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บทคัดย่อ 
 

อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต ปัจจุบันของอนาคตของอดีต ส่วนปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตของ
อนาคตอนาคตข้างหน้าก็กลายเป็นปัจจุบัน มนุษย์ทุกคนตั้งอยู่ปัจจุบันโดยมีตัวตนจากอดีตทุกช่วงเวลาที่
ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานั้น ท าให้เราได้เรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาปรับใช้กับปัจจุบัน  ส่วนอนาคตข้างหน้าคือ
ปัจจุบันที่เราจะก้าวไปอยู่จุดนั้น การยืนยันความทรงจ าด้วยร่องรอยที่เกิดขึ้นกับวัตถุเพ่ือให้เราได้เรียนรู้
เข้าใจปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น 

การสร้างสรรค์น าเสนอเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกตัวบุคคลที่มีต่อวัตถุ โดยตัววัตถุจะมีความ
ดัดแปลงไปตามแนวความคิดและการแสดงออก เรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงไปตามความทรงจ าที่มีต่อวัตถุที่
เลือกมา ข้าพเจ้าถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านมุมมองที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่แตกต่างกันไปโดยใช้วัตถุ
เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดออกมาเชิงทัศนศิลป์โดยการเย็บปักผ้าลงบนวัตถุที่ข้าพเจ้าสรรค์สร้างออกมา
แตกต่างจากวัตถุจริงเพื่อแสดงออกทางความคิด อารมณ์ และความรู้สึก มุ่งเน้นมุมมองที่แตกต่างจากเดิม 
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Thesis Title  The Memory of objects 
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Concentration  Visual Arts 
Department  Painting 
Academic Year  2018 
 

Abstract 
 

Among the past, the present and the future, the present is the future of the past. 
The present becomes the past of the future. The future becomes the present of the 
past. Human being is in the present with a substance from the past. Every moment that 
comes into our lives has allowed us to learn and apply it to the present. The future is 
the present that we have to reach to. The objects, that have been traced, are a 
confirmation of our memories. It allows us to realize the phenomenon that will occur. 
The creation presents a story and emotions of individual towards object, which has been 
modified according to the concept and expression. The story will change according to a 
person’s memory towards the object. I convey the emotions through the perspective 
that changes through different time. The object is used as an intermediate to convey in 
visual art’s way, which my personal and other experiences are used. The work, that is 
presented, has been sewed with the fabric. I create the work to be different from a real 
object to express thought and emotions. This work focuses on different perspectives. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ข้าพเจ้าขอน้อมร าลึกในพระคุณของบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิดและทุกๆคนในครอบครัว ที่คอย
ให้การสนับสนุนข้าพเจ้าเสมอมาและคอยให้การอบรมสั่งสอน รวมถึงการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
คอยเป็นก าลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งในด้านการศึกษา การสร้างสรรค์งานศิลปะ และให้แนวทางการใช้ชีวิต
ต่อข้าพเจ้าดั่งเช่นทุกวันนี้ 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ที่คอยดูแลเอา
ใจใส่ ตลอดทั้งให้วิชาความรู้ และแนวคิดอันเป็นส่วนส าคัญต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้าง
งานศิลปะ อีกทั้งยังให้แง่คิดการในการด าเนินชีวิตอีกทั้งคณาอาจารย์ทุกๆ ท่านในภาควิชาจิตรกรรม 
ที่ให้วิชาความรู้ทางด้านทัศนศิลป์แก่ข้าพเจ้า จนน ามาสู่ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นหนังสือประกอบศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการสรุป
สาระส าคัญของผลการร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้าในการปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่อง 
“วัตถุแห่งความทรงจ า ” มีส่วนประกอบแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ผลงานการร้างสรรค์ และ เอกสาร
ประกอบการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

ส่วนที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความไม่
แน่นอนของโลก แต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีสิ่งที่ทรงคุณค่าควรเชื่อถือ พ้ืนฐานที่ยังมีความส าคัญแก่ชีวิตและการ
ด ารงอยู่ของข้าพเจ้า คือบ้านเกิดเมืองนอน บิดามารดา ญาติพ่ีน้องและมิตร ครอบครัว สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิด
ความสุข คิดถึง โหยหา ความรักความห่วงใยที่ข้าพเจ้าเคยได้รับ ถึงแม้วัตถุสถานที่เริ่มที่จะลืมเลือนหายไป
แต่ความรู้สึกที่อยู่ภายจิตใต้ส านึกของข้าพเจ้ายังคงชัดเจนเสมอ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
งานศิลปะ ในแนวคิดที่เก่ียวกับอารมณ์ ผ่านรูปแบบที่มีความหมายต่อความทรงจ า 

ส่วนที่สองเป็นเอกสารทางวิชาการประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน ได้รวบรวมส าหรับประกอบ
การศึกษา เพ่ืออธิบายวิธีการและขั้นตอนการสร้างสรรค์ต่างๆ อันได้แก่ แนวความคิด แรงบันดาลใจ 
แหล่งที่มา อิทธิพลของงาน รูปแบบ เทคนิค การสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์และผลสรุปของการสร้างสรรค์ผลงาน จนกระท้ังเป็นผลงานที่ส าเร็จตามจุดประสงค์ทีได้ตั้งไว้ 

ข้าพเจ้าหวังว่าโครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า เพ่ือจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลงานตนเองให้ดีขึ้นในอันดับต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต  ปัจจุบันคืออนาคตของอดีต ส่วนปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตของ
อนาคต ส่วนอนาคตข้างหน้าก็กลายเป็นปัจจุบัน มนุษย์ทุกคนตั้งอยู่โดยมีตัวตนจากอดีตกันทั้งนั้น ทุก
ทุกช่วงเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆ หมุนเวียนผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งสามช่วงเวลาคือการยืนยันการมีอยู่ของ
เราว่ายังคงตั้งอยู่กับปัจจุบันเสมอ ไม่ว่าอดีตที่เราผ่านมานั้นเรายังมีอนาคตที่ให้เราต้องก้าวต่ อไป
ข้างหน้าโดยที่เราทุกคนไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่พอเราก้าวไปอยู่จุดนั้นเราจะเรียนรู้และเข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมา จากการก้าวผ่านช่วงเวลานั้นมาอยู่กับปัจจุบัน พอมาถึงจุดนี้จากอนาคตที่เรา
ไม่รู้ว่าจะพบเจอกับอะไรด้วยความตระหนักตอนนั้นกลับกลายว่าเราต้องยอมรับกับปัจจุบันที่เป็นอยู่
และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ผ่านมาพ้นไป ทุกช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปกลับเป็นเพียงความทรงจ ากับบุคคลหรือ
ถานที่ สิ่งของ 
  ความทรงจ าของแต่ละคนพบเจอแตกต่างกันออกไป พบเจอเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ ามาในชีวิต
ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างจากมุมมอง ความคิด ความรู้สึกทุกวินาทีที่ผ่านพ้นไปนั้นความรู้สึกก็ได้
กลายไปเป็นอดีต ท าให้เราเจอเหตุการณ์ต่างอยู่ตลอดเวลาโดยที่เรามิสามารถรู้ได้เลยว่าเราจะพบเจอ
อะไรบ้าง แต่ละเหตุการณ์จะมีผลต่อความรู้สึกอย่างไร การได้พบประปะผู้คน การได้รับและการให้ท า
ให้เราบันทึกเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในความทรงจ า แต่เรามิสามารถท่ีจะบังคับหรือควบคุมให้
เป็นไปตามดั่งใจต้องการได้ทุกประการ รวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองที่บางครั้ง  ยังคงคิดถึงความรู้สึกสิ่งของ
รอบกาย บุคคลรอบตัวข้าพเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเหตุเป็นผลกับตัวเราท าให้ต้องย้อนกลับไป
ความรู้สึกที่อยู่ภายใต้ค าว่าอดีต จดจ าเรื่องราวสิ่งต่างๆ ที่พบเจอ สะเทือนใจ ตระหนักอยู่ตลอดเวลา
ว่าเราไม่สามารถย้อนอดีตไปแก้ไขอะไรได้เลย  ในบางเรื่องเราอยากจ าแต่กลับลืมและบางครั้งบาง
เรื่องอยากจะลืมแต่เราจะจดจ าได้อย่างแม่นย าอย่างมิรู้ลืม เพราะข้อมูลหรือเหตุการณ์นั้นถูกบันทึกไว้
ในจิตใต้ส านึกของเรา  ท าให้ยากแก่การลบเลือนอย่างทันทีทันใด  เราจึงพบหรือประสบปัญหากับ
เหตุการณ์บางอย่างที่เราอยากลืมแต่เราก็ไม่สามารถจะลืมมันลงได้ ความละเอียดอ่อนของชีวิตและ
จิตใจของคนเราที่ถูกหล่อหลอมและกลั่นออกมา มีความทรงจ าที่แตกต่างกันไปและบางครั้งห้วงเวลา
แห่งความทรงจ าและความคิดถึงของแต่ละคนนั้นมีขีดจ ากัดที่แตกต่างกัน  ข้าพเจ้าเองก็มีอารมณ์
ความรู้สึกกับเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาในชีวิตของข้าพเจ้าเอง ในเรื่องของความรัก ครอบครัว เพ่ือน 
หรือบุคคล สิ่งต่างๆ รอบตัว ข้าพเจ้านั้นล้วนมีบริบทกับตัวข้าพเจ้ายิ่งหนักมันเป็นผลกระทบทางจิตใจ
ทั้งในด้านดีไม่ดี  ทั้งน่าจดจ าและไม่น่าจดจ า พอย้อนคิดถึงความรู้สึกเหล่านั้นกลับกลายว่าข้าพเจ้าไม่
สามรถจดจ าเรื่องราวโดยสมบูรณ์ได้ ข้าพเจ้าจดจ าได้เพียงความรู้สึกที่อธิบายได้ว่าข้าพเจ้าในตอนนั้น
เป็นยังไง ข้าพเจ้าเลยอยากถ่ายทอดออกมาให้ประจักความคิดของข้าพเจ้าในตอนนั้นเป็นไง ข้าพเจ้าที่
ยังรู้สึกบนเวลาปัจจุบัน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
วัตถุแห่งความทรงจ าเดิม ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึก ที่มีต่อ วัตถุแห่งความทรง

