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ส่ือสังคมออนไลน์. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร และ อ.ดร.อภินภศั  
จิตรกร. 75 หนา้. 
 

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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 NORAWEE CHOTIVARANON: NARCISSISM: DIGITAL ART REFLECTS 
TRUTH AND ILLUSION ON SOCIAL MEDIA THESIS ADVISORS: TOEINGAM  
GUPTABUTRA, Ph.D. AND APINAPUS  CHITRAKORN, Ph.D. 75 pp. 

 
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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 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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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
 นับตั้ งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา สังคมไทยได้รับการส่ือข้อมูล
ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึนจากอิทธิพลบทบาททางเทคโนโลยีดว้ยโครงข่ายท่ีกวา้งไกลล ้าสมยั 
ใน รูปแบบของส่ือท่ีเป็นระบบดิจิตอล เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั การส่ือสารโดยรูปแบบ
คร้ันในอดีตเช่น ทางจดหมายไปรษณียไ์ดถู้กสังคมปฏิเสธและลดบทบาทลงไปอยา่งมาก โดยเฉพาะ
ระบบไปรษณีย์โทรเลขท่ี ถูกยกเลิกไปอย่างส้ินเชิงในขณะน้ี  เหลือเพียงการบันทึกไว้ใน
ประวติัศาสตร์เท่านั้ น แต่อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลส่ือสารในโครงข่ายท่ีสะดวกและรวดเร็ว
สามารถสร้างประโยชน์นานปัการในปัจจุบนันั้น แต่ในทางกลบักนัส่ือดงักล่าวอาจขาดการคดักรอง 
ซ่ึงถูกประกอบดว้ยความจริงหรือความหลอกลวง และอาจมีส่ิงท่ีแฝงเร้นถึงมหนัตภยัร้ายท่ีมาแทรก
ซึมต่อแนวคิดทางสังคมมากข้ึนทุกขณะ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นอนาคตของชาติบางส่วนไดน้ า
เคร่ืองมือระบบเทคโนโลยท่ีีล ้าสมยั มาใชป้ระโยชน์ในทางท่ีไม่เหมาะสมนกั อนัน าไปสู่การก่อเกิด
ปัญหาอนัเลวร้ายในทุกวนัน้ี โดยมีบรรดากลุ่มมิจฉาชีพท่ีแฝงเร้นน าไปแสวงหาผลประโยชน์ในทาง
ท่ีผดิต่อสังคมปัจจุบนั 

  
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของเร่ืองทีศึ่กษำ 
 ปัจจุบนัประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันา
ประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นตอ้งน าภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู่
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนใน 
สังคม คนไทยไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทุกช่วงวยั แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดบัสติปัญญา
ของเด็ก พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต ่า โอกาสการเขา้ถึงทรัพยากรเป็นปัญหา                   
การพฒันาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการ
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เพิ่มข้ึนของการพนนัโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินไม่มี
ความเขม้แขง็ สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุศตวรรษท่ี 211   
 กระแสนิยมการถ่ายรูปภาพตนเองจากกล้องดิจิทลั หรือกล้องโทรศพัท์มือถือ หรือท่ี
เรียกวา่ “เซลฟ่ี” ( Selfie)  เม่ือถ่ายแลว้มกัจะน าไปแบ่งปันลงบนบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็น
อีกบทบาทหน่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายในสังคมปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในหมู่ทุกเพศและ
แทบทุกช่วงวยัของผูค้นทุกระดบัชั้นอาชีพ จนมีผูค้นบางกลุ่มถึงขั้นไดรั้บการจากวินิจฉยัในวงการ
จิตแพทยว์า่ เป็นโรคเสพติดเซลฟ่ีไดอ้ยา่งเด่นชดั โดยมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัมาก
หรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล เพราะการลงรูปภาพตนเองเพื่อเผยแพร่ในส่ือสังคมออนไลน์นั้น คือ
ความตอ้งการอยากไดก้ารตอบรับความช่ืนชอบจากผูค้นในสังคม พอเร่ิมมีการตอบรับจากสังคม
มากข้ึนเร่ือยๆ จนก่อให้เกิดอาการหน่ึงท่ี เรียกว่า "หลงตัวเอง" ซ่ึงเป็นอาการหน่ึงของผู ้ท่ี มี
บุคลิกภาพผดิปกติ เพราะจะเป็นคนยึดติดและหลงกบัตวัเอง มองแต่ตวัเอง ตอ้งการใหค้นอ่ืนยอมรับ
ให้ตนเองตลอด ยึดมัน่อยูก่บัตวัตนของตวัเอง ซ่ึงในทางตรงกนัขา้มหากไดรั้บการตอบรับน้อยไม่
เป็นอย่างท่ีคาดหวงัไว ้และเม่ือท าใหม่แล้วก็ยงัไม่ได้รับการตอบรับ ก็จะส่งผลต่อความคิดของ
ตวัเอง ท าใหบุ้คคลนั้นสูญเสียความมัน่ใจและส่งผลต่อทศันคติดา้นลบของตวัเองไดใ้นท่ีสุด เช่น ไม่
ชอบตวัเอง ไม่พอใจรูปลกัษณ์ตวัเอง ซ่ึงจะเป็นปัญหาทางอารมณ์และความคิด ความตอ้งการท่ีจะ
ไปแสวงหาส่ิงท่ีจะมาช่วยเสริมเติมแต่งบนเรือนร่างเพื่อสร้างความมัน่ใจอาจจะดว้ยวิธีศลัยกรรม
ต่างๆ ท่ีตอ้งใชปั้จจยัทางดา้นทุนทรัพยจ์  านวนมาก หรือความรู้ความเขา้ใจขั้นตอนกระบวนการท า
ดงักล่าวท่ีผิดวิธีทางการแพทย ์ลว้นส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้ม  
 ดว้ยภาระงานของผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษาในระดบัช่วงชั้นของ
นักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นเยาวชนโดยตรง จากประสบการณ์ท่ีพบเห็นปัญหาอนัส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษาท่ีชดัเจนท่ีสุด คงหลีกหนีไม่พน้ในเร่ืองของอิทธิพลจากส่ือต่างๆ ท่ีปราศจากการคดั
กรองในทางเหมาะสม ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อสภาวะจิตของผูเ้รียนเป็นส าคญั อนั
สืบเน่ืองมาจากการท่ีเยาวชนสามารถเข้าถึงส่ือต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถปิดกั้นและ
กลัน่กรองไดอ้ยา่งทัว่ถึง และดว้ยนโยบายเสรีภาพทางความคิดท่ีมีช่องวา่งของแนวทางปฏิบติัท่ีไม่

                                                           

 
1ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, แผนพัฒนา

เศรษฐกิ จ และ สั งคมแห่ งช าติ  ฉบั บที่  ๑ ๑ , เข้ ำ ถึ ง เม่ื อ  4  มี น ำคม  2558 , เข้ ำ ถึ งได้จ ำก 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395 
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รัดกุมเท่าท่ีควร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนท่ีไม่ไดคุ้ณภาพตามมารตราฐานท่ีก าหนด
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 ผูว้ิจยัจึงตอ้งการสะทอ้นให้เห็นทั้งดา้นดีและดา้นลบของส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิด
การตระหนกัรู้ถึงคุณและโทษของส่ือดงักล่าว 
 
วตัถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
 1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมรูปแบบส่ือใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นภาพเคล่ือนไหว
แบบสองมิติ แสดงบนระนาบของผนังห้องนิทรรศการศิลปะ เพื่อให้ผูเ้ข้าชมได้เกิดความรู้สึก
ตระหนกัถึงคุณค่าคุณประโยชน์ของวิถีทางการแสดงออกของส่ือสังคมออนไลน์ทั้งในแง่บวกและ
ลบ ทั้งความเป็นจริงและความลวงท่ีมีอิทธิพลต่อบริบททางสังคมช่วงตน้ศตวรรษท่ี 21 ในขณะ
ปัจจุบนัน้ี 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและเร่ืองราวของผูค้นในสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทย ในการ
น าเสนอ “ตวัตน” ของพวกเขาผา่นเซลฟ่ีในส่ือสังคมออนไลน์ 

 3. เพื่อศึกษากระบวนการทางรูปแบบ รวมทั้งแนวคิด และการพฒันาดา้นเทคนิควธีิการ
สร้างสรรคง์านศิลปะวิดีโออาร์ต คอมพิวเตอร์อาร์ตและศิลปะส่ือดิจิทลั และศิลปินท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาพฒันาผลงานศิลปกรรมตามแนวทางศิลปนิพนธ์โครงการน้ี 
  
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
   ผลงานท่ีสร้างด้วยส่ือภาพเคล่ือนไหวแบบรูปธรรมและก่ึงนามธรรม แสดงการ
เคล่ือนท่ีของรูปทรงทางธรรมชาติ และรูปทรงท่ีถูกออกแบบโดยจินตนาการ ให้เกิดมิติในเชิงซ้อน 
เกิดความรู้สึกการเป็นส่วนร่วมในเร่ืองราวของภาพภายใตค้วามเป็นมายาในรูปแบบของเรือนร่าง
มนุษยท่ี์ถูกตดัทอนให้เหลือเพียงรูปสัญญะทางแนวคิด ส่งผลสะเทือนอารมณ์รู้สึกท่ีแฝงดว้ยความ
หม่ินเหม่ เสียดสี เช่ือมโยงผ่านห้วงกาลเวลาของการแปรเปล่ียนของรูปทรงในภาพจากมโนทศัน์
และจินตนาการถึงผลลพัธ์ท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในทศันะของรูปแบบผลงานโครงการน้ี 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ขอบเขตด้ำนรูปแบบ   
 ผลงานเป็นส่ือภาพเคล่ือนไหวรูปแบบวดีิโออาร์ต คอมพิวเตอร์อาร์ต และส่ือดิจิทลั 

 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำและแนวคิดกำรสร้ำงสรรค์   
 เร่ืองราวท่ีถูกสะทอ้นภาพวิถีแนวคิดของเยาวชนและผูค้นบางกลุ่มของสังคมไทย มา
ประกอบเรียงร้อยกบัเน้ือหาสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู่จริง น ามาผสมผสานก่อให้เกิดมิติแห่งมายาท่ีถูก
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ขบัเคล่ือนด้วยส่ือโดยทางเทคโนโลยี ซ่ึงกรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ได้รับอิทธิพลการแสดงออกทาง
ความคิดและกระบวนการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมดา้นเน้ือหาแบบศิลปะป๊อบอาร์ต (Pop Art) ของ
แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol ) และไดรั้บแรงบนัดาลใจในการแสดงออกของผลงานสร้างสรรค์
จากกลุ่มฟิวเจอริสม ์ซ่ึงถือก าเนิดประมาณราว ค.ศ. 1900 ศิลปินกลุ่มน้ีมีแนวคิดการปฏิวติัรูปแบบ
ของงานศิลปะให้สอดคล้องกบัยุคการปฏิวติัอุตสาหกรรมข้ึนในขณะนั้น ผลงานจะแสดงออกให้
เห็นถึงความรวดเร็วของการเคล่ือนท่ีของรูปทรง รวมถึงบรรยากาศต่างๆ ท่ีวบูวาบสร้างความต่ืนตา
ต่ืนใจในยุคนั้น กรอบแนวคิดต่อมาจะไดรั้บอิทธิพลจากผลงานในรูปแบบ วีดีโออาร์ต ของศิลปิน
ชาวเกาหลี ท่ีไปประสบความส าเร็จท่ีสหรัฐอเมริกา ช่ือ นมั จุง ไพค์ (Nam June Paik) ซ่ึงโครงการ
ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีได้น าแนวคิดของศิลปินในแต่ล่ะช่วงเวลามาเป็นอิทธิพลของวิธีการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกจากสภาวะกาลของส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้นๆ มาสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาของศิลปนิพนธ์ 
 ขอบเขตด้ำนเทคนิค 
 ส่ือภาพเคล่ือนไหวปรากฏบนผนงัห้องนิทรรศการอนัวา่งเปล่า ตามขนาดของพื้นท่ีท่ีมี
การก าหนดใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวของแต่ล่ะผลงาน ซ่ึงอาจมีผนงัฉากมากกวา่หน่ึงดา้น
ข้ึนไป และน าเสนอดว้ยการฉายภาพขยายผลงานดว้ยเคร่ืองโปรเจคเตอร์ โดยใช้กระบวนผลิตจาก
การตดัต่อภาพเคล่ือนไหวดว้ยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ในระบบดิจิตอล น ามาถ่ายทอดดว้ยทศันธาตุ
ทางศิลปะท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบภาพสองมิติเชิงซ้อนหลายดา้นมุมมองตามหลกัของ  
ทศันียวทิยา ท่ีมีการจดัระยะของภาพดว้ยน ้าหนกัของสี รูปทรง พื้นท่ีวา่ง และการซ ้ าของเน้ือหาโดย 
เช่ือมโยงการแสดงความเคล่ือนไหวของเร่ืองราวเพื่อใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สึก และความเป็นเอกภาพ
ในเชิงความงามของศิลปกรรม  
 

ขั้นตอนของกำรศึกษำ 
 1. ศึกษารวบรวมภาคสนามโดยน าแนวคิดของเยาวชนไทยจากการสังเกตพฤติกรรม
และการสัมภาษณ์  

2. ศึกษารวบรวมขอ้มูลภาคเอกสารจากแหล่งเรียนรู้และเหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
 3. ส ารวจ วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับ มาท าการทดลองด้านเทคนิคทาง
ทศันศิลป์ 
 4. ออกแบบภาพร่างตน้แบบตามแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของโครงการ โดยการ
เขียนแบบร่างเป็นสตอร่ีบอร์ด สร้างขั้นตอนการแสดงออกของผลงาน 
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 5. รวบรวมข้อมูลท่ีได้ศึกษาและรับการกลัน่กรองมาเรียงร้อยประกอบขอบเขตการ
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานทศันศิลป์โดยน าอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการประกอบ
เน้ือหาส าหรับสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 
 6. ขยายแบบผลงานโดยการจดัฉายด้วยเคร่ืองโปรเจคเตอร์ไปปรากฏเขา้ท่ีผนังห้อง
นิทรรศการ ตามภาพร่างตน้แบบท่ีออกแบบการน าเสนอผลงานให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ
โครงการ 
 7. น าเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาศิลปนิพนธ์ 
 8. ปรับปรุงช้ินงานตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
 9. สรุปน าเสนอ และอภิปรายขอ้เสนอแนะผลงานสร้างสรรคโ์ครงการศิลปนิพนธ์ 

 
วธีิกำรศึกษำ 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
รวบรวมจากผลงานวจิยั ขอ้มูลข่าวสารท่ีปรากฏบนส่ือทางเทคโนโลยีท่ีเช่ือถือได ้และ

จากวรรณกรรมหรือบทความทางวิชาการของศิลปิน รวมถึงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

เทียบเคียงแหล่งขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัจากส่ือหลากหลาย
ประเภท เช่น ขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพ ์ระบบส่ือสังคมออนไลน์ ส่ือวทิยุกระจายเสียง ส านกัข่าวไทย ผู ้
สันทดักรณี ผูท้รงคุณวฒิุ นกัวชิาการอิสระ 

ขั้นตอนกำรแสดงออก 

พฒันาแนวคิดจากประสบการณ์ตรง รวมถึงการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากภาค
เอกสารและขอ้มูลภาคสนาม จากอดีตสู่ปัจจุบนัและแนวโนม้ต่อไปของอนาคต 

น าข้อมูลท่ีได้รับมาผนวกกับประสบการณ์ตรงท่ีได้มีส่วนรับรู้ และได้สัมผสักับ
กิจกรรมทางสังคมของส่ือสังคมออนไลน์ในเน้ือหาหลายรูปแบบ มาสังเคราะห์ถึงความรู้สึกส่วนตน
ต่อเน้ือหาดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงอนัส่งผลกระทบต่อบริบททางสังคมในสภาวการณ์ปัจจุบนั มา
ถ่ายทอดเป็นรูปแบบงานศิลปะ คือการน าเน้ือหาเร่ืองราวส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัท่ีสามารถพบเห็นทัว่ไป
ในชีวิตประจ าวนั มาเป็นแรงบนัดาลใจส าหรับการแทนค่าถึงสัญลกัษณ์ของวถีิของสังคมไทยในยุค
ปัจจุบนั เช่น กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีสามารถพบเห็นไดอ้ยา่งมากมาย อนัแสดง
ถึงความไม่แน่นอน ความปลอดภัยในสวสัดิภาพความเป็นอยู่ทางสังคม จึงน ามาเป็นแนวคิด
เบ้ืองตน้ของภาพร่างในผลงานโครงการศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 
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ล าดับเหตุการณ์เร่ืองราวโดยมีแนวคิดของการเสียดสีในเชิงขั้นตอนแสดงออกทาง
กายภาพ ด้วยวิธีน าเน้ือหาท่ีแสดงอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์มาปรากฏบนผลงาน โดยการเน้นถึง
สาระส าคญัของรูปทรงและตดัทอนโครงสร้างบางส่วนให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในแนว
ทางการสร้างสรรค ์แลว้จึงมาประกอบร้อยเรียงเน้ือหาเร่ืองราวให้เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ท่ีมี
ขั้นตอนโดยมีล าดบัขั้นท่ีแตกต่างกนั ก าหนดสุนทรียภาพดว้ยทศันธาตุทางศิลปะให้สมบูรณ์และ
รู้สึกน่าสนใจไดต้ามจินตนาการต่อผูพ้บเห็น โดยอาศยัมายามิติทางงานจิตรกรรมท่ีเคล่ือนไหวได ้
ผสมผสานกบัการจดัวางศิลปะเพื่อสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี 

วางแผนเง่ือนไขความยาวของระยะเวลาในเน้ือเร่ืองของผลงานแต่ละเร่ือง ส าหรับการ
แสดงออกการจดัน าเสนอส่ือท่ีสร้างสรรค์มาน าเสนอโดยการจดัฉายด้วยเคร่ืองโปรเจคเตอร์ ให้
เหมาะสมกบัอารมณ์ความรู้สึกต่อเน้ือหาส าหรับการถ่ายทอดผลงาน ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และเกิดความพอดีไม่รวบรัดและเน่ินนานจนเกินไป เพียงพอท่ีจะสามารถแสดงเน้ือหาของผลงาน
ให้รู้สึกเขา้ใจ สามารถมีส่วนร่วมในการคิดและจิตนาการต่อไปได ้ตามประสบการณ์ของผูช้มท่ีมี
แตกต่างกนัทางดา้นวธีิคิดไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 
แหล่งข้อมูลทีน่ ำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 
 1. สังเกตพฤติกรรมการใช้ส่ือทางเทคโนโลยี และการสัมภาษณ์จากนกัเรียนนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) วทิยาลยัช่างศิลป 
 2. ผลงานวิจยัของนกัวิชาการทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อพฤติกรรมและ
จิตวิทยาของเยาวชนในประเทศ โดยศึกษาข้อมูลงานวิจยัเก่ียวกับแนวคิดจากคนในสังคมของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตน้  

3. ขอ้มูลประเภทส่ือข่าวสารท่ีแสดงออกต่อสาธารณชนท่ีเช่ือถือได ้เช่น ส านกัข่าวไทย 
ส านกัข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

4. รูปแบบและแนวคิดผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินท่ีเก่ียวข้องจากหนังสืออา้งอิงท่ี
คน้ควา้ไดจ้ากหอสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร และหอ้งสมุดวทิยาลยัช่างศิลป 

5. บทความเชิงวิชาการงานศิลปกรรม โดยผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งในและนอกประเทศจากส่ือ
ออนไลน์ท่ีเผยแพร่บนทางอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือถือได ้

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรค้นคว้ำ 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมท่ีใช้ผลิต ประกอบการตดัต่อเน้ือหาในผลงาน
 2. วสัดุกลอ้งบนัทึกภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว  
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3. อินเตอร์เน็ต 
4. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 ชุด 
5. เคร่ืองประมวลผลขอ้มูลส าหรับฉายคลิปวดีิโอ จ านวน 2 ชุด 

6. ผนงัหอ้งสีขาวส าหรับรับภาพ ท่ีมีขนาดพื้นท่ีกวา้ง 12 เมตร และสูง 3 เมตร  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.  ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไปยงั

ผูรั้บสารผา่นเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโตต้อบ กนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสาร
ด้วยกนัเอง ในลกัษณะการสนทนาและมีส่วนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงการใช้งานสังคมเว็บไซต์
ออนไลน์สร้างข้ึนเพื่อส่งเสริมการส่ือสารระหวา่งผูค้นใหส้ะดวกรวดเร็ว 

2.  กำรหลงตัวเอง หมายถึง ถือมัน่ว่าตวัเองวิเศษกว่าคนอ่ืนจนหลงใหลว่าไม่มีใคร
เทียบกบัตนเองได ้

3. เซลฟ่ี  หมายถึง การถ่ายตน เองจากกล้องท่ี ติดกับกล้องดิ จิทัล  ห รือกล้อง
โทรศพัท์มือถือ เม่ือถ่ายแลว้มกัจะแบ่งบนัลงบนบริการเครือข่ายสังคม ภาพถ่ายเซลฟีจะดูประจบ
สอพลอและดูไม่เป็นทางการ ภาพถ่ายเซลฟีมกัถ่ายจากการถือกลอ้งและยื่นแขนไปจนสุด หรือยื่น
ไปทางกระจก   
 4. กล้องดิจิทัล หมายถึง กล้องถ่ายรูปท่ีใช้ระบบดิจิทัลโดยเก็บรูปภาพลงในส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เช่น เอสดีการ์ด หรือ คอมแพก็ตแ์ฟลช เป็นกลอ้งท่ีเก็บบนัทึกภาพโดยไม่ใชฟิ้ล์ม แต่
เป็นกลอ้งท่ีบนัทึกภาพโดยอยูใ่นรูปของขอ้มูลดิจิทลั ( 1 / 0 ) 
 5. ศิลปกรรมรูปแบบส่ือใหม่ หมายถึง ศิลปะท่ีแสดงออกด้วยจากแนวคิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วใน สังคม ภาพท่ีศิลปินน าเสนอสามารถเช่ือมโยงไปสู่ความ
เจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี การส่ือสาร การคมนาคม การเมือง เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงทีละเล็ก
ละน้อยไปจนถึงการเปล่ียนแปลงในชัว่ขา้มคืน ศิลปินไดป้ระยุกตเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีมีอยู่
แล้วในสังคม เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ และคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์
ศิลปะ ผลงานของพวกเขาเหล่านั้นไดท้  าหน้าท่ีท่ีส าคญัยิ่ง คือมนัไดส้ะทอ้นให้เราเห็นภาพของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีเราอาศยัอยู ่
 6. มำยำ หมายถึง มารยา การลวง การแสร้งท า เล่ห์กล   

7. มโนทศัน์ หมายถึง ความคิด ความนึกคิด 
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8. กึ่งนำมธรรม หมายถึง เป็นศิลปะท่ีเร่ิมบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริงดว้ย
การตดัทอนรูปทรงของจริงให้อยูใ่นรูปแบบเรียบง่าย แต่ยงัมีเคา้โครงท่ีเหมือนจริงหลงเหลืออยูใ่ห้รู้
วา่เป็นรูปอะไร 

9. ทัศนียวิทยำ หมายถึง หลกัการวาดภาพเพื่อให้เกิดความลึกในงานวาดเส้นและงาน
จิตรกรรมโดยอาศยัการสังเกตธรรมชาติของการมองเห็นของคนผสมผสานกบัหลักเกณฑ์ทาง
คณิตศาสตร์ 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำได้รับ 

1. สามารถรับรู้ถึงแนวคิดและเร่ืองราวของผูค้นในสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทย 
ในการน าเสนอ “ตวัตน” ของพวกเขาผา่นเซลฟ่ีในส่ือสังคมออนไลน์ 

2. สามารถแสดงออกได้ถึงกระบวนการทางรูปแบบ รวมทั้งแนวคิด และการพฒันา
ด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะวิดีโออาร์ต คอมพิวเตอร์อาร์ตและศิลปะส่ือดิจิทลั และ
ศิลปินท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาพฒันาผลงานศิลปกรรมตามแนวทางศิลปนิพนธ์โครงการน้ี 

3. ได้ผลงานศิลปกรรมรูปแบบส่ือใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นภาพเคล่ือนไหวแบบสองมิติ 
แสดงบนระนาบของผนงัห้องนิทรรศการศิลปะ เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมไดเ้กิดความรู้สึกตระหนกัถึงคุณค่า
คุณประโยชน์ของวิถีทางการแสดงออกของส่ือสังคมออนไลน์ทั้งในแง่บวกและลบ ทั้งความเป็น
จริงและความลวงท่ีมีอิทธิพลต่อบริบททางสังคมช่วงตน้ศตวรรษท่ี 21 ในขณะปัจจุบนัน้ี 
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บทที ่2 

