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 The current society dominated with power of the civilization of objects over than need. 
It makes life confuse from environment filled with eager, compete, and pressure from human each 
other cause over pressure situation than limited. Sometimes we can’t control it cause creature 
instinct hide in human life show by their people unknowingly. I want to disintegrate soul and 
disappear it out by use art process as media for audiences realize to consciousness and knowing 
penetrative human soul. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
สังคมปัจจุบันน้ี เต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าทางว ัตถุ มีทั้ งเทคโนโลยีท่ีล ้ าสมัย 

ส่ิงประดิษฐ์ และส่ิงปลูกสร้างมากมาย ท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิตท่ี
มหัศจรรยท่ี์สุด เพราะมีความคิดเป็นของตนเอง มีภาษา วฒันธรรม การแสดงออกท่ีแตกต่างจาก
สัตว ์และท่ีส าคญัมนุษยส์ามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ความคิดของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั
ส่วนใหญ่ มกัผูกติดอยู่กบัวตัถุท่ีไดส้ร้างข้ึน และถูกครอบง าดว้ยอ านาจความเจริญของวตัถุท่ีมาก
เกินความพอดี ท าให้ชีวติเกิดความสับสนวุน่วายจากสภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยความอยากไดอ้ยาก
มี การแก่งแย่ง และความกดดนัท่ีเกิดจากมนุษยด์ว้ยกนัเอง จึงท าให้เกิดสภาวะความตึงเครียดมาก
เกินขีดจ ากดั บางคร้ังเราไม่สามารถควบคุมได ้ท าให้ความเป็นสัญชาตญาณของสัตวท่ี์แฝงอยูใ่นตวั 
แสดงออกมาโดยท่ีเราไม่รู้ตวั ดงันั้นเราควรท่ีจะศึกษาและท าความเขา้ใจ ใหรู้้เท่าทนัจิตของตนเอง 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

มนุษยทุ์กคนลว้น มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเองในแต่ละช่วงชีวิตมีทั้งเร่ืองดีและร้าย 
เวียนผา่นเขา้มาอยูเ่สมอ ๆ ในสถานการณ์ เหตุการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม ผูค้น ท่ีแตกต่างกนั และแต่ละคน
ก็มีวิธีการจดัการกบัปัญหาท่ีแตกต่างกนัออกไปเช่นกนั บางคร้ังอาจเกิดปัญหา ท่ีเขา้มากระทบจิตใจ
อย่างรุนแรง บางคนเลือกท่ีจะระบายให้คนอ่ืนรับรู้ บางคนก็เลือกท่ีจะ เก็บซ่อนไวใ้นใจ สะสม
ปัญหาความเครียดต่าง ๆ ไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว และสุดทา้ย เม่ือไม่สามารถคน้พบทางออก จึงท าให้เกิด
ความตึงเครียดมากเกินขีดจ ากดั จนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได ้เม่ือนั้นจิตไร้ส านึกจะแสดงตวัตน
ออกมาโดยท่ีเราไม่รู้ตวั ทางเดียวท่ีจะสามารถหยุดการกระท าของจิตขณะนั้นได ้คือความมีสติอยู่
ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้อารมณ์อยูเ่หนือเหตุผล เม่ือนั้นเราก็จะสามารถละลายตวัตนของจิตไร้ส านึก
นั้นได ้

 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้ เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัสภาวะจิตไร้ส านึกในมนุษย ์และแสดงออกทางทศันศิลป์ให้ผูท่ี้สนใจมีความรู้สึกร่วมไป
กบัผลงาน โดยส่ือออกมาในรูปแบบของงานภาพพิมพ ์สร้างตวัตนจิตไร้ส านึกข้ึนมา โดยใชร่้างกาย
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แทนความแปรปรวนของสภาวะจิต และใชเ้ส้นใยสังเคราะห์แทนค่าความซบัซอ้น ของจิตใจท่ีจิตไร้
ส านึกพยายามท่ีจะปลดปล่อยตวัเองออกมา เพิ่มความน่าสนใจใหก้บัผลงาน โดยการใช ้เทคนิคภาพ
พิมพดิ์จิทลั (Digital print) ท่ีสร้างอารมณ์ความรู้สึกของผลงานไดม้ากยิง่ข้ึน โดยคาดหวงัต่อไปดว้ย
วา่การแสดงออก ในวิทยานิพนธ์น้ีจะช่วยให้ผูส้นใจไดต้ระหนกัในการมีสติมากยิง่ข้ึน ไม่ปล่อยไป
ตาม อารมณ์ของจิตไร้ส านึก 
 
สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

 การสร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ีเป็นการน าเสนอลกัษณะของสภาวะจิตไร้ส านึกในอุดมคติ 
ของขา้พเจา้ท่ีไดส้ร้างข้ึน ผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในระบบภภาพพิมพดิ์จิทลั (Digital print) 
ขา้พเจา้คาดหวงัวา่ผลงานวิทยานิพนธ์น้ีจะสามารถเตือนสติผูช้มผลงานให้ตระหนกัถึงความส าคญั 
ของการมีสติไม่ปล่อยอารมณ์ใหห้ลุดลอยไปกบัส่ิงเร้าภายนอก 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ได้ก าหนดขอบเขตของการแสดงออก
ภายใตค้วามหมายและส่ือความรู้สึกในบริบทต่าง ๆ โดยล าดบัเป็นประเด็นขอบเขตไดด้งัน้ีคือ 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ใช้ทศันคติและสภาวะจิตเป็นตวัก าหนดรูปทรงสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะความเครียดท่ี 

ซอ้นเร้นใน จิตของมนุษย ์และมีผลต่อการแสดงออกของจิตไร้ส านึก 
2.  ขอบเขตดา้นรูปแบบ  
น าเสนอผลงานในลักษณะ2มิติ เป็นการแสดงออกในรูปแบบเหมือนจริง โดยใช้การ

ถ่ายภาพมนุษย์มาเป็นข้อมูลหลักเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานในขั้นต่อไป และใช้เส้นใยเป็น
สัญลกัษณ์แทนความสับซอ้นของจิต  

3.  ขอบเขตดา้นเทคนิควธีิการ 
ผลงานส่ือออกมาผ่านทางการสร้างสรรค์ในรูปแบบงานภาพพิมพ์ดิจิทลั (Digital print)  

จดัการภาพดว้ยการปรับแต่ง และเขียนรายละเอียดท่ีตอ้งการเพิ่มในระบบคอมพิวเตอร์โดยการพิมพ์
บนกระดาษ 
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ค ำนิยำมศัพท์ 

1. Expressionism  หมายถึง  ลทัธิแสดงพลงัอารมณ์ 

2. Performance art  หมายถึง ศิลปะการแสดงสด 

3. Visual Element  หมายถึง  ทศันธาตุ 

4. Symmetry  หมายถึง ดุลยภาพ 

5. Digital print  หมายถึง ภาพพิมพดิ์จิทลั 

6. Polymer plate  หมายถึง แม่พิมพโ์พลีเมอร์ 

7. Lithography  หมายถึง  ภาพพิมพหิ์น  
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บทที ่2 
ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบักำรสร้ำงสรรค์ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้นั้นเกิดจากประสบการณ์โดยตรง ซ่ึงขา้พเจา้เป็น

