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Bad memories and dreams, negative emotions and thoughts, they never get out of my 

mind. Gradually, they have created a nervous symptom, and have wounded me repeatedly for a 

long time. They were merging, and became one, a mental breakdown. It makes me scare of many 

things such as losing someone in my life again. Thus, I have tried to avoid facing this kind of 

situation again, but, absolutely, I cannot escape this reality as nobody can. Unfortunately, my bad 

dreams came true, and I really do not know how to deal with it effectively and happily. I have lost 

some people in my life over and again. Some stop keeping in touch with, and some died. So, my 

mind keeps frustrating, and it leads to endless fear. This unconscious mind affects my life a lot, so 

I decided to relieve these emotions through my art works. My agony is conveyed through 

disfigured and distorted shape, form, and line. Moreover, color and texture effectively help to 

highlight my mournful and depressed feeling. Finally, I can release myself from all negativity, 

and live happily on my own. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ความฝันอาจเป็นภาพล าดบัขอ้ความ ประสบการณ์ ภาพความคิด หรือบนัทึกอารมณ์

ความรู้สึก และการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีก าลงันอนหลบั โดยท่ีผูฝั้นส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุม
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในฝันได้ ความฝันมกัจะอดัแน่นเต็มไปดว้ยเร่ืองราว ข่าวสาร และความเขา้ใจ
ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เร่ืองราวชีวิตของตวัเอง ความสัมพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืนๆ หรือสถานการณ์
อ่ืน ความฝันสามารถเกิดข้ึนไดต้ั้งแต่เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิต หรือเร่ืองประหลาดท่ีน่าเหลือเช่ือ  
ตามท่ีเป็นจริงหรือเกิดข้ึนในจินตนาการ รวมไปถึงเร่ืองน่ากลวั เร่ืองราวของความเศร้า ท่ีเรียกว่า 
“ฝันร้าย”  

ความฝันเป็นส่ิงปกติท่ีสามารถเกิดข้ึนได้กบัทุกคน มีเพียงบางคนเท่านั้นท่ีสามารถ
จดจ าความฝันของตวัเองได้อย่างละเอียดพิสดาร ความฝันมกัเกิดจากจิตใตส้ านึกของแต่ละบุคคล 
เป็นสารท่ีส่งมาจากจิตใตส้ านึกเพื่อกระตุน้ใหเ้ราสนใจ พิจารณาเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน บางคร้ังจะ
เปิดเผยความรู้สึกท่ีอยูลึ่กลงไปในจิตใจ ดว้ยการส่งส่ิงเตือนใจมาให้เราอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบของ
ความฝันท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลกบัสภาพจิตใจของมนุษย ์และความฝันจากจิต
ใตส้ านึกน่ีเองท่ีมนุษยส์ามารถน ามาร้อยเรียงให้เป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะไดโ้ดยอาศยัทกัษะ
ความสามารถของตนเอง และหลอมละลายใหเ้ป็นงานศิลปะท่ีมีบุคลิกภาพส่วนตนได ้
 

ควำมส ำคัญของเร่ืองทีศึ่กษำ 
ความฝันมกัเกิดจากจิตใตส้ านึกเพื่อกระตุน้ให้เราระลึกถึงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง

บางคร้ังจะเปิดเผยความรู้สึกท่ีอยูลึ่กลงไปในจิตใจยิ่งกวา่ส านึกธรรมดา ตั้งแต่วยัเด็กขา้พเจา้มกัฝัน
ร้าย ฝันเห็นภาพเหตุการณ์เดิมๆ ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจนอารมณ์ความกลวัค่อยๆ ก่อตวัข้ึน จนเกิดเป็นปม
ภายในจิตใจ เม่ือเวลาผา่นไป ภาพความฝันในอดีตไดป้ระสบพบและเกิดข้ึนจริงในชีวติของขา้พเจา้ 
มีเร่ืองราวของการสูญเสียเกิดข้ึน ท าให้ยิ่งทวีคูณความเจ็บปวดและความกลัวข้ึนในจิตใจ จาก
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัได้สร้างบาดแผลท่ีฝังลึก และส่งผลกระทบต่อ
อารมณ์ของขา้พเจา้เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการปลดเปล้ืองอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ขา้พเจา้จึงได้
ประมวลภาพเหตุการณ์จากความฝัน ผ่านประสบการณ์แห่งความเจ็บปวด ท่ีไดน้ าพามาซ่ึงความ
กลวัท่ีไม่ส้ินสุด จากชีวิต ความรัก และความทรงจ า จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานชุดน้ี  
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ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจอนัเป็นส่วนหน่ึงของจิตใต้

ส านึกท่ีเกิดข้ึนจากความฝัน ประสบการณ์ตรงในชีวติ ความรัก ความทุกข ์และความเจบ็ปวด 

2. เพื่อศึกษาและคน้ควา้เก่ียวกบัภาพความฝันจากจิตใตส้ านึก และความกลวัท่ีเกิดข้ึน
ในจิตใจของมนุษย ์จากความเจ็บปวดและความหวาดกลวั มีผลตอบสนองถึงรูปทรงท่ีถูกท าลาย 
บิดเบือน ผนัแปรจากความจริง และบรรยากาศท่ีหม่นหมองกวา่ปกติธรรมดา 

3. เพื่ อส ร้างสุนท รียภาพทางศิลปะด้วยรูปแบบของลัท ธิแสดงพลังอารมณ์ 
(Expressionism) และลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography) ท่ี
สามารถทดแทนอารมณ์ความรู้สึกท่ีตอ้งการได ้
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. น าเสนอเร่ืองราวจากอารมณ์ความรู้สึกของตนเองจากภาพจินตนาการของจิตใต้
ส านึกในความฝันและความเป็นจริงจากประสบการณ์ส่วนตวั 

2. รูปแบบของผลงานแสดงออกด้วยโครงสร้างท่ีบิดผนัผ่านรูปลักษณ์ท่ีเหนือจริง 
(Surrealism) จากส่ิงแวดลอ้มภายใน 

3. น าเสนอผลงานในรูปแบบภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
4. จากความประทับใจของสภาพและส่ิงแวดล้อมของสถานท่ีท่ีมีความผูกพนักับ

อารมณ์ความรู้สึก แต่เม่ือเขา้สู่กระบวนการสร้างสรรคภ์าพเหล่าน้ีไดถู้กท าลายบิดเบือน ผนัแปร แต่
คงสภาพเดิมอยูพ่อใหเ้ห็นเคา้ลางภาพโครงสร้างโดยรวม 
 

สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
การท างานสร้างสรรคชุ์ดน้ีตั้งอยูบ่นสมมุติฐานของภาพความฝัน และภาพของเร่ืองราว

แห่งความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีต เปรียบเสมือนเป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อทางอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 
ภาพความฝันท่ีถูกซ่อนเร้นไว ้ได้เกิดข้ึนจริงในชีวิตของขา้พเจา้ ความเจ็บปวดจากความผิดหวงั
เสียใจท่ีเกิดจากความรู้สึกหวาดกลวัไดถู้กสร้างสรรคแ์ละแสดงออกอยูร่วมในผลงาน ซ่ึงขา้พเจา้เกิด
ความหวงัว่า การท างานศิลปะจะสามารถปลดเปล้ืองอารมณ์ความรู้สึกในเร่ืองราวความเจ็บปวด
ของขา้พเจา้ไดบ้า้ง การแสดงออกดว้ยศิลปะน่าจะเป็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตของผูส้ร้างสรรค์ หาก
ผูส้ร้างมีชีวิตท่ีสดช่ืนแจ่มใสผลงานท่ีไดรั้บไม่น่าจะเป็นผลงานในลกัษณะท่ีมีอารมณ์หม่นหมอง 
หากเป็นความฝันจากส านึกธรรมดา ภาพท่ีถูกสร้างข้ึนอาจเป็นภาพทิวทศัน์ท่ีเรียบง่าย ใหค้วามรู้สึก
ปกติธรรมดา แต่เม่ืองานสร้างสรรค์ได้ผ่านการแสดงออกจากจิตใต้ส านึกท่ีมีความหวาดกลัว
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ผดิปกติ ภาพท่ีปรากฏซ่ึงสามารถเกิดเป็นภาพท่ีถูกตดัทอนและบิดเบือน ผิดแปลกไปจากจากความ
เป็นจริงโดยทัว่ไป 

 

ค ำนิยำมศัพท์ 
 1. Dream  ความฝัน 

 2. Unconscious Mind จิตไร้ส านึก 

 3. Feeling  ความรู้สึก 

 4. Emotion  อารมณ์ 

 5. Atmosphere บรรยากาศ 

 6. Surrealism ลทัธิเหนือจริง, ศิลปะท่ีเนน้ในส่ิงเหนือจริง 

 7. Expressionism ลกัษณะของศิลปกรรมท่ีมุ่งแสดงความรู้สึกมากกวา่ความ 

เหมือนจริง 

 8. Phobic states โรคประสาทโฟบิก 

 9. Neurotic depression โรคประสาทซึมเศร้า 
 10. Phobias  โรคกลวั 

 11. Phobic stimulus ส่ิงเร้าของโรคกลวั 

 12. Agoraphobia การกลวัท่ีรุนแรง 

 13. Anxiety  ความวติกกงัวล 

 14. Traumatic บอบช ้าทางจิตใจ 

 15. Lithography ภาพพิมพหิ์น 

 16. Rubbing ink หมึกไขแท่ง 

 17. Tusche  หมึกไข 

18. Texture  ลกัษณะผวิ 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 
เร่ืองท่ีขา้พเจา้ศึกษานั้นเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึกนึก จินตนาการและจิตใตส้ านึก 

เพื่อเป็นการเขา้ใจกระบวนการเกิดสภาวะทางอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ ขา้พเจา้จึงไดศึ้กษาคน้ควา้
ขอ้มูลทางทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ความผิดปกติทางจิต ความกลวั ความวิตกกงัวล และโรคกลวัเพิ่มเติม 
ซ่ึงกล่าวไดโ้ดยสรุปดงัน้ี 

 

ทฤษฎีทางความฝันและจิตใต้ส านึก 

 ในทางวิทยาศาสตร์ความฝันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีแสดงว่าสมองบางส่วนยงั
ท างานในการเห็นภาพ การไดย้ิน รวมไปถึงการรู้สึกสัมผสั แต่ทุกอยา่งน้ีเกิดข้ึนในสมองไม่ใช่ดว้ย
ตาหรือหู ความฝันส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของการมองเห็น รองลงมาเป็นการไดย้ิน การสัมผสัและความ
เจ็บปวด ท่ีพบน้อยมากคือรูปของการรับรสและการได้กล่ิน ในความฝันเหล่าน้ีจะอดัแน่นไปดว้ย
ขอ้มูลข่าวสารมากมายทั้งเร่ืองราวของตวัเอง ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ และสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่เคย
รู้จกั ปกติคนเราจะฝันประมาณ 4-5 เร่ืองในแต่ละคืน ความฝันท่ีจ าไดส่้วนใหญ่จะเกิดอยูใ่นช่วงการ
หลบัแบบกลอกตาไปมา หรือ REM ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเรายงัหลบัไม่สนิท หลงัจากนั้นจึงเขา้สู่ภาวะของ
การหลบัลึก หรือ Non-REM แลว้กลบัไปสู่การหลบัแบบกลอกตาไปมาอีกคร้ัง จนกระทัง่ต่ืน 
 ในอดีตกาลมนุษย์เช่ือว่าความฝันเป็นค าพยากรณ์ของอนาคต เป็นข่าวสารท่ีดวง
วิญญาณบรรพบุรุษ แต่ในทางจิตวิเคราะห์ ซิกมุน ฟรอยด์ (Sigmund Freund)1 เป็นบุคคลแรกท่ีน า

                                                      
1ซิกมุน ฟรอยด์ (Sigmund Freund, 1985-1939) เป็นผูริ้เร่ิมพฒันาแนวทางจิตวิเคราะห์

ในการรักษาผูป่้วยท่ีมีคความผิดปกติทางจิตหรือระบบประสาท โดยกระตุน้หรือสะกดจิตให้ผูป่้วย
ไดพู้ดระบายความรู้สึกต่างๆ ออกมา ซ่ึงเม่ือพน้จากอ านาจของการสะกดจิตแลว้ ผูป่้วยจะจ าส่ิงท่ี
ตวัเองพูดหรือเร่ืองท่ีตวัเองเล่าไม่ได ้ฟรอยด์เช่ือวา่เป็นเพราะเร่ืองเล่าน้ีเป็นความรู้สึกส่วนลึกท่ีคนผู ้
นั้ นพยายามลืมหรือเก็บกดไวไ้ม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ดังนั้ นในขณะท่ีบุคคลผู ้นั้ นยงัครอง
สติสัมปชญัญะของตนไวไ้ด้ ก็จะไม่กล่าวถึงหรือแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา จนกระทัง่เขา
พลั้งเผลอ นอนหลบัหรือถูกสะกดจิต ส่ิงท่ีพยายามลืมหรือเก็ดกดไวจึ้งไดป้รากฏข้ึนมา ฟรอยดเ์รียก
ภาวะจิตเช่นน้ีวา่ “จิตไร้ส านึก” 
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เราไปสู่ความเขา้ใจในโลกของความฝันและความเร้นลบัของจิตใตส้ านึก2 โดยปฏิเสธความเช่ือ
เก่ียวกบัลางสังหรณ์หรือข่าวสารจากอนาคตท่ีมีมาก่อนหน้าน้ีอย่างส้ินเชิง เน่ืองจากความฝันเป็น
เร่ืองของอดีตหรือประสบการณ์ท่ีผา่นมา รวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดและความทรงจ าท่ีถูกเก็บกดไว้
ในวยัเด็ก อนัเป็นกุญแจน าไปสู่สาระส าคญัท่ีซ่อนเร้นอยู่ในจิตไร้ส านึก ผลงานช้ินส าคัญของ
จิตแพทย์ชาวเวียนนาผู ้น้ี  มีช่ือว่า Interpretation of Dreams (การแปลความฝัน) ซ่ึงตีพิมพ์ในปี 
ค.ศ.1990 เสนอวา่ความฝันเป็นส่ือระบายความเก็บกดในจิตใจ ลดความวิตกกงัวลและตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์เพื่อทดแทนความผิดหวงัท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง นอกจากนั้นฟรอยด์ยงั
ช้ีให้เห็นว่าจิตไร้ส านึกยงัเสนอความคิดท่ีขดัแยง้กัน หรือความคิดเหล่าน้ีอาจปรากฏในรูปของ
สัญลักษณ์แทน แต่การวิเคราะห์ของฟรอยด์กลับมีจุดอ่อนในเร่ืองท่ีเขาเช่ือมโยงทุกอย่างเข้าสู่
กามารมณ์มากเกินไป 

คารล์ จุง3 (Carl Jung)  จิตแพทย์ชาวสวิส เป็นผูห้น่ึงท่ีออกมาโต้แยง้แนวความคิด
ดังกล่าวของฟรอยด์ โดยเสนอว่าความฝันเป็นสัญลักษณ์ของเร่ืองอ่ืนด้วย ไม่ว่าจะเป็นความ
ปรารถนา ความศรัทธา และความใฝ่ฝันท่ีเราเก็บซ่อนไว ้ 
 อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีท่ีว่าด้วยความฝันเป็นการแสดงตวัตนของจิตใตส้ านึกก็ได้รับ
การศึกษาวิเคราะห์อย่างกวา้งขวาง นกัจิตวิทยาในปัจจุบันต่างยอมรับว่า ความฝันมีคุณประโยชน์
อยา่งมหาศาลในการรักษาสมดุลทางจิตใจ และการรักษาอาการผิดปกติบางอยา่งท่ีเป็นผลจากการ
ไม่แสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาในชีวิตประจ าวนั เช่น การล้างมือซ ้ าๆ เพราะกลัวว่าจะ
                                                      