 
เอกสำรและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบังำนสร้ำงสรรค์ 

 
 โครงการผลงานศิลปนิพนธ์น้ี ผูว้ิจยัมีความประสงค์ท่ีจะน าเสนอเอกสารและขอ้มูลท่ี
เก่ียวข้องกับผลงานศิลปกรรม โดยมีแรงบนัดาลใจท่ีเช่ือมโยงทางแนวคิดของสภาพสังคมของ
เยาวชนในปัจจุบนักบัแนวคิดของการแสดงออกในเชิงศิลปะของศิลปินในอดีตท่ีมีพฒันาการจาก
อิทธิพลและบริบททางสังคมในแต่ล่ะห้วงเวลา เพื่อสะทอ้นถึงความเป็นไปของส่ือในโลกปัจจุบนั 
อนัประกอบดว้ยเน้ือหาทั้งทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปน้ี 
 1. อิทธิพลทางความคิดจากส่ือสมยัใหม่ทางสังคม 

 1.1 ส่ือสมยัใหม่ต่อสังคม      
 1.2 บทบาทและผลกระทบจากส่ือสังคมออนไลน์   
 1.3 เน็ตไอดอล  
 1.4 เซลฟ่ี  
 1.5 บทบาททางความคิดและการแสดงออกเชิงศิลปะต่อสังคม    
 2. อิทธิพลทางรูปแบบในการสร้างสรรคศิ์ลปกรรม 
 2.1 ศิลปะลทัธิฟิวเจอร์ริส (Futurism) 
 2.2 ศิลปะป๊อบอาร์ต (Pop Art) 
 2.3 ศิลปะวดีิโออาร์ต (Video Art) 
 2.4 ศิลปะจดัวาง (Art Installation) 
 2.5 ศิลปะส่ือดิจิทลั (Digital media Art) 
 

1. อทิธิพลทำงควำมคิดจำกส่ือสมัยใหม่ทำงสังคม 

 1.1 ส่ือสมัยใหม่ต่อสังคม 

 ส่ือต่างๆ ล้วนมีอิทธิพลทางความคิดของผลงานศิลปกรรมนั้นมีอยู่มากมายใน
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการรับข่าวสารโดยวิธีถ่ายทอดจากส่ือส่ิงพิมพ์ทัว่ไป 
หรือทางวิทยุกระจายเสียง ทีวีเสรีและตามโครงข่ายของระบบสัญญาณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง
ดาวเทียม สายเคเบิล ระบบดิจิทลั หรือแมก้ระทัง่การส่ือสารขั้นพื้นฐานแบบปากต่อปากสนทนากนั
ตามประสาชาวบา้น ส่ือเหล่าน้ีลว้นมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างผลกระทบทางความอ่อนไหวต่อ
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ความรู้สึกของผูค้นในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บางคร้ังเป็นฉนวนเหตุของความขดัแยง้หรือ
ความเขา้ใจผิดทางสังคม ผลงานศิลปนิพนธ์โครงการน้ี ไดเ้จาะจงเนน้เน้ือหาไปท่ีอิทธิพลของส่ือท่ี
เป็นลกัษณะสมยัใหม่ของสังคมซ่ึงในปัจจุบนัท่ีสามารถสัมผสัและเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่าย รวดเร็ว แบบ
ทั้งท่ีตั้ งใจและไม่ตั้ งใจ บางคร้ังอาจถูกยดัเยียดให้เสพส่ือโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่ือเหล่าน้ี
สามารถพบไดท้ัว่ไปในโลกของอินเตอร์เน็ต ส่ือเหล่าน้ีเรียกวา่ ส่ือสังคมออนไลน์ (Social  Media) 
ซ่ึงสามารถแยกความหมายใหเ้ขา้ใจไดง่้ายคือ 

  “Social” หมายถึง สังคม ซ่ึงในท่ีน้ีคือสังคมออนไลน์ ท่ีมีขนาดใหญ่มากในปัจจุบนั 
  “Media” หมายถึง ส่ือ ท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราว บทความ วดีีโอ เพลง รูปภาพ เป็นตน้  
  “Social Media” หมายถึง ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสังคมได้หลาย
ทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือเวบ็ไซตท่ี์บุคคลบนโลกน้ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบ
กนัได ้

ปัจจุบนัรัฐบาลไดร้ณรงคใ์ห้ภาครัฐรวมทั้งสถาบนัการศึกษาต่างๆ น าเทคโนโลยเีขา้มา
เป็นส่วนร่วมในการเรียนการสอน อินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนมาก 
เพื่อพฒันาให้มีศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั
ของระบบการศึกษาในระดบัประเทศให้พฒันาเต็มขีดความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบ
ออนไลน์ (e-Learning) คือการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ต่างๆ ในส่ือออนไลน์ สามารถติดต่อส่ือสาร
ระหว่างกันได้ทัว่ทุกมุมโลก รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล เพื่อกระจายโอกาสทาง
การศึกษา และการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นส าคญั 
 การเขา้ถึงหรือการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาให้มีความสะดวกสบาย 
และสามารถเขา้ถึงดว้ยอุปกรณ์การส่ือสารขั้นพื้นฐาน คือโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีบทบาท
ต่อชีวิตประจ าวนั อาจจะจดัวา่เป็นปัจจยัท่ี 5 ในความตอ้งการของมนุษยทุ์กวนัน้ี ผลการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ1 กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะสามารถเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดจ้ากทุกท่ี
ในโลก และจากการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนของส านักงานสถิติ
แห่งชาติพบว่า ประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป มีสัดส่วนท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุ
ระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอ่ืน และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของ
กลุ่มวยัรุ่นน้ีน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ กลุ่มดงักล่าวมกัใช้อินเทอร์เน็ตคน้หาขอ้มูลทัว่ไป 

                                                           

 1ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ, วยัรุ่น อนิเทอร์เน็ต เกมส์ออนไลน์, เขำ้ถึงเม่ือ 20 เมษำยน 2558, 
เขำ้ไดจ้ำก  http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_internet_teen.jsp       
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เช่น สินคา้หรือบริการมากท่ีสุด ร้อยละ 79.6 เล่นเกมส์ดาวน์โหลดเกมส์ร้อยละ 65.4 อ่านข่าวสาร 
หนงัสือพิมพ ์แม็กกาซีนต่างๆ ร้อยละ 57.4 ดาวน์โหลดหนงั เพลง ดูทีวี วีดีโอ ฟังวิทยุ ร้อยละ 56.4 
รับ-ส่งอีเมล์ ร้อยละ 55.9 และจากผลการส ารวจพฤติกรรมบริโภคส่ือของวยัรุ่น โดยบริษทั ซินโน
เวต จ ากดั ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในหลายๆ ประเทศในแถบเอเชียพบว่า วยัรุ่นไทยมี
การใชอิ้นเทอร์เน็ตสูงถึง 3.1 ชัว่โมงต่อวนั และใช้เวลาในการเล่นเกมส์ออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์
และโทรศพัท์มือถือ รวมทั้งเกมส์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสูงท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ีหน่ึงในเอเชีย คือ 
เฉล่ียวนัละ 60.7 นาที สูงกว่าค่าเฉล่ียของวยัรุ่นในหลายๆ ประเทศ เช่น สิงค์โปร์ 59.4 นาที/วนั 
ฮ่องกง 56 นาที/วนั เกาหลี 46 นาที/วนั และจีน 43.2 นาที/วนั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า
ส่ือสังคมออนไลน์มีบทบาทต่อวถีิทางด าเนินชีวติของเยาวชนไทยเป็นอยา่งมากจนยากท่ีจะปฎิเสธ 

1.2 บทบำทและผลกระทบจำกส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน    

 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จดัเวทีเสวนาย่อย เร่ือง “เด็กเรียนรู้
อย่างไรในยุคส่ือหลอมรวม” ในการประชุมวิชาการ “อภิวฒัน์การเรียนรู้สู่จุดเปล่ียนประเทศไทย” 
เพื่อหาแนวทางออกของการสร้างภูมิคุม้กนัเด็กและเยาวชนไทย ธาม เช้ือสถาปนาศิริ2 นกัวิชาการ
สถาบนัวิชาการส่ือสาธารณะกล่าววา่การหลอมรวมส่ือวา่คือการน าส่ือวิทยุ โทรทศัน์ ส่ือโทรศพัท ์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกนัท าให้เกิดอิทธิพลของส่ือ และคนในยคุน้ีอยากเขา้ไปอยู่
ในโลกของอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดโรคใหม่ๆ ข้ึนมาในสังคมปัจจุบนัเช่นโรค
เซฟฟ่ี (Selfie) คือการถ่ายรูปตวัเองโดยใชก้ลอ้งหนา้และมาอพัแชร์ (การแบ่งปัน)ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อรอคนมากดไลค์ (ถูกใจ, ช่ืนชอบ) หรือโรคละเมอแชท โรคเสพติดอินเทอร์เน็ต และท่ี
เป็นกนัมากในสังคมยุคน้ีคือ โรค Phubing คือการกม้หนา้กม้ตากดแต่โทรศพัทโ์ดยไม่สนใจใคร ซ่ึง
ถือวา่อนัตรายมากหากไม่เร่งหาแนวทางแกไ้ข 

  ปัญหาของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยงัขาดการเรียนรู้ใหเ้ท่าทนัในส่ือ จนท าให้ส่ือ
ท่ีควรจะเป็นประโยชน์กลบักลายเป็นอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจ เช่น เคยมีข่าวการถูกรังแกหรือ
ถูกหลอกผ่านทางอินเทอร์เน็ตจนท าให้เด็กคิดฆ่าตวัตาย ซ่ึงเร่ืองน่ีเกิดจากการท่ีเด็กคิดว่าโลกใน
อินเทอร์เน็ตคือประสบการณ์จริง แต่แทท่ี้จริงแล้วมีคนหลากหลายประเภทท่ีมิใช่จะแสดงความ
คิดเห็นโดยผา่นส่ือทางสังคมออนไลน์เป็นทางท่ีดีงามไปทั้งหมด จนท าให้ผูท่ี้เสพติดอินเทอร์เน็ต

                                                           

 2ส ำนกังำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน, รับมืออย่างไรเมื่อเด็กยุค
ใหม่เสพติดเซฟฟ่ี-ละเมอแชท, เขำ้ถึงเม่ือ 2 มีนำคม 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก http://seminar.qlf.or.th/ 
Seminar/Topic/31 
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อยา่งไร้ภูมิคุม้กนัจนเกิดผลกระทบทางความคิดท่ีอนัตราย เช่น กลายเป็นคนหลงใหลตวัเองมากข้ึน 
ข้ีอิจฉามากข้ึน มองโลกในแง่ร้าย ชอบสอดรู้ชีวิตคนอ่ืนๆ  เปิดเผยตนเองมากข้ึน หมกมุ่นอยูแ่ต่ใน
โลกไซค์เบอร์จนลืมโลกแห่งความเป็นจริง จมอยู่ในความทุกข์แบกโลกซึมเศร้า และทา้ยท่ีสุดคือ
หลงใหลยึดติดแบบอย่างชีวิตของผูอ่ื้นอนัเป็นกิเลสทางความคิด ขาดความพอเพียงในการใช้ชีวิต
  ศรีดา  ตนัทะอธิพานิช3 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทยกล่าวว่า นอกจากการ
สร้างภูมิความรู้ในการรู้เท่าทันส่ือแล้ว เราจะต้องเร่งสร้างส่ือท่ีสร้างสรรค์ส าหรับเด็กเพิ่มข้ึน 
เพราะว่าทุกวนัน้ีเด็กอยู่กบัส่ือตลอดเวลา โดยส่ือท่ีสร้างสรรค์คือส่ือท่ีตอ้งเสริมสร้างพฒันาการ 
สร้างนักอ่าน สร้างนกัคิด เปิดมุมมองใหม่และเติมเต็มจินตนาการ รวมทั้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
สร้างค่านิยม สร้างจิตส านึกท่ีดี ใหค้วามบนัเทิงหรือช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสาร และท าใหมี้เพื่อน ทั้งน้ี
การใชอิ้นเทอร์เน็ตหากใชใ้หอ้ยา่งถูกวธีิจะท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมหาศาล โดยเฉพาะในโรงเรียน 
สามารถเป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศ อีกทั้งเป็นเสมือนส่ือการ
สอนท่ีส าคญัท่ีช่วยให้เด็กและเยาวชนเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไดก้วา้งไกลมากยิ่งข้ึน และส่ือท่ีดีจะมี
การผนวกความสนุกสนานกบัวิชาการเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อเพิ่มความสนใจและสร้างการเรียนรู้ไดม้าก
ยิง่ข้ึน 

  สรุปสาเหตุท่ีเด็กและเยาวชนเล่นอินเทอร์เน็ตและส่ือออนไลน์เพิ่มมากข้ึนอาจเป็น
เพราะส่ือดงักล่าวสามารถให้พื้นท่ีกบัเด็กและเยาวชนไดอ้ย่างเต็มท่ี เช่น การเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น การแสดงตวัตนไดช้ดัเจน ซ่ึงทางตรงขา้มกบัไม่ค่อยมีการเปิดหรือให้โอกาสดงักล่าว
ได้แสดงออกในสังคมชีวิตประจ าวนัตั้ งแต่ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนของเด็กเหล่านั้ น ส่ิงเหล่าน้ี
ผูป้กครองและครูตอ้งปรับตวัให้รู้เท่าทนัโลกอินเทอร์เน็ตของเด็กๆ โดยการสอนให้เด็กเหล่านั้นได้
เปิดรับส่ืออย่างระมดัระวงั ตอ้งรู้จกัคิดแยกแยะ วิเคราะห์ และวิพากษ์ รู้จกัตั้งค  าถามก่อนวา่ความ
จริงของส่ือนั้นๆ เป็นไปไดห้รือไม่ และตอ้งช้ีน าให้เด็กรู้จกัใช้ส่ือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้
ถูกตอ้ง 
 1.3 เน็ตไอดอล 

  เน็ตไอดอล4 (Net Idol) เป็นค าสั้นจากค าวา่ ไอดอล ในโลกอินเทอร์เน็ต หรือคนดงั
ในออนไลน์  หรือหมายถึงคนธรรมดาท่ีกลา้ท าอะไรจนเป็นท่ีรู้จกับนอินเตอร์เน็ต ในยุคแรกๆ ของ
ค าว่า Net Idol นิยามไม่เหมือนสมยัน้ี ซ่ึงหมายถึงพวกบุคลิกหน้าตาสวยหล่อท่ีมีผูนิ้ยมชมชอบดี

                                                           

 3เร่ืองเดียวกนั. 
 4เดลินิวส์, อยากเป็น“เน็ต ไอดอล”, เขำ้ถึงเม่ือ 4 มีนำคม 2558, เขำ้ได้จำก http://www. 
dailynews.co.th/Content/IT/294669/ 
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มากมาย โดยการโพสต์รูปหรือแสดงตามเว็บไซต์ เว็บบอร์ดต่างๆ  โดยแสดงความถนัด
ความสามารถ หรือส่ิงท่ีตวัเองรัก ถา้คนดูเห็นแลว้ชอบจนเกิดกระแสนิยม มีผูเ้ขา้ชมมากดแชร์ (การ
แบ่งปัน) กดไลค ์(ถูกใจ, ช่ืนชอบ) บอกต่อ ท าใหมี้ช่ือเสียงในชัว่ขา้มคืน หรืออาจไม่ทนัขา้มคืนคนก็
พดูกนักระจายได ้จนมีแฟนคลบัจ านวนมากหลายคน จนไดม้าเป็นดาราเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 

  เน็ตไอดอล ค่อนขา้งมีความหลากหลายในการน าเสนอ ไม่ไดจ้  ากดัแค่คนหน้าตา
สวย และหล่อ บุคลิกดีเท่านั้น มีหลายคนอาศยัจากการศลัยกรรมท าให้สวยข้ึน แลว้แสดงตนเป็น
เช่ียวชาญทางดา้นความงามเพื่อให้คนติดตามไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว บางคนนิยมแสดงลกัษณะการให้
ความรู้ เช่น สอนร้องเพลง เล่นดนตรี สอนแต่งหน้าท าผม มีไม่น้อยท่ีอาศยัการแสดงตลกขบขนั 
เป็นจุดดึงดูดความสนใจ และมีจ านวนมากเป็นท่ีนิยมจากการโชวค์วามเซ็กซ่ี เป็นพริตต้ี สร้างยอด
ไลคใ์หแ้ฟนคลบัหนุ่มๆ ไดติ้ดตาม เป็นหม่ืนเป็นแสนไลคไ์ดใ้นเวลาไม่นาน ข้ึนอยูก่บัความสามารถ 
และวธีิดึงออกมาตอบสนองความตอ้งการ 
  โซเชียลมีเดีย นอกเหนือจากข่าวสาร ขอ้มูลท่ีถูกแชร์กนัอย่างเปิดเผย มีทั้งเร่ืองดี 
ไม่ดี นัน่ คือเร่ืองของการสร้างภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นท่ียอมรับ เป็นท่ีนิยมชมชอบผา่นโซเชียลมีเดีย หรือ
ท่ีในช่ือว่า “เน็ตไอดอล” ก็เกิดข้ึนมามากมาย เช่น บรรดาหนุ่มหล่อ สาวสวยหน้าตาดี ท่ีมกัแชร์
รูปภาพไลฟ์สไตล์ผ่านอินสตาแกรม หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ จนมีผูค้นผ่านไปเห็นเขา้แล้วช่ืนชอบ
สไตล์ หรือความสวยงาม หล่อ น่ารัก แลว้ก็กดไลค์ คอมเมนต์ (การวิจารณ์) รูปภาพ ยิ่งมียอดไลค์
ช่ืนชม ติดตามมาก ก็ยิ่งมีคนรู้จกัมากข้ึน ถา้เป็นเน็ตไอดอลท่ีน่ารักวางตวัเหมาะสม ก็ไม่สร้างปัญหา
ต่อสังคม แต่เน็ตไอดอลอีกประเภทหน่ีงท่ีพบและวติกกงัวลแทนเยาวชนไทย ก็คือประเภทโพสตรู์ป
ภาพท่ีโชวรู์ปร่างตวัเองในอิริยาบถ โป๊ เปลือย จากคนธรรมดากลายเป็นดงัชัว่ขา้มคืน มีแฟนคลบั
ลน้หลาม อยา่งท่ีเราไดย้นิตามข่าวนัน่ จึงเป็นประเด็นท่ีสร้างปัญหาส าคญัของสังคมไทยใหม้ากข้ึน  

 1.4 เซลฟ่ี 

  การเซลฟ่ี เป็นวิธีการแสดงออกทางกระแสเป็นท่ีนิยมของผูค้นทางสังคมปัจจุบนั
อย่างมำก เซลฟี 5 ( Selfie) คือการถ่ายตนเองจากกล้องท่ี ติดกับกล้องดิ จิทัล หรือกล้องใน
โทรศพัท์มือถือ เม่ือถ่ายแล้วมกัจะแบ่งปันหรือแสดงโชว์ลงบนบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ ภาพถ่ายเซลฟีส่วนใหญ่จะดูประจบสอพลอและดู
ไม่เป็นทางการ ภาพถ่ายเซลฟี มกัถ่ายจากการถือกลอ้งและยืน่แขนไปจนสุด หรือยืน่ไปทางกระจก 

                                                           

 5วกิิพีเดีย, เซลฟ่ี, เขำ้ถึงเม่ือ 7 มีนำคม 2558, เขำ้ไดจ้ำก http://th.wikipedia.org/wiki/เซลฟ่ี 
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   Oxford Dictionaries6 จัดให้Selfie ให้เป็นค าศัพท์แห่งปีค.ศ. 2013 (Word of the 
Year 2013) หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงถ่ายภาพตวัเอง เพื่อน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ภาพท่ีถ่ายตวัเอง โดยใช้ สมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือ กล้อง
คอมพิวเตอร์ (Webcam) และเผยแพร่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) โดยมีผูนิ้ยมใช้ ค  า
ว่า Selfie เพิ่มข้ึนทัว่โลกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เร่ิมใช้คร้ังแรกในปี พ.ศ.
2545 ท่ีประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2547 ค าวา่ Selfie ถูกน ามาใชค้ร้ังแรกในเวบ็ไซต ์Flicker 
  จากการท่ีผูว้ิจยัไดมี้โอกาสสัมผสัและสอบถามเด็กและเยาวชนท่ีเป็นนกัศึกษาของ
วิทยาลยัช่างศิลปท่ีมีประสบการณ์กบัการชอบถ่ายตนเองหรือเซลฟ่ีนั้น ส่วนใหญ่มกันิยมถ่ายกนั
ดว้ยเหตุผลท่ีว่า ปัจจุบนัการพฒันาทางเทคโนโลยีสะดวกและง่ายต่อการน าเสนอผลงานจากกลอ้ง
ถ่ายรูปท่ีเป็นสมาทร์โฟนผ่านโปรแกรมประยุกต์หรือท่ีเรียกว่า “ แอปพลิเคชัน” (Application) 
สามารถตกแต่งภาพไดส้ าเร็จรูป ให้ดูสวยงามเกินกวา่ธรรมชาติจริงดว้ยเทคนิคการปรุงแต่งของแสง
หรือสีสรรต่างๆ ให้ออกมาพึงพอใจในบุคลิกของตนเองไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว ไม่ตอ้งผา่นกระบวน
สร้างภาพดว้ยทกัษะฝีมือของตนเองให้ยุ่งยากอีกต่อไป ส่ิงเหล่าน้ีผูว้ิจยัมีขอ้คิดเห็นส่วนตวัวา่ อาจ
เป็นส่วนหน่ึงของปัญหาทางด้านการศึกษาวิชาศิลปะไดโ้ดยทางตรงหรือทางออ้มทางด้านทกัษะ
ของเด็กและเยาวชนไทยท่ีเป็นนกัศึกษาศิลปะในสังคมปัจจุบนัน้ี 

  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต7 กล่าววา่หากเยาวชนไทยเป็นผูท่ี้ขาดความมัน่ใจ จะท า
ให้ไม่กล้าลงมือท าส่ิงใหม่ในชีวิต มกัท าตามคนอ่ืน เป็นผูล้อกเลียนแบบ หรือท าซ ้ าๆ ในส่ิงท่ีท า
มาแลว้ พฒันาตนเองยาก มีผลต่อการพฒันาประเทศในอนาคต ท าให้จ  านวนผูน้ านอ้ยลง ครอบครัว
ขาดเสาหลกัท่ีมัน่คง โอกาสการสร้างหรือพฒันานวตักรรมสร้างสรรคต์่างๆ เป็นไปไดย้ากข้ึน ส่วน
วิธีป้องกันการเสพติดเซลฟ่ี และการสร้างความมั่นใจตัวเองบนโลกความเป็นจริง ต้องให้
ความส าคญักบัคนรอบขา้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มจริงในชีวิตประจ าวนั หากิจกรรมยามวา่งท ากบัคนใน
ครอบครัว เพื่อนๆ เช่น ออกก าลงักาย ดูหนงั ฟังเพลง และขอ้ส าคญัให้ยอมรับในความแตกต่างของ
คน ท่ีไม่เท่ากนั ไม่เหมือนกนั และท่ีส าคญัตอ้งฝึกความอดทนให้กบัตวัเอง เพราะการถ่ายเซลฟ่ีไม่
สามารถท่ีจะท าไดต้ลอดเวลา คร้ังไหนท่ีท าไม่ไดต้อ้งยอมฝืนใจท่ีจะไม่ท า หากผา่นจุดนั้นไปไดใ้น
คร้ังต่อ ๆ ไป ก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมการถ่ายเซลฟ่ีไดเ้ช่นกนั 

                                                           

 6เร่ืองเดียวกนั. 
 7Olympus27, เซลฟี (Selfie) คอือะไร, เขำ้ถึงเม่ือ 2 มีนำคม 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก 
http://www.oknation.net/ blog/olympus27/2014/05/22/entry-1 
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 สรุปจากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บมา คือความมัน่ใจในตวัเองเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
คนทุกคน เพราะจะท าให้คนพอใจในตวัเอง มีความสุข มีสมาธิ ไม่กงัวล ไม่ตกอยู่แต่ในห้วงกิเลส
ของการเรียกร้องความสนใจจากคนอ่ืนๆ กลา้ท าในส่ิงใหม่ท่ีถูกตอ้ง สร้างความเป็นผูน้ า กลา้เผชิญ
ความจริง มีบุคลิกภาพดีเป็นมิตรกบัคนทุกคน แต่เม่ือขาดความมัน่ใจในตนเองแลว้ จะส่งผลให้เกิด
ความกงัวล ลงัเล ชีวิตไม่มีความสุข จนนานวนัเขา้อาจมีความผิดปกติทางอารมณ์ไดง่้าย เช่น เครียด 
หวาดกลัวหวาดระแวง มกัอิจฉา ชอบจบัผิดคนอ่ืน โรคซึมเศร้า ชอบท าพฤติกรรมแปลกๆ ท่ีมี
ลกัษณะตรงขา้มกบัความมัน่ใจตวัเอง เช่น การแต่งกาย การใชค้  าพูดค าจา หรือการประชดชีวิต จน
อาจตอ้งไปหมกมุ่นกบัส่ิงมึนเมา ยาเสพติด หรือส่ิงเส่ือมโทรมอ่ืนๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสืบเน่ืองมาจาก 
การหลงตนเองบนมายาของส่ือสังคมออนไลน์ ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัได้รับขอ้มูลจากภาค
เอกสาร และจากการสังเกตพฤติกรรมของผูค้นในสังคมปัจจุบนั โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนท่ีพบ
เห็นทั่วไปทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษาภายใต้ต้นสังกัดท่ีผูว้ิจยัได้ปฏิบัติหน้าท่ีและรับ
มอบหมายคอยควบคุมดูแลการเรียนการสอนในช่วงชั้นของอายุระหว่าง 15-18 ปี รวมถึงนกัเรียน 
นกัศึกษาท่ีเลยผ่านช่วงชั้นหรือส าเร็จการศึกษาไปแลว้ก่อนหน้าน้ี จนเยาวชนเหล่านั้นไดก้า้วเขา้สู่
สังคมผูใ้หญ่ในวยัท างานแล้วในปัจจุบนัก็ตาม แล้วน ามาสังเคราะห์ประกอบกบัปัจจยัต่างๆ ทาง
สังคม และน าขอ้มูลบางส่วนจากบุคคลท่ีจงใจให้ปรากฏอยูบ่นส่ือทางสังคมออนไลน์ มากลัน่กรอง
การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ทางงานศิลปกรรม สามารถสะทอ้นสภาพทางสังคมทั้งในแง่มุม
บวกหรือลบ ไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์เป็นรูปธรรมและเชิงก่ึงนามธรรมของโครงการศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

