 

 
4 ยรีุ เกนสาคู, Category, เขา้ถึงเม่ือ 28 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.artbangkok.com/?p=19029 
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จากแนวความคิดและลกัษณะงานของยุรีนั้น มีอิทธิพลต่อขา้พเจา้ในลกัษณะ
ของการสร้างตวั การ์ตูนดว้ยลายเส้นท่ีน่ารักแต่แฝงไปดว้ยความหมาย ดงัผลงานของขา้พเจา้ในการ
สร้างตวัละครท่ีจะ ปรากฏในผลงาน โดยขา้พเจา้จะน าคาแรคเตอร์ท่ีเด่นชดัของแต่ละบุคคลมารวม
กบัตวัการ์ตูนท่ีมีลกัษณะ ท่ีใกลเ้คียงกนักบัคาแรคเตอร์นั้น บวกกบัการเพิ่มรูปร่าง รูปทรงให้ต่างไป
จากเดิม สอดแทรกอารมณ์ขนั ลงไปในลายเส้น ผสมผสานกนัระหว่างความเป็นจริงกบัส่ิงท่ีเรา
จินตนาการข้ึนมาใหม่ ลายเส้นเหล่าน้ี เองจะท าให้รูปแบบของตวัละครในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของขา้พเจา้ ดูน่าสนใจยิง่ข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 12  ผลงานของ ยรีุ เกนสาคู (1) 
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ภาพท่ี 13  ผลงานของ ยรีุ เกนสาคู (2) 
 

2.2  อทิธิพลทีไ่ด้จาก Yoko Furusho 
Yoko Furusho เป็นศิลปินชาวญ่ีปุ่น เธอเป็นนักวาดภาพประกอบอยู่ใน

นิวยอร์ก YOKO เกิดท่ีโตเกียว และไดย้า้ยไปอยูท่ี่นิวยอร์กเพื่อท าการศึกษาเก่ียวกบัภาพประกอบท่ี
โรงเรียนของทศันศิลป์ หลงัจากท่ีจบการศึกษา เธอไดเ้ร่ิมท างานเป็นนกัวาดการ์ตูนและศิลปิน เธอ
ชอบท่ีจะวาดรายละเอียด พื้นผิวและรูปแบบท่ีมีหมึกและ acrylics โลกของเธอเต็มไปด้วยมอน
สเตอร์จินตนาการสัตวป์ระหลาด และภูมิทศัน์ท่ีตลก ตอนน้ีเธอท างานเป็นนกัเขียนการ์ตูนส าหรับ
นิตยสารและหนงัสือพิมพต่์างๆ5 

 
 
 

 

5 Yoko Furusho, Art eye view, เขา้ถึงเม่ือ 28 ธนัวาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9550000036042  
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Yoko Furusho คือศิลปินอีกท่านน้ีท่ีได้สร้างอิทธิพลในเร่ืองของรูปแบบ 
ผลงานของ Yoko มีรูปแบบงานเป็นงานภาพประกอบ ซ่ึงผลงานภาพประกอบของYoko ไดท้  าให้
ขา้พเจา้เกิดจากใช ้จินตนาการต่อยอด ท่ีจะสร้างรูปทรงของส่ิงของท่ีพบอยูใ่นชีวิตประจ าวนั ผูค้นท่ี
พบเจอใน แต่ละวนั รูปทรงของส่วนประกอบต่างๆ ไปจนกระทัง่ ลวดลายท่ีอยูบ่นรูปทรงต่างๆ อีก
ดว้ย ซ่ึงขา้พเจา้ มองเห็นถึงความน่าสนใจในรายละเอียดของลวดลาย รูปแบบ การจดัองคป์ระกอบ 
วา่ส่วนประกอบ เหล่าน้ีเองจะท าใหผ้ลงานดูสนุกสนานและมีรูปแบบท่ีแปลกตา สะดุดตา  
 

 
 
ภาพท่ี 14  ภาพประกอบของ Yoko Furusho (1) 
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ภาพท่ี 15  ภาพประกอบของ Yoko Furusho (2) 
 

2.3  อทิธิพลของศิลปะดิจิตอลอาร์ต (Digital art) 
ส าหรับผลงานการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดอิ้ทธิพลจากประสบการณ์

ตรงของขา้พเจา้ เองในการสร้างสรรครู์ปแบบของผลงานโดยตรง จากการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ขา้พเจา้ท่ีมีสายงาน ในดา้นการออกแบบกราฟิกและใชว้ิธีการของดิจิตอลอาร์ตในการสร้างสรรค์
งานท่ีท าประจ าอยูทุ่กวนัแลว้ ขา้พเจา้จึงหยิบยกเอาส่ิงใกลต้วัส่ิงน้ีมาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

ศิลปะดิจิตอล (Digital Art) หรือศิลปะคอมพิวเตอร์ (Computer Art) มนุษยมี์
การพฒันาเทคนิควิธีการสร้างงานศิลปะมาตลอดเวลา แต่ในสมยัโบราณ มนุษยใ์ช้น้ิวมือเขียนสี 
ป้ายลงบนผนงัถ ้า ต่อมา ก็มีการใชแ้ปรง พู่กนั ดินสอ ฯลฯ มาถึงเคร่ืองมือท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยี เช่น 
กลอ้งถ่ายรูป และกระบวนการลา้งอดัขยายรูป เป็นตน้ มาถึงยุคดิจิตอลในปัจจุบนั ดว้ยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้มี การน าเอาคอมพิวเตอร์ มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างานศิลปะ นบัไดว้า่เป็น
การเปล่ียนโฉมหน้าของ ประวติัศิลปะคร้ังส าคญัทีเดียว ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลผ่านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการ สร้างภาพต่างๆ ได ้สร้างสีไดจ้  านวนมหาศาล สร้างเส้น รูปร่าง 
เปล่ียนขนาด ยอ่ขยาย สร้างน ้ าหนกั สร้างมิติของภาพไดห้ลากหลาย สร้างเทคนิคต่างๆ ได ้แทบจะ
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กล่าววา่ ไม่มีท่ีส้ินสุด นอกจากน้ีผลงาน ศิลปะจากคอมพิวเตอร์ ยงัสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึก 
ของภาพ ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ภาพเขียนเลย6 

ส่ือศิลปะท่ีมีปฏิสัมพนัธ์การมีปฏิสัมพนัธ์เกิดข้ึนไดจ้ากผูดู้ผลงานศิลปะ กบัตวั
งานศิลปะ ท่ีผู ้สร้างผลงานตอ้งการจะส่ือสารให้กบัผูดู้ เช่น ผลงานจิตรกรรมหรือประติมากรรม
สามารถท าใหเ้กิดอารมณ์สุนทรียะ ความรู้สึกกบัผูดู้ตามท่ีศิลปินตอ้งการส่ือสาร เกิดความสะเทือน
ใจ สะกิดใจ หรือ เกิดค าถามต่อผูดู้ได ้เพราะตวัผลงานท่ีมีความแตกต่างกนั อาจจะกระตุน้ให้เกิด
อารมณ์ ความ รู้สึกได้ต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการสร้างสรรค์ส่ือศิลปะแบบประเพณี นั้นไม่
สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงตวัมนัเองไดร้ะหวา่งท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูดู้งานกบัตวัผลงาน แต่
ส าหรับ ดิจิทลัอาร์ต ปฏิสัมพนัธ์มีความหมายเป็นอย่างมากในการส่ือความหมาย มนัสามารถ
ส่ือสารโดยตรงไปยงัผูช้มได ้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในดา้นการส่ือสารทางศิลปะ อยา่งตลอดเวลาใน
ขณะท่ีคลิกเมาส์ สัมผสั อิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ หรือการเคล่ือนไหวร่างกาย 

การเขา้ถึงได้อย่างกวา้งขวางผลงานดิจิทลัอาร์ต ประเภทการจดัวางท่ีเฉพาะ 
(site-specific installations) หรืองานดิจิทลัมีเดียเกือบทุกประเภทสามารถปรับเปล่ียนใหม่ไดทุ้กเม่ือ 
และผูช้มสามารถ ดูไดใ้นพื้นท่ีท่ีไม่จ ากดั มีขนาดใหญ่ ซ่ึงแตกต่างจากผลงานศิลปะแบบประเพณี 
หรืองานศิลปะใน เวป็ไซตท่ี์เผยแพร่ ผูช้มสามารถเขา้ถึงไดเ้ป็นจ านวนมาก 

การโยกยา้ยถ่ายเทถึงกันได้เทคโนโลยีดิจิทลัสามารถสร้างงานได้อิสระท่ี
ถ่ ายทอดจินตนาการของศิลปินให้ เ ป็นไปได้จ ริง  สามารถผสมผสานระหว่างภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง ให้รวมกนัเป็นผลงานช้ินเดียวได ้โดยใชก้ารวางล าดบัชั้นของภาพ (layering) 
ลกัษณะโปร่งแสงของภาพ (transparency) 

การรวมกนัของภาพ (blending) จนสามารถสร้างสรรคอ์งคป์ระกอบใหม่ข้ึนมา
ได ้อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์ดิจิทลัอาร์ตสามารถท างานให้ส่ือเหมือนกบัการสร้างสรรค์แบบ
ประเพณีไดเ้ช่นเดียวกนั 

การเปล่ียนแปลงไดง่้ายของดิจิทลัอาร์ต การเปล่ียนแปลงของดิจิทลัอาร์ต มี
ความแตกต่างจากศิลปะ แบบประเพณี กล่าวคือ ศิลปะแบบประเพณีนั้นมีคุณค่า และมีผลกระทบ
ต่อสังคมมากกวา่ผลงาน ท่ีสร้างสรรคจ์าก ดิจิทลัอาร์ต อาจจะเป็นเพราะผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมา
นั้นมีมากทัว่โลก ดงันั้น ผลงานท่ีมีมาใหม่จะมาแทนท่ีผลงานท่ีมีอยู่แลว้ทุกวนัไม่จ  ากดั ผลงานจึง
อายท่ีุสั้นในการจดจ าของผูช้ม 

6 สุนทรียศาสตร์, ดิจิตอลอาร์ต, เขา้ถึงเม่ือ 23 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://203.158.253.5/wbi/Education/สุนทรียศาสตร์%20(Aesthetics)/unt4/west%20art%20modrn 
/70digitlart.htm 
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1.  ดิจิทลัอาร์ต วิจิตรศิลป์ และ ออกแบบ 
วิจิตรศิลป์ (Fine Art) หรือ ทศันศิลป์ (Visual Art) เป็นมีหลายประเภท เช่น 

จิตรกรรม วาดเส้น ภาพพิมพ์ ประติมากรรม และ การแสดงสดทางศิลปะ ไม่รวมถึง ดนตรี เตน้ 
วรรณกรรม กราฟิกดีไซน์ ในปัจจุบนัใช้ระบบดิจิทลัในการออกแบบ หรือคอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบ เช่น การออกแบบ 3 มิติ เป็นกระบวนการท่ีรวมกนัระหวา่ง ศิลปะ เทคโนโลยี ในการ
ส่ือสารความคิดของผูส้ร้างงาน ท่ีนกัออกแบบโดยส่วนใหญ่จะใช้ส่ือท่ีหลากหลาย เช่น การวาด 
ระบายสี ภาพถ่าย เทคนิค พิเศษในการสร้างสรรคภ์าพ รวมทั้งการสร้างสรรคต์วัอกัษรเพื่อใชใ้นงาน
ทีวี ภาพยนตร์ หนงัสือ นิตยสาร เมนู ภาพประกอบ บรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ โดยการท างานวิจิตรศิลป์ 
กบัการออกแบบนั้นมีความแตกต่างในดา้นการส่ือสาร วตัถุประสงค์ แต่ในการสร้างสรรค์ดิจิทลั
อาร์ตนั้น จะตอ้งมี ทั้งวจิิตรศิลป์และการออกแบบท่ีรวมกนั 

2.  ส่วนประกอบของศิลปะ 
ส่วนประกอบของศิลปะโดยพื้นฐานนั้นประกอบด้วย จุด เส้น ระนาบ 

รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผวิ และท่ีวา่ง ท่ีมีความส าคญัในการน ามาใชส้ร้างสรรคง์านดิจิทลัอาร์ต เพราะ
อยา่งไรก็ตามผูส้ร้างสรรค ์ยงัคงตอ้งใชห้ลกัการเช่นเดียวกบัการสร้างสรรคง์านแบบประเพณี โดย
อาศยัหลกัองคป์ระกอบศิลป์ท่ีเป็นโครงสร้างของงานในการจดัส่วนประกอบต่างๆให้สมบูรณ์ลงตวั 
เช่น ความขดัแยง้และความกลมกลืน ความสมดุลย ์การซ ้ า และจงัหวะ การเนน้และการสร้างจุด
สนใจ และมุมมองทศันียภาพ7 

ด้วยเทคนิคและวิธีการท างานของดิจิตอลอาร์ต ท าให้ขา้พเจา้สามารถท า
แบบร่าง วาดและ เติมเต็มจินตนาการท่ีมีในแต่ละวนัของการท างานได้อย่างเต็มท่ี ไร้ซ่ึงกรอบ
ก าหนด และดว้ยรูปแบบการสร้างสรรคท่ี์แปลกใหม่น้ีเองของดิจิตอลอาร์ต ขา้พเจา้มีความเช่ือเป็น
อยา่งยิ่งวา่จะส่งผลให้ผูท่ี้ชม ผลงานของขา้พเจา้ จะเกิดความรู้สึกอ่ิมเอมใจ และเขา้ใจไดถึ้งสภาวะ
อารมณ์และความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ อยากส่งต่อไปยงัผูช้มผลงาน 
 
 
 
 
 
 

7Digital Media Design1, ความหมายของ Digital Art, เขา้ถึงเม่ือ 16 กุมภาพนัธ์ 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaiblogonline.com/present1.blog?PostID=42720  
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อทิธิพลทีไ่ด้จากเร่ือง จิตวทิยากบัสี 
สีสามารถช่วยในการบ าบดัโรคได้ นักจิตวิทยาเช่ือว่าสีมีความสัมพนัธ์กับร่างกาย 

จิตใจ และ อารมณ์ของเราทุกคน สีสามารถบอกความเป็นตวัตนได้ สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีส้ม  
สีเหลือง สีม่วง ให้อารมณ์ความรู้สึกท่ีต่างจากสีโทนเยน็ เช่น สีขาว สีเขียว สีฟ้า สีชมพู เป็นตน้  
สีโทนร้อนหรือ สีโทนเย็นจะไปกระตุน้ต่อมไพเนียล ซ่ึงจะส่งผลถึงฮอร์โมน ความรู้สึก จิตใจ 
อารมณ์ของแต่ละบุคคล8 สีมีอยู่ทุกแห่งในการด าเนินชีวิต สีช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา ก่อให้เกิด
อารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมและ ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้น สียงัมีอิทธิพลต่อความคิด 
ทศันคติ ทั้งในหว้งจิตส านึกและจิตใตส้ านึก ของคนเราอีกดว้ย 