2ฟรอยด์ ใช้ค  าว่า “จิตไร้ส านึก” (Unconscious) ซ่ึงหมายถึงภาวะของจิตท่ีแสดงออก
โดยไม่ทนัรู้ตวัหรือไม่ทนัย ั้งคิด เช่น หลงลืมหรือพลั้งเผลอ แต่หลงัจากยุคฟรอยดไ์ปแลว้จึงมีการใช้
ค  าวา่ “จิตใตส้ านึก” (Subconscious) ซ่ึงหมายถึงภาวะของจิตท่ีแสดงออกโดยไม่ทนัรู้ตวัเช่นกนั แต่
เป็นภาวะท่ีอยูเ่หนือ “จิตไร้ส านึก” ข้ึนมา กล่าวคือเป็นการกระท าท่ีมีจิตส านึกอยูลึ่กๆ เม่ือนึกข้ึนได้
ก็จะรู้สึกหรือคิดไดว้า่ควรหรือมิควรท า แต่บางทฤษฎีก็ใชท้ั้งสองค าน้ีในความหมายเดียวกนั 

3คาร์ล จุง (Carl Jung, 1875-1961) แบ่งจิตใต้ส านึกของแต่ละคนเป็นสองส่วน ส่วน
แรกคือความคิดท่ีเก็บกดไวห้รือประสบการณ์ท่ีถูกลืมไป และส่วนท่ีสองคือความทรงจ าหรือ
พฤติกรรมทั้งหลายท่ีไดรั้บตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จุงเช่ือว่ามนุษยมี์วิวฒันาการอนัยาวนานได้
ถ่ายทอดคุณลกัษณะบางประการไวใ้ห้ลูกหลาน หรือ กล่าวโดยสรุป ความเห็นของฟรอยด์เน้น
สัญชาตญาณทางเพศ (libido) และพฒันาการของบุคลิกภาพท่ีเร่ิมตั้งแต่ชีวติในวยัเยาว ์แต่ความเห็น
ของจุงกลบัเห็นไปในทางท่ีเหตุผลและลกัษณะของพฤติกรรม และเช่ือวา่บุคลิกภาพบางอยา่งในตวั
บุคคลเป็นส่ิงท่ีไดรั้บสืบกนัต่อกนัมา 
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สกปรกอยู่ตลอดเวลา หรืออาการย  ้าคิดย  ้าท า มกัเกิดข้ึนในจิตใจท่ีตอ้งการปลดปล่อยความรู้สึก
ในทางลบออกไป 

ในวงการแพทย ์มีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อช่วยให้ผูป่้วยทางจิตท่ีเก็บกดความรู้สึกของ
ตวัเองสามารถนอนหลบัไดง่้ายข้ึน และกระตุน้ให้ผูป่้วยแสดงความรู้สึกต่างๆ ออกมาในความฝัน 
เช่น อิมิพรามีน (Imipramine) เป็นยาแก้อาการซึมเศร้าชนิดหน่ึง ช่วยเพิ่มความโกรธในความฝัน
ของคนไขจ้นกระทัง่ความโกรธนั้นค่อยๆ ลดลงทีละนอ้ย ในขณะท่ีคนไขอ้าการดีข้ึน แสดงใหเ้ห็น
วา่ผลจากการไดร้ะบายความโกรธซ่ึงเคยเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกผิดและก่อให้เกิดความซึมเศร้า
นั้นไดรั้บการบ าบดัไปกบัการฝัน ส่วนคลอดิอะเซปออกไซด ์(Chlordiazepoxide) ยากล่อมประสาท
ท่ีใชก้นัทัว่ไปนั้น จะเขา้ไปช่วยเพิ่มความวิตกกงัวลในความฝันให้มากข้ึนกวา่ปกติ เพราะในความ
ฝันท านองน้ีจะเปิดโอกาสใหค้นไขไ้ดแ้สดงความรู้สึกท่ีไม่อาจแสดงออกไดใ้นยามต่ืน4 
 

การเร่ิมต้นของปฏิกริิยาของโรคในทางจิต 

1. โรคประสาท  
โรคประสาทเป็นความผิดปกติ หรือความแปรปรวนทางจิตใจ อาการต่างๆ ท่ีปรากฏ

คือ กงัวล ย  ้าคิด ย  ้าท า เหน่ือยง่าย ฯลฯ อาการเหล่าน้ีไม่ท าให้ผูป่้วยสูญเสียความสามารถในการ
ท างาน หรือการเขา้สังคมอยา่งเห็นไดช้ดัเจน บุคลิกภาพไม่เปล่ียน จนคนภายนอกสังเกตเห็นได ้ไม่
มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน ไม่มีความคิดแปลกประหลาด ส่วนมากจะหยัง่เห็นสภาพของตน 

หรือรู้สภาวะของตนเอง รู้ว่าตนไม่สบายใจ หงุดหงิด และกลุ้มใจ ต้องการให้แพทยห์รือคนอ่ืน
ช่วยเหลือ โรคน้ีมีสาเหตุส าคญัมาจากเร่ืองของจิตใจ มีความขดัแยง้ทางใจ ซ่ึงถูกกดเก็บไวใ้นจิตไร้
ส านึก บางคนเช่ือวา่ โครงสร้างทางชีววิทยาของบุคคลนั้น อาจเป็นสาเหตุท่ีน่าจะท าให้เป็นโรคอยู่
แลว้ก็ได ้นอกจากน้ี อาจเป็นผลสืบเน่ืองจากประสบการณ์ในวยัเด็ก ท่ีท  าใหเ้ด็กเกิดความขดัแยง้ทาง
ใจ เช่น เด็กเกิดความรู้สึกวา่พ่อแม่ทอดทิ้ง หรือถูกพ่อแม่ติเตียนบ่อยๆ ท าให้รู้สึกวา่ ตนไม่ดี ไม่มี
คุณค่า โรคประสาทมีผลสืบเน่ืองมาจากพฒันาการทางบุคลิกภาพท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ในวยัเด็ก  ท าให้เกิดความขัดแยง้ ซ่ึงอยู่ในจิตไร้ส านึก ตามทฤษฎีของฟรอยด์ 
บุคลิกภาพของคนเรามีองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ คือ  

                                                      
4น ้าส้ม สุภานนัท,์ “ความฝันแห่งขา้ฯ” (ศิลปนิพนธ์ปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวิชาภาพ

พิมพ ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร, ปี 2551), 5-7. 
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1. อิด (Id) เป็นแรงขบัภายในโดยสัญชาติญาณทางเพศและความกา้วร้าว เพื่อให้มนุษย์
คงไวซ่ึ้งเผา่พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้  

2. ซุบเปอร์อีโก (Superego) เป็นส่วนของบุคลิกภาพท่ีพฒันามาจากประสบการณ์ จาก
การใช้จิต กลไกเลียนแบบผูท่ี้ตนนบัถือ ตามกฎเกณฑ์ของสังคม และวฒันธรรมของตน เป็นส่วน
ของมโนธรรม ศีลธรรม เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะขดัแยง้กบัอิด  

3. อีโก (Ego) เป็นส่วนของบุคลิกภาพท่ีควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ให้เป็นไป
ในทางท่ี สังคมยอมรับ 

องค์ประกอบทั้งสามของบุคลิกภาพ ถา้มีส่วนพอดี จะท าให้ตวัเราเองอยู่ในสังคมได้
อยา่งเป็นจริง และมีเหตุผลพอสมควร ถา้มีความขดัแยง้ระหวา่งองคป์ระกอบทั้งสาม อาจท าให้เกิด
อาการของโรคประสาท 

2. โรคประสาทโฟบิก 
โรคประสาทโฟบิก (Phobic States) จะมีอาการกลวัวตัถุหรือสถานการณ์บางอยา่ง ซ่ึง

คนปกติ จะไม่กลวั จนเกิดอาการใจสั่น อาเจียน เหง่ือท่วมตวั เช่น กลวัท่ีโล่ง กลวัความมืด กลวัการ
ถูกทิ้ง เป็นตน้  

3. โรคประสาทซึมเศร้า 
โรคประสาทซึมเศร้า (Neurotic Depression) โดยมากเกิดภายหลังการสูญเสีย เช่น 

สูญเสีย บุคคลอนัเป็นท่ีรัก จะมีอาการเศร้าข้ึนลงได้ง่าย อาจเขา้สังคมได้ตามปกติ แต่ยงัมีอาการ
ร้องไห ้รู้สึกตวัเองไร้ค่า คิดอยากฆ่าตวัตายบ่อยๆ  

4. โรคกลวั5 

ความหมายของโรคกลวั 

 โรคกลวัหรือโฟเบีย (Phobias) เป็นโรคประสาทชนิดหน่ึงซ่ึงส่วนใหญ่พฒันาข้ึนในวยั
เด็ก โรคกลวัจะท าให้บุคคลเกิดความกลวัอยา่งรุนแรงฝังแน่นและเป็นความกลวัท่ีไม่สมเหตุสมผล 
ความกลวัท่ีเกิดข้ึนอาจจะเป็นความกลวัท่ีมีต่อวตัถุ เหตุการณ์ กิจกรรมหรือสถานการณ์ ซ่ึงเรียกว่า 
“ส่ิงเร้าของโรคกลวั” (Phobic Stimulus) บุคคลท่ีเป็นโรคกลวัจะพยายามหลีกเล่ียงส่ิงเร้าของโรค
กลัวท่ีท าให้ตนเองเกิดความกลัว เช่น คนท่ีกลัวสะพานก็จะหลีกเล่ียงการเดินทางในเส้นทางท่ี
จะตอ้งมีการขา้มสะพาน เป็นตน้ 

 

                                                      
5วิธัญญา วณัโณ, “โรคกลวั,” วารสาร มฉก. วิชาการ ปีท่ี 12, ฉบบัท่ี 23 (กรกฎาคม -

ธนัวาคม 2551): 64-77. 
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อาการของโรคกลวั 
 บุคคลท่ีเป็นโรคกลวัจะทราบเป็นอยา่งดีวา่ความกลวัของตนเป็นส่ิงท่ีไม่สมเหตุสมผล 
แต่บุคคลเหล่าน้ีก็ไม่สามารถเผชิญกบัส่ิงท่ีตนเองกลวัได ้และพยายามท าทุกวิถีทางเพื่อหลีกเล่ียง
การเผชิญกบัส่ิงท่ีตนเองกลวั เช่น คนท่ีเป็นโรคกลวัสถานท่ีคบัแคบ (Claustrophobia) อาจจะยอม
เดินข้ึนบนัได 10 ชั้น เพื่อท าใหต้นเองไม่ตอ้งข้ึนลิฟตต์ามล าพงั เป็นตน้ การเผชิญกบัส่ิงเร้าของโรค
กลวัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดห้รือการคาดวา่ตนเองจะตอ้งเผชิญกบัส่ิงเร้าของโรคกลวัจะท าให้บุคคลท่ี
เป็นโรคกลวัเกิดความวิตกกงัวลอยา่งรุนแรงหรือเกิดความต่ืนตระหนก (Panic Attack) ส่งผลให้เกิด
อาการทางกายในลกัษณะต่างๆ เช่น มือสั่น ใจสั่น ม้ือเทา้ เยน็ เหง่ือแตก หนา้ซีด เวยีนศีรษะ เป็นตน้ 

สาเหตุของโรคกลวั 
 นักจิตวิทยาพยายามอธิบายสาเหตุของโรคกลัวท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษย ์โดยนักจิตวิทยา
อธิบายสาเหตุของโรคกลวัไวห้ลายแนวทาง ดงัน้ี 

- จิตไร้ส านึกของบุคคล (Unconscious mind) การอธิบายสาเหตุของโรคกลวัวา่เกิดข้ึน
จากจิตไร้ส านึกของบุคคลสามารถใช้อธิบายสาเหตุของโรคกลวัแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ซิกมุนด ์
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ซ่ึงเป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์ ฟรอยด์กล่าวว่า “ปัญหาความ
ขดัแยง้ของบุคคลเกิดจากจิตไร้ส านึกเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และความรู้สึก”  

ความขดัแยง้ของจิตไร้ส านึกแกไ้ขไดย้าก เน่ืองจากมีรากฐานมาจากประสบการณ์ใน
วยัเด็ก และแรงขบั ความปรารถนา ความรู้สึกต่างๆ ท่ีขดัแยง้กบัสภาพความเป็นจริง ซ่ึงถ้าความ
ปรารถนาเหล่าน้ีไม่เป็นท่ียอมรับในระดับจิตส านึก จะท าให้เกิดการใช้กลไกป้องกันตัวเอง 
(Defense mechanism)  

อีกทั้งฟรอยด์เช่ือวา่โรคกลวัเกิดจากการใชก้ลไกป้องกนัทางจิต โดยบุคคลจะยา้ยความ
วิตกกงัวลเป็นแรงจูงใจหรือความปรารถนาท่ีไร้ส านึกดงักล่าวแทน เช่น ฟรอยด์อธิบายสาเหตุของ
ความกลัวม้าอย่างรุนแรงของเด็กชายวยั 5 ขวบคนหน่ึงว่าเกิดจากความขัดแยง้แบบออดิปุส 
(Oedipus conflict) ซ่ึงอธิบายว่าเด็กชายจะรักแม่และรู้สึกเป็นศตัรูกบัพ่อ เน่ืองจากฟรอยด์สังเกตว่า
เด็กชายคนน้ีรักแม่มาก แต่เกลียดพ่อดว้ยความอิจฉาและกลวัวา่พ่อจะตอบโตเ้ขาดว้ยการตดัอณัฑะ
ของเขาทิ้ง ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนท าให้เด็กชายคนน้ีเกิดความวิตกกังวลอย่างรุนแรงเน่ืองจาก
จิตส านึก (Conscious mind) ของเด็กทราบว่าความปรารถนาของเขาเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถยอมรับได้
ท าให้ความวิตกกังวลในจิตไร้ส านึกของเด็กชายคนน้ี เปล่ียนเป้าหมายไปสู่วตัถุบริสุทธ์ิท่ีเป็น
สัญลกัษณ์แทนพอ่ของเขา ซ่ึงในกรณีคือมา้ อยา่งไรก็ตามทฤษฎีของฟรอยดเ์ก่ียวกบัสาเหตุของโรค
กลวัยงัเป็นท่ีถกเถียงเก่ียวกบัความน่าเช่ือของทฤษฎี 
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นอกจากน้ี จิตไร้ส านึกของบุคคลยงัถูกน ามาใชใ้นการอธิบายสาเหตุของโรคกลวัท่ีโล่ง
แจง้ดว้ย โดยเป็นการอธิบายวา่สาเหตุของโรคกลวัท่ีโล่งแจง้เกิดจากจิตไร้ส านึกของบุคคลมีความ
ตอ้งการพึ่งพาและตอ้งการความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ซ่ึงมกัจะเกิดจากประสบการณ์วยัเด็กท่ีไม่ไดรั้บ
ความอบอุ่นหรือไดรั้บการเล้ียงดูแบบปกป้องมากเกินไป  

- การเรียนรู้ของบุคคล (Learning) โรคกลวัสามารถเกิดจากการเรียนรู้ท่ีไม่ถูกตอ้งของ
บุคคล โดยการเรียนรู้อาจจะเกิดจากประสบการณ์หรือเง่ือนไขท่ีบุคคลเผชิญโดยตรง เช่น เคย
ประสบอุบติัเหตุทางรถยนต ์เคยถูกสุนขักดัหรืออาจจะเกิดจากเคยพบเห็นผูอ่ื้นประสบกบัเหตุการณ์
ร้ายแรง เช่น เคยเห็นคนพลดัตกจากท่ีสูง  

5. Algophobia 

Algophobia เกิดจากการท่ีบุคลนั้นพยายามหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีน่ากระอกักระอ่วน 
เป็นโรคกลวัท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์หรือความรู้สึกท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น กลวัความเจบ็ปวด 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์มองว่า Algophobia อาจเกิดจากประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้น ถูกแม่ทอดทิ้งหรือไม่
ได้รับความอบอุ่นจากแม่ในวยัเด็ก ต่อมาความกลัวท่ีจะถูกทอดทิ้งและไม่เอาใจใส่ ได้ขยายผล
ออกไปจนเป็นความกลวัวา่จะไม่ไดรั้บการเหลียวแล อยูใ่นสถานการณ์หน่ึง 