คนท่ีค่อนขา้งจริงจงักบัความรู้สึกทั้งของตนเอง และของผูอ่ื้น เม่ือไดรั้บผลกระทบต่อความรู้สึกใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค าพูดหรือการกระท าท่ีท าให้รู้สึกไม่สบายใจ ขา้พเจา้พยายามท่ีจะเก็บ
ซ่อนความรู้สึกไว ้และเลือกท่ีจะท าความเข้าใจกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเข้ามา แต่ในบางคร้ังส่ิงท่ีเข้ามา
กระทบจิตใจนั้นรุนแรงเกินไป จึงส่งผลให้ขา้พเจา้ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ท าให้ความกดดนั 
อดัอั้นทบัถมอยู่ใตจิ้ตไร้ส านึกได้แสดงตวัตนออกมาโดยไม่รู้ตวั ทางเดียวท่ีจะสามารถสลายการ
กระท าของจิตขณะนั้นได ้คือความมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้อารมณ์อยูเ่หนือเหตุผล เม่ือนั้น
เราก็จะสามารถละลายตวัตนของจิตไร้ส านึกนั้นได้ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะให้ผู ้
รับชมผลงานไดต้ระหนกัถึงพลงัของจิตไร้ส านึกนั้น 
 
อทิธิพลจำกประสบกำรณ์ส่วนตัว 

 จากการสังเกตตนเองมาเป็นระยะเวลาหน่ึง ท าให้ขา้พเจา้ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของ
การมีสติในทุกยา่งกา้วของชีวติ แต่ยงัคงมีบางคร้ังบางเหตุการณ์ท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถควบคุมสติได ้
ท าให้สภาวะจิตแสดงตวัตนออกมาดว้ยสัญชาตญาณความเป็นสัตวท่ี์ขา้พเจา้ไม่สามารถควบคุมได ้
การแสดงออกน้ี ท าให้เขา้ใจถึงตวัตนของจิตไร้ส านึกท่ีแฝงอยู่ในห้วงลึกของจิตใจ ขา้พเจา้จึงตอ้ง
คน้หาวิธีท่ีจะควบคุม และละลายตวัตนของสภาวะจิต ณ ขณะนั้น โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ
เพื่อเป็นพื้นท่ีในการระบาย และเยยีวยาความรู้สึก  
 
อทิธิพลจำกสภำพแวดล้อม 

 การสังเกตพฤติกรรมของผูค้นรอบขา้งในสภาวะแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัออกไปนั้น ทุกคน
ลว้นแต่มีความสับสนวุน่วายท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มท่ีตนไดอ้าศยัอยู ่ขา้พเจา้สังเกตเห็นวา่ยิง่สังคม
ท่ีมีความเจริญทางวตัถุมากเท่าใด ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของผูค้นในสังคมมากข้ึนเป็นล าดบั 
การควบคุมสติ และจิตใจของตนเองให้ไม่หว ัน่ไหวไปตามแรงกดดนัของภาพแวดลอ้มนั้น จึงเป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะยกระดบัจิตใจของตนเอง และผูท่ี้อยูร่่วมกนั
ในสังคมนั้น ๆ  

4 
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อทิธิพลจำกพุทธศำสนำ 

        “สุนิปุณ  ยตฺถ กามนิปาติน  (จิตนั้นเห็นไดแ้สนยาก ละเอียดอ่อนยิ่งนกั มกัตกไปหาอารมณ์ท่ี
ใคร่)”1 จิตของเรานั้ นเปรียบเสมือนเกาะท่ีอยู่กลางทะเล ส่วนท่ีจมอยู่ในน ้ าคือจิตไร้ส านึก
พระพุทธศาสนานั้นสอนให้ขา้พเจา้หย ัง่ลึกลงไปดูสภาวะจิตของตน เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจ
ใหรู้้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสภาวะจิตนั้น ๆ มิปล่อยให้ล่องลอยไปตามกระแสอารมณ์ โดยการ
มีสติ สมาธิ อยูต่ลอดเวลา ใหรู้้เท่าทนัความคิด และจิตใจ 
 
อทิธิพลจำกปรัชญำ 

 จากการศึกษาปรัชญา ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลจากปรัชญาของท่านโอโช (Osho) ปราชญร่์วม
สมยัชาวอินเดียท่ีได้รับการยอมรับจากผูค้นทัว่โลกว่าเป็นหน่ึงในบรมครูทางจิตวิญญาณท่ีทรง
อิทธิพลท่ีสุดแห่งยุค  มีบทความของท่านโอโช (Osho) ตอนหน่ึง ซ่ึงตรงกบัแนวความคิดในการ
สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก ไดก้ล่าวไวว้า่ 
        “คนเรายงัคงพกพาสัญชาตญาณความเป็นสัตวม์ามากมาย ไม่ว่าจะอยู่ในความโกรธ ความ
เกลียดชงั ความอิจฉาริษยา ความเป็นเจา้ขา้วเจา้ของ ความเจา้เล่ห์เพทุบาย ส่ิงแปดเป้ือนทั้งหลายได้
กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของจิตไร้ส านึก ซ่ึงงานทางจิต ก็คือกระบวนการก าจดัอดีตแห่งความเป็นสัตว์
ท่ีเราพกพามาดว้ยน้ี หากไม่มีการก าจดัอดีตแห่งความเป็นสัตว ์คนก็ยงัคงมีการแบ่งแยกอยู ่อดีตแห่ง
ความเป็นสัตวแ์ละความเป็นมนุษยชาติไม่สามารถจะเป็นเน้ือเดียวกนัได ้เพราะมนัเป็นคุณสมบติัท่ี
ตรงขา้มกนั ดงันั้นส่ิงท่ีคนพอจะท าไดก้็คือการท าตวัเป็นคนท่ีหนา้ไหวห้ลงัหลอก ในเชิงพฤติกรรม
ท่ีเห็นไดอ้ยา่งเป็นทางการ คนมกัจะเดินไปสู่เป้าหมายท่ีเป็นอุดมคติไม่วา่จะในเร่ืองความรัก สัจจะ
ความจริง อิสรภาพ ความไม่เป็นเจา้ขา้วเจา้ของ ความเมตตา แต่ทวา่มนัก็ยงัคงเป็นแค่เพียงชั้นบาง ๆ 
ท่ีฉาบไวเ้ท่านั้น ความเป็นสัตวย์งัซ่อนอยูภ่ายใน และพร้อมท่ีจะโผล่ออกมาเม่ือใดก็ได ้แต่ไม่วา่มนั
จะโผล่ออกมาหรือไม่ก็ตาม ภายในจิตส านึกการรับรู้ของเราก็ยงัคงถูกแบ่งแยกอยู่ดี จิตส านึกการ
รับรู้ท่ีถูกแบ่งแยกน้ีเป็นตวัสร้างความปรารถนา และก่อให้เกิดค าถามตามมาวา่ ท าอยา่งไรจึงจะท า
ให้ระดบัปัจเจกมีความสอดประสานกนั และก็ตั้งค  าถามเช่นเดียวกนัน้ีในระดบัสังคม เราจะสร้าง
สังคมท่ีสอดประสานไดอ้ยา่งไรโดยท่ีไม่มีสงคราม ไม่มีความขดัแยง้ ไม่มีชนชั้นวรรณะ ไม่มีการ
แบ่งแยกเร่ืองสีผิว ศาสนา หรือความเป็นชาติ แทนท่ีจะไปคิดเร่ืองการปฏิวติั เปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางสังคม ท าไมเราไม่ใส่ใจในเร่ืองการปฏิบติัภาวนา หรือเปล่ียนแปลงในระดบัปัจเจก