สีแดง เป็นสีแห่งอ านาจแสดงถึงการมีพลงัและความทะเยอทะยานจึงช่วยพิชิตความ
คิดเห็นใน ทางลบหรือการมองโลกในแง่ร้ายอย่างไรก็ตามสีเฉดน้ีอยู่ในกลุ่มของโทสะและการ
ฉุนเฉียวดว้ยหากเราน าสีแดงเขา้สู่กระบวนการรักษามากเกินไปจะท าให้ผูถู้กบ าบดัรู้สึกอึดอดั ไม่
สบายตวั หุนหนัพลนัแล่น และขาดความอดทนเพราะสีแดงเป็นสีท่ีกระตุน้ระบบประสาทไดรุ้นแรง
ท่ีสุดใหค้วามรู้สึกเร้าใจ ต่ืนเตน้ ทา้ทาย ผกัและผลไมสี้แดงเป็นแหล่งวติามินB12 ทองแดง เหล็ก ซ่ึง
ช่วยบ ารุงระบบประสาทพลงัของ สีแดงช่วยกระตุน้พลงัชีวิตให้เขม้แข็ง มีความกระตือรือร้น ท าให้
มีชีวิตชีวาข้ึน ในแง่ของการรักษา สีแดงช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง เพิ่มอุณหภูมิในร่างกายระบบการ
ไหลเวียนของเลือดดีข้ึน รักษาอาการหวดั ผกัผลไมที้มีสีแดง เช่น มะเขือเทศ แตงโมเน่ืองจากมี
สารไลโคบีน (Lycopene) เป็นตวัท าให้เกิดสีแดง นอกจากน้ียงัมีสารเบตา้ไซซิน (Beta-cycin)ท่ีท า
ให้เกิดสีแดงในผลทบัทิม บีทรูท และแคนเบอร์ร่ี สารทั้ง สองตวัน้ีจดัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ
(Antioxidant) ช่วยในการป้องกนัมะเร็งโดยเฉพาะไลโคปีนจะมี ฤทธ์ิตา้นมะเร็งไดม้ากกวา่เบตา้แค
โรทีนถึง 2 เท่าเลยทีเดียวนอกจากน้ียงัพบสารเหล่าน้ีในผลไมเ้ช่น แอปเป้ิลแดง องุ่นแดง หอมแดง 
พริกช้ีฟ้าแดง ถัว่แดงและเชอร์ร่ีอีกดว้ย 

สีชมพู เป็นสีท่ีมีลกัษณะปลอบประโลมให้จิตใจและความรู้สึกต่างๆ สงบลงใน
ขณะเดียวกนัก็ ใหค้วามรู้สึกของการมีน ้าใจดี จิตใจกวา้งขวาง อบอุ่นและทะนุถนอมซ่ึงตรงกนัขา้ม
กบัสีแดง ถา้หาก มีสีชมพูอยูร่ายรอบจะท าให้รู้สึกถึงการปกป้อง ความรักจึงมกัจะน าสีน้ีมาบ าบดั
หรือบรรเทา คนท่ีมี ความรู้สึกโดดเด่ียวมีอารมณ์ทอ้แท้ คนท่ีมีความรู้สึกท่ีไวเกินไป เปราะบาง
หรือไม่มีความมัน่คงทาง อารมณ์ผกัผลไมท่ี้มีสีชมพู เช่น ชมพู ่
 
 

8จิตวทิยากบัสี,  สีกบัอารมณ์ความรู้สึก, เขา้ถึงเม่ือ 23 มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.nana-bio.com/image%20web2/nana%20story/color.html 
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สีส้ม เป็นสีแห่งความเบิกบานและความร่ืนเริงเป็นความรู้สึกท่ีอิสระและไดรั้บการ
ปลดปล่อย ละวางจากความสงสารหรือสมเพชตนเอง ลดการเห็นแก่ตวัและยินดีท่ีจะให้หรือ
แบ่งปัน เป็นความรู้สึก ท่ีเกิดจากกน้บ้ึงของจิตใจท่ีตอ้งการปรับปรุงชีวิตให้สดใส สีส้มเป็นสีแห่ง
ความสร้างสรรค์ อบอุ่นสดใส มีสติปัญญาเต็มเป่ียมไปดว้ยการทะเยอทะยาน  มีพลงั แต่ก็มีการ
ระมดัระวงัตน สีส้มเป็นสีท่ีน า มาบ าบดั อาการทางกลา้มเน้ือ ประสาทหรืออาการปวดกดประสาท 
หรือช่วยในการยกระดบัจิตใจของคน ลูกทอ้ ซ่ึงเป็นผลไมท่ี้มีสีส้มเป็นสีเด่นท่ีบ าบดัอาการของ
ระบบประสาทอ่อนแรง ผลไมแ้ละผกัท่ีมีสีส้ม อุดมไปดว้ย วิตามิน B ช่วยในการสร้างเม็ดเลือด เผา
ผลาญแป้งและน ้าตาล บ ารุงระบบประสาทช่วย คลายอาการหอบหืดและโรคเก่ียวกบัทางเดินหายใจ
ช่วยให้มา้นท างานเป็นปกติรวมทั้งตบัอ่อน ล าไส้ทั้ง ยงัช่วยในการดูดซึมของอาหารในกระเพาะ
และส าไส้ท างานเป็นอยา่งดี ในทางจิตวทิยาพลงัของสีส้มมี คุณสมบติัในการบรรเทาอาการซึมเศร้า 
หากตอ้งการเรียกพลงัความกระตือรือร้นกลบัคืนมาสีส้มเป็นสี  ท่ีช่วยได ้ผกัผลไมสี้ส้มจะมีสารแค
โรทีนอยด์และไบโอฟลาโวนอยด์ซ่ึงเป็นตัวช่วยบ ารุงหวัใจบ ารุงสายตา และเพิ่มภูมิคุม้กนัให้แก่
ร่างกายซ่ึงมีสารแคโรทีนท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการตา้นอนุมูลอิสระท่ีเป็นตวัการเกิดมะเร็งผกั
ผลไมท่ี้มีสารพวกน้ีไดแ้ก่ แครอท มะละกอ ส้ม แตงโมเหลืองแตงไทย และฟักทอง 

สีเขียว เป็นสีท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งเนน้เฟ้นกบัธรรมชาติช่วยให้เรามีอารมณ์ร่วมกบั
ส่ิงอ่ืนๆ ตลอดจนธรรมชาติต่างๆ รอบตวัเราไดง่้าย สีเขียวจะช่วยสร้างสรรคบ์รรยากาศของความ
สบาย ผอ่น คลายสงบ ก่อใหเ้กิดความรู้สึกสันโดษ วา่วเปล่า สมดุลและละวาง แต่ถา้เป็นสีเขียวเขม้ 
มีความหมาย ของการหลุดพน้ ความพอดีและถ่อมตน เป็นสีท่ีปฏิเสธต่อความรักและความ
สนุกสนาน ในขณะท่ี สีเขียวมะกอกจะมีผลต่อร่างกายและความรู้สึก จนอาจท าให้ร่างกายป่วยได ้สี
เหลือง-เขียว จดัอยูใ่นกลุ่ม ของความอิจฉา อารมณ์ความริษยา ขุ่นขอ้งหมองใจ คบัแคน้ใจ ตลอดจน
เป็นการแสดงถึงความรู้สึก  ท่ีปรารถนาจะครอบครอง  ผกัผลไมมี้มีสีเขียวมีแร่ธาตุท่ีส าคญั
โดยเฉพาะวิตามินC ช่วยสมานแผลท าให้ ผิวพรรณเปล่งปลัง่ เพิ่มความตา้นทานโรค สีเขียวท าให้
ประสาทตาผ่อนคลายและความดนัโลหิตลดลงได้ ป้องกนัการจบัตวัของก้อนเลือด ป้องกัน
โรคหวัใจ ความดนัโลหิตและช่วยตา้นทานเช้ือโรครวมทั้ง เยื่อบุอกัเสบผกัผลไมใ้นกลุ่มน้ีจะมีสาร
กลุ่มลูเทอินและอินดอล ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยให้กระดูกแข็งแรง ช่วย บ ารุงสายตา เช่น บร๊อกโคล่ี 
กระหล ่าปลีเขียว แอป๊เป้ิลเขียว คะนา้ ผกับุง้ ผกัใบเขียวทุกชนิด และอโวคาโด 

สีเหลือง มกัเป็นสีของความสุข ความเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา งานเฉลิมฉลอง เป็นสี
ของ ความแจ่มใส มกัจะเก่ียวขอ้งกบัเชาว ์สติปัญญาขา้งในและพลงัของความคิดเป็นภูมิและความ
หยัง่รู้ เป็นความจ าท่ีแจ่มใส ความคิดท่ีกระจ่างเป็นอารมณ์ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
เป็นสีท่ีกระตุน้ ให้เกิดการมองโลกในแง่ดี ในทางตรงกนัขา้มสีเหลืองเขม้กบักลายเป็นสัญญา
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ลกัษณ์ของความหวาดกลวั สีเหลืองท าให้มีอารมณ์ขนัผกัและผลไมท่ี้มีสีเหลืองมกัอุดมไปดว้ย
วิตามินA ช่วยบ ารุงสายตา ป้องกนั หวดั ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตให้ร่างกายพลงัของสี
เหลืองช่วยให้การท างานของถุงน ้ าดีและล าไส้ เป็นไปตามปกติ ช่วยปรับสมดุลของทางเดินอาหาร
ท าให้ระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่ายท างานดีข้ึน ทั้งยงัสามารถใช้เยียวยาอาการทอ้แท ้ หดหู่ 
และหมดก าลงัใจไดผ้กัผลไมสี้ส้มจะมีสารแคโรทีนอยด ์และไบโอฟลาโวนอยดซ่ึ์งเป็นตวัช่วยบ ารุง
หวัใจ บ ารุงสายตาและเพิ่มภูมิคุม้กนัให้แก่ร่างกาย ซ่ึงมี สารแคโรทีนท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ
ตา้นอนุมูลอิสระท่ีเป็นตวัการเกิดมะเร็งผกัผลไมท่ี้มีสารพวกน้ีไดแ้ก่ แครอท มะละกอ ส้ม แตงโม
เหลือง ขา้วโพดหวานและฟักทอง 

สีมรกต เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งสีน ้ าเงินกบัสีเขียวเขม้ของทอ้งทะเลลึก จึงมี
ความหมาย ในเชิงของความเยือกเยน็ ความสงบเงียบเหมือนกบัสีเขียว สีมรกตจึงเป็นสีท่ีเหมาะกบั
การชะลา้ง เอาความเหน่ือยลา้ความตึงเครียดให้ออกจากจิตใจหรืออารมณ์ของเราสีมรกตจึงเป็นสีท่ี
ถูกยกวา่เป็นสีท่ีให้ก าลงัใจให้กลบัมามีประกายสดช่ืน และมกัจะช่วยให้คนท่ีรู้สึกโดดเด่ียวดีข้ึน 
เพิ่มพลงัส่ือสารให ้โดดเด่นข้ึน สร้างสรรคม์ากข้ึนและรับรู้ต่อสัมผสัและความรู้สึกไดร้วดเร็ว 

สีน ้าเงิน เป็นความหมายของการสงบเยน็ สุขุมเยือกเยน็ หนกัแน่นและละเอียด
รอบคอบ สีน ้าเงินเป็นสีท่ีมีความหมายเก่ียวโยงกบัจิตใจไดสู้งกวา่สีเหลือง มีความหมายถึงกลางคืน
จึงท าให้เรา รู้สึก สงบไดลึ้กกวา่และผอ่นคลายกวา่ เราจะยิ่งเขา้สู่ความสงบและสงดัไดอ้ยา่งลุ่มลึก
เม่ือสัมผสักบั สีน ้ าเงินท่ีเขม้ข้ึนแต่ถา้เป็นสีน ้ าเงินอ่อนจะท าให้เรารู้สึกปกป้องจากภารกิจตลอดจน
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั ดงันั้นสีน ้ าเงินจึงมกัน ามาบ าบดัคนท่ีนอนไม่หลบั เป็นสีของ
ห้องนอน สีน ้ าเงินเป็นสีท่ีความ คุมจิตใจภายในให้เกิดความรู้สึกกระจ่างและสร้างสรรค ์ สีน ้ าเงิน
เขม้แต่ยงัไม่ถึงขั้นสีกรมท่ามีอิทธิพล อยา่งสูงต่อการกดหรือกล่อมประสาทและจิตใจเป็นสีท่ีเขา้ถึง
สัญชาตญาณและลางสังหรณ์จิตใตส้ านึก ของเราไดดี้ อยา่งไรก็ตามสีน ้ าเงินท่ีเขา้สู่โทนด าหรือมืด
มากข้ึนยงัหมายถึงความโศกเศร้าอย่างท่ีสุด หรือ อารมณ์ท่ีเศร้าสุดขีดดว้ย จึงควรระวงัในการ
น าไปใช ้ สีน ้ าเงินช่วยช่วยให้ระบบหายใจสมดุล รักษา โรคความดนัโลหิตสูง ในแง่จิตวิทยาสีน ้ า
เงินช่วยสร้างแรงบนัดาลใจและการแสดงออกทางศิลปะ 

สีฟ้า เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกสงบเยือกเยน็ เป็นอิสระ ปลอดโปร่งสบาย ปลอดภยั ใจเยน็ 
และสามารถระงบัความกระวนกระวายในใจไดด้ว้ยพลงัของสีฟ้ามีคุณสมบติัในการรักษาอาการ
ของโรคปอด ลดอตัราเผาผลาญพลงังาน รักษาอาการเจบ็คอและท าใหชี้พจรเตน้เป็นปกติ 

สีม่วง เป็นสีการดูแลและปลอบโยนช่วยให้จิตใจสงบและอดทนต่อความรู้สึกท่ี
โศกเศร้าหรือ สูญเสียท่ีมากระทบจิตใจและประสาท สีม่วงเฉดต่างๆ ยงัช่วยสร้างสมดุลของจิตใจ
ให้ฟ้ืนกลบัมาจาก ภาวะตกต ่าหรือความเศร้าท่ีครอบง าอยู ่ สีครามจะเป็นสีท่ีมีพลงัมากเป็นสีท่ีไป
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กระตุน้สมองใหมี้ความ ฮึกเหิม กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละสัญชาตญาณ สีครามเป็นสีท่ี
เขา้ไปครอบง าประสาท ไดเ้ป็นอยา่งดี สีม่วงเป็นสีท่ีเขา้ไปเปล่ียนแปลงการส่ือสารระดบัลึกเขา้ไป
แทนท่ีและต่อสู้กบัความกลวั และความตกใจเขา้ไปช าระลา้งส่ิงท่ีรบกวนอยูใ่นสมองซ่ึงสีม่วงมกั
เขา้ไปเช่ือมโยงกบัส่ือแขนงอ่ืนๆ ศิลปะ ดนตรี และความลึกลบัเป็นสีท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
ทางดา้นความสวยงาม ปรัชญาขั้นสูง กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์แรงบนัดาลใจ ก่อให้เกิด
ความเห็นอกเห็นใจสีม่วงยงัเป็นสีท่ีมีอิทธิพล ต่อความเช่ือท่ีลึกลบัทางจิตวญิญาณ  อยา่งไรก็ตามคน
ท่ีได้รับอิทธิพลของสีดงักล่าวจะต่อตา้นชีวิตและ สังคมท่ีเต็มไปด้วยสีสันแต่จะสนใจเร่ืองจิต
วญิญาณมากกวา่ผกัผลไมสี้ม่วงเตม็ไปดว้ยวิตามินD ช่วยเพิ่ม พลงังานและการยอ่ยอาหาร ช่วยปรับ
สมดุลในร่างกายให้ท างานเป็นปกติ ใชบ้  าบดัโรคไต กระเพาะ ปัสสาวะอกัเสบ โรคผิวหนงับาง
ชนิดและบ าบดัโรคไขขอ้ สีม่วงยงัช่วยให้สมองของเราสงบ สามารถ สร้างแรงบนัดาลใจดา้นต่างๆ 
ผกัผลไมใ้นกลุ่มสีน้ีจะพบสารกลุ่มแอนไทไซยานินและโฟโนลิก ท่ีเป็นตวั ลดอตัราเส่ียงการเกิด
โรคมะเร็ง ช่วยรักษาระบบทางเดินปัสสาวะ และช่วยในเร่ืองความจ า ผกัผลไม ้สีม่วงไดแ้ก่ กะหล ่า
ม่วง องุ่นแดง บลูเบอร์ร่ี มะเขือม่วง มนัต่อเผอืก เป็นตน้ 