 

 
 
ภาพท่ี 1  ภาพแสดงตวัอยา่งรูปแบบการเซลฟ่ี 
ท่ีมา: Google, เซลฟ่ี, เขา้ถึงเม่ือ 4 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/search?q=
เซลฟ่ี 
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 1.5 บทบาททางความคิดและการแสดงออกเชิงศิลปะต่อสังคม    
  ยอ้นไปในประวติัศาสตร์ก่อนหนา้น้ีเพียงไม่ก่ีร้อยปี รูปแบบศิลปกรรมของซีกโลก
ตะวนัตกมีแนวคิดแห่งความศรัทธาในศาสนา และการเทิดทูนเกียรติของชนชั้นกษตัริย ์หรือนกัรบ
อย่างเด่นชดั แสดงถึงสภาพบา้นเมืองท่ีมีการปกครองกนัอยา่งมีระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่กนั
อย่างมีความสุข เม่ือเกิดความเป็นอยู่ท่ีสุขสบายกนัมาก จึงก่อให้เกิดยุคร็อคโกโกในฝร่ังเศสและ
บาร็อคในอิตาลี อนัเร่ิมมีความหรูหรา ฟุ่มเฟือย เน้นรับใช้ผูค้นสังคมชั้นสูง มองเร่ืองความเช่ือ
ศาสนาท่ีเป็นสุทรียะทางกายภาพมากกว่าความศรัทธาทางจิตใตส้ านึก เม่ือตราบใดมนุษยมี์ความ
เจริญอยูดี่มีสุขแลว้นั้น สภาวะการโหยหาถึงส่ิงอ านวยความสะดวกสบายฟุ้งเฟ้อยอ่มปรากฏตามมา 
  ความฟุ้งเฟ้อทางสังคมในประวติัศาสตร์ของซีกโลกตะวนัตกขณะนั้น ได้เกิด
ช่องว่างอนัชัดเจนระหว่างชนชั้นของคนในสังคมอย่างชดัเจน ซ่ึงตามมาดว้ยเหตุการณ์การปฎิวติั
การปกครองของประเทศฝร่ังเศสโดยประชาชนได้ส าเร็จ ในเวลาต่อมาความรุนแรง โหดร้ายจึง
ปรากฏข้ึนในผลงานศิลปกรรมในยคุโรแมนติคในช่วงเวลานั้นโดยศิลปินจะเนน้เร่ืองราวท่ีสะเทือน
ใจจากเหตุการณ์ดงักล่าว การท าร้าย การลงโทษ ประหารชีวิต การกอบกูเ้สรีภาพในหมู่สังคมท่ีเกิด
ความวุ่นวายในยุคนั้น ภาพท่ีแสดงออกถึงความโศกเศร้าหดหู่ สร้างความหม่นหม่อง สะเทือน
อารมณ์ และทา้ยท่ีสุดศิลปินเร่ิมเบ่ือหน่ายการถ่ายทอดชีวติในสังคมเมือง จึงมีแนวความคิดท่ีจะกลบั
เขา้สู่วิถีธรรมชาติในชนบท แลว้จึงถ่ายทอดเร่ืองราวในงานศิลปกรรมแบบเรียบง่าย สะทอ้นความ
เป็นอยูแ่บบการเกษตรวถีิชีวติแห่งความเป็นจริง  
  ส าหรับประเทศไทยการไดเ้อาอิทธิพลของศิลปะตะวนัตกเขา้มาเป็นไปในลกัษณะ
ยอ้นยคุยอ้นสมยัไม่ตรงกบัความเคล่ือนไหวของศิลปะในยโุรปในขณะนั้น อิทธิพล ตั้งโฉลก8 กล่าว
วา่เราเร่ิมตน้โดยรับเอาศิลปะแบบ “เหมือนจริง” ซ่ึงเม่ือพิจารณาเขา้ไปในรายละเอียดแลว้ เป็นการ
ผสมผสานแบบอย่าง (Style) ของศิลปะยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยา (Renaissance) บาโรก (Baroque) 
และนีโอ-คลาสสิค (Neo-Classic) รวมทั้งศิลปะท่ียดึระเบียบกฎเกณฑแ์ห่งความงามและเคร่งครัดใน
หลกัวชิา (Academic Art) ท่ีไดก้ลายเป็นศิลปะในอดีตไปแลว้ส าหรับยโุรป และในขณะเดียวกนันั้น 
ยุโรปก็เขา้สู่ยุค “ศิลปะสมยัใหม่” ท่ีเป็นความเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงของการเขา้สู่ยุคใหม่แห่ง
ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะสมยัใหม่น้ีเป็นยุคของลัทธิศิลปะส าคญัของ
ศตวรรษท่ี 20 ท่ีเรียกว่า โมเดิร์นนิสม์ (Modernism) ซ่ึงประกอบไปด้วยลัทธิศิลปะย่อยๆ ต่างๆ 
เกิดข้ึนอีกมากมาย อาทิเช่น ลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม ์(Impressionism) ลทัธิโพสอิมเพรสชัน่นิสม ์(Post 

                                                           

 8อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง (กรุงเทพฯ:  
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนพบัลิซซ่ิง, 2550), 20. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

 

Impressionism) ลัท ธิ คิวบิสม์  (Cubism) ลัท ธิ ฟิ ว เจอ ร์ริสม์  (Futurism) ลัท ธิ เซอร์เรียวลิสม ์
(Surrealism) และลทัธิแอบ๊สแตร็ก (Abstract) เป็นตน้ 

  ช่วงปลายทศวรรษท่ี 60 ต่อเน่ืองกบัตน้ทศวรรษท่ี 70 ไดเ้กิดปัญหาทางสังคม และ
การเมืองในสหรัฐอเมริกาและส่วนอ่ืนๆ ของโลกเช่น สงครามเวียดนาม ปัญหาเร่ืองการเหยียดผิว
ก่อให้เกิดการเดินขบวน การจราจล ความเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิสตรี สิทธิรักร่วมเพศท่ีรวมพลงั
การเรียกร้องมากข้ีน เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่ของวงการศิลปะ ส่งผลต่อกระทบต่อความเช่ือ
และความคิดของศิลปินท่ีเช่ือมโยงมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ี
ต่อมาศิลปินยอ้นกลับไปหาธรรมชาติ แผ่นดิน ป่าเขา ในงาน เอิร์ธ อาร์ต (Earth Art) ในขณะท่ี
ศิลปินอีกกลุ่มมองกลบัเขา้หาร่างกายของมนุษยเ์อง รวมทั้งสร้างกิจกรรมเวลา และสถานท่ีเป็น
ปัจจัยส าคัญในงาน บอด้ี อาร์ต (Body Art), เพอร์ฟอร์มานซ์ (Performance Art) ศิลปะมุ่งเน้น
เร่ืองราวของชีวิต เน้ือหาส่วนตวั และจิตวิทยา ปัจจุบนัภาษาทศันศิลป์ไดถู้กเปล่ียนแปลง พฒันาไป
ตามยุคกระแสโลกาภิวตัน์ ศิลปินไดก้้าวขา้มขอ้จ ากดัหนีหลุดออกจากกรอบการสร้างสรรค์ตาม
ขนบเดิมๆ ใช้ส่ือทุกชนิดผสมผสานเข้ามาเพื่อขยายพลังแห่งการแสดงออกของทัศนศิลป์ให้มี
ศกัยภาพสูงยิ่งข้ึนๆ เพื่อการแข่งขนักบัศิลปะประเภทอ่ืนๆ และเพื่อแข่งกบักิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ 
ดึงดูดความสนใจของสาธารณชนให้ได้มากยิ่งข้ีน ทศันศิลป์ในยุคโมเดิร์นนิสม์ส่วนใหญ่ยงัเป็น
ศิลปะวตัถุท่ีส าเร็จรูปน่ิงๆ ช้ินเดียว รอคอยให้ขนยา้ยไปติดตั้งแสดงท่ีไหนก็ได ้และรอคอยผูดู้ให้มา
ดูเองอย่างถ่อมตนและน่ิงสงบ แต่พอมาถึงยุคโพสท์โมเดิร์นนิสม์ศิลปะปรับเปล่ียนท่าทีทั้งหมด 
ศิลปะในยุคน้ี “รุก” เขา้หาผูดู้ ดึงดูดผูดู้ ท  าให้พื้นท่ีของผูดู้ รวมทั้งตวัของผูดู้เองกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของผลงานศิลปะ เท่านั้นยงัไม่พอ ศิลปะรุกคืบเขา้ไปหาโลกเขา้หาชีวิตจริงจนดูเหมือนวา่ทุกส่ิงทุก
อยา่งเป็นศิลปะได ้คนทุกคนเป็นศิลปินได ้ศิลปะกบัชีวติไม่อยากแยกออกจากกนัไดอี้กแลว้9 

 
2. อทิธิพลทำงรูปแบบในกำรสร้ำงสรรค์ศิลปกรรม 

 2.1 ศิลปะลทัธิฟิวเจอร์ริสม์ (Futurism) 
 ศิลปนิพนธ์โครงการน้ีผูว้ิจยัไดรั้บอิทธิพลจากการสร้างสรรค์ดา้นวิธีการน าเสนอ

ดา้นรูปแบบการวางรูปทรงท่ีเหล่ือมหรือทบัซ้อนกนั ให้เกิดการลวงตาและสร้างความรู้สึกต่อการ
เคล่ือนไหวของรูปทรงจากศิลปะลทัธิฟิวเจอร์ริสม ์(Futurism) สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของผลงานของ
ผูว้ิจยัท่ีมีวตัถุประสงคใ์ห้เกิดมิติการลวงตาและพร่ามวัในภาพ เพื่อสะทอ้นแนวคิดถึงความจริงและ
ความลวงต่อส่ือทางสังคม ศิลปะลทัธิฟิวเจอร์ริสม์น้ี สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงขบวนการถ่ายทอดโดย

                                                           

 9เร่ืองเดียวกนั. 
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ใช้ทศันธาตุทางศิลปะได้อย่างชัดเจนและประสบผลส าเร็จ และน ามาเป็นแนวทางเพื่อพฒันาต่อ
ผลงานศิลปกรรมในโครงการน้ี 

 ศิลปินฟิวเจอร์ริสมป์ฏิบติังานกบัส่ือศิลปะทุกชนิด ไม่วา่จะเป็นงานดา้นจิตรกรรม 
ประติมากรรม เซรามิก งานออกแบบกราฟฟิก งานออกแบบอุตสาหกรรม งานออกแบบตกแต่ง
ภายใน การละคร แฟชั่น ส่ิงทอ วรรณกรรม ดนตรี สถาปัตยกรรม นอกจากน้ียงัแสดงออกเป็น
ตน้แบบในภาพยนตร์และวฒันธรรมเชิงพาณิชยส์มยัใหม่จ านวนมาก จิตรกรรมฟิวเจอร์ริสม์ไดรั้บ
อิทธิพลทางรูปแบบมาจากลทัธิคิวบิสม ์แต่ผลงานจิตรกรรมฟิวเจอร์ริสมแ์ตกต่างกนัในส่วนเน้ือหา
เร่ืองราวและวิธีปฏิบติัจากบรรดาผลงานคิวบิสม์ของ Picasso, Braque และ Gris อย่างมาก แมจ้ะมี
ผลงานรูปแบบภาพเหมือนตวับุคคลในแนวฟิวเจอร์ริสท ์อยา่งเช่น Boccioni และ Severini ยงัคงใช้
วธีิการกระจายและปัดป้ายสีดว้ยฝีแปรงท่ีสั้นเป็นจงัหวะซ ้ าไปมา แนวคิดของศิลปินกลุ่มน้ีจะปฏิเสธ
ลทัธิความเช่ือเก่ียวกบัอดีตและการเลียนแบบของเก่าทั้งหมด แต่ให้การยกยอ่งความคิดริเร่ิมใหม่ๆ 
เมินเฉยต่อการส่อเสียดของนักวิจารณ์ศิลปะ พวกเขากบฎต่อความกลมกลืนและรสนิยมท่ีดีของ
ศิลปกรรมในรูปแบบและเน้ือหาเร่ืองราวเดิมๆ ของงานศิลปะก่อนหน้านั้น แต่จะให้การยกย่อง
ความรุ่งโรจน์ของวทิยาศาสตร์ท่ีก าลงัเจริญรุ่งเรืองมากของสังคมเมืองในขณะนั้น พวกเขาช่ืนชมกบั
ความเร็ว เทคโนโลย ีรถยนต ์เคร่ืองบิน และเมืองอุตสาหกรรม ลทัธิฟิวเจอร์ริสมมี์อิทธิพลอยา่งมาก
ต่อความเคล่ือนไหวต่างๆ ทางด้านศิลปะของคริสศตวรรษท่ี 20 รวมทั้ ง Art Deco, Vorticism, 
Constructivism, Surrealism และ Dada10  

 
 
 

                                                           

 10สมเกียรติ ตั้งนโม, 100 ปีลทัธิฟิวเจอร์ริสม์: ลัทธิศิลปะแห่งการท าลาย 
(Futurism100), เขำ้ถึงเม่ือ 3 มีนำคม 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก http://v1.midnightuniv.org/midnighttext/ 
0009999758.html 
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ภำพท่ี 2  ผลงำน Dynamism of a Dog on a Leash  (1912) ของ จิอำโคโม  เบลลำ (Giacomo Balla) 
ท่ีมำ: Wikipedia, Dynamism of a Dog on a Leash, เข้ำถึงเม่ือ 7 มีนำคม 2558, เข้ำถึงได้จำก 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Giacomo_Balla,_1912 ,_Dinamismo_di_un_Cane_al_Guinzagli
o_(Dynamism_of_a_Dog_on_a_Leash),_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg 
 

 ภำพของเบลลำ (Balla) น้ีแสดงใหเ้ห็นถึงควำมเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลำ 
ภำพแสดงใหเ้ห็นสุนขัตวัหน่ึงท่ีเนน้กำรเคล่ือนท่ีของรูปขำ หำงและสำยจูง รวมถึงเทำ้คนจูงท่ีก ำลงั
เดินอยู ่ถูกเพิ่มจ ำนวนข้ึนซ ้ ำๆ เป็นปริมำณมำกในลกัษณะเคล่ือนไหวแบบทบัซ้อนกนั ใหเ้กิดสภำพ
ลวงตำแก่ผูช้ม ในเชิงเทคนิคของจิตรกรรม โดยใชว้ธีิกำรเพิ่มปริมำณหรือกำรซ ้ ำของรูปทรงอยำ่ง
สม ่ำเสมอ รูปทรงและเน้ือหำหำของภำพดงักล่ำว จะแสดงควำมสั่นสะเทือนและเคล่ือนท่ีไดอ้ยำ่ง
รวดเร็วในขอบเขตของงำนจิตรกรรมสองมิติ 
 

 
 
ภำพท่ี 3  ผลงำน Into the Future ของ จิอำโคโม  เบลลำ (Giacomo Balla)  
ท่ีมำ: Tananya0023, ยุคศิลปะหลงัสงครามโลกคร้ังที ่1, เขำ้ถึงเม่ือ 2 มีนำคม 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก 
http://nantananya33.blogspot.com/2012_12_01_archive.html 
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2.2 ศิลปะป๊อบอาร์ต (Pop Art) 
 ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีไดรั้บอิทธิทำงควำมคิดและรูปแบบจำกศิลปะป๊อบอำร์ต โดยกำร

น ำเน้ือหำเร่ืองรำวท่ีปรำกฏข้ึนในสังคมขณะนั้นมำน ำเสนอเป็นผลงำนทศันศิลป์ ซ่ึงมีแนวคิดและ
วธีิกำรน ำเสนอของผลงำนท่ีสำมำรถน ำมำพฒันำต่อผลงำนของผูว้จิยัไดใ้นโครงกำรน้ี 

 ศิลปะป๊อบอำร์ต  ห รือ  ศิลปะประชำนิ ยม เกิด ข้ึน ช่วง 1960 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ด้วยกำรสร้ำงภำพยนตร์ฮอลลีวูดเป็นก่อให้เกิดดำรำแฟชั่น กำรโฆษณำ และเพลง
ประกอบ ซ่ึงล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนรุ่นใหม่ไปทัว่ทั้งโลก ศิลปินกลุ่มน้ีน ำเสนอศิลปะท่ี
สะท้อนพลังสภำพแท้จริงของสังคมปัจจุบนัตำมควำมรู้สึกควำมเข้ำใจของสำมญัชนทั่วไป ใน
ชั่วขณะหน่ึง เวลำหน่ึง เป็นศิลปะท่ีเก่ียวกับควำมชุลมุนวุ่นวำยของสังคมอันรวดเร็วต่อกำร
เปล่ียนแปลงแบบวนัต่อวนั โดยสร้ำงข้ึนจำกส่ิงแวดลอ้มของชีวติประจ ำวนั เป็นกำรแสดงควำมรู้สึก
ของประสบกำรณ์ท่ีพบเห็นของศิลปินในช่วงบริบททำงสังคมท่ีก ำลังเป็นท่ีนิยมขณะนั้น น ำมำ
ถ่ำยทอดเร่ืองรำวน ำเสนอมีแตกต่ำงกนัไป เช่น เร่ืองเก่ียวกบัดำรำยอดนิยม เขียนภำพโฆษณำ เร่ือง
ง่ำยๆ ใกลต้วัจึงท ำให้คนบำงกลุ่มปฏิเสธแนวทำงงำนรูปแบบน้ีวำ่ ฉำบฉวย เพรำะเป็นควำมนิยมแค่
ชั่ววนัชั่วคืน ต่ืนเตน้ ฮือฮำ พกัหน่ึงก็จำงหำย แต่ศิลปินกลุ่มน้ีกบัมำโตต้อบไปว่ำ ป๊อบอำร์ตคือ
ศิลปะแน่นอน เพรำะผลงำนนั้นสำมำรถกระตุน้ให้เรำตอบสนองทำงควำมรู้สึกอยำ่งนั้น ท่ีจริงแลว้ 
ส่ิงท่ีเรำรู้ว่ำเป็นศิลปะคือ ส่ิงท่ีศิลปินสร้ำงสรรค์ พวกเขำมีควำมเช่ือเก่ียวกับสุนทรียภำพว่ำ 
สุนทรียภำพ คือควำมรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภำพต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในโลกของอุตสำหกรรม โลกชนบท 
และโลกเศรษฐกิจ ศิลปินพยำยำมตอบสนองโลกท่ีแวดลอ้มภำยนอกเหล่ำน้ีโดยแสดงควำมรู้สึกดว้ย
ภำพ ศิลปะประเภทน้ีพฒันำข้ึนในช่วงปลำยของปีทศวรรษ 1950 ในนิวยอร์ก ซ่ึงมีศิลปินส ำคญัๆอยู่
หลำยคน เช่น แจสเปอร์จอห์น (Jasper John), โรเบิร์ต เรำส์เชนเบิร์ก (Robert Rouscheuberg)  และ 
แอนด้ี วอร์ฮอล (Addy Warhol) เป็นตน้ ศิลปินเหล่ำน้ีถือว่ำเป็นศิลปินกลุ่มก้ำวหน้ำในยุคนั้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกนักบัแนวคิดของงำนศิลปนิพนธ์ชุดน้ี11   

 

                                                           

 11วกิิพีเดีย, Marilyn, เขำ้ถึงเม่ือ 2 มีนำคม 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก http://en.wikipedia. org/ 
wiki/Marilyn_Diptych 
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ภำพท่ี 4  ภำพศิลปินแอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol) 
ท่ีมำ: Minox35, Andy Warhol mit seiner Minox 35 EL, เขำ้ถึงเม่ือ 5 เมษำยน 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก 
http://gsteinbach.de/Andy%20Warhol.jpg 
 

 แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol 1928-1987) เป็นศิลปินชำวอเมริกนั เป็นนักเขียน 
นกัประพนัธ์บทเพลง ผูส้ร้ำงภำพยนตร์ รวมทั้งนักแสดง เขำเป็นหน่ึงในผูน้ ำกลุ่มศิลปะแนวป็อป
อำร์ต (Pop Art) ท่ีประสบควำมส ำเร็จอยำ่งมำกจนไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของงำน
แนวน้ี รูปแบบผลงำนมีลกัษณะเหมือนจริงหรือสัจนิยมแนวใหม่ ผสมดำดำแนวใหม่ (New Realism 
and Neo Dada) เป็นศิลปะท่ีมีพื้นฐำนมำจำกพำณิชยศิ์ลป์ ผลงำนของเขำจะมีเอกลกัษณ์ท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงอ ำนำจในกำรผลิตของระบบทุนนิยม และกำรผสมผสำนระหวำ่งสีสันอนัหลำกหลำยกบัส่ิงท่ี
เห็นไดใ้นชีวิตประจ ำวนั เช่น บุคคลส ำคญัหรือสินคำ้ในสมยันั้น คนดงัในวงกำรบนัเทิง ภำพของ
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีเป็นท่ีนิยม อำหำรท่ีนิยมของประชำชน และกำรโฆษณำซ่ึงก ำลงัเจริญรุ่งเรือง
เป็นอย่ำงมำในช่วงยุค 60 ผลงำนท่ีโด่งดงัหลำยช้ินของเขำใช้เทคนิคกำรพิมพ์ซ ้ ำๆ โดยเทคนิคท่ี
เรียกวำ่ ซิลก์สกรีน (Silk Screen Printing) หลงัจำกกำรประสบควำมส ำเร็จในงำนวำดภำพประกอบ 
งำนของแอนดีมีหลำยประเภทตั้งแต่งำนมีเดียไปจนถึง ภำพเขียน ภำพจิตรกรรม ภำพพิมพ ์ภำพถ่ำย 
ประติมำกรรม ภำพยนตร์ และดนตรี นอกจำกน้ีเขำยงัเป็นศิลปินรุ่นแรกๆ ท่ีน ำเอำคอมพิวเตอร์มำใช้
ในงำนศิลปะดว้ย แมใ้นช่วงระยะหลงัของชีวิตวอร์ฮอล จะไม่ค่อยท ำงำนศิลปะออกมำมำกนกั แต่
เขำก็ยงัคงมีงำนในดำ้นอ่ืนๆ ออกมำให้เห็นอยูอ่ยำ่งต่อเน่ือง เช่น งำนโฆษณำ หรือ งำนภำพยนตร์ท่ี
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ได้เป็นนักแสดงรับเชิญต่ำง ๆ และเม่ือหลังจำกกำรแสดงงำนคร้ังสุดท้ำยในยุโรป เม่ือกลับมำ
นิวยอร์กไดร้ะยะหน่ึง แอนดีก็เสียชีวติลงในปี 198712 

 

 
 

ภำพท่ี 5  ภำพผลงำน The Two Marilyns ของ แอนดี วอร์ฮอล 
ท่ีมำ: Pop pop, Andy Warhol, เขำ้ถึงเม่ือ 9 มีนำคม 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก https://popuspopart. 
wordpress.com/  

 
 ภาพ The Two Marilyns  (1962) ซิลก์สกรีนบนผา้ใบ ขนาด 55×65 ซม. ปัจจุบนั

เป็นสมบติั ของเอกชน ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นอีกภาพท่ีโด่งดงัของวอร์ฮอล โดยน าเอาภาพ  
มาริลิน มอนโร ดาราสาวผูมี้ช่ือเสียงในขณะนั้นมาระบายบนผา้ใบ สีท่ีแตกต่างแสดงให้เห็นถึง
มุมมองท่ีต่างไป วอร์ฮอล ไดแ้สดงแนวคิดใหด้าราสาวเป็นท่ีจบัตอ้งไดแ้ก่ชาวอเมริกนั 
 

                                                           

 12เร่ืองเดียวกนั 
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ภำพท่ี 6  ภำพผลงำน Campbell's Soup Cans ของ แอนดี วอร์ฮอล 
ท่ีมำ: Por Cris Imageria, Campbell’s e Andy Warhol, เข้ำถึงเม่ือ 2 เมษำยน 2558, เข้ำถึงได้จำก 
http://www.imageriacomunicacao.com.br/arte/campbells-e-andy-warhol/#.VaNiqfm8PGc  
 

ภำพซุปกระป๋อง เป็นภำพของซุปกระป๋องยี่ห้อแคมป์เบล สะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตของชำวอเมริกันสมัยนั้ น แอนดี วอร์ฮอล ให้แนวคิดถึงบทบำทของอำหำรกระป๋องมี
ควำมส ำคญัในกำรด ำรงชีพในสังคมยคุนั้น  