                                                      
1 พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต), อมฦตพจนำ, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพ: เจริญดีมัน่คงพิมพ)์,  21. 
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ให้มากข้ึนล่ะ เพราะนัน่เป็นหนทางเดียวเท่านั้นท่ีเราจะสามารถก าจดัการแบ่งแยกในสังคมได ้เรา
จะตอ้งท าใหก้ารแบ่งแยกภายในระดบัปัจเจกถูกก าจดัออกก่อนเป็นอนัดบัแรก”2 
 
อทิธิพลจำกศิลปกรรม 

 H. R. Giger 
 ศิลปินชาวสวิตเซอร์แลนด์ผูน้ี้ มีช่ือเสียงมาจากการออกแบบสัตวต่์างดาวในภาพยนตร์เร่ือง 
เอเล่ียน (Alien) ผลงานของเขาในระยะแรกนั้น แสดงออกมาโดยเทคนิคภาพเขียนสีน ้ ามนั และ
ต่อมาได้หันมาใช้เทคนิคแอร์บรัช (Air Brush) ซ่ึงท าให้ผลงานของเขามีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ไม่
เหมือนใคร และในส่วนประกอบของผลงาน มกัแสดงออกโดยใช้โครงสร้างของร่างกายมนุษย ์
ผสมผสานกบัส่วนประกอบของเคร่ืองจกัร และสัญลกัษณ์ทางเพศ ท่ีแสดงออกมาอยา่งชดัเจน 
 จากการศึกษาผลงานของ H.R. Giger นั้ น ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในเร่ืองของการจัด
องคป์ระกอบของผลงาน และวิธีการแสดงออกในกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีเป็นภาพขาวด า 
ท่ีมีลกัษณะของการจดัวางน ้ าหนกัไดอ้ย่างดีเยี่ยม ภายในน ้ าหนักท่ีผูรั้บชมผลงานเห็นว่าเขม้ท่ีสุด
แล้ว แต่ความเป็นจริงแล้วยงัมีน ้ าหนักของท่ีเขม้ยิ่งข้ึนไปอีก เพื่อผลกัระยะของผลงานให้ดูมีมิติ 
และเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของผูรั้บชมท่ีมีต่อผลงานใหลึ้กซ้ึง น่าคน้หามากยิง่ข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Osho, ค าทองค า gold nugget, พิมพค์ร้ังท่ี1 (กรุงเทพ : ฟรีมายด)์, 11. 
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ภาพท่ี 1   Li I, 1974, 70 x 97 cm.,Acrylic and indian ink on photograph. 
ท่ีมา: H. R. Giger, Li I, Accessed june 2, 2017. Available from  http://www.cgsociety.org 
/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/custom_story/5894&page=1 
 

 
 
ภาพท่ี 2   Li II, 1973-74 200 x 140 cm.,  Acrylic and indian ink on paper on wood. 
ท่ีมา: H. R. Giger, Li II, Accessed june 2, 2017. Available from  http://www.cgsociety.org 
/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/custom_story/5894&page=1 
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ภาพท่ี 3   Brain Salad Surgery, Emerson Lake & Palmer (1973) 
ท่ีมา: H. R. Giger, Brain Salad Surgery, Accessed june 2, 2017. Available from  
http://motelbourbon.blogspot.com/2012/10/11-portadas-de-discos-de-hr-giger.htm 
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Francis Bacon 

ศิลปินชาวองักฤษในยคุสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผลงานของเขาแสดงออกถึงความเป็นจริง
ท่ีบิดเบือน และอารมณ์ท่ีรุนแรง ในแบบลทัธิแสดงพลงัอารมณ์ (Expressionism) โดยผลงานมกัใช้
เส้นแสดงความบิดเบ้ียว และอารมณ์ความรู้สึกท่ีรุนแรง เพื่อสะทอ้นความคิดด้านร้ายของสังคม 
การเมือง และการแสดงออกทางเพศ   

จากการศึกษาผลงานของ Francis Bacon ท าใหข้า้พเจา้ไดรั้บอิทธิพล ในการแสดงออก
ทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และลกัษณะการแสดงออกท่ีรุนแรงของผลงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 4   Painting 1946, 198 x 132 cm., Oil and tempera on canvas 
ท่ีมา: Francis Bacon, Painting 1946, Accessed june 2, 2017. Available from   
http://francis-bacon.com/artworks/paintings/1940s 
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ภาพท่ี 5   Self-portrait 1969, 35.5 x 30.5 cm., Oil on canvas 
ท่ีมา: Francis Bacon, Self-portrait 1969, Accessed june 2, 2017. Available from http://francis-
bacon.com/artworks/paintings/1960s 
 

 
 

ภาพท่ี 6   Study From Portrait of pope innocent x 1965, 198 x 147.5 cm., Oil on canvas 
ท่ีมา: Francis Bacon, Study From Portrait of pope innocent x 1965, Accessed june 2, 2017. 
Available from http://francis-bacon.com/artworks/paintings/1960s 
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Connie Imboden 

 จากการศึกษาผลงานของ Connie Imboden ศิลปินหญิงชาวอเมริกนั ผลงานแสดงออกมาใน
ลกัษณะของภาพถ่าย ดว้ยรูปแบบ และเทคนิค ท่ีไม่เหมือนใคร โดยศิลปินใช้เทคนิคเฉพาะตนใน
การถ่ายภาพร่างกายมนุษย ์เพื่อท าให้ภาพท่ีออกมานั้นมีลกัษณะพิเศษท่ีไม่เหมือนใคร และรู้สึกร่วม
ไปกับอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีศิลปินต้องการแสดงออกมา ท าให้ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพล ในการ
แสดงออกท่ีเหนือจริงของเทคนิคการถ่ายภาพ การแสดงออกทางดา้นความรู้สึก บรรยากาศ และ
สีสัน ท่ีมีผลต่ออารมณ์ของผลงาน  
 

 
 
ภาพท่ี 7   connieimboden 2017 
ท่ีมา: Connie Imboden, connieimboden 2017, Accessed june 2, 2017. Available from 
http://connieimboden.com/2017-present 
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ภาพท่ี 8   connieimboden 2014 
ท่ีมา: Connie Imboden, connieimboden 2014, Accessed june 2, 2017. Available from 
http://connieimboden.com/2014-present 
 

 
 

ภาพท่ี 9   connieimboden 2012 
ท่ีมา: Connie Imboden, connieimboden 2012, Accessed june 2, 2017. Available from 

http://connieimboden.com/2012-201 
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Olivier de Sagazan 

 Olivier de Sagazan ศิลปินชาวฝร่ังเศส ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และท่ี
โดดเด่นคือ ผลงานในรูปแบบของศิลปะการแสดง (Performance art) ท่ีใชท้กัษะทางดา้นจิตรกรรม 
และประติมากรรมผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ก่อให้เกิดเอกลกัษณ์เฉพาะตน ท่ีมีการน าเสนอท่ีไม่เหมือน
ใคร  

จากการศึกษาผลงานของ  Olivier de Sagazan นั้ น ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในเร่ืองการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ และอิริยาบถต่าง ๆ ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับงานของข้าพเจ้าในการ
แสดงออกทางสภาวะจิต  

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10   ตวัอยา่งผลงานของ Olivier de Sagazan 
ท่ีมา: Olivierdesagazan, Photos Perfromances, Accessed june 2, 2017. Available from 

http://olivierdesagazan.com/photosperformances 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11  ตวัอยา่งผลงานของ Olivier de Sagazan 
ท่ีมา: Olivierdesagazan, Photos Perfromances, Accessed june 2, 2017. Available from 

http://olivierdesagazan.com/photosperformances 
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ภาพท่ี 12   ตวัอยา่งผลงานของ Olivier de Sagazan 
ท่ีมา: Olivierdesagazan, Photos Perfromances, Accessed june 2, 2017. Available from 

http://olivierdesagazan.com/photosperformances 
 

 
 