สีมังคุด เป็นสีท่ีช่วยให้เราไม่รู้สึกความหมดหวงั วิตกกงัวลต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือ
ความรู้สึก โกรธหรือผิดหวงั สีมงัคุดท าให้จิตใจเราเบิกบานข้ึนทั้งน้ีเพราะอิทธิพลของสีท่ีผสมกนั
ระหวา่งสีแดง กบัสีม่วง ซ่ึงมกัจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกสงสาร เมตตา ช่วยเหลือเป็นการปลุกปลอบ
ใหฟ้ื้นข้ึนมาสี มงัคุดก็เหมือนกบัสีม่วงเป็นสีท่ีเพิ่มความรู้สึกปลอดภยัจากอนัตรายและความน่ากลวั
ทั้งหลายมกัจะเป็นสีท่ีมีความหมายถึงการผอ่นคลายอยา่งลึกซ้ึงแต่สีมงัคุดไม่เหมาะกบัคนท่ีเป็นโรค
ซึมเศร้าเร้ือรังผกัผลไมใ้นกลุ่มสีน้ีจะพบสารกลุ่มแอนไทไซยานินและโฟโนลิก ท่ีเป็นตวัลดอตัรา
เส่ียงการเกิดโรคมะเร็ง ช่วยรักษาระบบทางเดินปัสสาวะ และช่วยในเร่ืองความจ า ผกัผลไมสี้ม่วง
ไดแ้ก่ กะหล ่าม่วง องุ่นแดง บลูเบอร์ร่ี มะเขือม่วง มนัต่อเผอืก ขา้วโพดม่วง เป็นตน้ 

สีขาว เป็นสีท่ีหมายถึง ความบริสุทธ์ิอยา่งยิ่ง จดัอยูใ่นกลุ่มของการปกป้อง สร้างสันติ 
สบาย ช่วยบรรเทาอารมณ์ตกใจหรือหวาดวิตก ส่งเสริมให้จิตใจสะอาดบริสุทธ์ิ มีพลงัทางความคิด
และจิตใจ นอกจากนั้นยงัหมายถึงความเยือกเยน็และการแยกหรือปลีกวิเวกก็ได ้ผกัผลไมใ้นกลุ่มน้ี
จะมีสารในกลุ่ม อะลิซินและธาตุซิลิเนียนซ่ึงจะช่วยลดครอเลสเตอรอล ลดอตัราการเกิดโรคหวัใจ
และโรคมะเร็ง สาร พวกน้ีพบใน ดอกกระหล ่า หอมหวัใหญ่ กระเทียม หวัไชเทา้ เป็นตน้ 

สีด า เป็นสีท่ีมีความหมายทั้งในแง่ของความสะดวกสบาย การปกป้อง และความลึกลบั 
มกัจะเข้าไปเก่ียวข้องกับความเงียบสงดั มีความหมายของหนทางอนัมีลักษณะอนัไกลโพน้ 
นอกจากน้ียงั หมายถึงพลงัชีวิตท่ีถดถอยหรืออ่อนลา้ หมดพลงัและล้ีลบัสีด ายงัเป็นสีท่ีขดัขวางการ
เจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลง เป็นการปิดปังอ าพรางจากโลกภายนอก ผกัผลไมไ้ดแ้ก่ ถัว่ด า 
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สีเงิน เป็นสีของพระจนัทร์ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลง หรือผนัแปรมีลกัษณะคลา้ยกบั
อารมณ์ และบุคลิกภาพพื้นฐานของผูห้ญิงท่ีไวต่อความรู้สึกแต่ก็มีดุลยภาพมีการประสานปรองดอง
และใหค้วามรู้สึกท่ีสดใส 

สีทอง เป็นสีท่ีจดัอยู่ในกลุ่มอิทธิพลของพระอาทิตยเ์ช่นเดียวกบัสีเหลือง และมกัจะ
เก่ียวเน่ืองกบัพลงัและความอุดมสมบูรณ์ เป้าหมายสูงสุด ปัญญาอนัสูงสุดความเขา้อกเขา้ใจ ปกติสี
ทอง หมายถึง การให้ชีวิตใหม่ ให้พลงัใหม่ ฉุดร้ังออกมาจากความกลวัความไม่แน่นอนหรือหัน
กลบัมาใส่ใจ สีทองท่ี วาวแววจะทรงพลงัอยา่งยิ่งในการดึงให้หลุดพน้จากความรู้สึกท่ีตกต ่าของ
จิตใจ 

สีน ้าตาล เป็นสีของแผน่ดิน สีน ้ าตาลให้ความรู้สึกมัน่คง ลดความรู้สึกท่ีไม่ปลอดภยั 
อยา่งไร ก็ตามสีน ้าตาลมกัเก่ียวขอ้งกบัการเติมเตม็ของความรู้สึก บ าบดัจากความเศร้าโศกความรู้สึก
คบัอกคบัใจ สีน้ีมกัจะน าไปช่วยเหลือคนท่ีรู้สึกหมดคุณค่าในตวัเอง ผกัผลไมไ้ดแ้ก่ มะขามหวาน 
มะขวดิ เป็นตน้9 

ขา้พเจา้จึงเกิดแนวคิดในเร่ืองของการใช้โทนสีจากเร่ืองของจิตวิทยาเก่ียวกบัสีน้ี มา
เป็นแรงบนั ดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้คิดวา่อารมณ์ในผลงานของขา้พเจา้
ในแต่ละวนัย่อมมี อารมณ์และความรู้สึกท่ีแตกต่างกันอย่างเด่นชัดอยู่แล้ว หากการน าความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาประยุกต์เข้า กบัการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจ้าด้วย ผลงานของข้าพเจา้น่า
สามารถส่ือสารอารมณ์และความรู้สึก ของวนันั้นๆ ออกมาแก่ผูพ้บเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจกบั
อารมณ์ของวนันั้นๆ ตามท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 กองบรรณาธิการ, “สีบ าบดั,” สมุนไพรเพือ่สุขภาพ (Here for health) 7, 75 (มีนาคม 
2550): 36-38. 
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บทที ่3 
 

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี ไดน้ าเสนอผลงานการสร้างสรรคโ์ดยใชเ้ทคนิคการพิมพภ์าพ
ลงบนผา้ แคนวาสและขึงลงบนเฟรมไม ้ในการน าเสนอผลงาน มีการถ่ายทอดถึงเร่ืองราวของการ
ด าเนินชีวิต ใน ทุกๆ วนั ตลอดสัปดาห์ ในฐานะมนุษย์เงินเดือนคนหน่ึงท่ีตอ้งด าเนินชีวิตตาม
กฎระเบียบแบบแผนท่ี ถูกก าหนดไวข้องท่ีท างาน และตอ้งท างาน ภายใตแ้รงกดดนัต่างๆ จนท าให้
เกิดความเบ่ือหน่ายในการ ท างานในการด าเนินชีวิต กระทัง่ไม่มี ความสุขกบัส่ิงท่ีตนเองไดท้  าเลย 
ขา้พเจา้จึงไดส้ร้างมุมมองใหม่ๆ ของการด าเนินชีวิตในวนันั้นๆ ข้ึนมาใหม่ ในรูปแบบท่ีอิงจากชีวิต
จริง แต่เตม็ไปดว้ยทศันคติและ มุมมองท่ีเหนือจินตนาการ ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีใหม่ และแปลกตา เป็น
มุมมองท่ีท าใหชี้วติในแต่ละวนั มีแต่ ความสุข สนุกสนาน และเต็มไปดว้ยสีสัน ท่ีแปลกไปจากเดิม 
ดงันั้นการจดัวางองค์ประกอบของภาพจึง มาจากสถานท่ีจริง บุคคลจริง แต่มีการดดัแปลงผ่าน
อารมณ์ ความรู้สึกนั้นๆ ดว้ยจินตนาการและ ทศันคติท่ีขา้พเจา้มีต่อสภาวะนั้นๆ  ให้ภาพออกมาเกิน
จากความเป็นจริง แต่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ข้าพเจ้าใช้เทคนิคดิจิตอลอาร์ตในการ
สร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้เอง 
 
วธีิการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 

1.  การศึกษาขอ้มูลและประมวลความคิดในการสร้างสรรค ์
1.1  ศึกษาขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
1.2  การประมวลความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2.  วธีิการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
2.1  การก าหนดเน้ือหา / เน้ือเร่ืองของภาพ 
2.2  ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 
2.3  ขั้นตอนการสร้างสรรค ์  
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การศึกษาข้อมูลและประมวลความคิดในการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ 7 วนั อศัจรรย์ของฉัน นั้น ได้รับแรง

บนัดาลใจ มากจากการด าเนินชีวิตประจ าวนัของตวัขา้พเจา้เอง ซ่ึงด าเนินชีวิตดว้ยการท างานเป็น
มนุษยเ์งินเดือน ในบริษทั ท่ีตอ้งท างานภายใตแ้รงกดดนัต่างๆ จนท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายในการ
ท างาน การด าเนินชีวิต ขา้พเจา้จึงน าแรงบนัดาลใจน้ีมาถ่ายทอดในรูปแบบของผลงานศิลปะ ท่ี
ตอ้งการสะทอ้นถึงมุมมองอีก หน่ึงมุมมองท่ีถูกถ่ายทอดผ่านทศันคติ จินตนาการของขา้พเจา้เอง 
โดยมีการศึกษาขอ้มูลและการ ประมวลความคิดในการสร้างสรรคต์ามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ขั้นตอนในการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อน าไปสู่กระบวนการของการประมวลความคิดนั้น 

มีแรงบนัดาลใจท่ีส าคญัซ่ึงมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ขา้พเจา้ได้รวบรวมแรงบนัดาลใจ
น ามา วิเคราะห์เพื่อน ามาพฒันาทางดา้นแนวคิด และเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานมีความเด่นชัด
และตรงตาม จุดมุ่งหมาย ตรงตามประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีล าดับขั้นตอนใน
การศึกษาหาขอ้มูล ดงัน้ี 

1.1 แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์ผลงานชุด 7 วนั อศัจรรยข์องฉัน ก็คือ 
บริษทัท่ี ขา้พเจา้ท างาน พนกังานในบริษทั รวมถึงสถานท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน การ
ด าเนินชีวิตใน แต่ละวนัของขา้พเจา้ดว้ย เพราะแหล่งขอ้มูลแห่งน้ีเป็นแรงบนัดาลใจเร่ิมตน้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดส้ ารวจขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ ตวัของขา้พเจา้ ส่ิงท่ี
ขา้พเจา้ประสบพบเจอ ในแต่ละวนั รวมไปถึงสถานท่ีท่ีตอ้งเดินทางไป การเดินทางต่างๆ ผูค้นท่ีเขา้
มาเก่ียวขอ้ง เช่ือมโยงกนั ใน แต่ละวนั ท่ีกินเวลามาแลว้ประมาณ 3 ปี ขา้พเจา้ไดส้ ารวจและเก็บ
ขอ้มูลมาจากสถานท่ีจริง โดยเก็บ ขอ้มูล จากภาพถ่าย การถ่ายภาพเพื่อเก็บขอ้มูลนั้น จะถ่ายจาก
สถานท่ีท่ีท างาน จากสภาพการเดินทาง จากสถานท่ีท่ีตอ้งเดินทางไป เพื่อให้เกิดเป็นส่วนประกอบ
ของการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของแนวความคิด ท่ีชัดเจนท่ีสุด และยงัเป็นส่วนเสริมสร้างของแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและตอบสนองต่อ ความสุนทรียข์องผูท่ี้ตอ้งการสร้างสรรค์
ผลงานอยา่งตรงตามเป้าหมาย 

1.2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการชมภาพยนตร์และบทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั การท างานอยา่งมีความสุข การด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข เน้ือหาของภาพยนตร์และ
บทความท่ีขา้พเจา้ ไดศึ้กษาสะทอ้นให้ขา้พเจา้เกิดทศันคติและมุมมองในการด าเนินชีวิตท่ีสุขนิยม
มากข้ึน ส่งผลให้ขา้พเจา้ เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีสะทอ้นถึงมุมมองในการ
ด าเนินชีวิตในทศันคติทางความคิดของข้าพเจ้าแก่บุคคลอ่ืนท่ีตกอยู่ภายใต้สภาวะอารมณ์และ
ความรู้สึกเดียวกนักบัขา้พเจา้ 
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1.3 จากการศึกษาผลงานการสร้างสรรค์ทางดา้นศิลปกรรมของศิลปินท่ีมีลกัษณะ
และรูปแบบ ของผลงานท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นแรงบนัดาลใจทางดา้นรูปแบบและเน้ือหาของขา้พเจา้ 
เพื่อมาเป็นส่วนใน การเสริมสร้างกระบวนการทางด้านความรู้ การสร้างสรรค์ลายเส้น รูปร่าง 
รูปทรง ท่ีศิลปินไดน้ าเสนอ ผ่านผลงานของตวัศิลปินเองมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์
ผลงานของขา้พเจา้ให้มีรูปแบบท่ี สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานท่ีผูช้มสามารถเขา้ถึงและเกิด
ความน่าสนใจในตวัของผลงานเองได ้

2.  การประมวลความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
จากการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดน้ าเทคนิคทางดา้นการพิมพ์

ภาพ มาเป็นกระบวนในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เพื่อส่ือและถ่ายทอดเร่ืองราวของแนวความคิด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การด าเนินชีวติของคนในยคุสมยัในปัจจุบนั  

2.1  การก าหนดรูปแบบ 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด 7 วนั อศัจรรยข์องฉนั ขา้พเจา้ไดแ้บ่ง

