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สร้างรูปธรรมบนผ้าใบจากความเป็นนามธรรมในจิตใจ ที่รูปทรงแสดงออกได้รับอิทธิพลมาจากความ

เป็นธรรมชาติและการเคลื่อนไหวของพืชพรรณ โดยกระบวนการสำแดงออกมาจากปฏิสัมพันธ์

ระหว่างร่างกายข้าพเจ้ากับวัตถุทางจิตรกรรม เพื่อให้กับผู้ชมรับรู้ถึงพลังของทัศนธาตุที่ปรากฎอยู่ใน

งานจิตรกรรม 
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Abstract 

 Emotions and feelings are a human fundamental reaction from stimulants 

around us. Love, Delusion, Anger, Greed, etc, happen to emphasize how human we 

are. I’m fascinated by the exist and perish of emotions. And it’s encouraged me to 

create artworks that express my subjectivity. By creating visual concrete from abstract 

mind. Which art forms  inspired by physical and movement of natures. Therefore, 

expression methods  come from the  relation between actions and painting’s 

materials. To generate a viewer 's sense of perceptibility from the power of visual 

elements in paintings. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกในพระคุณของบิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ให้ความรัก

การสนับสนุน อบรมสั่งสอนข้าพเจ้าในทุกๆทาง 

 ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านศิลปะแก่ข้าพเจ้า โดย

เฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ที่แนะนำแนว

ทาง ความรู้ และการแสดงออกในงานศิลปะแก่ข้าพเจ้า ตลอดจนเพื่อน พี่ น้อง และทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำการทำศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล้วงไปได้ด้วยดี 

 ขอบคุณทุกเหตุการณ์และความความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตข้าพเจ้า เป็นสิ่งที่หล่อหลอมทำให้

ข้าพเจ้าเป็นในแบบทุกวันนี้  
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บทที่1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

 อารมณ์และความรู้สึกคือสิ่งที่อยู่ในตัวมนุษย์ การใช้ชีวิตทุกวินาทีมีอารมณ์-ความรู้สึกเกิดขึ้น

เสมอ เมื่อมีสิ่งเร้าจากภายนอก สภาวะกดดันบางอย่าง หรือสิ่งเร้าจากภายในความคิดต่างๆ ในจิตใจ

ของเรา มันก็มักจะก่อให้เกิดอารมณ์-ความรู้สึกได้ อยู่ที่ว่าความรู้สึกนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิต ตัดสินใจ 

หรือการแสดงออกมากน้อยเพียงใด  

 ความรูส้กึคอืสภาวะในใจทีเ่กดิขึน้เพือ่เตมิเตม็ชอ่งวา่งบางอยา่งในใจ หรอืเปน็สภาวะในใจทีม่อียู่

แลว้ลดเลอืน จางหาย รอการเริม่ตน้ใหมอ่กีครัง้ แตป่ระเดน็ทีส่ำคญัคอืการใชช้วีติอยูใ่นสงัคมหรอืแมแ้ต่

อยูก่บัตวัเองคอื เมือ่เกดิอารมณบ์างอยา่งขึน้ทัง้อารมณเ์ชงิบวกและเชงิลบ เราจะจดัการกบัอารมณน์ัน้

อยา่งไร  

 ขา้พเจา้จงึคดิวา่สำหรบัการสรา้งานศลิปะนัน้ ในเมือ่อารมณแ์ละความรูส้กึเปน็พลงัขบัเคลือ่น

พฤตกิรรม ความคดิ เปน็บอ่เกดิในการสรา้งแรงบนัดาลใจในการทำงาน ดงันัน้การทำงานศลิปะจงึถอืเปน็

ทางออกทีด่ใีนการเบีย่งเบนประเดน็ไป และปลดปลอ่ยอารมณน์ัน้ออกมาเปน็การจดัการทาง อารมณ์

อยา่งเหมาะสม ประกอบกบัความชอบและความประทบัใจของขา้พเจา้ทีม่ตีอ่พชืพรรณ สิง่มชีวีติสิง่เลก็ๆ 

ทีบ่อบบาง การไดพ้จิรณาตน้แบบอยา่งละเอยีดทำใหไ้ดเ้หน็มมุมองใหมท่ีแ่ปลกตา และดงึดดูใจใหว้าดรปู 

 จึงทำให้ข้าพเจ้าหยิบยกรูปทรงพืชพรรณมาจากความเป็นอิสระที่ผ่านการคลี่คลายรูปทรงมา

จากธรรมชาตสิรา้งเปน็งานรปูแบบกึง่นามธรรมและนามธรรม เพราะขา้พเจา้ตอ้งการใหง้านจติรกรรม

เปน็สือ่ทีบ่อกเลา่สภาวะในจติใจ ณ ชัว่ขณะหนึง่ของชวีติออกมาผา่น  เทคนคิทีใ่ชส้มีมีวลและปรมิาตร 

สรา้งพลงัสะเทอืนอารมณผ์ูช้ม 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 มนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมจึงต้องมีการจัดการทางอารมณ์เพื่อที่จะไม่ให้อารมณ์ส่วนตัวของเรานำ 

ไปสู่การแสดงออกที่ไม่ควรต่อสาธารณะหรือเป็นภัยต่อคนรอบข้าง 

 ขา้พเจา้ตอ้งการสรา้งงานจติรกรรมทีเ่กดิจากสภาวะวสิยัภายในจติใจ ถา่ยทอดอารณแ์ละความ 

รูส้กึออกมาผา่นเทคนคิวธิกีารทางจติรกรรม เพือ่สือ่สารอารมณไ์ปสูส่าธารณะใหผู้ช้มไดร้บัรูเ้กดิความ

รู้สึกร่วมด้วยและต้องการทำความเข้าใจกับอารมณ์-ความรู้สึกของตนเอง เพื่อจะได้แสดงออกทาง  

เทคนคิวธิกีารทางจติรกรรมอยา่งเหมาะสมในงานตอ่ๆไป 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 อารมณ์และความรู้สึกมีผลต่อการใช้ชีวิต การเกิดขึ้นหรือดับไปของความรู้สึกบางอย่างทั้งเชิง

บวกหรือลบเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะสิ่งที่อยู่ในจิตใจไม่มีใครสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นในการ 

สร้างงานศิลปะของข้าพเจ้าคือการแปลภาษาในใจออกมาเป็นงานจิตรกรรม ทัศนธาตุที่ปรากฏอยู่ใน

ภาพเป็นสิ่งที่แทนค่าอารมณ์และความรู้สึกในจิตใจข้าพเจ้า ที่เกิดจากการสำแดงพลังผ่านกระบวนการ

ของร่างกายกับวัสดุเช่น การสะบัด ปาดป้้าย ขูด ขีด ควักสี จึงเกิดเป็นงานจิตรกรรมรูปแบบนามธรรม 

หรือกึ่งนามธรรมที่รูปทรงได้รับอิทธิพลมาจากความเป็นธรรมชาติและความเคลื่อนไหวของพืชพรรณ  

 การนำความรู้สึก ณ ช่วงเวลาหนึ่งของตนเองออกมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ ถือเป็นนัยยะ 

ของการจัดการทางอารมณ์ที่ได้รับการปลดปล่อยออกมา เสมือนการถ่ายทอดพลังงานภายในตัว   

ข้าพเจ้าไปสู่งานศิลปะให้ผู้ชมรับรู้ผ่านทัศนธาตุ ทำให้สภาพจิตใจข้าพเจ้ากลับมาสงบ ราบเรียบพร้อม

ต่อการเกิดขึ้นใหม่ของอารมณ์อีกครั้ง 

ขอบเขตของการศึกษา                                                        

 ขอบเขตทางความคิดและเนื้อหา 

 อารมณ์และความรู้สึกที่มีในช่วงเวลานั้นของชีวิต หยิบยกมาเป็นประเด็นในการสร้างงานเพื่อ

ถ่ายทอดความรู้สึกภายในที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นงานรูปธรรม พืชพรรณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและส่วนประกอบสําคัญของภูมิประเทศตามธรรมชาติ การมีอยู่ของมัน 

คือความงามที่บริสุทธิ์ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่ง รูปทรงอิสระต่างมีความซับซ้อนอยู่ภายใน มีช่วงเวลาใน

การเกิดและดับ การสัมผัส และรับรู้ถึงสิ่งงดงามที่ปรากฏในธรรมชาติโดยธรรมชาติคือ ความสุนทรีย์

ทางอารมณ์ 

 ขอบเขตของกระบวนการและรูปแบบทางศิลปะ 

 งานจิตรกรรมสองมิติจากสีและการวาดเส้น ได้อิทธิพลมาจากลัทธิExpressionismและ 

Abstract เกดิจากอารมณแ์ละความรูส้กึของขา้พเจา้ทีม่ตีอ่ธรรมชาต ิแสง เงา มวล ปรมิาตร ทัง้หมดมี

สว่นในการกาํหนดโทนสใีนงานแตล่ะชิน้ทัง้สิน้ เพือ่การแสวงหาความหมายของอารมณแ์ละความรูส้กึ

ในชว่งเวลานัน้ ทศันธาตทุีป่รากฎในชิน้งานจะบดิเบอืน ความเปน็จรงิจากตน้แบบเปน็กึง่นามธรรมและ

นามธรรม  

 ขอบเขตของเทคนิควิธีการ 

 การใช้สีในงานจิตรกรรมเป็นจิตวิทยาที่บ่งบอกอารมณ์-ความรู้สึกกับคนส่วนใหญ่ได้ การใช้

สีมีหลายชนิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สื่อสารตรงต่อความรู้สึก ใช้คู่กับอุปกรณ์อย่างพู่กัน เกรียง หรือมือ

เปล่าลงสู่วัสดุรองรับ ดังนี้ 
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 สีน้ำมัน เป็นสีที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ลงบนวัสดุรองรับคือผ้าใบที่ขึงเฟรมหรือผ้าใบขึงเฟรมไม้ 

กระดาน ตัวสีน้ํามันจะผสมสื่อกลางคือยิปซั่มเพื่อช่วยเพ่ิมเนื้อสีและทำให้สีแข็งตัวได้เร็ว และลิคควิน 

เพื่อช่วยให้สีน้ำมันแห้งไว ลดความฝืด เพิ่มความลื่นในการตีสี อีกทั้งปริมาณของลิคควินจะเป็นตัว 

กำหนดความเหลวและความแวววาวของเนื้อสี 

 สีอะคลีลิก ใช้ในการรองพื้นเพราะมีเฉดสีที่สดสว่างในแบบที่สีน้ำมันไม่มี สามารถใช้ได้ทั้งเป็น

สีโปร่งและสีทึบแสง การใช้สีอะคลีลิคผสมน้ำเป็นการรองพื้นที่สร้างความโปร่งก่อนจะไปอีกขั้นของ

