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บทคัดย่อ 

ผลงานศิลปนิพนธ์หวัขอ้ “ความฝันกบัการประกอบสร้าง” ขา้พเจา้เช่ือวา่สภาวะไร้เหตุผล

กบัการมีอยูข่องความฝันเป็นส่ิงท่ีมีอยู่จริง แมว้่าในขณะต่ืนจะไม่สามารถจบัตอ้งส่ิงต่างๆในความ

ฝันไดเ้ลยก็ตาม ขา้พเจา้สนใจในความยอ้นแยง้ของปรากฏการณ์การรับรู้ของมนุษย ์บางคร้ังความ

ฟุ้งฝันในยามหลับใหล ซ่ึงคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากจิตใต้ส านึกของเรา ก็น าเราไปสู่การทบทวน

ประสบการณ์ของแต่ละคนหรือสร้างความทะเยอทะยานให้แก่เราในโลกแห่งความเป็นจริง 

ปรากฏการณ์ น้ี  คือแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า พยายามจะถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะท่ีอาศัย

สถานการณ์ไร้เหตุผล สร้างสรรคก์ลุ่มรูปทรงอิสระ ท่ีประกอบข้ึนจากส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้สัมพนัธ์กบั

ชีวิตขา้พเจา้ วตัถุจริงจะถูกน ามาเช่ือมโยงกนัและกนัเป็นรูปร่างใหม่ หรือสร้างเร่ืองราวอยา่งไม่เป็น

เหตุเป็นผล ไม่วา่วตัถุเหล่านั้นจะมีเน้ือหาทางวฒันธรรม ประเพณี ยุคสมยั หรือมีประโยชน์ใชส้อย

อยา่งใดอยา่งหน่ึงมาก่อนหนา้น้ีก็ตาม การประกอบกนัข้ึนใหม่ของวตัถุหลากหลายชนิดจะใช้ท่ีมา

จากเร่ืองราวในบนัทึกความทรงจ าจากความฝันของขา้พเจา้ในแต่ละวนั เพื่อให้รูปทรงเหล่านั้น

ส่ือสารและพรรณนาถึงสภาวะการรวมตวัของความเป็นจริงกบัภาพเลือนรางจากจิตใตส้ านึกเขา้ไว้

ดว้ยกนั 
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Abstract 

The artwork called “Fabrication of Dreams” was created as I believe that illogical state 

and the existence of dream is real thing, even if when we awake, we can’t catch anything in our 

dream. I’m interested in the contradiction of human perception. Sometimes, the dream, which is 

what we create from our subconscious mind will lead us to rethink our individual experiences or 

to create our ambitions in the real world, and this is my inspiration to create artwork using 

illogical state to make an independent shape made from things I use in daily life. Real things from 

my memory will be put together to make new shapes, telling unreasonable story no matter what 

all these things used to be. Let those shapes tell the story about the merging condition of reality 

and dreamy image from our subconscious. 
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กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัว ท่ีคอยสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเล่า

เรียน ส่ิงของในบา้นท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงาน ท่ีช่วยสั่งสอน ตกัเตือน ให้ก าลงัใจ ในวนัท่ีขา้พเจา้

ทอ้ถอย  

ขอขอบพระคุณอาจารยส์าครินทร์ เครืออ่อน ผูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ ผูแ้นะน าให้

ความรู้และช่วยเหลือในดา้นการท าศิลปนิพนธ์คร้ังน้ี ไดข้ดัเกลาความคิดในการสร้างสรรค์ให้มี

ความแยบยล ละเอียดอ่อนในแนวความคิด เขา้ใจศิลปะท่ีลึกซ้ึง และสร้างศิลปะนิสัย ท าให้ขา้พเจา้

กลา้แสดงออก ถึงเทคนิควิธีการคิด ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทยทุกท่านผูค้วามรู้ให้

ค  าแนะน าแนวทางในการสร้างสรรคง์านศิลปะ 

ขอขอบคุณความฝันของขา้พเจา้ ขอบคุณท่ีเช่ือมัน่ในตวัเอง และยืนหยดัท่ีจะสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่น้อง และทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือให้ค  าแนะน า ให้ก าลงัใจแก่ขา้พเจา้

มาโดยตลอดจนศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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ค าน า 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นหนังสือประกอบผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก 

ศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ปีการศึกษา 2560 

เป็นข้อมูลสาระส าคัญในการวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ การปฏิบัติผลงานทางศิลปะงาน        

ศิลปนิพนธ์ ในหวัขอ้ “ความฝันกบัการประกอบสร้าง” 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี เป็นการวิเคราะห์ความคิดและอธิบายถึงส่ิงท่ีข้าพเจ้าสนใจ 

ถ่ายทอดจินตนาการ กบัประสบการณ์ส่วนตน สติ ปัญญา สัญชาติญาณผา่นวสัดุท่ีสร้างข้ึน เพื่อเป็น

ส่ือในการแสดงออกความรู้สึกนึกคิด 

ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจแนวทางในการ

สร้างสรรคศิ์ลปะไม่มากก็นอ้ย 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

 ความฝัน คือการแสดงออกของความนึกคิด ความรู้สึก และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มาใน

สมอง ในขณะท่ีเราก าลงันอนหลบัอยู ่เห็นเป็นเร่ืองราวเม่ือหลบั ภาพของความฝันนั้นมกัมีลกัษณะ

ท่ีไร้ความเช่ือมโยง เร่ืองราวหน่ึงอาจถูกเช่ือมโยงเขา้กบัอีกเร่ืองราวหน่ึง ความไม่สมเหตุสมผลนั้น

เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ ขา้พเจา้มีความเช่ือท่ีวา่สภาวะไร้เหตุผลกบัการมี

อยู่ของความฝันเป็นส่ิงท่ีมีอยู่จริงแม้ว่าในขณะต่ืนจะไม่สามารถจบัตอ้งส่ิงต่างๆในความฝันได ้

ความยอ้นแยง้ของปรากฏการณ์การรับรู้ของมนุษยบ์างคร้ังความฟุ้งฝันในยามหลบัไหล คือส่ิงท่ี

เกิดข้ึนจากจิตใตส้ านึกของเราน าเราไปสู่การทบทวนประสบการณ์ของแต่ละคนหรือสร้างความ

ทะเยอทะยานให้แก่เราในโลกของความเป็นจริง ขา้พเจา้เช่ือว่าความฝันนั้นได้เป็นแรงบนัดาลใจ

ของมนุษยห์ลายๆ คน  ดงัเช่น ศิลปินแต่งเพลงท่ีไดย้นิมาจากความฝัน ต่ืนมาพร้อมกบัท านองเพลง

ท่ีจ าไดแ้ละเพลงนั้นก็กลายเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก จะเห็นไดว้า่ความฝันนั้นเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญั

ของชีวติของคนเรา 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

ขา้พเจา้เช่ือว่าทุกคนนั้นต้องเคยนอนหลบัฝัน ความฝันนั้นเกิดจากการท างานของจิตใต้

ส านึก และสติความรู้สึกตวั จะท างานประสานกนัเพื่อแสดงออกถึงส่ิงท่ีอยูภ่ายใตจิ้ตใจของเรา  ไม่

วา่จะเป็นบุคลิก จิตวิญญาณ ความคาดหวงั ความหวาดกลวั และความปรารถนาท่ีถูกปิดบงัอยูเ่บ้ือง

ลึก ผสมผสานกบัการท างานของจิตไร้ส านึก สภาวะจิตท่ีไม่อยู่ในภาวะท่ีรู้ตวั ระลึกถึงไม่ได ้และ

เป็นท่ีเก็บความคิด และความรู้สึกท่ีถูกเก็บกดทั้งหลาย ความฝัน เป็นเร่ืองท่ีเปิดเผยของกิจกรรมทาง

จิตใจ หรือเป็นความในใจของมนุษย ์ค่อนขา้งจะมีลกัษณะท่ีเฉพาะ ขา้พเจา้ไดมี้ความสนใจความฝัน

ในแต่ละคืนท่ีจดจ าได้เม่ือต่ืน เช่ือว่าสภาวะไร้เหตุผลกบัการมีอยู่ของความฝันเป็นส่ิงท่ีมีอยู่จริง 

ความยอ้นแยง้ของปรากฏการณ์การรับรู้  ยกตวัอย่างเช่นข้าพเจ้าฝันเห็นโต๊ะขนาดใหญ่ท่ีเล่ือน

ขวางทางเดินโดยโต๊ะนั้นเคล่ือนท่ีดว้ยตวัของมนัเอง ไม่ไดมี้ใครกระท า ปรากฏการณ์ท่ีขดัแยง้กบั
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การรับรู้จึงเกิดข้ึน และสามารถต่อรองกบัความเช่ือและความเขา้ใจพื้นฐานของเรา ปรากฏการณ์น้ี

คือแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าพยายามจะถ่ายทอดผลงานศิลปะท่ีอาศัยสถานการณ์ไร้เหตุผล 

สร้างสรรคก์ลุ่มรูปทรงอิสระ ท่ีประกอบข้ึนจากส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้สัมพนัธ์กบัชีวิตขา้พเจา้ วตัถุจริง

จะถูกน ามาเช่ือมโยงกนัและกนัเป็นรูปร่างใหม่ หรือสร้างเร่ืองราวท่ีไม่เป็นเหตุเป็นผล ไม่วา่วตัถุนั้น