ภาพท่ี 13   ตวัอยา่งผลงานของ Olivier de Sagazan 
ท่ีมา: Olivierdesagazan, Photos Perfromances, Accessed june 2, 2017. Available from 

http://olivierdesagazan.com/photosperformances 
 

 



15 
 

 
 

บทที่3 
ขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรสร้ำงสรรค์ 

 
ความสับสนวุ่นวายของสังคม และสภาพแวดล้อมในปัจจุบนัได้ส่งผลกระทบต่อสภาพ

จิตใจของมนุษย ์เม่ือส่ิงเหล่าน้ีอุบติัข้ึนเป็นระเวลานาน ก่อให้เกิดการสะสมของความรู้สึกดา้นลบ
ซ ้ า ๆ สมองจะถูกสั่งการให้พยายามท่ีจะลืม แต่เศษเส้ียวของเร่ืองราวเหล่านั้นยงัคงฝังลึกอยูภ่ายใน
จิตใตส้ านึกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

ขา้พเจา้จึงใช้ผลงานศิลปะเพื่อเป็นส่ือแทนสภาวะจิตใตส้ านึกให้ออกมาเป็นรูปธรรมใน
รูปแบบเฉพาะตน โดยน าความซับซ้อนของวสัดุท่ีใช้มาแทนความสับสนวุ่นวายของสภาวะจิต
มนุษย ์และแสดงออกมาโดยผ่านการกลัน่กรองอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจา้ ท่ีเป็นตวัก าหนด
รูปทรง ผสมผสานกบัการศึกษาอารมณ์ ความรู้สึก เพื่อให้เขา้ใจในการเคล่ือนไหว และลกัษณะของ
สภาวะจิตในอุดมคติของข้าพเจ้า แสดงออกมาในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ข้าพเจ้าจึงได้ล าดับ
ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานไวด้งัน้ี 
 
กำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 

1.  การหาขอ้มูลโดยการเฝ้าสังเกตตนเอง และผูค้นรอบขา้ง จากการแสดงพฤติกรรม การ
สอบถามขอ้มูล 

2.  หาขอ้มูลจากบทความ เน้ือหาทางจิตวทิยา ทั้งในหนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 
3.  หาขอ้มูลจากรูปแบบงานศิลปะภาพถ่าย และภาพยนตร์ท่ีสนใจ 
4. ขอ้มูลจากการสเก็ตภาพ เพื่อท าความเขา้ใจ และทบทวนแนวคิดของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
  15 
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วธีิกำรและเทคนิคในกำรสร้ำงสรรค์ 

1.  การสร้างภาพร่างตน้แบบ (Sketch) 

 ขา้พเจา้ไดใ้ช้วิธีการถ่ายภาพในกระบวนการสร้างภาพร่างตน้แบบ โดยเลือกจากบุคคลท่ี
ขา้พเจา้เห็นวา่มีร่างกายเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน ในขณะถ่ายภาพ
นั้นขา้พเจา้ได้มีการอธิบายให้บุคคลท่ีเป็นแบบนั้นได้เขา้ใจถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีตอ้งการจะส่ือ
ออกมาในผลงาน ซ่ึงขา้พเจา้จะเป็นผูก้  ากบัท่าทาง และจดัมุมมองในการถ่ายเองทั้งหมด เม่ือได้
ภาพถ่ายทั้งหมดแลว้ ขา้พเจา้ไดท้  าการคดัเลือกภาพท่ีตรงตามความตอ้งการ ท่ีมีความสมบูรณ์ใน
องค์ประกอบของภาพ อารมณ์ความรู้สึก และรายละเอียดท่ีชดัเจน เพื่อน ามาสร้างสรรค์ผลงานใน
ขั้นต่อไป  

 
    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14   ภาพตวัอยา่งภาพร่างตน้แบบ 
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2.  การปรับน ้าหนกั และรายละเอียด 

 น าภาพท่ีไดค้ดัเลือกแลว้มาจดัองค์ประกอบใหม่ มาปรับแต่ง สี น ้ าหนกั รายละเอียด และ
ความคมชัด ผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ โดยข้าพเจ้าเลือกใช้โปรแกรม Light room เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างสรรค์ เพราะโปรแกรมน้ีมีความสามารถในการปรับแต่งภาพถ่ายไดดี้ และตรง
ตามความตอ้งการของขา้พเจา้มากท่ีสุด  
 

 
 
ภาพท่ี 15   ภาพตวัอยา่งการปรับน ้าหนกั และรายละเอียด 
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3.  การสร้างผลงานสมบูรณ์ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 

 หลงัจากท่ีไดภ้าพถ่ายท่ีปรับแต่งสี น ้ าหนกั และรายละเอียดความคมชดัแลว้ ขา้พเจา้ไดใ้ช้
โปรแกรม Photoshop ในการปรับขนาดของไฟล์ภาพถ่าย ให้ตรงกบัขนาดของผลงานจริง หลงัจาก
ท่ีเสร็จส้ินกระบวนการพิมพแ์ลว้  และไดมี้การเขียนลงรายละเอียด โดยใชภ้าพถ่ายท่ีไดท้  าการปรับ
ขนาดแลว้น ามาใช้เป็นภาพโครงสร้าง และใชเ้มาส์ปากกาวาดเพิ่มเติมรายละเอียดของผลงานท่ีละ
ส่วนอยา่งเป็นระบบใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ  

 

          
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 16   ภาพตวัอยา่งการสร้างผลงานสมบูรณ์ 
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4.  ขั้นตอนกระบวนการพิมพภ์าพพิมพดิ์จิทลั 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานในขั้นตอนน้ี ข้าพเจ้าได้น าไฟล์ภาพท่ีเพิ่มเติมรายละเอียด
ครบถว้นแลว้ เขา้สู่กระบวนการพิมพล์งบนกระดาษส าหรับงานภาพพิมพโ์ดยเฉพาะ ซ่ึงกระดาษ
ชนิดน้ีมีลกัษณะพื้นผิวท่ีดา้น ไม่มนัวาว เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีเห็นรายละเอียดท่ีชดัเจน และไม่เกิดเงา
สะทอ้น ในกระบวนการน้ีตอ้งอาศยัความช านาญในการควบคุมน ้ าหนกัของภาพในจอคอมพิวเตอร์ 
และจ าเป็นตอ้งมีการพิมพง์านทดลองขนาดเล็ก เพื่อตรวจค่าสีและน ้ าหนกัของภาพให้เป็นไปตาม
ตอ้งการ เม่ือไดแ้ลว้จึงจดัพิมพผ์ลงานจริง ท าใหผ้ลงานท่ีไดอ้อกมาสมบูรณ์ตามท่ีตอ้งการ 
 

 
 
ภาพท่ี 17   ภาพตวัอยา่งกระบวนการพิมพภ์าพพิมพดิ์จิทลั 
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องค์ประกอบในกำรสร้ำงสรรค์ 

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจา้ อยู่ภายใต้บริบทการแสดงออกของ
สภาวะจิตของมนุษย ์มีการใชท้ศันธาตุ (Visual Element)  เพื่อประกอบเกิดเป็นสุนทรียภาพในแบบ
ฉบบัของตนเอง โดยใช้วิธีการจดัองค์ประกอบให้มีดุลยภาพ (Symmetry) ท าให้การเสนอเน้ือหา
ของภาพมีความชดัเจน มีมิติ และเกิดแรงปะทะต่อสายตาของผูช้มผลงาน ทศันธาตุต่าง ๆ ท่ีแสดง
ความหมายร่วมอยูใ่นผลงาน มีดงัน้ี 