จ านั้นๆ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกหมายความว่า ที่ไหนๆ ก็เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านมุมมองที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่
แตกต่างกันไป  โดยใช้วัตถุเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดออกมาเชิงทัศนศิลป์ ผสมผสานการเจ็บปัก
แทนร่องรอยจากความทรงจ า เพ่ือแสดงความคิด อารมณ์ และความรู้สึก มุ่งเน้นมุมมองที่แตกต่าง
จากเดิม  

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ว่าด้วยการน าเสนออารมณ์ความรู้สึกจากภายในความรู้สึก  
ภายใต้จิตใต้ส านึก  จากเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตโดยผ่านทัศนะคติของตัวข้าพเจ้าที่สร้างเรื่องราว
ให้เกิดขึ้นในโลกของมายาคติของศิลปะผ่านจิตใจและแสดงถ่ายทอดออกมาโดยมาสมบูรณ์แบบและ
สื่อเป็นภาพที่ปะติดปะต่อกันจนเกิดเป็นความรู้สึกทีเหมือนถูกปะติดขึ้นเป็นเรา 

โดยผลงานศิลปะที่ตัวข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นมานั้นเหมือนการย้อนเหตุการณ์เรื่องราวที่เคยผ่าน
เข้ามาในชีวิต ห้วงความรู้สึกนั้นถ่ายทอดมาในรูปแบบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าเองนั้นต้องการเตือนสติว่า
ความเป็นจริง เวลายังคงก้าวต่อไปข้างหน้าความรู้สึกภายในอดีตยังคงเป็นความทรงจ าที่เราคงยิ้ม
ให้กับมันและคงก้าวข้ามความรู้สึกนั้น ข้าพเจ้าหวังเพียงว่าผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้จะให้ประโยชน์เกิด
แก่วงการการศึกษา  วงการศิลปะให้เรามีสติแล้วข้ามความรู้สึกที่เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งให้เราได้เก็บ
เกี่ยวเป็นบทเรียนเป็นเรื่องราวที่เราสามารถน ามาเติมความสุขหรือเป็นเพียงเรื่องทุกข์ให้เราได้เข้มแข็ง
ขึ้นในวันข้างหน้าให้เราได้ก้าวข้ามเวลาไปพร้อมๆ กัน 
 
จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ 

เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์งานที่มาจากความทรงภายในอดีต ด้วยกระบวนการแสดงออกทาง
ศิลปะ ซึ่งเรื่องราวที่มาจากสิ่งรอบตัวข้าพเจ้า ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเลือนหายไป ทั้งที่วัตถุและ
สถานที่ยังคงอยู่แต่อารมณ์ความรู้สึกได้เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ท าให้เกิดระลึกเช่นเมื่ อเรากลับไป
เห็นวัตถุหรือสิ่งของต่างก็จะเกิดการกระตุ้น เรื่องราวในอดีต  ข้าพเจ้าน ามาสื่อแสดงออกทางศิลปะ 
โดยการสร้างจินตนาการจากความทรงจ าเหล่านั้น 

 
ขอบเขตของโครงการ        

ขอบเขตทางด้านเนื้อหา  
การสร้างสรรค์น าเสนอเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกตัวบุคคลที่มีต่อวัตถุ   โดยตัววัตถุจะมีความ

ดัดแปลงไปตามแนวความคิดและการแสดงออก เรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงไปตามความทรงจ าที่มีต่อ
วัตถุท่ีเลือกมา 

 
ขอบเขตด้านรูปแบบ 

       รูปแบบของงานได้มีการพัฒนามาจากงาน 2 มิติมาสู่งาน 3 มิติ จากเดิมงาน 2 มิติสามารถที่
จะมองทะลุได้สองฝั่งแต่ถูกจ ากัดไว้ในกรอบเฟรม ข้าพเจ้าจึงพัฒนามาสู่งาน 3 มิติที่เราสามารถมองดู
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รอบด้านได้และมีแรงปะทะจากการจัดวางของตัววัตถุที่มีรูปทรงบิดเบือนจากตัววัตถุจริง มีการจัดวาง
เชื่อมกันระหว่างวัตถุที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดกับความเป็นจริงที่เริ่มบุบสลาย 
 

ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ   
     การสร้างสรรค์ที่ถูกจัดวางและติดตั้งกันเป็นงาน 3 มิติ  ด้วยเทคนิคผสมที่ใช้คือการเย็บผ้า
ใยบัวและใช้การมัดปมถุงน่องลงบนผ้ามุ้งในการผสมผสานลงไปบนตัวโครงเหล็กท่ีใช้ลวดดัดออกมาใน
รูปแบบต่างๆ  
 
วิธีการศึกษา 

- ศึกษาปรากฏการณ์เฉพาะหน้าที่ เกิดขึ้นกับมนุษย์และการโต้ตอบด้วยทัศนคติจาก
ประสบการณ์ปละความทรงจ าตามหลักจิตวิเคราะห์ 

- ศึกษาอ านาจของชุดความทรงจ าที่อดคล้องและขัดแย้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ศึกษาการเกิดใหม่และการเลือนหายไปของความทรงจ าตามรูปแบบของสมองและจิต 

 
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

1.ผ้ามุ่ง 
2.ผ้าใยบัว 
3.เข็ม ด้าย 
4.ครีมดัดเหล็ก 
5.เหล็กเส้น อลูมีเนียม 
6.วัตถุและวัดุส าเร็จรูป 
7.วัสดุและวัตถุท่ีบอกเล่าความทรงจ าในอดีต 
8.กระบวนการดัด,เชื่อมโลหะ,มัด,รั้ง 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
ที่มาของแนวความความคิดและแรงบันดาลใจ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ของข้าพเจ้าเป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกทางความคิดและความทรงจ า  นับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าจ าความได้ข้าพเจ้าเติบโตมากับครอบครัว
ที่หอมล้อมดูแลใส่ใจโดยมาตลอดค่อยสั่งสอนและชี้แนะจวบจนการใช้ชีวิตประจ าวัน นั้นนับเป็นสิ่ง
แรกของข้าพเจ้าได้ที่เรียนรู้ พอวันเวลาผ่านไปข้าพเจ้าได้ทราบว่าโลกภายนอกยังมีสิ่งต่างๆมากมายให้
ข้าพเจ้านั้นเรียนรู้อีกมาก พอมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตอีกอย่างที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ก็คือการจากลา ไมว่่าจะ
ลาด้วยทางโลกหรือลาด้วยพฤตินัยมันคือเรื่องทุกคนย่อมต้องยอมรับกับสิ่งนี้ สุดท้ายที่เหลืออยู่มีเพียง
เรื่องราวและความทรงจ าชุดนั้น พอข้าพเจ้ามองย้อนรอบตัวข้าพเจ้าสิ่งต่างๆรอบตัวข้าพเจ้าค่อยค่อย
เลือนหายไปไม่ว่าจะเป็นบุคคล สิ่งของ สถานที่ สิ่งรอบตัวที่เคยมีบริบทต่อข้าพเจ้ามันเลือนหายไป
ตามเวลามันคือกฎของธรรมชาติข้าพเจ้าไม่อาจจะหลีกหนีมันได้ แต่ในทางกลับกันสิ่งต่างๆรอบตัว
ข้าพเจ้ามีการเกิดใหม่ตลอดเวลา ด้วยสังคมที่ยังคงขับเคลื่อนมันไปข้างหน้าท าให้สิ่งต่างรอบตัว
ข้าพเจ้าในวัยเด็กเริ่มแปรเปลี่ยนและเลือนหายไปกับความทรงจ าที่เหลืออยู่ไม่สมบูรณ์แบบ ข้าพเจ้า
จึงได้แรงบันดาลใจและแนวความคิดจากบุคคลรอบตัวของข้าพเจ้า ที่พบเจอผ่านเข้ามาในชีวิตของ
ข้าพเจ้า บ้างเรื่องราวมันยังคงติดตราตรึงใจข้าพเจ้าและบ้างเรื่องราวผ่านเข้ามาให้ข้าพเจ้าจดจ าและ
ยังคงบันทึกเรื่องราวไว้ให้เป็นความทรงจ าของข้าพเจ้า  เป็นต้นแนวความคิดของการสร้างผลงาน
ศิลปะผ่านกระบวนการด้วยเทคนิคเย็บปักลงบนวัตถุท่ีข้าพเจ้าสร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นเทคนิคการเย็บที่สื่อ
ถึงรอยต่อความไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งสะท้อนความรู้สึกและความคิดของข้าพเจ้าที่ผ่านการกรองจาก
ความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง 
 
ทัศนคติกับการสร้างสรรค์ 

ในงานศิลปะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นผู้สร้างสรรค์ย่อมมีการแสดงออกด้วยผลงานที่บ่ง
บอกถึงบุคลิกภาพและความรู้สึกอย่างมีปัจเจกภาพ  ผลงานศิลปะจะต้องแสดงออกถึงอารมณ์ภายใน
ที่ต้องการถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ  โดยไม่ค านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติทั่วไปแต่จะต้อง
แสวงหาความเป็นจริงภายในจนช านาญและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบที่ซับซ้อน ซ่อนเร้นไปด้วย
จินตนาการ การแสดงออกของผู้ท างาน 

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ วัตถุแห่งความทรงจ านั้นได้มาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้าทั้งสิ้น มี
แรงส่งจากภายในจิตใจและภายนอกที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีบริบทส่งผลมาภายในตัวศิลปิน สิ่งนี้เองที่เป็น
ตัวแปรส าคัญเพราะผู้ที่ท างานศิลปะมักจะแสวงหาความเป็นจริงภายในที่ซ่อนเร้นอยู่ แล้วพยายาม
ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของผลงานที่มีความหมายซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวงานนั้นเองและแสดง
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ออกมาด้วยอารมณ์ส่วนตนออกมา เกิดจากความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งนั้นๆทั้งจากเรื่องราวที่เราเห็น
ปัจจุบันและภาพความทรงจ าภายในอดีตที่ฝังอยู่ภายใต้จิตใจ 