จะมีเน้ือหาทางวฒันธรรม ประเพณี ยุคสมยั หรือมีประโยชน์ใชส้อยอยา่งใดอยา่งหน่ึงมาก่อนหน้า

น้ีก็ตาม การประกอบกนัข้ึนมาใหม่ของวตัถุหลากหลายชนิดจะถูกประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งไม่ถาวร 

ไม่แน่นอน และเป็นอิสระ ประกอบกบัการขีดเขียนบนัทึกความทรงจ าจากความฝันของขา้พเจา้ลง

บนช้ินส่วนต่างๆ เพื่อให้รูปทรงเหล่านั้นท าหน้าท่ีพรรณนาถึงสภาวะการรวมตวัของความจริงกบั

ภาพเลือนลางจากจิตใตส้ านึกเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 1. แสดงออกจากประสบการณ์ภายในจิตใจของตนเอง 

 2. เพื่อแสดงออกถึงการเช่ือมโยงระหวา่งความคิดขณะต่ืนกบัความฟุ้งฝัน 

 3. เพื่อสร้างภาพทดแทน ภาวะความมีอยูข่องจิตใตส้ านึกดว้ยวตัถุส่ิงของทัว่ไป 

4. ศึกษากลวธีิทางศิลปะและความเป็นไปไดใ้นการแสดงออกท่ียอ้นแยง้เชิงตรรกะ 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจา้คือการถ่ายทอดความคิดและ

ประสบการณ์ขณะต่ืนท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากความฝัน ดว้ยรูปแบบการประกอบกนัอยา่งอิสระของ

วตัถุส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัชีวิตของขา้พเจา้ วตัถุส่ิงของท่ีมีความแตกต่างไดถู้กน ามา

เช่ือมโยงประกอบกนัอยา่งชัว่คราวเป็นรูปร่างใหม่ เป็นรูปทรงอิสระและไร้กฎเกณฑ์ และใชก้ารขีด

เขียนเขียนลายเส้นปากกาลงบนวตัถุ ด้วยถอ้ยค าจากบทบนัทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในขณะฝัน เพื่อ

แสดงถึงสภาวะไร้เหตุผลกับการมีอยู่จริงของจิตไร้ส านึก ในขณะเดียวกันก็ตั้ งค  าถามเก่ียวกับ

ปรากฏการณ์ความยอ้นแยง้และไม่เสถียรบนโลกของความเป็นจริงท่ีเราไม่สามารถควบคุมได ้
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ขอบเขตด้านเน้ือหาเร่ืองราว เน้ือหานั้นมีเร่ืองราวเก่ียวกบัการแสดงออกถึงการรับรู้ถึง

ความฝันในขณะท่ีหลบับนัทึกความทรงจ าจากความฝัน และน ามาทบทวนเก็บความรู้สึกในขณะต่ืน 

ถ่ายทอดลงบนวตัถุท่ีประกอบข้ึนใหม่อยา่งอิสระ  

ขอบเขตของรูปแบบ เป็นกลุ่มผลงานศิลปะ รูปแบบ3 มิติ  ดว้ยการน าวตัถุส่ิงของท่ีใชแ้ลว้

มาประกอบเขา้ดว้ยกนั หลายรูปทรง 

ขอบเขตของเทคนิควิธีการ การประกอบกนัของวตัถุต่างๆอยา่งอิสระ เช่นการวางทบัซ้อน 

สวม ผกู เสียบ ฯลฯ โดยไม่เช่ือมติดกนัถาวร แลว้เขียนทบัดว้ยลายเส้นปากกาลงบนผวิวตัถุ 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

1. การเก็บรวบรวมดา้นการอ่านหนงัสือ ขอ้มูลเก่ียวกบัความฝัน 

2. ประมวลความคิด จดบนัทึกความฝัน ความรู้สึกขณะฝันท่ีจ าได้ 

3. ด าเนินงานหาวตัถุท่ีกระตุน้ความคิด ความรู้สึก 

4. ปฏิบติังานประกอบวตัถุต่างๆ เขียนบนวตัถุ จากความรู้สึกท่ีผา่นการไตร่ตรองมาแลว้ 

5. น าเสนอผลงาน รับค าวิจารณ์ มาพฒันาในงานช้ินต่อๆไป 
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แหล่งข้อมูล 

  1. ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆมีรายละเอียดดงัน้ี 

   1.1 หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาความฝัน 

   1.2 บทความเก่ียวกบัความฝันต่างๆ 

   1.3 ศิลปนิพนธ์ท่ีมีเน้ือหาคลา้ยคลึงกนั 

   1.4 หนงัสือภาพผลงานศิลปะของศิลปินไทยและต่างประเทศ 

  2. ขอ้มูลจากส่ือสารสนเทศน์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัปรัชญาความฝัน จากเวบ็ไซด์ 

3. ขอ้มูลจากการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

บทที่ 2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

ในการท างานศิลปนิพนธ์ “ความฝันกบัการประกอบสร้าง” ชุดน้ีของขา้พเจา้ ไดรั้บอิทธิพล

มาจาก ความฝันท่ีขา้พเจา้ไดฝั้นถึงในคืนหน่ึงๆ โดยถูกสั่งการเร่ิมตน้จากกา้นสมองท่ีปรับโหมดการ

ท างานของร่างกายให้เขา้สู่การนอนหลบั ในห้วงนั้นเราจะเขา้สู่ช่วงฝัน ซ่ึงกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ จะ

หยุดท างาน ทุกส่วนของร่างกายยกเวน้ดวงตาจะเป็นอมัพาตชัว่คราว และในบางคร้ัง บรรดาศิลปิน 

และนักเขียน บอกว่าพวกเขาได้แนวคิดต่างๆ จากความฝัน ตัวอย่างเช่นนักร้องท่ี ช่ือ Paul 

McCartney แห่งวง The Beatles ท่ีเล่าว่า ในวนัหน่ึงเขาต่ืนข้ึนมา พร้อมกับเสียงดนตรีของเพลง 

"Yesterday" อยูใ่นหัวของเขา ส่วนนกัเขียน Mary Shelley บอกวา่ เธอมีความฝันท่ีรุนแรง เก่ียวกบั

นักวิทยาศาสตร์ ท่ีใช้เคร่ืองจกัรท าให้สัตวโ์ลกชนิดหน่ึงคืนชีพได้ เม่ือเธอต่ืนข้ึนมา จึงเร่ิมเขียน

หนงัสือเก่ียวกบันกัวิทยาศาสตร์ท่ีช่ือ "Frankenstein" ท่ีสร้างให้สัตวป์ระหลาดมาต่อสู้กนั1  แสดง

ให้เห็นวา่ความฝันช่วยจดักระบวนการท างานท่ีซับซ้อนของอารมณ์แลว้แสดงออกมาทางความฝัน 

ผสานกบัความคิดในจิตใตส้ านึก 2 โดยขา้พเจา้น าประสบการณ์ความฝันท่ีจดจ าไดน้ั้นมาทบทวน

และสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

 

ทีม่าและแนวความคิดของแรงบันดาลใจ 

ขา้พเจา้เกิดความสนใจในเน้ือหาของความฝันในคืนนั้นๆ ของตนเอง เน้ือหาของความฝันท่ี

แสดงออกมานั้นมกัจะมีเน้ือหาท่ีซ้อนเร้นอยู ่และการกระท าท่ีผิดแปลกไปจากเดิม แสดงเป็นล าดบั

คล้ายกับฟิล์มภาพยนตร์บางตอนก็ขาดหายไป แล้วถูกตดัต่อไปกับอยู่กับอีกตอนหน่ึงอย่างไร้

จุดเช่ือมโยง บางตอนก็ถูกตดัจบแบบฉบัพลนั ความฝันท่ีขา้พเจา้รู้สึกในแต่ละคืนนั้นมกัจะเป็นช่วง
                                                           

1 Admin, ความฝันคืออะไรและมอีทิธิพลต่อมนุษย์เราอย่างไรได้บ้าง, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 16 ธนัวาคม 
2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.voathai.com/a/a-47-2009-06-06-voa1-90653159/923157.html 

2Admin, กลไกแห่งความฝันทีคุ่ณไม่เคยรู้, (ออนไลน)์, เขา้ถึงเม่ือ 15 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก
http://womenshealththailand.com/?p=1025 
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สั้ นๆ ถูกสรุปไวแ้ล้ว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเวลาท่ีก้าวกระโดดไปมา เน้ือหาในฝันนั้นอาจจะดู

แปลกๆ เหนือจริงแต่ก็ยงัคงมีความเสมือนจริงปะบนอยู่ในฝัน และรูปแบบท่ีแน่นอนชัดเจนใน

ความจริงนั้น เม่ือปรากฏในฝันมนัก็แปรเปล่ียนไป วตัถุท่ีอยูใ่นฝันนั้นถูกบิดเบือนไปจากความเป็น

จริง การตั้งอยูท่ี่ผิดท่ีผิดทาง อาจจะเป็นเร่ืองของสภาวะไร้แรงโนม้ถ่วงในความฝันท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุ

และกาลเวลาจึงท าให้สภาพของวตัถุนั้นๆ ไดผ้ิดแปลกไปจากเดิม ความยอ้นแยง้ของปรากฏการณ์

การรับรู้ของมนุษย์และความไม่เสถียรของความฝัน บนโลกของความเป็นจริงท่ีเราไม่สามารถ

ควบคุมได ้ 

จึงไดส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีแสดงออกมาในรูปแบบท่ีฟุ้งฝันเขียนลายเส้นลงไปบนวตัถุ