  1.  รูปทรง (From) 

 รูปทรงเสมือนจริงท่ีเกิดจากการถ่ายภาพร่างกายมนุษย ์ในมุมมองต่าง ๆ แสดงถึงความรู้สึก
ของอารมณ์ท่ีมีความซับซ้อน โดยท่าทางท่ีแสดงออกนั้นมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป และ
ก าหนดขนาดของรูปทรงใหมี้ความพอดี เพื่อเป็นการเนน้ความส าคญั 
 

 
 
ภาพท่ี 18   ภาพตวัอยา่งแสดงรูปทรง (From) 
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 2.  เส้น(Line) 

 เส้นท่ีขา้พเจา้เลือกใชน้ั้นมีดว้ยกนั 2ลกัษณะคือ 1.เส้นจากผา้ใยสังเคราะห์ท่ีเกิดจากขั้นตอน
การถ่ายภาพโครงสร้างต้นแบบ  2.เส้นท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการวาดโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็น
ตวัก าหนดรูปทรง แสดงออกมาโดยผ่านกระบวนการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ ง 2ลกัษณ์ท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ สอดประสานกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน จดัวางองคป์ระกอบอยา่งลงตวัและเป็นขั้นตอน 
องค์ประกอบของเส้นมีความซับซ้อนมากเพื่อให้เกิดความใกล้เคียงกบัสภาวะจิตของมนุษย ์ใน
บางส่วนของผลงานเป็นเส้นท่ีมีรูปทรงลกัษณะหยดยอ้ย คลา้ยกบัรูปทรงของเทียนไขท่ีก าลงัละลาย 
เปรียบเสมือนกบัการพยายามท่ีจะละลายตวัตนของจิตไร้ส านึกนั้นออกไปจากจิตใจ  
 

 
 
ภาพท่ี 19   ภาพตวัอยา่งแสดงเส้น (Line) 
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3.  สีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere) 

 ผลงานของขา้พเจา้นั้นมีลกัษณะเป็นภาพขาวด า ท่ีมีความเขม้ของน ้ าหนกัท่ีรุนแรง ซ่ึงเป็น
ลักษณะของสีเอกรงค์ (Monochromes) เพื่อแสดงออกถึงบรรยากาศท่ีมีความคลุมเครือ น่ากลัว  
ลึกลบั และน่าคน้หา การเลือกใช้สีดงักล่าวลงในภาพ ส่งผลทางดา้นเน้ือหา และอารมณ์ท่ีสะทอ้น
ไปถึงสภาวะจิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 20   ภาพตวัอยา่งแสดงสีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere) 
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4.  พื้นผวิ (Texture)  

 พื้นผวิของผลงานแบ่งออกได2้ลกัษณะ คือ 1.พื้นผวิท่ีเกิดจากการถ่ายภาพ ซ่ึงเกิดจากพื้นผิว
จริงท่ีอยูใ่นรูปทรงท่ีถ่าย เช่น พื้นผิวของร่างกายมนุษย ์พื้นผิวของผา้ใยสังเคราะห์ เป็นตน้  2.พื้นผิว
ท่ีเกิดจากเน้ือกระดาษ โดยกระดาษท่ีขา้พเจา้เลือกใชเ้ป็นกระดาษส าหรับท างานภาพพิมพโ์ดยฉพาะ 
เน้ือกระดาษมีลกัษณะหยาบ ไม่มนัวาว ท าให้เกิดความรู้สึกใกลเ้คียงกบัภาพพิมพท่ี์ใชก้ระบวนการ
พิมพแ์บบโบราณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 21   ภาพตวัอยา่งแสดงพื้นผวิ (Texture) 
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5.  พื้นท่ีวา่ง (Space) 

 พื้นท่ีวา่งของผลงานมีน ้ าหนกัด าจดั เพื่อตอ้งการให้ลกัษณะของรูปทรงเด่นชดัยิง่ข้ึน ผสาน
กับการซ่อนรายละเอียดของผา้ใยสังเคราะห์ เพื่อต้องการให้เกิดน ้ าหนักทับซ้อน จึงท าให้เกิด
น ้าหนกัด าในด า ท าให้ภาพเกิดลกัษณะพิเศษท่ีน่าคน้หามากยิง่ข้ึน และยงัคงรู้สึกไดถึ้งอากาศภายใน
ภาพ ท าใหผู้รั้บชมผลงานไม่รู้สึกถึงความอึดอดั 
 

 
 
ภาพท่ี 22   ภาพตวัอยา่งแสดงพื้นท่ีวา่ง (Space) 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ประกอบไปดว้ย 
1.  กระดาษพิมพง์าน 
2.  กลอ้งถ่ายภาพ 
3.  คอมพิวเตอร์ 
4.  เมาส์ปากกา 
5.  ไมบ้รรทดั 
6.  มีดคตัเตอร์ 
7.  ผา้ใยสังเคราะห์ 
8.  ขาตั้งกลอ้ง 
 

 
 
ภาพท่ี 23   ภาพตวัอยา่งอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ 
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บทที่4 
แนวทำงและกำรวเิครำะห์ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2558 - 2560 ขา้พเจา้ไดพ้ยายาม

ค้นหาแนวทางในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะให้การสร้างสรรค์ผลงานในแต่ระ
ช่วงเวลาเกิดความสมบูรณ์มากท่ีสุด และก่อเกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ท่ีให้ผลต่ออารมณ์และ
ความรู้สึกไดอ้ย่างลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน จากการศึกษาคน้ควา้แนวความคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการ 
สามารถวเิคราะห์แนวทางในการพฒันาผลงานไดเ้ป็น 4 ระยะดงัน้ี คือ 
 
กำรสร้ำงสรรค์ระยะที ่1 ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2558 

 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ี ขา้พเจา้พยายามท่ีจะพฒันาต่อยอดความคิด ทั้งรูปแบบ 
และเทคนิคให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยเช่ือมโยงจากผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ในระดบัชั้นปริญญา
ตรี ผลงานจะแสดงออกด้วยความขดัแยง้ของน ้ าหนักขาวด าท่ีรุนแรง เพื่อต้องการเน้นอารมณ์
ความรู้สึกของผลงาน โดยใชรู้ปทรงของร่างกายมนุษยเ์ป็นหลกั และสร้างสรรคผ์ลงานออกมาผา่น
เทคนิคแม่พิมพโ์พลีเมอร์ (Polymer Plate) 

 ปัญหาในการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ี คือผลงานท่ีออกแสดงมายงัมีความคลา้ยคลึงกบั
ผลงานในระดบัชั้นปริญญาตรีมากเกินไป ทั้งรูปแบบ และเทคนิควิธีการ อีกทั้งผลงานในระยะแรก
น้ียงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร  
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           ภาพท่ี 24 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 
ช่ือภาพ  Unconscious Space 
ขนาด     40 x 63.5 cm 
เทคนิค   Photopolymer Intaglio 
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           ภาพท่ี 25 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 
ช่ือภาพ  Unconscious Space No.2 
ขนาด     80 x 60 cm 
เทคนิค   Photopolymer Intaglio 
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           ภาพท่ี 26 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 
ช่ือภาพ  Unconscious Space No.3 
ขนาด     81.5 x 63.5 cm 
เทคนิค   Photopolymer Intaglio 
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           ภาพท่ี 27 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 
ช่ือภาพ  Unconscious Space No.4 
ขนาด     81.5 x 63.5 cm 
เทคนิค   Photopolymer Intaglio 
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           ภาพท่ี 28 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 
ช่ือภาพ  Unconscious Space No.5 
ขนาด     81.5 x 63.5 cm 
เทคนิค   Photopolymer Intaglio 
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           ภาพท่ี 29 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 1 
ช่ือภาพ  Unconscious Space No.6 
ขนาด     81.5 x 63.5 cm 
เทคนิค   Photopolymer Intaglio 
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กำรสร้ำงสรรค์ระยะที ่2 ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2558   