การหวนนึกถึงความทรงจ า จากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาและจดจ าเรื่องราวอดีตที่ผ่านมา
ในช่วงชีวิตเป็นสิ่งที่ผู้สร้างงานศิลปะหลายคนค้นหาและนึกถึงความรู้สึกเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่ลบเลือน
จางหายเพราะเกิดจากความความคิดที่เราเลือกท่ีจดจ าความรู้สึกเหล่านั้นไว้โดยที่ตัวเราไม่สามารถลบ
เลือนความรู้สึกเหล่านั้นได้ ศิลปินแต่ละคนจึงได้น าเสนอในแง่มุมของตนเอง  
 
อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากครอบครัว 

เรื่องราวความทรงจ าจากครอบครัวข้าพเจ้าถือเป็นส่วนส าคัญที่เป็นเสมือนแรงผลักตัว
ข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากเรื่องราวที่มาจากคนใน
ครอบครัวข้าพเจ้า จากการใช้ชีวิต ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มาตั้งแต่ข้าพเจ้าจ าความได้ทุกๆ 
เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาท าให้ข้าพเจ้าได้ซึมซับความรู้สึกเหล่านั้นตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงที่ไปตามเวลา เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตไปเรื่อยด้วยวัยและสถานภาพที่เปลี่ยนไปจากที่
เราได้รับการดูแลเราก็จะกลายเป็นผู้ดูแลด้วยความที่เราโตขึ้นมุมมองเราจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยตาม
เวลา 
 
อิทธิพลจากปรัชญา 

เหตุเริ่มต้นมีหลายประการด้วยกัน จากความประหลาดใจ ท าให้ข้าพเจ้าเกิดค าถาม และผล
คือความรู้ จากความสงสัยแคลงใจ ในสิ่งที่รู้แล้วท าให้เกิดการตรวจสอบอย่างละเอียดลออ และผลคือ
ความกระจ่างแจ้งแน่นอน จากความสะเทือนใจของมนุษย์ และจากจิตส านึกในความโดดเดี่ยวของ
มนุษย์ท าให้เกิดค าถามเกี่ยวกับตัวเอง  เหตุเริ่มต้นของปรัชญาคือความประหลาดใจ ดวงตาของเราท า
ให้เราเห็นดวงอาทิตย์และท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว การเห็นท าให้เกิดแรงปรารถนาที่จะค้นคว้า
เกี่ยวกับจักรวาล จากจุดนี้ปรัชญาก็เริ่มเติบโต ความแปลกใจ การถามตัวเองน าไปสู่ความรู้ ในความ
แปลกใจว่า ท าไม เหตุไฉนฉันจึงตระหนักในความไม่รู้ของตัวเอง หลังจากนั้นฉันพยายามที่จะรู้ แต่
ทว่าเพียงเพ่ือต้องการรู้เท่านั้น มิใช่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์อันใดท่ัว ๆ ไป  

ความคิดค านึงทางปรัชญาเปรียบเสมือนการตื่นตัวหรือการพ้นจากพันธะของความต้อง การ 
และความจ าเป็นของชีวิต การหลุดพ้นดังกล่าวเกิดจากการพินิจดูสิ่งต่าง ๆ ท้องฟ้าและโลกถามว่า "สิ่ง
เหล่านั้นคืออะไร ท าไมถึงเป็นอย่างนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร" ค าถามซึ่งค าตอบไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างใดโดยเฉพาะ แต่ทว่าเพ่ือให้ใจตัวเองสงบ เมื่อเราหายแปลกใจ หายประหลาดใจ โดยการได้
ทราบ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการ "ด ารงอยู่" หรือ "เป็นอยู่" ของสิ่งนั้นแล้ว ขั้นต่อไปเราก็เริ่มสงสัยและ
แคลงใจ จริงอยู่เราเพ่ิมความรู้ขึ้นมากมาย แต่เมื่อตรวจสอบอย่างพินิจพิเคราะห์เราเห็นว่าไม่มีอะไรที่
แน่นอน การรับรู้ของเราขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ซึ่งอาจหลอกเราได้ อย่างไรก็ตาม ไม่
จ าเป็นต้องตรงตามความเป็นจริงในตัวของมันเองซึ่งอยู่นอกตัวเราและไม่ขึ้น อยู่กับตัวเรา ความคิด
ของเราก็เช่นกัน ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของมนุษย์ซึ่งมีขอบเขตจ ากัดและเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งซึ่ง กันและ
กัน ทุกแห่งหนมีการยืนยันอย่างหนึ่งที่คัดค้านการยืนอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเรายิ่งพินิจพิเคราะห์เรายิ่งเพ่ิม
ความสงสัย และเมื่อพยายามคิดให้ถึงขึ้นสุดท้าย ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกที่จะปฏิเสธ และไม่ยอมรับ
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โดยสิ้นเชิง หรือมิฉะนั้นก็มาถึงค าถามที่ว่า "ความแน่นอนอยู่ที่ไหนเล่า ที่จะท าให้ความสงสัยแคลงใจ
สายตัวไป และที่จะสามารถยืนหยัดต่อการวิพากษ์วิจารณ์ท้ังหลายแหล่ได้ดี" การสงสัยแคลงใจอย่างมี
ระเบียบแบบแผน เป็นบ่อเกิดของการตรวจสอบอย่างวิเคราะห์ของความรู้ทุกชนิด ด้วยเหตุฉะนี้ ถ้าไม่
มีการสงสัยลึกซึ้งอย่างจริงจังแล้ว ก็มิอาจมีปรัชญา หรือความคิดทางปรัชญาที่แท้จริงได้ แต่ปัญหาที่
ส าคัญก็คือ เมื่อสงสัยแคลงใจแล้ว เราจะสามารถหาพ้ืนฐานของความแน่นอนได้อย่างไร และท่ีไหน  
ในขณะที่เราอุทิศตัวเพ่ือความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในโลก โดยใช้หลักความสงสัยเป็นทางน าไปสู่ความ
แน่นอนนั้น เราไม่ได้คิดถึงตัวเราเองถึงจุดหมายปลายทาง ถึงความสุข เราดูจะลืมตัวเองและมีความพึง
พอใจที่จะให้ความรู้นั้น ๆ สมบูรณ์  

แต่สภาพการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเราวิเคราะห์ตัวเราเองทุกชั่วขณะ เราทุกคนจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งซึ่งผันแปรไปไม่คงที่อยู่ตลอด เวลา ตัวเราเองอาจมีส่วนช่วยให้
สถานการณ์นี้ผันแปร แต่สถานการณ์บางอย่างนั้นสารัตถะไม่เคยเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าที่ปรากฏอยู่
ภายนอกจะดูแตกต่างออกไป และอิทธิพลมหาศาลของสถานการณ์นั้น ๆ อาจปรากฏคลุมเครือไม่
ประจักษ์ชัด ฉันจะต้องตาย ฉันจะต้องมีความทุกข์ ฉันจะต้องต่อสู้ ฉันจะต้องเผชิญกับความบังเอิญ 
ฉันยังจะต้องพัวพันกับการท าบาปไม่มากก็น้อย โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เหล่านี้เป็นสถานการณ์พ้ืนฐาน
ของชีวิต หมายถึงสถานการณ์ท่ีเราทั้งไม่อาจหลีกเลี่ยง และทั้งไม่อาจเปลี่ยนแปลงให้เป็นอ่ืนได้ การมี
จิตส านึกในสถานการณ์พ้ืนฐานนี้เป็นต้นเหตุที่ลึกซึ้งของปรัชญายิ่งไป กว่าความแปลกใจและความ
สงสัยเสียอีก ในชีวิตธรรมดาประจ าวันเราพยายามบ่อยครั้งที่จะไม่นึกถึงมันโดยหลับตาเสีย และ
ด ารงชีวิตอยู่ต่อไป เสมือนกับว่าไม่มีสถานการณ์เช่นนั้น เราลืมว่าเราต้องตาย เราลืมว่าเราอยู่ในฐานะ
ที่จะท าผิดและท าบาป และจะต้องเผชิญกับความบังเอิญ เรามัวยุ่งอยู่กับสถานการณ์อ่ืน ๆ ซึ่งเราอาจ
มีอ านาจหันเหเปลี่ยนแปลงให้เป็นผลดีต่อตัวเราเอง และซึ่ งเราอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้ โดยการ
วางแผนและโดยการกระท าต่าง ๆ เพราะได้รับการกระตุ้นจากความปรารถนา จากผลประโยชน์ของ
การมีชีวิตอยู่ แต่ในกรณีสถานการณ์พ้ืนฐานนี้ เราอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้สองทางด้วยกัน คือแสร้ง
ท าครุมเครือเลอะเลือนไม่สังเกตเห็น หรือมิฉะนั้น ถ้าเราเอาจริงเอาจังก็คือหมดความอาลัยตายอยาก 
และการเปลี่ยนแนวความคิดและวิถีชีวิตใหม่ การเปลี่ยนจิตส านึกท่ีเกี่ยวกับชีวิต และการ "ด ารงอยู่" 1 

เมื่ออยู่ในภาวะที่สุขสบาย เราก็ยินดีปรีดาเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่ มีความไว้เนื้อเชื่อใจโดย
ปราศจากการไตร่ตรอง ไม่รู้จักสิ่งอ่ืนใดนอกจากปัจจุบัน ในความทุกข์ ความหมดอ านาจ ความอยู่ใน
ฐานะที่ไม่อาจจะท าอะไรได้ เราก็ต้องอยู่ในห้วงของความหมดหวัง แต่ถ้าเราผ่านพ้นมาได้และยังมีชีวิต
อยู่ ไม่ช้าเราปล่อยให้ตัวเราเองลืม และค่อยกลับไปหาชีวิตที่สนุกต่อไป แต่มนุษย์ดูฉลาดขึ้นจาก
ประสบการณ์ดังกล่าว การได้รับการคุกคามบังคับให้มนุษย์พยายามแสวงหาสิ่งยึดมั่น และคิดไปว่า
การเอาชนะธรรมชาติและประชาคมของมนุษย์เองจะเป็นสิ่งประกันชีวิต และการด ารงอยู่ มนุษย์
ต้องการเอาชนะธรรมชาติ และด้วยความรู้และเทคนิคของมนุษย์ ธรรมชาติความเป็นประโยชน์และ
เป็นที่พ่ึงพาอาศัยที่แน่นอนได้ของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม มนุษย์ยังไม่สามารถเอาชนะหรือควบคุม
ธรรมชาติได้อย่างที่ใจนึก ธรรมชาติยังอยู่ในฐานะที่จะคุกคามและท าลาย มนุษย์ยังไม่สามารถขจัด
                                                 