ท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมาใหม่ดว้ยความพึงพอใจของตนเอง ท่ีไม่สมเหตุสมผล ไร้ความเช่ือมโยง 

ถ่ายทอดความฝันหรือความรู้สึกถึงค าพูดบางค า บทสนทนาบางบท และการตั้งค  าถามเก่ียวกบัความ

ฝันเม่ือคืน การพูดคุยกบัเหตุการณ์ในฝันท่ีเกิดข้ึน เป็นเหมือนบทกวี ภาพเขียนลายเส้นท่ีเรารู้สึกเม่ือ

นึกถึงเหตุการณ์ในความฝันนั้นๆ ส่ือสารแสดงอารมณ์ความรู้สึกจิตส านึกของตนเองขณะต่ืน ให้

รูปทรงท่ีประกอบใหม่กบัลายเส้นเหล่านั้นท่ีแสดงตวัอยู่บนวตัถุเหล่านั้นส่ือสารและพรรณนาถึง

สภาวะการรวมตวัของความเป็นจริงกบัภาพเลือนรางจากจิตใตส้ านึกไวด้ว้ยกนัเพื่อแสดงถึงสภาวะ

ไร้เหตุผลกบัการมีอยู่จริงของจิตไร้ส านึก ส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจและเป็นอิทธิพลในการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

 

อทิธิพลจากทัศนคติความเช่ือทางจิตวทิยาและปรัชญาทางศิลปะ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้ นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษารวบรวมข้อมูลทฤษฎี

แนวความคิดของนักปราชญ์ และจิตวิทยาต่างๆ เพื่อท่ีจะช่วยสนับสนุนงานศิลปะให้มีความ

สมบูรณ์ในแนวความคิดมากยิง่ข้ึน 

ปรัชญาว่าด้วยเร่ืองของความฝัน 

คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Jung) นกัจิตวิทยาชาวสวิส ทฤษฏีความฝันของคาร์ล จุง 

บ่งช้ีวา่ “ความฝันเป็นการชดเชยจิตใจ (Compensation Function) เพื่อให้เกิดภาวะของจิตใจ

ท่ีสมบูรณ์”  เช่ือวา่ ความฝันอาจช่วยให้คนเราเติบโต และเขา้ใจในตวัเองมากข้ึน เขาเช่ือวา่

ความฝันจะบ่งบอกทางแกไ้ขปัญหา ท่ีคนเราตอ้งเผชิญในยามต่ืน นอกจากน้ีเขายงัเช่ือว่า
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ความฝันบ่งบอกถึงตวัตนของคนเรา และความสัมพนัธ์ท่ีเรามีต่อผูอ่ื้น ความฝันเป็นการ

แสดงออกท่ีชัดเจนท่ีสุดของจิตใตส้ านึก “ความฝัน” จุงได้เขียนไวว้่า “ เป็นผลผลิตของ

ความไม่ล าเอียง เป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเองของจิตใตส้ านึก ความฝันแสดงให้เราเห็นถึงความ

เป็นจริงของธรรมชาติท่ีไม่ได้ขดัเกลา ” จากการสะท้อนของความฝัน เราก าลงัสะทอ้น

ธรรมชาติขั้นพื้นฐานของเราออกมา หนา้ท่ีโดยทัว่ไปของความฝันคือการคาดหวงัล่วงหนา้

ในจิตใตส้ านึกเพื่อให้เราได้ประสบความส าเร็จในจิตส านึกของอนาคต มนัเหมือนกับ

แบบฝึกหดัเบ้ืองตน้หรือการสเก็ตช์ภาพหรือการวางแบบแปลนหยาบๆไวล่้วงหนา้ บางคร้ัง 

เน้ือหาสาระของสัญลักษณ์ก็วาดเค้าโครงผลสรุปของความขดัแยง้ และเช่ือว่าในความ

พยายามเรียนรู้สาระส าคญัของความฝันนั้น ผูฝั้นควรเกาะติดอยูก่บัความฝัน ไม่ควรปล่อย

ให้มนัไถลไปไกลเกินกวา่ขอบเขตของความเป็นอิสระ ขอบเขตของความเป็นอิสระมกัท า

ให้ผู ้ฝันหลบเล่ียงจุดประสงค์ในการท าความเข้าใจกับความฝันด้วยการน าเร่ืองท่ีไม่

เก่ียวขอ้งเขา้มา การขยายความในเร่ืองของความฝันจึงช่วยให้ผูส้ร้างความสัมพนัธ์กบัความ

ฝันไดอ้ยา่งใกลชิ้ด3 

ซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ประสาทแพทยช์าวออสเตรีย ผูเ้ป็นท่ีรู้จกัใน

ฐานะบิดาแห่งจิตวิเคราะห์  เขาได้วิเคราะห์เร่ืองของความฝันว่าเป็นเร่ืองของความ

ปรารถนาท่ีถูกเก็บซ่อน กดดนัเอาไวใ้นส่วนของจิตใตส้ านึก ท่ีเม่ือจิตส านึกอ่อนแรงลง

ในขณะหลบัก็จะถือโอกาสแสดงออกมาในรูปของความฝัน ซ่ึงจะมาในรูปของสัญลกัษณ์ 

ความปรารถนาท่ีเก็บซ่อนไวก้็จะเป็นความปรารถนาท่ีไม่อาจแสดงออกมาได้ในสภาพ

สังคม ดิบ เป็นส่ิงตอ้งหา้ม เป็นปมใจบางอยา่งของผูฝั้น  

ลกัษณะของความฝันในบทวเิคระห์ของซิกมันต์ ฟรอยด์ 

1.มีลักษณะย่นย่อ (Condensation) น าเอาลกัษณะของส่ิงหน่ึงมารวมกบั

ส่ิงหน่ึงให้เห็นเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีแปลกใหม่ประหลาด เหลวไหล ไร้เหตุผล หรือดู

เหนือจริงหรือไม่เป็นความจริง 

                                                           
3 ศกัดบ์วร, พื้นฐานจติวเิคราะห์ของจุง, (ออนไลน์), พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพฯ, ส านกัพิมพส์มิต,2559), 

220, 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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2.มีลักษณะสับที่ (Displacement) น าเอาส่ิงหน่ึงไปวางไวอี้กท่ีหน่ึงเพื่อ

หนัเหจุดส าคญัหรือเพื่อการปลอมแปลงอ าพราง บิดเบือน 

3.มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ (Symbol) น าเอาส่ิงท่ีใช้แทนความหมายของ

อีกส่ิงหน่ึง ซ่ึงใช้ในการส่ือความหมายหรือแนวความคิดให้เข้าใจไปในทาง

เดียวกนั 

4.มีลักษณะเป็นภาพเร่ืองราว (Dramatization) ท่ีผิดแปลกไปเพราะตวั

แต่งฝัน ปรับแต่งอารมณ์ความคิดของผูฝั้นออกเป็นภาพเร่ืองราวอนัมีลกัษณะเป็น

เร่ืองราวเหมือนละคร เป็นฉากการแสดงบทบาท สีสัน ท่ีอาจเกินจริงหรือแปลก

ประหลาดไปบา้ง แต่จะไม่เกินจริงจนผูฝั้นตกใจต่ืนเสียก่อน 4 

ฟรอยด์เสนอว่า ความฝันไม่ได้เป็นลางสังหรณ์หรือข่าวสารท่ีแจง้เหตุการณ์ล่วงหน้าให้

มนุษยท์ราบดงัเช่นท่ีคนโบราณเช่ือถือ แต่ความฝันเป็นเร่ืองของประสบการณ์ในอดีต เขาน ามโน

ทศัน์เร่ืองจิตไร้ส านึกมาอธิบายอย่างละเอียด เขาเช่ือว่า การท่ีมนุษยเ์รามีความฝัน เป็นหลกัฐาน

แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า จิตไร้ส านึกของมนุษยมี์จริงและท างานอยู่ตลอดเวลาทั้งในยามหลบั

และต่ืน เร่ืองราวหรือเน้ือหาของความฝัน ตามทศันะของเขา ช่วยช้ีให้เราเห็นกระบวนการท างาน

ของจิตไร้ส านึกได ้นอกจากนั้น เขายงัช้ีให้เห็นว่า จิตไร้ส านึกของมนุษยมิ์ได้ท างานภายใตห้ลกั

เหตุผลหรือกฎเกณฑ์ทางตรรกวทิยา ในความฝัน จิตไร้ส านึกของมนุษยอ์าจเสนอความคิดท่ีขดัแยง้

กนัออกมาหรือความคิดเหล่านั้นอาจถูกเสนอออกมาในรูปของสัญลกัษณ์ (Symbol) ซ่ึงเป็นตวัแทน

ของส่ิงอ่ืน เช่น งู อาจเป็นตวัแทนขององคชาตหรืออวยัวะเพศชาย เขาเรียกกระบวนการท่ีสัญลกัษณ์

อนัหน่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงอ่ืนน้ีวา่ “การแทนท่ี”5และเขาเช่ือวา่จิตไร้ส านึกยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบ

แน่นกบัความตอ้งการตามสัญชาติญาณและเซ็กส์6 

 

                                                           
4 Admin, มารู้จกั Sigmund Freud, (ออนไลน)์, เขา้ถึงเม่ือ 17 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก

http://webelongtogeter.exteen.com/20091129/entry-17 
5 ยศ สนัตสมบติั, ฟรอยด์และการพฒันาการของจติวเิคราะห์จากความฝันสู่ทฤษฎสัีงคม, พิมพค์ร้ังท่ี 1 