2.3 ศิลปะวดิีโออำร์ต (Video Art) 
 ช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 วิดีโอกลายเป็นส่ือท่ีคนไทยได้คุ้นเคย วิดีโอกลายเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีทุกคนรู้จกัดี ทั้งน้ีรวมกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอลและกลอ้งแบบโทรศพัท์มือถือกบัเคร่ือง
บนัทึกภาพวดีิโอคาสเซทต์ท่ีมีตามบา้นอุปกรณ์โทรทศัน์วงจรปิดตามอาคารสถานท่ีสาธารณะต่างๆ 
อุปกรณ์วิดีทศัน์ท่ีมีการผลิตจ าหน่ายทัว่ไปและมีหลากหลายระดบัราคาท่ีสามารถให้ผูบ้ริโภคไดมี้
โอกาสทดลองสร้างสรรคผ์ลงานส่วนตนไดอ้ยา่งมีความสุข ภาพเคล่ือนไหวท่ีฉายอยูใ่นพิพิธภณัฑ์
หรือหอศิลป์ในรูปแบบศิลปกรรมของศิลปินไทย ซ่ึงสามารถขวนขวายและสัมผสัไดไ้ม่ยากล าบาก
นกั ดว้ยท่ีวา่มีสถาบนัการศึกษาศิลปะในบา้นเรามีจ านวนไม่น้อยท่ีเปิดเป็นหลกัสูตรวิชาหลกัและ
วชิาเสริมของการศึกษาหลายระดบัช่วงชั้นของนกัเรียนนกัศึกษา 

 นบัตั้งแต่ทศวรรษ 40 และ 50 สถานีโทรทศัน์ต่างๆ ทั้งของเอกชนและสาธารณะ
ได้ผลิตรายการส าหรับผู ้ชมทั่วยุโรปและอเมริกา ภาพเคล่ือนไหวและการเปล่ียนถ่ายทาง
อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นรูปแบบของส่ือท่ีมีผูท้ดลองท าอยา่งเผยแพร่เม่ือวิดีโอเขา้มาอยูใ่นบริบทของ
ศิลปะในปลายทศวรรษ 1960 เร่ืองของภาพยนตร์จึงหมายถึงการรับรู้ของผูช้ม ท่ีมีความคุน้เคยต่อ
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ภาพเคล่ือนไหวกวา่คร่ึงศตวรรษ แต่อยา่งไรก็ตามวดีิโอมีส่วนแตกต่างจากภาพยนตร์ และโทรทศัน์
หลายประการ จุดส าคญัประการหน่ึงคือ วิดีโอจะแปลงวสัดุภาพ-เสียงเป็นสัญญาณอะนาล็อก หรือ
ดิจิตอล ดงันั้นการบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลเกิดข้ึนพร้อมๆ กนั จึงเป็นการบนัทึกส าหรับใชอ้ยา่งถาวร 
ในทางตรงกนัขา้ม ภาพยนตร์เป็นการน าเสนอภาพตามท่ีปรากฏบนแผน่เซลลูลอยด ์ต่อเน่ืองกนัภาพ
ต่อภาพต่อสายตาเปล่า เป็นหลกัการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวเชิงกลไกของความยาวของ
ฟิล์มในระหว่างท่ีฉายภาพไม่วา่จะบนแถบแม่เหล็ก แผ่นเลเซอร์ดิสก์หรือท่ีใช้เก็บรักษาภาพวิดีโอ
แบบอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถมองเห็นภาพหรือขอ้มูลท่ีใส่ไวไ้ด้ วิดีโอต่างจากฟิล์มภาพยนตร์ตรงท่ีมนั
แยกตวัไปสู่ขั้นตอนทางเทคนิคอีกระดบัหน่ึงจากการน าเสนอภาพความเป็นจริงโดยตรง13 

 “วิดีโออาร์ต”14 ศิลปะท่ีใช้ภาพ เคล่ือนไหว หรือประกอบด้วยข้อมูลภาพ
เคล่ือนไหวและหรือ เสียง เป็นส่ือในการแสดงผลงาน 

 ผลงานวิดีโออาร์ต มีรูปแบบแนวทางการน าเสนอเร่ืองราวท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะ
เป็นภาพเหตุการณ์จริงในปัจจุบนัหรือจินตนาการไดอ้ย่างไร้ขอบเขตทางความคิด ข้ึนอยูก่บัเจตนา
ของศิลปินคนนั้นๆ บางผลงานอาจเป็นการน าภาพกราฟฟิคจากคอมพิวเตอร์หรือทางส่ือดิจิทลัมาใช้
ในการน าเสนอท าให้เกิดความต่ืนเตน้สะเทือนอารมณ์ต่อผูช้มมากยิ่งข้ึน ผลงานบางช้ินสามารถ
สร้างปฏิกิริยาโตต้อบกบัคนดูได้ ด้วยวิธีการผสมผสานกบัเทคนิควิธีการท่ีพิเศษทางเทคโนโลยี
สมยัใหม่ และอาจมีการผสมวิดีโอเขา้กบั ศิลปะจดัวางหรือ อินสตอลเลชนัอาร์ต สร้างความสัมพนัธ์
กบัพื้นท่ี และกาลเวลา เพื่อใหเ้กิดอรรถรสทางทศันศิลป์ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  

 โครงการศิลปนิพนธ์ชุดน้ีไดรั้บแรงบนัดาลดว้ยรูปแบบวิดีโออาร์ตของศิลปินชาว
เกาหลีช่ือว่า นัม จุง ไพค์15 (Nam June Paik) เขาเกิดวนัท่ี 20 กรกฎาคม ค.ศ.1932 ในกรุงโซล 
ประเทศเกาหลี อดีตท่ีผ่านมาเคยศึกษาทางด้านดนตรี ประวติัศาสตร์ทางศิลปะ และปรัชญาท่ี
มหาวิทยาลยัในโตเกียว (Tokyo) เวลาต่อมา ปี 1956 เขาเดินทางไปศึกษาต่อเก่ียวกบัประวติัศาสตร์
ทางดนตรีท่ีมหาวิทยาลยัของ Munich ในเยอรมนั  ณ ท่ีนั้นเขาได้พบกบั Karlheinz  Stockhausen  
และ John Cage ไดส้ร้างแรงดลใจใหก้บัเขา นบัวา่เป็นจุดเปล่ียนชีวติอนัส าคญัของเขาไม่นอ้ย ท่ีเกิด
แนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน และได้ทดลองงานโดยผสมสานกันระหว่างดนตรีกบัศิลปะ เขาเป็น

                                                           

 13ซิลเวยี มำร์ติน, วดิีโออาร์ต (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อำร์ท, 2552), 6. 
 14Wikipedia, Video art, เขำ้ถึงเม่ือ 7 มีนำคม 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก http://en.wikipedia. 
org/wiki/Video_art 
 15บ่ินหู ชมแลว้, ประวตัิและผลงานของนัมจุนไปค์, เขำ้ถึงเม่ือ 4 มีนำคม 2558, เขำ้ถึง
ไดจ้ำก http://www.vcharkarn.com/blog/39990/10942 
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สมาชิกส าคญัในกลุ่ม ฟลคัซุส (Fluxus) เหล่าศิลปินวิญญาณขบถท่ีชอบท ากิจกรรมทา้ทายจารีตของ
ศิลปะ ศิลปินกลุ่มฟลคัซุส ไดมี้การเคล่ือนไหวในทศวรรษท่ี 1960 มีบทบาทใน New York, Koln, 
Dusseldorf, Darmstadt, Wiesbaden และท่ีสุดในกรุง Tokyo เม่ือกล่าวถึงความหมายค าวา่ Fluxus มา
จากภาษาองักฤษ flux ซ่ึงแปลวา่ความเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ือง และมาจากภาษา latin = 
fluere แปลว่า “ไหล ” ความเคล่ือนไหวดงักล่าวเป็นในรูปแบบคอนเสิร์ต และการฉลองประจ าปี 
(Festival) ตามหัวเมืองต่างๆ แรกทีเดียวจัดข้ึน ในกรุงนิวยอร์ค และตามเมืองต่างๆของยุโรป
ตะวนัตก และตะวนัออกเป็นประจ าต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ทศวรรษ 1960-1970 จนกลายเป็นสัญลกัษณ์
ของกลุ่มศิลปินระดับสากลท่ีแสดงออกมาเพื่อต่อต้านข้อห้ามในสังคม หรือการตัดขาดจาก
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัจากประเพณีดั้งเดิมหรืออารยธรรมบางอยา่ง ท่ีสังคมรับมาและปฏิบติั
ดว้ยความเคยชิน 

 

 
 

ภำพท่ี 7  ภำพศิลปิน นมั จุง ไพค ์
ท่ีมำ: Eyebeam, Nam June Paik, เขำ้ถึงเม่ือ 8 เมษำยน 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก https://eyebeam.org/ 
people /nam-june-paik 

 ผลงำนของไพค ์มีกำรสร้ำงสรรคด์ว้ยปริมำณมำกมำยหลำยรูปแบบและหลำย
เร่ืองรำวของแง่มุมทำงควำมคิด ซ่ึงผลงำนท่ีมีส่วนสร้ำงอิทธิพลทำงควำมคิดในกำรสร้ำงสรรคข์อง
โครงกำรศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะไดรั้บแรงบนัดำลใจจำกผลงำนท่ีช่ือวำ่ American-flag-television  
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ภำพท่ี 8  ภำพผลงำนของ นมั จุง ไพค ์ช่ือ American-flag-television 
ท่ีมำ: Olddoobybrain, Nam June Paik’s Video Flag Z, เขำ้ถึงเม่ือ 3 เมษำยน 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก 
http://www.doobybrain.com/2012/09/25/nam-june-paiks-video-flag-z/  

 

 
 

ภำพท่ี 9  ภำพถ่ำยของศิลปิน นมั จุง ไพค ์คู่กบัผลงำน 
ท่ีมำ: Adriane Little, Nam June Paik, เขำ้ถึงเม่ือ 9 เมษำยน 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก https://wmuphoto. 
files. wordpress.com/2008/03/namjunepaik.jpg 
 

 ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ซ่ึงเป็นเวลำเดียวกบัศิลปะประชำนิยม ไดเ้ร่ิมปรำกฏภำพท่ีใช้
เทคนิค จำกส่ือใหม่ และใช้ชีวิตประจ ำวนัหรือร่ำงกำยของผู ้สร้ำงสรรค์เองเป็นวสัดุเพื่อกำร
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สร้ำงสรรค์ ศิลปะในรูปแบบใหม่น้ีมีจุดมุ่งหมำยในทำงหน่ึงเพื่อมีประสบกำรณ์ และอีกทำงหน่ึง
เพื่อสะทอ้นคติแนวคิด เน่ืองจำกศิลปินตอ้งกำรเรียนรู้ตนเอง เทคนิคและธรรมชำติ ไดมี้ศิลปินเป็น
จ ำนวนไม่นอ้ยในเวลำนั้น ไม่ตอ้งกำรสร้ำงผลงำนบนผำ้ใบ หรือใชว้สัดุในกำรสร้ำงสรรคอี์กต่อไป 
และตอ้งกำรวิวฒันำกำรรูปแบบของควำมคิดและกำรแสดงออกในแนวใหม่ซ่ึงศิลปิน นมั จุง ไพค ์
จึงเร่ิมทดลองใชเ้ทคนิคจำกกำรส่ือสำร เป็นเคร่ืองมือท่ีคนทัว่ไปใชเ้ช่นกนั เช่นโทรทศัน์ และกลอ้ง
วีดีทศัน์เป็นเคร่ืองมือส ำหรับสร้ำงสรรค์ ท่ีบ่อยคร้ังมกัใช้ส ำหรับทดลองคน้ควำ้ควำมเคล่ือนไหว
ของ ธรรมชำติ และแสดงสุนทรียภำพจำกกระบวนกำรเหล่ำนั้นเช่นกนั กำรคน้ควำ้หำประสบกำรณ์
จำกธรรมชำติเป็นเหตุใหท้  ำใหมี้กำรใชว้สัดุของธรรมชำติใหเ้ป็นสำระของผลงำนมำกข้ึน16 

 ปลำยทศวรรษ 1960 จึงเร่ิมมีศิลปินทดลองใช้เทคนิคของวีดีทัศน์ส ำหรับกำร
สร้ำงสรรค์มำกข้ึน เพรำะตระหนักเห็นว่ำ เทคนิคของวีดีทศัน์มีประโยชน์กว่ำกำรใช้ฟิล์มอย่ำง
หลำกหลำย คือ ขณะท่ี ถ่ำยท ำก็สำมำรถเห็นผลงำนบนจอโทรทศัน์ในทันใด จึงท ำให้สำมำรถ
ควบคุมเปล่ียนแปลงผลงำนไดใ้นกรณีท่ีมีควำมผดิพลำด นอกจำกนั้นยงัสำมำรถลบภำพท่ีถ่ำยท ำไป
แลว้ และถ่ำยท ำใหม่ไดใ้นเทปเดียวกนั อนัท ำให้ประหยดัต่อกำรใช้วสัดุ เทคนิควีดีทศัน์สำมำรถ
ถ่ำยภำพเคล่ือนไหวท่ีก ำลังเกิดข้ึนในขณะนั้น และถ่ำยทอดภำพให้เห็นได้ทันทีส ำหรับศิลปิน
ทั้งหลำย เทคนิควีดีทศัน์เปิดโอกำสให้ทุกคนสำมำรถสร้ำงผลงำนตำมควำมตอ้งกำรของปัจเจก
บุคคล ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดวิวฒันำกำรผลงำน วีดีทศัน์ศิลป์ไดห้ลำยรูปแบบ เช่น Video Performance, 
Video Sculpture และ Video Installation17 

2.4 ศิลปะจัดวาง (Art Installation) 
 ผลงำนศิลปนิพนธ์ชุดมีรูปแบบส่วนหน่ึงท่ีมีลักษณะศิลปะจัดวำง คือกำรน ำ

บรรยำกำศผนงัห้องนิทรรศกำรอนัวำ่งเปล่ำเขำ้มำมีส่วนร่วมในงำนศิลปกรรม ก่อให้เกิดควำมรู้สึก
ตำมแนวคิดท่ีสอดคล้องกับเน้ือหำในผลงำน ส ำหรับค ำว่ำ “ศิลปะจัดวำง”18  (Art Installation) 
หมำยถึง ศิลปะภำยในตวัส่ิงก่อสร้ำง ถำ้ตั้งอยู่ภำยนอกก็มกัจะเรียกวำ่ “ศิลปะภูมิทศัน์” (Land Art) 
และศิลปะสองประเภทน้ีคำบเก่ียวกนั ศิลปะจดัวำงอำจจะเป็นไดท้ั้งศิลปะท่ีติดตั้งอย่ำงถำวรหรือ
เพียงชัว่ครำวก็ได ้ศิลปะจดัวำงไดรั้บกำรติดตั้งในกำรแสดงงำนนิทรรศกำรศิลปะ เช่นในพิพิธภณัฑ์

                                                           

 16บ่ินหู ชมแลว้, ประวตัิและผลงานของนัมจุนไปค์, เขำ้ถึงเม่ือ 5 มีนำคม 2558, เขำ้ถึง
ไดจ้ำก http://www.vcharkarn.com/blog/39990/10942 
 17เร่ืองเดียวกนั. 
 18วกิิพีเดีย, ศิลปะจัดวาง, เขำ้ถึงเม่ือ 9 มีนำคม 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก http://th.wikipedia. 
org /wiki/ศิลปะจดัวำง 
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หรือหอศิลป์ หรือในบริเวณทั้ งท่ีเป็นของส่วนบุคคลและของสำธำรณชน ประเภทของงำนก็
ครอบคลุมตั้งแต่กำรใชว้สัดุท่ีพบโดยทัว่ไป ท่ีมกัจะเลือกสรรจำกวสัดุท่ีท ำให้มีควำมกระทบอำรมณ์ 
รวมไปถึงวตัถุสมยัใหม่เช่นวดีิโอ, เสียง, กำรแสดง, ควำมเสมือนจริง และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงถูกท ำข้ึน
ส ำหรับพื้นท่ีเฉพำะเช่น ท ำข้ึนเพื่อติดตั้งในแกลเลอรี พื้นท่ีกลำงแจง้ ควำมส ำคญัของผลงำนไม่ได้
อยู่ท่ีศิลปวตัถุช้ินใดช้ินหน่ึงเท่ำนั้น แต่ควำมส ำคญัจะอยู่ท่ีกำรประกอบส่วนต่ำงๆ หรือ กำรจดั
สภำพแวดลอ้มทั้งหมด ท ำให้คนดูไดป้ระสบกำรณ์ในกำรอยู่ร่วม หรือกำรมีศิลปะแวดลอ้มตวัผูดู้ 
เช่นเดียวกบัจิตรกรรมฝำผนังในพื้นท่ีสำธำรณะและศิลปะในสถำปัตยกรรมทำงศำสนำต่ำงๆ ท่ี
มกัจะมีลกัษณะกำรจดัวำงทุกอยำ่งโดยค ำนึงถึงองคร์วม 

 แรกเร่ิมของศิลปะประเภทน้ี สำมำรถสืบคน้กลบัไปท่ีศิลปะในยคุ พอ็พ อำร์ต เม่ือ
ปลำยคริสต์ทศวรรษ 1950 และ 1960 ช้ินงำนท่ีได้รับกำรกล่ำวถึงท่ีสุดคือ พื้นท่ีท่ี อลนั คำโพรว 
(Allan Kaprow) ท ำข้ึนส ำหรับงำนแฮ็พเพ็นนิง (Happening) ของเขำและงำนท่ีดูเป็นฉำกผสมกับ
ประติมำกรรมของ เอ็ดวำร์ด เคียนโฮลซ์ (Edward Kienholz) งำนท่ีท ำสภำพแวดลอ้มเป็นแบบละคร
เวทีของ เร้ด กลูม (Red Groom) และผลงำนช่ือ Ruckus Manhattan Store ของ เคลส์ โอลเด็นเบิร์ก 
(Claes Oldenburg) ท่ีใชปู้นปลำสเตอร์สร้ำงเป็นขำ้วของเคร่ืองใชต่้ำงๆจดัวำงไปทัว่ห้อง และ แอนด้ี 
วอร์ฮอล (Andy Warhol) ท่ีติดภำพพิมพซิ์ลคส์กรีนสีสดไปทัว่หอ้งจนกลำยเป็นวอลลเ์ปเปอร์ 

 ส ำหรับประเทศไทย แม้ว่ำกำรจดัวำงให้ศิลปะหลำยช้ิน หลำยส่ือ สำมำรถอยู่
ร่วมกนัได้อย่ำงเป็นเอกภำพ โดยค ำนึงถึง ควำมคิดแบบองค์รวม จะมีมำนำนแล้วในศิลปะไทย
ประเพณี เช่น กำรออกแบบและจัดท ำศำสนสถำน อย่ำงพระอุโบสถในศำสนำพุทธ ท่ี ซ่ึง
ประติมำกรรม (พระพุทธรูป), จิตรกรรม (จิตรกรรมฝำผนัง) และสถำปัตยกรรม ได้รับกำรจดัวำง
อยำ่งเป็นเอกภำพ หรือพิธีกรรมท่ีชำวบำ้นจดัท ำข้ึนต่ำงๆมำกมำย อำจจะดูคลำ้ยกบั อินสตอลเลชนั 
ในศิลปะร่วมสมยัท่ีน ำเขำ้มำจำกตะวนัตก แต่วฒันธรรมไทยประเพณีและแวดวงศิลปะสมยัใหม่
และร่วมสมยัของไทยก็ไม่เคยท่ีจะให้กำรยอมรับว่ำ “กำรจดัวำง” แบบนั้นจะเป็นศิลปะโดยตวัมนั
เอง และควำมรู้ใน “กำรจดัวำง” ดั้งเดิมแบบนั้นก็ไม่เคยท่ีจะถูกพฒันำใหก้ลำยเป็นรูปแบบทำงศิลปะ
แบบหน่ึงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงปัจจุบนัน้ี “ศิลปะจดัวำง” ไดรั้บควำมนิยมแพร่หลำยในวงกำรศิลปะของ
ไทยพอสมควร จึงเกิดกำรเรียกใช้ท่ีควบคู่กนัไปทั้ง อินสตอลเลชนั และ ศิลปะจดัวำง ไดก้ลำยเป็น
แนวปฏิบติัพื้นฐำนท่ีนิยมท ำกนัทัว่ไปมำกข้ึน19 

 

                                                           

 19Admin, อนิสตอลเลชันศิลปะจัดวาง, เขำ้ถึงเม่ือ 23 มีนำคม 2558 , เขำ้ถึงไดจ้ำก
http://www.designer.co.th/1317 
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2.5 ศิลปะส่ือดิจิทลั 
 ส่ือดิจิตอลเป็นกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะแบบดิจิตอลในรูปแบบร่วมสมัย 

(Contemporary Art) ท่ีใช้ผสมผสำนกบัเทคโนโลยีทำงคอมพิวเตอร์และธุรกิจอยำ่งหลำกหลำยเพื่อ
กำรแสดงออกส่ือสำร กำรมีปฏิสัมพนัธ์ในสังคมและกำรเรียนรู้ ในกำรสร้ำงงำนส่ือดิจิตอลเร่ิมตน้
ในยุค 1970s แต่ถูกจดัอยู่ในงำน สร้ำงสรรค์ทำงศิลปะในช่วงท่ีกำรใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Personal Computer) ท่ีมำพร้อมกบักรำฟิกหนำ้จอ (GUI: Graphical User Interface) ท่ีเรำเห็นอยูใ่น
ปัจจุบนั เป็นไปอยำ่งแพร่หลำยจนครอบคลุมงำน ศิลปะและงำนออกแบบส่ือในทุกแขนงช่วงปลำย
ของ ศตวรรษท่ี 20 ประกอบกับควำมสำมำรถท่ีซับซ้อนมำกข้ึนของส่ือหรือเคร่ืองมือต่ำงๆ เช่น 
กล้องถ่ำยวิดีโอ เคร่ืองบนัทึกเสียง กล้องถ่ำยภำพดิจิทลั รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตวั 
(Mobile Devices) เช่น Smart Phone (IPhone, BB) Tablet (IPad) Netbook และอ่ืนๆ 

 เม่ือประมำณช่วงกลำงทศวรรษท่ี 20 ไดเ้กิดกำรเคล่ือนไหวกลุ่มทำงควำมคิดของ
ศิลปะส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่เกิดข้ึน ช่ือกลุ่มดำดำ ท่ีเมืองซูวคิ กรุงเบอร์ลิน เมืองโคโลญ กรุงปำรีส 
และกรุงนิวยอร์ก ศิลปินกลุ่มน้ีมีแนวคิดท่ีโกรธแคน้สังคมในพฤติกรรมของชนชั้นกลำง ท่ีชอบยก
ยอ่งสุนทรียะและเทคโนโลยีสมยัใหม่ อุตสำหกรรมของพวกนำยทุนและนกัล่ำอำณำนิคมท่ีกลบัมำ
ท ำลำยตวัเอง ท่ีเป็นสำเหตุน ำไปสู่สงครำมโลกคร้ังท่ีหน่ึง และงำนศิลปะท่ีซ ้ ำซำกจ ำเจ เช่น ศิลปะท่ี
เก่ียวพัน ธ์กับว ัฒนธรรมเชิงพำณิชย์ เน้นไปท่ีควำมช ำนำญในกำรท ำงำนจิตรกรรมและ
ประติมำกรรมเท่ำนั้น จึงเกิดกำรเร่ิมทดลองกิจกรรมและควำมคิดต่ำงๆ ทำงศิลปะรูปแบบใหม่ท่ีเนน้
เชิงแนวคิดหรือคอนเซ็ปซวลอำร์ต ซ่ึงใหค้วำมส ำคญักบัควำมคิดมำกกวำ่วตัถุ เช่น งำนศิลปะส่ิงเก็บ
ตกของ มำร์แชล ดูชองป์ งำนศิลปะประชำนิยมช่ือ “บริลโล บอกซ์” ของ วอร์ฮอล งำนภำพยนตร์
เก็บตกของ บรูซ คอนเนอร์ และงำนรีเมค (งำนสร้ำงภำพยนตร์ข้ึนมำใหม่จำกภำพยนตร์เก่ำ) เชิง
แนวคิดแบบใหม่หรือนีโอคอนเซปชวล ของ เชอร์ร่ี เลอวนี เป็นตน้20 

 กำรพัฒนำทำงอำรยธรรมของมนุษย์ในยุค เร่ิมต้น คือ กำรปฏิว ัติทำงกำร
เกษตรกรรม (1750- 1900) จำกนั้นก็ยุคปฏิวติัอุตสำหกรรมในศตวรรษท่ี 18-19 จนเกิดกำรเปล่ียน
กำรใช้งำนของเคร่ืองจกัรกลแบบอนำล็อก (Analog) และเทคโนโลยีไฟฟ้ำมำสู่เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) ในช่วงยุค 1980 อันมีตัวแปรส ำคัญคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผสำนกับ
เทคโนโลยีกำรส่ือสำรท ำให้เกิดกำรปฏิวติัดิจิทลั (Digital Revolution) จุดเร่ิมของยุคขอ้มูลข่ำวสำร 
(Information Age) ปัจจุบนัส่ือดิจิตอลสำมำรถถ่ำยทอดมำเป็นภำพและเสียงจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงเกิดจำกกำรประมวลผลของสมองกล (CPU: Central Processing Unit) ท่ีเป็นแผงวงจรในเคร่ือง