การลงสีทึบแสงของสีน้ำมัน  

 สีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน ผสมกับปูนกาวหรือผงยิปซัมจะให้ความรู้สึกหนักแน่น และเมื่อ

แห้งแล้วจะมีพื้นผิวที่ร้าว แตก หรือเป็นคลื่น 

 เทคนิควาดเส้น ใช้ดินสอดำEEและผงที่ได้จากการบดคาร์บอนของดินสอลงบนผ้าใบหรือ 

กระดาษสาญีปุ่น่ ดนิสอใชร้า่งรปูทรง ลงนำ้หนกั และเกบ็รายละเอยีด ผงคารบ์อนใชล้งนำ้หนกัโดยรวม

ของภาพ ใชย้างลบและยางลบซบัคารบ์อนชว่ยเมือ่ตอ้งการใชบ้างสว่นนำ้หนกัออ่นลง 

วิธีการศึกษา 

 1.ศึกษาสภาวะการทำงานของจิตใจ สิ่งเร้า และการแสดงออก 

 2.ศึกษารายละเอียดโครงสร้างของดอกไม้ โดยการบันทึกภาพมุมมองต่างๆเก็บไว้ ในทุกระยะ 

เวลาของดอกไม้ตั้งแต่บานสด จนเหี่ยวแห้ง แล้วเลือกมุมมองที่น่าสนใจมาวาดเส้นหรือทำสเก็ตสี 

 3.สังเกตุอารมณ์และความรู้สึกตัวเอง แล้วเลือกองค์ประกอบ โทนสีของงานที่ตรงกับอารมณ์ 

ที่ต้องการจะสื่อ  

 4.ศึกษาเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกในเชิงจิตวิทยาจากหนังสือและสื่อออนไลน์ 

 5.ค้นคว้าและทดลองวัสดุ เทคนิคให้พัฒนาในงานชิ้นต่อไป เพื่อสร้างเทคนิคเฉพาะที่สื่อสาร

ตรงกับความรู้สึกและการแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1.วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้รองรับเทคนิค  

    1.1โครงเฟรมไม้ 

    1.2ผ้าสำหรับขึงเฟรมได้แก่ ผ้าแคนวาสและผ้ากระสอบ 

    1.3กระดาษสาญี่ปุ่น  

    1.4กาวลาเท็กซ์ 

    1.5คัตเตอร์ 

    1.6กรรไกร 
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    1.7แม็กยิงและลูกแม็ก 

    1.8ภาพถ่ายและต้นแบบ 

 2.วัสดุและอุปรณ์ของเทคนิคที่ใช้ 

    2.1สีน้ำมัน 

    2.2สีอะคลีลิค 

    2.3สีพลาสติกทาภายใน 

    2.4ดินสอEE 

    2.5ผงคาร์บอนจากดินสอEE 

    2.6พู่กัน  

    2.7เกรียง 

    2.8ฟิวเจอร์บอร์ด  

    2.9กะละมังเหล็ก 

    2.10ยิปซั่ม 

    2.11ปูนกาว 

    2.12ลิคควิน 

    2.13น้ำยาล้างแปรง 

    2.14น้ำมันสน 



บทที่2 

ข้อมูลและแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ศิลปะลัทธินามธรรม(Abstract Art) 

 เป็นแนวทางศิลปะที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบศิลปะที่เกิดจากทัศนธาตุโดยจะไม่คำนึงถึง  

เนื้อหาของศิลปะหรือไม่ก็ได้ ศิลปินกลุ่มนี้เชื่อว่าคุณค่าของศิลปะไม่ได้อยู่ที่เรื่องราว สิ่งที่จะก่อให้เกิด

ความประทับใจต่อผู้ชมคือ ทัศนธาตุที่ปรากฏอยู่ในงานในรูปแบบของฟอร์มเท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏ 

ต่อสายตาจึงเป็นแก่นแท้ของความจริงของศิลปะทุกยุคสมัยและทุกเวลา นักวิชาการศิลปะให้นิยามว่า  

 “Abstract art is rearrangement of forms found in nature หมายความว่า ศิลปะนาม

ธรรมคือการนำเอารูปทรงต่างๆมาจัดขึ้นใหม่” 

ศิลปะนามธรรมสะท้อนให้เห็นถึงการละทิ้งค่านิยมในการสร้างสรรค์จิตรกรรม โดยที่การวาด

ภาพไม่เน้นความสมจริงหรืออาจแสดงไว้เพียงส่วนน้อย ความท้าทายในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดกลุ่ม

ศิลปะใหม่ๆขึ้น  

สามารถแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ จากลักษณะการสร้างงาน 

1.ศิลปะนามธรรมแบบโรแมนติก(Abstract Romantic) ศิลปินสร้างงานจากพื้นฐานอารมณ์ 

รูปแบบงานจึงเป็นการแสดงออกที่อิสระ เสรี เป็นจุดกำเนิดลัทธิอย่างเช่นAbstract Expressionism 

ภาพที่1 Vasily Kandinsky, Composition 8, Oil on canvas, 140.3x200.7 cm, 1923 

ที่มา:  Guggenheim Museum, Vasily Kandinsky, accessed February 15, 2020  

 available from https://www.guggenheim.org/artwork/1924 

5
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2.ศิลปะนามธรรมแบบคลาสสิก(Abstract Classic) ศิลปินสร้างงานโคยผ่านการคัดกรองของ

ความคิด การวางแผนแล้วแสดงออกผ่านรูปทรงเรขาคณิต มีอิทธิผลต่อลัทธิOp Art 

ภาพที่2 Piet Mondraint, Broadway Boogie Woogie, Oil on canvas, 127x127 cm, 1942-43 

ที่มา:  MoMA, Piet Mondriant, accessed February 15, 2020 available from  

 https://www.moma.org/collection/works/78682 

 ศิลปะนามธรรมทั้งสองกลุ่มมักจะมีความเป็นนามธรรมโดยสมบูรณ์อยู่ พัฒนาการอันหลาก

หลายของศิลปะจึงกลายมาเป็นศิลปะนามธรรมบางส่วน ที่เรียกว่าศิลปะนามธรรมรูปแบบกึ่ง

นามธรรม(Semi-Abstract) เช่น ศิลปะลัทธิโฟวิสต์(Fauvism) ที่เน้นการใช้สีแบบผิดแปลกอย่างจงใจ 

และเด่นชัด หรือลัทธิคิวบิสม์(cubism) ที่เน้นการทำให้รูปแบบการวาดภาพสิ่งต่างๆ ในชีวิตจริง

ผิดแผกไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด 

ศิลปะลัทธิสำแดงอารมณ์(Expressionism) 

 เป็นการเคลื่อนไหวของศิลปะที่เกิดขึ้นในยุโรปเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่19 และต้นคริสต์-

ศตวรรษที่20 ‘Expressionism’ มาจากภาษาลาตินว่า Expressare ซึ่ง Ex มีความหมายว่า ออกมา 

ส่วน Pressare มีความหมายว่า กด ดัน คั้น บีบ”(ศุภชัย สิงห์ยุบุศย์. 2551 : 180)  

 ดังนั้นจึงมีรูปแบบศิลปะที่ออกมาจากความรู้สึกด้านลบเช่น ความโกรธ ความกลัว หรือเกลียด 

การแสดงออกในงาน จึงสื่อถึงพลังการบีบคั้น กดดัน รุนแรง ดิบเถื่อน มีรูปทรงผิดไปจากความเป็น

จริงอาจจะบิดเบี้ยวหรือตัดทอนรูปทรง ใช้สีสันอย่างเสรีตามความต้องการของศิลปิน ไม่ยึดถือ 
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กฏเกณฑ์และธรรมเนียมในอดีต ศิลปินกลุ่มนี้จะได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีจิตใต้สำนึกของ ซิกมันด์ 

ฟรอยด์ (Sigmund frend, ค.ศ.1858-1939) 

ภาพที่3 Edvard Munch, The Scream, oil, tempera and pastel on cardboard,  

 91x73 cm, 1893 

ที่มา:  National Gallery of Norway, The Scream, accessed February 15, 2020 available 

 from https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/object/NG.M.00939 

 ศิลปะลัทธิสำแดงอารมณ์แนวนามธรรม เป็นงานนามธรรมที่เสนอการแสดงออกทางความคิด

เรื่องจิตวิญญาณ จิตใต้สำนึก และจิตใจของศิลปินผู้สร้าง ซึ่งตั้งคำถามต่อการให้คุณค่าศิลปะแบบเดิม 

การให้คำจำกัดความจึงเป็นไปได้ยาก แต่สิ่งที่พอจะจำแนกลักษณะงานของลัทธิสำแดงอารมณ์   

แนวนามธรรมคือความนิยมในการใช้ผืนผ้าใบขนาดใหญ่เขียนภาพ ซึ่งผลงานสำเร็จมักจะเป็นภาพ 

นามธรรมที่มีการแสดงอารมณ์ออกมาอย่างรุนแรง และเพราะการแบ่งประเภทของผลงานขึ้นอยู่กับ

การจัดประเภทของนักวิจารณ์และนักประวัติศาสตร์ศิลปะเท่านั้น ซึ่งต่างจากศิลปินที่ไม่ได้กำหนดแนว

ทางผลงานของตนเองว่าจะต้องเป็นไปในทิศทางใด ศิลปินที่ถูกเรียกว่าเป็นลัทธิสำแดงพลังอารมณ์

แนวนามธรรมต่างได้รับอิทธิพลและเทคนิคมาจากลัทธิก่อนหน้านี้แตกต่างกันไป อย่างเช่น Jackson 

Pollock ศิลปินที่สร้างชื่อเสียงมาจากเทคนิคการหยดสีอย่างฉับพลันลงบนผืนผ้าใบที่วางบนพื้นของ

เขา ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทคนิคการเขียนภาพของศิลปินในลัทธิเหนือจริงที่เรียกว่า "การเขียนภาพ

แบบกระแสสำนึก"(écriture automatique) คือกระบวนการปล่อยให้ภาพวาดหรือตัวอักษรแล่นไหล

ไปตามจิตใต้สำนึกโดยไม่มีการตัดทอน ลบ หรือแก้ไข 

https://wikivisually.com/lang-th/wiki/%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587
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อารมณ์และความรู้สึก 

 อารมณ ์ ความหมายจากพจนานกุรมแปลไทย-ไทย ราชบณัฑติยสถาน หมายถงึความรูส้กึทาง

ใจทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสิง่เรา้ เชน่ อารมณร์กั อารมณโ์กรธ อารมณด์ ีอารมณร์า้ย 

 อารมณ ์ คอืการตอบสนองจากสิง่เรา้ทีถ่กูกำหนดมาจากววิฒันาการของมนษุยท์ีต่อ้งปรบัตวัให้

เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การจำแนกหรอืใหค้วามหมายของอารมณย์งัเปน็คงทีถ่กเถยีงเพราะเปน็สิง่ทีเ่หน็