,(กรุงเทพฯส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2532)33, 
6 เร่ืองเดียวกนั, 36, 

http://webelongtogeter.exteen.com/


9 
 

 
 

ปรัชญาว่าด้วยความย้อนแย้ง 

ปฏิทรรศน์ หรือ พาราด็อกซ์ (Paradox) คือ ประโยคหรือกลุ่มของประโยคท่ีเป็น

จริงอยา่งชดัเจน แต่น าไปสู่ความขดัแยง้ในตวัเอง หรือสถานการณ์ท่ีอยูน่อกความคิดทัว่ไป 

โดยทัว่ไปแล้วอาจเป็นไปได้ว่า ประโยคดงักล่าวน้ีแทจ้ริงแล้วอาจไม่ได้น าไปสู่สภาวะ

ขดัแยง้ ผลลัพธ์ท่ีได้อาจไม่ใช่ข้อขัดแยง้จริง ๆ หรือข้อก าหนดในตอนต้นอาจไม่จริง

หรือไม่สามารถเป็นจริงพร้อมๆกนัได ้ค าวา่ปฏิทรรศน์หรือพาราด็อกซ์  มกัถูกใชแ้ทนท่ีไป

มากบัค าวา่ขอ้ขดัแยง้7  ซ่ึงความยอ้นแยง้ของปรากฏการณ์การรับรู้เกิดข้ึนในตวัผลงานและ

แนวความคิดท่ีวา่ความฝัน ท่ีเป็นสภาวะไร้เหตุผล  เหตุการณ์ ความรู้สึก ส่ิงของท่ีอยูใ่นฝัน

นั้นมีความเช่ือมโยงกับส่ิงของท่ีจะมาสร้างเป็นรูปได้อย่างไร  วตัถุกับความฝันนั้นจะ

เช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งไร  ขา้พเจา้เช่ือวา่สภาวะไร้เหตุผลกบัการมีอยูข่องความฝันเป็นส่ิงท่ีมี

อยู่จริง แมว้่าขณะต่ืนนั้นเราไม่สามารถท่ีจะจบัตอ้งส่ิงต่างๆท่ีอยู่ในความฝันนั้นไดเ้ลยก็

ตาม เราท าได้เพียงเก็บภาพความฝัน และความรู้สึกรับรู้ได้เท่านั้น และความเช่ือมัน่ใน

ความรู้สึกในความฝันนั้นท่ีจะยงัคงอยูก่บัเรา นั้นเป็นส่ิงท่ีท าให้ขา้พเจา้นั้นเลือกส่ิงของท่ีมี

ความเช่ือมโยงในทางความรู้สึกหรือภาพลักษณ์ของวตัถุท่ีมีความเช่ือมโยงกนัระหว่าง

ขา้พเจา้กบัวตัถุ วตัถุเหล่านั้นท่ีเลือกมาถูกน ามาประกอบกนั สร้างรูปใหม่ข้ึนมาโดยไม่ได้

สนใจวา่วตัถุเหล่านั้นจะมีเน้ือหาทางวฒันธรรม ประเพณี ยคุสมยั หรือประโยชน์ใชส้อยมา

ก่อนหนา้น้ีหรือไม่ วตัถุเหล่านั้นถูกน ามาประกอบกนัดว้ยความไม่เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 

ประกอบสร้างเป็นรูปทรงใหม่ท่ีให้ความรู้สึกใหม่  ดูแลว้ไร้จุดเช่ือมโยง ซ่ึงเป็นความรู้สึก

เดียวกนักบัเวลาท่ีขา้พเจา้ฝันคือ ความฝันนั้นมีความประหลาดใจ และดูตดัไปตดัมาไม่

ต่อเน่ืองดูเป็นสภาวะท่ีไร้เหตุผล  ปรากฏการณ์การรับรู้ท่ียอ้นแยง้นั้นเกิดข้ึนคือเราเลือก

วตัถุท่ีมีความเช่ือโยงกบัความรู้สึกของขา้พเจา้และวตัถุแต่กลบัน ามาประกอบกนัดว้ยความ

ไม่เช่ือมโยงของตวัวตัถุกบัวตัถุท่ีอา้งอิงและถูกจดัการมาจากกระบวนการการรับรู้ของ

ความฝัน 

 
                                                           

7 Admin, ปฏิทรรศน์, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 16 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B
8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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อทิธิพลจากทฤษฎต่ีางๆทีเ่กี่ยวข้อง 

ทฤษฎีนิยมจินตนาการ (Imaginationalism Theory) เน้น คุณค่างานศิลปะทางด้าน 

จินตนาการ (Fantasy) ทฤษฎีน้ีให้ค่าของความเป็นศิลปะท่ีการแสดงของมนุษยโ์ดยตรง ศิลปะไม่ได้

เป็นการลอกเลียนแบบส่ิงใดทั้งส้ิน มนัเป็นผลท่ีเกิดจากจินตนาการของมนุษยโ์ดยตรงเกณฑ์ของ

ทฤษฎีน้ีอยูท่ี่ การแสดงออกและจินตนาการ (Creative & Imagination ) ทฤษฎีนิยมจินตนาการ เป็น

การแสดงแนวคิดในการสร้างสรรคศิ์ลปะโดยเนน้ความคิดหรือจินตนาการ งานศิลปะแนวน้ีเนน้ใน

เร่ืองของการจินตนาการหรือบางทีก็เป็นลกัษณะของโลกของจิตใตส้ านึก ท่ีบ่อยคร้ังท่ีศิลปินอธิบาย

ผลงานดว้ยวตัถุท่ีมีลกัษณะเหมือนจริง แต่สร้างความไม่ปกติของความสัมพนัธ์กนัทางวตัถุ ตวัอยา่ง

ของงานศิลปะในรูปแบบน้ีไดแ้ก่งานประเภทลทัธิเหนือจริง (Surrealism) หรืองานท่ีเรียกว่าแบบ

อุดมคติ(Idealism)แนวประเพณี เช่น ศิลปะไทย หรือศิลปะอินเดีย เป็นต้น ซ่ึงอาจถูกจดัอยู่ใน

ประเภทน้ีได้เช่นกนั ซ่ึงการวิจารณ์ศิลปะตามทฤษฎีน้ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินนั้นๆอยา่งลึกซ้ึงดว้ย8 

ลัทธิเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม (Surrealism) ศิลปะถ่ายทอดเร่ืองราวเหนือธรรมชาติ 

ถ่ายทอดส่ิงท่ีอยูใ่นความฝันออกมา วา่กนัวา่ ความฝันนั้นเป็นส่ิงท่ีจริงแทเ้สียยิ่งกว่าความจริง เป็น

สุดยอดของความเป็นจริง เร่ืองราวของการมองความจริงอนัพิสดาร ศิลปินมองเห็นวา่โลกความเป็น

จริงท่ีเห็นอยู่เป็นภาพมายาทั้งหมด เป็นการเคล่ือนไหวของศิลปะแบบหน่ึง ท่ีมีความคิดพอ้งตาม

ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ ท่ีวา่ มนุษยทุ์กคนอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของจิตไร้ส านึก ซ่ึงเราฝังความอยาก

อนัมิไดข้ดัเกลาเอาไว ้จนเกิดท าให้รู้สึกวา่ความป่าเถ่ือนยงัมิไดห้ายไปจากมนุษย ์หากแต่หลบอยูใ่น

ส่วนลึกของจิตใจ  มีความส าคัญอยู่ท่ีการแสดงออกของจิตใต้ส านึกอย่างอิสระ ปราศจากการ

ควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์ จินตนาการ ค่อนขา้งโนม้เอียงไปในทางกามวสิัย และน า

วิธี "การเช่ือมโยงเสรี" (Free Association) เข้ามาใช้กับงานศิลปะโดยท่ีไม่ต้องสนใจเร่ืองเหตุผล

หรือตรรกะความเป็นจริงใดบนโลกทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรคใ์นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือ

โลกทางกายภาพ จุดเด่นของงานเซอร์เรียลิสจะมุ่งเน้นไปท่ี "ความเพอ้ฝันท่ีเหนือความเป็นจริง" 

โดยไดห้ยบิยกเอา "ความบงัเอิญ" (Chance) มาเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างผลงาน ดว้ยแนวคิดท่ีวา่  

                                                           
8 Admin, ทฤษฎทีางสุนทรียศาสตร์(ทฤษฎศิีลปะ), (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 16 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงได้

จาก http://facstaff.swu.ac.th/suchartth/Aesthetic.htm 
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"ทุกสรรพส่ิงท่ีไดม้าพบกนัดว้ยความบงัเอิญจะก่อให้เกิดความหมายบางอยา่ง แมส่ิ้งต่างๆเหล่านั้น

ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์อะไรต่อกนัเลย" หลกัการของเซอเรียลิสม์ คือ จินตนาการเป็นส่วนส าคญัของ

การแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้ส านึก และจิตไร้ส านึกเป็นภาวะของความฝัน ท่ีมีขบวนการ

ต่อเน่ืองกนัซ่ึงน าไปสู่การสร้างสรรคง์านศิลปะได ้9 

 

อทิธิพลจากศิลปกรรม 

 ปัจจุบนัความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นได้แผ่ขยายกวา้งมาก ศิลปะรูปแบบ

ต่างๆ ไม่มีขอบเขตจ ากดัเฉพาะรูปแบบใดแบบหน่ึง ผลงานศิลปะเป็นส่ือท่ีจะแสดงออกมาให้แก่