                                                           

 20มำร์ค ไทรบ/์รีนำ จำนำ, นิวมีเดียอาร์ต (กรุงเทพฯ: เดอะเกรทไฟน์อำร์ท, 2552), 7-13.   
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คอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ระบบเลขฐำนสอง หรือรหัสไบนำร่ี (Binary Code) ท่ีมีกำรแสดงค่ำ เป็นตวัเลข
พื้นฐำนเพียงแค่ เลขศูนย์ (0) กบัเลขหน่ึง (1) เท่ำนั้น เหมือนกำรเปิดและปิดของสวิตซ์ไฟฟ้ำ ซ่ึง
แสดงผลผ่ำนรูปทรงของจุด ส่ีเหล่ียมท่ีถูกเรียกว่ำ พิกเซล (Pixel) ท่ีประกอบและเรียงตวักนับน
หนำ้จอแสดงผล (Monitor) ซ่ึงประมวลประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบปฏิบติักำรท่ีมีค่ำเป็นบิต 
(Bit) ในปัจจุบนัอยู ่ท่ี 32 bits 64 bits ทั้ง Windows 7 และ Mac OS X กำรน ำเลขฐำนสองไปยกก ำลงั
ตำมจ ำนวนบิตก็จะไดค้่ำแปรผนัตำมนั้น เช่น 64 bits จะเท่ำกบัสองยกก ำลงัหกสิบส่ี หรือประมำณส่ี
พนัสำมร้อยลำ้น (4,294,967,296) ของควำมเป็นไปไดใ้นกำรแสดงผลต่อ 1 pixel21 

 ส่ือดิจิทลันั้นจะไดเ้ปรียบในแง่ของกำรน ำเสนอผลงำนไดเ้ร็ว แกไ้ขไดง่้ำย ท ำแบบ
ส ำเนำ (Copy)ไดไ้ม่จ  ำกดั รวมถึงกำรจดัเก็บ (Storage) และโยกยำ้ย (Transfer) ท่ีท ำไดส้ะดวกและ
รวดเร็ว ในปัจจุบนัเส้นแบ่งของกำรเป็นศิลปินหรือนักออกแบบแบบ ดั้ งเดิมกับศิลปินหรือนัก
ออกแบบดิจิทลัเร่ิมเลือนลำงเน่ืองจำกคอมพิวเตอร์เขำ้ไปแทรกอยูใ่นกระบวนกำรท ำงำนและกำร
แสดงผลงำนไดม้ำก แต่อย่ำงไรก็ดี คอมพิวเตอร์เป็นทั้งเคร่ืองมือและส่ือในดิจิทลัอำร์ต กำรศึกษำ
หรือท ำงำนทำงดำ้นดิจิทลัอำร์ตจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรู้ทั้งท่ีตอ้งใช้ทั้งองคป์ระกอบพื้นฐำนทำงศิลปะ
และควำมงำมทำงสุนทรียะ ในขณะท่ีต้องเข้ำใจกำรท ำงำนของระบบกำรท ำงำนร่วมกันของ
ส่วนประกอบต่ำงๆ ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนของโปรแกรมหรือ Software ในกำรสร้ำงงำน 
เทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่เร่ิมจนส ำเร็จเป็นผลงำนออกมำ จำกผูส้ร้ำงงำนถึงผูเ้สพงำนปลำยทำง 

 Color system ระบบสีในงำน digital 
 RGB (Additive Colors) เป็นสีของแสงท่ีเห็นบนหนำ้จอ (Monitor) 
 CMYK (Subtractive Colors) เป็น สี ในระบบงำนพิ มพ์ สี ท่ี เห็นบนกระดำษ 

 Resolution Pixel มำจำกตวัย่อของค ำว่ำ Picture Element ใช้เป็นหน่วยในกำรวดั
หน้ำจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะกำรวดัหน้ำจอคอมพิวเตอร์  เม่ือขยำยภำพดู (Zooming) 
ใกล้ๆ  จะเห็นเป็นจุดสีส่ีเหล่ียม 

 Image quality DPI ย่อมำจำก Dots Per Inch คือ จ ำนวนของข้อมูลท่ีแสดงต่อ
พื้นท่ี 1 ตำรำงน้ิว 
 โดยสรุปเอกสำรและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสร้ำงสรรค์ของผลงำนศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 
ไดน้ ำเน้ือหำเร่ืองรำวจำกกำรน ำเสนอแนวคิดทำงสังคมในปัจจุบนัมำถ่ำยทอด หรือกำรตีแผ ่ให้เห็น

                                                           

 21รุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล, Art in Daily Life, เขำ้ถึงเม่ือ 24 มีนำคม 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก 
http://archmis.arch.nu.ac.th/arch_document/document/doc/17-001224_2011-08-26.pdf 
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ตวัอย่ำงของผลกระทบต่อกำรแสดงออกของผูค้นในบทบำทต่ำง ๆทำงกำยภำพท่ีปรำกฎบนส่ือ
สังคมออนไลน์อนัแพร่หลำยบนโลกอินเตอร์เนต ขอ้มูลอิทธิพลทำงแนวคิดไดรั้บจำกสองแนวทำง
คือ อิทธิพลทำงควำมคิดจำกส่ือสมยัใหม่ทำงสังคมและ อิทธิพลทำงรูปแบบในกำรสร้ำงสรรค์
ศิลปกรรม โดยกำรรวบรวมจำกผลงำนวิจยั ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีปรำกฏบนส่ือทำงเทคโนโลยีท่ีเช่ือถือ
ได ้และจำกวรรณกรรมหรือบทควำมทำงวชิำกำรของศิลปิน รวมถึงกำรสัมภำษณ์จำกแหล่งขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง น ำมำเป็นขอ้มูลพื้นฐำนท่ีไดรั้บ มำผนวกกบัประสบกำรณ์ตรงท่ีไดมี้ส่วนรับรู้ และท่ีได้
สัมผสักบักิจกรรมทำงสังคมจำกส่ือสังคมออนไลน์ในเน้ือหำอนัหลำกหลำยรูปแบบ มำสังเครำะห์
ถึงควำมรู้สึกส่วนตนต่อเน้ือหำดงักล่ำว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นผลกระทบต่อบริบททำงสังคมใน
สภำวกำรณ์ปัจจุบนั น ำมำเช่ือมโยงสู่กระบวนกำรสร้ำงสรรคข์องผลงำนโครงกำรศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 
ให้แสดงออกได้ถึงกระบวนกำรทำงรูปแบบ รวมทั้ งแนวคิด และกำรพฒันำด้ำนเทคนิควิธีกำร
สร้ำงสรรคง์ำนศิลปะวดีิโออำร์ต คอมพิวเตอร์อำร์ตและศิลปะส่ือดิจิทลั ให้ผูเ้ขำ้ชมไดเ้กิดควำมรู้สึก
ตระหนกัถึงคุณค่ำคุณประโยชน์จำกอิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ทั้งในแง่บวกและลบ ทั้งควำม
เป็นจริงและควำมลวงท่ีมีผลต่อบริบททำงสังคมช่วงต้นศตวรรธท่ี 21 ด้วยกำรน ำเสนอผลงำน
ศิลปกรรมรูปแบบส่ือใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นภำพเคล่ือนไหวแบบสองมิติ แสดงบนระนำบของผนัง
หอ้งนิทรรศกำรศิลปะ ท่ีมีควำมสัมพนัธ์ของพื้นท่ีและช่วงเวลำ ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหำเร่ืองรำวของ
โครงกำรศิลปนิพนธ์ 
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บทที ่3 

 
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ 

 
 ผูว้ิจยัมีความประสงค์ท่ีจะน าเสนอกระบวนการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมในโครงการศิลปนิพนธ์น้ี โดยมีการน าเสนอเป็นขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาและรวบรวม
ขอ้มูล การแสดงออกโดยกระบวนการทางทศันธาตุทางศิลปะน าไปสู่ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน
ดงัต่อไปน้ี 
 

 1. ข้ันตอนกำรศึกษำข้อมูล 
 1.1 การรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล      
 1.2 การสัมภาษณ์และวเิคราะห์การสัมภาษณ์ 
 2. ประมวลควำมคิด     
 3. ศึกษำข้อมูลเฉพำะเพิม่เติม 
 3.1 หลกัทศันียวทิยา (Perspective)  
 3.2 จงัหวะลีลาและการซ ้ าของรูปทรง (Repetition) 
 4. ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ 
 4.1 การก าหนดรูปแบบดว้ยภาพร่างตน้แบบ 
 4.2 การสร้างเน้ือหาเร่ืองราวของผลงาน 
  4.3 การประกอบและล าดบัเน้ือหาเพื่อน าเสนอผลงาน 
 
1. ข้ันตอนกำรศึกษำข้อมูล 

 1.1 กำรรวบรวมข้อมูลและวเิครำะห์ข้อมูล       
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลภาคเอกสารท่ีไดรั้บมาผนวกกบัประสบการณ์ตรงท่ีไดมี้ส่วนรับรู้ 
และได้สัมผสักบักิจกรรมทางสังคมของส่ือสังคมออนไลน์ในเน้ือหาท่ีหลายรูปแบบ  เทียบเคียง
แหล่งขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัจากส่ือหลากหลายประเภท มาเป็นแรงบนัดาล
ใจส าหรับการแทนค่าถึงสัญลกัษณ์ของวถีิของสังคมไทยในยคุปัจจุบนั เช่น กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีสามารถพบเห็นได้ทัว่ไป อนัแสดงถึงความไม่แน่นอนในความปลอดภัยใน
สวสัดิภาพความเป็นอยูท่างสังคม โดยล าดบัเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีมีแนวคิดของการเสียดสีใน
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เชิงขั้นตอนแสดงออกทางกายภาพ ดว้ยวิธีน าเน้ือหาท่ีแสดงอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์มาปรากฏบน
ผลงานศิลปกรรมในโครงการ และน าขอ้มูลท่ีได้รับมารวบรวม จ าแนกเป็นสองด้านคือ ด้านส่ือ
สมยัใหม่ และดา้นศิลปกรรมไดด้งัต่อไปน้ี   
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการรวบรวมขอ้มูลทางดา้นส่ือสมยัใหม่และดา้นศิลปกรรม 
 

ข้อมูลด้ำนส่ือสมัยใหม่ ข้อมูลด้ำนกำรสร้ำงผลงำนศิลปกรรม 
     ส่ือสมยัใหม่ของสังคมในปัจจุบนัท่ีสามารถ
สัมผสัและเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่าย รวดเร็ว 
     เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของระบบ
การศึกษาในระดับประเทศให้พฒันาได้อย่าง
สะดวก 
     สามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนัได้ทัว่ทุก
มุมโลก 
     เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การแสดง
ตวัตนไดช้ดัเจน 
     ใ ห้ ค ว า ม บั น เ ทิ ง ห รื อ ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร
ติดต่อส่ือสาร และท าใหมี้เพื่อน 
     อ าจ ถู ก ย ัด เยี ย ด ให้ เส พ ส่ื อ โด ยค ว าม
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
     ส ร้างผลกระทบทางความอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกของผูค้นในสังคม 
 

     น าเสนอดา้นรูปแบบการวางรูปทรงท่ีทบัซ้อน
กนั ให้เกิดการลวงตาและสร้างความรู้สึกต่อการ
เคล่ือนไหวของรูปทรง 
     น ำเสนอศิลปะท่ีสะท้อนสภำพแท้จริงของ
สังคมปัจจุบันตำมควำมรู้สึก ในช่วงบริบททำง
สังคมท่ีก ำลงัเป็นท่ีนิยมขณะนั้น 
     รูปแบบ ศิลปะ ส่ื อ ดิ จิทัล ท่ี มีลักษณะเป็น
ภาพเคล่ือนไหวแบบสองมิติ แสดงบนระนาบของ
ผนงัห้องนิทรรศการศิลปะ ท่ีมีความสัมพนัธ์ของ
พื้นท่ีและช่วงเวลา  
     ศิ ล ป ก รรม ได้ ห ลุ ด ออก จ าก ก รอบ ก าร
ส ร้างส รรค์ต าม เดิม  โดยใช้ ส่ื อ ทุ กช นิดม า
ผสมผสานเพื่อขยายพลงัแห่งการแสดงออกของ
ทศันศิลป์ 
     การแข่งขันกับศิลปะกับกิจกรรมทางสังคม
อ่ืนๆ เพิ่มสูงข้ีนจึงมีความจ าเป็นตอ้งสร้างความ
ดึงดูดสนใจต่อสาธารณชนใหไ้ดม้ากยิง่ข้ีน 
     ศิลปะรุกคืบเข้าไปหาโลกเข้าหาชีวิตจริง 
ศิลปะกบัชีวติไม่อยากแยกออกจากกนั 
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1.2 กำรสัมภำษณ์และวเิครำะห์กำรสัมภำษณ์ 
 จากขอ้มูลภาคสนามนั้น ผูว้ิจยัได้มีโอกาสสัมผสัและสอบถามเด็กและเยาวชนท่ี

เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดบัช่วงอายุ 15-18 ปี ในวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลยัช่างศิลป 
และตลาดไมห้วัตะเข ้บริเวณบา้นสามครู แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ จ านวน 35 คน 
ท่ีมีประสบการณ์กบัการชอบถ่ายตนเองหรือเซลฟ่ีนั้น ส่วนใหญ่นิยมถ่ายกนัดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ปัจจุบนั
การพฒันาทางเทคโนโลยีท่ีสะดวกและง่ายต่อการน าเสนอผลงานจากกล้องถ่ายรูปท่ีเป็นสมาทร์
โฟนผ่านโปรแกรมประยุกต์หรือท่ีเรียกว่า “ แอปพลิเคชัน” (Application) มีมากมายและสามารถ
ตกแต่งภาพไดส้ าเร็จรูป ให้ดูสวยงามเกินกว่าธรรมชาติจริงด้วยเทคนิคการปรุงแต่งของแสงหรือ
สีสันต่างๆ ให้ออกมาพึงพอใจในบุคลิกของตนเองไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวน
สร้างภาพดว้ยทกัษะฝีมือของตนเองใหยุ้ง่ยากอีกต่อไป  

 จากการท่ีไดต้ั้งขอ้สังเกตของผูว้ิจยัอีกประการหน่ึงวา่ การสอบถามส่วนใหญ่กลุ่ม
ท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ลว้นแต่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาทางดา้นศิลปะ ซ่ึงมีแนวคิดท่ีค่อนขา้งจะแตกต่าง
เน่ืองจากบทบาทและเน้ือหาทางการศึกษาของเยาวชนทัว่ไป อาจมีวิธีการแสดงออกท่ีผิดแปลกจาก
กลุ่มเยาชนทัว่ไป เช่น ความท่ีมีอุปนิสัยร่าเริงสนุกสนาน การมีอารมณ์ตลกขบขนัอยูส่ม ่าเสมอ ส่วน
ใหญ่มองโลกในแง่ดีเสมอ ผลลพัธ์ท่ีไดม้าคือ ไม่มีนกัเรียน นกัศึกษาอยูใ่นข่ายถึงขั้นท่ีเป็นโรคเสพ
ติดเซลฟ่ีแต่อย่างใด มีเพียงแต่ชอบถ่ายเซลฟ่ีตามกระแสเน่ืองในโอกาสส าคญัทั้งมากและน้อยท่ีมี
ความประทบัใจเป็นพิเศษ เช่น ตามงานเล้ียงสังสรรค์ แหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ีท่ีประทบัใจ ตาม
เหตุการณ์ท่ีมีความรู้สึกดีเป็นพิเศษในชัว่ขณะเพียงเท่านั้น 

 ขอ้มูลส่วนใหญ่ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีจะไดรั้บขอ้มูลทางภาคเอกสาร การ
สัมภาษณ์เพื่อหาขอ้มูลในเชิงภาคสนามของโครงการน้ีไม่สามารถน าขอ้สรุปท่ีชดัเจนถึงผลตวัช้ีวดั
จากความเป็นจริงทางสังคมทั้งหมด เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของผูส้ัมภาษณ์นั้นไม่ครอบคลุมและ
สะทอ้นความจริงโครงสร้างปัจจยัภายนอกทั้งหมด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงประมวลค าถามท่ีมีรูปแบบภาพ
กวา้งจากผลกระทบของส่ือสังคมออนไลน์ และน ามาจบัประเด็นโดยมาจ าแนกผลวิเคราะห์เพียงใน
แง่บวกและแง่ลบบางส่วนดงักล่าวเท่านั้น เพื่อสะทอ้นกบัเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์บั
ผลงานศิลปนิพนธ์ในโครงการไดด้งัต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลวเิคราะห์การสัมภาษณ์ในผลบวกและผลลบของส่ือสังคมออนไลน์ 
 

ผลด้ำนบวก ผลลบกรณีทีน่ ำไปใช้ในทำงที่ผดิ 

การเซลฟ่ี  ให้ความเพลิดเพลินในการสร้าง
สุนทรียภาพความงามทางกายภาพ 

การ เซล ฟ่ี  ให้ ค วามหมก มุ่ น ต่อก ารส ร้าง
สุนทรียภาพความงามทางโลกมายา 

การเซลฟ่ีท าใหมี้เพื่อนและคนรู้จกัมากข้ึน อาจแฝงมาดว้ยภยัทางสังคม 
การเซลฟ่ีสามารถส่งเสริมการคา้หรือขยายธรุกิจ
ประเภทการเสริมความงาม 

ผูบ้ริโภคอาจถูกหลอกลวง 

การเซลฟ่ีเป็นส่วนหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์
ของการท่องเท่ียวไดใ้นทางออ้ม 

ถา้ขาดความระมดัระวงัอาจเกิดอุบติัเหตุได ้เช่น 
ตกจากหนา้ผา เป็นตน้ 

สามารถส่ือสารขอ้มูลไดร้วดเร็ว 
 

กรณีข้อมูลผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ทัน
ทั้งหมดเพราะบางส่วนถูกส่งต่อโดยไร้ขีดจ ากดั 

โครงข่ าย ส่ื อสั งคมออนไลน์ เช่ื อมโยงได้
กวา้งไกลทัว่โลก 

เกิดความเข้าใจผิดทางวฒันธรรมได้โดยไม่
คาดคิด  

ส่ือสั งคมออนไลน์ประหยัดทรัพยากรด้าน
พลงังานของการขนส่ง 

มีผลเสียต่อสุขภาพถา้ใชง้านเกินขีดจ ากดั เพราะ
ความอ่อนลา้ทางประสาทสัมผสัของร่างกาย 

มีเสรีภาพในการน าเสนอและแสดงออก มีผลกระทบความอ่อนไหวทางความคิดไดง่้าย 
ลดภาระจ านวนแรงงานของบุคลากร ท าใหป้ระชากรวา่งงานหรือมีงานท านอ้ยลง 
ส่ือสั งคมออนไลน์น ามาพัฒนาระบบด้าน
การศึกษาไดท้ัว่ถึง 

ตอ้งเพิ่มเวลาและความเอาใจใส่ในการบริโภค
ส่ือของเด็กและเยาวชนท่ีถูกตอ้งใหม้ากยิง่ข้ึน 

ลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคม เปิดโอกาสให้
เขา้ถึงส่ือไดง่้ายทุกชนชั้น 

เป็นเคร่ืองมือส าหรับสร้างความแตกแยกใน
กรณีท่ีมีอุดมการณ์แตกต่างกนัง่ายมากยิง่ข้ีน 

การแซล ฟ่ี  เป็นการแสดงออก เพื่ อ ช่วยลด
ช่องวา่งระหวา่งวยัของมนุษย ์

ปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน และความ
กา้วร้าวของผูค้นในสังคม 

การเซล ฟ่ี  ส าม ารถส ร้าง ช่ื อ เสี ยงได้ เพี ย ง
ประมาณชัว่ขา้มคืน 

เกิดการหลงตัวตนแต่ถ้าผิดหวงัจะขาดความ
เช่ือมัน่ในตนเอง สุ่มเส่ียงต่อการเป็นคนโรคจิต
วปิริตต่างๆ 

 
แต่ประเด็นส าคัญของข้อมูลต่อโครงการศิลปนิพนธ์ชุดน้ีคือ การเซลฟ่ีอาจส่งผล

กระทบต่อการด าเนินชีวิต ซ่ึงจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคล การลงรูปเพราะอยากไดก้าร
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ตอบรับจากสังคมคือ การไดย้อดกดไลค์นั้นถือว่าเป็นรางวลั ซ่ึงเป็นหลกัปกติของมนุษยท์ัว่ไป ถา้
อะไรท่ีท าแล้วไดร้างวลัก็จะท าซ ้ าอีก อนัอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไม่เท่ากนั เช่น บาง
คนลงโชวรู์ปไปแล้วได้เพียงแค่สองไลค์เขาก็มีความสุขแล้ว แต่บางคนตอ้งให้มียอดคนกดไลค์
มากๆ จึงจะพอใจ พอมากแลว้ก็ยิ่งอยากจะได้มากข้ึนอีก เพราะแสดงถึงจ านวนค่าความนิยมตาม
กระแสท่ีส่งผลแก่ตนเอง ในทางกลบักนั หากไดรั้บการตอบรับน้อยไม่เป็นอยา่งท่ีคาดหวงัไวห้รือ
ยอดความนิยมตกต ่าลง แมจ้ะท าโชวข้ึ์นใหม่แลว้ก็ยงัไม่ไดรั้บการตอบรับท่ีมากข้ึน อนัจะส่งผลต่อ
ความคิดของตวัเอง ท าให้สูญเสียความมัน่ใจ ส่งผลต่อทศันคติด้านลบของตวัเองได ้เช่น ไม่ชอบ
ตวัเอง ไม่พอใจรูปลกัษณ์ตวัเอง จนเกิดสภาวะจิตท่ีขาดความเช่ือมัน่ บางคนมีความตอ้งการท่ีจะไป
แสวงหาส่ิงท่ีจะมาช่วยเสริมเติมแต่งบนเรือนร่างเพื่อสร้างความมัน่ใจดว้ยวธีิศลัยกรรม  
 

 
 

ภำพท่ี 10 ภำพตวัอยำ่งกำรแสดงบนส่ือสังคมออนไลน์ 
ท่ีมำ:  Jaclyn Hill, My Go To Summer Look, เขำ้ถึงเม่ือ 8 มีนำคม 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก 
https://www.youtube.com/watch?v=K-4tqgedgFM 
 
2. ประมวลควำมคิด   
 การประมวลความคิดผูว้ิจยัได้น าแนวคิดทางประวติัศาสตร์และวิถีการแสดงออกทาง
สังคมในอดีต น ามาวิเคราะห์วิถีท่ีเปล่ียนไปในแต่ล่ะยุค ปัจจยัอนัส่งผลกระทบต่อความเป็นไปจาก
เหตุและผลต่อเหตุการณ์เหล่านั้น น ามาเปรียบเทียบในเชิงแนวคิดการถ่ายทอด ซ่ึงลว้นแต่มีพื้นฐาน
การแสดงออกทางด้านปัจจยัทางส่ิงแวดล้อมในบริบทของแต่และสังคม โดยใช้เคร่ืองมือในการ
แสดงออกผา่นโดยมีรูปแบบทางศิลปกรรมเป็นส่ือกลางท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสมยั    
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วฒันธรรมนิยมการถ่ายทอดภาพเหมือนตวัเองมีมานานตั้งแต่คร้ังประวติัศาสตร์ ท่ีมี
วิวฒันาการเป็นล าดบัทั้งแนวความคิดและเทคนิควิธีการท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นปกติของวิถีมนุษยท่ี์มีความนิยมชมชอบถึงการแสดงออกเชิงกายภาพโดยน าความงามในสรีระ
หรือใบหนา้ของคนมาเป็นสัญลกัษส์ าคญัต่อการแสดงออกไดทุ้กยุคทุกสมยั แต่มีความแตกต่างกนั
ตรงท่ีแนวทางเทคนิค การพัฒนาทางนวตักรรมของเคร่ืองมือท่ีทันสมัยสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน
ตามล าดบั ปัจจุบนัเทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพท่ีใช้วิธีการบนัทึกแบบฟิล์มมาสู่การบนัทึกแบบ
ระบบดิจิทลั ซ่ึงมีศกัยภาพในการบนัทึกไดใ้นปริมาณท่ีมากโดยไม่ส้ินเปลืองทรัพยากรแต่อยา่งใด 
ประกอบกบัการเช่ือมต่อดว้ยระบบการส่ือสารอยา่งโทรศพัท์มือถือ อนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับ
การส่ือสารท่ีมีการพกพาตลอดเวลา จึงเป็นผลให้มีโอกาสส าหรับการถ่ายภาพตนเองหรือเซลฟ่ีได้
มากยิง่ข้ึน 

 

 

(ก)                  (ข) 
 