ไดย้าก อาจจะเปน็เพยีงการอนมุาการแสดงออกวา่เปน็อารมณท์ีรู่ส้กึ  ดงันัน้จงึมนีกัจติวทิยาสว่นใหญไ่ด้

จำแนกอารมณพ์ืน้ฐานทีม่นษุยม์คีอื ความโกรธ, ความรงัเกยีจ, ความสขุ, ความประหลาดใจ, ความกลวั

และความเศรา้  

 นักจติวทิยาอยา่งPaul Ekman จำแนกอารมณพ์ืน้ฐานไว7้ประเภท เพิม่เตมิอกีอารมณค์อื ความ

เหยยีดหยาม(contempt) จากการแสดงออกทางสหีนา้เมือ่เกดิอารมณน์ัน้ เขาเชือ่วา่เปน็ภาษาสากล 

คนทกุชนชาตแิสดงออกทางสหีนา้ตรงกบัความรูส้กึแบบเดยีวกนั ดงันัน้อารมณจ์งึมผีลตอ่การแสดงออก

และพฤตกิรรมมนษุย ์มกีารเปลีย่นแปลงทางสรรีะทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยรูต้วัหรอืไมก่ต็าม เพราะสมองสว่น

การรบัรูอ้ารมณค์วามรูส้กึนัน้รบัขอ้มลูรวดเรว็มากจนบางครัง้คนเราใชอ้ารมณม์ากกวา่เหตผุล เพราะ

ไมท่นัไดค้ดิกรัน่กรองความคดิออกมา  

 อารมณ์ถูกแบ่งเป็นประเภทหลักๆ คืออารมณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงลบ สมองทำงานในการ

รับรู้สองด้าน คือในสถานะการณ์ที่จะนำความเสียหายมาแก่เราอารมณ์เชิงลบก็จะเกิดขึ้น หรือใน

สถานการณ์ที่เราได้รับประโยชน์อารมณ์เชิงบวกก็จะเกิดขึ้น นั่นเป็นเพราะว่าหากสมองรับรู้สถานะ-

การณ์นั้นก็จะปล่อยสารเคมีออกมา อารมณ์จึงเกิดจากผลกระทบของการหลั่งสารเคมีในสมองที่เดิน

ทางจากสมองไปในร่างกาย 

 การแกว่งของอารมณจ์ึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เพราะว่าฮอร์โมนส่งผล-

กระทบตอ่การผลติสารเคมบีางอยา่งในสมอง ถา้ระดบัสารเคมใีนสมองเปลีย่นแปลงกท็ำใหอ้ารมณเ์รา

เปลีย่นแปลงไปไดด้ว้ยเชน่กนั 

อิทธิพลจากวรรณกรรม 

 Everything is f*cked by Mark Manson 

 มนษุยค์อืสิง่มชีวีติขนาดเลก็ในจกัรวาล การมอียูข่องเราไมไ่ดม้ผีลกระทบอะไรกบัเอกภพนีเ้ลย

และโลกทีม่นษุยอ์ยูอ่าศยัไมไ่ดส้นใจวา่เราจะเปน็หรอืตาย มแีตต่วัเราเทา่นัน้ทีส่นใจ เพราะวา่จติใตส้ำนกึ

ของมนษุยต์อ้งการสรา้งความสำคญัของการมอียูข่องชวีตินีข้ึน้มา เราจงึไดฉ้ายความมตีวัตนของเราไปกบั

สิง่รอบๆตวัเพราะมนักอ่ใหเ้กดิความหวงักบัเรา สงัเกตไุดจ้ากทกุเชา้ทีเ่ราตืน่มาเราจะรูส้กึวา่มอีะไรให้

ทำอยูเ่สมอ เพราะมนัเปน็กลไกทีจ่ติสรา้งขึน้เพือ่ทำใหเ้รารูว้า่มนัคุม้คา่ทีจ่ะทำอะไรสกัอยา่ง จะกลา่วได้

วา่ปลาตอ้งการนำ้ฉนัใด จติใจกต็อ้งการความหวงัเพือ่ความอยูร่อดฉนันัน้ 
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 คนเรามกัเขา้ใจผดิวา่สิง่ทีต่รงขา้มกบัความสขุคอืความทกุข ์ แตห่ากพจิรณาดคูวามทกุขแ์ลว้จะ

เหน็ไดว้า่ การทีเ่รายงัรูส้กึทกุขแ์สดงวา่เรายงัใสใ่จกบัสิง่นัน้ เพราะเรายงัมเียือ่ใยกบัสิง่นัน้ เพราะมนัยงั

มคีวามสำคญั แสดงวา่เรายงัมคีวามหวงักบัสิง่นัน้อยู ่ 

 ดังนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับความสุขจึงเป็นสภาวะที่ไร้สิ้นความหวังต่างหาก Nihilism1คือความคิด

ที่ไม่มีอะไรเป็นจริง ไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับระบบคุณค่าใดๆ  เกิดคำถามที่ว่าแล้วจะอยู่ไปทำไม? ความ

หวังจึงเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตให้ดีขึ้น เพราะมนุษย์เชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ 

 ย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนมนุษย์มีความคิดที่มองอารมณ์-ความรู้สึกเป็นสิ่งไม่ดีชอบก่อเกิด

ปัญหาแล้วต้องใช้ตรรกะเหตุผลในการแก้ปัญหาเหล่านั้น มนุษย์ยกเหตุผลเหนือกว่าอารมณ์ ด้วยความ

เชื่อที่ว่าเหตุผลคือสิ่งที่แยกระหว่างคนกับสัตว์ที่ใช้สัญชาตญาณดำรงชีวิต  

 จิตใจ(Mind)ที่มนุษย์มีเปรียบเสมือนรถที่วิ่งอยู่บนเส้นทางของชีวิต ในรถมีผู้โดยสารสองคน 

คือ สมองส่วนความคิด(Thinking Brain) และสมองส่วนความรู้สึก(Feeling Brain) ผู้โดยสารทั้งสอง 

มีข้อดี-ข้อเสียต่างกัน สมองส่วนความคิดมีความรู้ มีสติในการตัดสินใจโดยใช้ตรรกะเหตุผล ข้อดีคือมี

เหตุผลที่แม่นยำ แต่ประมวลผลช้าและต้องอาศัยการฝึกฝนถึงจะดีอยู่เสมอ สมองส่วนความรู้สึกมีข้อ

ดีคือประมวลผลอารมณ์ หรือสัญชาตญาณรับรู้ไว แต่ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่ 

 เราอาจจะคิดว่าสมองส่วนความคิดเป็นคนขับรถยนต์จิตใจ แต่ความเป็นจริงคือสมองส่วน

ความรู้สึกเป็นคนขับ จากตัวอย่างของการรักษาคนไข้จิตเวชด้วยวิธีการLobotomy2 คนไข้ที่รักษาวิธีนี้

มีชีวิตแต่ไม่รู้สึกกับสิ่งใดเลย การรักษาที่มองว่าเอาความรู้สึกออกไปกลายเป็นการเปลี่ยนคนๆหนึ่งให้

กลายเป็นคนที่ไร้จิตใจแทน 

 จงึสามารถสรปุไดว้า่รถยนตจ์ติใจของมนษุยท์กุคนถกูควบคมุดว้ยสมองสว่นความรูส้กึ เพราะ 

อารมณค์อืเครือ่งมอืในการตดัสนิใจและการแสดงออกทางพฤตกิรรมของมนษุย ์ พฤตกิรรมของมนษุย ์

ถกูขบัเคลือ่นดว้ยอารมณ ์ เนือ่งจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกคอืปฏกิริยิาตอบสนองทางรา่งกายจากอารมณ ์

ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้อารมณท์ำใหเ้กดิพฤตกิรรม พฤตกิรรมทำใหเ้กดิอารมณ ์ ทัง้สองสว่นแยกกนั 

ไมไ่ด ้มนัตอ้งทำงานรว่มกนัถงึจะมชีวีติทีส่มดลุ 

—————————————- 

 1สุญนิยม, เข้าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าถึงได้จาก  

https://www.facebook.combeingandtime/posts/545887005528280:0 

 2 Lobotomy เป็นกระบวนการปรับแก้ไขพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชด้วยวิธีทำลายเนื้อสมองบางส่วน โดยใช้

เครื่องมือลักษณะคล้ายเหล็กแหลมเจาะผ่านเบ้าตาเข้าไปสู่สมอง อันเนื่องมาจากความรู้ทางชีว-สรีรวิทยา ที่ว่าสม

องส่วนหน้า (Frontal Lobe) ควบคุมพฤติกรรมบางอย่าง หากไปทำลายแล้วจะลดพฤติกรรมพี่ไม่พึงประสงค์นั้นๆ 

ลงได้, Psychologist Cafe, Lobotomy : โนเบลทางการแพทย์ที่ถูกลืม, เข้าถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าถึงได้

จาก https://www.facebook.com/PsychologistCafe/posts/1639837282923676/ 
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 สิ่งที่เราเป็น มาจากการเรียนรู้และการสะสมประสบการณ์ในชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไม่เจ็บ

ก็จะไม่มีวันเติบโต มนุษย์เมื่อเจอวิกฤติหรือจุดหักเหในชีวิตจึงเปลี่ยนพฤติกรรมไป สิ่งที่เราเคยประสบ 

จะสะท้อนออกมาในตัวเรา และสิ่งที่เราอยากให้เป็นในอนาคตจะสะท้อนความหวังในจิตใจ และด้วย

ความสามารถของเราเท่านั้นที่จะทำให้มันเป็นจริง นั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมาย 

 ความหวังเป็นเหมือนดาบสองคม มันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตของคน หรือสิ่งที่

ก่อให้เกิดสงครามมีผู้คนล้มตายขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะใช้ความหวังที่มีในด้านใด แต่ทั้งนี้ความหวังต้อง

อาศัยข้อขัดแย้งเพื่อคงสภาพอยู่ 

 ความหวังคือพื้นฐานทางจิตใจมนุษย์ เพราะเราต้องการมีเป้าหมายบางอย่างเพื่อไล่ตาม     

สร้างความเชื่อว่าเราสามารถทำทุกอย่างได้เพราะเราควบคุมโชคชะตาของตัวเอง และเพื่อหาพวกที่ม ี   

เปา้หมายเดยีวกนักบัเรา ความหวงัสรา้งมาจากทกุอยา่งทีแ่ย ่แตท่กุอยา่งทีแ่ยไ่มจ่ำเปน็ตอ้งมคีวามหวงั 

 ความศรัทธาคือการที่มนุษย์มีความหวังยึดเหนี่ยวกับบางอย่างเพื่ออนาคต มันคือการเอา  

ตัวรอดและเติบโตทางใจ เราทุกคนย่อมมีศรัทธากับบางอย่าง ถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่มีความหวัง ในเมื่อ 