1 ศาสตราจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ ์โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : ปรัชญา (ชุมนุมบทความ
ทางวิชาการ ถวายพระเจ้าวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ ์ในโอกาสที่พระชนม์ครบ ๘๐ พรรษา บริบูรณ์) 
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ความล าบากยากแค้น ความเจ็บป่วย ความชรา และความตาย ธรรมชาติที่มนุษย์สามารถควบคุมให้
ยังความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือได้เป็นเพียง ส่วนน้อยภายในธรรมชาติซึ่งหาขอบเขตมิได้ และซึ่งอยู่
นอกเหนือความเอาชนะของมนุษย์ และอยู่ในฐานะท่ีจะคุกคามมนุษย์ได้ทุกเม่ือ  

นอกจากนั้น มนุษย์ยังรวมกันเป็นประชาคม โดยพยายามที่จะลดระดับและปริมาณการต่อสู้ 
ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดให้ลดน้อยลง และในที่สุดให้หมดสิ้นไป หวังว่าโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มนุษย์
จะได้มาซึ่งความม่ันคงปลอดภัย ผลส าเร็จของความพยายามดังกล่าวก็มีขอบเขตจ ากัด เพราะในรัฐที่มี
พลเมืองทุกคนยืนหยัดปฏิบัติต่อเพ่ือนพลเมืองคนอ่ืนเสมอ เหมือนกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อย่างแท้จริงแล้วจึงจะเกิดความยุติธรรมและ เสรีภาพเป็นส่วนรวมในรัฐนั้น เมื่อใดที่อธรรมเกิดขึ้น 
และพลเมืองทุกคนยืนหยัดต่อสู่เป็นคน ๆ เดียว เมื่อนั้นสังคมจึงจะให้ความมั่นคงปลอดภัยที่แน่นอน
ได้ แต่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น จะมีเพียงมนุษย์เป็นส่วนน้อยที่ยืนหยัดช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ อ่ืน ๆ 
อย่างแท้จริง และจนถึงที่สุด ไม่มีรัฐใด ศาสนาจักรใด หรือสังคมใด ที่ให้การปกป้องอย่างเต็มที่และ
อย่างสมบูรณ์ การปกป้องเช่นนั้นเป็นเพียงการหลงผิดที่งดงาม เกิดขึ้นในระยะเวลาที่บ้านเมืองหรือ
สังคมนั้นมีความราบรื่น แต่เป็นเพียงความฝันซึ่งไม่อาจเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้  
ทางด้านหนึ่งนั้นมีความไม่อาจยึดมั่นเชื่อถือ ความไม่แน่นอนของโลก แต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีสิ่งที่
ทรงคุณค่าควรแก่การเชื่อถือ สิ่งที่ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ พ้ืนฐานที่ยัง มีความส าคัญแก่ชีวิตและ
การด ารงอยู่ บ้านเกิดเมืองนอนและภูมิประเทศ บิดามารดาและบรรพบุรุษ ญาติพ่ีน้องและมิตร 
ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีมรดกที่ตกทอดมา ภาษา ศาสนา งานที่ส าคัญทางวรรณคดี ปรัชญา และ
ศิลปะต่างๆ ถึงแม้ในสิ่งเหล่านี้ ก็ใช่ว่าจะมีความปลอดภัย มั่นคง แน่นอน และก่อให้เกิดความยึดมั่น
เชื่อถือได้เต็มที่ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏต่อเรา ประจักษ์แก่เรา และตกทอดมาถึงเรา ต่างเป็น
ผลงานของมนุษย์เองทั้งสิ้น และต่างก็มีปัญหาในตัวเอง ทุกยุคทุกกาลสมัย มนุษย์ก็คงต้องพยายามหา
อยู่ต่อไปว่าอะไรคือความแน่นอน อะไรที่คงอยู่และไม่สลาย และอะไรคือสิ่งที่ยึดถือได้ แต่ทุกสิ่งทุก
อย่างในโลกชี้ให้เห็นแต่สิ่งตรงข้าม ชี้ให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่พอดีพองาม ไม่มีอะไรที่เป็นการเพียงพอ 
สถานการณ์พ้ืนฐาน อันได้แก่ ความตาย ความบังเอิญ บาปและความผิด และความไม่แน่นอน
ทั้งหลายในโลก ชี้ให้ฉันเห็น ถึงความผิดหวังและความล้มเหลว ฉันจะท าอย่างไรดีท่ามกลางความ
ผิดหวังและความล้มเหลวดังกล่าว ในการพินิจพิเคราะห์ที่ไม่หลอกลวงตัวเองแล้ว ฉันย่อมไม่อาจเห็น
เป็นอย่างอ่ืน  

สิ่งที่ส าคัญส าหรับมนุษย์ก็คือ เรามีความรู้สึกได้รับการกระทบกระเทือนอย่างไรแค่ไหนที่ต้อง
เผชิญกับความ ผิดหวังล้มเหลว ประสบการณ์นี้ยังคงมีความหมายคลุมเครือไม่ประจักษ์แจ้ง หรือว่า
เราสามารถมองเห็น เข้าใจ และซาบซ่านในความหมายของประสบการณ์นี้อย่างกระจ่างแจ้ง และ
พิจารณาเห็นเป็นขอบเขตจ ากัดการด ารงอยู่ของเรา หรือว่าภายหลังประสบการณ์เราสามรถค้นพบ
การแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมและด้วยเหตุ นี้จึงพบความสงบทางจิตใจ หรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยังความ
กระทบกระเทือนใจก็จริงอยู่ แต่ทว่าจ าต้องรับเอาโดยไม่ปริปากในความเงียบ เพราะเพียงแต่ตระหนัก
ว่าก าลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ มนุษย์มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสถานการณ์พ้ืนฐานนี้ ก็จะเป็น
แนวความคิดแก่ตัวเราเองว่า มนุษย์นั้นเกิดมาเพ่ืออะไร  
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กล่าวโดยสรุปแล้ว ประสบการณ์ในสถานการณ์พ้ืนฐานอาจท าให้มนุษย์มองเห็นความไม่มี
อะไร ความไร้สาระ และความว่างเปล่า หรือมิฉะนั้นก็อาจทะให้เกิดความรู้สึกว่า ถึงแม้สิ่งทั้งหลาย
แหล่ที่เกี่ยวกับโลกจะไม่เที่ยงแท้แน่นอน ก็น่าจะมีอะไรที่อยู่เหนือโลกออกไป อีกนัยหนึ่ง มนุษย์
แสวงหาความช่วยเหลือ ความปลอดภัย ความหลุดพ้น และความแน่นอน และศาสนาที่ยิ่งใหญ่
ทั้งหลายต่างก็ได้เสนอสิ่งที่มนุษย์แสวงหา ตลอดจนแนะแนวที่มนุษย์จะได้มาซึ่งสิ่งนั้น โดยประกันใน
ความจริงและความเป็นจริงของความหลุดพ้นหรือความปลอดภัยแน่นอนดังกล่าว การประกันเช่นนี้
ปรัชญาอาจกล้าหยิบยื่นให้ถึงกระนั้นก็ตาม ความคิดทางปรัชญาทั้งหลายก็นับว่าเป็นความพยายามที่
จะเอาชนะโลกอยู่เหนือลก จุดประสงค์ก็อาจจะคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับศาสนา เมื่อค านึงถือภาวะ
ของปรัชญายุคปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงกว้างขวางลึกซึ้งที่สุดยุคหนึ่งใน 
ประวัติศาสตร์ของโลกต้นเหตุ 3 ประการที่ท าให้เกิดปรัชญา ความแปลกประหลาดใจ ความสงสัย
แคลงใจ และความตระหนักหรือการมีจิตส านึกในสถานการณ์พ้ืนฐานเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะยังใช้ได้อยู่ 
แต่ก็อาจไม่เพียงพอเสียแล้ว เพราะความ "ยังใช้ได้อยู่" ทั้ง 3 ข้อนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอีกประการ
หนึ่ง คือการติดต่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์ (Communication) ในสมัยก่อน ความผูกพัน
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นับเป็นสิ่งธรรมดาในประชาคมที่สมาชิกไว้ เนื้อเชื่อใจหันหน้าเข้าหากัน ใน
สถาบันต่าง ๆ และในกลุ่มชนที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน ถึงกระนั้นก็ตามยังมีผู้ที่มีความคิดโดด
เดี่ยวอยู่เสมอในปัจจุบัน ข้อสังเกตที่ยังความตระหนกมากที่สุด ก็คือ มนุษย์มีจ านวนมากขึ้นทุกทีที่ไม่
เข้าใจซึ่งกันและกัน เผชิญกันแล้วก็แยกย้ายหันหลังให้กัน ถึงจะร่วมกันแต่ก็ด้วยความเฉยเมย ความ
สัตย์ ความภักดี ความเป็นสมาชิกประชาคมที่ดี มิใช่เป็นสิ่งธรรมดาสามัญเสียแล้ว อาจเป็นไปได้ ที่ใน
ความโดดเดี่ยวนั้นมีความจริงประการหนึ่งซึ่งมีความหมายลึกซึ้งส าหรับฉัน ที่ท าให้ฉันรู้สึกว่ามีความ
พอเพียง และความล าบากอันเกิดจากการขาดการติดต่อ หรือประโยชน์ของการที่มีการติดต่ออย่างดี
นั้นในตัวองมันเองแล้ว ก็มิได้เกี่ยวข้องกระทบกระเทือนฉันในทางปรัชญา ถ้าฉันเชื่อมั่นในความจริง
และในความโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ แต่ทว่าฉันเป็นฉันทุกวันนี้ก็เพราะได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ติดต่อกับ
ผู้อื่น ล าพังตัวคนเดียวฉันจะไม่เป็นอะไรเลย  