ภำพท่ี 11  ภำพกำรเปรียบเทียบระหวำ่งภำพเขียนเหมือนตวัเองกบักำรเซลฟ่ี 
 (ก) ภำพเขียนเหมือนตวัเอง (ข) ภำพกำรเซลฟ่ี 
ท่ีมำ: Agc Image, Self Portrait In A Velvet Dress The Fashion Of Frida Kahlo, เขำ้ถึงเม่ือ 4 
เมษำยน 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก http://www.abt-ing.com/73656-frida-kahlo-1907-1954-hat-sich-auf-
ganz-besondere-weise-im-spiegel; Prakim Kaitao, “โรคเซลฟ่ี” โพสต์รูปแล้วหวงัคนไลค์, เขำ้ถึง
เม่ือ 4 เมษำยน 2558, เขำ้ถึงไดจ้ำก  http://www.dodeden.com/20605.html 
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 กำรเปล่ียนแปลงของวงกำรศิลปะของมวลมนุษยชำตินบัแต่อดีต ไดส้ร้ำงกำรเช่ือมโยง
ต่อแนวควำมคิดของผูว้ิจยัในโครงกำรสร้ำงสรรค์น้ี ไม่ว่ำจะเป็นกำรสะท้อนจำกผลกระทบทำง
กำรเมืองกำรปกครอง สภำพแวดล้อมทำงสังคม ศำสตร์แห่งกำรคน้พบส่ิงใหม่ตำมหลกัวิชำกำร
ต่ำงๆ อนัส่งผลกระทบต่อแรงบนัดำลใจแก่กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนของศิลปินในแต่ล่ะภูมิภำคในยุค
สมัยห้วงเวลำนั้ นๆ ของแต่ละอำรยะธรรมอันแตกต่ำงกันอย่ำงส้ินเชิงตำมแต่ล่ะซีกโลกทำง
วฒันธรรมต่ำงๆ ประวติัศำสตร์ท่ีจำรึกไวถึ้งกำลเวลำอนัยำวนำนของกำรเดินทำงร่วมหลำยศตวรรษ
นั้นประกอบไปดว้ยเร่ืองรำวนำนนบัประกำร โดยผำ่นเคร่ืองมือกำรเผยแพร่จำกคติควำมเช่ือของแต่
ล่ะสังคม ศำสนำ หรืออ ำนำจแนวทำงกำรปกครอง กำรรุนรำนขยำยอ ำนำจล่ำอำณำนิคม ส่ิงเหล่ำนั้น
สำมำรถเป็นตวัก ำหนดควำมเช่ือมโยงต่ออิทธิพลต่อแนวคิดพื้นฐำนในรูปแบบผลงำนศิลปกรรมใน
แต่ละยุคนั้นๆ ตำมปัจจยัควำมจ ำเป็นต่อสถำนภำพและเหตุผลทำงสถำนกำรณ์อนัเป็นรูปธรรมท่ีจะ
ยอมรับไดด้ว้ยควำมเต็มใจหรือไม่ก็ตำม ส่ิงเหล่ำน้ีผูว้ิจยัไดน้ ำมำเป็นตน้แนวคิดถึงอิทธิผลต่อกำร
สร้ำงสรรคผ์ลงำนของแต่ละช่วงยคุของผูค้นในสังคมเพื่อสะทอ้นและกำรแสดงออกในผลงำนชุดน้ี 
 ปัจจุบันขณะต้นศตวรรษท่ี 21 กำรเช่ือมโยงทำงควำมคิด และรูปแบบทำงกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำน ไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีต้องสร้ำงอิทธิพลกำรครอบง ำจำกทำงกำรเมือง หรือกำร
ปกครองท่ีเป็นรูปธรรมดัง่เช่นในอดีตอีกต่อไป กำลเวลำของกำรเผยแพร่อิทธิพลในอดีตท่ีมีมำกกวำ่
ร้อยปีนั้นสำมำรถเป็นจุดเช่ือมทำงควำมคิด ควำมเช่ือไดอ้ยำ่งเป็นท่ียอมรับชดัแจง้ต่อเหตุและผลใน
บริบทของสภำพทำงสังคม มีกำรอำ้งอิงตำมหลกัวิชำกำรทำงวทิยำศำสตร์ รวมไปถึงดำ้นกำรยอมรับ
แนวอุดมคติกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ท่ีชดัเจนเป็นสำกล ซ่ึงปัจจุบนักลบัมีแนวทำงตรงกนัขำ้ม และ
อำจหมำยถึงกำรท่ี ไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องสร้ำง หรือแสดงควำมเป็นศูนยก์ลำงทำงศิลปะของ
ชำวโลก ณ แห่งใดแห่งหน่ีงอีกต่อไปแลว้ ไม่เหมือนคร้ังในประวติัศำสตร์ท่ีมีกำรจำรึกให้เป็นกำร
ยอมรับของมวลมนุษยชำติ กล่ำวคือศิลปะปัจจุบนัไร้ขอบเขตทำงแนวคิด จินตนำกำร อำจสืบเน่ือง
จำกผลกระทบทำงสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไปอยำ่งรวดเร็วข้ึนทุกวนั 
 กำรแสดงออกของศิลปินในแต่ละยคุสมยั สำมำรถสะทอ้นให้เห็นอีกมุมหน่ึงในเน้ือหำ
ท่ีสอดคล้องกับศิลปนิพนธ์โครงกำรน้ีว่ำ ควำมเป็นอยู่ของผู ้คนในสังคมอดีต กับกำรได้รับ
ผลกระทบส่ือข่ำวสำรจะเป็นไปโดยเรียบง่ำย ไม่ปรำกฏเคร่ืองมือส ำหรับอ ำนวยกำรถ่ำยทอดส่ือได้
เด่นชดั กำรแสดงออกจำกผลกระทบของคนในสังคมและเยำวชนจะไม่รวดเร็วเหมือนในรูปแบบ
ปัจจุบัน กำรด ำเนินวิถีชีวิต หรือกำรเปล่ียนแปลงในรูปแบบวิถี ต่ำงๆ ท่ีเป็นไปตำมกลไกของ
ระยะเวลำอนัยำวนำน บทบำทของส่ือจะไม่สำมำรถแสดงตนได้รวดเร็วเหมือนในยุคต่อมำและ
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พฒันำไดจ้นถึงยุคปัจจุบนั ผูว้ิจยัมีแนวคิดจำกกำรเปรียบเทียบบทบำทของศิลปินในแต่ละยุคตำม
บริบททำงสังคมไดพ้อสังเขป เพื่อเช่ือมโยงถึงผลกำรแสดงออกทำงควำมคิดไดด้งัต่อไปน้ี1 
 
ตำรำงท่ี 3 ตำรำงกำรเปรียบเทียบวถีิกำรแสดงออกทำงแนวคิดของศิลปินในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
 

ยุคของศิลปะ วตัถุประสงค์ในกำรสร้ำงสรรค์ สถำนทีแ่สดงผลงำน 

ยคุก่อนศิลปร่วมสมยั ความเช่ือทางศาสนา 
กษตัริย ์นกัรบ ชนชั้นขนุนาง 

- โบสถ ์วหิาร ศาสนสถาน 
- พระราชวงั 

โมเดิร์นนิสม ์ อารมณ์ความรู้สึก ความจ าเป็น
ภายใน นายทุน สังคมใหม่จาก
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนสมยันั้น 

- พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ 

คอนเซ็ปซวลอาร์ต อารมณ์ความรู้สึก ความจ าเป็น
ภายใน  ธรรมชาติ  สะท้อน
ความคิดของปัญหาทางสังคม
ในช่วงสมยันั้น 

- พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ 
- แกลลอร่ี  
- โรงละคร มโหรสพ  
- ส่ิ งแวดล้อมทั้ งภายในและ
ภายนอกของสถานท่ีทัว่ไป 

ศิลปะส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่
และศิลปะส่ือใหม ่

อารมณ์ความรู้สึก ความจ าเป็น
ภายใน ธรรมชาติ  สั งคมอัน
ห ล าก ห ล าย รู ป แ บ บ ท า ง
ความคิด 

- พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ 
- แกลเลอร่ี  
- โรงละคร มโหรสพ  
- ส่ิ งแวดล้อมทั้ งภายในและ
ภายนอกของสถานท่ีทัว่ไป 
- อินเตอร์เนต 

การแสดงออกดว้ยการเซลฟ่ี 
 

อารมณ์ความรู้สึก ความจ าเป็น
ภายใน นายทุนผูอ้ยู่เบ้ืองหลัง
ส่ือหรือการโฆษณาแอบแฝง 

- อินเตอร์เน็ต 

                                                           
1วิ กิพี เดี ย , ศิลปะตะวันตก , เข้ำถึ ง เม่ื อ  2 มีน ำคม  2558, เข้ำถึ งได้จำก  https:// 

th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะตะวนัตก 
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ผูว้ิจ ัยต้องการท่ีจะน าเสนอแนวคิดการแสดงออกของศิลปินในแต่ละยุคสมัยเพื่อ
สะทอ้นวิธีคิดของผูค้นในแต่ละบริบททางสังคมในแต่ล่ะยุค เพื่อสอดคลอ้งกบัการแสดงออกทาง
ศิลปกรรมชุดน้ี ซ่ึงเน้นแนวคิดต่อบทบาทของผูค้นในสังคมปัจจุบนั เป็นเชิงเปรียบเทียบและการ
น ามาสู่การพฒันาทางดา้นรูปแบบและแนวคิดการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยัท่ีมีขอบเขตอนั
ไร้ขีดจ ากัด โดยเฉพาะปัจจุบันการแยกสาขาศิลปะได้เปล่ียนไปจากเดิมมาก จิตรกรรมและ
ประติมากรรมท่ีจัดอยู่ในประเภททัศนศิลป์ด้วยกันได้แตกก่ิงก้านสาขาออกไป ทั้ งภาพพิมพ ์
ภาพถ่าย รวมไปถึงทศันศิลป์ท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยีต่างๆ เช่น วิดีโออาร์ต คอมพิวเตอร์อาร์ต นอกจากน้ี
ยงัมีศิลปะท่ีใช้ส่ือหลายชนิดผสมอยู่ในผลงานเดียวกนั ซ่ึงอาจจะเรียกผลงานประเภทน้ีว่าศิลปะ
ส่ือผสม และยงัมีผลงานทศันศิลป์อ่ืนๆ อีกหลากหลายท่ีไม่อาจจะจดัอยูใ่นสาขาเดิมๆ ได ้นบัตั้งแต่ 
“วาดเส้น” ท่ีถูกยกฐานะข้ึนเป็นศิลปะท่ีมีสุนทรียภาพเฉพาะตัว มิใช่ส่ือรองๆ ท่ีเป็นการศึกษา
ธรรมชาติ ห รือเป็นภาพร่างของต้นความคิดเพื่ อไปเป็นส่ือหลักอย่างเช่น จิตรกรรมและ
ประติมากรรมอย่างในอดีต “ศิลปะในส่ิงแวดลอ้ม” (Environmental Art หรือ Earth Art) ซ่ึงศิลปิน
ไปสร้างศิลปะในป่า ในเขา ในทุ่ง หรือทะเลทราย โดยไม่ตอ้งค านึงถึงผูดู้ หรือมิตอ้งอาศยัหอศิลป์
เป็นท่ีแสดงเผยแพร่ผลงานอีกต่อไป รวมทั้งผลงานก็ไม่อาจจะซ้ือขายไดอ้ยา่งเช่นศิลปกรรมในอดีต 
นอกจากน้ีทศันศิลปะยงัขยายตวัออกไปใช้พื้นท่ีว่างของหอศิลป์ พิพิธภณัฑ์ศิลปะ และพื้นท่ีของ
โลก และชีวิตจริงเป็นส่วนหน่ึงของผลงานใน “ศิลปะจดัวาง” (Installation Art) ศิลปะประเภทน้ี
มิใช่ศิลปวตัถุท่ีท าส าเร็จเป็นช้ินงานเสร็จสมบูรณ์อยา่งศิลปกรรมในอดีตแลว้เคล่ือนยา้ยไปติดตั้งท่ี
ใดก็ได้ แต่ศิลปินจะมีแนวคิด และจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนแล้ววางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
เตรียมช้ินส่วนท่ีเป็นวตัถุ และส่ิงส าคญัคือการติดตั้งโดยใชพ้ื้นท่ีวา่งของห้องแสดงเป็นเน้ือหาสาระ
ส่วนหน่ึงของผลงานดว้ย2 
 สรุปการประมวลความคิดผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดทางประวติัศาสตร์ในอดีต น ามาวเิคราะห์
ถึงเร่ืองราวมากมายท่ีน่าสนใจถึงวิถีท่ีเปล่ียนไปในแต่ล่ะยุค ปัจจยัอนัส่งผลกระทบต่อความเป็นไป
จากเหตุและผลต่อเหตุการณ์เหล่านั้ น น ามาเป็นส่วนประกอบของแนวคิดต่อกระบวนการ
สร้างสรรค์ในผลงานศิลปนิพนธ์โครงการน้ี  เน่ืองจากเร่ืองราวทางเน้ือหาของผลงานชุดน้ี ได้มี
กรอบความคิดส่วนหน่ึงจากขอ้มูลดา้นการวิจยัผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบนั เป็นแรงบนัดาลใจ
เบ้ืองตน้ต่อการสะทอ้นแนวความคิดต่างๆทุกยคุสมยั แลว้น ามาตีแผแ่ละเทียบเคียงกบัการแสดงออก
ทางความรู้สึกของผูค้นในสมยัปัจจุบนัในรูปแบบผลงานศิลปกรรมของโครงการน้ีอยา่งเป็นล าดบั 

                                                           

 2อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง (กรุงเทพฯ: 
 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนพบัลิซซ่ิง, 2550), 12. 
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3. ศึกษำข้อมูลเฉพำะเพิม่เติม 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษำขอ้มูลเฉพำะเพิ่มเติมสองเร่ือง เพื่อน ำมำปรับใชใ้นกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน
ดว้ยแนวทำงกระบวนกำรถ่ายทอดเป็นทศันศิลป์ ให้เกิดเป็นรูปแบบภาพสองมิติเชิงซ้อนหลายดา้น
มุมมองตามหลกัของทศันียวิทยา ท่ีมีการจดัระยะของภาพดว้ยน ้ าหนกัของสี รูปทรง พื้นท่ีวา่ง และ
การซ ้ าการจดัจงัหวะลีลาของเน้ือหาโดยเช่ือมโยงการแสดงความเคล่ือนไหวของเร่ืองราวเพื่อให้เกิด
อารมณ์ความรู้สึก และความเป็นเอกภาพในเชิงความงามของศิลปกรรม 

3.1 หลกัทศันียวทิยา (Perspective) 
 ทศันียวิทยำ (Perspective) ท่ีน ำมำก ำหนดทิศทำงและขอบเขตในกำรสร้ำงสรรค์น้ี

ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำรน ำหลกัของทศันียภำพเชิงเส้น (Perspective) น ำมำเป็นตวัก ำหนด
เพื่อกำรสร้ำงภำพลวงตำ เป็นกำรช่วยให้แผน่ภำพเกิดมิติในเร่ืองของควำมลึก ใกล ้ไกล ช่วยในกำร
ก ำหนดระดบัสำยตำ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดในเน้ือหำเร่ืองรำวของผลงำนศิลปกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ภาพการก าหนดเส้นสมมุติของหลกัทศันียวทิยา 
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 เส้นขอบฟ้ำ (Horizon Line หรือ H.L.) คือ เส้นท่ีก ำหนดวำ่พื้นดิน และทอ้งฟ้ำ มำ
ปรำกฏพบกนั เส้นน้ีมีควำมส ำคญัมำก เพรำะจุดรวมสำยตำตั้งอยูบ่นเส้นน้ี เส้นท่ีอยูร่ะดบัสำยตำท่ี
มองไปยงัวตัถุ  เพื่อก ำหนดให้ผูเ้ข้ำชมผลงำนได้สัมผสัถึงกำรแสดงออกของภำพให้มีมุมมอง
ลกัษณะคลำ้ยกบับรรยำกำศท่ีเป็นจริงในห้องแสดงนิทรรศกำร โดยมีเส้นขอบฟ้ำเป็นตวัก ำหนดของ
ผลงำนในแต่ล่ะเน้ือหำให้เกิดควำมเช่ือมโยงต่อกนั ก่อเกิดนัยแฝงในมุมมองของระยะมิติ เกิดกำร
แสดงเป็นภำพมำยำในเชิงสำมมิติท่ีปรำกฏบนผนงัภำพตำมเร่ืองรำวอนัถูกก ำหนดโดยเส้นดงักล่ำว 

3.2 จังหวะลลีาและการซ ้าของรูปทรง (Rhythm & Repetition) 
 กำรซ ้ ำ (Repetition) กำรซ ้ ำของหน่วยรูปทรง ช่วยในกำรสร้ำงควำมเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนัในกำรออกแบบ ถำ้เรำใชรู้ปทรงเดียวกนัมำกกว่ำหน่ึงคร้ังข้ึนไป เรำเรียกวำ่กำรจดัภำพ 
กำรซ ้ ำสอดคลอ้งกบัแนวคิดในผลงำนศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ท่ีแสดงให้เห็นกำรแทนค่ำเร่ืองรำวท่ีซ่อน
เร้นในสังคมอนัเป็นพื้นฐำนกำรใชชี้วิตของวิถีไทยตั้งแต่คร้ันอดีตจวบจนปัจจุบนั และกำรซ ้ ำน้ีอำจ
หมำยถึงกำรรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือหมู่เหล่ำทำงสังคมของสรรพชีวติแห่งธรรมชำติไดอี้กนยัหน่ึง 

 

 
 
ภำพท่ี 13 ภำพแสดงกำรซ ้ ำในสภำพแวดลอ้มท่ีส่งผลอิทธิพลต่อผลงำนสร้ำงสรรค ์
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กำรสร้ำงภำพด้วยวิธีกำรซ ้ ำท ำได้หลำยวิธี  จะเป็นกำรซ ้ ำด้วยองค์ประกอบท่ี

มองเห็นได้แก่ รูปร่ำง ขนำด สี และพื้นผิว รวมไปถึงกำรซ ้ ำด้วยควำมสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ
ได้แก่ ทิศทำง ต ำแหน่ง ท่ีว่ำง และจุดสนใจ ล้วนแต่เกิดจำกกำรซ ้ ำในทศันธำตุๆ ในทำงศิลปะท่ี
สำมำรถถถ่ำยทอดไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรมไดอ้ยำ่งชดัเจนทำงดำ้นอำรมณ์ควำมรู้สึกของผลงำนชุดน้ี 
คือ พฤติกรรมควำมจ ำเจซ ้ ำซำก กำรชอบลอกเลียนแบบ หรือควำมเป็นปกติทัว่ไปตำมธรรมชำติทำง
สังคม และผูค้นท่ีมีแนวคิดเป็นประชำนิยม เป็นตน้ 

 กำรซ ้ ำดว้ยรูปร่ำง (Shape) เป็นส่ิงชดัเจนท่ีสุดขององค์ประกอบ ในกรณีท่ีรูปร่ำง
ซ ้ ำกนั ก็ยงัสำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงระหวำ่งองคป์ระกอบไดด้ว้ยขนำด สี และพื้นผวิ เพื่อควำมน่ำ
ต่ืนเตน้แตกต่ำงจำกเน้ือหำท่ีเหมือนกนัอยำ่งน่ำสนใจ สอดคลอ้งกบัแนวควำมคิดของผลงำนท่ีเน้น
กำรแสดงออกถึงควำมหลำกหลำยของผูค้นทำงสังคมในกำรส่ือสำรสังคมออนไลด์ ท่ีมีควำม
แตกต่ำงทำงชำติพนัธ์มำกมำยจำกทัว่ทุกมุมโลก สำมำรถน ำมำแสดงควำมส ำคญัทำงเน้ือหำไดอ้ยำ่ง
ชดัเจน เป็นเชิงสัญลกัษณ์ท่ีปรำกฏในรูปแบบในผลงำนชุดน้ี 

 

 
 
ภำพท่ี 14 ภำพผลงำนช่วงเวลำแสดงเน้ือหำในผลงำนท่ีใชว้ธีิกำรซ ้ ำดว้ยรูปร่ำง 

 
กำรซ ้ ำด้วยพื้นท่ีว่ำง(Space) รูปทรงทุกรูปจะครอบคลุมท่ีว่ำงเช่นเดียวกันทั้ งหมด 

(Positive Form) หรือพื้นภำพโดยรอบรูปทรงนั้นจะถูกครอบคลุมโดยเวน้พื้นท่ีว่ำงเป็นรูปทรงไว ้
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(Negative Form) ให้เกิดควำมแตกต่ำงดำ้นน ้ ำหนกัทำงควำมสวำ่งและควำมมืดต่ำงๆในแต่ละส่วน
พื้นท่ีของผลงำนเพื่อสร้ำงระยะหรือมิติ ควำมเด่นชัดหรือควำมแตกต่ำงของระหว่ำงรูปทรง เพื่อ
แสดงควำมสัมพนัธ์กำรเคล่ือนท่ีระหว่ำงรูปทรงและพื้นท่ีว่ำง สอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรขบัเคล่ือน
ของแต่ละเร่ืองรำวต่ำง ๆใหเ้กิดควำมผสำนกลมกลืนไดอ้ยำ่งน่ำชวนติดตำม 
 

 
 

ภำพท่ี 15 ภำพผลงำนช่วงเวลำแสดงเน้ือหำในผลงำนท่ีใชว้ธีิกำรซ ้ ำดว้ยพื้นท่ีวำ่ง 
 
 จงัหวะลีลำ (Rhythm) หมำยถึง กำรเคล่ือนไหวท่ีเกิดจำกำรซ ้ ำกนัขององคป์ระกอบ 

เป็นกำรซ ้ ำท่ีเป็นระเบียบ จำกระเบียบธรรมดำท่ีมีช่วงระยะห่ำงใกลเ้คียงกนั มำจดัระเบียบท่ีมีควำม 
ซบัซอ้นข้ึน โดยเกิดจำกกำรซ ้ ำของรูปทรง หรือกำรสลบักนัของพื้นท่ีวำ่ง หรือเกิดจำกกำรเล่ือนไหล
ต่อเน่ืองกนัของเส้น สี รูปทรง หรือ น ้ำหนกัควำมเขม้และควำมสวำ่ง ซ่ึงกำรซ ้ ำคือจงัหวะของรูปร่ำง
ต่ำง ๆและกำรจดัผสำนกนัของรูปร่ำงเหล่ำนั้น จงัหวะลีลำดงักล่ำวสำมำรถให้จ  ำนวนเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงได้เป็นล ำดับ  อำจเกิดข้ึนจำกขนำดหรือน ้ ำหนักควำมเข้มของรูปร่ำง รูปทรงเหล่ำนั้ น 
ส่วนประกอบเส้น สี และพื้นผิว เป็นกำรสร้ำงสรรค์ระยะให้เปล่ียนแปลงไปทีละน้อย หรือกำรซ ้ ำ
ของส่ิงเหล่ำนั้นท่ีค่อยๆ ห่ำงออกจำกกนัทีละนอ้ย หรือขนำดควำมต่ำงท่ีค่อยเพิ่มมำกข้ึน เป็นตน้ 
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4.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
4.1 การก าหนดรูปแบบด้วยภาพร่างต้นแบบ 
 ส ำรวจ วิเครำะห์/สังเครำะห์ข้อมูลท่ีได้รับ มำท ำกำรทดลองด้ำนเทคนิคทำง

ทศันศิลป์ และท ำกำรออกแบบภำพร่ำงตน้แบบ ตำมแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหำของโครงกำรโดย
กำรเขียนแบบร่ำงเป็นสตอร่ีบอร์ด สร้ำงขั้นตอนกำรแสดงออกของผลงำน 

 

 

 
 

ภำพท่ี 16 ภำพร่ำงตน้แบบบำงส่วนของโครงกำรศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 
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 ก ำหนดภำพร่ำงตน้แบบกำรน ำเสนอโครงสร้ำงกำรแสดงออกของผลงำนให้
สอดคลอ้งกบัสภำพพื้นท่ีถูกก ำหนดเพื่อแสดงผลงำนโครงกำรศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ใหเ้หมำะสมกบั
สภำพแวดลอ้ม ใหเ้กิดมุมมองท่ีสำมำรถแสดงผลต่อกำรสะเทือนควำมรู้สึกไดต้ำมเน้ือหำของภำพ
ตำมวตัถุประสงค ์โดยน ำหลกัทศันียวทิยำมำประกอบกำรแสดงของผลงำน ดงัท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

4.2 การสร้างเนือ้หาเร่ืองราวของผลงาน 
 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดศึ้กษำและรับกำรกลัน่กรองมำเรียงร้อยประกอบขอบเขตกำร

สร้ำงสรรคเ์ป็นผลงำนทศันศิลป์โดยน ำอุปกรณ์ทำงเทคโนโลยีเขำ้มำเป็นเคร่ืองมือในกำรประกอบ
เน้ือหำส ำหรับสร้ำงสรรคผ์ลงำนศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

 

 
 

ภำพท่ี 17 ภำพกำรก ำหนดขอบเขตส ำหรับแสดงเร่ืองรำวของแต่ล่ะรูปทรง 
 
 ผูว้ิจยัแบ่งเป็นช่องตำรำงท่ีมีแนวคิดให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดในผลงำนศิลปนิพนธ์

ดงักล่ำวขำ้งตน้ เพื่อน ำไปเป็นโครงสร้ำงของภำพในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวและก ำหนดต ำแหน่งทิศ
ทำงกำรวำงเน้ือหำของผลงำนเบ้ืองตน้ 
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ภำพท่ี 18 ภำพแสดงเน้ือหำในส่วนของภำพพื้นหลงั 
 