6. ความวติกกงัวล6 (Anxiety) 
 ความวิตกกงัวลเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดอนัหน่ึงในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เป็นศูนยก์ลางใน
ทฤษฎีของฟรอยด์ในเร่ืองของโรคประสาท และโรคจิต ความวิตกกงัวลเป็นประสบการณ์ท่ีเจบ็ปวด
ทางอารมณ์อยา่งหน่ึง ซ่ึงเกิดข้ึนโดยภาวะป่ันป่วนภายใน ภาวะป่ันป่วนน้ีเน่ืองมาจากส่ิงเร้าภายใน
หรือภายนอก โดยอยู่ภายใต้การคุมควบของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น คนผูห้น่ึงต่อต้าน
สถานการณ์ท่ีจะเป็นอนัตราย หวัใจของเขาจะเตน้เร็วข้ึน หายใจถ่ีข้ึน ปากแหง้ และมีเหง่ือในฝ่ามือ 
 ความวิตกกงัวลเป็นอาการท่ีแตกต่างจากภาวะอ่ืนๆ เช่น ความตึงเครียด ความเจ็บปวด
และความเศร้าสลด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะทางจิตส านึกด้วย ฟรอยด์คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะท่ี
แตกต่างจากสภาพต่ืนตึงในทอ้งไส้ทัว่ไป ในบางโอกาสอาการวิตกกงัวลอาจแยกไดโ้ดยผูน้ั้นจาก
ความเจบ็ปวดอ่ืนๆ จากอาการเป็นทุกขร้์อน เศร้าสลดและจากความตึงเครียดเน่ืองจาก หิว กระหาย 
ความใคร่และความตอ้งการทางร่างกายต่างๆ โดยอะไรก็ตามไม่มีความวิตกกงัวลอย่างท่ีเรียกว่า 
ความวิตกกงัวลท่ีไร้ส านึก แต่มีความเจ็บปวดจากส่วนลึก คนมกัไม่ค่อยรู้สึกต่อเหตุท่ีเกิดแห่งความ

                                                      
6เคลวิน เอส . ฮอลล์, จิตวิทยาสกุลฟรอยด์ จิตวิเคราะห์,  แปลโดย กิติกร มีทรัพย ์

(กรุงเทพมหานคร: บางกอกการพิมพ,์ 2553), 130-145. 
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กังวลของเขา จะมีแต่ความรู้สึกต่อความวิตกกังวลเท่านั้ น ความวิตกกังวลจะไม่เกิดถ้าไม่มี
ประสบการณ์มาก่อน 

 ความวติกกงัวลคลา้ยกบัอารมณ์กลวั ฟรอยดช์อบใชค้  าวา่วิตกกงัวลมากกวา่จะใชค้  าวา่
ความกลวั เพราะความกลวัเกิดข้ึนจากความรู้สึกหวัน่หวาดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอยู่ภายนอก ฟรอยด์
เช่ือว่าคนเราหวัน่หวาดต่อส่ิงท่ีเป็นอนัตรายจากภายในเท่าๆ กบัภายนอก ความวิตกกงัวลอาจมี
มากกวา่หน่ึงอยา่ง อาจจะรวมๆ กนัระหวา่งความกงัวลต่อส่ิงท่ีเป็นจริง ศีลธรรม และกลวัมากจนไม่
สบายใจ อยา่งใดอยา่งหน่ึงรวมเขา้ดว้ยกนัหรือทั้งหมดเลย ถึงแมว้า่ความวติกกงัวลจะเจบ็ปวด คนก็
หวงัวา่มนัจะถูกขจดัออกไปโดยหาวิธีการบางอย่าง เพื่อปลุกให้คนต่ืนจากอนัตรายทั้งภายในและ
ภายนอกด้วย การต่ืนตวัจะท าให้คนกระท าการบางอย่างเพื่อหลีกเร้นอนัตราย อีกอย่างหน่ึงถ้า
อนัตรายขจดัออกไปไม่ได้ ความวิตกกังวลจะฝังรากลึกลงและท่วมท้นข้ึนมา สภาพการเช่นน้ี
เรียกวา่ ประสาทหกัโค่น (Nervous Breakdown) 

ความวติกกงัวลต่อส่ิงทีเ่ป็นจริง 
 ความวิตกกงัวลประเภทน้ี เกิดจากเง่ือนไขของส่ิงแวดล้อมภายนอกบางอย่างกดดนั 
การรับรู้อนัตรายและความวิตกกงัวลท่ีถูกกระตุน้ให้คนเรานั้น อาจฝังแน่นมาถึงปัจจุบนั ต่อส่ิงบาง
ส่ิง และสภาพแวดลอ้มบางประการ หรือความวิตกกงัวลนั้นมาสั่งสมเอาในภายหลงัก็ได ้ในบาง
โอกาสความกลวัต่างๆ เกิดข้ึนโดยง่ายภายในช่วงทารกและเด็กเล็กเน่ืองจากความไร้เดียงสาท าให้
ไม่รู้โลกภายนอก เด็กเล็กมกัจะมีความกลวัอยา่งเหลือลน้เพราะอีโก ้(จิตใจ) ยงัไม่พฒันาพอถึงจุดท่ี
รู้จกัส่ิงเร้าจากแวดล้อม ประสบการณ์ท่ีเต็มไปด้วยความกังวลท่วมท้นนั้น เรียกว่า ทรอมาติก 
(Traumatic) หรือรากเหงาของบาดแผลทางอารมณ์ท่ีฝังลึกทั้ งหลายเป็น เบอร์ท ทรอม่า (Birth 

trauma) ในช่วงปีแรกๆ ของเด็กไดส้ัมผสักบัสภาพการณ์ต่างๆ ซ่ึงเขาไม่รู้จกัคุน้เคย และบาดแผลใน
อารมณ์จะเป็นฐานท าใหเ้กิดความกลวัต่างๆ เป็นโยงใยเร่ือยมา 

ความวติกกงัวลแบบโรคประสาท 
 ความวิตกกงัวลประเภทน้ีถูกกระตุน้โดยความต่ืนกลวัจากสัญชาตญาณ มนัเป็นความ
กลวัซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจากแรงตา้นของอีโก ้ป้องกนัพลงัของสัญชาตญาณซ่ึงส่งข้ึนมาอยา่งฉบัพลนัไว้
ไม่ได ้ความวติกกงัวลแบบประสาทน้ี ปรากฏตวัในหลายลกัษณะดว้ยกนั อยา่งแรกเป็น ความกลวัท่ี
ลอยตวัข้ึนมาโดยง่าย เช่น คนท่ีตกใจง่าย ต่ืนกลวัง่ายทัว่ไปซ่ึงมกัจะคาดหมายเอาเองวา่ลางร้ายต่างๆ 

จะบงัเกิดกบัตวัเขา คนเช่นน้ีเราเรียกวา่ กลวัแมแ้ต่เงาตวัเอง หรือท่ีถูกก็คือ เขากลวัส่ิงท่ีซ่อนอยูลึ่กๆ 
ในใจของเขา (อิด)  

ความวติกกงัวลแบบประสาทอีกรูปแบบหน่ึงเป็นลกัษณะการกลวัอยา่งลน้เหลือ ซ่ึงเรา
เรียกวา่ “โฟเบีย” ลกัษณะของโฟเบียก็คือมีความกลวัอยูห่นาแน่นเกินไป กลวัอย่างไม่ควรจะกลวั
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ส่ิงนั้นหรือน่ากลวัเพียงเล็กนอ้ย แต่แสดงออกวา่กลวัมาก เขาอาจกลวัแมลง ท่ีสูง การขา้มถนน หรือ
ความมืด ส่ิงเหล่าน้ีอาจท าให้ต่ืนเตน้กบัคนทัว่ไปบา้งแต่พวกโฟเบียจะกลวัอยา่งลน้เหลือ เพราะว่า
ความกลวัท่ีปรากฏนั้นข้ึนมาจากอิด มากกว่าท่ีจะมาจากวตัถุท่ีกลวัเหล่านั้นอย่างแทจ้ริง กลวัแบบ
โฟเบียมาจากภายในไม่ใช่ภายนอก ส่ิงท่ีท าให้กลวัช่วยกระตุน้อารมณ์ส่งไปยงัความพึงพอใจใน
สัญชาตญาณ หรือสัมพนัธ์ไปกบัความปรารถนาของสัญชาตญาณในบางทีดว้ย เบ้ืองหลงัของการ
กลวัแบบโรคประสาทก็คือมีความปรารถนาแบบดิบๆ ของอิด  

7. การติดยดึ7 (Fixation) 
 การพฒันาทางจิตทางจิตก็เหมือนการพฒันาทางร่างกายกล่าวคือ ขบวนการพฒันา
เป็นไปตามขั้นตอนและต่อเน่ือง ในช่วง 20 ปีแรกของชีวิต เราอาจแบ่งช่วงตอนการพฒันานั้นได้
เป็นระยะ คือ วยัทารก วยัเด็ก วยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ ตามปกติแลว้การเติบโตของคนจะผา่นไปในแต่
ละช่วงตอนอยา่งสม ่าเสมอไปตามล าดบั แต่บางทีการเจริญเติบโตอาจหยุดชะงกัลงตรงขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึงได ้เราอาจเรียกว่าการเจริญเติบโตหยุดชะงกั แต่ถา้ปรากฏการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนกบัการ
พฒันาทางจิต เราเรียกวา่การติดยดึ 
 การติดยึดแทจ้ริงเป็นรูปแบบการอนัหน่ึงของการป้องกนัการเกิดความวิตกกงัวล คือ
คนไม่กล้าเจริญในขั้นถดัไป เพราะเขาเห็นความยุ่งยากรออยู่ขา้งหน้า เช่น เด็กบางคนรู้สึกอึดอดั
ตั้งแต่วนัแรกท่ีไปโรงเรียน ทุกคนรู้สึกหวัน่ไหวกงัวลบา้งเม่ือเร่ิมตน้ประกอบกิจกรรมใหม่ๆ  

อะไรท่ีท าให้คนท่ีติดยึดกลวัความยุ่งยาก ส่ิงท่ีเขา้มาขดัจงัหวะการพฒันาการทางจิต
ไม่ให้กา้วไปขา้งหนา้และความยุ่งยากอยา่งส าคญัก็คือความรู้สึกไม่มัน่คง กลวัความผิดพลาดและ
กลวัการลงโทษ ความรู้สึกไม่มัน่คงเป็นสภาพของจิตใจท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากคนรู้สึกว่าเขาหย่อนใน
ความสามารถ ท่ีจะต่อสู้กบัความบีบคั้นในชีวิตแบบใหม่ เขารู้สึกวา่สภาพการณ์ใหม่นั้นจะโถมทบั
มาท่ีเขาอย่างมากและเขาจะตอ้งเจ็ดปวด การกลวัความผิดพลาดก็เช่นเดียวกนั กลวัจะถูกเยาะเยย้
ตามมาถา้เขาเกิดผิดพลาดข้ึนจริงๆ ความผิดพลาดเป็นส่ิงท่ีซัดกระหน ่าความภูมิใจในตวัเอง (อุดม
คติ) ให้ซวดเซไป คนบางคนไม่เคยแยกแยะหาความแตกต่างระหวา่งความฝันและความเป็นจริงเลย 
และหลายคนด าเนินชีวติอยูใ่ตก้ารน าของซุปเปอร์อีโก ้ บางคนติดยึดกบับางส่ิง บางคนหุนหนัพลนั
แล่นในการกระท า ลักษณะของการติดยึดมีอยู่หลายชนิดและหลายระดับซ่ึงล้วนแต่เป็นเคร่ือง
ป้องกนัคนไม่ใหรู้้ถึงความโง่เง่าของเขา และเกือบทุกคนถูกท าใหช้ะงกัทางจิตใจดว้ยความรู้สึกกลวั 

 

                                                      
7 เคลวิน เอส . ฮอลล์, จิตวิทยาสกุลฟรอยด์ จิตวิเคราะห์, แปลโดย กิติกร มีทรัพย ์

(กรุงเทพมหานคร: บางกอกการพิมพ,์ 2553), 197-200. 
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8. การเกบ็กด (Repression) 
การเก็บกดคือ ขจดัแรงกระตุน้จากสัญชาตญาณไม่ให้ออกมาสู่จิตรู้ส านึก โดยเก็บกด

ไวใ้นจิตไร้ส านึก หรือการท าลายความทรงจ าเก่ียวกบัประสบการณ์เลวร้ายหรือเจบ็ปวดโดยซ่อนไว้
ในจิตไร้ส านึก 

9. ความผดิปกติทางจิต 

ความผิดปกติทางจิต (Mental Disorder) หรือ การป่วยทางจิต เป็นรูปแบบทางจิตวิทยา
หรือวิกลภาพ ซ่ึงอาจสะท้อนออกมาทางพฤติกรรม ท่ีโดยทัว่ไปเก่ียวขอ้งกับความทุกข์ทรมาน 

(Distress) และไม่ถูกมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของพฒันาการปกติของวฒันธรรมของบุคคล ความ
ผดิปกติทางจิตโดยทัว่ไปนิยามโดยการรวมวา่บุคคลรู้สึก กระท า คิดหรือรับรู้อยา่งไร  

10. ประสบการณ์ผดิธรรมดา  
ประสบการณ์ผิดธรรมดา (Anomalous Experiences) หรือท่ีเรียก ประสาทหลอนไม่

ร้าย เกิดข้ึนไดใ้นบุคคลท่ีมีสุขภาพกายและใจดี แมไ้ม่มีปัจจยัภายนอกชัว่คราวอยา่งอ่ืนๆ เช่น ความ
ลา้ การใชส้ารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท หรือภาวะขาดความรู้สึกจากประสาทสัมผสั ปัจจุบนัเป็นท่ี
ยอมรับกวา้งขวางแลว้วา่ ประสบการณ์ประสาทหลอนไม่ไดเ้กิดเฉพาะในคนไขโ้รคจิตหรือบุคคล
ปกติท่ีมีภาวะผิดปกติเท่านั้น แต่ยงัเกิดข้ึนเองในคนปกติในอตัราส่วนท่ีส าคญัทั้งๆ ท่ีมีสุขภาพท่ีดี
และไม่ไดมี้ภาวะเครียดหรือความผิดปกติอยา่งอ่ืน มีการเพิ่มพูนหลกัฐานของประสบการณ์แบบน้ี 

มามากกวา่หน่ึงศตวรรษแลว้ การศึกษาเร่ืองประสาทหลอนท่ีไม่มีผลร้ายเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 

งานยคุแรกๆ ของสมาคมการวิจยัจิตวิญญาณ (Society for Psychical Research) บอกเป็นนยัวา่ อตัรา
ร้อยละ 10 ของประชากรจะประสบกบัประสาทหลอนอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในชีวิต ส่วนงานวจิยัก็ได้
ยืนยนัประเด็นน้ีแลว้ แมว้่าความถ่ีของอุบติัการณ์น้ีแตกต่างกนั แลว้แต่ลกัษณะของประสบการณ์
และความหมายท่ีใชข้องค าวา่ “ประสาทหลอน” แต่โดยพื้นฐาน มีหลกัฐานเก่ียวกบัอุบติัการณ์น้ีท่ี
ชดัเจนแลว้ 

ประสบการณ์ผดิธรรมดา  ประเภทความฝันรู้ตัว 

ประสบการณ์ผิดธรรมดา ประเภทความฝันรู้ตวั  หรือ ความฝันชดัเจน (Lucid dream) 

มีนิยาม คือ เป็นความฝันท่ีผูฝั้นรู้ตวัว่าก าลงัหลบัและฝันอยู่ นายแพทยช์าวดตัช์ช่ือวา่ เฟร็ดเดอริก 

แวน อีเด็น ใช้ศพัท์ภาษาองักฤษว่า “Lucid dream” เป็นคนแรก เป็นผูไ้ดศึ้กษาความฝันประเภทน้ี
โดยศึกษาความฝันของตนเอง ค าว่า “Lucid” มุ่งหมายว่า ผูฝั้นมีความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาวะปัจจุบนั
ของตน ไม่ใช่หมายถึงว่าความฝันนั้นมีความชัดเจนขนาดไหน แม้เป็นเช่นนั้น ความฝันรู้ตวัก็มี
ลกัษณะอยา่งหน่ึงคือ มีระดบัความชดัเจนสูงเหมือนกบัก าลงัประสบเหตุการณ์นั้นจริงๆ จนกระทัง่
วา่ผูฝั้นอาจจะถึงกบัใชเ้วลาในการเช็คดู และชมส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัประสบวา่ เหมือนกนักบัท่ีพบใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C
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ชีวิตจริง ความฝันรู้ตวัเกิดข้ึนเม่ือก าลงัหลบัอยู่ แต่บางคร้ังพิจารณาว่าเป็นอาการประสาทหลอน 