การสร้างสรรค์ ออกเป็นผลงานทั้งหมด 7 ชุด โดยแต่ละชุดของผลงานจะสร้างสรรค์ตามอารมณ์
และความรู้สึกในแต่ ละวนัท่ีขา้พเจา้ด าเนินชีวิตในฐานะมนุษยเ์งินเดือน ขา้พเจา้ใช้ภาวะอารมณ์
ความรู้สึกของขา้พเจา้เองท่ี เป็นประเด็นหลกัในการเล่าเร่ืองในการสร้างสรรคผ์ลงาน รูปแบบของ
ผลงานนั้นเป็นการแสดงออกแบบ ภาพประกอบ โดยมีขา้พเจา้เป็นตวัละครท่ีจะด าเนินเร่ืองไปใน
แต่ละวนัตลอดทั้งอาทิตย ์ภายในผลงาน แต่ละช้ินจะประกอบไปดว้ยตวัละครอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
เก่ียวเน่ืองกบัขา้พเจา้เอง โดยจะสร้างสรรค์ ตวัละครเหล่าน้ีด้วยการดึงเอาบุคลิกและลักษณะท่ี
เด่นชดัของบุคคล บุคคลนั้น ไปสร้างสรรค์เพิ่มเติมกบั คาแรคเตอร์ของตวัการ์ตูนท่ีมีอยู่แลว้ แต่มี
ลกัษณะท่ีคลา้ยหรือใกลเ้คียงกนั แลว้เพิ่มเติมจินตนาการทาง ทศันคติของขา้พเจา้เองรวมไปดว้ย 
รวมไปถึงสถานท่ี หรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนั โดยขา้พเจา้จะสร้างสรรค์ให้มี
รูปร่าง รูปทรงท่ีอิงจากของจริง สถานท่ีจริงแต่จะสอดแทรกจินตนาการ เพิ่มเขา้ไปให้กบัส่ิงนั้นๆ 
เพื่อใหเ้กิดรูปร่าง รูปทรงท่ีแปลกใหม่ โดยการสร้างสรรคผ์ลงานทั้งหมด ขา้พเจา้ได ้ดึงสัญลกัษณ์ท่ี
ส าคญัของสังคมในยุคสมยัน้ีข้ึนมานัน่คือ ตึก อาคาร โดยสัญลกัษณ์น้ีเป็นสัญลกัษณ์ ท่ีเด่นชดัทาง
อารมณ์ของขา้พเจา้อยา่งมาก เพราะการท างานในเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพมหานคร ท่ีเต็มไปดว้ย
ตึกสูงๆ อาคารท่ีหนาแน่น ส่งผลทางความรู้สึกไดอ้ยา่งดีและชดัเจน 
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รูปแบบท่ีส าคญัท่ีสุดของผลงานชุดน้ีนัน่ก็คือ เร่ืองของการใชโ้ทนสีท่ีแสดงถึง
อารมณ์ สีเป็น เสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยสะทอ้นอารมณ์และความรู้สึกของแต่ละวนัออกมาแก่ผูช้มงาน
ได้ สีแต่ละสีล้วน มีความหมายและอารมณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป มีทั้ งโทนร้อน โทนเย็น ซ่ึง
ความหมายของสีเองก็เป็นส่ิง ส าคญัเช่นกนั ขา้พเจา้จึงก าหนดโทนสีของแต่ละวนัให้เป็นไปตาม
อารมณ์ของวนันั้นๆ  

โครงสร้างของผลงานในทุกๆ ช้ินงาน จะมีการจัดวางองค์ประกอบท่ีมี
โครงสร้างของเส้น รูปร่าง รูปทรงและน ้ าหนกัของแสง สี ท่ีสะทอ้นถึงภาวะอารมณ์และความรู้สึก
นั้นๆ ในรูปแบบท่ีแปลก ใหม่ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อแสดงถึงอตัลกัษณ์เฉพาะตนผลงานมี
ลกัษณะ2 มิติ  

2.2  ด้านเทคนิค 
ขา้พเจา้ก าหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานดว้ยการใช้เทคนิค Computer 

Painting โดย Computer Painting เป็นกระบวนการท างานท่ีอาศยัโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
สร้างสรรค์ลายเส้น รูปร่าง รูปทรง รวมไปถึงการสร้างสีสันให้กับผลงานให้เกิดมิติ Computer 
Painting เป็นเทคนิคท่ี ขา้พเจา้มีความคุน้เคย เพราะเป็นเทคนิคท่ีขา้พเจา้ท าอยูใ่นบริษทัในทุกๆ วนั 
ด้วยเทคนิคน้ีจะท าให้ ผลงานของข้าพเจ้าสามารถแต่งเติมลวดลายท่ีละเอียดและซับซ้อนได ้
Computer Painting ไม่เป็นเพียง เทคนิคท่ีขา้พเจา้ถนดั แต่ขา้พเจา้มองวา่ยงัเป็นเทคนิคท่ีจะท าให้
เกิดผลงานการเพน้ทท่ี์แปลกใหม่ และ ยงัท าใหผ้ลงานดูน่าสนใจมากข้ึนอีกดว้ย 

เม่ือผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางเทคนิคดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว 
ผลงานท่ีไดจ้ะถูก ส่งต่อไปยงัเทคนิคการพิมพภ์าพ ซ่ึงเป็นเทคนิคการพิมพภ์าพดว้ยเคร่ืองพิมพท่ี์มี
ความละเอียดของสีและ ลวดลาย ลงบนผนืผา้ใบท่ีสามารถก าหนดขนาดได ้แลว้จึงน าภาพพิมพท่ี์ได้
ไปขึงลงบนเฟรมไมท่ี้มีระดบั ความสูงท่ีแตกต่างกนั เป็นการเล่นระดบัในการชมผลงานศิลปะท่ีดูมี
มิติท่ีแตกต่าง 

 
วธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

1.  การก าหนดเนือ้หา / เนือ้เร่ืองของภาพ 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด 7 วนั อศัจรรยข์องฉัน (My Miraculous in 7 

days) เร่ิมจากความตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดสภาวะอารมณ์และความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ไดป้ระสบพบเจอ
จากการด าเนินชีวิตประจ าวนัในฐานะพนกังานบริษทัคนหน่ึง ท่ีตอ้งท างานภายใตแ้รงกดดนัต่างๆ 
จากการท างาน จากการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งแข่งขนักบัผูอ่ื้นอยู่ตลอดเวลา โดยถ่ายทอดผา่นทศัคติทาง
ความคิด จินตนาการ จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอารมณ์และความรู้สึกของข้าพเจ้าเม่ือได้สัมผสักับ
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ส่ิงแวดลอ้ม และสภาพความเป็นอยู่ จริงของขา้พเจา้เอง โดยถ่ายทอดออกมาให้เกิดมุมมองในการ
ด าเนินชีวติอีกหน่ึงมุมมอง ซ่ึงเป็นมุมมอง ท่ีสังเคราะห์จากการด าเนินชีวิตประจ าวนัให้เกิดรูปแบบ
ท่ีเกินจริง ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีมีแต่สีสัน และความ สนุกสนาน ขา้พเจา้ไดแ้ทนท่ีความน่าเบ่ือท่ีไดพ้บ
เจอใหก้ลายเป็นเร่ืองท่ีสนุกนาน เปล่ียนความซ ้ าท่ีตอ้ง เจอให้เกิดเป็นสีสันท่ีแปลกตา โดยมีขา้พเจา้
เป็นตวัละครหลกัในการด าเนินเร่ือง เช่ือมโยงเร่ืองราวในแต่ ละวนั และยงัประกอบไปดว้ยตวัละคร
อ่ืนท่ีเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของขา้พเจา้ ท่ีขา้พเจา้ได ้สร้างสรรค ์แต่งเติมจากบุคลิคเดิม
ใหดู้น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

1.1  ผลงานชุดที่ 1 (วนัจันทร์) 
เน้ือหา / แนวความคิด 
วนัจนัทร์ เป็นวนัแรกและวนัเร่ิมตน้ของการท างานของใครหลายๆ หน่ึงในนั้น

รวมถึงตวั ขา้พเจา้เองดว้ย วนัน้ีในทุกๆ สัปดาห์ มกัจะเกิดสภาวะอารมณ์ท่ีเหมือนกนัในทุกๆ คร้ัง
นั้นก็คือ ความไม่ พร้อมท่ีจะเร่ิมท างาน เร่ิมการเดินทางท่ีตอ้งพบเจอกบัผูค้นท่ีหนาแน่น การท างาน
ภายในวนัน้ีจึงเป็นการ ท างานท่ีท าไปตามหนา้ท่ีเท่านั้น ไม่มีชีวติชีวา ไม่มีแรงจูงใจ 

1.2  ผลงานช้ินที่ 2 (วนัองัคาร) 
เน้ือหา / แนวความคิด 
วนัองัคาร วนัน้ีการท างานในบริษทัเร่ิมจะดูเหมือนการท างานท่ีจริงจงัมากข้ึน 

ขา้พเจา้มกัจะได ้รับมอบหมายใหไ้ปคุยงานกบัลูกคา้ ซ่ึงจะตอ้งพบเจอกบัผูค้นท่ีหลากหลายรูปแบบ 
มีทั้งท่ีพูดเขา้ใจกนั ไดง่้ายและสามารถจบการพูดคุยไดอ้ย่างรวดเร็ว และยงัมีทั้งท่ีพูดคุยกนัคนละ
เร่ือง ออกนอกเร่ืองซะส่วนใหญ่หรือแมก้ระทัง่ไปคุยแล้วแต่ยงัตอ้งกลบัไปอีกเร่ือยๆ เพราะการ
ส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจกนั เขา้ใจกนั คนละความหมาย ในการเดินทางไปพบลูกคา้น้ีเอง ท าให้ขา้พเจา้
ตอ้งออกเดินทางไปตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงมกัมีเร่ืองท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนไดเ้สมอ และขา้พเจา้ตอ้ง
เตรียมพร้อมเพื่อจะรับมือกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 

1.3  ผลงานช้ินที่ 3 (วนัพุธ) 
เน้ือหา / แนวความคิด 
วนัพุธ วนัน้ีพนักงานในบริษทัจะเร่ิมท างานกนัอย่างหนกัและจริงจงัมากข้ึน 

เพราะภายใน บริษทัจะมีการเรียกประชุม ประชุมเด่ียว ประชุมกลุ่ม การประชุมจะเป็นการถามถึง
งานท่ีไดรั้บมอบ หมายให้ท าอยู่ว่าคืบหน้าถึงไหนแลว้ และยงัเป็นการมอบหมายงานเพิ่มเติมจาก
เดิมอีกดว้ย  บรรยากาศ ในบริษทัจะเร่ิมเงียบเม่ือมีการเรียกประชุม เวลาเรียกประชุม พนกังานทุก
คนจะดูตึงเครียดและไม่มีใคร อยากเขา้หอ้งประชุม เพราะทุกคร้ังของการประชุมและมีการให้เสนอ
ความคิดเห็น เม่ือพนกังานทุกคน เสนออะไรไป หัวหน้าก็จะติดทั้งทั้งหมด การเขา้ประชุมเสนอ
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ความคิดเห็นจึงเป็นเหมือนการเขา้ไปนัง่ ฟังหัวหน้าพูดคุย โดยท่ีพนักงานตอ้งตกลงตามไปโดย
อตัโนมติั 

1.4  ผลงานช้ินที่ 4 (วนัพฤหัสบดี) 
เน้ือหา / แนวความคิด 
วนัพฤหัสบดี วนัน้ีของทุกๆ สัปดาห์ของการท างาน มกัเป็นวนัท่ีขา้พเจา้และ

เพื่อนร่วมงาน ท างานกนัอย่างหนกั โดยตลอดเวลาของการท างานจะมีหัวหน้า และผูช่้วยคอยตาม
งาน คอยเดินมาดูท่ี หน้าคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา เป็นวนัท่ีตอ้งท างานภายใตแ้รงกดดนัของการ
โดนทวงงาน โดนตามให้ ส่งงานให้ลูกคา้ดู ดว้ยความเร่งรีบของอะไรหลายๆ อยา่ง การท างานจึง
อาจเกิดขอ้ผดิพลาด การเขา้ใจผดิ ส่ือสารกนัไม่เขา้ใจ หรือแมก้ระทั้งเขา้ใจกนัคนละความหมาย ท า
ให้บรรยากาศในบริษทัดึงเครียดและ เป็นบรรยากาศท่ีคุกรุน ท่ีส าคญัขา้พเจา้ถือเป็นเด็กท่ีสุดใน
บริษทั ขา้พเจา้จึงตกเป็นเป้าหลกัในการโดน ต าหนิจากหลายๆ คน  

1.5  ผลงานช้ินที่ 5 (วนัศุกร์) 
เน้ือหา / แนวความคิด 
วนัศุกร์ วนัน้ีของทุกสัปดาห์จะเป็นวนัท่ีพนักงานทุกคนในบริษทัมีแต่เสียง

หวัเราะ และดู เหมือนวา่จะไม่มีพนกังานคนไหนตั้งใจท างานเลย เพราะเม่ือวนัพฤหสับดีทุกคนท า
กนัมาอยา่งหนกัแลว้ ทุกคนจะรีบเคลียร์งานให้เสร็จตั้งแต่เม่ือวาน เพื่อวนัน้ีจะไดท้  างานแบบเบาๆ 
ชิวๆ วนัน้ีบริษทัจะเต็ม ไปด้วยของกิน ขนมนมเนยต่างๆ ทุกคนในบริษทัจะอารมณ์ดีกนัทุกคน 
หลงัจากเลิกงานก็จะมีปาร์ต้ี ของกินกนัในบริษทับา้ง ออกไปกินออกไปสังสรรคน์อกบริษทับา้ง จึง
ท าใหว้นัน้ีเป็นวนัท่ีมีความสุข ท่ีสุดของการท างาน 

1.6  ผลงานช้ินที่ 6 (วนัเสาร์) 
เน้ือหา / แนวความคิด 
วนัเสาร์ วนัน้ีอาจจะเป็นวนัหยุดงานของทุกๆ คน แต่ขา้พเจา้มีอีกหน่ึงบทบาท

ท่ีตอ้งรับผิดชอบ นัน่ก็คือ การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขา้พเจา้ตอ้ง
เดินทางไปเรียนท่ีจงัหวดั นครปฐม โดยการเรียนจะเป็นการเรียนดา้นทศันศิลปศึกษา ซ่ึงแบ่งการ
เรียนออกเป็น 2 ส่วน นั้นคือ ส่วนของการสร้างสรรคแ์ละ ส่วนของหลกัสูตร ซ่ึงการเรียนทั้ง 2 ส่วน
น้ีท าให้ข้าพเจา้ได้เกิดความคิด สร้างสรรค์ และเกิดความรู้ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 
การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท น้ีเอง เป็นเหมือนการเปิดโลกทศัน์ทางดา้นความคิดของขา้พเจา้ 
และขา้พเจา้สามารถแสดงออกทางความคิด ไดอ้ยา่งเปิดกวา้งมากข้ึน 
  

   ส
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สมุดกลาง
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1.7  ผลงานช้ินที่ 7 (วนัอาทติย์) 
เน้ือหา / แนวความคิด 
วนัอาทิตย ์วนัน้ีเป็นวนัเดียวท่ีขา้พเจา้จะได้หยุดและพกัผ่อนจากการท าอะไร

หลายๆ อยา่งตลอด ทั้งสัปดาห์ วนัน้ีเป็นเสมือนค าตอบของทุกๆ วนั วา่ท่ีขา้พเจา้ยงัคงท างาน ยงัคง
เป็นพนกังานบริษทัท่ี ตอ้งท างานภายใตแ้รงกดดนัต่างๆ นั้น ขา้พเจา้ท าไปเพื่ออะไร ขา้พเจา้ท าทุก
อย่างไปก็เพื่อวนัขา้งหน้า ของขา้พเจา้เอง ของคนท่ีขา้พเจา้รัก ของคนในครอบครัวของขา้พเจา้ 
ครอบครัวของขา้พเจา้จะชอบชวน กนัไปเท่ียวอยูบ่่อยคร้ัง เท่าท่ีจะมีโอกาสและวนัหยดุท่ีตรงกนั ท า
ใหว้นัน้ีเป็นเสมือนวนัครอบครัว ของ ขา้พเจา้ ซ่ึงเป็นวนัท่ีขา้พเจา้มีความสุข 