ความหวังมีรากฐานมาจากภาพของอนาคตที่เราสร้างมาในหัว ความศรัทธาอาจะไม่ใช่สิ่งแน่นอน แต่

ก็คือรากฐานของความหวังที่มันจะเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ก็ได้ 

 การใช้ชีวิตเราต้องทำความเข้าใจกับความเจ็บปวดว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่ามันจะทำให้เรารู้

อย่างไรก็ต้องรู้ว่ามันจะยังคงอยู่ที่เดิมกับตัวเรา ถ้าเอาชนะความเจ็บปวดได้ในระดับหนึ่ง มันก็จะมีอีก

รูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นมา บางครั้งมันอาจจะดีขึ้น เราอาจจะไม่ได้รู้สึกเจ็บเท่าเดิม แต่มันก็ยังอยู่ในตัวเรา 

เหมือนรอยแผล ตอนเจ็บใหม่ๆก็เป็นแผลสด ผ่านไปตกสะเก็ดแล้วก็เป็นรอยแผลเป็น มันไม่เคยไปไหน 

เพราะมันคือส่วนหนึ่งของเรา  และมันคือเรา ความจริงของชีวิตคือความเจ็บปวดมันไม่มีท่ีสิ้นสุด อยู่ที่

เราจะปรับตัวเพื่อรองรับและอยู่กับมันได้หรือไม่ แล้วเราจะอยู่อย่างอ่อนแอหรือสู้กับมัน 

 สว่นใหญทีม่นษุยห์นปีญัหาเพราะวา่ลกึๆแลว้เรารูต้วัวา่เราไมไ่ดด้พีอ แตน่ัน้คอืประเดน็เพราะถา้

เรารูต้วัวา่หว่ยอยูแ่ลว้ กย็อมรบัในความหว่ย โอบกอดมนัไวแ้ลว้รกัตวัเราแบบทีเ่ปน็ เเคน่ีก้จ็บ 

 เพราะฉนัน้การใชช้วีติทีด่ไีมใ่ชก่ารหลกีเลีย่งความเจบ็ปวด แตเ่ปน็เผชญิความเปน็จรงิ มันจะฝกึ

จติใจใหแ้ขง็แกรง่และอดทนกบัความทรมาน ถา้การมชีวีติอยูข่องเราคอืการบงัคบัของการมลีมหายใจ 

เรากค็วรทีจ่ะทำความรูจ้กักบัความทรมานนี ้ถา้เราหนคีวามเจบ็ปวดกเ็หมอืนหนคีวามรูส้กึทัง้หมด  

 ‘ความสุขที่แท้จริง(The Pursuit of happiness)’ เพิ่งเป็นประเด็นขึ้นในยุคการรู้แจ้ง(The 

age of Enlightenment) เพราะวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีขึ้น แต่มันเป็นการเข้าใจ

ผิดตรงที่เราเห็นว่า การเผชิญความทุกข์น้อยลงคือการขจัดความทุกข์ออกไปให้หมด ซึ่งนั่นเป็นไปไม่ได้ 

เราไม่สามารถหนีหรือเอาความเจ็บปวดออกไปได้ มันเป็นพื้นฐานและประสบการณ์ของมนุษย์ เพราะ 

การเติบโตของมนุษย์เกิดจากสะสมประสบการณ์ความเจ็บปวด ทำให้เรารู้จักหลีกเลี่ยง มีสติในการใช้
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ชีวิต อารมณ์เชิงบวกจึงเป็นการลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจความทุกข์ 

เราจะเห็นคุณค่าบางประการของมัน ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีความหมายทำให้ชีวิตเรามีความหมายเช่น

กัน 

 ความเจบ็ปวดคอืทีม่าของคณุคา่ทกุอยา่งทีเ่รามองเหน็ทางใจ การทำความเขา้ใจความเจบ็ปวด

คอืการเขา้ใจทกุอยา่งบนโลกใบนี ้ความเจบ็ปวดสรา้งชอ่งวา่ในจติใจทีจ่ะกลายเปน็ความคดิความเชือ่หรอื

สิง่ทีม่คีา่สดุในชวีติเรา เมือ่เราปฏเิสธตวัตนแลว้ความสามารถในการรบัรูจ้ดุประสงคข์องความเจบ็ปวด 

กเ็ทา่กบัการปฏเิสธความสามารถในการรบัรูจ้ดุประสงคท์กุอยา่งบนโลกใบนี ้

 สรุป คำตอบหรือวิธีแก้ปัญหาชีวิตที่ดีมันไม่มีอยู่จริง ต่อให้ปัญหาทุกอย่างบนโลกใบสามารถ

แก้ได้ด้วยพรวิเศษ แต่จิตใจของมนุษย์ก็จะมองหาความชิบหายของวันข้างหน้ามาอยู่ดี ดังนั้นเปลี่ยน

จากมองหาความหวัง เป็นไม่ต้องหวังจะได้ไม่ต้องสิ้นหวังสิ ไม่ต้องหวังชีวิตที่ดีกว่า แต่ทำชีวิตให้ดีกว่า 

เป็นอะไรที่ดีกว่าไปเลยไม่ต้องหวัง 

อิทธิพลจากภาพยนต์ 

 Inside out อนเิมชัน่จาก Pixar Animetion studios ค่ ายทีไ่มไ่ดผ้ลติการต์นูเพือ่เดก็แตอ่ยา่ง

เดยีว ภาพยนตท์กุเรือ่งเปน็สิง่ทีท่กุคนเขา้ถงึได ้ พกิซา่รม์คีวามสามารถทีห่ยบิจบัของธรรมดามาเปน็  

เรือ่งราวทีท่ำใหผู้ช้มไดเ้หน็ความรูส้กึในอกีมติทิีล่กึขึน้ สามารถเชือ่มโยงกบัคนด ู และตวัเทคนคิทีพ่ฒันา

อยูต่ลอด จงึสรา้งเอกลกัษณ ์ความพเิศษใหภ้าพยนตแ์ตล่ะเรือ่ง 

 เรื่องนี้เป็นการนำเสนอชีวิตของเด็กวัยรุ่น วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก   

มาเลา่เปน็เรือ่งราวระหวา่งสิง่ทีอ่ยูห่วัคอื จติใจ(mind)และความคดิ(thought)ของรเิรย ์ กบัสถานการณ ์

ปจัจบุนัทีเ่ธอกำลงัเผชญิ คารแ์รกเตอรท์ีอ่ยูห่วัคอยควบคมุพฤตกิรรมคอืตวัแทนของอารมณพ์ืน้ฐานของ

มนษุย ์ คอื ความสขุ(joy) ความเศรา้(Sadness) ความกลวั(Fear) ความโกรธ(Anger) และความ

รงัเกยีจ(Disgust) ภาพยนตใ์ชท้ฤษฎขีองPaul Ekman นกัจติวทิยา ในการจำแนกอารมณพ์ืน้ฐานจาก

การแสดงออกของใบหน้าไว้7อารมณ์ แต่ทั้งนี้ความเป็นการ์ตูนที่ไม่ต้องการให้เข้าใจยากจึงตัดอารมณ์ 

ตื่นเต้น(Surprise)และเหยียดหยาม(contempt)ออก เราจึงเห็นอารมณ์พื้นฐานเพียง5อารมณ์ในเรื่อง

เท่านั้น  

 สิ่งที่ตัวอารมณ์แต่ละอย่างมีเหมือนกันคือความต้องการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อริเรย์ การ

แสดงออกทางอารมณข์องแตล่ะตวัละครสะทอ้นพฤตกิรรมของเดก็นอ้ย เชน่ ความกลวัเกดิขึน้เพือ่ที่

จะสรา้งการระวงัภยั ความรงัเกยีจเกดิขึน้เมือ่สมองไมแ่นใ่จวา่สถานการณท์ีเ่กดิขึน้ดหีรอืไม ่จงึทำใหห้ลกี

เลีย่งสถานการณน์ัน้ ความโกรธเกดิขึน้เพือ่ทีแ่สดงความตอ้งการเมือ่ถกูขดัใจ  

 ตวัละครหลักคือความสุข(Joy) อารมณท์ี่อยากจะทำใหร้ิเรยม์ีความสุขตลอดเวลา แต่เรื่อง

วุน่วายเกดิขึน้เมือ่เดก็นอ้ยโตขึน้การแสดงออกทางอารมณก์ซ็บัซอ้นขึน้ แมแ้ตต่วัอารมณเ์องยงัไมเ่ขา้ใจ
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วา่เกดิอะไรขึน้ การเดนิทางของความสขุกบัความเศรา้(Sadness) ทำใหไ้ดเ้รยีนรูว้า่แตล่ะความทรงจำนัน้

ควรจะมสีว่นผสมของหลายๆอารมณผ์สมกนัไว ้ และความเศรา้ไมใ่ชส่ิง่ไมด่ ี ถา้เรารูส้กึไดม้นัคอืเรือ่ง 

ธรรมดาของการเปน็มนษุย ์ ในเรือ่งยงัสะทอ้นขอ้ดขีองความเศรา้ไวว้า่มนัสรา้งคณุคา่ใหก้บัความทรงจำ 

การเตบิโตกค็อืการยอมรบัและโอบกอดความเศรา้ทีม่อียูม่าตลอดเอาไว ้แลว้ใชช้วีติไปพรอ้มกบัมนั 

 นานมาแล้วที่คนเรามักจะคิดว่าสมองกับจิตใจเป็นสองส่วนที่แยกจากกัน ความรู้สึกกับตรรกะ

คือการทำงานคนละส่วน การใช้ใจตัดสินปัญหาเป็นการใช้ความรู้สึกนำ ผู้ที่ใช้เป็นคนที่ไม่แข็งแกร่งเท่า

ผู้ที่ใช้เหตุผลนำ แต่วิทยาศาสตร์ก็พิสูจมาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันทำงานร่วมกัน ร่างกายเราทำงานร่วม 

กันทุกส่วนเพียงแต่เราไม่ได้รู้ตัว สมองสามารถรับข้อมูลแล้วประมวลผลเป็นความรู้สึกก่อนเสมอ ก่อน

จะไปถึงการคิดอย่างมีเหตุผล บางครั้งที่เราจะเห็นตัวอย่างของคนที่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่มักก่อให้เกิด

ผลตามมา เพราะความไวของความรู้สึกด้วยหรือไม่ที่ทำให้มนุษย์มีค่านิยมว่า อารมณ์-ความรู้สึกควร

เป็นสิ่งที่เก็บไว้ เรื่องของหัวใจจึงไม่ใช่เรื่องของเหตุผล?  