การติดต่อมิใช่เพียงจากความคิดถึงความคิด จากจิตถึงจิต แต่ทว่าจากชีวิตถึงชีวิต มี
คุณลักษณะและเหตุผลเป็นเพียงสื่อ สื่อมิใช่เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ แต่เพ่ือมนุษย์จะได้ใกล้ความเป็น
มนุษย์เข้าไปอีก ฉันเชื่อมั่นในความ "เป็น" ของตัวฉันเอง ก็ในการติดต่อและในการติดต่อนี่เองที่ความ
จริงทั้งหลายสามารถปรากฏให้ ประจักษ์ ในการติดต่อ ฉันเป็นตัวฉันเอง ในการติดต่อฉันมิได้เพียงมี
ชีวิตอยู่ แต่ท าหน้าที่ของชีวิตอย่างสมบูรณ์  

ฉะนี้เหตุเริ่มต้นของปรัชญาจึงอยู่ที่ความแปลกใจ ความสงสัยประสบการณ์ของภาวะพ้ืนฐาน 
และท้ายที่สุด อยู่ที่ความปรารถนาเพ่ือให้มีการติดต่อที่แท้จริง เป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่า 
ปรัชญาทั้งหลายผลักดันตัวเองให้เป็นที่ปรากฏ ให้พูดแถลงตัวเอง ให้ได้รับการได้ยิน และแก่นของ
ปรัชญาก็อยู่ที่ได้แจ้งแถลงไข 
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อิทธิพลจากทฤษฎี “ความคิดและความทรงจ า” 
 

สมองกับความทรงจ า 
 สิ่งที่กระตุ้นจากภายนอกที่ท าให้เกิดความทรงจ านั้นจะไปร้างร่องร่อยการเปลี่ยนแปลง
บางอย่างให้เกิดขึ้นภายในสมองเขาเรียกร่องรอยนั้นว่า เอ็นแกรม ( Engram ) การระลึกถึงความทรง
จ าเก่าๆ ก็คือ ปรากฏการณ์ที่เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับเอ็นแกรมนั้นๆ ส่งกระแสประสาทพร้อมๆ
กันอีกครั้งนั้นเอง 
 นักวิทยาศาสตร์ ติดตามเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์อย่างใกล้ชิด ทดลองกระตุ้นให้ท างานบ้างก็
ยับยั้งไม่ให้ท างาน เพ่ือดูว่าเซลล์ประสาทส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับความทรงจ าในเรื่องนั้นๆ ในสมอง 
พวกเขาตั้งตนจากสัญชาตญาณพ้ืนฐานของชีวิตนั้นก็คือ ความกลัว 
 อไมกดาลา ( Amygdala ) มีขนาดเท่าอัลมอนด์อยู่ลึกลงไปในเนื้อสมอง หนึ่งในหน้าที่หลัก
ของ อไมกดาลา คือ การสร้างความกลัวให้เกิดในจิตใจ หากเรากระตุ้นให้เซลล์ประสาทอไมกดาลา 
CREB ซึ่งท าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการสร้างความทรงจ าเพิ่มมากข้ึน เมื่อนักวิจัยฉีดสารพิษเข้าไป
เพ่ือท าลายเซลล์ที่ผลิต CREB ผล คือ มันท าให้หนูทดลองจ าไม่ได้อีกต่อไป มันน่าประหลาดใจ
เหมือนกันที่เรายังคงสังเกตเห็นรูปแบบการท างานในสมองของแต่ละคนเกิดขึ้นเหมือนๆกัน แม้พวก
พวกเขาได้เล่าเรื่องราวออกมาไม่เหมือนกัน 
 สมองมีความสามรถในการรหัส ความทรงจ าต่างๆโดยการสร้างทางเชื่อมระหว่างเซลล์
ประสาทแต่ละเซลล์เข้าด้วยกัน เมื่อได้ระบบการเชื่อมต่อของความทรงจ าแต่ละความทรงจ าแล้ว จะ
เก็บไว้เป็นหมู่ เรียกว่า เอ็นแกรม เอ็นแกรมนี้จะถูกน าไปเก็บไว้ตามกลีบสมองเมื่อมีการกระตุ้นที่
เหมาะสม ก็เหมือนกับการไขรหัสเข้าสู่ความทรงจ านั้นๆ คนคนนั้นก็จะระลึกได้ว่าเค ยผ่าน
ประสบการณ์เช่นนั้นมา 
 กระบวนการการจ านั้นเรียกว่ามีความซับซ้อนแล้ว แต่กระบวนการระลึกหรือการน า เอ็นแก
รม กลับมายิ่งมีความซับซ้อนมากกว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่า กระตุ้นเหมาะสมและสมองท าอย่างไรเพ่ือ
น าความทรงจ าจ านวนมากลับคืนมาและท าไมบางครั้งสมองก็ไม่สามารถหา เอ็นแกรมนั้นเจอ ท าให้
คนบางคนลืมทรงจ าบางช่วงของชีวิต ไปได้เลยทีเดียวแต่บางครั้งการกระตุ้นด้วยการสะกดจิต กลับพา
เข้าไปยังสถานที่ลึกลับในบางส่วนของสมองที่ตามปกติแล้วเขาไม่สามารถหาทางเชื่อมต่อนั้นเจอ จาง
หายไปจากความคิด 
 

จริยศาสตร์และการแสดงออก 
ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องคุณค่าทางจริยศาตร์กับพฤติกรรม หรือการ

กระท าของมนุษย์นั้น จริยศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความประพฤติ หรือการกระท าของมนุษย์ 
จริยศาสตร์ คือ ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการแสดงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แสวงหากฎเกณฑ์
ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์อย่างไหนควรไม่ควร และพิจารณาปัญหาเรื่องสภาพของค่าทาง
ศีลธรรม “คุณค่า” การกระท ามนุษย์ โดยมีเหตุผลเป็นพ้ืนฐานในการโต้แย้ง อีกนัยหนึ่ง จริยศาสตร์ 
คือ วิชาที่ใช้วิธีทางปรัชญา (การใช้เหตุผล) จากการที่ข้าพเจ้าศึกษาคุณค่าจริยศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับ
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พฤติกรรม สามารถพิจารณาตามขอบเขตของจริยศาสตร์ที่พยายามศึกษาค าตอบในที่แบ่งออกเป็น 3 
ประเด็น คือ 

 
 คุณค่าการกระท าของมนุษย์   เป็นการศึกษาความหมายของค่าทางจริยธรรม อันได้แก่ ดี 

ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม่ควร และศึกษาบ่อเกิดของค่าทางจริยธรรมที่เรียกว่าอภิจริยศาสตร์ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวนี้นี้พูดถึงธรรมชาติของค่าทางจริยธรรม คือ 

- การศึกษาว่าคุณค่ามาจากไหน และมีความส าคัญอย่างไร,  
- คุณค่าการกระท า, ความประพฤติ, พฤติกรรมของมนุษย์ที่ดีชั่ว ถูกผิด ควรไม่ควรเป็นแบบ
ใด 
- ดีชั่ว ถูกผิดคืออะไร สามารถนิยามได้หรือไม่ ถ้านิยามได้จะนิยามว่าอย่างไร  
- ความดี ความชั่วมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในสังคม,  
- และถ้าหากความดีชั่ว ถูกผิดมีอยู่จริงแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 
เกณฑ์ตัดสินคุณค่าการกระท าของมนุษย์ เป็นการศึกษาหลักหรือมาตรการที่ใช้ตัดสิน

พฤติกรรม หรือการกระท าอย่างหนึ่งว่าดีชั่ว ถูกผิด อีกนัยหนึ่งคือ เป็นการศึกษาว่า เมื่อคน ๆ หนึ่ง
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะใช้หลักหรือ
มาตรการอะไรมาตัดสินว่าการกระท านั้นถูกหรือผิด และมีเหตุผลอย่างไรที่ใช้หลัก หรือมาตรการนั้น
มาตัดสิน อีกทั้ง มนุษย์น าสิ่งใดมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินความถูก ความผิด หากมิได้เอาความรู้สึก
ส่วนตัว กฎหมาย จารีต ประเพณี หรือความเชื่อมาตัดสิน แล้วมีเหตุผลอะไรมาเป็นมาตรฐานรองรับ
ในการตัดสินในเรื่องนั้น ๆ ว่าดีชั่ว ถูกผิด และมีเกณฑ์ตัดสินคุณค่าท่ีแน่นอนตายตัวหรือไม่ 

 
อุดมคติหรือเป้าหมายสูงสุดของชีวิต  คือการศึกษาว่า ชีวิตมนุษย์เกิดมาเพ่ืออะไร, ชีวิตที่ดี

หรือชีวิตที่ประเสริฐที่มนุษย์ควรแสวงหาควรเป็นชีวิตแบบใด , มนุษย์ควรใช้ชีวิตอย่างไรจึงคุ้มค่าของ
การเกิดมาเป็นมนุษย์, อะไรคือความดีสูงสุดซึ่งมนุษย์ควรประพฤติปฏิบัติ หรืออุดมคติอันสูงสุดของ
มนุษย์ควรเป็นเช่นไร และมนุษย์ควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะบรรลุถึงอุดมการณ์นั้นได้ 

วิธีการศึกษาจริยศาสตร์ของข้าพเจ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.การศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติที่ปรากฎในสังคม 
 จริยศาสตร์เชิงพรรณนา การศึกษาจริยศาสตร์เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อทางศีลธรรม 
พฤติกรรมทางศีลธรรม เกณฑ์ตัดสินทางศีลธรรมที่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงในสังคมนั้นๆ โดยแต่ละพ้ืน
ทางสังคมที่มีความคิดเชื่อทางความคิดที่แตกต่างกันไป 
 อภิจริยศาสตร์ เป็นการศึกษาความหมายของจริยะ อันได้แก่ ดี ชั่ว ถูกผิด ควร ไม่ควร ซึ่ง
เป็นการศึกษาจริยศาตร์ในแนวทางปรัชญาโดยตรง 
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 2.การศึกษาทฤษฎีความคิดทางจริยศาสตร์โดยตรง 
กฎเกณฑ์โดยทั่วไปทางจริยศาสตร์ การศึกษาทฤษฎีแนวความคิดของนักจริยศาสตร์ที่