2.  ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 
เม่ือข้าพเจ้าได้ข้อมูลข้างต้นจากการวิเคราะห์และการประมวลความคิดจาก

ประสบการณ์และ สภาวะอารมณ์ความรู้สึกจริงของขา้พเจา้เอง ขา้พเจา้ไดร่้างภาพจากบรรยากาศ
รอบตวั โดยสังเคราะห์ จากสภาวะอารมณ์และความรู้สึกนั้นๆ ออกมา โดยมีการสร้างภาพร่าง และ
น ามาสร้างสรรค์ต่อใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้การตัดทอนรูปร่าง รูปทรง ให้ดู
สนุกสนาน  

2.1  ภาพร่างต้นแบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 16  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (1) 

   ส
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ภาพท่ี 17  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (2) 
 

 
 

ภาพท่ี 18  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (3) 
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ภาพท่ี 19  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (4) 
 

 
 

ภาพท่ี 20  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (5) 
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ภาพท่ี 21  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (6) 
 

 
 

ภาพท่ี 22  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (7) 
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ภาพท่ี 23  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (8) 
 

 
 

ภาพท่ี 24  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (9) 
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ภาพท่ี 25  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (10) 
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ภาพท่ี 26  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (11) 
 

 
 

ภาพท่ี 27  ภาพร่างตน้แบบ Sketch ผลงานวทิยานิพนธ์ (12) 
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3.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
น าภาพร่างตน้แบบท่ีผา่นความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ไปสร้างสรรคแ์ละ

พฒันา ต่อ โดยขา้พเจา้เลือกใช้เทคนิคดิจิตอลเพน้ท์ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีความน่าสนใจเพราะเป็น
เทคนิคการเพน้ท ์ท่ีแปลกไปจากการเพน้ท์ในรูปแบบเดิมๆ การสร้างสรรคล์ายเส้น รูปร่าง รูปทรง 
และการประกอบ รูปของขา้พเจา้นั้น เป็นการสร้างสรรค์ท่ีตอ้งการรายละเอียดและมีลวดลายของ
แพทเทิลท่ีเยอะ การใช ้เทคนิคการเพน้ทด์ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพิมพภ์าพดว้ยเคร่ืองพิมพ์
ในรูปแบบน้ีจะท าใหก้ารสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้เกิดผลส าเร็จท่ีดียิง่ข้ึน  

ขั้นตอนการสร้างผลงานผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1. รวบรวมภาพ Sketch ท่ีไดจ้ากการ Sketch ในทุกๆ วนั มาสังเคราะห์ โดยยึดจาก

สภาพ ความเป็นจริงท่ีไดพ้บเจอเป็นประจ า แลว้น าไปเป็นตน้แบบท่ีไดไ้ปสร้างสรรคเ์ป็นผลงานต่อ
ในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 

2. ออกแบบสร้างสรรค์ตัวละครท่ีมีบทบาทและเ ก่ียวข้องกับการด า เ นิน
ชีวิตประจ าวนั ท่ีส่งผล ต่ออารมณ์และความรู้สึกของขา้พเจา้ โดยการสร้างสรรค์จะพฒันาแนวคิด
จากบุคลิก ลกัษณะนิสัยและ ลกัษณะเด่นของบุคคล บุคคลนั้นๆ รวมกบัการ์ตูน สัตว ์ส่ิงของ ท่ีมี
ความคลา้ยหรือเหมือนกนั มาประกอบเป็นรูปร่าง รูปทรงข้ึนใหม่ ตามจินตนาการและทศันคติของ
ขา้พเจา้ 

3. เร่ิมวาดส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีมีลกัษณะเด่นของภาพแต่ละภาพก่อน แล้วจึง
วาดส่วน ประกอบต่างๆ ส่ิงของ สัญลกัษณ์ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้ส่วนประกอบเหล่าน้ี
มีความคลา้ย และเหมือนของจริง แต่จะมีการแทรกอารมณ์ขนัเขา้ไปดว้ย  

4. น าส่วนประกอบต่างๆ ท่ีได้สร้างสรรค์ไวม้าจดัองค์ประกอบ แล้วจึงเร่ิมลงสี 
และลวดลาย แพทเทิลให้เขา้กบัอารมณ์และความรู้สึกของแต่ละวนั เพื่อให้ภาพผลงานดูสมบูรณ์
และมีเอกลกัษณ์ท่ี เฉพาะตวัมากข้ึน 

5. น าภาพผลงานทั้ง 7 ชุด ท่ีไดผ้า่นกระบวนการสร้างสรรคล์ายเส้นและค าแนะน า
จากอาจารย ์ท่ีปรึกษาแลว้ ไปพิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพล์งบนผืนผา้ใบ ตามขนาดและความเหมาะสม 
แลว้น าภาพท่ีไดไ้ป ขึงลงบนเฟรมไมท่ี้มีขอบความสูงของเฟรมไล่ระดบัความสูงท่ีแตกต่างกนั  
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3.1  ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

 
 

ภาพท่ี 28  ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1) 
 

 
 

ภาพท่ี 29  ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2) 
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ภาพท่ี 30  ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3) 
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ภาพท่ี 31  ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4) 
 

 
 

ภาพท่ี 32  ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5) 
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ภาพท่ี 33  ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (6) 
 

 
 

ภาพท่ี 34  ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (7) 
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3.2  ภาพขั้นตอนการพมิพ์ภาพด้วยเคร่ืองพมิพ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 35  ภาพขั้นตอนการพิมพภ์าพดว้ยเคร่ืองพิมพ ์(1) 
 

 
 

ภาพท่ี 36  ภาพขั้นตอนการพิมพภ์าพดว้ยเคร่ืองพิมพ ์(2) 
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3.3  ภาพการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ 
ชุดท่ี 1 วนัจนัทร์ 
 

 
 

ภาพท่ี 37  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 1 
ช่ือภาพ : วนัจนัทร์  
เทคนิค : Digital Painting 
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ชุดท่ี 2 วนัองัคาร 
 

 
 
ภาพท่ี 38  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 2 

ช่ือภาพ : วนัองัคาร 
เทคนิค : Digital Painting 
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ชุดท่ี 3 วนัพุธ 
 

 
 
ภาพท่ี 39  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 3 

ช่ือภาพ : วนัพุธ 
เทคนิค : Digital Painting 
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ชุดท่ี 4 วนัพฤหสับดี 
 

 
 
ภาพท่ี 40  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 4 ช้ินท่ี 1 

ช่ือภาพ : วนัพฤหสับดี 
เทคนิค : Digital Painting 
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ชุดท่ี 5 วนัศุกร์ 
 

 
 
ภาพท่ี 41  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 5  

ช่ือภาพ : วนัศุกร์  
เทคนิค : Digital Painting 
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ชุดท่ี 6 วนัเสาร์ 
 

 
 
ภาพท่ี 42  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 6  

ช่ือภาพ : วนัเสาร์  
เทคนิค : Digital Painting 
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ชุดท่ี 7 วนัอาทิตย ์

 

 
 
ภาพท่ี 43  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 7  

ช่ือภาพ : วนัอาทิตย ์
เทคนิค : Digital Painting 
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บทที ่4 
 

บทวเิคราะห์และการพฒันาผลงาน 
 

วิทยานิพนธ์ชุด “7 วนั อศัจรรยข์องฉัน” เป็นผลงานศิลปะท่ีตอ้งการน าเสนอมุมมอง
ในการ ด าเนินชีวิตของมนุษยเ์งินเดือนในอีกแง่มุมหน่ึง ท่ีถ่ายทอดผา่นทศันคติทางความคิดและ
จินตนาการ ส่วนตวัของขา้พเจา้เอง ท่ีสังเคราะห์จากสภาวะอารมณ์และส่ิงท่ีไดพ้บเจอในชีวิตจริง 
ซ่ึงเน้ือหาและ เร่ืองราวในผลงานแต่ละช้ิน จะมีความแตกต่างในด้านของเน้ือหาและอารมณ์ 
ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรค์ รูปร่าง รูปทรง ข้ึนมาใหม่ตามสภาพความเป็นจริงโดยมีตวัละครท่ีจะเป็นตวั
เช่ือมโยงวนัแต่ละวนั นัน่ก็คือ ตวัขา้พเจา้เอง ท่ีจะเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเน้ือหาและเร่ืองราว อีก
ทั้งยงัมีตวัละครอ่ืนท่ีมี ความเก่ียวเน่ืองกนั รูปร่าง รูปทรงของส่ิงของ หรือแมก้ระทัง่สีสันท่ีเกินจริง 
เป็นการถ่ายทอดแง่มุม ท่ีส่งผลให้เกิดเป็นสุขนิยมกับการด าเนินชีวิตและการท างาน ส่งผ่าน
กระบวนการทางดา้นทศันศิลป์  

ช่วงก่อนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ การท างานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 
ขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้และทดลองสร้างสรรค์ผลงานท่ีมี เน้ือหาและเอกลกัษณ์เฉพาะตนในการ
การสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดน้ี จะมีการน าเสนอเร่ืองราว
ของการด าเนินชีวิตของข้าพเจ้าในแต่ละวนั ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยการเล่า เร่ืองในแต่ละวนัจะ
รวมกนัภายในภาพเพียงภาพเดียว ท่ีมีหลากหลายอารมณ์และหลากหลายมุมมอง การใชโ้ทนสีก็จะ
ใชสี้ท่ีส่ือถึงสภาวะอารมณ์และความรู้สึกของวนันั้นๆ 
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ภาพผลงานก่อนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 44  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1  
ช่ือภาพ : วนัจนัทร์ 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 226 x 25 ซม. 

 
1.  บทวเิคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ช้ินที ่1 (วนัจันทร์) 

วนัจนัทร์ เป็นวนัเร่ิมตน้ของการท างาน จึงเป็นภาพท่ีตอ้งการแสดงออกถึงความไม่
พร้อมท่ีจะ ตอ้งท างาน การท่ีจะตอ้งต่ืนแต่เช้าเพื่อรีบเดินทางไปท างาน การแข่งขนักบัผูค้นท่ีมุ่งจะ
เดินทางไป ท างานอย่างหนาแน่น การเดินทางท่ีตอ้งเร่งรีบ แข่งกบัคน แข่งกบัเวลา และการเขา้สู่
โหมดของ พนกังานออฟฟิต ทั้งๆ ท่ีจิตใจและสภาวะของอารมณ์ยงัไม่พร้อมท่ีจะเร่ิมท างาน 

โครงสร้างของภาพจึงเป็นโครงสร้างท่ีตอ้งการแสดงออกถึงความหนาแน่นของ
ผูค้น ส่ิงของ ทุกอยา่งดูแน่นและอึดอดัยดัเหยียดเต็มไปหมด ภาพผลงานจะมีขนาดของภาพท่ียาว 
เพื่อส่ือถึงความยาว นานของวนั วา่กวา่จะพน้วนัไปไดม้นัช่างยาวนานและน่าเบ่ือมาก ดว้ยการใช้
โทนสีท่ีดูมืดครึม เพื่อแสดง ออกถึงความหดหู่ในการท างาน ความอึดอดัในการด าเนินชีวิต ผูค้นท่ี
รายรอบก็อดัแน่น และเต็มไปด้วย การแกร่งแย่งกัน สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์จะเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงสังคมอุตสาหกรรม และโรงงาน  
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ภาพท่ี 45  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2  
ช่ือภาพ : วนัองัคาร 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 60 x 60 ซม. 

 
2.  บทวเิคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์  ช้ินที ่2 (วนัองัคาร) 

วนัองัคาร เป็นวนัท่ีตอ้งเร่ิมท างานอย่างจริงจงัแลว้ และวนัน้ีเป็นวนัท่ีตอ้งเขา้
ประชุมกนัภาย ในบริษทั  การแสดงออกของภาพจึงเป็นภาพท่ีแสดงออกถึงการเขา้ประชุมกนั
ภายในบริษทั ท่ีจะมี เน้ือหาของการประชุมท่ีเหมือนกนัในทุกๆ คร้ังท่ีประชุม นั้นก็คือ การถามถึง
ความคืบหนา้ของงาน ของ แต่ละคน รวมถึงการมอบหมายงานให้แก่พนกังานทุกคน โดยมีหวัหนา้
เป็นตวัตั้งตวัตีในการประชุมและ บรรยากาศของการประชุมจะเป็นอย่างช้าๆ ไม่ค่อยมีคนพูดหรือ
เสนอแนะอะไรท่ีเก่ียวกบังาน ทุกคนจะ นัง่เงียบๆ กม้หนา้ จดกนัอยา่งเดียว 

ขา้พเจา้ก าหนดให้ภาพน้ีมีขนาดเป็นจตุัรัสเพื่อแสดงถึงกรอบท่ีถูกตีให้อยู่ในนั้น 
การถูกบงัคบั การตอ้งท าตามค าสั่งของผูอ่ื้น โครงสร้างและสัญลกัษณ์ภายในภาพจึงเป็นลกัษณะท่ีดู
ถูกบีบ ถูกบงั สัญลกัษณ์ท่ีสร้างสรรค์จะส่ือให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ในบริษทั โทนสีจะเป็น
โทนท่ีอุ่น มีการแทรก สีโทนร้อนให้ดูกระตือรือร้นต่อการท างาน แต่ยงัมีโทนเย็นท่ีแทรกอยู่
เล็กนอ้ย ไม่ใหโ้ทนสีของผลงาน ดูร้อนจนเกินไป  
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ภาพท่ี 46  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3  

ช่ือภาพ : วนัพุธ 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 84 x 47 ซม. 

 
3.  บทวเิคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ช้ินที ่3 (วนัพุธ) 

วนัพุธ เป็นอีกหน่ึงวนัท่ีมีการท างานอยา่งหนกั ของขา้พเจา้และเพื่อนร่วมงาน โดย
มีหัวหน้า คอยตามงานและเดินมาหาท่ีโต๊ะท างานอยู่ตลอดเวลา เป็นวนัท่ีตอ้งท างานภายใต ้แรง
กดดนัของการโดน ทวงงาน โดนตามให้ส่งงานให้ลูกคา้ และเม่ือเลิกงาน หมดเวลาของการท างาน
บริษัท วนัน้ีจะเป็นวนัท่ี ข้าพเจ้าจะหาเวลาส่วนตัวของข้าพเจ้าในการดูหนัง ฟังเพลง หรือ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ท่ีขา้พเจา้ ช่ืนชอบ ถือเป็นการคืนก าไรใหก้บัตวัเองท่ีเหน่ือยจากการท างาน
มาตลอดทั้งวนั 

โครงสร้างของภาพน้ีจึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ 2 
อารมณ์ ภายใน หน่ึงวนัท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเจอ ภาพในส่วนแรกจะเป็นภาพท่ีส่ือถึงการท างานในบริษทั 
สัญลกัษณ์ท่ีใชจ้ะ เป็นรูปแบบท่ีคลา้ยกบัโรงงานอุตสาหกรรม การท างานภายใตค้  าสั่งของหวัหน้า 
ในส่วนท่ีต่อไปจะเป็น ส่วนท่ีขา้พเจา้ใช้เวลาท่ีเหลือของวนักบัการตวัเอง หาความสุขให้ตวัเอง 
ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคอ์อกมาตาม จินตนาการท่ีขา้พเจา้อยากให้เป็นและขา้พเจา้มองเห็นในมุมมอง
ของขา้พเจา้เอง โทนสีของภาพจะเป็น โทนสีท่ีเขม้ขึงเพื่อสะทอ้นถึงการท างานตามค าสั่ง สีเขียวส่ือ
ถึงความคิด ท าใหภ้าพน้ีมีสีเขียว เป็นโทนสี หลกัในการสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 47  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4  
ช่ือภาพ : วนัพฤหสับดี 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 47 x 75 ซม. 