 น ำโครงสร้ำงท่ีก ำหนดไวต้อนตน้มำประกอบภำพเน้ือหำในส่วนของภำพพื้นหลงั 

โดยส่วนใหญ่จะเนน้ถึงบรรยำกำศท่ีเป็นเร่ืองรำว และสถำนท่ีต่ำงๆ ในสังคม ท่ีจะถูกบนัทึกไวด้ว้ย
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด เช่น สถำนศึกษำ โรงพยำบำล ห้องดบัจิต หอประชุม โรงมหรสพ หรือ
สถำนประกอบกำรห้ำงร้ำนต่ำง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นไปในทำงกลับกันของสังคมใน
มุมมองท่ีแปลกต่ำงกนัออกไป 

 

 
 

ภำพท่ี 19 ภำพกำรตดัต่อภำพเคล่ือนไหวทำงคอมพิวเตอร์  
 
 ผูว้ิจยัน ำขอ้มูลท่ีไดว้ิเครำะห์มำรวบรวมมำประมวลผลโดยกำรเน้นหรือหยิบยก

ประเด็นท่ีเด่นชดัจำกเน้ือหำท่ีแสดงออกในบุคลิกของคนบำงกลุ่ม มำถ่ำยทอดในเชิงสัญลกัษ์และ
เป็นรูปธรรม โดยตดัทอนเน้ือหำควำมจริงของรูปร่ำงบำงส่วนดว้ยวิธีกำรทำงตดัต่อภำพเคล่ือนไหว
ทำงคอมพิวเตอร์ ออกมำเป็นคลิปภำพเคล่ือนไหวท่ียงัไม่ก ำหนดควำมยำวของระยะเวลำท่ีแน่นอน 
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ภำพท่ี 20 ภำพกำรตดัต่อภำพเคล่ือนไหวทำงคอมพิวเตอร์ 
 

 ต่อมำผูว้ิจยัน ำขอ้มูลบำงส่วนท่ีตอ้งกำรเน้นในสำระมำน ำเสนอในรูปแบบศิลปะ  
ป๊อบอำร์ต ท่ีเช่ือมโยงในควำมคิดของศิลปนิพนธ์โครงกำรน้ี มำถ่ำยทอดตำมควำมรู้สึกของควำม
เป็นประชำนิยมในเหตุกำรณ์ร่วมสมยั เพื่อถ่ำยทอดถึงแนวคิดของกำรแสดงตวัตนอนัเป็นกำร
ยอมรับโดยธรรมชำติหรือเป็นปรกติ ซ ้ ำซำกจ ำเจในสังคม โดยใช้วิธีกำรตดัต่อภำพเคล่ือนไหวทำง
คอมพิวเตอร์มำเป็นรูปแบบคลิปภำพเคล่ือนไหวของเน้ือหำแต่ล่ะช่วงเวลำ 

 

 
 

ภำพท่ี 21 ภำพกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินเร่ืองโดยวิธีกำรทำงตดัต่อภำพเคล่ือนไหวทำง          
 คอมพิวเตอร์ 

 สุดทำ้ยผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลงำนคลิปในส่วนท่ีตดัต่อไวข้ำ้งตน้มำก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินเร่ืองโดยวิธีกำรทำงตดัต่อภำพเคล่ือนไหวทำงคอมพิวเตอร์ ล ำดบัเหตุกำรณ์เร่ืองรำว
โดยมีแนวคิดของกำรเสียดสีในเชิงขั้นตอนแสดงออกทำงกำยภำพ ดว้ยวิธีน ำเน้ือหำท่ีแสดงอยูใ่นส่ือ
สังคมออนไลน์มำปรำกฏบนผลงำน เนน้ถึงสำระส ำคญัของรูปทรงและตดัทอนโครงสร้ำงบำงส่วน
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นแนวทำงกำรสร้ำงสรรค ์แลว้จึงมำประกอบร้อยเรียงเน้ือหำเร่ืองรำว
ให้เกิดควำมรู้สึกสะเทือนอำรมณ์ท่ีมีขั้นตอนและมีล ำดบัขั้นท่ีแตกต่ำงกนั ก ำหนดสุนทรียภำพดว้ย
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ทศันธำตุทำงศิลปะใหส้มบูรณ์และรู้สึกน่ำสนใจไดต้ำมจินตนำกำรต่อผูพ้บเห็น และไดก้ ำหนดเสียง
ประกอบภำพดว้ยวธีิกำรผสมเสียงสองรูปแบบในเวลำพร้อมกนั คือ เสียงจำกส่ิงมีชีวติตำมธรรมชำติ
ตำมชนบทในเวลำกลำงคืน เช่น เสียงร้องระงมของกบ เขียด อ่ึงอ่ำง หรือสัตวเ์ล้ือยคลำนต่ำงๆ แสดง
ให้ควำมรู้สึกถึงควำมเป็นไปในชีวิตปกติของธรรมชำติ ไม่วำ่จะเป็นสังคมแบบในเมืองหรือชนบท 
ซ่ึงปัจจุบนัลว้นแต่ไดรั้บอิทธิพลทำงส่ือต่ำงๆ โดยง่ำยและมีแนวคิดท่ีใกลเ้คียงกนัแบบประชำนิยม 
ส่วนอีกด้ำนหน่ีงคือ เสียงดนตรีบรรเลงเพลงคลำสิค ท่ีมีช่วงจงัหวะอนัร่ืนรมย์และผ่อนคลำย 
จุดประสงคเ์พื่อสร้ำงควำมขดัแยง้ต่อเน้ือหำควำมรุนแรงของภำพท่ีปรำกฏอยูใ่นผลงำน ส่งผลท ำให้
ผูเ้ขำ้ชมมีโอกำศสัมผสัและติดตำมเน้ือหำของงำนไดอ้ยำ่งครบถว้นจนจบ โดยไม่รู้สึกสะอิดสะเอียน
ของเร่ืองรำวในภำพจนมำกเกินไปนกัขณะช่วงระหวำ่งกำรแสดง 

4.3 การประกอบและล าดับเนือ้หาเพือ่น าเสนอผลงาน 
 วำงแผนเง่ือนไขควำมยำวของระยะเวลำในเน้ือเร่ืองของผลงำนแต่ละเร่ือง ส ำหรับ

กำรแสดงออกกำรจดัน ำเสนอส่ือท่ีสร้ำงสรรคม์ำน ำเสนอโดยกำรจดัฉำยดว้ยเคร่ืองโปรเจคเตอร์ ให้
เหมำะสมกบัอำรมณ์ควำมรู้สึกต่อเน้ือหำส ำหรับกำรถ่ำยทอดผลงำนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และเกิดควำมพอดีไม่รวบรัดและเน่ินนำนจนเกินไป เพียงพอท่ีจะสำมำรถแสดงเน้ือหำของผลงำน
ให้รู้สึกเขำ้ใจ สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรคิดและจิตนำกำรต่อไปได้ตำมประสบกำรณ์ของผูช้มท่ีมี
แตกต่ำงกนัทำงดำ้นวธีิคิดไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ 

 

 
 

ภำพท่ี 22 ภำพร่ำงแสดงกำรประกอบและล ำดบัเน้ือหำเพื่อน ำเสนอผลงำน 
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ภำพท่ี 23 ภำพแสดงกำรน ำภำพร่ำงมำประกอบและล ำดบัเน้ือหำเพื่อเสนอผลงำนโดยน ำมำตดัต่อ
 ภำพเคล่ือนไหวทำงคอมพิวเตอร์ 
 

 ผูว้จิยัไดน้ ำภำพร่ำงกำรประกอบและล ำดบัเน้ือหำเพื่อน ำเสนอผลงำน โดยวำงแผน
เง่ือนไขควำมยำวของระยะเวลำในเน้ือเร่ืองของผลงำนแต่ละเร่ือง ส ำหรับกำรแสดงออกกำรจดั
น ำเสนอส่ือท่ีสร้ำงสรรคด์ว้ยวิธีกำรทำงตดัต่อภำพเคล่ือนไหวทำงคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบเป็นมิติ
ลวงทำงทศันศิลป์ และให้เกิดพลงัเคล่ือนไหวในงำนศิลปะ ซ่ึงส่วนมำกเกิดจำกกำรเคล่ือนไหวของ
สำยตำผูดู้จำกจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง เคล่ือนท่ีไปตำมเส้น สี ตำมน ้ำหนกัอ่อนแก่ท่ีมีอยูใ่นภำพ ผำ่นไป
ในท่ีวำ่งลกัษณะต่ำง ๆ จงัหวะควำมเคล่ือนไหวของสำยตำประกอบกบัรูปทรงของท่ีวำ่งของศิลปะน้ี 
เป็นส่วนหน่ึงท่ีใหค้วำมรู้สึกทำงศิลปะและอำรมณ์ทำงสุนทรียภำพแก่ผูดู้ โดยอำศยัทั้งท่ีวำ่ง (Space) 
และเวลำ (Time) ควำมเคล่ือนไหวและเวลำจึงเป็นมิติหน่ึงของงำนศิลปะนั้นคือมิติท่ี 43 
                                                           

 3ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันำพำนิช, 2539), 
79.   
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ภำพท่ี 24 ภำพแสดงบำงส่วนของผลงำนหลงัจำกกำรประกอบและล ำดบัเน้ือหำเสร็จสมบูรณ์ 
 
สรุปกระบวนกำรและขั้นตอนกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนศิลปกรรมในโครงกำรศิลปนิพนธ์

น้ี ประกอบไปด้วยขั้นตอนตั้ งแต่การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล มีการสัมภาษณ์และ
วเิคราะห์การสัมภาษณ์ น ามาประมวลความคิด และศึกษาขอ้มูลเฉพาะเพิ่มเติม น ำไปสู่ขั้นตอนกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะส่ือภำพเคล่ือนไหวท่ีไปปรำกฏบนผนงัห้องนิทรรศกำรอนัว่ำงเปล่ำ ตำม
ขนำดของพื้นท่ีท่ีมีกำรก ำหนดให้เหมำะสมสอดคล้องกบัเร่ืองรำวของผลงำน ซ่ึงอำจมีผนังฉำก
มำกกวำ่หน่ึงดำ้นข้ึนไป และน ำเสนอดว้ยกำรฉำยภำพขยำยผลงำนดว้ยเคร่ืองโปรเจคเตอร์จ ำนวน
สองเคร่ือง โดยใช้กระบวนผลิตจำกกำรตดัต่อภำพเคล่ือนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบดิจิทัล 
ต่อจำกนั้นผูว้ิจยัไดล้  ำดบัเหตุกำรณ์เร่ืองรำวและแนวคิดของกำรเสียดสีในเชิงขั้นตอนแสดงออกทำง
กำยภำพ ด้วยวิธีน ำเน้ือหำท่ีแสดงอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์มำปรำกฏบนผลงำนศิลปะ เน้นถึง
สำระส ำคญัของรูปทรงและตดัทอนโครงสร้ำงบำงส่วนให้สอดคล้องกบัแนวคิดในแนวทำงกำร
สร้ำงสรรค์ สุดทำ้ยผูว้ิจยัจึงได้ประกอบร้อยเรียงเน้ือหำเร่ืองรำวให้เกิดควำมรู้สึกสะเทือนอำรมณ์ 
อนัมีล ำดบัขั้นและช่วงเวลำท่ีแตกต่ำงกนั ก ำหนดสุนทรียภำพดว้ยทศันธำตุทำงศิลปะ โดยอำศยัมำยำ
มิติทำงงำนจิตรกรรมท่ีเคล่ือนไหวได้ และก ำหนดเสียงประกอบภำพด้วยวิธีกำรผสมเสียงสอง
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปแบบในเวลำพร้อมกนั คือ เสียงจำกส่ิงมีชีวิตต่ำงๆ ตำมธรรมชำติตำมชนบทในเวลำกลำงคืน 
แสดงให้ควำมรู้สึกถึงควำมเป็นไปในชีวิตปกติทำงสังคม ส่วนอีกดำ้นหน่ีงคือ เสียงดนตรีบรรเลง
เพลงคลำสิค ท่ีมีช่วงจงัหวะอนัผอ่นคลำย จุดประสงคเ์พื่อสร้ำงควำมขดัแยง้ต่อเน้ือหำควำมรุนแรง
ของภำพท่ีปรำกฏอยู่ในผลงำน ส่งผลท ำให้ผูเ้ขำ้ชมมีโอกำศสัมผสัและติดตำมเน้ือหำของงำนได้
อยำ่งครบถว้นจนจบ ผสมผสำนกบักำรจดัวำงศิลปะเพื่อสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี ตำมภำพร่ำงตน้แบบท่ี
ออกแบบในกำรน ำเสนอผลงำน ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงกำร  
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บทที ่4 

 
กำรวเิครำะห์ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

 
 การวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์โครงการน้ี ได้วิเคราะห์ผลงานทางเชิงกายภาพทาง
ทศันศิลป์และอารมณ์ความรู้สึกทางดา้นเน้ือหาของผูรั้บชมทัว่ไปโดยภาพรวมบางส่วน ท่ีไดท้ดลอง
จดัแสดงบนผนงัห้องนิทรรศการท่ีมีสัดส่วนเท่าของจริงตามขนาดท่ีก าหนดไวโ้ครงการศิลปนิพนธ์
ชุดน้ี ณ หอศิลป์ อาคารอนุสรณ์ครบรอบ 50 ปี วิทยาลยัช่างศิลป น าเสนอดว้ยวิธีการฉายเขา้ผนัง
ห้องนิทรรศการขนาดประมาณ 3 x 12 เมตร ด้วยเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ต่อภาพกนัจ านวนสอง
เคร่ืองในเวลาพร้อมกนั ซ่ึงผลงานแต่ละเร่ืองจะมีความยาวเวลาสามนาทีตามล าดบั 
 ผลงานสร้างสรรค์ในโครงการศิลปนิพนธ์น้ีมีจ านวน 4 ช้ิน ท่ีมีแสดงการเคล่ือนท่ีของ
รูปทรงทางธรรมชาติ และรูปทรงท่ีถูกออกแบบโดยจินตนาการ ให้เกิดมิติในเชิงซ้อน ให้เกิด
ความรู้สึกการเป็นส่วนร่วมในเร่ืองราวของภาพ ท่ีมีการจดัระยะของภาพดว้ยน ้ าหนกัของสี รูปทรง 
พื้นท่ีว่าง และวิธีการซ ้ าของเน้ือหา เช่ือมโยงการแสดงความเคล่ือนไหวของเร่ืองราวเพื่อให้เกิด
อารมณ์ความรู้สึกโดยอาศยัมายามิติทางงานจิตรกรรมท่ีเคล่ือนไหวได้ ผสมผสานกบัการจดัวาง
ศิลปะเพื่อสอดคล้องกบัพื้นท่ี และความเป็นเอกภาพในเชิงความงามของศิลปกรรม ซ่ึงไดจ้  าแนก
ออกมาเป็นแต่ละผลงานดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 25 ภาพการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ทั้งหมด  
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ภาพท่ี 26  ภาพการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน “จึงหลงตวัตน 1” 
 เทคนิค วดีิโอ โปรเจกเตอร์ 2 จอ บนผนงัหอ้งนิทรรศการ ความยาว 3 นาที 
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55 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงช่วงเวลาของการแสดงเน้ือหาเร่ืองราวของผลงานช้ินท่ี 1 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลงาน “จึงหลงตวัตน 1” มีวิธีการน าเสนอผลงานด้วยฉายโปรเจกเตอร์สองเคร่ือง 
แสดงภาพมิติลวงลึกเขา้ในผนงัหอ้ง เสมือนมีแผน่ระนาบอยูห่กดา้นท่ีมีค่าของน ้าหนกัแสงและเงาท่ี
ต่างกนั เร่ิมตน้จากการเคล่ือนท่ีของรูปทรงโดยการน าของแสงท่ีเร่ิมสวา่งข้ึนจากนอ้ยไปหามากบน
ภาพพื้นหลงัท่ีสงบน่ิงและค่อนขา้งมืดของสามผนงัดา้นซ้าย สร้างความแตกต่างระหวา่งค่าของสีจน
เต็มพื้นท่ีจากด้านซ้ายไปจนจรดอีกด้านหน่ึง รูปทรงธรรมชาติถูกก าหนดให้อยู่ในขอบเขตของ
รูปทรงส่ีเหล่ียมในแต่ละช่อง เร่ิมปรากฏความชัดเจนโดยใช้วิธีการซ ้ าของรูปทรงดงักล่าวจนเต็ม
พื้นท่ีของผนงัมิติลวงทั้งสามดา้น สลบักบัเน้ือหาการด าเนินเร่ืองดว้ยการกลบัค่าน ้ าหนกัของสีและ
แสงในผนงัดา้นท่ีต่างกนัจนเต็มพื้นท่ี หลงัจากนั้นไดมี้การด าเนินเร่ืองดว้ยวธีิเช่ือมโยงเน้ือหาไปยงั
สามผนงัด้านขวาจากรูปทรงท่ีมีรูปแบบเหมือนกนัแต่มีขนาดท่ีใหญ่กวา่เล็กน้อยตามระดบัสายตา
ของหลกัทศันียวทิยา สร้างจุดดึงดูดค่าของแสงและสีท่ีมีปริมาณเท่ากนักบัสามผนงัลวงทางดา้นซา้ย
ในห้วงเวลาเพียงบัดดล สลับไปมาตามจงัหวะของเสียงเพลงบรรเลงของโมสาซ แล้วจึงเบ่ียง
ประเด็นความสนใจไปยงัสามผนงัลวงท่ีสร้างข้ึนดา้นซ้าย เพื่อด าเนินเร่ืองราวต่อดว้ยกระบวนการ
น าพื้นท่ีวา่งท่ีมืด เขา้มาแทนท่ีรูปทรงท่ีก าลงัแสดงเน้ือหาอยา่งเป็นจงัหวะจากนอ้ยไปหามาก จนเกิด
พื้นท่ีวา่งท่ีเป็นความมืดสนิทสอดคลอ้งกบัความหมายถึงการจบการแสดงผลงานในเร่ืองน้ี  
 เร่ืองราวสร้างความรู้สึกคลา้ยส่ิงมีชีวิตก าลงัคืบคลานมาสู่การปรากฏตวัตนบนฉากการ
แสดง1 โดยน ารูปอวยัวะของมนุษยส่์วนบริเวณตาและคิ้วของผูห้ญิงมาโชวอ์วด หรือสาธิตวิธีเสริม
ความงามให้ผูช้มผ่านกล้องเวปแคมท่ีเป็นท่ีแพร่หลายอยู่เป็นจ านวนมาก2 คล้ายกับส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีมีการส่งต่อกนัไดไ้ม่รู้จบ การซ ้ าเป็นปริมาณมากๆ ของเน้ือหา เปรียบเสมือนส่ิงท่ีประชา
นิยมกนัจนเป็นเร่ืองปกติทางสังคมปัจจุบนัโดยแท้  เน้ือหาท่ีใช้วิธีการซ ้ ากนันั้น จะแฝงด้วยลาย
ละเอียดในเชิงกายภาพท่ีแตกต่างกนัเช่น ลกัษณะของขอบตา ขนตา เปลือกตา และคิ้ว แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการเช่ือมโยงและการรับรู้ข่าวสารไดก้วา้งไกลทุกมุมโลก เขา้ถึงได้ของคนทุก
เช้ือชาติ หลายเผ่าพนัธ์ุบนโลกแห่งส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงล้วนแต่มีจุดประสงค์ให้เป็นท่ียอมรับ 
ถูกใจหรือช่ืนชม จากการรับรู้ของผูค้นจากอิทธิพลของส่ือดงักล่าว แต่ถา้ในทางกลบักนั ถา้พวกเขา
ไดรั้บความผิดหวงัจากกระแสเหล่านั้น จุดสุดทา้ยของการเสริมความงามท่ีปรากฏเป็นเร่ืองประชา
นิยมในปัจจุบนัคือการศลัยกรรมในท่ีสุด 

                                                           

 1สัมภำษณ์, พิสิต  ประทุมชำติ, อำจำรยห์ัวหน้ำวิชำจิตรกรรม วิทยำลยัช่ำงศิลป, 17 
เมษำยน 2558. 
 2สัมภำษณ์, พชัรินทร์ อนวชัประยูร, อาจารยป์ระจ าหมวดจิตรกรรมวิทยาลยัช่างศิลป 
และคณะศิลปวจิิตร สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์, 18 เมษำยน 2558. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 

 

 
 
ภาพท่ี 27  ภาพการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน “จึงหลงตวัตน 2” 
 เทคนิค วดีิโอ โปรเจกเตอร์ 2 จอ บนผนงัหอ้งนิทรรศการ ความยาว 3 นาที 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงช่วงเวลาของการแสดงเน้ือหาเร่ืองราวของผลงานช้ินท่ี 2 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลงาน “จึงหลงตวัตน 2” มีวิธีการน าเสนอผลงานด้วยฉายโปรเจกเตอร์สองเคร่ือง
แสดงภาพมิติลวงลึกเขา้ในผนงัห้องเช่นกนั การวเิคราะห์เชิงกายภาพมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัผลงาน 
“จึงหลงตวัตน 1” แต่มีด าเนินเร่ืองเร่ิมตน้จากเคร่ืองฉายท่ีสองลงบนผนงัห้องทางดา้นขวามีการสร้าง
เน้ือหาเป็นแผน่ระนาบมิติลวงสามดา้น แลว้จึงเช่ือมโยงมายงัเคร่ืองฉายเคร่ืองแรกเพื่อไปปรากฏบน
ผนงัทางซา้ยท่ีมีการสร้างเน้ือหาเป็นแผน่ระนาบมิติลวงสามดา้นเช่นกนั ลกัษณะการด าเนินของเร่ือง
เหมือนกบัผลงานก่อนหนา้ ท่ีมีวิธีเคล่ือนท่ีของรูปทรงโดยการน าของแสงท่ีเร่ิมสวา่งข้ึนจากนอ้ยไป
หามากบนภาพพื้นหลงัท่ีสงบน่ิงและค่อนขา้งมืด สร้างความแตกต่างระหวา่งค่าของสีจนเต็มพื้นท่ี
จากด้านหน่ึงไปจนจรดอีกด้านหน่ึง น าวิธีการซ ้ าของรูปทรงมาสร้างแรงขบัเคล่ือนของเน้ือหา
ภายในภาพ รูปทรงภายนอกมีลักษณะเรขาคณิตและมีลายละเอียดภายในเป็นเน้ือหารูปทรง
ธรรมชาติท่ีมีการเคล่ือนไหวภายในอยูต่ลอดเวลา เนน้ความหนกัแน่นของปริมาตร ค่าน ้ าหนกัของสี
ท่ีค่อนขา้งอยูโ่ทนร้อน สร้างความรู้สึกต่ืนตาดว้ยการสลบักลบัค่าของสีตามจงัหวะการเคล่ือนท่ีของ
แต่ละช่วงเวลา จนจบการแสดงดว้ยการค่อยบรรจงเขา้แทนท่ีของพื้นท่ีวา่งจากความมืด 

 ภาพท่ีแสดงออกถึงชั้ นเชิงของการลวงของทิศทางของเส้นบนพื้นระนาบ 2 มิติ 
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีในดา้นทศันศิลป์3 น าเร่ืองราวของโครงสร้างบางส่วนของมนุษยบ์ริเวณทรวง
อก มาด าเนินเร่ืองดว้ยวธีิแสดงการเคล่ือนท่ีอยา่งต่อเน่ือง แสดงท่วงท่าย ัว่เยา้ส่อเสียดเหมือนเจาะจง
ตอ้งการโชวส์ัดส่วนเรือนร่างของตนผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพื่อตอ้งการจุดประสงค์บางอย่างท่ีมี
นยัส าคญั เน้ือหาเคล่ือนท่ีสลบักบัวิธีการซ ้ าอย่างเป็นจงัหวะ สร้างความต่ืนตาด้วยสีสันอนัสดใส
และเพลิดเพลินจากภาพท่ีปรากฏ จนเน้ือหาค่อยกลบักลายแฝงมาในแง่ลบคือ เบ้ืองหลงัความงาม
ของสัดส่วนเรือนร่างเหล่านั้ นล้วนผ่านท่ีมาจากการผ่าตัดศัลยกรรมทั้ งส้ิน นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
วิทยาลยัช่างศิลป ให้ขอ้คิดเห็นเม่ือชมผลงานในตอนแรกแลว้ไม่เขา้ใจในภาพท่ีปรากฏ แต่เม่ือชม
ไปไดถึ้งช่วงท่ีมีการแสดงศลัยกรรมแลว้กลบัรู้สึกสะอิดสะเอียนกบัภาพดงักล่าว แต่ก็ชมต่อไปจน
จบพร้อมกบัค าถามในใจท่ีไม่กลา้แสดงออกต่อขอ้คิดเห็น4  
  

                                                           

 3สัมภำษณ์, ปรีกมล เช่ียววานิช, อาจารยป์ระจ าหมวดวิชาจิตรกรรม วิทยาลยัช่างศิลป, 
19 เมษำยน 2558.  
 4สัมภำษณ์, ภทัรพร สอนดี, นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 วทิยาลยัช่างศิลป, 17 เมษายน 2558. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 28 ภาพการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน “ชอบโชว ์1” 
 เทคนิค วดีิโอ โปรเจกเตอร์ 2 จอ บนผนงัหอ้งนิทรรศการ ความยาว 3 นาที 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 

