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วทิยานิพนธ์ตอ้งการสะทอ้นภาพวถีิแนวคิดของเยาวชนและผูค้นบางกลุ่มของสังคมไทย 
มาประกอบเรียงร้อยกบัเน้ือหาสภาพแวดล้อมความจริง เช่น การชอบถ่ายรูปตนเอง (Selfie) แล้ว
น ามาเผยแพร่กนัอยา่งเปิดเผย มีทั้งเร่ืองดีและไม่ดี เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีนิยม
ชมชอบผา่นส่ือสังคม (Social Media) จนมีผูค้นเขา้ไปเห็นแลว้ช่ืนชอบ บางคนผดิหวงักบัผลตอบรับ
ทางสังคมจนขาดความมัน่ใจ และหันไปพึ่งพาการศลัยกรรมผ่าตดัเสริมความงามจนมากเกินไป 
และส่ิงท่ีน่ากงัวลแทนเยาวชนไทย คือการอวดรูปร่างตวัเองในอิริยาบถท่ีอนาจาร จนกลายเป็นคน
ดงัชัว่ขา้มคืน  

ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาผนวกกบัประสบการณ์ตรงท่ีไดมี้ส่วนรับรู้ และไดส้ัมผสักบั
กิจกรรมทางสังคมของส่ือสังคมออนไลน์ในเน้ือหาหลายรูปแบบ มาวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อ
บริบททางสังคมในสภาวการณ์ปัจจุบนั ล าดบัเหตุการณ์เร่ืองราวผสมผสานก่อให้เกิดมิติแห่งมายา ท่ี
ถูกขบัเคล่ือนดว้ยส่ือดว้ยทางเทคโนโลยี ผสมผสานกบัการจดัวางศิลปะเพื่อสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี จน
ได้เป็นผลงานศิลปกรรมในโครงการน้ีจ านวน 4 ช้ิน โดยน าเสนอด้วยวิธีการฉายเขา้ผนังห้อง
นิทรรศการขนาด 6 x 12 เมตร ดว้ยเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ต่อภาพกนัจ านวนสองเคร่ือง ซ่ึงผลงาน
แต่ละช้ินจะมีความยาวช้ินละ 3 นาที ผลงานรวมทั้งหมดจึงมีความยาว 12 นาที 

 ผลงานสร้างดว้ยส่ือภาพเคล่ือนไหว แสดงการเคล่ือนท่ีของรูปทรงทางธรรมชาติ และ
รูปทรงท่ีถูกออกแบบโดยจินตนาการ ให้เกิดมิติในเชิงซ้อน สร้างความรู้สึกการเป็นส่วนร่วมใน
เร่ืองราวของภาพภายใตค้วามลวง สร้างเป็นมายาจากเรือนร่างมนุษยท่ี์ถูกตดัทอนให้เหลือเพียง
รูปสัญลกัษ์ทางแนวคิด ส่งผลสะเทือนอารมณ์รู้สึกท่ีแฝงดว้ยความหม่ินเหม่ เสียดสี เช่ือมโยงผ่าน
หว้งกาลเวลาของการแปรเปล่ียนรูปทรงในภาพจากมโนทศัน์ และจินตนาการถึงผลลพัธ์ท่ีซ่อนเร้น
อยูภ่ายในทศันะของรูปแบบผลงานในโครงการน้ี 
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The art thesis reflects the ideas of youth and some groups of people in Thai society. 

The circumstance is about a real circumstance that involves a Selfie phenomenon. It is an action 
of self-photographing from a mobile. Selfie images both positive and negative are publicly shared 
on the social network. They are used to gain identity acceptance from known and unknown others. 
Many feel confident and positive as they gain a favorable acceptance. However, many feel 
disappointed, less-confident, and finally lose self-esteem; they turn to a plastic surgery as a 
consequence. This leads to one of the most worrying behaviors: many expose their face and body 
that are already gone through plastic surgery in an erotic gesture. This over-exposure on the 
network makes them become famous overnight.  
 I collected data relating to people’s activities on the on-line social network. I analyzed 
the data along with my personal experiences towards the mentioned activities. Such analysis 
allowed me to understand many worrying effects on the society. I, therefore, focused on those 
effects by presenting their illusive and luring dimensions charged with communication technology 
with a reference to video art installation. Four video art works are created. They are projected on 
the wall of a 6 x 12 meter exhibition room. Two projector are installed side by side to show four 
interconnected video works, each of which is 3-minute long or 12-minute long when all showed 
continuously.  

The video works present moving images. They show the movements of organic and 
imaginative forms. These forms are arranged together to create an overlapping visual effect 
encouraging a sense of audiences’ participation. The illusive and luring images are created with 
human figures that are aimed at describing a sense of satire and sarcasm within the artistic space 
of time. The overall content of the video art works explained the social reality that is inexplicable 
and many times hidden.   
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ขา้พเจ้าขอขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยช่างศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  
กระทรวงวฒันธรรม ท่ีไดม้อบทุนการศึกษาในโครงการพฒันาบุคคลาการทางการศึกษาน้ี จนส าเร็จ
ในหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต ไดอ้ยา่งลุล่วงไปตามขั้นตอน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ทุนองคค์วามรู้ท่ีดีงามท่ีไดรั้บมาจากสถาบนัครอบครัวอนัอบอุ่น
ของขา้พเจา้ ท่ีเปรียบดัง่ตน้ทุนปฐมภูมิทางปัญญา, จิตวิญญาณและความคิด ท าให้ขา้พเจา้สามารถ
แยกแยะ และสังเคราะห์ประสบการณ์ในสังคมไดอ้ย่างเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต และส่ิงส าคญั
ท่ีสุดคือ โอกาสท่ีได้รับการถ่ายทอดโดยศาสตร์ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติั ทั้งแนวคิด 
รูปแบบเน้ือหาอนัทรงคุณค่า จากคณาจารยใ์นหลกัสูตรทศันศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุก
ท่านท่ีได้มอบทุนแห่งองค์ความรู้อนัล ้ าค่าแก่ประสบการณ์เพื่อการศึกษาและสร้างสรรค์ ตั้ งแต่
เร่ิมตน้การศึกษาในหลกัสูตร จวบจนกระทัง่ประสบความส าเร็จในโครงการศิลปนิพนธ์คร้ังน้ีได้
อยา่งสมบูรณ์ 
 ขา้พเจา้ขอสัญญาว่าจะน าแนวทางปฏิบติัท่ีได้รับความรู้จากการศึกษาในชั้นน้ี น าไป
พฒันาในหน้าท่ีท่ีตนได้รับมอบหมายต่อการศึกษาในระบบ มาปฏิบติัและถ่ายทอดเพื่อให้เกิด
ประโยชนอ์นัสูงสุด ทั้งดา้นการสร้างสรรคแ์ละการศึกษาทางดา้นทศันศิลป์ของประเทศชาติสืบไป 
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