เหมือนกบัความฝันท่ีไม่รู้ตวัแต่มีความชดัเจนสูงเหมือนกบัเกิดข้ึนจริง ซ่ึงพิจารณาไดว้า่เป็นอาการ
ประสาทหลอนซ่ึงเป็นอาการท่ีมีนิยามวา่ “ประสบการณ์เหมือนกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนทางประสาทสัมผสั
จริง แต่ความจริงไม่มีการกระตุน้ท่ีเหมาะสมท่ีประสาทสัมผสั” 

ผลต่อทฤษฎทีางจิตวทิยา 
ความส าคญัของประสบการณ์ผิดธรรมดา เช่น ประสาทหลอนท่ีไม่มีผลร้าย ต่อทฤษฎี

ทางจิตวิทยา อยู่ท่ีความเก่ียวข้องของมนัต่อทฤษฎีวิเคราะห์ว่าเป็นอาการของโรค และทฤษฎีท่ี
วเิคราะห์วา่มีการเกิดข้ึนในระดบัแตกต่างๆ ในแต่ละบุคคล ในทฤษฎีท่ีวา่เป็นโรคภาวะโรคจิตต่างๆ 

เช่นภาวะท่ีมีในโรคจิตเภทหรือในโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) เป็นอาการของโรค ซ่ึง
โดยธรรมชาติแลว้จะแบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็นสองส่วน คือ เป็นพวกท่ีมีหรือไม่มีโรค เหมือนกบัท่ี
บุคคลมีหรือไม่มีโรคทางกาย เช่น วณัโรค เป็นตน้ นัยตรงกนัขา้มกนัในทฤษฎีว่ามีการเกิดข้ึนใน
ระดบัต่างๆ ในแต่ละบุคคล ประชากรทั้งหมดมีประสบการณ์น้ีในระดบัต่างๆ กนั ซ่ึงมีค าเรียกเป็น
ภาษ าอังกฤษ ว่ า  Psychoticism (โดย  H.J.Eysenck), Schizotypy โดย  (Gordon Claridge), ห รือ 

Psychosis - proneness การเกิดข้ึนเองของประสาทหลอนแม้ในบุคคลท่ีมีสุขภาพดี ไม่ได้เสพยา 
หรือมีสภาวะร่างกายท่ีผิดปกติแบบชั่วคราวอย่างอ่ืนๆ เช่น ความล้า  ดูเหมือนจะเป็นหลักฐาน
สนบัสนุนทฤษฎีวา่ประสาทหลอนเกิดข้ึนในระดบัต่างๆ ในแต่ละบุคคล ถา้จะอธิบายเป็นอยา่งอ่ืน
จากทฤษฎีน้ี ก็จะตอ้งตั้งสมมติฐานเก่ียวกบักระบวนการแอบแฝงของโรค โดยท่ีประสบการณ์
เหล่าน้ีเป็นอาการของโรคหรือเป็นอาการก่อนโรคจะเกิดข้ึน แต่น่ีเป็นสมมุติฐานท่ีต้องอาศัย
หลกัฐานอ่ืนท่ียงัไม่มี มาช่วยสนบัสนุน 

 

ทีม่าและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

1. แรงบันดาลใจ 
เร่ิมตน้ทั้งในจินตนาการจากความฝัน และภาพความเป็นจริงจากประสบการณ์ตรงท่ีมี

ต่อเน้ือหาสาระของสภาวะอารมณ์ท่ีอยูร่ะหวา่งการสูญเสียและการเผชิญหนา้กบัความเจบ็ปวด กลวั
วา่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดข้ึนซ ้ าอีกจนสุดทา้ยแลว้จะหลงเหลือเราเพียงล าพงั และตอ้งการถ่ายทอด
จินตนาการท่ีสามารถบอกเน้ือหา เร่ืองราวของความเจ็บปวดท่ีเช่ือมโยงกับทัศนะและอารมณ์
ความรู้สึกส่วนตนภายใต้พื้นท่ี และบรรยากาศท่ีเราปรุงแต่งและสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรคท์างทศันศิลป์ โดยมีรูปแบบท่ีผสมผสานของศิลปะแนวส าแดงพลงัอารมณ์
และศิลปะแนวเหนือจริง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
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2. ทีม่าจากความฝันในวยัเด็ก 

ในช่วงเวลากลางคืนท่ามกลางการนอนหลบั ขา้พเจา้มกัจะสะดุง้ต่ืนกลางดึกเพราะฝัน
ร้าย ขา้พเจา้ฝันร้ายอยูเ่สมอ ฝันร้ายบ่อยคร้ังมากจนคิดวา่มนัเป็นเร่ืองธรรมดาไปเสียแลว้ เร่ืองราว
ในความฝันอาจจะไม่ไดซ้ ้ าหรือเหมือนกนัมากนกัในแต่ละคืน แต่ก็ทวา่ความฝันก็ไม่ไดไ้กลจากกนั
มากนัก เร่ืองราวในแต่ละคืนจะมีจุดท่ีเหมือนกันของตอนจบของความฝันนั้นคือ สุดท้ายแล้ว
ขา้พเจา้จะตอ้งอยู่บนโลกใบน้ีเพียงคนเดียวอย่างโดดเด่ียว ท่ามกลางซากปรักหักพงัท่ีล่มสลาย
หรือไม่ก็ท่ามกลางฝุ่ นผง หมอกควนัท่ีไม่มีส่ิงใดชดัเจนอยูเ่ลย บางคร้ังขา้พเจา้ฝันวา่ตวัเองตกอยูใ่น
สถานท่ีท่ีไม่คุน้เคยหรือไม่เคยไดพ้บเห็นมาก่อน ขา้พเจา้ตกอยูใ่นท่ีแห่งหน่ึงท่ีมืดมิด มีเพียงแสงไฟ
สลวัๆ ตอ้งคืบคลาน ค่อยๆ ขยบัตวัไปทีละนิดเพื่อหาทางออก คร้ันเดินทางผา่นท่ามกลางความมืด
มาจนสุดทางจนไดห้ลุดออกมาจากมิติท่ีมืดมิด แต่ตอ้งตกอยู่ท่ามกลางตึกร้างอีกคร้ัง เต็มไปดว้ย
ฝุ่ นผง กลบัไม่มีใครอยูเ่ลย ผูค้นหนีหายกนัไปหมด เหลือแต่เพียงส่ิงของ วตัถุ ไม่มีแมแ้ต่ส่ิงมีชีวิต
แมแ้ต่อย่างเดียว บางคร้ังก็ฝันว่า ไปงานศพของพ่อแม่ตวัเอง มีการจดัพิธีกรรมทางศาสนา มีโลง
ตั้งอยู่เพียงแค่หน่ึงโลง ท่ามกลางศาลาเมรุ แต่กลบัไม่มีแขกผูท่ี้มาร่วมพิธีกรรมเลยแมแ้ต่คนเดียว 
บ่อยคร้ังก็ฝันวา่ตกอยูใ่นอีกโลกหน่ึงท่ีมืดมน ไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มีรูปร่างรูปทรง มีเพียงความมืดท่ีอยู่
รอบตวัเรา และหมุนตวัเกลือกกล้ิงไปมา จนในท่ีสุดก็โผล่ออกมาจากหลุมนั้นกลบักลายเป็นหลุม
ในโลกแห่งความจริงท่ีโผล่ออกมาดว้ยความคาดหวงัวา่ท่ีจะพบเจอกบัพ่อแม่และครอบครัว หรือ
ใครก็ตามสักคนท่ีเรารู้จกั แต่เปล่าเลยกลบัมีแต่หลุมเต็มไปหมด เป็นร้อยๆหลุมท่ีมืดมิดลงไปใน
พื้นท่ีท่ีไม่มีผูค้นอีกตามเคย ไม่มีนกบิน ไม่มีสุนขั ไม่มีแมแ้ต่แมลง ทุกความฝันเตม็ไปดว้ยความมืด
มิด และความโดดเด่ียว อา้งวา้ง ขา้พเจา้ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ มากมายท่ีท าให้ขา้พเจา้ทุกข์
และหวาดกลวัจากภาพความฝันร้ายเหล่านั้น หลงัจากท่ีสะดุ้งต่ืนกลางดึกทุกคร้ัง ขา้พเจา้ก็ไดแ้ต่
ภาวนาและบอกกบัตวัเองเสมอวา่ มนัเป็นแค่ภาพความฝัน และไม่มีวนัท่ีจะเป็นจริงไดห้รอก ถึงเรา
จะฝันร้ายสักอีกก่ีคร้ัง มนัก็ยงัเป็นแค่เพียงภาพความฝันไม่ตอ้งไปใส่ใจแลว้เก็บมาวติกกงัวล 
 

อทิธิพลทางด้านศิลปกรรม 

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดและรูปแบบทางศิลปกรรมจากการศึกษา
ทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลป์และผลงานศิลปกรรมท่ีแสดงให้เห็นการสร้างสรรค ์วิวฒันาการศิลปะ
ของมนุษยชาติ ความเปล่ียนแปลงของศิลปกรรมของแต่ละยคุสมยั เพื่อเป็นแบบอยา่งในการพฒันา
และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัแนวความคิด เทคนิคและวิธีการในการ
สร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง 
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อิทธิพลส่วนหน่ึงในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ีได้รับแนวทางการสร้างสรรค์
โดยเฉพาะด้านรูปแบบการแสดงออกมาจากศิลปินกลุ่มแสดงพลงัอารมณ์ (Expressionism) และ
ศิลปินกลุ่มเซอร์เรียลลิสต ์ (Surrealism) 

ศิลปะลทัธิแสดงพลงัอารมณ์ (Expressionism) 
ศิลปะลทัธิแสดงพลงัอารมณ์ หรือ ลทัธิส าแดงพลงัอารมณ์ หรือ เอ็กซ์เพรสชนันิสม ์ 

คือขบวนการทางวฒันธรรมท่ีเร่ิมข้ึนในเยอรมนี เม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 20 วตัถุประสงค์ของ
ขบวนการน้ีเพื่อแสวงหาความหมายของ “ความรู้สึกมีชีวิตชีวา” (Being alive) และประสบการณ์
ทางอารมณ์แทนความเป็นจริงทางวตัถุ แนวโนม้ของศิลปินกลุ่มน้ีจะบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อท่ีจะ
แสดงผลท่ีมีต่ออารมณ์ แสดงออกถึงอารมณ์ภายในอนัเร่าร้อนรุนแรง การใชสี้และการตดัเส้นรอบ
นอก เพื่อใหรู้ปทรงเด่นชดัและแข็งกร้าว พวกเขาสะทอ้นแนวคิดท่ีเก่ียวกบัสังคม และความเป็นจริง
ในสังคมและความประทบัใจในธรรมชาติแบบฉับพลนัทั้งความรู้สึกรุนแรง บา้ระห ่ า เกลียดชัง 

ทารุณ ความเจบ็ปวดทางร่างกาย ทรมาน น่าเกลียดน่ากลวั เป็นการมองโลกในแง่ร้าย มีความเช่ือมัน่ 

แสงสี การรับรู้โลกภายนอก ตอบสนองดว้ยความรู้สึกของตนเอง (ศิลปะอตัวสิัย) ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
เช่น Vincent Van Gogh, Edvard Munch และ Franz Marc 

ศิลปะลทัธิเหนือจริง (Surrealism) 
ศิลปะลทัธิเหนือจริง หรือ ลทัธิเซอร์เรียลลิสต์ ลทัธิน้ีสร้างสรรค์ผลงานท่ีถ่ายทอด

เร่ืองราวเหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดส่ิงท่ีอยู่ในความฝันออกมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของซิกมุนด ์

ฟรอยด ์ท่ีวา่ มนุษยทุ์กคนอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของจิตไร้ส านึก ซ่ึงเราฝังความอยากท่ีมิไดข้ดัเกลาเอาไว ้

จนเกิดท าให้รู้สึกว่าความป่าเถ่ือนยงัมิได้หายไปจากมนุษย  ์หากแต่หลบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ 
ความส าคญัของกลุ่มลทัธิเหนือจริงอยู่ท่ีการแสดงออกของจิตใตส้ านึกอย่างอิสระ ปราศจากการ
ควบคุมของเหตุผล  มีความฝัน อารมณ์  และจินตนาการ โดยหลักการของลัทธิเหนือจริง คือ 

จินตนาการเป็นส่วนส าคญัของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้ส านึก และจิตไร้ส านึกเป็นภาวะ
ของความฝันท่ีมีขบวนการต่อเน่ืองกัน ซ่ึงน าไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ศิลปินจึงมัก
สร้างสรรคผ์ลงานตามความฝัน ตามจินตนาการของตน ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เช่น Salvador Dali, Marc 

Chagall, Giogio de Chirico และ Paul Klee 
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1. เอด็เวร์ิด มุงค์8 

ผลงานของมุงค์ สะทอ้นความทุกข์ยากและความขดัแยง้ต่างๆ ในชีวิต ความทรงจ าท่ี
โหดร้ายในวยัเด็กและแผลในจิตใจ ท าให้เขาแสดงทศันคติเร่ืองความรัก สุราและความเลวร้ายของ
ชีวติถ่ายทอดลงในผลงาน ภาพของเขามกัแสดงปัญหาสังคมและความกงัวลของมนุษย ์

 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพ The Storm (1893), 93 x 131 cm, Oil on canvas  
ท่ีมา : Edvard Munch, The Storm, Accessed 30 May 2016, Available from 

http://www.edvardmunch.org/the-storm.jsp 

                                                      
8 เอด็เวร์ิด มุงค์ (Edvard munch, 12 ธนัวาคม ค.ศ.1863 - 23 มกราคม ค.ศ.1944) ศิลปิน

ชาวนอร์เวยท่ี์โด่งดงัมากท่ีสุดคนหน่ึง เป็นจิตรกร ศิลปินภาพพิมพหิ์นและภาพพิมพ์เอ็ชช่ิง ไดรั้บ
การยกย่องให้เป็นคนส าคญัในการพฒันากลุ่มเอ็กซ์เพรสชันนิสม์หรือลัทธิแสดงพลังอารมณ์ 

(Expressionism) ในเยอรมันและยุโรปกลาง ผลงานท่ีได้รับการยกย่อง ได้แก่ The Scream และ 

Madonna เป็นตน้ 

http://www.edvardmunch.org/the-storm.jsp
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ภาพท่ี 2 ภาพ Night in St. Cloud (1890), 64.5 x 54 cm, Oil on canvas  
ท่ีมา : Edvard Munch, Night in St. Cloud, Accessed 30 May 2016, Available from 

http://www.edvardmunch.org/images/gallery/Night-in-St-Cloud-1890.jpg 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ภาพ Melancholy (1894), 72 x 98 cm, Oil on canvas 
ท่ีมา : Edvard Munch, Melancholy, Accessed 30 May 2016, Available from 

http://www.edvardmunch.org/melancholy.jsp 
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2. ซัลวาดอร์ ดาลี9  
ซลัวาดอร์ ดาลี คือศิลปินกลุ่มเซอเรียลลิสต์ (Surrealism) ผลงานศิลปะของดาลีไดรั้บ

อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์สะทอ้นภาพท่ีซ่อนอยูใ่นจิตใตส้ านึกและความฝัน เขาท างานศิลปะ
โดยใช้สัญชาติญาณดิบและแรงขบัทางเพศ งานของดาลีจึงเต็มไปดว้ยสัญลกัษณ์ มีบรรยากาศราว
กบัความฝัน เร้นลบั วิน่แหวง่ เลือนหลอม วา้เหวแ่ละเวิง้วา้งกวา้งไกลไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงดาลีเช่ือวา่จิต
ใตส้ านึกคือภาษาสากล 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพ Metamorphosis of Narcissus (1937), 51.2 x 78.1 cm, Oil paint on canvas  
ท่ีมา : Salvador Dali, Metamorphosis of Narcissus, Accessed 30 May 2016, Available from   
http://www.tate.org.uk/art/artworks/dali-metamorphosis-of-narcissus-t02343 

  

 

 

 

 

 
                                                      

9ซลัวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali, 11 พฤษภาคม ค.ศ.1904 - 23 มกราคม ค.ศ.1989) เกิด
ท่ีฟิเกอรัส ในประเทศสเปน เป็นจิตรกรชาวสเปนท่ีมีช่ือเสียงจากภาพวาดแนวเหนือจริง ผลงานท่ี
ไดรั้บการยกยอ่ง ไดแ้ก่ The Persistence of Memory และ Premonition of Civil War เป็นตน้ 
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3. คาเซ รามิเรซ10  
คาเซ รามิเรซ ผลงานของเธอแสดงออกถึงความลึกลบัและจิตวิญญาณของธรรมชาติ

ในพื้นท่ีหน่ึง น าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งความฝันและความทรงจ า โดยผ่านการเช่ือมโยงของมิติ
เวลาและสถานท่ี อีกนยัหน่ึงคือความทรงจ าภายในท่ียงัไม่ถูกลืมเลือน เธอสร้างสรรค์ผลงานผ่าน
กระบวนการภาพพิมพแ์ละผลงานวาดเส้น 

 

 
 
ภาพท่ี 5 ภาพ Cabin (Sea Level, North Carolina) 16 x 19 cm, Photopolymer plate intaglio 

ท่ีมา: Kasey Ramirez, Cabin (Sea Level, North Carolina), Accessed 30 May 2016, Available 

from  http://kaseyramirez.com/images/ 
 
  
 

                                                      
10คาเซ รามิเรซ (Kasey Ramirez) ศิลปินหญิงชาวอเมริกนั เธอเกิดและเติบโตท่ี New 

Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัเธอเป็นอาจารยส์อนศิลปะ สาขาวิชาภาพพิมพ์ท่ี University 

of Arkansas, Fayettevill, USA ผลงานท่ีโดดเด่น ได้แก่ Site, Cabin (Sea Level, North Carolina), 
Edifice, และ Writ in Water เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 6 ภาพ Edifice (2011), 73 x 43 cm, Wood cut on gampi tissue 

ท่ีมา: Kasey Ramirez, Edifice, Accessed 30 May 2016, Available from  
http://kaseyramirez.com/images/ 
  

ขา้พเจา้ไดรั้บมุมมองเก่ียวกบัแนวความคิด และรูปแบบในการแสดงออกจากผลงาน
ของศิลปินทั้ง 3 ท่าน โดยเฉพาะทศันะและการแสดงออกของพวกเขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจภายใน 
ภาพความฝัน จิตใตส้ านึก ประสบการณ์ชีวติ ความรัก และความทรงจ า ตลอดจนกระบวนการสร้าง
งานและเทคนิคในการแสดงผลงานท่ีมีความสอดคล้องสัมพนัธ์ท่ีคล้ายคลึงกนัทั้งในด้านเน้ือหา 
และการแสดงออก ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าการสรรค์สร้างผลงานศิลปะน้ีเป็นการโต้ตอบ เช่ือมโยง
ระหว่างจิตใตส้ านึกและตวัตนของผูท่ี้สร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการแสดงออกมีความ
คลา้ยคลึงกนั คือ การแสดงออกถึงตวัตนท่ีแทข้องสภาวะจิตใจในดา้นท่ีถูกซุกซ่อน หรือซ่อนเร้นไว ้
โดยไดรั้บอิทธิพลและแรงบนัดาลใจมาจากความฝัน ความทรงจ าหรือประสบการณ์ตรงในชีวิตดา้น
ลบ ดงันั้นรูปแบบผลงานของขา้พเจา้จึงมีรูปทรงท่ีบิดเบ้ียว บิดผนัไปตามอารมณ์ความรู้สึก จาก
สภาวการณ์ต่างๆ ท่ีเขา้มากระทบกระทัง่ สู่การปลดปล่อย ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านภาพผลงานท่ีมี
ลกัษณะการแสดงออกถึงความฉบัพลนั รุนแรง ดิบ และหยาบเถ่ือน  
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บทที ่3 

ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ 
 

ในการศึกษาคน้ควา้ผลงานวิทยานิพนธ์ คือการส ารวจลงไปในเบ้ืองลึกของสภาวะ
อารมณ์และจิตใจของตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพความฝันร้ายในวยัเด็ก และความหวาดกลวัจากภาพ
ความฝันท่ีได้ปรากฏชัดและเกิดข้ึนจริงในชีวิตของตน ท าให้เกิดอาการเก็บกดและแอบซ่อน
ความรู้สึกบางอยา่งไว ้จนกระทัง่เกิดเป็นปมข้ึนในจิตใจโดยไม่รู้ตวั จึงอาศยัภาพความฝันร้ายน้ีเป็น
เคร่ืองมือเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ตอ้งการจะปลดเปล้ืองความกลวัและความเจ็บปวด ความ
ฝันยงัเป็นขอ้มูลท่ีส่งมาจากจิตใตส้ านึก เพื่อสะทอ้นสภาวะปัญหาทางจิตใจและความวิตกกงัวล
ต่างๆ ผา่นการน าเสนอและถ่ายทอดในรูปแบบ เทคนิควธีิการของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพ
พิมพ ์
 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ 
 การสร้างผลงานชุดวิทยานิพนธ์ในชุดน้ีเร่ิมตน้จากเร่ืองราวประสบการณ์ส่วนตน โดย
ใชเ้ร่ืองราว อารมณ์ความรู้สึกท่ีสัมพนัธ์กบัความฝันในวยัเด็ก ผา่นเหตุการณ์ท่ีไดป้ระสบพบเจอใน
ชีวิตจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยก าหนดให้พื้นท่ีทางสถาปัตยกรรมดงักล่าวเป็นพื้นท่ีสมมติ มี
ลกัษณะบิดเบือนของโครงสร้างจากส่ิงแวดลอ้มภายใน เพื่อแสดงถึงความกลวัท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 
และสัมพันธ์กับภาพความฝันจากจิตใต้ส านึก เกิดการผสมผสาน กลมกลืนผ่านบรรยากาศท่ี
หม่นหมอง อา้งวา้ง ช่วงเวลาท่ีมืดมน ต่อสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ในดา้นตวัโครงสร้างของสถานท่ี
รูปแบบ สถาปัตยกรรมท่ีได้เลือกน ามาประกอบการสร้างสรรค์ยงัแสดงเร่ืองราวผ่านตวัเองด้วย
ร่องรอยจากการถูกทิ้ง ถูกปล่อยให้รกร้าง เปรียบเสมือนสถานท่ีท่ีบนัทึกเร่ืองราวชีวิต ความรัก 
ความสัมพนัธ์ การจากลา และการเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึน ณ ช่วงเวลาหน่ึง โดยทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้
เป็นส่ือเชิงสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัยิ่งในการสร้างภาพร่างตน้แบบ เพื่อให้เกิดความหมายท่ีชัดเจนและ
หนกัแน่นยิง่ข้ึนในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 7 ลกัษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมบนเกาะฮาชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น 
 

วธีิการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์คือการแสดงออกดว้ยภาษาทางทศันศิลป์ ท่ีมุ่งเน้น

การส่ือความรู้สึกท่ีตอบสนองความรู้สึกส่วนตนจากภาพความฝันในวยัเด็ก และประสบการณ์แห่ง
ความทรงจ าผา่นลกัษณะทางกายภาพของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีบิดเบ้ียว โดยอาศยัทศันคติ
จากจิตใตส้ านึกและจินตนาการผ่านทศันธาตุต่างๆ น ามาร่วมประกอบกนัจนกลายเป็นสัญลกัษณ์
ของผา่นผลงานและเกิดสุนทรีภาพ ดว้ยรูปแบบการแสดงออกของลทัธิเหนือจริง (Surrealism) และ
ลทัธิแสดงพลงัอารมณ์ (Expressionism) ท่ีสามารถแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์ความสะเทือนใจ 
จากจิตใตส้ านึกท่ีเกิดข้ึนจากความฝันท่ีเป็นประสบการณ์จากอดีต และภาพเหตุการณ์เม่ือในอดีตท่ี
ได้เกิดข้ึนจริงในชีวิต ผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography) เป็น
กระบวนการพิมพท่ี์มีความสัมพนัธ์กบัแนวความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์ดว้ยเทคนิคการ
เขียนแม่พิมพ์ด้วยเกรยองไข (Litho Crayon), หมึกไขแท่ง (Rubbing Ink), หมึกไข (Tusche) ด้วย
คุณสมบติัของการแสดงออกทางด้านเทคนิคดงักล่าว ท าให้เกิดคราบ และร่องรอยของพื้นผิวใน
รูปแบบต่างๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัร่องรอยของความบอบช ้ าทางจิตใจจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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1. ความส าคญัของลกัษณะกายภาพพื้นท่ี ในการสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch) 
พิจารณาเลือกลกัษณะทางกายภาพของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีถูกปล่อยรกร้าง 

แสดงถึงการเคยมีชีวิตอยู่ แสดงออกถึงเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ณ ท่ีแห่งนั้ น 
สอดคลอ้งกบัมนุษยแ์ละพื้นท่ี อีกนยัหน่ึง แสดงถึงมิติท่ีอา้งวา้งโดดเด่ียว ถูกทอดทิ้ง ท าให้สามารถ
ส่ืออารมณ์เศร้า หดหู่ หรือบรรยากาศท่ีเศร้าสลด จากภาพเหตุการณ์หรือภาพความทรงจ าในพื้นท่ี
หน่ึงในขณะท่ียงัมีชีวติอยู ่อาจกล่าวไดถึ้งการใชชี้วิต ณ ช่วงเวลาหน่ึงในพื้นท่ีนั้นๆ ผา่นการตีความ
ดว้ยภาพความฝันจากจิตใตส้ านึก และความรู้สึกจากประสบการณ์ส่วนตน 

 

 

ภาพท่ี 8 ภาพถ่ายพื้นท่ีบนเกาะฮาชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อน ามาสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch)  
 

2. การสร้างภาพร่างตน้แบบ 
    2.1 จดบนัทึกภาพร่างตน้แบบดว้ยการถ่ายภาพ 

    2.2 บนัทึกภาพเหตุการณ์บางอย่างท่ีเกิดข้ึนในความฝัน จากประสบการณ์ต่างๆ ใน
อดีตท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจเป็นอยา่งมาก 

    2.3 น าภาพร่างต้นแบบผลงานมาปรับแต่งภาพและบรรยากาศด้วยกระบวนการ
เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop) 

    2.4 น าภาพร่างตน้แบบผลงานท่ีผา่นกระบวนการทางคอมพิวเตอร์แลว้มาประกอบ
ข้ึนใหม่ ดว้ยการจดัวางองค์ประกอบของภาพและรูปทรงให้มีการเคล่ือนไหวอย่างอิสระ บิดเบ้ียว
ไปมา  ปลดปล่อยให้จินตนาการท่ีถูกเก็บอยูภ่ายในจิตใจเป็นตวัขบัเคล่ือนภาพร่างให้สมบูรณ์ และ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 9 ภาพตวัอยา่งการสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch)   
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ภาพท่ี 10 ภาพตวัอยา่งการสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch) 
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กระบวนการสร้างผลงาน 

กระบวนการสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นผลงานท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มศิลปะภาพพิมพ ์
ใชก้ระบวนการภาพพิมพหิ์น บนแม่พิมพอ์ลูมินัม่ มีขั้นตอนและรายละเอียดในการปฏิบติังานดงัน้ี 

การลอกโครงภาพ 
เม่ือได้ภาพตน้ฉบบัท่ีพอใจแล้ว ในขั้นตน้จะขยายภาพให้ได้ขนาดท่ีตอ้งการลงบน

กระดาษลอกลายหรือกระดาษไข โดยคดัลอกเฉพาะเส้นโครงสร้างหลกัในองคป์ระกอบภาพเท่านั้น 

(ใชเ้กรยองแดงเขียนตามแนวเส้น) จากนั้นจึงน าไปคว  ่าลงบนแม่พิมพ ์แลว้ติดกระดาษกาวกนัเล่ือน 

จากนั้นใช้ดินสอท่ีไม่แหลมนกัหรือปากกาลูกล่ืนเขียนเส้นตามแนวของเกรยองแดง ท่ีมองเห็นจน
ครบทุกเส้น เม่ือดึงกระดาษไขออกจะปรากฏเส้นสีแดงซ่ึงแสดงโครงขององค์ประกอบทั้งหมด 

จากนั้นจึงเขียนดว้ยวสัดุไขชนิดต่างๆ ขณะท่ีเขียนตอ้งระวงัไม่ให้น้ิวมือถูกบริเวณพื้นท่ีว่างเปล่า
ของแม่พิมพ ์หากจ าเป็นอาจจะใช้สะพานรองมือช่วยหรือวางกระดาษไขปิดทบับริเวณท่ีเขียนแลว้
เสียหาย การเขียนแม่พิมพค์วรเขียนใหเ้สร็จส้ินในเวลาต่อเน่ืองกนัจนเสร็จส้ิน 

การสร้างแม่พมิพ์แยกสี 
การท าภาพร่างแยกสีให้ใช้กระดาษไขหรือกระดาษลอกลายวางทาบลงบนภาพ

ตน้ฉบบันั้น แลว้ลอกเส้นเคา้โครงบริเวณ, เส้น, กลุ่มของสีใดสีหน่ึง ส าหรับกระดาษภาพร่างแยกสี 
1 แผน่ โดยเขียนหรือระบายดว้ยสีท่ีจะพิมพจ์ริงตามท่ีปรากฏในภาพร่างตน้ฉบบั ซ่ึงสอดอยูภ่ายใต้
กระดาษภาพร่างแยกสีน้ี เม่ือจดัท าภาพร่างแยกสีขนาดเท่าภาพร่างตน้ฉบบัโดยลงสีจริงท่ีจะพิมพ ์
จะท าให้ทราบจ านวนแม่พิมพท่ี์ชดัเจน ต่อไปจึงท าแบบโครงลายเส้นหลกัของภาพหรือ แม่พิมพ์
หลกั ดว้ยกระดาษไขขนาดเท่าจริงผลงาน โดยร่างเส้นโครงสร้างเฉพาะเส้นหลกัๆ ท่ีส าคญัซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นชดัเจนวา่พื้นท่ีใดจะเป็นพื้นท่ีบริเวณของสีใดสีหน่ึงหรือเส้นหลกัใดเป็นเส้นหลกัสีใดสีหน่ึง 
และในแผน่แบบโครงลายเส้นน้ีจะตอ้งท าเคร่ืองหมายก ากบั 

วสัดุอุปกรณ์ในการท าภาพพิมพ์แม่พมิพ์แผ่นอลูมิน่ัม 
    1. แผน่อลูมินัม่ 

    2. กรดซลัฟูริค (Sulfuric Acid) 
    3. กรดฟอสฟอริค (Phosphoric Acid) 
    4. ทินเนอร์ (Thinner) หรือ แอซซิโทน (Acetone) 
    5. น ้ายาแลคเคอร์แดง (Red Lacquer) ส าหรับใชเ้ป็นน ้ายาสร้างภาพ 

6. น ้ามนัสน (Turpentine) 
7. แอสฟัลตั้ม (Asphaltum) 
8. หมึกพิมพลิ์โธ (Litho Ink) หรืออาจจะใชห้มึกพิมพอ์อฟเซท (Offset Ink) แทนได ้



27 

 

9. ผงไลทแ์มกนีเซียมคาร์บอเนต (Light Magnesium Carbonate Powder) 
10. ลูกกล้ิงยางขนาดต่างๆ 

11. เกรียงผสมหมึก 

12. วสัดุไขเขียนแม่พิมพ,์ ดินสอไข, เกรยองไข (Litho Crayon), หมึกไขแท่ง (Rubbing  

Ink), หมึกไข (Tusche) รวมทั้งวสัดุอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนผสมของน ้ามนั เช่น หมึกพิมพ,์ 
ปากกาลูกล่ืนและแอสฟัลตั้ม 

13. แปรง, พูก่นักลม, พูก่นัแบนขนาดต่าง ๆ 

14. แป้งผุน่ (Talcum Powder) 
15. กาวกระถิน (Arabic Gum) 
16. กระดาษไข, กระดาษลอกลาย  
17. ดินสอ, เกรยองชนิดธรรมดา, ปากกาลูกล่ืน 

18. เทปหนา้กวา้ง 0.5” เช่น เทป “NITTO” 

19. กระดาษบรู๊ฟ (Proof) 
20. กระดาษพิมพ ์เน้ือเรียบ มีความยดืหยุน่ในตวั เช่น กระดาษพิมพ ์“Fabriano”  