 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงช่วงเวลาของการแสดงเน้ือหาเร่ืองราวของผลงานช้ินท่ี 3 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลงาน “ชอบโชว ์1” มีวิธีการน าเสนอผลงานดว้ยฉายโปรเจกเตอร์สองเคร่ืองแสดง
ภาพมิติลวงลึกเขา้ในผนงัห้องเช่นกนั การวิเคราะห์เชิงกายภาพมีลกัษณะการด าเนินเร่ืองเร่ิมตน้จาก
เคร่ืองฉายท่ีสองลงบนผนงัห้องทางดา้นขวามีการสร้างเน้ือหาเป็นแผน่ระนาบมิติลวงสามดา้น แลว้
จึงเช่ือมโยงมายงัเคร่ืองฉายเคร่ืองแรกเพื่อไปปรากฏบนผนังทางซ้ายท่ีมีการสร้างเน้ือหาเป็นแผ่น
ระนาบมิติลวงสามดา้นเช่นกนั มีวิธีเคล่ือนท่ีของรูปทรงโดยการน าของแสงท่ีเร่ิมสวา่งข้ึนจากนอ้ย
ไปหามากบนภาพพื้นหลงัท่ีค่อนขา้งมืด สร้างความแตกต่างระหว่างค่าของสีจนเต็มพื้นท่ีจากดา้น
หน่ึงไปจนจรดอีกดา้นหน่ึง น าวิธีการซ ้ าของรูปทรงมาสร้างแรงขบัเคล่ือนของเน้ือหาภายในภาพ 
รูปทรงภายนอกมีลักษณะเรขาคณิตและมีลายละเอียดภายในเป็นเน้ือหารูปทรงธรรมชาติ 
ประกอบดว้ยปริมาตรของรูปทรงท่ีชดัเจนและมีการเคล่ือนไหวท่ีไม่รวดเร็วนกั เน้นความแตกต่าง
ค่าน ้ าหนกัของสีท่ีค่อนขา้งสดใส สร้างความรู้สึกต่ืนตาดว้ยการสลบักลบัค่าของสีตามจงัหวะการ
เคล่ือนท่ีของแต่ล่ะช่วงเวลา จนจบการแสดงดว้ยการค่อยบรรจงเขา้แทนท่ีของพื้นท่ีวา่งจากความมืด 
อลิตา จัน่ฝ่ังเพซร5 ได้กล่าวว่า การแสดงการซ ้ า จะท าให้ความงามท่ีปรากฏในเชิงทศันธาตุ แต่
ในทางตรงกนัขา้มอาจท าใหเ้น้ือหาดงักล่าวขาดการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ท่ีเด่นชดั 

 ภาพท่ีแสดงออกถึงเร่ืองราวของโครงสร้างบางส่วนบนใบหน้าของมนุษยบ์ริเวณจมูก
และริมฝีปาก มาด าเนินเร่ืองดว้ยวธีิแสดงการเคล่ือนท่ีต่อเน่ืองอยา่งชา้ๆ  แสดงท่วงท่าย ัว่ยวนเหมือน
เจาะจงต้องการโชว์ความเซ็กส์ซ่ีของตนด้วยริมฝีปากผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อจุดประสงค์
ตอ้งการดึงดูดความสนใจบางอยา่งจากผูท่ี้เขา้ชม เน้ือหาเคล่ือนท่ีสลบักบัวิธีการซ ้ าอยา่งเป็นจงัหวะ 
สร้างความต่ืนตาด้วยสีสรรสดใสจากลิปสติกอนัหลากหลายมาปรากฏจนเต็มพื้นท่ี สลบักบัการ
แสดงการซ ้ าของรูปทรงในเร่ืองราวท่ีเหมือนกนัจนลานตา เหมือนกบัประชานิยมท่ีสามารถพบเห็น
กนัไดท้ัว่ไปเป็นปกติ จนกระทัง่เน้ือหาค่อยกลบักลายแฝงมาในแง่ลบคือ เบ้ืองหลงัความงามของ
ใบหนา้เหล่านั้นลว้นผา่นท่ีมาจากการผา่ตดัศลัยกรรมทั้งส้ิน แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพปกติทางสังคมวา่
ภาพลกัษณ์มีท่ีปรากฏบนส่ือต่างๆ ในโลกปัจจุบนัมีทั้งความจริงและความลวง  
 

                                                           

 5สัมภำษณ์ , อลิตำ จั่น ฝ่ังเพซร, รองศำสตรำจำรย์ประจ ำสำขำวิจิตรศิลป์  คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั, 18 เมษำยน 2558. 
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ภาพท่ี 29  ภาพการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน “ชอบโชว ์2” 
 เทคนิค วดีิโอโปรเจกเตอร์ 2 จอ บนผนงัหอ้งนิทรรศการ ความยาว 3 นาที 
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงช่วงเวลาของการแสดงเน้ือหาเร่ืองราวของผลงานช้ินท่ี 4 
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 ผลงาน “ชอบโชว ์2” มีวิธีการน าเสนอผลงานด้วยฉายโปรเจกเตอร์สองเคร่ือง แสดง
ภาพมิติลวงลึกเข้าในผนังห้อง เสมือนมีแผ่นระนาบอยู่หกด้านท่ีมีค่าของน ้ าหนักแสงและเงาท่ี
ต่างกนั เร่ิมตน้จากการเคล่ือนท่ีของรูปทรงโดยการน าของแสงท่ีเร่ิมสวา่งข้ึนจากนอ้ยไปหามากบน
ภาพพื้นหลงัท่ีสงบน่ิงและค่อนขา้งมืดของสามผนงัดา้นซ้าย สร้างความแตกต่างระหวา่งค่าของสีจน
เตม็พื้นท่ีจากดา้นซา้ยไปจนจรดอีกดา้นหน่ึง เช่นเดียวกนักบัผลงานก่อนหนา้น้ี โดยใชว้ิธีการซ ้ าของ
รูปทรงจนเต็มพื้นท่ีของผนงัมิติลวงทั้งสามดา้น เน้ือหาการด าเนินเร่ืองบอกเล่าถึงวิถีการแสดงโชว์
สัดส่วนร่างกาย โดยไดต้ดัทอนเร่ืองราวของรูปทรงจนเหลือเพียงภาพสัญลกัษข์องมนุษย์ท่ีแสดงถึง
ความสับสนทางเพศของผูค้นในสังคมปัจจุบนั  
 สรุปความส าคญัของการวเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์โครงการน้ี ซ่ึงไดว้เิคราะห์ผลงาน
ทางเชิงกายภาพทางทศันศิลป์และอารมณ์ความรู้สึกทางดา้นเน้ือหาของผูรั้บชมทัว่ไปโดยภาพรวม
บางส่วนท่ีไดท้ดลองจดัแสดงบนผนงัห้องนิทรรศการท่ีมีสัดส่วนเท่าของจริงตามขนาดท่ีก าหนดไว้
โครงการศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ณ หอศิลป์ อาคารอนุสรณ์ครบรอบ 50 ปี วทิยาลยัช่างศิลป  

พชัรินทร์ อนวชัประยรู อาจารยป์ระจ าหมวดจิตรกรรมวิทยาลยัช่างศิลป และคณะศิลป
วจิิตร สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเม่ือหลงัจากท่ีไดรั้บชมผลงานแลว้วา่ รู้สึกถึงความ
เป็นจริงในสังคมปัจจุบนัท่ีไม่ปฏิเสธว่า การเสริมความงามเป็นเร่ืองปกติ สามารถส่ือถึงเน้ือหา
ทางการแสดงออกในสังคมออนไลน์ไดท้ั้งแง่บวกและลบ 

 พิสิต ประทุมชาติ อาจารยห์ัวหน้าหมวดจิตรกรรม วิทยาลยัช่างศิลป ไดใ้ห้ความเห็น
หลงัไดช้มการแสดงคร้ังแรกแลว้มีความรู้สึกวา่ เน้ือหาท่ีแสดงออกมาปรากฏบนภาพท่ีเป็นเร่ืองของ
ซ ้ าของเน้ือหานั้นท าให้เร่ืองราวถูกลดความรุนแรงลงจากภาพท่ีปรากฏ ไม่วา่จะเป็นการแสดงภาพ
ศลัยกรรมต่างๆ หรือแม้แต่การแปลงเพศของผูช้าย อาจเป็นเพราะจงัหวะและห้วงเวลาท่ีมีการ
น าเสนออย่างนุ่มนวล จนให้ความรู้สึกถึงความเบิกบานของธรรมชาติท่ีมีการเร่ิมผลิดอกออกผล
อยา่งมีขั้นตอน ท าให้ผลงานสามารถดูไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน หรืออาจเป็นเพราะเสียงดนตรีประกอบท่ี
เป็นองคป์ระกอบเสริมใหส้ามารถติดตามการด าเนินเร่ืองในผลงานไดอ้ยา่งร่ืนรมย ์ 

อลิตา จัน่ฝ่ังเพซร รองศาสตราจารยป์ระจ าภาคสาขาวิจิตรศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั เม่ือได้ชมผลงานคร้ังแรกได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรแสดงออก
รูปทรงของแต่ละเน้ือหาให้เด่นชดัในแต่ละเร่ือง การแสดงการซ ้ า (Repetition) จะท าให้ความงามท่ี
ปรากฏในเชิงทศันธาตุ แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจท าให้เน้ือหาดงักล่าวขาดการแสดงออกทางดา้น
อารมณ์ไปมาก แต่พอไดรั้บฟังแนวความคิดของศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจึงมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการถึงการแสดงออกของผลงาน 
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 ภทัรพร สอนดี นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัยช่างศิลป ให้ขอ้คิดเห็นเม่ือชมผลงานใน
ตอนแรกแลว้ไม่เขา้ใจในภาพท่ีปรากฏ แต่เม่ือชมไปไดถึ้งช่วงท่ีมีการแสดงศลัยกรรมแลว้กลบัรู้สึก
สะอิดสะเอียนกบัภาพดงักล่าว แต่ก็ชมต่อไปจนจบพร้อมกบัค าถามในใจท่ีไม่กล้าแสดงออกต่อ
ขอ้คิดเห็น  

ปรีกมล เช่ียววานิช อาจารยป์ระจ าหมวดวิชาจิตรกรรม วิทยาลยัช่างศิลป ให้ขอ้คิดถึง
ความประทบัใจในภาพท่ีแสดงออกถึงชั้นเชิงของการลวงของทิศทางของเส้นบนพื้นระนาบ 2 มิติ 
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีในดา้นทศันศิลป์ การน าเร่ืองราวมาประกอบการแสดงออกต่างๆ ดว้ยลีลาหรือ
จงัหวะหารเช่ือมโยงท าให้รู้สึกน่าสนใจ กระบวนทางด้านเทคนิคสามารถท าให้ผลงานรู้สึกน่า
ต่ืนเตน้โดยไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเสนอเร่ืองราวท่ีชดัเจน เพราะความจริงเน้ือหาเหล่านั้นไม่
สามารถแทนค่าความรู้สึกของส่ิงนั้นๆ ไดม้ากวา่การเห็นของจริงอยู่แลว้ ศิลปะคือการปรุงแต่งส่ิง
เหล่านั้นใหจ้รรโลงจิตใจข้ึนดว้ยเชิงชั้นทางทศันศิลป์  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

67 
 

 
บทที ่5 

 
สรุปและข้อเสนอแนะในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิพนธ์ 

 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด  การหลงตนเอง : ศิลปะส่ือดิจิทลัสะทอ้นความ
จริง และมายาบนส่ือสังคมออนไลน์ เป็นผลงานท่ีเร่ืองราวท่ีถูกสะทอ้นภาพวิถีแนวคิดของเยาวชน
และผูค้นบางกลุ่มของสังคมไทย มาประกอบเรียงร้อยกบัเน้ือหาสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่จริง น ามา
ผสมผสานก่อให้เกิดมิติแห่งมายาท่ีถูกขบัเคล่ือนด้วยส่ือโดยทางเทคโนโลยี รวบรวมขอ้มูลท่ีได้
ศึกษาและรับการกลัน่กรองมาเรียงร้อยประกอบขอบเขตการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานทศันศิลป์โดยน า
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการประกอบเน้ือหาส าหรับสร้างสรรค ์แลว้จึงขยาย
แบบผลงานโดยการจดัฉายดว้ยเคร่ืองโปรเจคเตอร์ไปปรากฏเขา้ท่ีผนงัห้องนิทรรศการ ตามภาพร่าง
ตน้แบบท่ีออกแบบการน าเสนอผลงาน ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมรูปแบบส่ือใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นภาพเคล่ือนไหว
แบบสองมิติ แสดงบนระนาบของผนังห้องนิทรรศการศิลปะ เพื่อให้ผูเ้ข้าชมได้เกิดความรู้สึก
ตระหนกัถึงคุณค่าคุณประโยชน์ของวิถีทางการแสดงออกของส่ือสังคมออนไลน์ทั้งในแง่บวกและ
ลบ ทั้งความเป็นจริงและความลวงท่ีมีอิทธิพลต่อบริบททางสังคมช่วงตน้ศตวรรษท่ี 21 ในขณะ
ปัจจุบนัน้ี 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและเร่ืองราวของผูค้นในสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทย ในการ
น าเสนอ “ตวัตน” ของพวกเขาผา่นเซลฟ่ีในส่ือสังคมออนไลน์ 
 3. เพื่อศึกษากระบวนการทางรูปแบบ รวมทั้งแนวคิด และการพฒันาดา้นเทคนิควธีิการ
สร้างสรรคง์านศิลปะวิดีโออาร์ต คอมพิวเตอร์อาร์ตและศิลปะส่ือดิจิทลั และศิลปินท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาพฒันาผลงานศิลปกรรมตามแนวทางศิลปนิพนธ์โครงการน้ี 
 จากวตัถุประสงค์ดังกล่าว ผูว้ิจยัให้ความส าคญัต่อการวิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์
โครงการน้ี ซ่ึงไดส้ังเคราะห์ผลงานทางเชิงกายภาพทางทศันศิลป์และอารมณ์ความรู้สึกของผูรั้บชม
ทัว่ไปโดยภาพรวมบางส่วน จึงได้ผลลพัธ์ท่ีสอดคล้องวตัถุประสงค์ได้หรือไม่ ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ตั้ ง
ขอ้สังเกตถึงวิธีคิดเป็นรายบุคคลท่ีมีโอกาสเข้ารับชมผลงานซ่ึงข้ึนอยู่กบัคุณวุฒิและวยัวุฒิ ตาม
ประสบการณ์หรือความมีเจตคติต่อภาพท่ีปรากฏตามสังคม จากผลตอบรับจากผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่จะ
มีความประทบัใจเร่ืองความงามในเชิงทศันธาตุศิลปะของผลงาน สามารถแสดงความรู้สึกต่อเน้ือหา
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เร่ืองราวท่ีแสดงให้รู้สึกในแง่บวกและแง่ลบ การสะทอ้นความจริงและความลวงต่อการแสดงออก
ทางส่ือสังคมออนไลน์ไดต้ามอตัรภาพ  
 
ปัญหำข้อเสนอแนะ 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพื่อการสร้างสรรค์บางส่วน ยงัไม่ครอบคลุม
กบัเน้ือหาของแนวคิดและเร่ืองราวผูค้นในสังคมไดท้ั้งหมด เน่ืองจากเป็นความคิดเห็นท่ีเป็นส่วนตวั
ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 2. วธีิการน าเสนอผลงานบนพื้นท่ีมีค่อนขา้งจ ากดั เน่ืองจากขนาดและสัดส่วนของภาพ
เม่ือท าการฉายแสดงแลว้ จ าเป็นตอ้งมีขนาดของพื้นท่ีท่ีถูกก าหนดตามสัดส่วนการแสดงภาพดว้ย
เคร่ืองโปรเจกเตอร์ทั้งสองเคร่ืองใหมี้เน้ือท่ีเพียงพอต่อการน าเสนอ 
 3. การแสดงผลงานศิลปกรรมรูปแบบในโครงการน้ี เป็นการน าเสนอโดยตอ้งมีปัจจยั
ส าคญัทางด้านช่วงเวลาและอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอ จ าเป็นต้องมีบุคลากรท่ี
เช่ียวชาญเฉพาะทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีส าหรับการจดัแสดงในรูปแบบนิทรรศการ  
 4. ดว้ยขอ้ก าหนดของปริมาณงานของโครงการ อาจท าให้ความต่อเน่ืองของเน้ือเร่ือง
ของผลงานทั้งหมดในโครงการเม่ือจดัแสดงรวมกนั จึงมีความยาวทั้งหมด 12 นาที จึงอาจส่งผลถึง
ความอ่อนลา้ต่อการเขา้รับชม 
 5. ควรเพิ่มวิธีน าเสนอความหลากหลายของการจดัองศ์ประกอบของภาพเพื่อสร้าง
ความน่าต่ืนตาในแต่ละเร่ืองของผลงานใหน่้าสนใจมากข้ีน 
 6. ควรแทรกช่ือของผลงานในแต่ละเร่ืองระหว่างการแสดง เพื่อให้ผูช้มสามารถทราบ
ถึงจุดเร่ิมตน้และจุดจบของเร่ือง ใหเ้ขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน  
 7. การสร้างสรรค์ผลงานในคร้ังต่อไป ควรให้ลายละเอียดเร่ืองของการน าเสนอเสียง
ประกอบภาพ โดยการก าหนดคิดคน้ หรือสร้างกระบวนการผลิตโดยผูว้จิยัข้ึนเอง 
 ผลการวิจยัสรุปวา่ การแสดงผลงานในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว อาจจะถูกจ ากดัในดา้น
ของเวลาท่ีเป็นตวัก าหนดผูช้มใหมี้ขอบเขตการบงัคบัในช่วงหรือตอนท่ีมีการเคล่ือนท่ีอยูต่ลอดเวลา 
ผูช้มจึงไม่มีช่วงจงัหวะเวลาส าหรับหยุดน่ิง หรือสงบเพื่อท่ีจะจินตนาการไดอ้ยา่งมีสมาธิเหมือนกบั
การรับชมผลงานศิลปกรรมประเภทท่ีไม่มีการเคล่ือนท่ี เพื่อให้พิจารณาเน้ือหาถึงนัยแฝง ความ
ละเอียดพิถีพิถนัหรือแสดงอารมณ์ของภาพไดต้รงตามเจตนารมยข์องศิลปินไดอ้ยา่งเด่นชดั   
 จากการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ผูว้ิจยัไดถ่้ายทอดความคิด และ
ความเป็นตวัตนออกสู่สังคมภายนอก ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยได้รับการ
ช้ีแนะแนวทางจากเหล่าคณาจารย ์ท าใหไ้ดรั้บรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบติังาน การเลือกใชท้ศันธาตุต่างๆ 
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เพื่อใหเ้ขา้กบัรูปแบบของผลงาน แนวความคิดตลอดจนเทคนิควธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน ดว้ยหวงัวา่
การศึกษาคน้ควา้ และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ระหวา่งการปฏิบติังานคร้ังน้ี จะเป็นแนวทางในการพฒันา
สร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ท่ีมีคุณภาพและประโยชน์แก่การพฒันาผลงานสืบต่อไป 
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รายละเอยีดผลงานการสร้างสรรค์ 
 
ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ จ านวน 4 ช้ิน 
 
ช้ินท่ี 1 ช่ือผลงาน จึงหลงตวัตน 1 ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 

ขนาด 300 X 1200 เซนติเมตร 
เทคนิค วดีิโอ โปรเจคเตอร์ 2 จอ บนผนงัหอ้งนิทรรศการ  
ความยาว 3 นาที 

ช้ินท่ี 2 ช่ือผลงาน จึงหลงตวัตน 2 ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 
ขนาด 300 X 1200 เซนติเมตร 
เทคนิค วดีิโอ โปรเจคเตอร์ 2 จอ บนผนงัหอ้งนิทรรศการ  
ความยาว 3 นาที 

ช้ินท่ี 3 ช่ือผลงาน ชอบโชว ์1 ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 
ขนาด 300 X 1200 เซนติเมตร 
เทคนิค วดีิโอ โปรเจคเตอร์ 2 จอ บนผนงัหอ้งนิทรรศการ  
ความยาว 3 นาที 

ช้ินท่ี 4 ช่ือผลงาน ชอบโชว ์2 ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2558 
ขนาด 300 X 1200 เซนติเมตร 
เทคนิค วดีิโอ โปรเจคเตอร์ 2 จอ บนผนงัหอ้งนิทรรศการ  
ความยาว 3 นาที 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล                         นายนรวร์ี  โชติวรานนท ์
ทีอ่ยู่                                 60 วทิยาลยัช่างศิลป ถนนหลวงพรต เขตลาดกระบงั กรุงเทพ                  
โทร                                  0814067994 
ประวตัิการศึกษา          
 พ.ศ. 2531 วทิยาลยัช่างศิลป 
 พ.ศ. 2535 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา วชิาเอกจิตรกรรม  
 พ.ศ. 2556 ก าลงัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาทศันศิลปศึกษา คณะ                      
  จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพแ์ละคณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวตัิการแสดงผลงาน     

พ.ศ. 2534 งานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนกัเรียนนกัศึกษาวทิยาลยัช่างศิลป  
 ณ หอศิลป์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2534 
พ.ศ. 2536 ร่วมแสดงงานการประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมยัศิลปินรุ่นเยาว ์ 
พ.ศ. 2538 รางวลัชนะเลิศท่ี 1 ระดบัประชาชนทัว่ไป การประกวดจิตรกรรมทิวทศัน์

ทางทะเล เกาะลอยศรีราชา  
พ.ศ. 2539 งานแสดงศิลปกรรมกลุ่ม Individual Group ณ โรงแรมรอยลัการ์เด้น

พทัยา 
พ.ศ. 2540 งานแสดงศิลปนิพนธ์ ณ หอศิลป์มหาวทิยาลยับูรพา 
พ.ศ. 2541 ศิลปกรรมกลุ่ม  "เร่ืองส่วนตวั"  ณ หอศิลป์ สถาบนัราชมงคล คลองหก 
พ.ศ. 2543 จิตรกรรมสีน ้ากลุ่ม "seven Water Colours" ณ สีลมแกลรอเล่ีย 

 พ.ศ. 2544 ร่วมแสดงงานประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
  เจา้อยูห่วั จดัโดย บ.ไอซีซี จ  ากดั มหาชน 

รางวลัดีเด่น การประกวดงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จดัโดย Unesco และกรมศิลปากร 

พ.ศ. 2545 งานแสดงศิลปกรรม "ดอกไมเ้พื่อเธอ" จดัโดยสมาคมส่งเสริมสตรีไทย 
  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

พ.ศ. 2546 ภาพจิตรกรรมประกอบหนังสือ “ขวญัข้าว ขวญัแผ่นดิน” จัดท าโดย 
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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พ.ศ. 2548 ไดรั้บเกียรติเป็นคณะกรรมการตดัสินงานประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน 
  ตามองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ได้รับเชิญร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
  พระเจา้อยูห่วั จดัโดย สรรพสินคา้ซีคอนสแควร์  

พ.ศ. 2549 แสดงงานศิลปกรรมคณาจารยว์ทิยาลยัช่างศิลป 
พ.ศ. 2550 งานแสดงศิลปกรรมอาจารยผ์ูส้อนศิลปะในโครงการจดัอบรมพิเศษ ของ

  ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2551 แสดงงานศิลปะประเภท Video Art ร่วมกบัศิลปินไทยและ ณ ภาควิชา

  วจิิตรศิลป์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
พ.ศ.2553 ส่ือผสมภาพเคล่ือนไหวประกอบการแสดง มหกรรมการแสดง 

  ศิลปวฒันธรรมไทย ณ วทิยาลยัช่างศิลป 
พ.ศ. 2554 งานแสดงศิลปกรรมในงานมหกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรมไทย2554 

  ณ วทิยาลยัช่างศิลป กรุงเทพ 
พ.ศ. 2555 ร่วมแสดงศิลปกรรมในงานวนัพิธีเปิดหอศิลป์ของ วิทยาลัยช่างศิลป์ 

  นครศรีธรรมราช 
 ได้รับค าสั่งราชการให้ปฏิบติัร่วมคณะท างานเขียนฉากบงัเพลิงพระเมรุ

  มาศของสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส
  ราชนครินทร์ 

พ.ศ. 2556 ได้รับค าสั่งราชการให้ปฏิบติัร่วมคณะท างานเขียนฉากบงัเพลิงพระเมรุ
  มาศของสมเด็จพระเจา้ภคินีเธอเจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพณัณวดี 

พ.ศ. 2556 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมศิษยเ์ก่าวทิยาลยัช่างศิลป 
 ส่ือผสมภาพเคล่ือนไหวประกอบการบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทย-สากล

  เฉลิมพระเกียรติชุด "ภทัรมหาราชา" ณ โรงละครวงัหนา้ 
  ส่ือผสมภาพเคล่ือนไหวประกอบการแสดง โขนเฉลิมพระเกียรติเร่ือง
  รามเกียรต์ิ ชุด "พอ่ของแผน่ดิน" ณ เวทีชัว่คราวหนา้โบสถว์งัหนา้ 

 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยั ความสัมพนัธ์ไทย-ญ่ีปุ่น 2556 จดัโดย 
  สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม 

 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยั ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว 2556 จดัโดย 
  วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี ณ เมืองเวยีงจนัทน์ 

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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