 ดงันัน้เมือ่พดูถงึความรูส้กึจงึไมใ่ชเ่รือ่งของหวัใจ แตเ่ปน็เรือ่งของสมอง เรารูส้กึเพราะสมองสัง่

การเคมใีนสมองหลัง่ออกมา เกดิปฏกิริยิาตอบสนองของรา่งกาย เราจงึมคีวามรูส้กึเมือ่มสีิง่เรา้มากระต้นุ 

ภาพที่4 โปสเตอร์ภาพยนต์Inside out 

ที่มา:  Inside Out Photo Gallery, accessed February 15, 2020 available from  

 https://www.imdb.com/title/tt2096673/mediaviewer/rm3662344960  
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อิทธิพลจากดนตรี 

 สิ่งหนึ่งที่ช่วยปรับอารมณ์ในตัวข้าพเจ้าแต่ละวันก็คือเสียงเพลง การฟังเพลงเหมือนการเติม  

พลงังานใหใ้จในแตล่ะวนั ชว่งเวลากอ่นศลิปนพินธข์า้พเจา้ตอ้งการกลบัไปหาความแรงของDeathcore 

จงึกลบัไปฟงัเพลงของวงBring me the horizonอกีครัง้ เหมอืนการกลบัไปเยีย่มสถานทีเ่กา่ เมือ่ไดก้ลบั

ไปฟงัแตแ่นวเพลงของวงไดเ้ปลีย่นไปในทำนองทีถ่กูใจและความหมายทีต่รงกบัความรูส้กึในใจเปน็อยา่ง

มาก ทว่งทำนองในเพลงคอืสิง่ทีช่กัจงูจติใจใหรู้ไ้ปตามจงัหวะคอยกระตุน้จติใจใหไ้มจ่มไปกบัภวงัค ์

 ‘Bring me the horizon’ เป็นวงดนตรีที่หาคำจำกัดแนวเพลงได้ยากมาก เพราะว่าแนว

ดนตรีที่ค่อยๆเปลี่ยนไปในแต่ละยุคจากDeathcoreไปจนถึงElectronic ซึ่งตัวศิลปินเองก็ไม่ได้หาคำ

มาจำกัดความแนวเพลงของตัวเอง เพราะชีวิตศิลปินที่เติบโตเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในชีวิต จากวัย

รุ่นที่ทำเพลงเพราะความสนุก เคยติดยาจนชีวิตเกือบพังและประสบการณ์ทางความรัก ทั้งหมดเปลี่ยน

แปลงทัศนคติที่มีต่อโลกและเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่แนวดนตรีเปลี่ยนตามไปด้วย พวกเขาผลิตงาน

เพลงออก มาสม่ำเสมอ สร้างทั้งความประทับใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วง

ไต่เต้าสู่ลำดับที่สูงขึ้นและได้รับการยอมรับด้วยรางวัลจากเวทีต่างๆ 

 วงดนตรีส่วนมากที่มีแนวทางของตัวเองชัดเจนก็จะคงไว้ แต่แนวทางของวงนี้น่าสนใจตรงที่

การสื่อสารความรู้สึกสะท้อนออกมาเป็นเพลง ความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาผลงานให้แปลกกว่าที่เคย

เป็นและปล่อยออกมามาได้ถูกจังหวะเวลา 

 สิง่ทีข่า้พเจา้ประทบัใจและรูส้กึเชือ่มโยงในเพลงชว่งหลงัของวงนี ้ และทำใหม้อีทิธพิลตอ่การ

ปลดปลอ่ยอารมณข์องงานคอืความหมายของเพลงทีท่ีศ่ลิปนิไดพ้ดูออกมา มนัเปน็สิง่เดยีวกนัทีข่า้พเจา้ 

รูส้กึแตไ่มส่ามารถอธบิายได ้ มนัคอืความเปน็จรงิในจติใจมนษุยท์ีรู่ส้กึวา่มนัไมใ่ชส่ิง่ทีผ่ดิหรอืแปลกทีจ่ะ

รูส้กึแบบนี ้ความรูส้กึดา้นลบมนัคอืเรือ่งธรรมดา อยา่งเชน่เนือ้เพลงบางชว่งของเพลงดงัตอ่ไปนี ้

 เพลง Hospital for souls อัลบัม Sempiternal 

“And then I found out how hard it is to really change.  

(แล้วจากนั้นฉันก็รู้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจริงๆ) 

Even Hell can get comfy once you've settled in. 

(แม้แต่นรกยังอยู่สบายได้เลยนะ ถ้าเราปรับตัวได้) 

I just wanted the lonely inside me to leave. 

(ฉันก็แค่อยากให้ความเหงาในตัวมันออกไปแค่นั้นเอง) 

No matter how fucked you get, it's always there when you come back down. 

(ไม่ว่าจะชิบหายยังไง ความรู้สึกนั้นมันก็ยังอยู่ที่เดิมตอนเรากลับมา) 

The funny thing is all I ever wanted I already had. 

(ที่ตลกก็คือทุกอย่างที่ฉันต้องการ มันอยู่กับตัวฉันอยู่แล้ว) 
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There's glimpses of heaven in every day. 

(จริงๆเรื่องที่ดีมันก็มีอยู่ทุกวัน) 

In the friends I have, the music I make, the love that I feel. 

(เพื่อนที่ฉันมี ดนตรีที่ฉันทำ ความรักที่ฉันสัมผัสได้) 

I just had to start again.” 

(ฉันก็แค่ต้องสัมผัสถึงมันใหม่อีกครั้ง) 

 เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มSempiternal เป็นการกลับมาของวงหลังจากที่นักร้องนำ‘Oli Sykes’ 

เอาชนะตัวเองที่ติดยาเสพติดKatamineหรือยาเค มีผลทำให้ร่างกายนิ่งและประสาทหลอน เพลง

ในอัลบัมนี้จึงพูดถึงประสบการณ์ที่เขาได้ผ่านมา ความสิ้นหวังและการติดยา และเป็นช่วงที่แนว

เพลงจากDeathcoreเปลี่ยนRockมากขึ้น 

 ท่อนนี้ของเพลงเขาพูดถึงการเอาชนะความรู้สึกสิ้นหวังที่เกิดจากฤทธิ์ยา และความรักจาก

คนรอบข้างที่ช่วยให้ผ่านมาได้ ในความโชคร้ายก็มีความดี ข้าพเจ้าคิดว่าบางครั้งการใช้ชีวิตแต่ละวัน

อาจจะมีอิทธิพลของความรู้สึกเชิงลบที่ทำให้รู้สึกเจ็บมาก ก็เหมือนเราไปใส่ใจแต่ความเจ็บปวดจนลืม

มองส่วนที่ดีของชีวิตว่ามันไม่ได้มีอยู่อารมณ์เดียว ต่อให้เรามีประสบการณ์ร้ายแรงหรือสะเทือนใจ 

แต่การที่ได้มีโอกาสอยู่เห็นแล้วผ่านมาได้มันคือสิ่งที่ดีที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น 

“Everybody wants to go to heaven 

(ทุกคนอยากไปสวรรค์) 

But nobody wants to die 

(แต่ไม่มีใครอยากตาย) 

I can fear death no longer 

(ฉันไม่กลัวตายอีกต่อไปแล้ว) 

I've died a thousand times” 

(ฉันตายมาเป็นพันครั้งแล้ว) 

 ท่อนนี้คือสิ่งที่นักร้องพูดถึงการใช้ชีวิตที่เขาเสพยาจนไม่กลัวความตายแล้ว การเสพติดทำให้

เขารู้สึกแย่ตลอดเวลา การไปถึงจุดที่อันตรายที่สุดของชีวิตแล้วผ่านมาได้ มันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้

เราแกร่งกล้าขึ้นในอีกระดับ 

 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความสุขคืออะไรหากไม่เคยทุกข์มาก่อน จะรู้ขาวได้อย่างไรหากไม่มีดำ

มาเปรียบเทียบ จะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรหากไม่เคยอ่อนแอ ดังนั้นชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานทำให้เรา 

เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน และความย้อนแย้งเป็นอะไรที่ขึ้นตลอดกับชีวิตเรา มนุษย์เรา

จะมีความอยากหรือหวังกับสิ่งที่เราไม่มีเสมอ ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้หรือทำได้ถ้าเราให้

ความสำคัญมีแรงที่เปลี่ยนแปลงมากพอ  
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 เพลง Can you feel my heart อัลบัม Sempiternal 

“I’m scared to get close and I hate being alone.  

(ฉันกลัวความใกล้ชิด แต่ก็เกลียดที่จะอยู่คนเดียว) 

I long for that feeling to not feel at all. 

(ฉันจมอยู่กับความรู้สึกที่ไม่รู้สึกอะไรเลยมานานแล้ว) 

The higher I get, the lower I'll sink. 

(ต่อให้สูงขึ้นเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งจมลึกไปเท่านั้น) 

I can't drown my demons, they know how to swim.” 

(ฉันเอาชนะปีศาจในตัวไม่ได้มันรู้จักทางหนีทีไล่) 

 ท่อนนี้พูดถึงการเคยถูกหักหลังมาก่อนทำให้เป็นเรื่องยากที่จะไว้ใจใคร แต่การการอยู่คนเดียว 

ก็เป็นเรื่องยากกว่า ต่อให้เมาจากฤทธิ์ยามากเท่าไหร่ตอนสร่างเมา มันยิ่งรู้สึกทรมานมากขึ้นเท่านั้น  

 สำหรับข้าพนึกถึงวลีที่ว่า ขีวิตเรามากไป น้อยไปก็ไม่ดี ความเป็นมนุษย์ต้องมีสมดุลให้กับเรื่อง

ส่วนตัวและสังคมภายนอก บางครั้งคนเราต้องการใครสักคนมาช่วยเติมเต็มในจิตใจ(Emotional 

support) อาจจะเป็นคนที่เข้าใจในทุกด้านหรือบางความรู้สึก มันช่วยให้เราได้แบ่งเบาความรู้สึกนั้น

ออกมาและคลายความเครียดที่มีกับเรื่องนั้นได้  

 บางครั้งข้าพเจ้าอยู่กับตัวเองเพราะต้องการความสงบในการทำงาน แต่ความสงบที่ใช้เวลากับ

ตัวเองนานไปก็ต้องการพบเจอเพื่อนเพื่อเติมเต็มความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนบ้าง การต่อสู้ในจิตใจที่แบ่ง

เป็นสองฝ่ายเป็นเสมือนพันธะในจิตใจที่เราสร้างขึ้นมาเอง เป็นกรอบที่ครอบเราให้ไปให้ถึงเป้าหมายที่

เราไม่รู้เลยว่าการประสบความสำเร็จในแต่ละมิตินั้นมีอยู่จริงไหม หรือจะเป็นไปอย่างใจคิดหรือเปล่า  

 เพลง Avalanche อัลบัม That’s The Spirit 

“I need a cure for me 'cause a square doesn't fit the circle 

(ฉันต้องการทางออกสำหรับฉัน เพราะว่าสี่เหลี่ยมมันไม่เท่ากับวงกลม) 