ผูรั้บสารไดรั้บรู้ 

  

ศิลปกรรมยุคใหม่ 

Automatic drawing การเขียนแบบอตัโนมติั เป็นวธีิการแสดง จิตใตส้ านึก ในการ
วาดภาพอัตโนมัติ  มือจะท างานผสานกับจิตใต้ส านึก  และความบังเอิญในการท า
เคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ ภาพวาดส่วนใหญ่จะถูกปลดปล่อยจากการควบคุมท่ีมีเหตุผล 
ดงันั้นการวาดภาพท่ีผลิตอาจเป็นส่วนหน่ึงของจิตใตส้ านึกและอาจเปิดเผยบางส่ิงบางอยา่ง
เก่ียวกับ จิตใจ ซ่ึงอาจถูกจ ากัดไว้10ซ่ึงการเขียนแบบอตัโนมติัน้ีมีผลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ในรูปแบบของการเขียนจากสภาวะความรู้สึกภายใน จากจิตใต้
ส านึก 

                                                           
9 Admin,ลทัธิเซอร์เรียลลสิม์(Surrealism), (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 16 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก

https://www.clipmass.com/story/32704 
10Admin, Automatic drawing, (ออนไลน์), เขา้เม่ือ 18 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก

https://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_automatism 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Subconscious&usg=ALkJrhhDcjONICEDYhHPTx0tPa94QmzUPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Drawing&usg=ALkJrhjsLMvjtDuBj_QHqM1CLlihbW5C2g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hand&usg=ALkJrhjyb7usXaF0ED0CMXSfhZ29f7hrhw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rationality&usg=ALkJrhhImfSNdgEbw7_d0Y-aaRjzUmqfZA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Psyche_(psychology)&usg=ALkJrhhH5yXhTVbP3G_cxSmJDEX3FoQEWQ
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ภาพที ่1 ภาพผลงาน Automatic Drawing, 1924, André Masson  
ท่ีมา : Admin,ภาพ Automatic drawing เขา้เม่ือ 18 ธนัวาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก
https://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_automatism 

 

ลทัธินาอีฟ หรือ แนฟว์ (Naive) เป็นลทัธิท่ีแสดงออกทางศิลปะแบบขาดหลกัวิชา
ในเชิงช่าง แต่เต็มไปดว้ยความตั้งใจท่ีจะวาดให้เหมือนจริงมากท่ีสุด เน้ือหาเร่ืองราวลว้น
สะทอ้นให้เห็นภาพธรรมชาติท่ีถูกดดัแปลงไปตามความตอ้งการของจิตรกร มีลกัษณะและ
รูปแบบเฉพาะตน เนน้อารมณ์ความรู้สึกต่อวถีิแห่งธรรมชาติ มีรายละเอียดในภาพมาก11ซ่ึง
บางคร้ังก็ไร้เร่ืองราว ดูคล้ายศิลปะเด็ก ไร้มายา ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการและ
ความรู้สึกส่วนตน ลกัษณะของเส้นมีความอิสระ ซ่ึงลทัธิน้ีมีอิทธิพลในการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะของข้าพเจ้าในรูปแบบของการเขียนจากสภาพวะไร้ความเหมือนจริง เขียนจาก
ความรู้สึกแห่งการจินตนาการและความรู้สึกลึกๆภายในจิตใจของตน  

ดาดา (Dada) หรือ คติดาดา (Dadaism) เป็นลทัธิหรือกระแสความเคล่ือนไหวทาง

ศิลปะท่ีเกิดข้ึนในช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 โดยมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัศิลปะใน

ลทัธิเหนือจริง (Surrealism) ลกัษณะโดยรวมของกลุ่มดาดานั้นจะมีน ้ าหนกัไปในแนวทาง

                                                           
11Admin, ประวตัศิาสตร์ศิลปะสากล, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 18 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก

https://artdsr.wordpress.com  

https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Masson
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://artdsr.wordpress.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5/
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ต่อตา้นสังคมและกฎเกณฑ์ความงามของศิลปะแบบเดิมๆ ซ่ึงเคยเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

กล่าวไดว้า่ ดาดาใชศิ้ลปะเป็นเคร่ืองมือในการกบฏต่อทุกส่ิงท่ีเคยมีมาในอดีต12 

อีกหน่ึงวธีิสร้างสรรคผ์ลงานท่ีน่าสนใจของดาดาอิสมคื์อการน าเอา"วัตถุประกอบ

ส าเร็จ" (Ready Made) มาปรับแต่ง หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้สามารถสัมผสักบัอีก

มุมมองหน่ึงทางศิลปะ ซ่ึงมีแนวคิดท่ีวา่ วตัถุแวดลอ้มท่ีเราพบเห็นกนัอยูเ่ป็นสามญัธรรมดา

ทุกส่ิงลว้นแลว้แต่มีคุณค่าในทางความคิดในแง่ของการผลิตและใช้สอย โดยการพบเห็น

ธรรมดาอาจไม่สามารถพบคุณค่าทางศิลปะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี หากมีการจดัวางดดัแปลงเติมแต่ง

แนวคิดให้มีลกัษณะแปลกแยกออกไปจะสามารถบงัเกิดเป็นศิลปะท่ีสุดแสนวิเศษได้13ซ่ึง

ศิลปะลทัธิดาดานั้นไดมี้อิทธิพลในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ในรูปแบบของการใช้

วสัดุประกอบส าเร็จ (Ready Made) มาประกอบสร้างกนัสองช้ินข้ึนไป เป็นวสัดุใหม่ โดย

ไม่ค  านึงถึงประโยชน์ของตวัวสัดุเดิม แสดงออกตามความรู้สึกภายใน ความพึงพอใจของ

ขา้พเจา้ 

ศิลปะส่ือผสม (Mixed Media Art) เป็นผลงานท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนโดยใช้
เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางดา้นทศันศิลป์หลายๆ แขวงมาผสมผสานท าใหเ้กิดผลงาน
ท่ีอยูใ่นช้ินเดียวกนั เนน้หลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจของ
ผูส้ร้าง ซ่ึงวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างผลงานส่ือผสมสามารถหาไดจ้ากวสัดุธรรมชาติและวสัดุ
ส าเร็จรูป ซ่ึงศิลปะส่ือผสมนั้นมีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจา้ใน
รูปแบบของการเขียนลายเส้นสองมิติลงบนวตัถุสามมิติท่ีประกอบสร้างข้ึนมาใหม่ 

 

 

 

                                                           
12 Admin, dada, (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 16 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2 
13 Admin, ลทัธิดาดา, (ออนไลน์), เขา้เม่ือ 16 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://moontonerecords.weebly.com/articles/dada 
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อทิธิพลจากศิลปิน 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปินท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบ ทั้ง
แนวความคิด การท างานศิลปะ สตูดิโอ รวมทั้งการใชชี้วติ 

 

ภาพที ่2 ภาพผลงาน The Hunter (catalan landscape), 1924, Joan Miro. 
ท่ีมา :Admin,ภาพ The Hunter (catalan landscape)เขา้เม่ือ 18 ธนัวาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก
https://www.moma.org/learn/moma_learning/joan-miro-the-hunter-catalan-landscape-
montroig-july-1923-winter-1924-2 
 

ชูอัน มีโร Joan Miro หรือ โคอนั มีโร, ชูอนั มีโร อี เฟร์รา (คาตาลนั: Joan Miró i Ferrà) 
เป็นจิตรกรและประติมากรชาวคาตาลนั ประเทศสเปน ในสกุลศิลปะลทัธิเหนือจริง (surrealism) 
ภาพของเขาท่ีแสดงความเคล่ือนไหวไปมาอยา่งน่าประหลาดนั้น เขาท าข้ึนจากความเคล่ือนไหวของ
ลายเส้นท่ีพนักนัชุลมุนและความสวา่งสดใสของสี ภาพของมีโรเป็นการแปลส่ิงมหัศจรรย ์ซ่ึงเป็น
ความแทจ้ริงท่ีพบใหม่น้ี มีความเป็นอยูอ่ย่างเหมาะสมดีแทที้เดียว เพราะโดยขอ้เท็จจริงแลว้ ความ
แทจ้ริงใหม่น้ี ไม่สามารถจะจบัเอาเป็นค าพูด ความคิด หรือภาพให้สมบูรณ์แบบไดเ้ลย ศิลปินลทัธิ
เหนือจริงและศิลปินเอกของศิลปะนามธรรมผูน้ี้ไดพ้ฒันามาเป็นแบบอยา่งศิลปะส่วนตวัอยา่งเต็มท่ี 
กลายเป็นผลงานท่ีสีสันอุดมสมบูรณ์ โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากคนัดินสกี อาร์พ และเคล ผลงานของ
เขาเผยให้เห็นภาษาเชิงกวีนิพนธ์ มีโรไดรั้บการยอมรับว่ามีเอกลกัษณ์ในการถ่ายทอดวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ออกมาเป็นภาพวาดไดอ้ย่างลงตวัและงดงาม ร่วมพิสูจน์ภาพเขียนแนวเหนือจริงท่ีฉีกจาก
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กรอบและกฎเกณฑเ์ดิม ๆ ผลงานจิตรกรรมของมีโรท่ีสร้างข้ึนหลงัคริสตท์ศวรรษ 1920 เขาตดัทอน
รูปทรงธรรมชาติออกไป เหลือเพียงรูปสัญลกัษณ์ท่ีอาจแทนค่าดว้ยรูปทรงเรขาคณิตหรือสีท่ีเรียบ ๆ 
โดยน ามาจดัวางเป็นองคป์ระกอบอยา่งง่ายๆ ดงันั้นผลงานจิตรกรรมของมีโรจึงมีลกัษณะเฉพาะตน
ท่ีต่างไปจากจิตรกรลทัธิเหนือจริงคนอ่ืนๆ ท่ียงัอาศยัรูปทรงของธรรมชาติเป็นส่ือ อย่างไรก็ตาม 
ผลงานศิลปะของมีโรโดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมไดรั้บการยอมรับว่ามีคุณค่าสูงและมีความโดด
เด่น14  