แสวงหาค าตอบ เกี่ยวกับเกณฑ์ความประพฤติการกระท าของมนุษย์อันจะน ามนุษย์ไปสู่จุ ดมุ่งหมาย
ชีวิตที่แท้จริง 

จริยศาสตร์ประยุกต์ เป็นการน าแนวความคิดทฤษฎีนี้ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาหรือวิชาชีพ 
หรือปัญหาในชีวิตประจ าวันของเราได้ 

จาการการที่ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจริยศาสตร์กับการประพฤติของมนุษย์
มานั้นข้าพเจ้าได้มีความเข้าใจหลักจริยศาสตร์และข้าพเจ้ามีความสนใจในปรัชญาค าสอนนี้ จริย
ศาสตร์เป็นการสอนให้เรารู้คุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ โดยมีความมุ่งหวังให้มนุษย์ค้นหาคุณค่าที่แท้จริง
แห่งชีวิตและสรรพสิ่งโดยใช้สติปัญญาและเหตุผลในการแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิต เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าแห่งตน แต่เพราะชีวิตมนุษย์มิได้ราบเรียบเสมอไปบางครั้งเกิดความขัดแย้งทางคุณค่า 
การกระท าของมนุษย์  ความรู้สึกของเราทั้งสองทางท่ีขัดแย้งกันในบ้างครั้ง 
 
อิทธิพลที่ได้พลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปิน 

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น จะต้องมีบุคคลที่เสมือนเป็นแรงบันดาลใจ ทั้ งในการ
สร้างสรรค์ การด าเนินชีวิตและรูปแบบงานศิลปะ 

ซัลวาดอร์ ดาลี 
ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบศิลปินดาลีเป็นอย่างมา ทั้งการด าเนินชีวิตและการท างานศิลปะ ดาลี

เป็นศิลปินแนวเหนือจริงชื่อก้องโลก ด้วยผลงานของเขาที่ดูแปลกแหวกแนว ด้วยทางด้านความคิดล้ า
ยุค ดาลีได้พัฒนาสไตล์การเขียนภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยเขาศึกษางานศิลปะหลายรูปแบบ 
ตั้งแต่ยุคคลาสสิคถึงศิลปะสมัยใหม่ล้ ายุค เขาใช้เทคนิคสมัยเก่าและสมัยใหม่ผสมผสานกัน จนกระทั้ง
ปี 1929 ดาลีเริ่มมีสไตล์การเขียนภาพในแนวเหนือจริงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ดา
ลีเขียนภาพที่ชื่อ The Persistence of Memory เขาน าเสนอภาพเหนือจริงของนาฬิกาพกที่ก าลัง
หลอมเหลวซึ่งดูเหมือนจะแฝงความหมายของการปฏิเสธว่าเวลาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ก าหนดตายตัว ท าให้นึก
ถึงทฤษฎีสัมพัทธ์ภาพของไอน์สไตน์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความโดดเด่นของภาพท าให้ต่อมา
ภาพนี้ได้กลายเป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขา ข้าพเจ้ามีความสนใจภาพนี้เป็นพิเศษ นาฬิกา
ละลายคือสัญลักษณ์เกี่ยวกับจิตใต้ส านึกท่ีเกี่ยวข้องกับช่องว่างและเวลา แนวคิดเซอเรียลลิสจะเพ่งไป
ที่การล่มสลายของกฎเกณฑ์แห่งจักรวาล เซอเรียลลิสม์ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของซิกมันด์ฟรอยด์ ที่พูดถึงอิทธิพลของจิตใต้ส านึกที่ครองง าพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งอยู่เหนือกว่า
เหตุผลทั้งมวล 
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ภาพที่ 1  ภาพผลงานของศิลปิน ซัลวาดอร์ ดาลี 
ที่มา   https://www.dalipaintings.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ภาพผลงานของศิลปิน ซัลวาดอร์ ดาลี 
ที่มา   https://www.dalipaintings.com/ 
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บทที่  3 

การก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 
 

ในการก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  
ข้าพเจ้าได้น าวัตถุที่แสดงความสัมพันธ์ต่อข้าพเจ้า  มีลักษณะการแสดงออกแบบอุดมคติที่สอดแทรก
ด้วยเรื่องราวของความทรงจ าในวัยเยาว์ผสมผสานกับจินตนาการของข้าพเจ้า เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้
เกิดความคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์งานที่สะท้อนความเป็นตัวตนของข้าพเจ้า 

ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานสามมิติ เพราะ
ข้าพเจ้าใช้จินตนาการผมผสานกับความเป็นจริงจากตัววัตถุ การจินตนาการในสมองที่มีการบิดเบือน
จากความเป็นจริงประกอบกับความทรงจ าที่ค่อยๆเลือนหายไปกับสังคมยุคใหม่ การสร้างสรรค์ผลงาน
ของข้าพเจ้าจึงมีความไม่แน่นอนตายตัวนัก เพราะเกิดจากความทรงจ าที่เริ่มค่อยจางหายไปจาก
ความคิด อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และการถ่ายทอดการมอง
ออกมาในรูปแบบเฉพาะตัว ลักษณะงานจึงมีความปรับเปลี่ยนละมีการทดลองอยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือให้
งานมีความลงตัวและดูเหมาะสม   

  
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
 
1.การหาข้อมูล  ข้อมูลที่ศึกษามี  2  ลักษณะคือ 
    1.1 การหาข้อมูลจากสถานที่จริง 
การศึกษาข้อมูลกายภาพความผูกพันบุคคลที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้า  โดยมีวัตถุสิ่งของเป็นตัวกลางที่
ถ่ายทอดออกมาทตัวข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวความทรงจ าที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต  ข้าพเจ้าจะกลับไปยัง
สถานที่ต่างๆ ที่เคยไป 

1.2 การศึกษาข้อมูลจากภาพถ่าย  เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ควบคู่กับความรู้สึก
ภายในที่ได้จากประสบการณ์ที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต  อีกทั้งยังศึกษาข้อมูลวัตถุที่เป็นข้อมูลทางด้าน
ประติมากรรมเช่น รูปแบบวัตถุ  รูปทรงและความเป็นไปได้ที่ข้าพเจ้าจะดัดแปลงตามแบบที่ข้าพเจ้า
จินตนาการ 
 
2.การสร้างภาพร่าง 

2.2 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเพ่ือใช้ในการก าหนด
โครงสร้างของงานด้วยเรื่องราวและแสดงความรู้สึกด้วยการใช้ ทัศนธาตุการวางองค์ประกอบ  เพ่ือให้
เกิดเอกภาพทางความคิด 
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2.3 โครงสร้างและการจัดวางในการสร้างสรรค์จะเน้นที่รูปทรงของเอกภาพลักษณะทัศนธาตุ
ที่ใช้เส้นเป็นหลัก  ในการแสดงความเชื่อมโยงทั้งทางด้านเรื่องราวและอารมณ์ภายในงาน 
 
3.การสร้างสรรค์ผลงาน 

การน าภาพร่างรูปทรงลักษณะมาขยายและวางแบบแผน  โดยคัดลอกรูปทรงบางส่วนเพ่ือ
น าไปสู่กระบวนดัดโครงเหล็ก  กัดเหล็กและหุ้มด้วยผ้ามุ้ง  น าโครงมาวางเพ่ือก าหนดโครงสร้างสีผ้า
โดยรวมของงานจึงใส่รายละเอียด  รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพผลงานจริง  เพ่ือให้ตรงตาม
ความคิด  อารมณ์ความรู้สึกของงานมากที่สุด 

 
4.การวิเคราะห์ผลงาน 

เพ่ือให้เห็นถึงการข้อบกพร่องของงาน  หรือจุดที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาต่อ  การ
วิเคราะห์ผลงานศิลปะของตัวเองเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เข้าใจ  ในผลงานมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ชี้ให้
เราเห็นถึงความแตกต่างของผลงานที่มาจากแนวคิดเดียวกัน  ท าให้สามรถน าข้อบกพร่องเหล่านี้ไป
พัฒนาผลงานในชิ้นต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า  นอกจากข้าพเจ้าแสดงออกโดยการน าข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาต่างๆ ผสมผสานกับจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวแล้ว ยังต้องอาศัยการจัดวาง
องค์ประกอบ อันเกิดเกิดจาการรวมตัวของทัศนธาตุดังนี้ 
 

องค์ประกอบศิลป์ ( Art elements ) 
องค์ประกอบศิลป์ที่ปรากฏในผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น มีรูปแบบการจัดวาง การซ้ าของ

รูปทรงมีการดัดแปลงรูปทรงให้ดูแตกต่างแสดงถึงกระบวนการทางความคิดและจินตนาการ การ
เลือกใช้สีโดยภาพรวมจะเลือกใช้โทนซีเปียและสีโทนร้อน สีด า น้ าตาลอ่อนไปจนถึงน้ าตาลเข้ม เป็น
การแสดงออกทางความรู้สึกในการสื่อความหมาย การก าหนดพ้ืนที่ว่าง ของรูปทรงนั้น เป็นตัวก าหนด
พ้ืนที่ทั้งความรู้สึกที่ถูกจัดอย่างเป็นระบบ และอิสระในทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งประกอบด้วยที่
มนุษย์นั้นสร้างขึ้นและส่วนที่แสดงออกอันเกิดจากโครงสร้างวัตถุที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้น 

 
รูปทรงในทางศิลปะ ( Shape ) 
รูปทรงภายในงานของข้าพเจ้า มีลักษณะเป็นรูปทรงสามมิติ เป็นตัววัตถุที่มีรูปแบบจาก

สิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนวัตถุที่มาจากอุตสาหกรรม ข้าพเจ้าใช้กระบวนทางคิดผสมผสานกับ
จินตนาการโดยอิงจากวัตถุจริง  โดยมีการน ารูปทรงวัตถุนั้นมาดัดแปลง ตัดทอน ยืดและขยายไซด์ที่
ให้ความรู้สึกไม่สมบูรณ์และโดนเวลาเคลือบคลานกัดกล่อนความคิดต่อเรื่องราวและวัตถุภายในจิตใจ 
ซึ่งสะท้อนความรู้สึกภายใต้จิตใจของข้าพเจ้า ที่ถูกกาลเวลาแปรเปลี่ยนความคิดความทรงจ านั้น 
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เส้น ( Line ) 
เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ประกอบไปด้วยเส้นหลัก เป็น

ตัวก าหนดรูปแบบทรงและเค้าโครงหลักของงานว่าจะเป็นไปตามทิศทางไหน โดยเส้นจะมีการดัดที่
แสดงออกสามารถรับรู้ได้ทางความรู้สึก เส้นที่แสดงรายละเอียด ที่จะปรากฏยูในรูปทรงและในพ้ืนที่
รูปทรงนั้นๆ เพ่ือร้างความเคลื่อนไหวและใช้เป็นตัวเป็นตัวเชื่อมโยงให้ดูมีความต่อเนื่องกัน 
 

สี ( Color ) 
ในการก าหนดโครงสร้างของสี ข้าพเจ้าใช้ผ้ามุ้งในการประกอบเข้ากับโครงเหล็กที่เป็นสนิม  

ท าให้เฉดผ้าจะดูออกไปทางโทนสีที่ท าความรู้สึกเก่าๆโทนสีจ าพวก สีน้ าตาล สีเหลืองตุน สีขาวขุ่น สีที่
ไม่ฉุดฉาดจนเกินไป โดยมีการกระจายกันของสีเพ่ือสร้างความกลมกลืนภายในงาน และเพ่ิมมิติเข้าไป
ในงานโดยการใช้ผ้าที่มีคุณลักษณะบาง มาทับซ้อนกันท าให้เกิดน้ าหนักและเฉดสีที่ต่างออกไปท าให้
งานดูมีมิติและดูเคลื่อนไหวอีกด้วย  การแทนค่าสีและน้ าหนักในผลงานของข้าพเจ้าจะวางค่าสีและ
น้ าหนักจะใช้เส้นของด้ายที่มีความเข้มมาเพ่ิมน้ าหนักในบางจุดของรูปทรงให้ผลในการกระตุ้น
จินตนาการลักษณะพ้ืนผิว 

ในผลงานของข้าพเจ้ามีการแสดงออกพ้ืนผิวที่ให้ความรู้สึกที่ต่างกันออกไป  แต่แสดงออก
จังหวะการเคลื่อนไหวในภาพรวมที่ไปทิศทางเดียวกัน  ลักษณะพื้นผิวที่สัมผัสโครงเหล็กที่มีการดัดเส้น
ให้ความรู้ที่ต่างกันในแต่ละชิ้นผิวขรุขระที่ผ่านการกัดให้เป็นสนิมและจะเป็นรอยต่อของเหล็กเข้า
ด้วยกัน ลักษณะพ้ืนผิวผ้า จะเป็นองค์ประกอบอีกชิ้นหนึ่งที่น ามาประกอบเข้ากับโครงเหล็กและใช้ด้าย
ในการสร้างน้ าหนักโดยใช้วิธีมัด ผูกปม หรือทิ้งด้ายให้ระยะน้ าหนัก ทับซ้อนผ้าไปบางส่วนปล่อยให้
เห็นโครงเหล็กบางส่วนท าให้พื้นผิวสัมผัสจึงต่างกันออกไปแต่จะเชื่อมโครงเหล็กด้วยด้ายกับผ้า 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3  ภาพประกอบการอธิบาย เส้น สีและน้ าหนัก 
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ที่ว่าง ( Space ) 
การก าหนดพ้ืนที่ว่างในการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า  ได้ใช้ลักษณะของพ้ืนที่ว่างลวง ที่ให้

ความรู้สึกทางสายตา เนื่องจากผลงานนั้นแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกโดยการใช้เส้นและสีของผ้าทั่ว
งาน รูปทรงจะเป็นรูปทรงใหญ่ท าให้เราสามรถก าหนดพ้ืนที่ว่าง รวมทั้งน้ าหนักที่ทับซ้อนและพ้ืนที่
ปล่อยวางก าหนดความชัดเจนแบ่งระหว่างรูปทรงกับพื้นท่ีว่าง 
  

 

 
ขั้นตอนการการแสดงออกโดยเทคนิค 
  

ด้วยเทคนิควิธีการที่ข้าพเจ้าเลือกใช้คือ เทคนิคสื่อผสม โดยการใช้วัตถุจริงประกอบกับวัตถุที่
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือการแสดงออกทางความรู้สึกและความคิด วัตถุจริงที่มนุษย์สร้างข้ึนมานั้น
เป็นสิ่งยืนยันการเคยเกิดขึ้นจริง โดยวัตถุผ่านกาลเวลาแปรเปลี่ยนสภาพจากเดิม ข้าพเจ้าจึงน ามาใช้
เพ่ือน าเสนอถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาเพ่ือสะท้อนถึงการน ากระบวนการนี้
มาสร้างสรรค์ผลงาน โดยการน าวัตถุจริงที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้านั้น น ามาผลิตซ้ ากัน
หลายชิ้นตามจ านวนที่ถูกก าหนด น ามาบิดเบือนรูปทรงวัตถุไปตามมุมมองความคิดส่วนตัว และมีการ
เผาและทิ้งด้ายไว้ เพ่ือแสดงออกความรู้สึก ความคิด  
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ ์
  

ขั้นตอนการร่างภาพผลงาน  
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการรวบรวมความรู้สึกนึกคิด การไตร่ตรองหวน

ระลึกอดีตที่เคยผ่านมานั้น การบันทึกและการกลับไปสถานที่นั้นๆ จึงเป็นส่วนก าเนิดทางความคิดใน
การสร้างสรรค์ผลงาน เหตุการณ์ที่เคยพบเจอ บุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกัน สถานที่ที่เคยท า

ภาพที ่4  ภาพประกอบอธิบายรายละเอียดของทัศนธาตุที่น ามาใช้ในงาน 
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กิจกรรม สภาวะทางอารมณ์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงถูกเก็บรวบรวมภายในความทรงจ าและถ่ายทอด
มาสู่การบันทึกลงสมุด 
 ภาพร่างผลงานเป็นการรวมผลสรุปคร่าวๆทางความคิดและรูปแบบของตัวผลงาน ซึ่งเป็น
ส่วนที่ก่อให้เกิดผลงานการสร้างสรรค์โดยรวม  ภาพร่างส าหรับข้าพเจ้าจึงเป็นภาพร่างที่ไม่สมบู รณ์
อาจจะมกีารปรับเปลี่ยนและวิธีการติดตั้งผลงาน 
  

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
สร้างภาพร่างผลงาน  จากวัตถุจริงน ามามาร่างแบบ ย่อ ยืด ขยาย รูปทรงบิดเบือนไปตาม

ความคิด จินตนาการ โดยมีจ านวนตามที่เราก าหนดไว้ 
 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับสร้างผลงาน ผ้ามุ้ง ผ้าใยบัว เข็ม ด้าย ครีมดัดเหล็ก ลวดเหล็ก  
อลูมีเนียม กระบอกฉีดน้ า ซีอ้ิว 

เตรียมเหล็กเส้นขนาดที่เราต้องการ ดัดเหล็กตามรูปทรงตามที่เราร่างแบบไว้ โดยขึ้นโครงเป็น
ส่วนๆไว้ เบาะ ล้อ ที่ถีบ โครงจักรยาน 
 น าส่วนที่เราได้ท าการดัดไว้นั้น น ามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียวเดียวกัน น าจักรยานที่
เราท าการประกอบแล้วไปกัดให้เกิดสนิม ใช้น้ าซีอ้ิวเทลงในกระบอกฉีดน้ า พ่นลงบนโครงจักรยานให้
ทั่วทุกซอกทุกมุม พอเราพ่นจนทั่วแล้วนั้นตั้งทิ้งไว้ประมาณ สี่วัน สนิมจะขึ้นมากน้อยขึ้นอยู่ระยะเวลา
ที่เราตั้งทิ้งไว้ 
 น าโครงจักรยานที่ได้ผ่านกระบวนการกัดสนิมเรียบร้อยแล้ว น าผ้ามุ้งเย็บทับซ้อนลงไปบนตัว
จักรยานและเย็บถุงน่องเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมมิติและความสวยงามภายในงาน 
 เผาผ้าบางส่วนและเย็บทิ้งปมด้ายเพ่ิมเติมให้บางช่วงจังหวะผ้าหลุดลุ่ยและทิ้งรอยไหมไว้ โดย
ใช้สัญชาตญาณทางความรู้สึกของตัวเราเองว่าควรมีขีดจ ากัดแค่ไหน 
 ประกอบผลงานชิ้นต่างที่ได้ท าเสร็จแล้วเข้าด้วยกันกับวัตถุจริงที่เราเตรียมไว้ ในส่วนของการ
ติดตั้งนั้นอาจจะแปรผันตามสถานที่นั้นได้  
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ภาพที่ 5  ภาพการสร้างแบบร่างผลงาน 

ภาพที่ 6  วัตถุต้นแบบที่บอกเล่าความทรงจ าในอดีต 

 

 



19 
 

19 
 

  

 

  

ภาพที่ 7  ภาพจัดเตรียมวัสดุและผ้าที่จะน ามาสร้างสรรค์ผลงาน 

ภาพที่ 8  ภาพรายละเอียดโครงสร้างที่กัดสนิมเหล็ก 
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ภาพที่ 9-10  ภาพทดลองประกอบวัตถุท่ีเราสร้างขึ้นเข้ากับตัววัตถุจริง 