21. ผา้สาลูชนิดไม่ลงแป้ง 

22. ฟองน ้าอยา่งดี 

23. อ่างเคลือบหรืออ่างพลาสติก 

 

 
 

ภาพท่ี 11 วสัดุอุปกรณ์ในการท าภาพพิมพหิ์นบนแม่พิมพแ์ผน่อลูมินัม่ 
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การเตรียมแผ่นอลูมิน่ัม 
การสร้างแม่พิมพ์ด้วยการเขียนด้วยมือ ซ่ึงใช้แผ่นอลูมินั่มชนิดธรรมดา (Uncoated 

Plate) นั้นก่อนจะน ามาเขียนจะตอ้งลา้งท าความสะอาดดว้ยกรดซลัฟูริคเจือจางเพื่อขจดัละอองหรือ
ไขให้หลุดออกจากรูพรุนเล็กๆ ของผิวอลูมินั่ม ใช้ฟองน ้ าหรือผา้สะอาดลูบกรดเจือจางทัว่แผ่น
ประมาณ 2-3 นาที แลว้ราดน ้ าเพื่อท าความสะอาด ท าซ ้ า 3 คร้ัง เม่ือครบ 3 คร้ังแลว้ น าแผน่อลูมินัม่
ซบัน ้ าออกบา้งโดยวิธีการวางกระดาษบรู๊ฟปิดทบั ลูบกระดาษให้ซบัน ้ าให้มากท่ีสุด จากนั้นรีบน า
แผน่อลูมินัม่ไปผึ่งพดัลมใหแ้หง้สนิทโดยเร็ว เม่ือแหง้แลว้น าไปเขียนไดท้นัที ถา้ยงัไม่เขียนควรห่อ
ดว้ยกระดาษสะอาดไม่ให้ฝุ่ นละอองจบัผิวอลูมินัม่ ทั้งน้ีตอ้งแน่ใจดว้ยวา่ดา้นหลงัของแผน่อลูมินัม่
ก็แหง้สนิทเช่นเดียวกนั 

การเขียนแม่พมิพ์ 
วธีิการเขียนแม่พิมพบ์นแผน่อลูมินัม่ อาจใชว้สัดุไขเขียนไดโ้ดยตรงหรือสร้างภาพดว้ย

การถอนภาพจากส่ิงพิมพห์รือโดยการถ่ายภาพจากแผน่ฟิล์มลงบนผิวแม่พิมพท่ี์เคลือบน ้ ายา  ) เม่ือ
เขียนด้วยหมึกไขผสมน ้ าหรือน ้ ามันต้องรอให้หมึกไขแห้งเสียก่อนจึงโรยแป้งฝุ่ นเคลือบกาว
กระถินบริสุทธ์พกัแม่พิมพทิ์้งไว ้1 คืน จึงเร่ิมขั้นตอนการกดักรดคร้ังท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ภาพตวัอยา่งการเขียนแม่พิมพบ์นแผน่อลูมินัม่ 
 



29 

 

 

กาวกระถินบริสุทธ์ิและกาวกรด 
การกดักรดแม่พิมพอ์ลูมินัม่นั้นจะใชก้าวกระถินผสมกบักรดฟอสฟอริค ให้มีค่าความ

เป็นกรดประมาณ pH 1.8-2.0 กาวกรด (Gum Etch) น้ีเรียกว่า “Stock Solution” จึงไดสู้ตรผสมกาว
กรดของห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์ คือ กาวบริสุทธ์ิ (Pure Gum) 8 ออนซ์ : กรอฟอสฟอริค 5.6 

มิลลิลิตร เม่ือตอ้งการใชก้ดักรดแม่พิมพจ์ะผสมกบักาวกระถินบริสุทธ์ิ อตัราส่วนท่ีแตกต่าง 

ขั้นตอนการกดักรด 
หลงัจากเขียนแม่พิมพโ์รยแป้งและเคลือบกาวทิ้งไว ้1 คืนแลว้น าแม่พิมพว์างบนแท่น

รองของแม่พิมพ์โดยพรมน ้ าเล็กน้อยลงท่ีแท่นพิมพ์บริเวณกลางแท่นเพื่อเป็นการยึดแม่พิมพด์้วย
หลกัการสูญญากาศไม่ใหข้ยบัขณะกดักรดแลว้จึงเร่ิมกดักรดแม่พิมพ ์

 การกดักรด 
ใช้ส่วนผสมของกาวกรดกบักาวกระถินบริสุทธ์ิในอตัราส่วน 50 : 50 เทกาวลงบน

แม่พิมพ ์ควรเทลงในบริเวณท่ีไม่มีภาพเสมอแลว้จึงใชฟ้องน ้ าหรือแปรงเกล่ียกาวกรดลูบทาให้ทัว่ 
เม่ือครบตามเวลาท่ีก าหนดให้เช็ดกาวออกดว้ยฟองน ้ าให้บางท่ีสุดแลว้จึงเทกาวกระถินบริสุทธ์ิลง
ไปอีกคร้ังใช้ฟองน ้ า (ซ่ึงบีบกาวกรดออกหมดแล้ว) ลูบกาวกระถินบริสุทธ์ิทัว่แผ่นประมาณ 2-4 
นาที จึงเช็ดกาวออกดว้ยฟองน ้ าให้บางเสียก่อนจึงจะเช็ดดว้ยผา้สาลูป้ันเป็นลูกประคบเช็ดวนให้ทัว่
แม่พิมพ์ให้บางท่ีสุด จากน้ีพกัแม่พิมพ์ไวป้ระมาณ 1 ชั่วโมง หรือข้ามคืนเพื่อให้ได้แม่พิมพ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพท่ี 13 ภาพตวัอยา่งการโรยแป้งบนแผน่แม่พิมพอ์ลูมินัม่ 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพตวัอยา่งการลูบกาวกรดบนแม่พิมพแ์ผน่อลูมินัม่ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 15 ภาพตวัอยา่งการลูบกาวบริสุทธ์ิบนแผน่อลูมินัม่ 
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ภาพท่ี 16 ภาพตวัอยา่งการใชลู้กประคบเช็ดวนใหท้ัว่แม่พิมพ ์
 
การล้างเขม่าด า-เคลอืบแลคเคอร์แดง-กลิง้หมึก 
หลงัจากท่ีกาวท่ีเคลือบแห้งสนิทดีแลว้โดยพกัแม่พิมพ์ทิ้งไว ้1 ชั่วโมงหรือ 1 คืน ถ้า

เกินหน่ึงคืนตอ้งลงกาวใหม่และให้พกัไว ้45 นาที แลว้จึงน ามาลา้งเขม่าด า จากท่ีวสัดุเขียนไขลงบน
แม่พิมพ์ออกจากแม่พิมพ์เรียกว่า “Wash Out” โดยใช้ผา้เน้ือนุ่มหรือกระดาษนุ่มและเหนียวชุบ
น ้ ามนัสน และพรมน ้ ามนัสนบา้งเล็กน้อยบนแม่พิมพ์ เช็ดน ้ ามนัให้ทัว่แม่พิมพ์สักครู่ เขม่าด าจะ
ค่อยๆ หลุดปะปนกบัน ้ามนั เช็ดซ ้ าดว้ยผา้ช้ินใหม่จนสะอาด เหลือเพียงรอยจางของไขชั้นล่าง จึงใช้
ผา้ชุบทินเนอร์เช็ดให้สะอาดจนแม่พิมพไ์ม่ปรากฏคราบด า จึงใช้ผา้ชุบน ้ ายาแลคเคอร์แดง เช็ดวน
โดยเร็วเฉพาะบริเวณท่ีเขียนไวใ้ห้น ้ ายาเคมีบางท่ีสุดแลว้จึง กล้ิงหมึกสีลงบนแม่พิมพท์นัที เม่ือกล้ิง
หมึกจนไดน้ ้าหนกัตามท่ีเขียนไวแ้ลว้พิมพเ์พื่อตรวจสอบ (Proof)1  

 

                                                      
1
 กญัญา เจริญศุภกุล, ภาพพมิพ์หิน Lithograph, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์, 2550), 

58-63. 
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ภาพท่ี 17 ภาพตวัอยา่งการลา้งเขม่าด า 
 

 

 
 

ภาพท่ี 18 ภาพตวัอยา่งการเคลือบแลคเคอร์แดง 

 
ขั้นตอนการพมิพ์ 
1. ชุบน ้ ามนัสนดว้ยผา้นุ่มท่ีแห้งสะอาดแลว้ลูบผิวแม่พิมพใ์ห้ทัว่เพื่อให้หมึกสีด าหลุด

ออกใหห้มด 
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2. เจือสีท่ีต้องการใช้ในการพิมพ์ด้วยน ้ ามันสนเล็กน้อย ให้เป็นเน้ือครีมแล้วใช้ผา้
สะอาดชุบหมึกถูวนใหท้ัว่บริเวณภาพ 

3. หลังจากเช็ดด้วยผา้นุ่มทัว่ทั้ งแม่พิมพ์แล้ว พดัให้น ้ ามนัระเหยล้างแม่พิมพ์โดยใช้
ฟองน ้ าท่ีค่อนขา้งชุ่มน ้ าลูบแม่พิมพโ์ดยเร็วเพื่อให้กาว  แลคเคอร์แดง และหมึกส่วนเกินหลุดไปกบั
น ้า กล้ิงหมึกพิมพล์งบนแม่พิมพ ์

4. หลงัจากกล้ิงหมึกได้น ้ าหนักท่ีต้องการแล้ว จึงพิมพ์ตรวจสอบด้วยกระดาษบรู๊ฟ 
ก่อน จนสามารถควบคุมการกล้ิงหมึกไดส้ม ่าเสมอแลว้จึงพิมพจ์นครบตามจ านวนช้ินในชุดนั้น เม่ือ
พิมพเ์สร็จแลว้ควรผึ่งกระดาษไวท่ี้ตะแกรงวางงานประมาณ 1 วนั เพื่อให้หมึกแห้งสนิทก่อนพิมพสี์
ต่อไป 

 

 
 
ภาพท่ี 19 ภาพตวัอยา่งการเจือสีดว้ยน ้ามนัสน 

 

 
 
ภาพท่ี 20 ภาพตวัอยา่งการผสมสี 
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ภาพท่ี 21 ภาพตวัอยา่งกล้ิงหมึก 

 

 

 
 
ภาพท่ี 22 ภาพตวัอยา่งการกล้ิงหมึก 
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ภาพท่ี 23 ภาพตวัอยา่งการมาร์คกระดาษที - บาร์ดา้นบนและดา้นล่าง 
 

 

 
 
ภาพท่ี 24 ภาพตวัอยา่งการมาร์คกระดาษที - บาร์ดา้นบนและดา้นล่าง 
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ภาพท่ี 25 ภาพตวัอยา่งการวางกระดาษบรู๊ฟ 

 

 

 
 
ภาพท่ี 26 ภาพตวัอยา่งการปาดจารบี 
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ภาพท่ี 27 ภาพตวัอยา่งการเก็บกระดาษบรู๊ฟ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 28 ภาพตวัอยา่งการดึงช้ินงานออกจากแม่พิมพแ์ผน่อลูมินัม่ 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์และการใช้ทศันธาตุ (Visual Element) 
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรคท่ี์มีความสมบูรณ์ดา้น

ความงามและความน่าสนใจทางศิลปะ หรือท่ีเรียกว่า ทศันธาตุ (Visual Element) ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยรูปทรง เส้น สี น ้ าหนกั แสงเงา พื้นผิว พื้นท่ีวา่ง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาเร่ืองราวและแนวความคิดไดอ้ยา่งลงตวัตามหลกัสุนทรียศาสตร์ 

1. รูปทรง (Form) 
รูปทรงในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เกิดจากน าความรู้สึกจากอารมณ์ของตนเอง เป็น

การถ่ายทอดประสบการณ์ทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ  ท่ีถูกสะสมและถูกซ่อนอยู่ภายใน
เบ้ืองลึกของจิตใจ เกิดเป็นองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ รูปทรงเกิดจากการท างานของจิตใตส้ านึกท่ี
แปลประสบการณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ผสานกบัการตอบโตท้างจินตนาการท่ีอาศยัโครงสร้าง
ลกัษณะกายภาพภายนอกของพื้นท่ีสถาปัตยกรรม ท่ีปรากฏในโลกความเป็นจริงในฐานะโครงสร้าง
สมมุติท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความฝันในวยัเด็กเท่านั้น อาจกล่าวไดว้่าการก าหนดรูปทรง
และองค์ประกอบทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนแสดงความเป็นจริงทางสภาวะอารมณ์ทางของจิตใจผ่าน
ความรู้สึกนึกคิดของโลกภายในภายใตจิ้ตส านึกของตวัขา้พเจา้เอง 

รูปทรงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้างทางรูป หมายถึง รูปทรงของ
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม จดัอยูใ่นรูปทรงเลขาคณิต (Geometric Form) ท่ีเกิดจากการประกอบ
กนัของรูปทรง เช่น รูปทรงท่ีบิดพนั รูปทรงท่ีผนึกเขา้ดว้ยกนั รูปทรงท่ีแทรกเขา้หากนั ท าให้เกิด
ลักษณะของรูปทรงลักษณะผสมใหม่ๆ สอดคล้องกับความสะเทือนใจท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการน าเสนอไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ ส่วนท่ี 2 คือ โครงสร้างทางวตัถุ ไดแ้ก่ หิน ปูน 
ไม ้ดิน อิฐ และโลหะอ่ืนๆ  ซ่ึงแสดงความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ได้ด้วยตวัวตัถุเอง เช่น คราบท่ี
เกิดข้ึนตามผนงัและปูน เศษไม ้ดิน และเศษซากโลหะต่างๆ ท่ีถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง แสดงถึงการผา่น
ประสบการณ์ หมายถึงการเคยมีอยู ่ณ ช่วงเวลาหน่ึง  

รูปทรงอิสระ (Free form) หมายถึง รูปทรงแบบท่ีไม่ใช่เลขาคณิต หรือแบบอินทรียรู์ป 
แต่เกิดข้ึนอยา่งอิสระ ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน เป็นไปตามอิทธิพลและการกระท าจากส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น กอ้นเมฆ กอ้นหิน หยดน ้ า ควนั รูปทรงอิสระท่ีเกิดข้ึนในภาพผลงานชุดวิทยานิพนธ์ สามารถ
ท าให้รับรู้ไดถึ้งความรู้สึกเคล่ือนไหว มีบางส่ิงบางอย่างท่ีไม่ชัดเจน เคล่ือนไหวไปมาซ่อนอยู่ใน
ภาพผลงาน อีกนัยหน่ึงคือ ความฝังใจจากภาพฝันร้ายในวยัเด็กท่ีเราถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวบน
โลกใบน้ี ทุกคนหายไปหมด มีแค่เราโผล่ออกมาจากหลุมซ่ึงเป็นจุดเล็กๆ บนโลกใบน้ี ผูค้นหนีหาย
กนัไปหมด หาใครไม่เจอเลยแมแ้ต่คนเดียว มีแต่ฝุ่ นควนั และคราบหยดน ้าเตม็ไปหมด 
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ภาพท่ี 29 ภาพประกอบแสดงรูปทรง 

 
2. พืน้ทีว่่าง (Space) 
พื้นท่ีวา่งมีบทบาทท่ีส าคญัมากในผลงานของขา้พเจา้ กล่าวคือ ท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนจริงทาง

กายภาพ (Physical Space) ลกัษณะพื้นท่ีท่ีไดโ้อบรอบรูปทรงทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมอยู่ มี
ความกวา้ง ความยาวท่ีเป็นการแทนค่าความลึกลงบนระนาบท่ีเป็นสองมิติ  พื้นท่ีว่างมีส่วนช่วย
เสริมท าให้เกิดภาพลวงตาระหว่างระยะใกล้กับระยะไกล  อีกทั้ งแสดงออกทางด้านเน้ือหาท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวความคิด คือ สภาวะท่ีเวิง้วา้ง วา่งเปล่า ถูกทอดทิ้งอยา่งโดดเด่ียว ท่ามกลางมรสุม
และฝันร้าย 