 

 

ภาพที ่3 ภาพหอ้งท างานของมิโร Miro’s studio  
ท่ีมา: Admin, Miro’s studioเขา้เม่ือ 19 ธนัวาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้ากhttps://www.we-
heart.com/2015/11/19/joan-miro-studio-london-exhibition/ 

 

ขา้พเจา้มีความช่ืนชอบศิลปิน ชูอนั มีโร ทั้ งการรักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและ
ทศันะคติท่ีละเอียดอ่อน  มีโรไดมี้ความคิดและการให้ความส าคญักบัพื้นท่ีวา่งและวตัถุ มองวา่พื้นท่ี

                                                           
14 Admim, Joan Miró i Ferrà :โคอนั มโีร Surrealismจติรกรเอกชาวสเปนในสกลุศิลปะลทัธิเหนือจริง, 

(ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือ 18 ธนัวาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=soubirous&month=10- 2007&date=11&group=4&gblog=25 

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=soubirous&month=10-
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วา่งนั้นมีความหมาย พื้นท่ีวา่งนั้นมีตวัตน สัมผสัไดถึ้งความวา่งเปล่า จบัตอ้งไดใ้นฐานะของท่ีวา่ง
เปล่า ถา้ไม่มีท่ีวา่งก็ไม่มีวตัถุ และการถ่ายทอดลกัษณะของเส้นท่ีอิสระ หรือ รูปทรงเลขาคณิตต่างๆ 
การสร้างสัญลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีตนเองเขา้ใจถึงความหมายท่ีแทจ้ริงของตวัสัญลกัษณ์นั้นๆ และการ
แสดงถึงมีตวัตนของความฝันความคิดถึงของธรรมชาติบา้นเกิด หุ่นกระบอกในวยัเด็ก ลูกโป่ง มีโร
เขียนดว้ยความฝันความค านึงหาถึงวยัเด็กหรือสภาพแวดลอ้มภายในจิตใตส้ านึกท่ีกลัน่กรองออกมา
เป็นงานศิลปะ ซ่ึงผลงานของขา้พเจา้มีการเขียนลายเส้นลงไปบนวตัถุลายเส้นของขา้พเจา้นั้นไดรั้บ
อิทธิพลจากมีโร ในการเขียนลายเส้นแบบเด็ก เขียนสัญลกัษณ์เฉพาะ และการเห็นความส าคญัของ
พื้นท่ีวา่ง  

 
ภาพที4่  ภาพผลงาน The Gift, 1958, Man Ray.  

ท่ีมา :Admin, The Gift, .Man Ray, เขา้เม่ือ 19 ธนัวาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 
https://smarthistory.org/man-ray-the-gift/  

 แมน เรย์ ศิลปินชาวอเมริกนั ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานช้ินส าคญัของ Man Ray เป็นรูปทรง

ของส่ิงของในชีวิตประจ าวนัอยา่งเตารีด แต่ประโยชน์และการใชส้อยของเตารีดถูกโยนทิ้งไป กลาย

มาเป็นรูปลักษณ์เตารีดท่ีดูก้าวร้าว รุนแรง ด้วยการใส่แถวแนวตะปูแหลมลงไป ท าให้เปล่ียน

ความหมายการกระท าของตวัวตัถุออกไป เตารีดมีหน้าท่ีรีดผา้ให้เรียบ การน าตะปูไปติดท่ีเตารีด

โดยถา้น าไปรีดก็จะท าให้ผา้นั้นขาด เป็นการประกอบของวตัถุท่ีท าให้เกิดความหมายใหม่ ขา้พเจา้

ช่ืนชอบและสนใจผลงานของ แมน เรย ์ในดา้นรูปแบบการประกอบของวตัถุแต่ละชนิดนั้นท่ีน ามา

ประกอบกนัลว้นก่อให้เกิดความหมายใหม่ๆ มีความน่าสนใจ กระตุน้การคิด และแฝงไปดว้ยตลก

ร้าย ซ่ึงการสร้างสรรคง์านของขา้พเจา้นั้นก็เป็นการประกอบกนัของวตัถุเช่นเดียวกนั 

https://smarthistory.org/man-
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94
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ภาพที ่5  ภาพผลงาน Indestructible Object, 1923, remade 1933, Man Ray. 
ท่ีมา:Admin, Indestructible Object เขา้เม่ือ 19 ธนัวาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/man-ray-indestructible-object-t07614 

 
 
 
 

 

ภาพที ่6 ภาพผลงาน Emak Bakia . 1926, remade 1970, Man Ray 
ท่ีมา: Admin, Emak Bakia เขา้ถึงเม่ือ19 ธนัวาคม 2560 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/man-ray-emak-bakia-t0795

 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/man-ray-indestructible-object-t07614
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บทที ่3 

การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ 

 

 ผลงานการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้นั้นเป็นประสบการณ์ทางความฝัน ความรู้สึกภายในและ

จินตนาการส่วนตวั แสดงออกในรูปแบบการบนัทึกภาพความฝัน เป็นภาพในอุดมคติส่วนตน 

ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบลายเส้นจิตรกรรมสองมิติบนวตัถุท่ีประกอบข้ึนมาใหม่ การสร้างสรรค์

ผลงานของขา้พเจา้นั้นไม่มีความแน่นอน เพราะเกิดจากการรับรู้จากความฝันและจินตนาการต่อจาก

ความฝันเป็นส่วนใหญ่เปล่ียนแปลงไปตามเหตุปัจจยัทาง อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก จากความฝัน

ของคืนนั้นๆ และความรู้สึกเก่ียวกบัความพึงพอใจกบัวตัถุท่ีน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน ลกัษณะงานจึง

มีการปรับเปล่ียนไปตามลกัษณะทางกายภาพของวตัถุ แต่ยงัคงอยูใ่นรูปแบบของการประกอบสร้าง

ของวตัถุ วสัดุ ตามความอิสระทางดา้นจินตนาการและความรู้สึกภายใน 

 

1.ขั้นตอนการค้นคว้าหาข้อมูล 

ข้อมูลทางประสบการณ์ส่วนตน การคน้ควา้หาขอ้มูลของขา้พเจา้ เกิดจากความฝันในแต่ละ

คืน ขอ้มูลและประสบการณ์ความฝันนั้น เป็นเร่ืองของความปรารถนาท่ีถูกเก็บซ่อน กดดนัเอาไวใ้น

ส่วนของจิตใต้ส านึก ความฝันแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นจริงของธรรมชาติท่ีไม่ได้ขัดเกลา  

บางคร้ังก็เป็นความฝันก็เป็นฝันท่ีไร้สาเหตุ มีความเน้ือหาของความฝันท่ีแสดงออกมานั้นมกัจะมี

เน้ือหาท่ีซ้อนเร้นอยู่ มีสัญลกัษณ์ท่ีแอบแผง และการกระท าท่ีผิดแปลกไปจากเดิม บางตอนก็ขาด

หายไป แล้วถูกตดัต่อไปกบัอยู่กบัอีกตอนหน่ึงอย่างไร้จุดเช่ือมโยง รูปแบบท่ีแน่นอนชัดเจนใน

ความจริงนั้น เม่ือปรากฏในฝันมนัก็แปรเปล่ียนไป  วตัถุในฝันนั้นอาจจะดูแปลกๆเหนือจริงแต่ก็

ยงัคงมีความเสมือนจริงปะบนอยูใ่นฝัน ถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง การตั้งอยู่ท่ีผิดท่ีผิดทาง 

อาจจะเป็นเร่ืองของสภาวะไร้แรงโนม้ถ่วงในความฝันท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุและกาลเวลาจึงท าให้สภาพ

ของวตัถุนั้นๆไดผ้ิดแปลกไปจากเดิม  จึงไดส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีแสดงออกมาในรูปแบบท่ีฟุ้ง

ฝันเขียนลายเส้นแบบทั้งท่ีเกิดจากจิตส านึกและจิตไร้ส านึก ค าพูด บทสนทนาของเรากบัความฝัน



19 
 

 
 

บกกวีส่วนตวั การตั้งค  าถามเก่ียวกบัเหตุการณ์ของความฝัน ในขณะเดียวกนัไดเ้กิดการตั้งค  าถาม

เก่ียวกบัปรากฏการณ์ความยอ้นแยง้ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเหนือการควบคุม ลงไปบนวตัถุท่ีขา้พเจา้ประกอบ

ใหม่แบบไม่เช่ือมโยงกนัวตัถุท่ีดูขดัแยง้กนัจบัเขา้มาอยู่ดว้ยกนัดว้ยความพึงพอใจ  ส่ิงเหล่าน้ีเป็น

ขอ้มูลส่วนใหญ่ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลทางเอกสาร ผลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ มีท่ีมาและแรงบนัดาลใจจากความฝัน