Give me a remedy 'cause my head wasn't wired for this world 

(เอาวิธีแก้มาให้ฉัน เพราะสมองฉันมันไม่ได้แปลกพอสำหรับโลกใบนี้) 

I need a cure for me 'cause a square doesn't fit the circle 

(ฉันต้องการทางออกสำหรับฉัน เพราะว่าสี่เหลี่ยมมันไม่เท่ากับวงกลม) 

Give me a remedy 'cause when it hits, well, it hits like an avalanche” 

(เอาวิธีแก้มาให้ฉัน เพราะถ้ามันปะทะขึ้นมามันแรงเหมือนหิมะถล่มเลย) 

 การที่เราเป็นจุดเล็กๆบนโลกใบนี้มันก็แปลกตรงเราคนเราพยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคน

อื่นจนเราลืมไปว่าทุกคนต่างกันสุดๆในทุกรูปแบบ แน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันของสัตว์สังคมการปรับตัว



 16

เป็นสิ่งจำเป็นแต่ถามว่ามากไปมันก็ไม่ดี บางครั้งเราเลยรู้สึกแปลกแยกทั้งๆที่จริงๆแล้วความแปลกเป็น

เรื่องปกติ คำว่า ‘square doesn't fit the circle’ ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่ามันเป็นความจริงที่บางครั้งเรา

ก็พยายามปรับหรือเปลี่ยนแปลงจนลืมความเป็นตัวเรา แล้วจะให้ทุกอย่างมันพอดีกันได้อย่างไรถ้าเรา

มีความต่างเป็นพื้นฐาน 

 เพลง Throne อัลบัม That’s The Spirit 

"So you can throw me to the wolves 

(โยนฉันเข้าไปในดงหมาป่าได้เลย) 
Tomorrow I will come back, leader of the whole pack 

(พรุ่งนี้ฉันจะกลับมาแล้วนำพวกมันทั้งฝูง) 

Beat me black and blue 

(ต่อให้ฝกช้ำดำเขียว) 
Every wound will shape me, every scar will build my throne" 

(ทุกแผลจะสร้างฉัน ทุกรอยจะสร้างบัลลังก์) 

 ความหมายของเพลงนี้สื่อสารออกมาตรงไปตรงมา คนที่ทำลายเราคือคนที่สร้างเรา ดังนั้นจึง

ไม่ควรโกรธถือโทษกับคนที่ทำไม่ดีกับเรา เพราะเขาให้ความทรงจำกับเรา แล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นแรง

ผลักดันในการสร้างเราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น 

 เพลง Luden 

“Will you retry or let the pain resume?” 

(จะเริ่มใหม่ หรือจะปล่อยให้ความทรมานอยู่ต่อ) 

 ความเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติ แต่ถึงกระนั้นเมื่อล้มแล้วจะไม่ลุกหรือ เพลงนี้ให้ความหมายกับ

ชีวิตที่ต้องสู้ อาจเป็นประโยคง่ายๆ แต่คำบาดลึกในใจ เตือนสติให้มีแรงในการฝ่าไปให้ถึงจุดหมาย 



 17

ข้อมูลด้านรูปแบบ 

 Karl Blossfeldt  

 ศลิปนิชาวเยอรมนัยคุบกุเบกิการถา่ยภาพ รปูแบบภาพเปน็ภาพถา่ยมาโครสขีาว-ดำของพชืและ

ดอกไมต้า่งๆ สิง่ทีท่ำใหภ้าพถา่ยของเขาพเิศษคอื มมุมองทีถ่า่ยทอดพชืพนัธ์ทุางธรรมชาตใิหเ้หน็ในแง่

ที่มากกว่าสิ่งที่เป็น พืชเหล่านั้นเปลี่ยนจากสถานะของอินทรีย์วัตถุกลายเป็นวัตถุที่เสมือนผ่านการ

ออกแบบ หรอืเปน็ประตมิากรรม การจดัการของภาพถา่ย ทางดา้นเทคนคิเขาถอืวา่โดดเดน่มากในสมยั

นั้น อีกทั้งองค์ประกอบรูปทรงของพืชและการจัดวางตัดกับพื้นหลังรายละเอียดพื้นผิวของพืชนั้นๆ 

ชดัเจน ทำใหร้ปูทรงเดน่ข้นึ 

 เขากล่าวว่า“ธรรมชาติสอนให้เราเข้าถึงความงามและความรู้สึกเบื้องลึกในใจ มันคือที่มาของ

ความสุขที่แท้จริง” 

 จากคำพูดของเขาสะท้อนให้เห็นทัศนคติที่เขามีต่อการตระหนักถึงความงามของธรรมชาติ 

ทำให้เขาถ่ายถ่ายความหลงไหลออกมาเป็นงาน เขาเชื่อที่ว่าต้นไม้ ดอกไม้ไม่ใช่สิ่งน่าเบื่อ รูปทรงมันทัน

สมัยเป็นไปตามตรรกะและเหตุผล การเกิดขึ้นสืบทอดและดำรงอยู่ของ สายพันธ์ุ ทำให้เขายกย่องพืช

พันธ์ธรรมชาติเป็นศิลปะชั้นสูง 

 คาร์ลเริ่มต้นเข้าศึกษาประติมากรรมและการหล่อโลหะ ก่อนจะไปศึกษาต่อด้านการ 

ออกแบบเครื่องประดับและได้ทุนศึกษาต่อและเป็นอาจารย์ที่กรุงโรม เนื่องด้วยการสอนวิชาออกแบบ 

ที่มีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ทำให้เกิดการบันทึกภาพเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน เขาไม่ใช่ช่าง

ภาพและการถ่ายภาพก็เพื่อจุดประสงค์ในการสอนเท่านั้น เขาจึงไม่มีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพเลย 

และกล้องที่ใช้เกิดจากการประดิษฐ์ขึ้นเองโดยใช้เลนส์แว่นขยายมาแทนเลนส์กล้องปกติ ทำให้

ภาพถ่ายมีผลลัพธ์ที่แสดงลายละเอียดได้ชัดเจนมากกว่า30เท่า ในช่วงแรกของการบันทึกภาพถ่ายเป็น

พืชทั่วไปในโรมและเมืองใกล้เคียง ในปี1896เขาเดินทางออกจากอิตาลีไปอเมริกาเหนือและกรีซ เพื่อ

เก็บภาพตัวอย่างของพืช  

 ภาพถ่ายของเขาได้จัดแสดงในแกลลอรี่ของNierendorf’s และได้รวมเล่มเป็น

หนังสือUrformen der Kunst(Art Forms in Nature) ในปี1928 ผลงานเขาประสบความสำเร็จได้

รับความนิยมมาก ต่อมาในปี1932ก็มีหนังสือเล่มที่สองWundergarten der Natur (Nature's 

Wonderful Garden) ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปีนั้น ตลอดชีวิตเขาถ่ายภาพมากกว่า 6,000 ภาพ ปัจุ

บันภาพถ่ายเขาก็ยังได้เก็บรวบรวมเป็นหนังสือหลายเล่ม แม้กาลเวลาผ่านจะไปแต่ความงามใน

ภาพถ่ายยังคงอยู่ 
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ภาพที่5 Asclepias speciosa (Silkweed), © Karl Blossfeldt Archiv 

ที่มา:  Micheal Hoppen Gallery, Karl Blossfeldt, accessed February 15, 2020  

 available from https://www.michaelhoppengallery.com/artists/58-karl-  

 blossfeldt/overview/#/artworks/9965 
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 Yago Hortal 

 ศิลปินผู้ชนะในหลายเวทีประกวด ได้ร่วมแสดงงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มมาแล้วกว่าทั่วโลก

ลักษณะเด่นของเขาคือ การใช้สีสดจากหลอดผสมกับเทคนิคส่วนตัวทำให้งานแสดงผลจากฝีแปรงและ

สีสัน ออกมาเป็นรูปแบบนามธรรมบนพื้นหลังที่นิ่งเรียบ งานแต่ละชิ้นจึงเสมือนการสร้างความสมดุล

ระหว่างความยุ่งเหยิงกับเป็นระเบียบของทัศนธาตุ รสนิยมการใช้สีเกิดจากสัญชาตญาณทั้งการเลือก

สีและการผสมสี ที่สร้างพลังให้ศิลปินและคนดูก็รับรู้ถึงพลังที่รุนแรงจากเนื้อสีบริสุทธิ์ที่ไม่ผสมสื่อกลาง

ใดเลยและความเข้มข้นของสีดึงดูดสายตา 

ภาพที่6 SP142, acrylic on linen, 30x27cm, 2017 

ที่มา:     Yago Hartal, 2017, accessed February 15, 2020 available from  

  http://yagohortal.com/2017-2/ 
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 Jason Martin 

 งานของศิลปินมีลักษณะที่อยู่ร่วมกันระหว่างงานสองกับสามมิติ จากแนวคิดการสร้างงาน 

จิตรกรรมที่รวมความเป็นประติมากรรมเข้าไว้ด้วยกัน งานเหล่านี้บังคับให้ผู้ชมออกจากแนวคิดที่แบ่ง

แยกงานศิลปะเป็นประเภทเดียวจากการมองพื้นผิวที่ศิลปินทำบนงานเพื่อระลึกถึงริ้วรอยของแผ่นดิน 

ร่องรอยของลมและกระแสน้ำบนพื้นดิน ทั้งหมดเกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ สีท่ีใช้จะมีความ

แพรวพราว รู้สึกเฉียบและคงความเป็นธรรมชาติจากสารที่คล้ายตัวผงกำมะหยี่ ประหนึ่งแร่ธาตุหายาก

ที่ถูกกลบในพื้นดินแล้วพัดปลิวไปตกอยู่บนพื้นผิวของทิวทัศน์ที่คุ้นเคยเกินขอบเขตธรรมชาติ บางชิ้น

งานมีขนาดถึง6x6ฟุต รายรอบผู้ชมงานให้รู้สึกไปกับตัวงานพร้อมๆกัน ตัวงานถึงจะเป็นนามธรรมและ

ตัดทอนดูน้อยแต่ความหมายของมันไม่ได้นิ่งเงียบ แต่กลับกันงานมีความหมายจากการประสบการณ์

ของผู้ชมที่มีผลต่อจิตใจ 

ภาพที่7 Sherpa, Paintings, mixed media on aluminum, 179.8x160 cm,  2012 

ที่มา:  Emily Friedman Fine Art, Artwork, accessed February 15, 2020     

available from http://www.artnet.com/artists/jason-martin-2/sherpa-   

a-0czwyWDbMPaTEQ06vB1ymw2 
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 Seren Morey 

 งานจิตรกรรมที่ได้รับแรงบัดาลใจของพืชพันธ์และโครงสร้างสิ่งมีชีวิต ที่ต้องการ สื่อสารความ