แบบรูปของท่ีวา่ง (Space Pattern) แบบรูปปิด (Closed Pattern) คือ แบบรูปของท่ีวา่งท่ี
เส้นรอบนอกลอ้มมาชนกนั ท าให้รูปทรงเกิดเป็นหน่วยแยกตวัออกจากท่ีวา่งท่ีมีอยูแ่ลว้ แบบรูปปิด
ของภาพผลงานในวิทยานิพนธ์ชุดน้ีสามารถท าให้เกิดความรู้สึกท่ีมีการเคล่ือนไหวแบบตึงเครียด
จากการเผชิญหนา้กนัระหวา่งท่ีวา่ง นอกจากน้ีพื้นท่ีวา่งในภาพผลงานยงัท าให้เกิดพลงัเคล่ือนไหว
ของท่ีว่าง (Spatial Force) จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง เคล่ือนไหวไปตามเส้น สี และน ้ าหนกัอ่อน
แก่ท่ีแสดงอยูใ่นภาพผลงานอีกดว้ย 

 

 

 

 

 
 รูปทรงของอิฐ 

รูปทรงอิสระ รูปทรงเลขาคณิต  
 

รูปทรงของปูน 

รูปทรงเศษไม ้

รูปทรงของดิน 
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ภาพท่ี 30 ภาพประกอบแสดงพื้นท่ีวา่ง 

 
 

 

 

 

 



41 

 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 31 ภาพประกอบแสดงพื้นท่ีวา่งแบบรูปปิด 
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3. สีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere)  
ขา้พเจา้ใชสี้เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีบอบช ้ า จากประสบการณ์

ในความฝันและประสบการณ์จากการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิต ผลงานวิทยานิพนธ์ไดเ้ลือกใช้สี
เทาในทุกภาพผลงานเพราะ สีเทาเป็นสีท่ีสามารถกระตุน้อารมณ์ ความรู้สึกของความหม่นหมอง 
ความเศร้า ความทอ้แท ้ส้ินหวงัต่างๆ ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีซ่อนอยู่ภายในจิตใจไดเ้ป็นอย่างดี  สีเทา
เป็นสีบรรยากาศท่ีแสดงถึงสภาวะสะเทือนใจของจิตในดา้นต่างๆ อีกนยัหน่ึงคือบรรยากาศในพื้นท่ี
แห่งจิต ประการส าคญัสีท่ีปรากฏในผลงานของขา้พเจา้ไดผ้สาน ประกอบสร้างข้ึนมาใหม่ ไม่ได้
เป็นจริงตามตน้แบบทางกายภาพ หากแต่เลือกใช้สีท่ีมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
เป็นส าคญั 

คุณลกัษณะของพิเศษของสี ในดา้นความเป็นสี (Hue) ขา้พเจา้ไดเ้ลือกใชสี้น ้ าตาล สีน ้ า
เงิน ตามวงจรสีธรรมชาติ เพื่อท่ีจะแสดงสีตามธรรมชาติท่ีตอ้งการความสดใหม่ ฉบัพลนั ท่ีมีผลตรง
ตามอารมณ์ความรู้สึกในลทัธิแสดงพลงัอารมณ์ ในดา้นน ้ าหนกัของสี (Value) หมายถึง ความสวา่ง
หรือความมืดของสี ไดน้ าหมึกพิมพสี์ขาวเขา้ไปผสมในหมึกพิมพต์ามท่ีตอ้งการเพื่อให้มีค่าน ้ าหนกั
ท่ีอ่อนลงตามล าดบั เป็นการเพิ่มมิติของช้ินงาน ส่วนในด้านความจดัของสี (Intensity) หมายถึง 
ความสดของสี เช่น ในช้ินงานจะใช้หมึกพิมพ์ท่ีเป็นสีแท้ผสมด้วยสีด า ซ่ึงท าให้หมึกพิมพ์สีนั้น 
หม่นลง ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการในการน าเสนออารมณ์ความรู้สึกของขา้พเจา้ 

การเลือกใช้สีในผลงานมีการเลือกใช้สีอยู ่2 วิธีใหญ่ๆ คือ การใช้สีกลมกลืน เป็นการ
ใช้สีขา้งเคียงแบบ 2 สี หรือ 3 สี เช่น สีเขียวและสีฟ้า ส่วนอีกวิธีหน่ึง คือ การใช้สีตดักนั เช่น สี
เหลือง - สีน ้าเงิน การเลือกใชสี้ท่ีมีความตดักนัของความสวา่งและความมืดมิด ท าใหเ้กิดบรรยากาศ
และมิติภายในภาพ  

นอกจากน้ียงัใชโ้ทนสีเขม้ คือ น ้ าตาล, ด า และน ้ าเงิน เป็นตวัสร้างแสงเงาและน ้ าหนกั 
เพื่อการสร้างบรรยากาศให้ดูกลมกลืน สะทอ้นถึงอารมณ์ความรู้สึกในมิติต่างๆ ท่ีมองเห็นไดไ้ม่
ชดัเจน แต่ก็สามารถสัมผสัไดว้า่มีบางส่ิงบางอยา่งแอบแฝง ซ่อนเร้นอยู ่
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ภาพท่ี 32 ภาพประกอบแสดงสีและบรรยากาศ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 33 ภาพประกอบแสดงสีและบรรยากาศ 
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4. เส้น (Line) 
เส้นเป็นทศันธาตุเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัท่ีสุด เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกส่ิงใน

จกัรวาล เส้นแสดงความรู้สึกไดด้ว้ยตวัของมนัเอง และดว้ยการสร้างเป็นรูปต่างๆ ตามท่ีเกิดข้ึน เส้น
ในการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้เกิดจากรูปทรงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมท่ีแสดงจงัหวะ
ของความเคล่ือนไหว โดยไดเ้ลือกใชเ้ส้นท่ีท าให้เกิดผลลพัธ์ทางอารมณ์ ตามคุณลกัษณะต่างๆ ของ
เส้น เช่น เส้นโคง้ เส้นคด ท าใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหว ป่ันป่วน ไม่มัน่คงทางอารมณ์  ส่วนเส้นท่ี
พร่าเบลอไม่ชัดเจน เส้นประ ให้ความรู้สึกไม่สมบูรณ์ อีกนยัหน่ึงคือ การแสดงถึงส่วนท่ีถูกซ่อน
เอาไวภ้ายในจิตใจส่วนลึกของตวัขา้พเจา้เอง เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่
มัน่คง โอนเอียง ไม่มีความสมดุลและมัน่คงทางสภาวะอารมณ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 34 ภาพประกอบแสดงเส้น 
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5. แสงและเงา (Light and Shadow) 
แสงและเงาเป็นตัวก าหนดระดบัค่าน ้ าหนักในผลงานของขา้พเจา้ ลกัษณะของแสง

บริเวณแสงสวา่งจดั (Hi-Light) จะสวา่งมากท่ีสุดเพื่อเนน้วตัถุหรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมให้
เกิดการน าสายตา บริเวณแสงสว่าง (Light) จะเป็นแสงท่ีค่าน ้ าหนักอ่อน ในผลงานมีการกระจาย
แสงสว่างไปทัว่ผลงานเพื่อท่ีจะน าสายตาให้เคล่ือนไหวจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ส่วนของเงา 
(Shade) เป็นพื้นท่ีท่ีถูกบดบงัจากแสงสวา่งเพื่อท่ีจะใหเ้กิดค่าน ้ าหนกัท่ีเขม้ทึบ ส่วนบริเวณเงาเขม้จดั 
(Hi-Shade) เป็นบริเวณท่ีถูกบดบงัทบัซ้อนหลายชั้นจนท าให้ภายในภาพผลงานมีน ้ าหนกัท่ีเขม้มาก
ไปจนถึงเขม้ท่ีสุด โดยขา้พเจา้จะเลือกใชบ้ริเวณเงาเขม้จดัภายในภาพผลงานเป็นจ านวนมาก เพราะ
เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเนน้อารมณ์และความรู้สึกท่ีรุนแรงไดเ้ป็นอยา่งดี อีกนยัอาจกล่าวไดว้า่เป็นมิติท่ี
เหมือนกบัภาพในความฝันเม่ือวยัเด็กท่ีตวัขา้พเจา้เองตกอยูใ่นภวงัคข์องความมืดมิด การแสดงออก
ทางด้านแสงและเงาของข้าพเจ้ามุ่งเน้นเร่ืองความพอใจท่ีตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์เพื่อให้
สัมพนัธ์กบับรรยากาศท่ีเศร้าหมอง มืดสลวั โดยจะอา้งอิงแสงเงาจากธรรมชาติตามโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมเพื่อความเป็นมวลและปริมาตรซ่ึงไล่เรียงจากมืดท่ีสุดไปจนถึงสวา่งท่ีสุด เพื่อแสดง
ความแตกต่างระหวา่งรูปทรงและพื้นท่ีว่าง อีกทั้งยงัแสดงระยะความต้ืน - ลึก ของภาพ การให้ค่า
น ้ าหนกัของแสงและเงา หลายระดบัท าให้ภาพผลงานมีความกลมกลืน สอดประสานและทบัซ้อน
กนัจนเกิดมิติลวงตามากยิง่ข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 35 ภาพประกอบแสดงแสงและเงา 
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6. ลกัษณะผวิ (Texture) 
ลกัษณะทางพื้นผวิเป็นผลท่ีเกิดจากวธีิการทางเทคนิคภาพพิมพหิ์น (Lithography) ท่ีถูก

สร้างข้ึนบนแม่พิมพแ์ผ่นอลูมินัม่ ดว้ยอุปกรณ์ประเภทวสัดุไขชนิดต่างๆ จนเกิดเป็นลกัษณะผิว ท่ี
แสดงความงามในด้านสุนทรียภาพ หรือแสดงความรู้สึกท่ีแฝงอยู่ในความคิดของเน้ือหาและ
เร่ืองราวเป็นส าคญั  เช่น พื้นผิวของคราบผนงัปูน คราบน ้ าในโครงสร้างตามสถาปัตยกรรม ท่ีลว้น
แลว้แต่เป็นสัญลกัษณ์หลกัในการส่ือความหมายของกาลเวลา ร่องรอย การผุพงั การสึกกร่อนของ
โครงสร้างทางกายภาพของสถาปัตยกรรมท่ีไดเ้ลือกมาน าประกอบสร้างข้ึนเป็นส่วนประกอบหลกั
ของผลงาน  

การเลือกใชเ้ทคนิคเกรยอง (Crayon) ในการเขียนเพลทแม่พิมพ ์เพราะพื้นผิวท่ีไดจ้าก
การปาดเกรยองให้ความรู้สึกท่ีรุนแรง ฉบัพลนั ท าให้ผลงานท่ีสร้างสรรคอ์อกมาสามารถส่ืออารมณ์
ไดดี้กวา่การใชดิ้นสอไข และการเลือกใชเ้ทคนิคหมึกไขทูช (Tusche) ท่ีเป็นพื้นผิวเฉพาะท่ีเกิดจาก
ตวัเทคนิค สามารถเพิ่มร่องรอยและคราบต่างๆ ท่ีสามารถตอบสนองสภาวะอารมณ์ และสะทอ้น
ความเป็นอตัลกัษณ์ของขา้พเจา้ไดอ้ยา่งดียิง่ 
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6. การบิดเบือนของโครงสร้างสถาปัตยกรรม 

การบิดเบือนของโครงสร้างสถาปัตยกรรมเกิดจากผลกระทบทางจิตใจ ท่ีสะท้อน
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดท่ีซ่อนอยู่ อารมณ์ท่ียงัค้างอยู่ในส่วนลึกของจิตใจท่ีส่งผ่านมายงัจิตไร้
ส านึก ข้าพเจา้แปรสภาวะทางอารมณ์ต่างๆ ผ่านการบิดผนัของรูปทรง เสมือนจิตใจท่ีไม่มัน่คง 
ปรวนแปร อีกนยัคือการบิดเบือนความจริงหรือความรู้สึกบางอยา่งไว ้เช่น ความหวาดกลวัท่ีจะถูก
ทอดทิ้ง ความกลวัท่ีคิดวา่จะเกิดการสูญเสีย เกิดการพลดัพรากข้ึนอีกคร้ัง โดยการบิดเบือนรูปทรง
ทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมน้ีให้ผลท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจิตใจ ตอบสนองอารมณ์คัง่คา้งท่ีซ่ึงไม่
สามารถแสดงออกใหใ้ครรับรู้ได ้ 

นอกจากน้ี การทบัซ้อนของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมยงัแปลประสบการณ์ต่างๆ 
ให้เป็นสัญลักษณ์ของการแทนค่า การทบัซ้อนของมิติและห้วงเวลาในภาพความฝันท่ีค่อนข้าง
ซับซ้อนและไม่มีอยู่จริงในโลกปัจจุบนั เป็นการแสดงออกท่ีสามารถเช่ือมโยงระหว่างภาพจ าใน
ความฝันและมิติของความเป็นจริงท่ีขา้พเจา้จะตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีส่วนประกอบของ
อารมณ์ความเจบ็ปวด และความหวาดกลวัต่างเป็นตวัแปรส าคญั ขา้พเจา้ไม่อาจยดึหลกัการตามภาพ
ความเป็นจริงของโครงสร้างสถาปัตยกรรมได้ หากแต่ขา้พเจา้มุ่งแสดงทศันะของตนเองท่ีมีต่อภาพ
ความฝัน ภาพความทรงจ า และภาพประสบการณ์ในชีวิต  ผ่านความซับซ้อนของโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมเพื่อตอบสนองเร่ืองราวในชีวิต ท่ีประกอบสร้างข้ึนเช่ือมโยงกับภาพประมวล
เหตุการณ์จากความฝันสลบักบัประสบการณ์แห่งความบอบช ้ าท่ีไดส้ร้างความกลวัท่ีไม่ส้ินสุด ซ่ึง
เป็นความลึกลบัของดา้นมืดในจิตใจท่ีตอ้งการการปลดปล่อยและหลุดพน้   
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บทที ่4 

แนวทางและการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
  

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตั้ งแต่ช่วงปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์
ผลงานท่ีสะทอ้นถึงอารมณ์สะเทือนใจท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ซ่ึงเป็นจิตใตส้ านึกท่ีเกิดข้ึนจากความ
ฝัน โดยใชผ้ลงานภาพพิมพเ์ป็นส่ือกลางในการน าเสนอ มีการปรับเปล่ียน ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม เพื่อ
การทดลองและปรับปรุงพฒันาผลงานทั้งในดา้นเทคนิคและวิธีการทางกระบวนการภาพพิมพแ์ละ
ล าดบัขั้นตอนการประมวลแนวความคิดอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การสร้างสรรคผ์ลงานสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดและวิธีการแสดงออกจากอารมณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การพฒันาดา้นเน้ือหา
สาระ และ การพฒันาดา้นรูปแบบ 
 

การสร้างสรรค์และการพฒันาก่อนวทิยานิพนธ์ 
ระยะที ่1 การพฒันาด้านเนือ้หาสาระ 
ผลงานในระยะน้ีน าเสนอแนวความคิดของอารมณ์ความรู้สึกท่ีซ่อนอยู่ภายในจิตใจ 

ภาพผลงานส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองภายในบา้น ตามห้องต่างๆ บนัได และซอกหลืบ มุ่งเน้นการ
น าเสนอผลกระทบทางจิตใจท่ีเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกของการอยูใ่นบา้น ในรูปแบบต่างๆ  เน้ือหา
ผลงานในช่วงน้ีตอ้งการท่ีจะแสดงให้เห็นวา่พื้นท่ีในบา้น หรือครอบครัวเป็นสถานท่ี ท่ีขา้พเจา้ทุกข์
ในบางคร้ัง เพราะความเป็นครอบครัวของเราไม่สมบูรณ์ มีการสูญเสียเกิดข้ึนท่ีบา้น อีกทั้งฝันร้าย
ของขา้พเจา้เร่ิมตน้จากท่ีบา้นซ่ึงเป็นอดีตและประสบการณ์ท่ีเลวร้ายในวยัเด็ก เป็นความทรงจ าท่ี
ยากจะลืมเลือนและฝังลึก  การเลือกใช้มุมมองของบันไดในการแสดงออกเพราะบันได
เปรียบเสมือนทางเช่ือมต่อระหว่างมิติเวลาของความฝัน และความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ด้วยความ
หวาดกลวัท่ีจะสูญเสียอีก ความรู้สึกต่างๆ และภาพฝันร้ายไดถู้กเก็บกด ถูกซ่อนเร่ืองราวไวภ้ายใน
บา้น ขา้พเจา้จึงแสดงอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นผา่นภาพผลงานดว้ยลกัษณะท่าทางและสัญลกัษณ์
ต่างๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยนยัยะส าคญั 