ของตนเอง การศึกษาขอ้มูลของนกัปรัชญาต่างๆท่ีไดร้ะบุถึงเร่ืองของความฝันและอธิบายลกัษณะ

ของความฝันจ าแนกความฝัน รวมถึงการถอดความหมายของสัญลษัณ์ท่ีเกิดข้ึนในความฝัน และการ

ส ารวจความฝันของคนในสมยัเก่า และรวบรวมกลายเป็นบทสรุปของทฤษฎีเก่ียวกบัความฝันของ

นกัปรัชญาแต่ละบุคคล นักปรัชญา 2 คนท่ีขา้พเจา้ได้ศึกษา อ่านบทวิเคราะห์ของเขา คือคาร์ล จุง

และ ซิกมนัต ์ฟรอยด ์และปรัชญาวา่ดว้ยความยอ้นแยง้ ปฏิทรรศน์ หรือ พาราด็อกซ์ การอ่านทฤษฎี

เหล่าน้ีไดเ้ปิดทศันะคติ ความคิดและจินตนาการ ในการสร้างสรรคง์านศิลปะและท าให้ความคิด

ของขา้พเจา้เป็นท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

2.ขั้นตอนการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

ผลงานศิลปะของขา้พเจา้แสดงถึงการประกอบกนัของวตัถุ และลายเส้นท่ีแสดงตวัลงบน

วตัถุ แสดงออกผา่นกระบวนการทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึกพึงพอใจ ผสานรวมกนัเป็นผลงาน

ศิลปะ โดยมีรูปแบบองคป์ระกอบทางทศันศิลป์และทศันธาตุเป็นส่วนผสมท าให้ผลงานศิลปะเกิด

ความสมบูรณ์ในทางความรู้สึกของขา้พเจา้ 

องค์ประกอบทางศิลปะ  หมายถึง ศิลปะท่ีมนษุย์สร้าง ข้ึนเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ 

ความรู้สึก ความคิดหรือ ความงาม ซ่ึงประกอบด้วย ส่วนท่ีมนษุย์สร้างข้ึนและส่วนท่ีเป็นการ

แสดงออกอนัเป็นผลท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวตัถุ 15องคป์ระกอบศิลป์ท่ีปรากฏในผลงานศิลปะของ

ขา้พเจา้ มีรูปแบบของวตัถุท่ีประกอบสร้างข้ึนมาจากส่ิงของท่ีมีความเก่ียวโยงกบัขา้พเจา้ ท่ีไดรั้บ

แรงบนัดาลใจมาจากความฝัน ลกัษณะทางกายภาพของวตัถุส าเร็จรูปท่ีมาประกอบกนันั้นมีลกัษณะ

แตกต่างกนั เช่น ฟองน ้ าลา้งจาน ประกอบกบั เข็มหมุด และ ลูกบิดประตู ประกอบสร้างเป็นวตัถุ

ใหม่  โดยการประกอบกนัข้ึนมาใหม่นั้นไดถู้กประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งไม่ถาวร ไม่แน่นอน และ
                                                           

15ชลูด น่ิมเสมอ, องคป์ระกอบของศิลปะ, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพอ์มรินทร์)2553, 
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เป็นอิสระ เช่น การวางทบัซ้อน สวม ผูก เสียบ หนีบ จากนั้นการเขียนลายเส้นลงบนวตัถุ เป็นการ

เขียนแบบอัตโนมัติ เขียนไปเล่ือยๆ ตามความรู้สึก ตามความคิดถึงเหตุการณ์ในฝัน เขียนจาก

จิตส านึกและจิตไร้ส านึก เขียนเป็นตวัอกัษร เป็นบทกวีส่วนตวั จดัวางลงบนโต๊ะ วางตามความ

เป็นไปของความรู้สึก บา้งก็วางทบักนั วางใกลก้นั หรือ ท าหล่นลงไปท่ีพื้น จดัวางแบบอิสระ เกิด

พื้นท่ีวา่งรอบวตัถุท่ีใหค้วามรู้สึกแตกต่างกนัไป 

รูปทรง ในงานศิลปะของขา้พเจา้นั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เกิดจากการประกอบกนัของ

วตัถุท่ีต่างชนิดกนั รูปทรงจึงไม่ซ ้ ากนั  ประกอบสร้างข้ึนมาใหม่โดยไม่ไดค้  านึงถึงความหมายเดิม

ของตวัวตัถุ  วตัถุท่ีประกอบกนันั้นไม่ใช่วตัถุประเภทเดียวกนัแต่ประกอบกนัไดอ้ย่างลงตวั จาก

ความเฉพาะตวัของตวัวตัถุเองในความรู้สึกของตวัขา้พเจา้ การท่ีขา้พเจา้ประกอบวตัถุท่ีต่างกนันั้น

เช่ือมโยงมาจากลกัษณะของความฝันท่ีไม่มีความเช่ือมโยงกนั การตดัต่ออยา่งไม่สมเหตุสมผลและ

การคาดไม่ถึง  

เส้น งานศิลปะของขา้พเจา้นั้นไดใ้ชก้ารเขียนเส้นลงไปบนวตัถุท่ีประกอบสร้างข้ึนมาใหม่ 

โดยเส้นท่ีแสดงตวัลงบนวตัถุนั้น เป็นเส้นอิสระ เขียนแบบเส้นอตัโนมติั เกิดจากการท างานของมือ

ผสานกบัจิตใตส้ านึก แบบเดียวกบัการท างานของการฝันและเส้นท่ีเกิดจากจิตส านึกท่ีท างานขณะ

ต่ืน คือการท่ีขา้พเจา้ไดจ้ดจ าฝัน ทบทวนเร่ืองราว ไดเ้กิดการตั้งค  าถามเก่ียวกบัความฝัน เป็นอารมณ์

ความรู้สึกท่ีอยากจะถ่ายทอดออกมาผา่นเส้น เป็นเหมือนการบนัทึกความรู้สึกของเราผา่นเส้นลงบน

วตัถุ 

พื้นที่ว่าง พื้นท่ีว่างในงานศิลปะของขา้พเจา้นั้นเกิดจากวตัถุ ระยะห่างของการจดัวางวตัถุ

นั้นย่อมมีผลต่อพื้นท่ีวา่งและอารมณ์ความรู้สึก พื้นท่ีวา่งโดยรอบของช้ินงานแต่ละช้ินนั้นแตกต่าง

กนั ช้ินงานหลายช้ินติดกนั ทบัซ้อนกนั จนเกิดพื้นท่ีวา่งเพียงเล็กนั้นก่อให้เกิดความอึกอดั วุน่วาย  

บางช้ินแยกตวัออกมาไม่สนใจช้ินรอบขา้งนั้นไดใ้ห้อารมณ์ท่ีแตกต่าง พื้นท่ีว่างในงานศิลปะของ

ขา้พเจา้นั้นไดร้ะบุถึงอารมณ์ความรู้และความสัมพนัธ์ระหวา่งงานช้ินหน่ึงกบังานอีกช้ินหน่ึง  
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3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  

ขั้นตอนการร่างผลงาน สมุดบนัทึก การสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้นั้นเร่ิมจากการจดจ า 
จดบนัทึกความฝันท่ีผา่นการทบทวน เป็นรูปแบบของภาพวาดหรือตวัอกัษร แบบคร่าวๆ หรือส่ิงท่ี
ขา้พเจา้รู้สึกนึกคิด รวบรวมเป็นขอ้มูลทางความคิด  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ดูขอ้มูลท่ีจดบนัทึก อ่านทบทวน วเิคราะห์  

2. หาวตัถุท่ีอยูใ่นบา้น ท่ีขา้พเจา้เห็นสมควร และพึงพอใจ หรือวตัถุตกเก็บ  

3. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการสร้างสรรคผ์ลงาน วตัถุต่างๆ ปากาเขียนลายเส้นแบบ
กนัน ้า  

4. ประกอบวตัถุท่ีไดเ้ก็บรวมรวมเอาไว ้ตามความรู้สึกและความบงัเอิญท่ีลงตวั
ของวตัถุ 

5. น าปากากนัน ้าเขียนลายเส้นจิตส านึกและจิตไร้ส านึกลงบนวตัถุท่ีประกอบสร้าง
ข้ึน 

6. จดัวางผลงานท่ีประกอบสร้างอยา่งสมบูรณ์ในแบบของขา้พเจา้ลงบนโตะ๊ตาม
สัญชาติญาณ 



22 
 

 
 

 

ภาพที ่7 ภาพขอ้มูลในสมุดบนัทึก 

 

 

 

ภาพที ่8 ภาพวสัดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
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ภาพที ่9 ภาพการน าวสัดุมาประกอบสร้างข้ึนมาใหม่ 

 

 

 

ภาพที ่10 ภาพการน าวสัดุมาประกอบสร้างข้ึนมาใหม่ 
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ภาพที ่11 ภาพผลงานเขียนลายเส้นลงบนวสัดุท่ีประกอบสร้างสมบูรณ์ 

 

 

 

ภาพที ่12 ภาพผลงานเขียนลายเส้นลงบนวสัดุท่ีประกอบสร้างสมบูรณ์ 
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ภาพที ่13 ภาพผลงานเขียนลายเส้นลงบนวสัดุท่ีประกอบสร้างสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่14 ภาพผลงานเขียนลายเส้นลงบนวสัดุท่ีประกอบสร้างสมบูรณ์ 
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ภาพที ่15 ภาพผลงานเขียนลายเส้นลงบนวสัดุท่ีประกอบสร้างสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 