เคลื่อนไหวและกระแสของพลังงานที่อยู่ภายใต้กายภาพของธรรมชาติที่มนุษย์รับรู้ในมุมมองเหนือจินต

นาการ ศิลปินใช้สื่อกลางในการผสมสีที่มีและวัสดุหลากหลายสร้างองค์ประกอบงาน โดยเฉพาะส่วน

ผสมของเคมีเรซิ่นที่สามารถปั้นได้เหมือนดินน้ำมัน หรือบีบออกมาจากถุงที่มีหัวบีบต่างๆ ทำให้ผลงา

นมีพื้นผิว รูปทรงในงานที่หลากหลายช่วยสร้างมิติความลึกออกมาจากระบนาบงานจิตรกรรม ผลงา

นของเธอเสมือนการสร้างระบบนิเวศภายในอัตวิสัยออกมาให้ผู้ชมได้ประจักษ์ 

ภาพที่8 SUNFLOWER PSYCHOSIS, Ultralight, dispersion pigments, glass beads,   

 20x20x10 cm, 2015 

ที่มา:  Anthony Philip Fine Art, Sunflower psychosis, accessed February 15, 2020   

 available from https://www.anthonyphilipfineart.com/shop-current-seren-  

 morey/sunflower-psychosis 
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 Georgia O’keeffe 

  ศลิปนิหญงิโมเดริน์นสิมท์ีย่ิง่ใหญค่นหนึง่ของศตวรรษที ่20 เธออยูใ่นแวดวงศลิปะอเมรกินันาน 

กวา่ 70 ป ี ผลงานสว่นใหญข่องเธอเปน็ภาพวาดดอกไมห้ลากสสีนัหลายชนดิ  อกีทัง้ภาพกระดกูสตัว ์

และภาพทวิทศัน ์ สรา้งประการณใ์หผู้ช้มดว้ยการถา่ยทอดมมุมองขยายใหญข่องดอกไมใ้นเชงินามธรรม 

เสมอืนไดใ้กลช้ดิจนสามารถรบัรูก้ลิน่อายของตวัแบบได ้ ภาพวาดรปูดอกไมข้นาดใหญม่นียัยะของการ 

สือ่อารมณ ์ ความรูส้กึทีม่ากกวา่รปูดอกไม ้ แตค่ลา้ยวา่เปน็การถา่ยทอดภาพประหนึง่เครือ่งเพศหญงิไป

ในตวั  

 จากความคดิทีว่า่คนเราใชช้วีติใกลช้ดิกบัดอกไมเ้สมอ มอืเราสมัผสัดอกไม ้ เมือ่เรากม้ลงมอง

จมกูไดก้ลิน่ดอกไม ้ปากเราสมัผสักบักลบีดอก แตน่อ้ยครัง้ทีด่อกไมใ้นชวีติประจำวนัจะไดร้บัการพจิรณา 

ภาพวาดของเธอจึงเหมือนสัญลักษณ์ของพลังในแง่มุมเล็กๆของสิ่งบอบบางที่จะได้รับการตระหนักถึง

อยา่งจรงิจงั 

ภาพที่9 Flower Abstraction, Oil on canvas, 122.2x76.2 cm, 1924 

ที่มา:  Whitney Museum of American Art, Georgia O’Keeffe, accessed February 15,  

 2020 available from https://whitney.org/collection/works/984 
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 Antony Micallef  

 ศิลปินชาวอังกฤษ ลักษณะเด่นของงานคืองานเอ็กเพรสชั่นนิสม์ที่มีฟิกเกอร์หรือ พอร์ตเทรตที่

เกิดจากทีแปรง การสะบัดหรือแอคชั่นบางอยู่ที่อยู่ในสีหรือเส้นบนงานจิตรกรรม งานบางชิ้นเขาเกิด

จากการปาดป้ายสีด้วยมือเปล่า งานจิตรกรรมมีองค์ประกอบที่มิติสีสันดุดัน นำเสนอเรื่องราวด้านมืด

อีกมุมหนึ่งของสังคมบริโภคนิยมและความเจริญที่ก้าวหน้า ด้านเนื้อหาของงานจึงเป็นเรื่องที่ได้รับ 

อิทธิพลจากการเมือง วัฒนธรรม ความร่วมสมัยหรืออารมณ์-ความรู้สึกส่วนตัว ทางด้านรูปแบบ

เทคนิคงานก็เหมือนลูกผสมระหว่าง ศิลปินเอ็กเพรสชั่นนิสม์ Fracis Bacon กับศิลปินold master 

อย่าง Caravaggio, Velázquez และผสมกับงานกราฟฟิก มีทั้งความรู้สึกรุนแรงและร่วมสมัยในงาน 

 เขาอธิบายว่า “ศิลปะสามารถทำได้หลายหน้าที่  แต่โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นการสื่อสารที่ ถ้า

ได้ใช้มันในทางที่ถูกต้อง มันสามารถทำให้เราเห็นหรือได้ยินและรู้สึกมันได้ด้วยอารมณ์ที่บริสุทธ์ิ แทนที่

จะเป็นความคิด” 

ภาพที่10 Self Portrait on Red, Oil on french linen, 135x112 cm, 2015 

ที่มา:   LAZinc., Antony Micallef, accessed February 15, 2020 available from https:// 

   www.lazinc.com/content/feature/565/detail/image772/ 



บทที่ 3 

ขั้นตอนในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงาน 

ขั้นตอนประมวลความคิด 

 ขา้พเจา้มคีวามรูส้กึบางอยา่งทีเ่กดิขึน้และตอ้งการจดัการใหห้ายไป ความรูส้กึทีอ่ยูภ่ายในเปน็

สิ่งที่ได้ปลดปล่อยออกมาจากการทำงานศิลปะ การใช้ทัศนธาตุและการใช้วัสดุทางจิตรกรรมเป็นการ   

สือ่สารความหมายและสภาวะทางอารมณ ์ ดงันัน้จงึเกดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นรปูแบบและเทคนคิอยู่

ตลอดเพือ่ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการไดต้รงกบัความรูส้กึ ณ ชว่งเวลานัน้และเกดิจากการแกไ้ขปญัหา

งานทีเ่คยสรา้งขึน้ 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

 การแสดงออกของงานข้าพเจ้ามีหลากหลายวิธีการเปลี่ยนไปเพราะความต้องการในการ

แสดงออกของสภาวะอารมณภ์ายใน และเปน็การแกป้ญัหาจากงานชิน้เกา่ ขัน้ตอนการทำมดีงันี ้ 

 1.เลือกต้นแบบและทำภาพร่าง 

  1.1ช่วงแรกที่ทำงานจะเลือกดอกไม้ที่สนใจมาหามุมมอง และบันทึกภาพระยะเวลาตั้งแต่ 

ดอกไม้บานจนแห้ง เก็บไว้แล้วลองใช้สีน้ำร่างภาพออกมาเป็นสีที่ตรงกับความรู้สึก 

   1.2ช่วงหลังคือการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกภายใน เพื่อหารูปทรงและวิธีปลดปล่อยที่จะ

สื่อสารความรู้สึกนี้ออกมา แล้วผสมโทนสีเพื่อทำเสก็ตแสดงกลุ่มสีออกมาคร่าวๆ 

ภาพที่11 ตัวอย่างชาร์ตผสมสีก่อนทำผลงานจริง 

24
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    1.3ทำภาพร่างและวางองค์ประกอบของสี 

ภาพที่12 แบบร่างสีของผลงานจริง 

 2.เตรียมอุปกรณ์และสี  

   เพื่อความลื่นไหลของอารมณ์ในการทำงาน การเตรียมความพร้อมของสีและวัสดุทุกชิ้นที่จะ 

ใช้ คือสิ่งสำคัญ 

  2.1เตรียมวัสดุรองรับสี เนื่ องจากเทคนิคเปลี่ยนไปเพื่อรองรับการแสดงออกของอารมณ์ 

แก้ไขปัญหาชิ้นงานที่ผ่าน มาวัสดุรองรับจึงได้เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน โดยเฟรมที่ใช้มีวัสดุหลักดังนี้ 

         2.1.1เฟรมไม้ขึงแคนวาส ใช้สำหรับงานที่ไม่กว้างมาก เพราะสีที่มีน้ำหนักมากจะทำให้

ผ้าใบหย่อน 

      2.1.2เฟรมไม้กระดานขึงแคนวาส เพราะสีมีน้ำหนักมากจึงต้องมีไม้กระดานมารองรับ

ก่อนจะขึงแคนวาสกับเฟรมหรือบางชิ้นงานจะใช้แคนวาสที่รองพื้นสีอะคลีลิก ที่เลือกครอปบางส่วน

จากผ้าใบทั้งผืนแล้วขึงบนเฟรม โดยทากาวลาเท็กซ์ลงบนแผ่นไม้กระดานก่อนแล้ววางทาบกับผ้าใบ 

จากนั้นขึงแคนวาสโดยใช้แม็กยิง 
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ภาพที่13 น้ำสีราดลงแคนวาสเพื่อทำพื้นหลังให้กับงาน 

    2.1.3เฟรมไม้ขึงแคนวาสและผ้ากระสอบ จากงานที่มีขนาดใหญ่มากทำให้ต้องขึงผ้าถึงสอง

ชั้นเพื่อรับน้ำหนักของสี ชั้นแรกใช้ผ้าแคนวาสขึงกับโครงเฟรมให้ตึงแล้วทากาวลาเท็กซ์ให้ทั่วระนาบ

ก่อนวางลงบนผ้ากระสอบ จากนั้นรีดฟองอากาศออกให้ผ้าทั้งสองชั้นติดกันให้มากที่สุดแล้วจึงยึดผ้า

กระสอบกับโครงเฟรมด้วยแม็กยิง พอกาวแห้งจึงลงสีขาวรองพื้นผ้ากระสอบประมาณสองครั้ง พื้นผิว

ของผ้ากระสอบมีลายสานของเส้นปอชัดแสดงความเป็นวัตถุได้ดี 

     2.1.4เฟรมไมข้งึแคนวาสปพูืน้กระดาษสาญีปุ่น่ งานวาดเสน้ตอ้งใชค้วามเรยีบของพืน้ระนาบ

ถงึจะทำใหเ้กบ็เสน้สานรายละเอยีดตอนลงนำ้หนกัดนิสอไดด้ ี การรองพืน้ดว้ยกระดาษสาเปน็เทคนคิทีไ่ด้

มาจากการประยกุตก์ารรองพืน้ของจติรกรรมไทยทีจ่ะปกูระดาษบนพืน้ดนิสอพอง ขา้พเจา้นำมาปรบัให้

เขา้กบัวสัดทุีม่ ีเริม่จากการขงึแคนวาสกบัโครงเฟรมใหต้งึ จากนัน้ผสมกาวลาเทก็ซก์บันำ้เปลา่ใหเ้หลวขึน้