 
4.  บทวเิคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ช้ินที ่4 (วนัพฤหัสบดี) 

วนัพฤหสับดี วนัน้ีทุกคนในบริษทัจะท างานกนัอย่างเคร่งเครียด และทุกคนจะเร่ง
รีบกบัการ ท างานอยา่งมาก วนัน้ีจึงเป็นการท างานภายใตแ้รงกดดนัอยา่งหนกั การท างานท่ีอาจจะมี
การผิดพลาด และเขา้ใจผิด การส่ือสารกนัท่ีไม่เขา้ใจ หรือแมก้ระทั้งเขา้ใจกนัคนละความหมาย
ระหวา่งเจา้นายกบั ลูกนอ้ง ท าให้บรรยากาศในบริษทัตึงเครียดและเป็นบรรยากาศท่ีคุกรุน ขา้พเจา้
เป็นพนกังานท่ีอายุน้อย ท่ีสุดในบริษทั ขา้พเจา้จึงตกเป็นเป้าหลกัในการโดนต าหนิจากหลายๆ คน 
เพราะพนกังานคนอ่ืนท่ีอาย ุเยอะกวา่จะท าเหมือนตนไม่ไดท้  าผดิ ความผดิจึงตกมาท่ีขา้พเจา้ตลอด 
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ดว้ยเน้ือหาของผลงานช้ินน้ี ขนาดของผลงานและโครงสร้างจึงถูกก าหนดให้เป็น
ภาพท่ีมี ลกัษณะเป็นแนวตั้ง และใชโ้ครงสร้างของภาพเป็นเส้นหยกัเพื่อแสดงถึงอารมณ์ท่ีไม่หยุด
น่ิงและดู รุนแรง สีโทนร้อนยงัเป็นโทนสียงัช่วยให้อารมณ์ของภาพดูรุนแรงและโหดร้ายมากยิ่งข้ึน 
สัญลกัษณ์ท่ี ปรากฏในผลงานจะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โรงงาน คอมพิวเตอร์ และตวั
ละครท่ีส าคญัของ บริษทันั้นก็คือ หวัหนา้ ท่ีคอยตามงานอยูต่ลอดเวลา 

 

 
 

ภาพท่ี 48  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5  
ช่ือภาพ : วนัศุกร์ 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 146 x 42 ซม. 

 
5.  บทวเิคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  ช้ินที ่5 (วนัศุกร์) 

วนัศุกร์ เป็นวนัท างานวนัสุดทา้ยของสัปดาห์ บรรยากาศท างานในบริษทัจึงเป็น
วนัท่ีมีความสุข ท่ีสุดตลอดอาทิตยท่ี์ท างานมา เพราะ พนกังานทุกคนในบริษทัจะมีแต่คนน าของกิน
มากินดว้ยกนั แบ่ง ปันกนั ชวนกนัออกไปหาของอร่อยๆ กิน ท างานบริษทัเต็มไปดว้ยของกิน ขนม
นมเนยต่างๆ ทุกคนในบริษทัจะอารมณ์ดีกนัหมด หลงัจากเลิกงานก็จะมีปาร์ต้ี ของกินกนัในบริษทั
บา้ง ออกไปกินออกไป สังสรรค์นอกบริษทับา้ง จึงท าให้วนัน้ีเป็นวนัท่ีมีความสุขท่ีสุดของการ
ท างาน 

เน่ืองจากวนัน้ีเป็นวนัท่ีขา้พเจา้มีความสุขและต่ืนเตน้ของการมาถึงของวนัน้ีมาก 
การต่ืนนอนไป ท างานจึงเป็นการต่ืนท่ีเต็มไปดว้ยเสียงดนตรี สัญลกัษณ์ท่ีปรากฏจะเป็นสัญลกัษณ์
ท่ีแสดงถึงความสุข สนุกสนาน และการใชสี้สันท่ีสนุกสนาน โทนสีท่ีหลากหลายและเป็นโทนสี
สวา่ง ขนาดของภาพจะมี ขนาดท่ียาว เพราะเป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่ อยากให้วนัน้ียาวนานเพราะ
เป็นวนัแห่งความสุข 
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ภาพท่ี 49  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6  
ช่ือภาพ : วนัเสาร์ 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 34 x 38 ซม. 

 
6.  บทวเิคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่6 (วนัเสาร์) 

วนัเสาร์ เป็นวนัท่ีขา้พเจา้มีชีวิตในอีกบทบาทหน่ึงของขา้พเจา้ท่ีนอกจากจะท างาน
ประจ าแลว้ ยงัเรียนต่อปริญญาโทอีกดว้ย วนัเสาร์จะเป็นวนัท่ีขา้พเจา้ตอ้งต่ืนแต่เชา้เพื่อเดินทางไป
เรียนท่ีจงัหวดั นครปฐม โดยการเดินทางไปด้วยรถเต่าของรุ่นพี่ วนัน้ีเป็นวนัท่ีข้าพเจา้ได้เรียน
เก่ียวกบัการสร้างสรรค ์ผลงานทางศิลปะ และเหมือนเป็นการเปิดโลกทศัน์ของการสร้างสรรค ์การ
แสดงออกทางความคิด ไดอ้ยา่งเปิดกวา้งมาก และขา้พเจา้มีความสุขมาก 

วนัน้ีเป็นวนัท่ีขา้พเจา้ไดเ้ปิดกวา้งทางความคิดอยา่งเตม็ท่ี โครงสร้างของภาพจึงเป็น
การเล่นท่ี ภาพของตวัขา้พเจา้เองเป็นจุดเด่นอยูก่ลางภาพ และมีกอ้นความคิดอยูด่า้นบนเป็นเหมือน
การระเบิด ออกมา การจบัภาพต่างๆมารวมไวเ้ป็นกอ้น ท าให้ภาพมีจุดหลกั จุดน าสายตาอยู่ตรง
กลางภาพ ขา้พเจา้ สร้างสรรครู์ปร่าง รูปทรงของทุกอยา่งภายใตจิ้นตนาการท่ีไร้ขีดจ ากดัของความ
เป็นจริง จึงท าใหภ้าพดู สนุกสนานตามอารมณ์ของภาพท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือออกมา โทนสีท่ีใชเ้ป็น
โทนสีเขียว ซ่ึงสีเขียวมี ความหมายในดา้นการสร้างสรรค ์สีเขียวส่ือถึงความคิด  
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ภาพท่ี 50  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7  
ช่ือภาพ : วนัอาทิตย ์
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 38 x 47 ซม. 

 
7.  บทวเิคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที ่7 (วนัอาทติย์) 

วนัอาทิตย ์ เป็นภาพของอีกวนัท่ีขา้พเจา้ก็ยงัคงไปเรียนท่ีนครปฐม แต่วนัน้ีเป็นการ
เรียนดา้น ศึกษาศาสตร์ ซ่ึงเป็นวนัท่ีเรียนแต่ตวัหนงัสือ มีแต่บทความ หลกัสูตร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้
ไม่มีความถนดั หรือไม่เคยเรียนมาก่อนเลย ท าใหข้า้พเจา้เกิดความรู้สึกวา่ ยากท่ีจะเรียนและท าความ
เขา้ใจกบัตวัหนงัสือ พวกน้ี 

ขา้พเจา้ก าหนดโครงสร้างภาพน้ีให้มีลกัษณะคลา้ยกบัเขาวงกตตวัหนงัสือท่ีดูยาก
และสับสน ตวัหนงัสือจึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัในภาพ โดยมีขา้พเจา้เป็นส่วนประกอบเล็กๆ ของ
ภาพ โทนสีเป็นโทนสีท่ีส่ือถึงความซบัซอ้น เง่ือนง า การไม่เขา้ใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางวเิคราะห์ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 51  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1  
ช่ือภาพ : วนัจนัทร์ 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 226 x 25 ซม. 

 
ตารางท่ี 1  ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

 
แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 

วนัแรกของการ
ท างานจึงยงัไม่พร้อม
ท่ีจะเร่ิมตน้ท างาน 
ผูค้นท่ีหนาแน่น
ตลอดการเดินทาง 

โครงสร้างของ
ภาพจะแสดงให้
เห็นถึงความ
หนาแน่น แออดั  

ตวัละครท่ี
สร้างสรรคข้ึ์นมา ท า
ใหเ้น้ือเร่ืองเกิดความ
น่าสนใจ 

การแบ่งเน้ือหาและอารมณ์
ความรู้สึกออกมาใหม้ากกวา่
น้ี 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 52  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2  
ช่ือภาพ : วนัองัคาร 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 60 x 60 ซม. 

 
ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

 
แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 

วนัท่ี 2 ของการ
ท างานวนัน้ีเป็นวนัท่ี
จะโดนบงัคบัให้เขา้
ประชุมรับงาน 
รายงานงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 

ขนาดของภาพท่ี 
เป็นจตุัรัส แสดงให้ 
เห็นถึงกรอบ 
ขอ้บงัคบั 
สัญลกัษณ์ ท่ีใชจ้ะ 
แสดงถึงความเป็น 
บริษทั การท างาน 

การล าดบัขั้นของตวั
ละคร ท าใหเ้ขา้ใจ  
อารมณ์ของการ 
ท างานท่ีถูกบงัคบั 

เติมสัญลกัษณ์ของบริษทั 
ของการท างานและอารมณ์
ของตวัละครให้เด่นกวา่น้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 53  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3  

ช่ือภาพ : วนัพุธ 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 84 x 47 ซม. 

 
ตารางท่ี 3  ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

 
แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 

วนัท่ีเตม็ไปดว้ย
หลากหลายอารมณ์ 
ทั้งจากการท างาน
และการด าเนินชีวติ 

โครงสร้างของภาพ
ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน เพื่อแสดงถึง
ความหลากหลาย
อารมณ์ของวนัน้ี 

ดว้ยการแบ่งภาพ
เป็น2 ส่วน จึงท าให้
ภาพดูมีเน้ือหาท่ี
ซบัซอ้นมากข้ึน 

สัญลกัษณ์และรูปร่าง 
รูปทรง ยงันอ้ยเกินไป ควร
สร้างสรรคใ์ห้ดูน่าสนใจมาก
ข้ึน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 54  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4  
ช่ือภาพ : วนัพฤหสับดี 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 47 x 75 ซม. 

 
ตารางท่ี 4  ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

 
แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 

วนัท่ีตอ้งเร่งรีบไป 
ซะทุกอยา่ง ยิง่รีบ 
ความผดิพลาดยิง่สูง 
การโดนต าหนิ 
จึงเกิดข้ึน 

โครงสร้างของภาพ 
ถูกวางต าแหน่งให ้
เป็นลกัษณะเส้นยกั 
เพื่อแสดงถึงความ 
รุนแรง  

การวางตวัละครตาม 
โครงสร้างท าใหภ้าพ 
ดูมีจุดเด่น จุดรอง 

สัญลกัษณ์และรูปร่าง 
รูปทรง ยงันอ้ยเกินไป ควร
สร้างสรรคใ์ห้ดูน่าสนใจมาก
ข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 55  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5  
ช่ือภาพ : วนัศุกร์ 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 146 x 42 ซม. 

 
ตารางท่ี 5  ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

 
แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 

วนัสุดทา้ยของการ 
ท างานในบริษทั 
จึงเป็นวนัท่ีทุกคน 
มีแต่เสียงหวัเราะ 
และเฮฮา ปาร์ต้ี 

การสร้างสรรคข์อง 
วนัน้ีใหเ้ป็นดัง่สวน 
สนุกท่ีมีแต่ความสุข  
สนุกสนาน ขนม
ต่างๆ ท่ีเกินจริง 

ภาพมีลกัษณะท่ียาว 
จุดเด่นของภาพจึง 
มี 2 จุด เพื่อดึงสายตา 

เพิ่มตวัละครและสัญลกัษณ์ 
รูปร่าง รูปทรง ให้ดูน่าสนใจ 
และแปลกตามากข้ึน 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

 

 
 

ภาพท่ี 56  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6  
ช่ือภาพ : วนัเสาร์ 
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 34 x 38 ซม. 

 
ตารางท่ี 6  ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
 

แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 
การศึกษาต่อใน 
ระดบัปริญญาโทเป็นการ
เรียนดา้นทศันศิลป์ ซ่ึง
เหมือนเป็นการเปิดโลก
ของความคิดสร้างสรรค ์

การจดัองคป์ระกอบ
ของภาพใหดู้เป็น
กลุ่มเป็นกอ้นเพื่อส่ือ
ถึงความคิด 
 

ขา้พเจา้ก าหนดให ้
ขา้พเจา้เป็นจุดเด่น 
ของภาพ และมีกอ้น 
ความคิด เป็นส่วน 
ประกอบท่ีส าคญั 

เพิ่มสัญลกัษณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ือง
ใหดู้เยอะกวา่น้ีจะท า
ใหน่้าสนใจมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 57  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7  
ช่ือภาพ : วนัอาทิตย ์
เทคนิค : Digital Painting 
ขนาด : 38 x 47 ซม. 