ภาพที่ 6 ภาพทดลอง
ประกอบวัตถุท่ีเราสร้างขึ้นเข้า
กับตัววัตถุจริง 

ภาพที่ 11  ภาพเผาผ้าบางส่วนและเย็บทิ้งปมด้ายเพ่ิมเติมให้บางช่วงจังหวะผ้าหลุดลุ่ยและทิ้งรอย
ไหมไว้ โดยใช้สัญชาตญาณทางความรู้สึก 
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ภาพที่ 13-14  ภาพการติดตั้ง 

 

ภาพที่ 12 ภาพการเย็บปักผ้าลงบนตัววัตถุ  
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ภาพที่ 7  ภาพการติดตั้ง 

ภาพที่ 15  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
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บทที่ 4 

การด าเนินการสร้างสรรคแ์ละการพัฒนาผลงาน 
 

การด าเนินการสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้มีการสร้างสรรค์ ทดลอง
และพัฒนาทั้งรูปแบบวิธีการสร้างสรรค์และรูปแบบแนวความคิดที่มีมาจากสภาวะความรู้สึ กและ
สภาพจิตใจของคนที่มีต่อวัตถุ รวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต สะท้อนออกมาผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงานในสื่อศิลปะ หลายครั้งที่การทดลอง มีทั้งประสบความส าเร็จและไม่ประสบ
ความส าเร็จ มีปัญหาด้านการแสดงออกของรูปแบบงานและแนวความคิดที่ไม่ชัดเจน ท าให้บางครั้ง
การน าเสนอลื่อสารทางวัตถุไม่ตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความ
สมบูรณ์และสามรถอธิบายความคิดที่มาจากจิตใต้ส านึกของคนได้ในระดับหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงปฏิบัติและ
พัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์แบ่งออกเป็นสามช่วงระยะ ในระยะที่หนึ่งและสองช่วงเวลาที่มีการทดลอง
และน าไปสู่ระยะที่สามท าให้ผลงานศิลปนิพนธ์ออกมาสมบูรณ์     

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกและระยะที่สองได้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะผลงานซึ่งเกิดจากกระบวนการทดลองและเรียนรู้มายิ่งขึ้น ท าให้ระยะสามผลงานมี
กระบวนการที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นและตัดทอนในบางส่วนเพ่ือให้ผลงานดูเชื่อมโยงความรู้สึกและความคิด
ผ่านตัววัตถุท่ีต้องการสื่อสารได้มากยิ่งขึ้นไป 
 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 1 

เป็นช่วงระยะทดลองและค้นหาทั้งแนวความคิดและรูปแบบเทคนิค เป็นระยะที่ค้นพบและ
เข้าใจลักษณะกระบวนการท างานที่เชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึกภายในจิตใจ ระยะนี้เป็นการทดลอง
รูปแบบงานที่สื่อออกมาเป็นงานสองมิติคือการน าผ้ามุ้งขึงเฟรมและใช้ถุงน่องเย็บเป็นผิวคน สามารถ
มองทะลุกันได้ ทั้งสองด้านที่แตกต่างกัน โดยผลงานระยะนี้รูปแบบยังไม่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
แนวคิด จึงมีปัญหาและสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงรูปแบบให้ตอบสนองสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารให้
ชัดเจนขึ้น เรียบเรียงทบทวนแนวความคิดของตนให้มีการเชื่อมโยงกับรูปแบบให้มากข้ึน 
 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 2 

ช่วงระยะนี้เป็นช่วงที่ข้าพเจ้าเริ่มที่จะเข้าใจและค้นพบในความเป็นตัวตนทั้งด้านความรู้สึกนึก
คิดและกระบวนการท างานสร้างสรรค์ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ โดยการน างานที่เป็นสองมิติออกจากกรอบเฟรมมาผสมผสานกับวัตถุจริงให้มีความเชื่อมโยง
ทางความรู้สึกและในระยะนี้ เริ่มมีการทดลองน าเอาวัตถุจริงมาใช้โดยการจัดวางเพ่ือสะท้อน
แนวความคิดและสภาวะความรู้สึกที่ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดออกมา แต่ด้วยความที่ข้าพเจ้าได้
ทดลองอาจจะขาดความสมบูรณ์ในภาพรวม 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ วัตถุแห่งความทรงจ า ได้พัฒนาแก้ไขและปรับปรุง 
จนมีรูปแบบงานศิลปะชัดเจนยิ่งขึ้น ในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์มีกระบวนการใช้วัตถุสะท้อน
ความรู้สึกออกมาและน าความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจออกมาผ่านทัศนคติมุมมองส่วนตัว ทั้งการสื่อ
ออกมาในรูปแบบทัศนศิลป์โดยใช้กระบวนการงานสามมิติรูปทรงวัตถุที่มีการบิดเบือนจากความจริง
ไปตามความคิด 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 16  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1 
  ชื่อผลงาน มิตรภาพ 
  เทคนิค  สื่อผสม 
  ขนาด  180 x 150 ซม. 
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ภาพที่ 17  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 
  ชื่อผลงาน ปล่อยวาง 
  เทคนิค  สื่อผสม 
  ขนาด  150 x 100 ซม. 
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ภาพที่ 18  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 
  ชื่อผลงาน คะนึงหา 

เทคนิค  สื่อผสม, วัตถุ 
ขนาด  ปรับเปลี่ยนตามสถานที่ 
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ภาพที่ 19  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 
  ชื่อผลงาน รอคอย 
  เทคนิค  สื่อผสม, วัตถุ 
  ขนาด  ปรับเปลี่ยนตามสถานที่ 
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ภาพที่ 20  ภาพรายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 21  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
  ชื่อผลงาน ความทรงจ าน้ าชายามเช้า 
  เทคนิค  สื่อผสม 
  ขนาด  ปรับเปลี่ยนตามสถานที่ 
 

ภาพที่ 22  ภาพรายละเอียดผลงาน 
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ภาพที่ 23  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
  ชื่อผลงาน ตู้กับข้าวของแม่ 
  เทคนิค  สื่อผสม 
  ขนาด  ปรับเปลี่ยนตามสถานที่ 
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ภาพที่ 24  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
  ชื่อผลงาน ตู้กับข้าวของแม่ 
  เทคนิค  สื่อผสม 
  ขนาด  ปรับเปลี่ยนตามพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 26  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
  ชื่อผลงาน จักรยานคันแรกจากพ่อ 
  เทคนิค  สื่อผสม 
  ขนาด  ปรับเปลี่ยนตามพ้ืนที่ 
 

ภาพที่ 25  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 
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บทที่ 5 

บทสรุป 
 
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ วัตถุแห่งความทรงจ า ของข้าพเจ้านั้นเป็นการสะท้อนถึง

เรื่องราวชีวิต ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาที่เลือนหายและเกิดใหม่ตามสังคม  เราผ่าน
สิ่งต่างๆ มากมายในชีวิตและเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นและแก้ไขมันมัน สิ่งเหล่านี้สอนให้เราด ารงอยู่ต่อไป ทุก
สิ่งทุกอย่างล้วนมีวันดับมันเป็นกลไกของธรรมชาติยากที่จะหลีกเลี่ยงความสัตย์จริงของโลกมนุษย์ได้ 
ข้าพเจ้าจึงหยิบยกวัตถุเป็นสื่อกลาง ที่เราสามรถเห็นได้ชัดเรามีเรื่องราวกับวัตถุด้วยตัวบุคคลร่วม วัน
เวลาเปลี่ยนสังคมเริ่มแปรผันตัววัตถุนี้คงเป็นตัวกลางที่บันทึกความทรงจ าและความรู้สึกช่วงเวลาหนึ่ง
กับบุคคลนั้นๆ เข้าด้วยกัน ยิ่งนานวันวัตถุนั้นจะค่อยๆสลายไปตามเวลาและจะเลือนหายไปในที่สุดแต่
กลับกันเรากับเรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมกัน  ข้าพเจ้าจึงได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดนี้จึงการและหา
ข้อมูลขัดเกลาจนเกิดเป็นศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จินตนาการและความคิดล้วนมาจากการตระหนักการใช้ชีวิต 
วันนี้เรายังคงอยู่กับปัจจุบันเราควรปฏิบัติตัวเช่นไรเพราะเราไม่อาจทราบได้ว่าอนาคตภายภาคหน้า
ของเราคือความไม่แน่นอนส่วนอดีตเราสามารถน าส่วนตรงนั้นมาเป็นบทเรียนในการปรับปรุงชีวิตใน
ปัจจุบัน ปัจจุบันเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเดินเส้นทางไหน ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ดูงานศิลปะ
ได้ใคร่ครวญถึงความหมายที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารและถ่ายทอดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและกฎ
ของธรรมชาติที่เราไม่อาจจะหลีกหนีได้ เราท าได้เพียงยอมรับและการ 

จากประสบการณ์การท าศิลปนิพนธ์ วัตถุแห่งความทรงจ า ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการคิดอย่างมี
ระบบรวมถึงกระบวนการร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าสามารถพัฒนางานจากสองมิติมาสู่สามมิติได้อย่าง
ลงตัวตรงกับจุดมุ่งหมายและความคิดทั้งยังได้รับข้อคิดจาการค้นหาความคิดที่ซ่อนอยู่ภายใต้จิตใจของ
ตนเองและข้าพเจ้าจะพัฒนาผลงานศิลปะต่อไป ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าและ
เรียบเรียงศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจตามสมควรเป็นอย่างยิ่ง 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 1 

 
ชื่อผลงาน   เทคนิค    ขนาด 

มิตรภาพ    สื่อผสม   180 x 150  ซม. 
ปล่อยวาง    สื่อผสม   150 x 100  ซม. 
 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 
คะนึงหา     สื่อผสม   ปรับเปลี่ยนตามสถานที่ 
รอคอย     สื่อผสม   ปรับเปลี่ยนตามสถานที่ 
 
ผลงานศิลปนิพนธ์  
  

ชื่อผลงาน   เทคนิค    ขนาด 
ภาพทรงจ าน้ าชายามเช้า   สื่อผสม   ปรับเปลี่ยนตามสถานที่ 
ตู้กับข้าวของแม่    สื่อผสม   ปรับเปลี่ยนตามสถานที่ 
จักรยานคันแรกของพ่อ   สื่อผสม   ปรับเปลี่ยนตามสถานที่ 
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