 ในระยะท่ี2น้ีขา้พเจา้เร่ิมมีการส ารวจถึงสภาวะจิตของตนเอง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจาก
แนวความคิดเดิม ในช่วงท่ีสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ในระดบัชั้นปริญญาตรี แต่การสร้างสรรค์
ผลงานในระยะท่ี2น้ี ขา้พเจา้ตระหนกัไดว้า่ทุกคนควรควบคุมสติในการแกปั้ญหา ไม่ปล่อยใหจิ้ตไร้
ส านึกแสดงตวัตนข้ึนมาอยูเ่หนือเหตุผล ไม่เช่นนั้นแลว้อาจท าใหค้นรอบขา้งรู้สึกอึดอดั และมี
ทศันคติท่ีไม่ดีต่อผูท่ี้แสดงการกระท านั้นอีกดว้ย ขา้พเจา้จึงมีแนวคิดท่ีจะละลายตวัตนจิตไร้ส านึกน้ี
ออกไปจากความคิดและจิตใจ  

รูปแบบของผลงานในระยะน้ี มีการตดัทอนรูปทรงเพื่อใหเ้ช่ือมโยงกบัแนวความคิดท่ีจะ
ละลายตวัตนจิตไร้ส านึกให้มากยิง่ข้ึน ในระยะน้ีมีการทดลองเทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคนิคภาพพิมพ์
ดิจิทลั (Digital print) , เทคนิคภาพพิมพหิ์น (Lithography) ฯลฯ ทั้งผลงานสีและขาวด า เพื่อคน้หา
การแสดงออกของเทคนิคท่ีมีความน่าสนใจ มีความลงตวักบัแนวความคิดของผลงานใหม้ากท่ีสุด 

 ปัญหาในการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ีคือ พื้นหลงัของผลงานยงัขาดรายละเอียดอยู่
บางส่วน น ้าหนกัของภาพมีความขดัแยง้กนัมากเกินไป ท าใหภ้าพดูไม่มีมิติอยา่งท่ีตอ้งการ 
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           ภาพท่ี 30 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 2 
ช่ือภาพ  Unconscious Space No.7 
ขนาด     81.5 x 63.5 cm 
เทคนิค   Photopolymer Intaglio 
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           ภาพท่ี 31 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 2 
ช่ือภาพ  Unconscious Space No.8 
ขนาด     81.5 x 63.5 cm 
เทคนิค   Photopolymer Intaglio 
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           ภาพท่ี 32 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 2 
ช่ือภาพ  Unconscious Space No.9 
ขนาด     81.5 x 63.5 cm 
เทคนิค   Photopolymer Intaglio 
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           ภาพท่ี 33 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 2 
ช่ือภาพ  Unconscious Space No.10 
ขนาด     80 x 60 cm 
เทคนิค   Digital print 
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           ภาพท่ี 34 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 2 
ช่ือภาพ  Unconscious Space No.11 
ขนาด     80 x 60 cm 
เทคนิค   Digital print And Lithograph 
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กำรสร้ำงสรรค์ระยะที ่3 ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2559 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ี ขา้พเจา้ไดมี้การปรับเปล่ียนเทคนิคเป็นภาพพิมพดิ์จิทลั
(Digital print) รวมถึงรักษาเอกลกัษณ์ของน ้าหนกัท่ีมีความซบัซอ้นของผลงานในระดบัชั้นปริญญา
ตรี ท่ีมาจากแม่พิมพโ์พลีเมอร์ (Polymer plate) ประกอบกบัการเทียบเคียงน ้าหนกั ใหส้ามารถเขา้มา
อยูใ่นผลงานภาพพิมพดิ์จิทลั และไดพ้บรูปแบบใหม่ท่ีสามารถส่ือถึง จิตไร้ส านึกไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และลงตวักบัผลานท่ีไดส้ร้างสรรคอ์อกมา 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ี คือยงัไม่ช านาญในเร่ืองเทคนิคภาพพิมพดิ์จิทลั 
ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีเพิ่งค้นพบว่าเหมาะสมกับผลงานของข้าพเจ้าท่ีสุด ส่งผลให้องค์ประกอบของ
ผลงานยงัไม่ลงตวั และยงัพบปัญหาเหมือนกบัการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะท่ี 2 คือ ผลงานยงัไม่มี
มิติ ขาดเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และขา้พเจา้ยงัไม่รู้สึกถึงอารมณ์ของผลงานเท่าท่ีควร 
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           ภาพท่ี 35 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 3 
ช่ือภาพ  Melting Form  
ขนาด     80 x 65 cm 
เทคนิค   Digital print 
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           ภาพท่ี 36 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 3 
ช่ือภาพ  Melting Form No.2 
ขนาด     80 x 65 cm 
เทคนิค   Digital print 
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           ภาพท่ี 37 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 3 
ช่ือภาพ  Melting Form No.3 
ขนาด     80 x 65 cm 
เทคนิค   Digital print 
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           ภาพท่ี 38 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 3 
ช่ือภาพ  Melting Form No.4 
ขนาด     80 x 65 cm 
เทคนิค   Digital print 
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           ภาพท่ี 39 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 3 
ช่ือภาพ  Melting Form No.5 
ขนาด     80 x 65 cm 
เทคนิค   Digital print 
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           ภาพท่ี 40 ภาพผลงานการสร้างสรรคร์ะยะท่ี 3 
ช่ือภาพ  Melting Form No.6 
ขนาด     80 x 180 cm 
เทคนิค   Digital print 
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ผลงำนชุดวทิยำนิพนธ์ ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2559 

 ผลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง “สลายจิต...ละลายตัวตน” ได้มีการพฒันา ทั้ งในด้านแนวคิด 
เน้ือหา รูปแบบ ขนาด และเทคนิค โดยการสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีมีการเพิ่มเติมรายละเอียดผ่าน
กระบวนการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไดมี้การใชท้กัษะการวาดเส้น ผสมผสานเขา้กบัโครงสร้าง
ของภาพถ่าย และดึงลกัษณะเด่นของผา้ใยสังเคราะห์ท่ีใชแ้ทนความรู้สึกซบัซอ้นของจิตมนุษยม์าใช ้
เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานใหม้ากท่ีสุด  