 
ตารางท่ี 7  ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 
 

แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 
การศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโทเป็นการเรียน
ดา้นหลกัสูตรซ่ึงมีแต่ 
ตวัหนงัสือ เป็นส่ิงท่ี 
ขา้พเจา้ไม่ค่อยเขา้ใจ 

การจดั
องคป์ระกอบของ
ภาพใหเ้ป็นเขา
วงกตตวัหนงัสือให้
ภาพดูซบัซอ้น  

การวางตวัหนงัสือ
ใหเ้ป็นเหมือนเขา
วงกตท่ีมีการแทรก
ตวัหนงัสือเพิ่มเขา้
ไป 

วางตวัหนงัสือและใส่ 
ตวัละครท่ีเก่ียวขอ้งเขา้
ไปใหม้ากกวา่น้ี เพื่อจะ
ไดดู้น่าสนใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เน่ืองดว้ยการสร้างสรรคผ์ลงานในลกัษณะท่ีเป็นการเล่าเร่ืองเล่าอารมณ์ความรู้สึกเพียง 

1 ช้ิน ต่อ 1 วนั ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถส่ืออารมณ์และความรู้สึกท่ีไดรั้บในแต่ละวนัไดไ้ม่มากพอ 
อีกทั้งการท่ีจะสรุปภาพภายในวนัเดียวยงัเป็นการรวบรัดภาพท่ีมากเกินไป ท าให้ภาพท่ีส่ืออารมณ์
ของวนันั้นๆ ยงัส่ือออกมาไดค้วามรู้สึกท่ีไม่ดีพอ รวมถึงรูปร่าง รูปทรง และ ตวัละครท่ีขา้พเจา้
สร้างสรรคย์งัมีบุคลิกท่ีไม่เด่นชดั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาท่ีท าใหผ้ลงานมีผลตอบสนองท่ีไม่ดีนกั 
 
การสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ 

ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “7 วนั อศัจรรยข์องฉัน” ขา้พเจา้ได้พฒันาการ
สร้างสรรค์ ผลงานโดยให้ความส าคญักบัการเล่าเร่ือง เล่าอารมณ์ของแต่ละวนัให้มากข้ึน โดยการ
เพิ่มจ านวนรูปของ แต่ละวนั ดึงเอาอารมณ์และความรู้สึกท่ีได้รับในวนันั้นๆ ออกมาเป็นฉากๆ 
ขา้พเจา้ยงัมีการสังเกต พฤติกรรมของบุคคลท่ีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตในทุกๆ วนัให้มากข้ึน ดึง
เอาลกัษณะเด่นๆ ขอแต่ละบุคคลมาเป็นตวั ในการสร้างสรรค์ตวัละครท่ีจะประกอบอยู่ในผลงาน 
รวมไปถึงการพฒันา รูปร่าง รูปทรงจากผลงาน ก่อนวิทยานิพนธ์ให้มีลวดลาย และรายละเอียดท่ี
ซบัซ้อนและเด่นชดัยิ่งข้ึน การใช ้โทนสีเพื่อเป็นการส่ือ อารมณ์และความรู้สึกในวนันั้นๆ ก็มีการ
เนน้โทนสีท่ีมีความหมาย และใหสี้มีค่า น าหนกั อ่อน เขม้ มากข้ึน 
 
 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดที ่1 วนัจันทร์ 
 

 
 
ภาพท่ี 58  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 1 

ช่ือภาพ : วนัจนัทร์  
เทคนิค : Digital Painting 

 
 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 
 

 

บทวเิคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ชุดที ่1 (วนัจันทร์) 
วนัจนัทร์ วนัเร่ิมตน้ของการท างานในบริษทัอีกเช่นเคย วนัเร่ิมตน้ของการเดินทางเขา้

กรุงเทพ เพื่อท างานในบริษทัของผูค้นอีกมากมายรวมถึงขา้พเจา้ดว้ย พรุ่งน้ีเป็นวนัจนัทร์ ประโยคท่ี
ดงัอยูใ่นหู ตลอดเวลา ส่งผลให้เชา้วนัจนัทร์ขา้พเจา้เกิดความรู้สึกทอ้แท ้เบ่ือหน่ายต่อการท่ีจะตอ้ง
เดินทางไปกบัผูค้นมากมายท่ีแยง่กนัใชร้ถสาธารณะ อีกทั้งยงัมีความไม่พร้อมท่ีจะท างานในบริษทั 

รูปแบบและโครงสร้างของผลงานชุดวนัจนัทร์ในช่วงวิทยานิพนธ์ ไดพ้ฒันามาจาก
ผลงาน ชุดก่อนวิทยานิพนธ์ โดยเป็นการสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มอารมณ์และความรู้สึกของวนันั้นๆ 
ออกมาให้มากข้ึน โดยการอา้งอิงจากสถานท่ีจริง การใช้สัญลกัษณ์ท่ีเป็นสังคมของการท างาน 
สังคมเมืองมาเป็นจุดส าคญั ในการเล่าเร่ือง ด าเนินเร่ืองราว วนัจนัทร์เป็นวนัท่ีเร่ิมตน้ของการท างาน 
และยงัเป็นวนัท่ีการเดินทาง มาท างานมีแต่ผูค้น ทอ้งถนนเต็มไปดว้ยรถยนต ์การเดินทางท่ีขา้พเจา้
ตอ้งพบเจอในทุกคร้ังท่ีเดินทางไป ท างานคือรถไฟฟ้า วนัจนัทร์จะเป็นวนัท่ีผูค้นโดยสารกนัเยอะ
มาก โครงสร้างของภาพผลงานจึงตอ้ การ สะทอ้นถึงสังคมเมือง เมืองอุตสาหกรรม ความหนาแน่น 
แออดั อีกทั้งโทนสีท่ีน ามาใช้ในผลงานช้ินน้ี ยงัเป็นโทนสีท่ีส่ือถึงสังคมอุตสาหกรรมอีกดว้ย จึง
ส่งผลใหภ้าพผลงานสะทอ้นความเป็นสังคมของการ ท างานไดเ้ป็นอยา่งดี ผลงานชุดน้ียงัแสดงออก
ทางสีหนา้ แววตาของตวัละครท่ีอยูใ่นภาพอีก จึงยิ่งส่งผล ให้ภาพน้ีสะทอ้นอารมณ์ออกมาไดม้าก
เลยทีเดียว จินตนาการท่ีไดเ้ติมแต่งเขา้ไปในภาพผลงานส่งผลให้ ภาพผลงานมีอารมณ์ขนัแทรกอยู ่
การใชส้ัญลกัษณ์ท่ีมีอารมณ์ขนัแทนท่ีอารมณ์ท่ีขุ่นมวั ท าใหภ้าพเกิด เร่ืองราว เกิดความน่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดที ่2 วนัองัคาร 
 

 
 

ภาพท่ี 59  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 2 
ช่ือภาพ : วนัองัคาร 
เทคนิค : Digital Painting 
 
บทวเิคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ชุดที ่2 (วนัองัคาร) 
วนัองัคาร วนัน้ีของทุกๆ สัปดาห์ในการท างาน ขา้พเจา้จะถูกมอบหมายให้ตอ้งเดินทาง

ออก ไปพบกบัลูกคา้ตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงการไปพบลูกคา้แต่ละคร้ังนั้น จะไดพ้บเจอกบัลูกคา้ท่ีมี
บุคลิกท่ี หลากหลาย และลูกคา้แต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป ขา้พเจา้จึงสร้างสรรคต์วั
ละครออก มาตามกบับุคลิกของลูกคา้ท่ีขา้พเจา้ได้เคยพบเจอ ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานออกมาใน
รูปแบบท่ีแปลกตา จิตนาการให้ตวัเองเดินทางไปในท่ีต่างๆ ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั โดยใช้
ทศันคติทางความคิดท่ีเป็น สุขนิยมเพิ่มเขา้ไปในการสร้างสรรครู์ปร่าง รูปทรง เพื่อให้การเดินทาง
ไปพบลูกคา้ในคร้ังนั้นๆ เป็นการ ไปพบกบัส่ิงท่ีสนุกสนานและมีคาแรคเตอร์ท่ีน่ารัก โทนสีใชเ้ป็น
โทนสีท่ีส่ือถึงการเดินทาง การแสวงหา มีการเล่นน ้ าหนกัของโทนสีให้มีมิติ มีค่าน ้ าหนกัมีแตกต่าง 
แต่ละภาพมีจุดเด่นคือ บุคลิกของลูกคา้ท่ี ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดที ่3 วนัพุธ 
 

 
 
ภาพท่ี 60  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 3 

ช่ือภาพ : วนัพุธ 
เทคนิค : Digital Painting 

 
บทวเิคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ชุดที ่3 (วนัพุธ) 
วนัพุธ วนัน้ีจะเป็นวนัแห่งการประชุมกนัภายในบริษทั ซ่ึงการประชุมกนัแต่ละคร้ัง

ของบริษทั จะเป็นการประชุมท่ีเงียบและไร้ซ่ึงการตอบโตก้นัในท่ีประชุมมาก เพราะทุกคนจะตอ้ง
มาพูดคุยกนัใน งานท่ีตนเองไดท้  าอยู ่พูดคุยกนัถึงความคืบหนา้ของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมไป
ถึงการมอบหมายงาน ให้แต่ละคน เม่ือไดย้ินเสียงเรียกเขา้ห้องประชุมทุกคร้ัง ทุกคนจะดูเหน่ือยต่อ
การเขา้ประชุมมาก ขา้พเจา้ จึงได ้สร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีให้ออกมาในรูปแบบท่ีใชส้ัญลกัษณ์แทน
ค่าการประชุม จินตนาการเพิ่มเติม จากความเป็นจริง แต่ยงัสอดแทรกอารมณ์ขนัให้กบัภาพเพื่อให้
ผูช้มงานเกิดความคิดตามถึงสถานการณ์ นั้นๆ เองดว้ย โทนสีเป็นโทนสีเขียวเขม้ แต่มีการแทรกสี
โทนร้อนเขา้ไปดว้ย เพื่อใหภ้าพดูมีหลากหลาย อารมณ์และความรู้สึก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดที ่4 วนัพฤหัสบดี 
 

 
 
ภาพท่ี 61  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 4 ช้ินท่ี 1 

ช่ือภาพ : วนัพฤหสับดี 
เทคนิค : Digital Painting 

 
บทวเิคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ชุดที ่4 (วนัพฤหัสบดี) 
วนัพฤหัสบดี วนัน้ีเป็นวนัท่ีทุกคนในบริษทัจะโดนตามงาน โดนทวง ทั้งจากหวัหน้า 

ลูกคา้ และ พนกังานดว้ยกนัเองในบริษทั ขา้พเจา้จึงสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีออกมาให้มีสัญลกัษณ์
เหมือน โรงงาน การผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร โดยมีขา้พเจา้และพนกังานในบริษทัเป็นตวัละครท่ี
ชดัเจนท่ีสุด โครงสร้างของภาพจะจดัองคป์ระกอบให้ดูมีลกัษณะคลา้ยกบับริษทั โดยภาพผลงานน้ี
จะใชโ้ทนสีร้อน เป็นการสะทอ้นอารมณ์ท่ีเด่นชดัท่ีสุด เพื่อให้ผูช้มงานเกิดความรู้สึกตามกบัภาพ
ผลงาน  

 
 
 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดที ่5 วนัศุกร์ 
 

 
 

ภาพท่ี 62  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 5  
ช่ือภาพ : วนัศุกร์  
เทคนิค : Digital Painting 
 
บทวเิคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ชุดที ่5 (วนัศุกร์) 
วนัศุกร์วนัสุดทา้ยของการท างานในบริษทับรรยากาศการท างานในบริษทัจึงเป็นวนัท่ีมี

แต่ความสุข สนุกสนานท่ีสุดตลอดอาทิตยท่ี์ท างานมา เพราะ พนกังานทุกคนในบริษทัจะมีแต่คนน า
ของกิน มากินดว้ยกนั แบ่งปันกนั ชวนกนัออกไปหาของอร่อยๆ ท าให้บริษทัเต็มไปด้วยของกิน 
ขนม นมเนย ต่างๆ ทุกคนในบริษทัจะอารมณ์ดีกนัหมด หลงัจากเลิกงานก็จะมีปาร์ต้ี ของกินกนัใน
บริษทับา้ง ออกไป กินไปสังสรรค์นอกบริษทับา้ง จึงท าให้วนัน้ีเป็นวนัท่ีมีความสุขท่ีสุดของการ
ท างาน สัญลกัษณ์ท่ีปรากฏ จะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความสุข สนุกสนาน และการใช้สีสันท่ี
สนุกสนาน โทนสีท่ีหลากหลาย และเป็นโทนสีสวา่ง สดใส เกินจริง  
 
 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดที ่6 วนัเสาร์ 
 

 
 
ภาพท่ี 63  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 6  

ช่ือภาพ : วนัเสาร์  
เทคนิค : Digital Painting 

 
บทวเิคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ชุดที ่6 (วนัเสาร์) 
วนัเสาร์ วนัแห่งการเรียนรู้ วนัน้ีขา้พเจา้จะมีการเรียนรู้ทั้งทางทนัศิลป์และศึกษาศาสตร์ 

โครง สร้างของภาพจึงเป็นโครงสร้างท่ีประกอบไปดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัศิลปะและการเรียนรู้
ด้านศึกษา ศาสตร์ อุปกรณ์การเรียน หลอดสี หนังสือ คอมพิวเตอร์ โดยการพฒันาให้มีรูปร่าง 
รูปทรงท่ีเต็มไปด้วย จินตนาการ โทนสีท่ีเต็มไปสีสันท่ีสดใส่ สว่าง ท่ีท าให้เกิดการพฒันาทาง
ความคิด  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพการสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดที ่7 วนัอาทติย์ 
 

 
 
ภาพท่ี 64  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 7  

ช่ือภาพ : วนัอาทิตย ์
เทคนิค : Digital Painting 
 
บทวเิคราะห์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ ชุดที ่7 (วนัอาทติย์) 
วนัอาทิตย ์วนัน้ีคือค าตอบของการท างานมาตลอดทั้งอาทิตย ์ว่าเหตุผลท่ีขา้พเจา้ยอม

ท างานภาย ใต้แรงกดดันต่างๆ นั้ น ข้าพเจ้าท าไปเพื่ออะไร วนัอาทิตย์ส าหรับข้าพเจ้าคือ วนั
ครอบครัว คือวนัรวมตวั กนัของคนในครอบครัว ขา้พเจา้จึงอยากสะทอ้นส่ิงน้ีออกมาให้แก่ผูท่ี้ชม
งานไดซ้าบซ้ึงไปกบัอารมณ์ และความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของผลงานช้ินน้ีของขา้พเจา้ โครงสร้างของ
ภาพขา้พเจา้จดัองค์ประกอบให้เป็น วงกลมเพื่อให้ภาพดูเป็นกลุ่มเป็นกอ้น เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง
ความอบอุ่น ความรัก ความสามคัคีกนัต่อ คนในครอบครัว โทนสีท่ีใชใ้นภาพเป็นโทนสีส่ือถึงความ
รัก ความอบอุ่น ในภาพจะมีตวัละครท่ีส าคญัคือ พอ่ แม่ ขา้พเจา้และนอ้งชาย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางวเิคราะห์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ 
 

 
 
ภาพท่ี 65  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 1 

ช่ือภาพ : วนัจนัทร์  
เทคนิค : Digital Painting 

 
ตารางท่ี 8  ตารางวิเคราะห์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 1 
 

แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึง 
ความแออดั ความ
ไม่พร้อมท่ีจะ 
เร่ิมท างาน 
 

องคป์ระกอบของ 
ภาพชุดน้ี จดั
องคป์ระกอบให้ 
ภาพดูแออดั 
หนาแน่น 

ตวัละครท่ี
หลากหลายท าให้
ภาพดูน่าสนใจ 
สีท่ีใหค้่าน ้าหนกัท า
ใหภ้าพดูมีมิติ 

เพิ่มจ านวนภาพหรือขยายไป
ท่ีจุดใดจุดหน่ึงเพื่อสะทอ้น
อารมณ์และความรู้สึก 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 66  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 2 

ช่ือภาพ : วนัองัคาร 
เทคนิค : Digital Painting 

 
ตารางท่ี 9  ตารางวิเคราะห์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 2 
 

แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 
การท างานนอก 
สถานท่ี ท่ีตอ้งเดินทาง
ในหลากหลาย
รูปแบบและตอ้งไป
เจอกบัคนท่ีแปลกๆ 
อีกดว้ย 

การจินตนาการให้ 
การเดินทางมี 
รูปแบบท่ีไม่เหมือน 
เคยเพื่อใหก้ารเดิน 
ทางมีสีสัน 
 

ก าหนดใหต้วัละครท่ี 
ตอ้งพอเจอเป็นจุดเด่นของ
ภาพดว้ยการสร้างสรรค์
รูปร่าง รูปทรงจากส่ิงท่ีได้
พอเจอ 

ใส่อารมณ์ของตวัละคร 
ใหเ้ห็นชดักวา่น้ี พฒันา
รูปร่างรูปทรง ไดอี้ก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 67  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 3 
ช่ือภาพ : วนัพุธ 
เทคนิค : Digital Painting 