โดยผลงานในระยะน้ีไดใ้ชภ้าพของคนเป็นจุดเด่นในการส่ือความหมาย ผา่นการแสดง
ท่าทางอิริยาบทในรูปแบบต่างๆ ท่ีแสดงออกถึงการผิดหวงั โศกเศร้าเสียใจ ให้ความรู้สึกถึงความ
ระทมทุกข์  โดยเลือกใช้สีเทาเป็นสีหลักในการส่ืออารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงใกล้เคียงกับสีของ
บรรยากาศ ดูมีความกลมกลืน อีกทั้งยงัใหค้วามรู้สึกหม่นหมองร่วมอีกดว้ย  
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ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานระยะท่ี 1 คือ การจดัวางองคป์ระกอบของภาพยงัไม่ลงตวั 
ผลงานใช้รูปคนสร้างเป็นจุดเด่น แต่อากัปกิริยาท่าทางต่างๆ ท่ีแสดงออกยงัไม่สามารถส่ือ
ความหมายไดดี้เท่าท่ีควร ความต้ืนลึก ระยะไกลใกลข้องภาพผลงานยงัไม่มีมิติท่ีแตกต่างกนัมากนกั 
อีกทั้งโครงสร้างของสถาปัตยกรรมท่ีเลือกใชน้ั้นไม่น่าสนใจ ไม่สามารถแสดงออกดา้นเน้ือหาทาง
อารมณ์ไม่ชดัเจน 

 

 
 

ภาพท่ี 40 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน  : Nobody knows No.1 

ขนาด  : 90 x 60 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2558 
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ภาพท่ี 41 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน : Nobody knows No.2 

ขนาด  : 90 x 60 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2558 
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ภาพท่ี 42 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน  : Nobody knows No.3 

ขนาด  : 90 x 60 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2558 
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ภาพท่ี 43 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน  : Nobody knows No.4 
ขนาด  : 90 x 60 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2559 
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ภาพท่ี 44 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน  : Nobody knows No.5 

ขนาด  : 90 x 60 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2558 
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ภาพท่ี 45 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 การพฒันาดา้นเน้ือหาสาระ 
ช่ือผลงาน  : Nobody knows No.6 

ขนาด  : 90 x 60 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2559 
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ระยะที ่2 การพฒันาด้านรูปแบบ 
การพฒันาด้านรูปแบบเป็นหน่ึงในขั้นตอนกระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะท่ีมีความส าคญัยิ่ง หากศิลปินสร้างสรรค์ผลงานซ ้ าเดิม ก็จะไม่เกิดการพฒันาทั้งทางด้าน
ความคิดและจินตนาการ ในระยะแรกเร่ิมผลงานของขา้พเจา้นั้นยึดติดกบัมุมมองของมูลเหตุท่ีเกิด
ข้ึนกบัปัญหาทางจิตจนมากเกินไป  โดยการน าเสนอแนวความคิดในขั้นแรกใชพ้ื้นท่ีและบรรยากาศ
ในการแสดงออกดา้นเน้ือหาท่ีมีความใกลต้วัมากเกินไป จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรั้บ เกิดความจ าเจ 
ซ ้ าซาก ไม่น่าสนใจ มุมมองโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีเลือกใช้มีความเป็นแบบแผน (Pattern) 
ขาดการต่อเติมจินตนาการเพื่อสร้างความรู้สึก ความตอ้งการท่ีจะแสดงออกผา่นภาพผลงาน  

ความคิดความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีเก่ียวกบัขอ้งความรัก ความสัมพนัธ์ภายในบา้นนั้นท า
ให้ขา้พเจา้ยึดติดอยูใ่นกรอบมากเกินไป จึงไดคิ้ดวเิคราะห์ และสังเคราะห์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
เพื่อให้ผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้ามีการพัฒนามากยิ่งข้ึน จึงได้เลือกใช้โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมีความน่าสนใจ และตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์ท่ีขา้พเจา้ไดเ้ผชิญมาทั้งในภาพ
ความฝัน และภาพความเป็นจริงจากประสบการณ์อนัเลวร้ายท่ีไดป้ระสพพบ ขา้พเจา้เร่ิมมองหา
สถานท่ีท่ีสามารถส่ือสารและถ่ายทอดอารมณ์ทั้งทางดา้นตวัโครงสร้างและวตัถุต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความโดดเด่น น่าสนใจ โดยเพิ่มรายละเอียดภายในตวัโครงสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม เลือก
สถาปัตยกรรมท่ีผา่นเร่ืองราว สภาวการณ์ท่ีบอบช ้าหรือเลวร้ายมาก่อน เพื่อเป็นการตอบสนอง และ
สะทอ้นเบ้ืองลึกของจิตใจของตนเองผ่านภาพความฝัน ความทรงจ า และความรัก โดยได้บนัทึก
ขอ้มูลจากการถ่ายภาพสถานท่ีจริงก่อน แลว้ปรับเปล่ียนแต่งเติมสร้างสรรค์ดว้ยกระบวนการทาง
คอมพิวเตอร์ จากนั้นน าภาพร่างท่ีได้มาประกอบสร้างใหม่โดยจดัวางและเลือกใช้มุมมอง และ
องค์ประกอบให้เกิดความงดงามอย่างลงตวั ท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์จากจิตใต้ส านึก ความ
เจบ็ปวด และความหวาดกลวัออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 46 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 การพฒันาดา้นรูปแบบ 

ช่ือผลงาน  : Nobody knows No.7 
ขนาด  : 70 x 100 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2559 
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ภาพท่ี 47 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 การพฒันาดา้นรูปแบบ 
ช่ือผลงาน  : Nobody knows No.8 

ขนาด  : 70 x 100 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2559 
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ภาพท่ี 48 ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 การพฒันาดา้นรูปแบบ 
ช่ือผลงาน  : Nobody knows No.9 

ขนาด  : 70 x 100 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2559 
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การสร้างสรรค์ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในหัวขอ้ “ภาพประมวลจากความฝันอนัเจ็บปวด” 

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านกระบวนการภาพพิมพ์หิน (Lithography) โดยได้รับแรง
บนัดาลใจจากประสบการณ์ทางความฝันของตนเอง เป็นการประมวลผลจากสภาวะอารมณ์ความ
สะเทือนใจท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยัจิตใตส้ านึกท่ีเกิดข้ึนจากความฝันเป็นตวัแปรส าคญัในการถ่ายทอด
สภาวะอารมณ์เหล่านั้นๆ จากเร่ืองราวความผดิหวงัการสูญเสียจากเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวติท่ีมีผลต่อ
ความรู้สึกเป็นส าคญั โดยได้น าโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของตนเอง มาพฒันาปรับปรุง และแก้ไขอย่างต่อเน่ือง จนท าให้ผลงานชุดน้ีได้
ผลสัมฤทธ์ิทางการสร้างสรรคต์รงตามเจตนาและแนวความคิดมากท่ีสุด ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของขา้พเจา้นั้นสามารถแสดงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ผ่านภาพผลงานไดอ้ย่างงดงามและลงตวั 
เม่ือได้ภาพจ าลองของความคิดออกมาเป็นรูปธรรมแล้ว จึงสามารถวิเคราะห์รายละเอียดในด้าน
ต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ดา้นเน้ือหาของโครงสร้างทางพื้นท่ีและวตัถุ โครงสร้างของพื้นท่ี ท่ีเลือกน ามาใช้
ประกอบการสร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ตามความตอ้งการทางดา้นเน้ือหา มีลกัษณะทาง
กายภาพท่ีมีนยัยะแฝง คือ สภาวะท่ีถูกทิ้ง ถูกปล่อยให้ร้าง อา้งวา้ง โดดเด่ียวและหวาดกลวั ตรงตาม
สภาวะของจิตใตส้ านึก พื้นท่ีนั้นๆ สามารถถ่ายทอดอารมณ์สะเทือนใจท่ีเกิดข้ึนจากภาพฝันร้ายใน
วยัเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี เสมือนเป็นส่ือกลางท่ีแปรภาพความฝันให้กลายออกมาเป็นภาพผลงานศิลปะ
ในมุมมองของขา้พเจา้ 

ดา้นกระบวนการทางเทคนิคเฉพาะตวัของรูปแบบภาพพิมพหิ์นสามารถสร้างพื้นผิวท่ี
สอดคล้องกับการแสดงให้เห็นถึงประเด็นในด้านความคิดและการแสดงออกได้อย่างชัดเจน 
เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองและสภาวะอารมณ์ท่ีตอ้งการน าเสนอไดเ้ป็นอยา่ง 

ดา้นองคป์ระกอบของการสร้างสรรค ์บรรยากาศของสีเป็นผลมาจากการเช่ือมต่อทาง
อารมณ์ระหวา่งความรู้สึกและความคิด ผนวกกบัลกัษณะทางกายภาพของโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางอารมณ์ สามารถส่ือสาร ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอา้งวา้ง หม่นหมองไดโ้ดย
ส านึกและไม่ส านึก ซ่ึงหลงัจากสร้างภาพจ าลองของความคิดในขั้นตน้แล้ว ทศันธาตุต่างๆ และ
องค์ประกอบทางศิลปะจะปรากฏข้ึนเองโดยอตัโนมติั เหตุเพราะขา้พเจา้ปล่อยให้การแสดงออก
เป็นไปตามธรรมชาติ ตามสภาวะอารมณ์ท่ีถูกเก็บซ่อนไว ้

จากการสร้างสรรค ์พฒันา ปรับปรุงแกไ้ขตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้
ไดเ้ขา้ใจตนเองมากข้ึน ไดเ้ขา้ใจสภาวะต่างๆ ของจิตใจ ทั้งท่ีมาของปัญหาและความเป็นเหตุเป็นผล
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ของเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติ ไดค้น้ควา้ศึกษาเร่ืองราวเพิ่มเติมจากเอกสารทางวชิาการ โดยได้
คน้หาขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ท าให้สามารถสร้างผลสัมฤทธ์ิในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพ์
หินของขา้พเจา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และชดัเจนมากยิง่ข้ึนทั้งรูปแบบและแนวความคิด  

 
ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 49 ผลงานวทิยานิพนธ์ หมายเลข 1 

ช่ือผลงาน  : Hallucination No.1 

ขนาด  : 70 x 100 ซม. 

เทคนิค : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2560 
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ภาพท่ี 50 ผลงานวทิยานิพนธ์ หมายเลข 2 

ช่ือผลงาน  : Hallucination No.2 

ขนาด  : 70 x 100 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2560 
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ภาพท่ี 51 ผลงานวทิยานิพนธ์ หมายเลข 3 

ช่ือผลงาน  : Hallucination No.3 

ขนาด  : 70 x 100 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2560 
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ภาพท่ี 52 ผลงานวทิยานิพนธ์ หมายเลข 4 

ช่ือผลงาน  : Hallucination No.4 

ขนาด  : 70 x 100 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์นและดิจิทลัพรินท ์(Lithography & Digital print) 
ปี พ.ศ. : 2560 
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ภาพท่ี 53 ผลงานวทิยานิพนธ์ หมายเลข 5 

ช่ือผลงาน  : Hallucination No.5 

ขนาด  : 70 x 100 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2560 
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ภาพท่ี 54 ผลงานวทิยานิพนธ์ หมายเลข 6 

ช่ือผลงาน  : Hallucination No.6 

ขนาด  : 70 x 100 ซม. 

เทคนิค  : ภาพพิมพหิ์น (Lithography) 
ปี พ.ศ. : 2560 
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บทที ่5 
บทสรุป 

  
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อเร่ือง “ภาพประมวลจากความฝันอัน

เจ็บปวด” (Hallucination form Painful Dreams) โดยมุ่งเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก
เป็นส าคญั โดยเร่ิมต้นจากความฝันร้ายท่ีกลายเป็นภาพจ าในอดีตได้สร้างบาดแผลความกลัวท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจของมนุษยจ์ากความเจ็บปวด จนเกิดเป็นปมข้ึนในจิตใจ ลกัษณะแห่งปมน้ีเป็นมูล
ฐาน ท่ีท าให้ไดพ้ินิจพิเคราะห์ พิจารณาตามหลกัจิตวิทยาว่า มีปมเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร เพราะเหตุใด 
แลว้จึงท าความเขา้ใจกบัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน และหาวิธีแกป้มแห่งความเจ็บปวดเหล่าน้ีให้ลดนอ้ยลง 
หรือหมดส้ินไป  

ศิลปะท าให้ข้าพเจ้าได้บอกเล่าความฝัน และความรู้สึกท่ีไม่เคยได้เปิดเผยมาก่อน 
ประสบการณ์ของขา้พเจา้เป็นส่ิงเตือนใจท่ีท ายอ้นนึกถึงเหตุการณ์เม่ือวนัวาน ท่ีถึงแมอ้ารมณ์จาก
เร่ืองราวต่างๆ ในอดีตจะแสดงผลลพัธ์ในวนัน้ี แต่ก็ยงัถือว่าทุกส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนไม่ใช่ทุกอย่างของ
ชีวิตเราทั้งหมด หากแต่วา่การส ารวจตวัเองจากทุกการเดินทางท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นการเดินทางของเรา 
เป็นผลแห่งเหตุจากความทรงจ า อาจกล่าวไดว้่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอาจจะเป็นฝันร้าย ท่ีเลวร้าย แต่ถา้เรา
เขา้ใจมนั เราก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได ้การสร้างสรรค์และการแสดงออกดว้ยศิลปะจึงท าให้
ข้าพเจ้าสามารถปลดเปล้ืองอารมณ์และความรู้สึกในเร่ืองราวของความเจ็บปวดได้อย่างเต็มท่ี 
สามารถตอบสนองจิตใจ และพฤติการณ์ต่างๆ ท่ีจิตไดป้ระสบพบจนท าให้สามารถแสดงอารมณ์เก่า
ท่ียงัคา้งคาอยูใ่นส่วนลึกของจิตใจจากความส านึกได ้และสามารถถ่ายเทสภาวะอารมณ์เหล่านั้นให้
ดับสนิทลง คงเหลือปมท่ีเป็นเหมือนความยุ่งเหยิงของอารมณ์ท่ียงัต้องค้างอยู่ในจิตไร้ส านึก
เปรียบเสมือนเส้นดา้ยท่ีพนักนัยุง่เหยิง ไดค้่อยๆ คล่ีคลายออกทีละเล็กละน้อยผ่านการสร้างสรรค์
ศิลปะ แล้วจิตใต้ส านึกของปมนั้นได้ค่อยๆ ก่อตวัข้ึนมาใหม่ด้วยความเข้าใจตวัเองมากข้ึน ได้
มองเห็นว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนมีท่ีมาท่ีไปของมูลเหตุ ได้ปลอบประโลมตัวเองด้วยความรักของคนท่ี
เหลืออยู่เคียงขา้ง ว่าเราโชคดีแค่ไหนท่ีเรายงัมีครอบครัวท่ีรัก เขา้ใจ พร้อมสนบัสนุนและอยู่เคียง
ขา้งเราในทุกๆ เร่ือง อีกทั้งปมภายในจิตใจนั้นไดก้ลบักลายมาเป็นสายใยแห่งความผกูพนัและความ
รักแทนซ่ึงมีค่ามหาศาล และโอบกอดลอ้มรอบเราดว้ยความรักและความเขา้ใจทั้งตนเองและผูอ่ื้น
มากยิง่ข้ึน 

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพหิ์นท่ีประกอบไปดว้ยกระบวนการทางเทคนิคท่ี
มีลกัษณะรูปแบบพิเศษ ผนวกกบัเอกสารประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีมีการแสดงออกให้เห็น
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ถึงการศึกษา การพฒันา และการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน จนสามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน
ไดส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดจนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและสัมฤทธ์ผลทางการสร้างสรรค ์จึง
เป็นผลงานศิลปะอีกชุดหน่ึงท่ีขา้พเจา้ภาคภูมิใจและประทบัใจในความงดงามทางสุนทรียภาพของ
การแสดงออกทางศิลปะ โดยหวงัวา่การสร้างสรรคน้ี์จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาศิลปะ
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และจะเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้กา้วเดินต่อไปในวนัขา้งหน้า เคียง
ขา้งกนัไปพร้อมกบัค าวา่ “ศิลปะ”  
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