 
 ผลงำนชุดวทิยำนิพนธ์ (ช้ินที1่) 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ (ช้ินท่ี1) น้ีข้าพเจ้าได้ปรับแก้ไขจนเกิดเป็น
เอกภาพทางสุนทรียศาสตร์อย่างลงตวั จึงสามารถสรุปการวิเคราะห์รายละเอียดออกเป็นประเด็น
หลกัท่ีส าคญัในบริบทดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
 1.รูปทรง (From) 
 รูปทรงท่ีใช้เป็นโครงสร้างตน้แบบนั้นเกิดจากการถ่ายภาพบุคคล ในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้
เลือกใชมุ้มมองดา้นหน้าตรง เพื่อแสดงถึงความรู้สึกท่ีแข็งแรง และสงบน่ิง ใชรู้ปทรงมีขนาดใหญ่
เพื่อตอ้งการใหเ้กิดแรงปะทะต่อสายตาของผูรั้บชมผลงานแต่แรกเห็น 
 2.บรรยากาศ (Atmosphere) 
 บรรยากาศโดยรวมของผลงานช้ินน้ีใหค้วามรู้สึกท่ีหนกัแน่น และน่าคน้หา ดว้ยการปรับค่า
น ้าหนกัใหเ้กิดความแตกต่างของส่วนท่ีสวา่ง กบัส่วนท่ีเป็นเงาไดอ้ยา่งชดัเจน   
 3.เส้น (Line) 
 ลกัษณะของเส้นในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เลือกใช้เส้นท่ีมีโครงสร้างท่ีหนา เพื่อให้ความรู้สึก
แขง็แรง ทนทาน และสอดคลอ้งไปกบัรูปทรงของผลงาน แต่ยงัคงความซอ้นของเส้นนั้น ๆ ไว ้  
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           ภาพท่ี 41 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี1)  
ช่ือภาพ  Decomposing Mind...Melting Form 
ขนาด     80 x 120 cm 
เทคนิค   Digital print 
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ผลงำนชุดวทิยำนิพนธ์ (ช้ินที่2)  
 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ (ช้ินท่ี2) น้ีข้าพเจ้าได้ปรับแก้ไขจนเกิดเป็น
เอกภาพทางสุนทรียศาสตร์อย่างลงตวั จึงสามารถสรุปการวิเคราะห์รายละเอียดออกเป็นประเด็น
หลกัท่ีส าคญัในบริบทดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
 1.รูปทรง (From) 
 รูปทรงท่ีใช้เป็นโครงสร้างตน้แบบนั้นเกิดจากการถ่ายภาพบุคคล ในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้
เลือกใช้มุมมองหันขา้ง 45 องศา ท่ีมีลกัษณะการแสดงออกของมือท่ีเกรง อดัอั้น เพื่อให้ผูรั้บชม
ผลงานนั้นเกิดความรู้สึกร่วมไปกบัผลงาน ขา้พเจา้ไดใ้ชรู้ปทรงมีขนาดใหญ่เพื่อตอ้งการให้เกิดแรง
ปะทะต่อสายตาของผูรั้บชมผลงานแต่แรกเห็นเช่นเดียวกบัผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี1)   
 2.บรรยากาศ (Atmosphere) 
 บรรยากาศโดยรวมของผลงานช้ินน้ีให้ความรู้สึกท่ีหนักแน่น และน่าคน้หา เช่นเดียวกบั
ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ (ช้ินท่ี1) แต่มีการปรับเปล่ียนค่าน ้ าหนกั ให้เกิดความกลมกลืนของแสงและ
เงา  เพื่อใหบ้รรยากาศของผลงานเกิดความลงตวัมากยิง่ข้ึน 
 3.เส้น (Line) 
 ลกัษณะของเส้นในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เลือกใชเ้ส้นท่ีมีโครงสร้างท่ีมีความบาง และละเอียด 
กวา่ผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี1) เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีซบัซอ้น และน่าคน้หา มากยิง่ข้ึน 
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           ภาพท่ี 42 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี2) 
ช่ือภาพ  Decomposing Mind...Melting Form NO.2 
ขนาด     80 x 120 cm 
เทคนิค   Digital print 
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 ผลงำนชุดวทิยำนิพนธ์ (ช้ินที่3) 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ (ช้ินท่ี3) น้ีข้าพเจ้าได้ปรับแก้ไขจนเกิดเป็น
เอกภาพทางสุนทรียศาสตร์อย่างลงตวั จึงสามารถสรุปการวิเคราะห์รายละเอียดออกเป็นประเด็น
หลกัท่ีส าคญัในบริบทดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
 1.รูปทรง (From) 
 รูปทรงท่ีใช้เป็นโครงสร้างตน้แบบนั้นเกิดจากการถ่ายภาพบุคคล ในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้
เลือกใช้มุมมองหันขา้ง 90 องศา  ท่ีมีลกัษณะการแสดงออกของมือท่ีเกรง อดัอั้น เพื่อให้ผูรั้บชม
ผลงานนั้นเกิดความรู้สึกร่วมไปกบัผลงานเช่นเดียวกบัผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี2)  ขา้พเจา้ไดใ้ช้
รูปทรงมีขนาดเล็กลงจากเดิม เพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพของผลงาน 
 2.บรรยากาศ (Atmosphere) 
 บรรยากาศโดยรวมของผลงานช้ินน้ีมีพื้นท่ีวา่งเพิ่มมากข้ึน จึงใหค้วามรู้สึกท่ีน่าคน้หา  และ
สร้างความรู้สึกลึกลบัดว้ยรายละเอียดท่ีถูกซอ้นไวใ้นต าแหน่งต่าง ๆ ของพื้นท่ีวา่ง มีการปรับเปล่ียน
ค่าน ้าหนกั ใหเ้กิดความกลมกลืนของแสงและเงาเช่นเดียวกบัผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี2)   
 3.เส้น (Line) 
 ลกัษณะของเส้นในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เลือกใช้เส้นท่ีมีโครงสร้างท่ีมีความหนา และให้
ความรู้สึกท่ีแขง็แรง ผสมผสานระหวา่งเส้นท่ีมีลกัษณะของการละลาย 
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           ภาพท่ี 43 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี3) 
ช่ือภาพ  Decomposing Mind...Melting Form NO.3 
ขนาด     80 x 120 cm 
เทคนิค   Digital print 
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 ผลงำนชุดวทิยำนิพนธ์ (ช้ินที4่)  
 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ (ช้ินท่ี4) น้ีข้าพเจ้าได้ปรับแก้ไขจนเกิดเป็น
เอกภาพทางสุนทรียศาสตร์อย่างลงตวั จึงสามารถสรุปการวิเคราะห์รายละเอียดออกเป็นประเด็น
หลกัท่ีส าคญัในบริบทดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
 1.รูปทรง (From) 
 รูปทรงท่ีใช้เป็นโครงสร้างตน้แบบนั้นเกิดจากการถ่ายภาพบุคคล ในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้
เลือกใช้มุมมองหันข้าง 90 องศา เช่นเดียวกับผลงานชุดวิทยานิพนธ์ (ช้ินท่ี3) การแสดงออกมี
ลกัษณะของมือ และกล้ามเน้ือท่ีเกรง เพื่อให้ผูรั้บชมผลงานนั้นเกิดความรู้สึกอดัอั้น ขณะรับชม
ผลงาน ในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดใ้ชรู้ปทรงมีขนาดเล็กลงจากเดิม และฐานของรูปทรงลอยจากพื้น
เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกเสมือนกบัสภาวะจิตท่ีล่องลอยไม่อยูน่ิ่ง  
 2.บรรยากาศ (Atmosphere) 
 บรรยากาศโดยรวมของผลงานช้ินน้ีมีพื้นท่ีว่างเพิ่มมากข้ึนกว่าช้ินอ่ืนท่ีผ่านมา  ร่วมถึง
รูปทรงมีลักษณะของฐานท่ีไม่ติดกบัพื้น จึงท าให้เกิดความรู้สึกท่ีล่องลอย และโดดเด่ียว สร้าง
ความรู้สึกลึกลบัดว้ยรายละเอียดท่ีถูกซอ้นไวใ้นต าแหน่งต่าง ๆ ของพื้นท่ีวา่ง  
 3.เส้น (Line) 
 ลกัษณะของเส้นในผลงานช้ินน้ีมีการลดปริมาณของจ านวนเส้นใยลงให้เหลือเพียงเล็กนอ้ย
เท่านั้น ผสมผสานเขา้กบัภาพร่างโครงสร้างท่ีเกิดการดึง ยืด เพื่อให้เกิดเส้นท่ีให้ความรู้สึกถึงการ
ละลายของสภาวะจิตไร้ส านึกมากยิง่ข้ึน 
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           ภาพท่ี 44 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี4) 
ช่ือภาพ  Decomposing Mind...Melting Form NO.4 
ขนาด     80 x 120 cm 
เทคนิค   Digital print 
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 ผลงำนชุดวทิยำนิพนธ์ (ช้ินที่5)  
 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ (ช้ินท่ี5) น้ีข้าพเจ้าได้ปรับแก้ไขจนเกิดเป็น
เอกภาพทางสุนทรียศาสตร์อย่างลงตวั จึงสามารถสรุปการวิเคราะห์รายละเอียดออกเป็นประเด็น
หลกัท่ีส าคญัในบริบทดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
 1.รูปทรง (From) 
 รูปทรงท่ีใช้เป็นโครงสร้างตน้แบบนั้นเกิดจากการถ่ายภาพบุคคล ในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้
เลือกใชมุ้มมองหนา้ตรง ท่ีมีลกัษณะการแสดงออกของมือท่ีเกรง แต่สงบน่ิง เพื่อให้ผูรั้บชมผลงาน
นั้นเกิดความรู้สึกร่วมไปกบัผลงาน   
 2.บรรยากาศ (Atmosphere) 
 บรรยากาศโดยรวมของผลงานช้ินน้ีให้ความรู้สึกท่ีหนักแน่น และน่าคน้หา เช่นเดียวกบั
ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ (ช้ินท่ี1) และผลงานชุดวิทยานิพนธ์ (ช้ินท่ี2) ค่าน ้ าหนกัของผลงานมีความ
กลมกลืนของแสงและเงามากยิง่ข้ึน 
 3.เส้น (Line) 
 ลกัษณะของเส้นในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เลือกใช้เส้นท่ีมีลกัษณะคลา้ยเส้นใย ผสานเขา้กบั
เส้นท่ีมีลกัษณะของการละลายท่ีเกิดจากการดึง ยืด ภาพร่างโครงสร้างไดอ้ยา่ลงตวั และเกิดเอกภาพ
มากยิง่ข้ึน 
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           ภาพท่ี 45 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี5) 
ช่ือภาพ  Decomposing Mind...Melting Form NO.5 
ขนาด     80 x 120 cm 
เทคนิค   Digital print 
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 ผลงำนชุดวทิยำนิพนธ์ (ช้ินที6่)  
ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ (ช้ินท่ี6) น้ีขา้พเจา้ได้ปรับแกไ้ขจนเกิดเป็นเอกภาพทาง
สุนทรียศาสตร์อยา่งลงตวั จึงสามารถสรุปการวเิคราะห์รายละเอียดออกเป็นประเด็นหลกัท่ีส าคญัใน
บริบทดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 
 1.รูปทรง (From) 
 รูปทรงท่ีใช้เป็นโครงสร้างตน้แบบนั้นเกิดจากการถ่ายภาพบุคคล ในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้
เลือกใชมุ้มมองหนา้ตรง ฐานของรูปทรงลอยจากพื้นเล็กนอ้ย  การแสดงออกมีลกัษณะของมือ และ
กลา้มเน้ือท่ีเกรง ในผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดใ้ช้รูปทรงมีขนาดเล็กลงจากเดิม เพื่อให้ความส าคญักบั
พื้นท่ีวา่งมากยิง่ข้ึน 
 2.บรรยากาศ (Atmosphere) 
 บรรยากาศโดยรวมของผลงานช้ินน้ีให้ความส าคญักบัพื้นท่ีวา่งมากยิ่งข้ึน ร่วมถึงรูปทรงมี
ลกัษณะของฐานท่ีไม่ติดกบัพื้น จึงท าให้เกิดความรู้สึกท่ีล่องลอย และโดดเด่ียว เช่นเดียวกบัผลงาน
ชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินที4) 
 3.เส้น (Line) 
 ลักษณะของเส้นในผลงานช้ินน้ีข้าพเจ้าเลือกใช้เส้นท่ีมีลักษณะคล้ายเส้นใยท่ีมีความ
ละเอียดมายิง่ข้ึน ผสานเขา้กบัเส้นท่ีมีลกัษณะของการละลายท่ีเกิดจากการดึง ยดื ภาพร่างโครงสร้าง
ไดอ้ยา่ลงตวัเช่นเดียวกบัผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี5)  
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           ภาพท่ี 46 ภาพผลงานชุดวทิยานิพนธ์ (ช้ินท่ี6) 
ช่ือภาพ  Decomposing Mind...Melting Form NO.6 
ขนาด     80 x 120 cm 
เทคนิค   Digital print 
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บทที่5 
บทสรุป 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้ หัวข้อเร่ือง “สลายจิต...ละลายตัวตน” ท่ี