 
ตารางท่ี 10  ตารางวิเคราะห์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 3 
 

แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 
การถูกเรียกเขา้
หอ้งประชุม เพื่อ
ตามงานและ
มอบหมายงาน 
ใหม่ใหพ้นกังาน 

การจินตนาการให้ 
การนัง่ประชุมกนั
ในท่ีต่างๆ ท่ีแสดง
ถึงอารมณ์ของการ
เขา้ประชุม 

ตวัละครท่ีเป็น 
พนกังานในบริษทั มี
การจดัล าดบั
ความส าคญัของตวั
ละครเล็ก ใหญ่  

เพิ่มรูปร่าง รูปทรง ให้
หลากหลาย และหา
สัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึง 
การท างานในบริษทั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 68  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 4 ช้ินท่ี 1 

ช่ือภาพ : วนัพฤหสับดี 
เทคนิค : Digital Painting 

 
ตารางท่ี 11  ตารางวิเคราะห์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 4 
 

แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 
การโดนตามงาน 
ทวงงานจากเจา้นาย
ท าใหอ้าจเกิด
ขอ้ผดิพลาดได ้
 

การแทนค่าตวัละคร 
ท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ 
ลกัษณะท่ีข าขนั  
ประชดประชนั และ 
ยงัประกอบไปดว้ย 
โครงสร้างท่ีส่ือถึง 
บริษทั ส่ือถึงการ
ท างาน 

สีและโครงสร้างภาพ 
ท่ีสะทอ้นอารมณ์ 
ท าใหภ้าพน้ีส่ง 
อารมณ์แก่ผูช้มงานได ้
อยา่งมากเลย 

เพิ่มจ านวนภาพ แทรก
อารมณ์ของวนั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 69  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 5  
ช่ือภาพ : วนัศุกร์  
เทคนิค : Digital Painting 

 
ตารางท่ี 12  ตารางวิเคราะห์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 5 
 

แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 
ความสุขของการ 
ท างานวนัสุดทา้ย 
บริษทัท่ีเตม็ไป
ดว้ยขนมและ
เสียงดนตรี 

การจดัองคป์ระกอบ 
ใหภ้าพและสีมีโครง 
สร้างท่ีสนุกสนาน 
 

การแทรกตวัละคร 
เขา้ไปกบัของกิน 
ท าใหเ้กิดรูปทรงท่ี 
แปลกไปจากเดิม 

เพิ่มความรู้สึกอ่ืนๆ เขา้ไป 
เช่น ความผอ่นคลาย,  
ความสงบ เป็นตน้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 70  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 6  

ช่ือภาพ : วนัเสาร์  
เทคนิค : Digital Painting 

 
ตารางท่ี 13  ตารางวิเคราะห์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 6 
 

แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 
การศึกษาต่อใน 
ระดบัปริญญาโท 
เป็นการเรียนดา้น 
ทศันศิลป์และ 
หลกัสูตรการศึกษา 
 

การจดัองคป์ระกอบ 
ใหภ้าพดูเป็นกลุ่ม 
เป็นเหมือนกอ้น 
ความคิด เพื่อส่ือถึง 
ความคิดและ 
จินตนาการ 

ตวัละครท่ีอยูก่ลางภาพ 
เป็นจุดน าสายตาท่ีท า
ใหภ้าพดูน่าสนใจ 

เพิ่มรูปร่าง รูปทรง ของ
สัญลกัษณ์ต่างๆ ให้
หลากหลายและมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 71  ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 7 

ช่ือภาพ : วนัอาทิตย ์
เทคนิค : Digital Painting 

 
ตารางท่ี 14  ตารางวิเคราะห์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ ชุดท่ี 7 

 
แนวคิด รูปแบบ จุดเด่น แนวทางการพฒันา 

การสรุปใหรู้้วา่ 
ท่ีขา้พเจา้ทน
ท างานภายใตแ้รง
กดดนันั้นท าไป
เพื่ออะไร 

การจดัโครงสร้างให้ 
ดูเป็นวงกลม ให้
ภาพดูเป็นกลุ่มกอ้น 

การใส่อารมณ์ท่ีแท ้
จริงของผูส้ร้างสรรค์ 
ท าใหภ้าพเกิดความ 
อบอุ่น โดยการใชโ้ทน
สีเขา้ไปเป็นตวัช่วย 

เพิ่มสัญลกัษณ์ของสถานท่ี 
เพิ่มรูปร่าง รูปทรง เพื่อ
สะทอ้นอารมณ์ 

 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15  ตารางสรุปการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 
ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ การพฒันาผลงาน 

 
 

 
 
 
 
  

รูปแบบและโครงสร้าง
ของภาพชุดน้ี มีการพฒันา
ใหโ้ครงสร้างของภาพได้
เห็นมุมมองของสังคมท่ี
กวา้งข้ึนและเพิ่มตวัละคร
ใหห้ลากหลายมากข้ึน 

 

 

 

 

ดว้ยเน้ือหาของภาพท่ี
เปล่ียนไป ตามความเป็น
จริงของประสบการณ์ ท า
ใหข้า้พเจา้ไดพ้ฒันาให้
ภาพน้ีใหมี้ตวัละครท่ี
น่าสนใจ และเพิ่มเร่ืองราว
ใหช้ดัเจนมากข้ึน 

 

 

 

 

ภาพชุดน้ีไดพ้ฒันาให้ 
เร่ืองราวของภาพเด่นชดั 
มากข้ึน และยงัพฒันาให ้
ตวัละครมีความหลากหลาย
และเก่ียวเน่ืองกนัมากข้ึน 

 

 

 

พฒันาโครงสร้างของ 
สัญลกัษณ์ใหดู้หนกัแน่น
และจดัองคป์ระกอบของ
ภาพใหดู้น่าสนใจและ
แปลกตาไปจากเดิม 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15  ตารางสรุปการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ การพฒันาผลงาน 
 
 

 
 
 
 

 

 

ภาพน้ียงัคงโทนสีใหดู้
สดใสและเกินจากความ
เป็นจริง อีกทั้งยงั
สร้างสรรคล์ายเส้นและ
โครงสร้างของภาพให้ดู
สนุกสนาน แทรกตวั
ละครใหห้ลากหลายมาก
ข้ึน 

 

 

การพฒันาภาพชุดน้ี 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญั
กบัสัญลกัษณ์ท่ีน ามา
สร้างสรรคม์ากข้ึนจาก
เดิม 

 

 

 

 

ดว้ยเน้ือหาท่ีเปล่ียนไป
ตามความเป็นจริง ท าให้
การพฒันาผลงาน 
สามารถสร้างสรรค์
รูปแบบของสัญลกัษณ์
ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
สนุกสนานมากข้ึน 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
 

สภาวะของการท างานในทุกๆ วนั ท่ีตอ้งพบเจอกบัแรงกดดนัต่างๆ ทั้งจากการท างาน 
และการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสภาวะเหล่าน้ีได้กลายเป็นเสมือนกิจวตัรประจ าวนั ของคนใน 
สังคมเมืองท่ีเรียกตวัเองวา่ มนุษยเ์งินเดือนไปแลว้ สภาวะอารมณ์และความรู้สึกเหล่าน้ีเอง ส่งผลให้
ขา้พเจา้ซ่ึงก็เป็นมนุษยเ์งินเดือนคนหน่ึงเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการพบเจอสภาวะ เหล่าน้ี ท่ีมีแต่
ความซ ้ าและเหมือนๆ กนั ในทุกๆ วนั แต่ในสภาวะการท างานของมนุษยเ์งินเดือน แบบขา้พเจา้ท่ี
ท างานดา้นการออกแบบ ขา้พเจา้กลบัมองในแง่ดีและมองว่า เม่ือเรารักท่ีจะท าส่ิงใด แน่นอนบา้ง
คร้ังก็อาจรู้สึกเบ่ือหน่ายไปบ้าง แต่ถ้าเรามองชีวิตในทุกๆ วนั ท่ีดูแสนจะน่าเบ่ือ ในมุมมองท่ี
แตกต่างออกไป เปล่ียนสภาวะท่ีตอ้งพบเจอใหมี้สีสันท่ีแตกต่างไปจากเดิม และสนุก ไปกบัส่ิงท่ีเรา
ท าอยู ่ปรับทศันคติทางความคิด ปรับมุมมอง มองให้หลากหลายมุมมอง การด าเนินชีวิตท่ีแสนจะ
น่าเบ่ือน้ีก็จะกลายเป็นอีกโลกท่ีแสนจะน่าอศัจรรยก์็เป็นได ้จากแนวความคิด ขา้พเจา้จึงตอ้งการ
น าเสนอมุมมองในการด าเนินชีวิตของมนุษยเ์งินเดือน ผ่านจินตนาการ ทศันคติทางความคิด มุ่ง
สร้างมุมมองในการท างานใหมี้สีสันและเกิดความสุข สนุกสนานไปกบัการท างานในแต่ละวนั เพื่อ
เป็นการแฝงแนวคิดและมุมมองในการด าเนิน ชีวิตให้แก่ผูท่ี้ไดช้มผลงาน ไดเ้กิดมุมมองใหม่ๆ เกิด
แรงบนัดาลใจในการท างาน การด าเนินชีวิต เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นถึงความสุขกบัส่ิงท่ีตนเองก าลงัท าอยู ่
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด 7 วนั อศัจรรยข์องฉัน เป็นการน าเสนอถึงสภาวะ อารมณ์
ความรู้สึกและมุมมองของความสุขใน การท างาน ความสุขในการด าเนินชีวิต โดยเน้น การ
แสดงออกผ่านทางมุมมองท่ีเหนือจินตนาการ ของตัวข้าพเจ้าเอง โดยกระบวนการของการ 
สร้างสรรค์ มีการศึกษาเก่ียวกบั บทความ เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขนิยม ความสุขใน การ
ท างาน แรงบนัดาลใจในการท างาน สะทอ้นออกมาเป็น มุมมองในการด าเนินชีวิตของ ขา้พเจา้เอง 
รูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการท างาน ในรูปแบบดิจิตอลเพน้ท์และเทคนิค ผสม โดย
ผลงานจะมีทั้งหมด 7 ชุด 16 ช้ิน เป็นผลงาน 2 มิติ ลกัษณะของผลงานจะตอ้งการมุ่งเนน้ ไปทาง 
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จินตนาการ ของการด าเนินชีวิตประจ าวนัในรูปแบบ ท่ีเกินจริง โดยจะมีการสร้างรูปร่าง รูปทรง 
หรือแมแ้ต่สีสันใหดู้แปลกตาไปจากเดิม 
 
อภิปรายผล 
 

การแสดงออกของผลงานจะเป็นแบบ ภาพประกอบ โดยมีขา้พเจา้เป็นตวัละครหลกั 
ในการด าเนินเร่ืองราวไปในแต่ละวนัตลอดทั้งอาทิตย์ และยงัมีตวัละครอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้อง 
เก่ียวเน่ืองกบัตวัขา้พเจา้เขา้มาสร้างสีสันและสร้างอารมณ์ของภาพให้น่าสนใจ และมีเร่ืองราว มาก
ข้ึนอีก รูปแบบท่ีส าคญัท่ีสุดและถือเป็นจุดเด่นของการ สร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีคือ เร่ืองของการใช้
โทนสีท่ีแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก สีเป็นเสมือน เคร่ืองมือท่ีจะช่วยสะทอ้น อารมณ์และความรู้สึก
ของแต่ละวนัออกมาแก่ผูช้มงานได้ สีแต่ละสีล้วนมีความหมาย และอารมณ์ของสีท่ีแตกต่างกนั
ออกไป มีทั้งโทนร้อน โทนเยน็ ซ่ึงความหมายของสีน้ีเอง ก็เป็นส่ิงส าคญัเช่นกนั ขา้พเจา้จึงก าหนด
โทนสีของแต่ละวนัใหเ้ป็นไป ตามอารมณ์และความรู้สึก ของวนันั้นๆ 

การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานเพียง 7 ช้ิน 
คือ 1 ช้ิน ต่อ 1 วนั ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถส่ือสารอารมณ์และความรู้สึกท่ีไดรั้บ ไดพ้บเจอในแต่ 
ละวนัไดไ้ม่มากพอ อีกทั้งการสร้างสรรคง์าน 1 ช้ิน ต่อ 1 วนั ยงัเป็นเหมือนกนัรวบรัดอารมณ์ ของ
ผลงานมากเกินไป ท าให้ภาพท่ีสร้างสรรค์ออกมานั้นส่ือความรู้สึกไดไ้ม่ดีพอ รูปร่าง รูปทรง ของ
สัญลกัษณ์ต่างๆ รวมไปถึงตวัละครท่ีขา้พเจา้สร้างสรรคย์งัมีบุคลิกท่ีไม่เด่นชดัมากนกั ส่ิงเหล่าน้ีจึง
เป็นปัญหาท่ีส่งผลให้ผลงานมีผลตอบสนองท่ีไม่ดีนกั ท าให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ การแกไ้ข 
และแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของการท างาน โดยตอ้งอาศยั
ประสบการณ์จากการด าเนินชีวิตและการปฏิบติังานตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี โดยมีค าแนะน าจาก
คณาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษาทางดา้นศิลปะ ท่ีมีประสบการณ์และ มีความช านาญในการ
ช่วยช้ีแนะแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ขา้พเจา้ไดพ้ฒันาการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยให้ความส าคญักบัการเล่าเร่ือง เล่าอารมณ์ของแต่ละวนัให้มากข้ึน โดยการเพิ่มจ านวนผลงาน
ของแต่ละวนั ดึงเอาสภาวะอารมณ์และความรู้สึกท่ีไดรั้บในวนันั้นๆ ออกมาเป็นฉากๆ ขา้พเจา้ยงัมี
การสังเกต พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตในทุกๆ วนัให้มากข้ึน หยิบเอา
ลกัษณะเด่นของแต่ละบุคคลมาเป็นตวัช่วยในการสร้างสรรค์ตวัละคร รวมไปถึงการพฒันารูปร่าง 
รูปทรงให้มีลวดลาย และรายละเอียดท่ีซับซ้อนและเด่นชัด การใช้โทนสีมีการเน้นโทนสีท่ีมี
ความหมาย และใหสี้มีค่าน ้าหนกั อ่อน เขม้ มากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้มีขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้มีความสนใจ 
การสร้างสรรคผ์ลงานในแนวทางเดียวกนั โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารหรือบทความท่ีเก่ียวกับสุขนิยม การท างานอย่างมี
ความสุข แรงบนัดาลใจในการท างาน การท างานอยา่งมีความสุข  

2. ดา้นรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน ควรหารูปแบบในการน าเสนอในรูปแบบ ท่ี
แปลกใหม่ พฒันารูปแบบตามยคุสมยั หรือรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของผลงาน 

3. ควรศึกษารูปแบบของงานศิลปกรรมในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากภาพประกอบ ใน
แบบเดิมๆ 

4. ดา้นเทคนิคและวธีิการ ควรทดลองการสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคและวธีิการในรูปแบบ
อ่ืน ท่ีจะท าให้การสร้างสรรคผ์ลงานเกิดความน่าสนใจมากข้ึน เช่น การสร้างสรรค์ผลงานให้เป็น
ภาพเอนิเมชัน่ ภาพเคล่ือนไหว 
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