การด าเนินการสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานศิลปนิพนธ์  

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ได้มีการสร้างสรรค์ พัฒนาทั้ งรูปแบบ วิธีการสร้างสรรค ์
กระบวนการคิด และแนวความคิด ท่ี เก่ียวข้องกับความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้า ผนวกกับ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บรู้ สัมผสัโดยตรง ถ่ายทอดออกมาผา่นการสร้างสรรคใ์นผลงานทางศิลปะ ท่ีมี
รูปแบบวตัถุ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นได้มีการปรับเปล่ียน ทดลอง รูปแบบ เทคนิค 
วธีิการ จนเกิดการพฒันา  ไดพ้บเทคนิคและรูปแบบท่ีแสดงออก ถ่ายทอดไดน่้าสนใจ  จนเกิดความ
พึงพอใจ จึงสรุปยอดความคิด รวบรวมขอ้มูล  คน้หาแรงบนัดาลใจ และเร่ิมต้นสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ   

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะไดพ้บปัญหาในเร่ืองการหา รูปแบบ เทคนิคท่ีจะแสดงออกมา
ได้อย่างลงตัวและเข้ากับแนวความคิด อีกทั้ งการหาข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อท่ีจะมาสนับสนุน
แนวความคิด โดยการด าเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะท่ีหน่ึง
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  และระยะท่ีสองผลงานศิลปนิพนธ์   

ผลงานในระยะแรกและในระยะท่ีสองได้มีการพฒันาเปล่ียนรูปแบบของลักษณะผลงาน
และความคิด ซ่ึงเกิดจากกระบวนการทบทวนทดลองและการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน ท าให้ระยะท่ีสอง
และผลงานศิลปนิพนธ์มีการเพิ่มเติมทางเทคนิคท่ีหลากหลายข้ึน รูปแบบของงานท่ีมีความน่าสนใจ
มากข้ึน กระบวนการคิดและแนวความคิดชดัเจนจากการศึกษารวบรวมขอ้มูล กระชบั และชดัเจน 
เพื่อเช่ือมโยงกบัรูปแบบของงานท่ีเป็นวตัถุส่ือสารออกมาไดต้รงกบัแนวความคิด รวมทั้งรูปแบบ
การน าเสนอ 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  ระยะที ่1 

 เป็นระยะแรกในการทดลองคน้หารูปแบบ เทคนิค และแนวความคิดท่ีสนใจท าให้ไดต้น้
พบรูปแบบงานท่ีตนเองสนใจและอยากท่ีจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ จึงเร่ิมท่ีจะ
ทดลองสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบวตัถุคร้ังแรกอยา่งจริงจงั ไดมี้การรวบรวมส่ิงของต่างๆในบา้น 
มาจดัวาง และเร่ิมท่ีจะเขียนลายเส้นอิสระ ฉับพลนั ลงบนวตัถุ ท าใหรู้้สึกสนุกและต่ืนเตน้กบัการได้
สร้างสรรคแ์ละทดลองผลงานเป็นอยา่งมาก  โดยผลงานในระยะน้ีจะเป็นการจดัวางวตัถุ แบบอิสระ 
ไม่มีกฎเกณฑใ์ดๆ แต่ก็มีปัญหาและส่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมทั้ง รูปแบบ การท าความเขา้ใจในวตัถุ 
การน าเสนอวตัถุให้มีความน่าสนใจมากข้ึน และการถ่ายทอดแนวความคิดท่ีว่าดว้ยเร่ืองของความ
ฝันลงบนวตัถุอยา่งไรใหเ้กิดความเช่ือมโยงกบัรูปแบบ  

 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที ่2  

 เป็นระยะท่ีเร่ิมเขา้ใจรูปแบบของงานตนเองมากข้ึน และคน้พบตวัตน เขา้ใจความรู้สึกของ
ตนเอง การคดัสรรวตัถุต่างๆท่ีตรงกบัความรู้สึกภายใน วตัถุมีความหลากหลาย มีการทดลองน าวตัถุ
ท่ีต่างชนิดการมาประกอบกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีต่างออกไปจากเดิม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะท้อน
แนวความคิดและสภาวะความฝัน ความรู้สึก  ลายเส้นอิสระท่ีถูกถ่ายทอดลงบนวตัถุ มีการเขียน
บทความ ความรู้สึกฉับพลนั ขณะท างานและความรู้สึกจากความฝัน ท าให้การถ่ายทอดเร่ืองราว 
หรือสภาวะต่างๆ ตามแนวความคิดไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 

การสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ในหัวขอ้ “ความฝันกบัการประกอบสร้าง” ได้พฒันา 
แกไ้ขและปรับปรุง จนมีรูปแบบท่ีชดัเจนและสามารถถ่ายทอดความเป็นตวัตน ความรู้สึกต่างๆ ท่ีมี 
ไดอ้ย่างเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจ กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ไดอ้ยู่ในรูปแบบของวตัถุท่ี
เป็นบนัทึกเร่ืองราวต่างๆตามความรู้สึกความเป็นไปของความฝัน ค านิยามของความฝันส่วนตวั 
หรือส่ิงท่ีรู้ท่ีรู้สึก สภาวะต่างๆ ภายในจิตใจ ท่ีถ่ายทอดออกมาจากจิตไร้ส าสึก จิตส านึก สัญชาติ
ญาณจากประสบการณ์ การตั้งค  าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีต่างออกไป ความยอ้นแยง้ของปรากฏการณ์การ
รับรู้ของมนุษย ์ ความฟุ้งฝันในยามหลับใหล คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากจิตใตส้ านึกของเรา ก็ไปสู่การ
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ทบทวนประสบการณ์ของแต่ละคนหรือสร้างความทะเยอทะยานใหแ้ก่เราในโลกแห่งความเป็นจริง 
ปรากฏการณ์น้ี คือแรงบนัดาลใจท่ีพยายามจะถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะท่ีอาศยัสถานการณ์ไร้
เหตุผล สร้างสรรค์กลุ่มรูปทรงอิสระ ท่ีประกอบข้ึนจากส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตขา้พเจา้ 
วตัถุจริงจะถูกน ามาเช่ือมโยงกันและกันเป็นรูปร่างใหม่  การประกอบกันข้ึนใหม่ของวตัถุ
หลากหลายชนิดจะใชท่ี้มาจากเร่ืองราวในบนัทึกความทรงจ าจากความฝันของขา้พเจา้ในแต่ละวนั 
เพื่อใหรู้ปทรงเหล่านั้นส่ือสารและพรรณนาถึงสภาวะการรวมตวัของความเป็นจริงกบัภาพเลือนราง
จากจิตใตส้ านึกเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 

ภาพรวมผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที ่1 

 
 

ภาพที ่16 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 1 
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ภาพที ่17 ภาพรายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 1 
 

 
 

ภาพที ่18 ภาพรายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 1  
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ภาพที ่19 ภาพรายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 1  
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ภาพรวมผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที ่2 
 

 

ภาพที ่20 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 2 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่21 ภาพรายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 2 
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ภาพที ่22 ภาพรายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 2 

 

 

ภาพที ่23 ภาพรายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะท่ี 2 
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ภาพที ่24 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 

 

ภาพที ่25 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที ่26 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 

 

 

ภาพที ่27 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที ่28 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 

 

 

ภาพที ่29 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที ่30 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
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บทที ่5 

บทสรุป 

 

ผลงานสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ชุดน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อแสดงถึงประสบการณ์ภายในจิตใจของ
ตนเอง ท่ีแสดงออกถึงการเช่ือมโยงระหว่างความคิดขณะต่ืนกับความฟุ้งฝัน ผลงานศิลปะของ
ขา้พเจา้เป็นเสมือนการสร้างภาพทดแทนของความรู้สึก ภาวะความมีอยู่ของจิตใตส้ านึกดว้ยวตัถุ
ส่ิงของทัว่ไป การสร้างสรรคน์ั้นตอ้งศึกษากลวิธีทางศิลปะและความเป็นไปไดใ้นการแสดงออกท่ี
ยอ้นแยง้เชิงตรรกะ 

การสร้างสรรคผ์ลงานนั้นเร่ิมมาจากความสนใจ ช่ืนชอบ และหลงใหลในความฝัน เกิดการ
ตั้งค  าถามมากมายถึงความไร้เหตุผลของความฝัน ความไม่เสถียรในโลกของความเป็นจริงท่ีเราไม่
สามารถควบคุมได ้นั้นคือเสน่ห์ของความฝันท่ีเป็นแรงจูงใจส าคญัในการสร้างสรรค์ รวมทั้งการ
สร้างงานนั้นไดเ้ป็นเสมือนบนัทึกเร่ืองราวความฝันความรู้สึกต่างๆของขา้พเจา้เก็บไวล้งบนวตัถุ 

จากการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะตลอดจนการเขียนวิเคราะห์ การศึกษาและการ
ปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาและการสร้างสรรค์งานอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัค าแนะน าของท่านอาจารย์
ท่ีปรึกษาและเหล่าคณาจารย์ในภาควิชาศิลปไทย ท าให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในการสร้างสรรค์
ผลงาน วิธีการคิดต่างๆท่ีละเอียดลึกซ้ึง การแสดงออกในทางศิลปะ การสะทอ้นตวัตนออกมาใน
ผลงาน ท าให้เกิดการพฒันาการสร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบผลงานศิลปะมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน  
ผลงานศิลปนิพนธ์จึงมีความสมบูรณ์และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ขา้พเจา้  
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