นับเป็นผลส าเร็จทางการศึกษา และการสร้างสรรค์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีไดมี้การก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ แนวความคิด รูปแบบ
เทคนิคและเน้ือหาท่ีเหมือนเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการศึกษา พฒันา ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสะท้อนกลับสู่สังคมหรือเพื่อนมนุษย ์โดยในการท างานวิทยานิพนธ์ได้อาศยักรอบ
แนวความคิดท่ีตอ้งการน าเสนอประเด็นเร่ืองราวของสภาวะจิตของมนุษย ์ท่ีท าความเขา้ใจไดย้ากยิ่ง 
ความเครียด ความอดัอั้น กดดนั และความรู้สึกท่ีเลวร้าย ท่ีทบัถมอยู่ในห้วงลึกของจิตใจ ไดก่้อร่าง
สร้างตวัข้ึนมาจนเกิดเป็นสภาวะจิตไร้ส านึก เม่ือใดก็ตามท่ีมีส่ิงต่าง ๆ เขา้มากระทบความรู้สึกอยา่ง
รุนแรง จนไม่สามารถควบคุมได ้เม่ือนั้นจิตไร้ส านึกจะแสดงตวัตนออกมาโดยไม่รู้ตวั  

จากการท่ีได้ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล จดจ า เก็บเก่ียวประสบการณ์จากสภาพแวดล้อม สังคม 
บุคคล รวมไปถึงสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั ทั้งทางกายและทางจิตใจ ขา้พเจา้ได้
น าความรู้สึกนั้นมาแสดงออก และส่ือความหมายออกมาเป็นรูปธรรม โดยการสร้างสรรค์ใน
รูปแบบของผลงานศิลปะ ผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ท าให้ผลงานท่ี
แสดงออกมามีความพิเศษ น่าคน้หา จากรูปแบบ ท่ีแตกต่าง ท าให้ผูรั้บชมผลงานได้ตระหนักถึง
อ านาจของจิตท่ีสามารถปลดปล่อยสัญชาตญาณดิบออกมาได ้หากขาดสติท่ีเป็นส่ิงส าคญัในการ
ควบคุม เช่นนั้นขา้พเจา้จึงใช้ผลงานศิลปะเป็นส่ือเพื่อบอกกล่าวถึงความส าคญัในการ สลายจิต...
ละลายตวัตน  

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้น้ี จะสามารถ
แสดงออกทางดา้นเน้ือหา ความรู้สึก ความคิด และเทคนิค ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจไดต้ระหนกัถึงการใชชี้วิต 
และน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใช ้เพื่อพฒันาการศึกษาในอนาคตต่อไป 
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