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 เบญจวรรณ ปาละพันธ+: เปรต วิถี กรรม: เทคนิคผสม.  อาจารย+ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ+: 
ศ. เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง และ อ.ดร. อภินภัศ จิตรกร.  89 หน5า. 
 
              วิทยานิพนธ+ หัวข5อเรื่อง เปรต วิถี กรรม: เทคนิคผสม มีวัตถุประสงค+ เพ่ือสร5างสรรค+และ
ถ7ายทอดเรื่องราวท่ีได5มาจากคติความเชื่อทางศาสนาในเรื่องของการทําดีได5ดี ทําชั่วความชั่วนั้นก็จะ
เป<นผลกรรมติดตัวต7อไปไม7ว7าจะเป<นชาติป=จจุบันหรือหมดสิ้นอายุขัยลงไปก็ตาม ความเป<นจริงท่ี
เกิดข้ึนในสังคมป=จจุบัน ท่ีศีลธรรมความเป<นมนุษย+ เสื่อมลง ทําให5มนุษย+ละเลยในเรื่องคุณค7าทาง
จิตใจ  สิ่งเหล7านี้เป<นแรงบันดาลในการสร5างสรรค+ผลงานท่ีถ7ายทอดอารมณ+ความคิด ความรู5สึกท่ีมีต7อ
สภาพวิถีชีวิตของสังคมในป=จจุบัน  
            ขอบเขตการศึกษา เป<นการศึกษาแนวคิด รูปแบบสู7การสร5างสรรค+รวมท้ังนําเสนอผลงาน
ทัศนศิลป? ด5านจิตรกรรมเทคนิคผสม 2 มิติ เพ่ือแสดงออกซ่ึง อารมณ+ ความรู5สึก ตามแนวความคิด
ของผู5วิจัยโดยทําการศึกษาเรื่องเก่ียวกับความเชื่อทางศาสนา การลงโทษผู5กระทําความผิด จิตวิทยา
ของผู5กระทําผิด  อิทธิพลท่ีได5รับในการสร5างสรรค+ผลงาน จากผลงานศิลปCนนํามาวิเคราะห+ รูปแบบ 
วิธีการ เทคนิค เพ่ือเป<นองค+ความรู5ในการสร5างสรรค+ต7อไป  ข้ันตอนการสร5างสรรค+ผลงานประกอบไป
ด5วย 3 ข้ันตอน 1. การร7างแนวคิดท่ีได5จากการศึกษา 2. รูปแบบการสร5างภาพร7าง ร7วมกับข5อมูล การ
วิเคราะห+ ร7วมกับแนวความคิดและจินตนาการท่ีได5จากการประกอบรูปทรงของเส5นคอนทัวร+ใน
ลักษณะต7างๆ  3. เทคนิคกระบวนการสร5างสรรค+โดยการหารูปแบบเส5นคอนทัวร+เปรตในลักษณะ
ต7างๆ มาสร5างสรรค+ผลงานจากหลายๆ เทคนิคประกอบกับลวดลายละเอียดต7างๆ โดยสมบูรณ+ 
 ผลงานการศึกษา และการสร5างสรรค+ในครั้งนี้ได5นําข5อมูลมาวิเคราะห+และสร5างสรรค+
ผลงานให5ตรงตามแนวคิดส7วนตัวรวมท้ังแสดงออกถึงอารมณ+ ความรู5สึก ถ7ายทอดออกมาเป<น ผลงาน 
จิตรกรรม เทคนิคผสม 2 มิติ จํานวน 4 ชุด  เพ่ือสื่อสารกับคนในสังคมเพ่ือกระตุ5นเตือนให5เกิด
จิตสํานึกในการใช5สติก7อนทําเสมอ 
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 The purpose of this creative thesis, entitled Demon, Ways of Karma, Mixed 

Technique was to create and convey the story derived from religious belief in the matter of 

doing good thing or benefaction benefit, while committing a sin will take further affect action 

as karma in the present time until the end of life. The reality found in current time, moral 

humanity is deteriorated so human neglect in spiritual values. These inspire the creative 

works that means to convey emotion, idea and feeling toward the way of social life conditions 

currently.  

 The scope of the study is the study of concepts and format to create visual 

presentations including 2 dimensional mixed techniques painting, to reveal emotion, feeling 

based on the artist’s idea. The religious belief has been investigated, concerning criminals 

punishment, criminals’ psychology which all influence this creativity. The models, methods, 

and techniques were analyzed, leading to the further knowledge in the creation. The process 

of creation consists of three steps: 1. The conceptual outline from the study 2. Creating the 

sketch format, together with the analysis of data, ideas and imagination of the contour line in 

various aspects.3. The creative process by using demon contour line in various styles in 

creating art works with different techniques with composes of the completed detail patterns. 

This art works creativity came from data analysis and creativity art works to meet 

artists’ personal idea including, express emotion, feeling into 4 sets of 2 dimensional mixed 

Technique painting to encourage that should always use the consciousness before doing 

anything. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
  การสร5างสรรค+ผลงานวิทยานิพนธ+ชุด “เปรต วิถี กรรม เทคนิคผสม”ให5สําเร็จลงได5นั้น 
ต5องขอกราบขอบคุณ ความช7วยเหลือ แนะนํา ท้ังการให5ความรู5 มุมมองทางความคิดคําติชม และ 
แนวทางการแก5ป=ญหา เพ่ือการนํามาใช5สร5างสรรค+ในผลงานวิทยานิพนธ+ จากศาสตราจารย+เกียรติคุณ
ปรีชา เถาทอง และอาจารย+ ดร.อภินภัศ จิตรกร อาจารย+ท่ีปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ+ จนวิทยานิพนธ+
ชุดนี้สําเร็จลงได5ด5วยดี 

     ขอกราบขอพระคุณอาจารย+คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ+และคณาจารย+
คณะศึกษาศาสตร+ทุกท7านท่ีค7อยช7วยเหลือ ชี้แนะ และให5คําสอนต7าง ๆ ในการเรียนและการ
สร5างสรรค+ผลงาน ขอกราบขอบพระคุณ 
    ขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ท่ีเลี้ยงดู ให5การอบรมสั่งสอน แนะนํา 
ตักเตือน ให5กําลังใจ และสนับสนุนการศึกษา ท้ังการเอาใจใส7ในเรื่องการเรียนและเงินสนับสนุน
ทุนการศึกษาให5ข5าพเจ5าได5ศึกษาเล7าเรียนจนถึงป=จจุบัน 
    ขอบคุณ เพ่ือนทัศนศิลปศึกษารุ7น 5 ท้ังพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และเจ5าหน5าท่ีทุกท7านท่ีคอยให5  
การช7วยเหลือ ขอบคุณท่ีคอยเป<นเพ่ือน คอยให5กําลังใจ ให5ความสนุกสนาน ท้ังเรื่องราวในการเรียน 
เรื่องงาน และเรื่องการใช5ชีวิต จนข5าพเจ5าสําเร็จการศึกษาแบบสมบูรณ+ สิ่งดีงามท่ีเกิดข้ึนจาก
วิทยานิพนธ+ชุดนี้ ขอให5เกิดข้ึนกับผู5ท่ีให5ความช7วยเหลือและให5คําแนะสืบไป 
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