แลว้ทาลงบนแคนวาส นำกระดาษสาญีปุ่น่จุม่นำ้ใหชุ้ม่แลว้วางลงบนแคนวาสทีท่ากาวแลว้ ขัน้ตอนการ

วางกระดาษบนพืน้กาวตอ้งคอ่ยๆจดักระดาษใหเ้รยีบมากทีส่ดุและใชพ้ลาสตกิแขง็รดีฟองอากาศและกาว

สว่นเกนิออก จากนัน้กซ็ำ้วธิกีารเดมินำกระดาษทีชุ่ม่นำ้วางลงบนแคนวาสทีท่ากาวไปเรือ่ยๆโดยวางขอ

บกระดาษใหท้บักนั รดีฟองออกทำไปเรือ่ยๆ จนเตม็ระนาบเฟรม แลว้พกัใหแ้หง้ เมือ่กาวแหง้แลว้จงึเริม่

การปกูระดาษชัน้ทีส่อง ทากาวแลว้วางกระดาษซำ้ขัน้ตอนเดมิจนวาง กระดาษทัง้หมดไดจ้ำนวนชัน้ที่

กระดาษทบัหนาเปน็ทีพ่อใจ พอแหง้กจ็ะไดพ้ืน้ผวิงานทีเ่รยีบรองรบัผงคารบ์อนไดด้ ี
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ภาพที่14 เฟรมปูกระดาษสาญี่ปุ่นระหว่างรอแห้ง 

   2.2ผสมทุกสีให้พร้อม เลือกโทนสีที่จะใช้แล้วนำสีน้ำมันผสมกับผงยิปซั่มและลิคควินให้ได้

สีตามความเข้มข้นที่ต้องการ 

ภาพที่15 ผสมสีน้ำมันให้เข้ากับยิปซั่มและลิคควิน 
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   2.3เหลาดินสอและบดผงคาร์บอน ดินสอที่แหลมจะให้เส้นที่คมและผงคาร์บอนที่ละเอียด

จะสร้างบรรยากาศให้กับงาน 

ภาพที่16 ดินสอEEที่เหลาเสร็จแล้ว 

 3.สำแดงอารมณ์  

    3.1เทคนิคสีน้ำมัน ทำการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านการปาดป้าย ควักสีออกมา โปะสีเพิ่มมิติ  

ให้อาการของกิริยาปรากฏอยู่บนเฟรมเป็นรูปร่างที่วางแผนไว้  

ภาพท่ี17 การลงสีชั้นแรก 
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ภาพท่ี18 การลงสีชั้นที่2-3 

ภาพท่ี19 การลงสีชั้นสุดท้าย 
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    3.1.1ขั้นตอนจิตรกรรมสีน้ำมันศิลปนิพนธ์ครั้งที่7 เริ่มจากเตรียมอุปรณ์และผสมสีที่

ต้องการใช้ให้พร้อม แผนการลงสีชั้นแรกจะเป็นสีโทนเย็นสร้างมิติความลึก แล้วจึงใช้สีโทนร้อนผสม 

สร้างมิติความหนาเป็นระยะหน้าของงาน 

ภาพท่ี20 การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มลงมือสำแดงอารมณ์ 

ภาพท่ี21 เฟรมขึงผ้ากระสอบพร้อมใช้งาน 
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ภาพท่ี22 ลงสีชั้นแรก 

ภาพท่ี23 มือเปล่าที่ใช้ละเลงสี 
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ภาพท่ี24 ผลงานสำเร็จ 

ภาพท่ี25 ส่วนหนึ่งของจานสีและอุปกรณ์ที่ใช้เสร็จแล้ว 
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   3.2เทคนคิวาดเสน้ ใชผ้งเขมา่ดนิสอEEมาลงน้ำหนกัเบาๆ เปน็รปูทรงครา่วๆ จากนัน้ใชย้าง

ลบเปน็รปูทรงหรอืลบสว่นเกนิออก บางชว่งกใ็ชย้างลบซบัคารบ์อนชว่ยในบรเิวณทีน้่ำหนกัเขม้เกนิพอได้

รปูทรงครา่วๆแลว้ใชด้นิสอEE เขยีนเสน้เพ่มิเตมิเพือ่สรา้งมติสิมจรงิใหก้บังานจนเสรจ็สมบรูณ ์ 

ภาพท่ี26 เฟรมปูกระดาษสาญี่ปุ่นพร้อมใช้ 
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ภาพท่ี27 ลงน้ำหนักชั้นแรก 

ภาพท่ี28 ใช้ยางลบสร้างรูปทรงจากการลบออก 
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ภาพท่ี29 ผลงานสำเร็จ 
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     3.2.1ขั้นตอนงานจิตรกรรมวาดเส้นศิลปนิพนธ์ครั้งที่7 

ภาพท่ี30 ลงน้ำหนักขั้นแรกโดยการเดินบนแคนวาส 

ภาพท่ี31 ขึงแคนวาสกับโครงเฟรมแล้วปูกระดาษสาทับ 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ภาพท่ี32 ลงน้ำหนักชั้นแรกของกระดาษสาญี่ปุ่น 

ภาพท่ี33 ใช้ยางลบสร้างน้ำหนักสว่างและใช้ดินสอทำให้เกิดรูปทรง 
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ภาพท่ี34 ผลงานสำเร็จ 

 4.วิเคราะห์อารมณ์-ความรู้สึก  

 ทบทวนความรู้สึกของตัวเองขณะที่ทำงาน มองหาจุดบกพร่องทางความคิดและเทคนิคที่จะ

นำไปปรับแก้ในงานต่อไป 



บทที่ 4  
การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงาน 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ข้าพเจ้าให้ความประทับใจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานในช่วงแรก ความประทับใจเป็น

รสนิยมบางอย่างในตัวข้าพเจ้าที่มีต่อวัตถุที่เห็น การเห็นทัศนธาตุในวัตถุทั่วไปคือความน่าสนใจในการ 

สร้างงานที่แทนค่าสิ่งที่ใจเราเห็นเป็นงานจิตรกรรม ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างงานที่

ถ่ายทอดอารมณ์ ณ ขณะนั้นออกมา  

 ตอ่มาความรูส้กึชืน่ชอบในธรรมชาตขิองตน้แบบและความเปน็จรงิของมนั ทำใหข้า้พเจา้สนใจ

ในมมุมองของสิง่เลก็ๆ การหาแรงบนัดาลใจคอืการนำตวัเขา้ไปสำรวจกบัพืน้ทีธ่รรมชาต ิ เดนิดดูอกไม้

ในสวน เกบ็ตวัอยา่งมาสงัเกตอุงคป์ระกอบภายในของดอกไม ้กลบี ใบ เกสร กา้นดอก รอดรูะยะเวลาตัง้

แตด่อกบาน เริม่เหีย่วและแหง้กรอบ 

ภาพที่35 ดอกไม้ต้นแบบในระยะเวลาต่างๆ 

 ความรูส้กึเกดิขึน้อยา่งฉบัพลนัตอ้งอาศยัความไวในการจำสแีละบรรยากาศของตวัแบบ ณ เวลา

นัน้ สทีีเ่กดิขึน้ไมไ่ดผ้า่นการคดักรองจงึใชส้สีดจากหลอด โทนสฉีดูฉาด ไมใ่ชก้ารเจอืส ีทำใหด้งึดดูสายตา 

ขา้พเจา้จะทำภาพรา่งองคป์ระกอบทัง้หมดดว้ยสอีะคลลีกิเกบ็ไวก้อ่น และเมือ่ถงึขัน้ตอนสรา้งงานจรงิ 

จงึมคีวามหลากหลายในตวัมนัเองทางดา้นตน้แบบ องคป์ระกอบและขนาดภาพ แตส่ิง่ทีเ่หมอืนกนัคอื

เทคนคิทีถ่า่ยทอดลงไปในงาน 

  ความเป็นจริงในตัวแบบที่ตาเปล่ามองเห็นกับสิ่งที่สภาวะภายในถ่ายทอดออกมาผ่านเทคนิค 

ทำให้เป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจะเป็นการผสมผสานระหว่างทัศนธาตุของ 

39
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ตัวแบบกับทัศนธาตุในงานที่สร้างจากพื้นผิวของสีน้ำมันด้วยวิธีต่างๆ มีการปาดสีด้วยเกรียง การบีบ

สีให้เป็นเส้นด้วยหลอดบีบหรือถุงพลาสติก ผลงานสำเร็จคืองานจิตรกรรมที่ความหนาของสีน้ำมัน 

เสมือนวัสดุที่สร้างวัตถุทางจิตรกรรม 

ภาพที่36 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน “Home sweet home” 

   ขนาด  แปลผันตามพื้นที่ 

   เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ 

ภาพที่37 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  

   ชื่อผลงาน  “From the seashore” 

   ขนาด  แปรผันตามเทคนิค 

   เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ 
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ภาพที่38 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน  “Expression from nature”  

   ขนาด  แปรผันตามพื้นที่ 

   เทคนิค สีมันบนผ้าใบ 

ภาพที่39 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน “Vivid Atmosphere”  

   ขนาด  แปรผันตามพื้นที่ 

   เทคนิค สีอะคลีลิกผสมยิปซั่มบนผ้าใบ 

     

 ระยะต่อมาการใช้ตัวแบบจากดอกไม้ มีการเฝ้าสังเกตุทำให้ใช้เวลากับตัวแบบมากขึ้น ความ

ประทับใจที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจาการมองเห็นเปลี่ยนเป็นความประทับใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพ มุ่งให้ความสำคัญอยู่ที่การแสดงพลังของดอกไม้ในแง่รายละเอียดพื้นผิวของดอกไม้ ร่อง-

รอยของกลีบดอกที่เห็นได้ชัดจากการแห้งเหี่ยวแสดงช่วงเวลาการมีชีวิตอยู่และดับไป ทัศนธาตุที่

ปรากฏในภาพคือเทคนิคสีน้ำพลาสติกผสมปูนกาว แสดงพลังจากการแทนค่าของลักษณะกายภาพ
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ของดอกไม้ การถ่ายทอดความรู้สึกมีน้ำหนักมากขึ้นจากกวัสดุ-อุปการณ์ที่ขนาดและปริมาตรเพิ่มมาก

ขึ้นเพื่อให้เข้ากับวัสดุรองรับของงานที่มีขนาดขยายใหญ่ ผลลัพธ์ของพื้นผิวเมื่องานเสร็จของสีน้ำ-

พลาสติกนี้ โทนสีที่ไม่ได้สดใสมันวาวเหมือนสีน้ำมัน ให้ความรู้สึกหนักแน่น แข็งกร้าวและรูปทรงที่ได้

ไม่ใช่ดอกไม้แต่เป็นวัตถุที่สื่อสารแทนสภาวะอารมณ์ 

ภาพที่40 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน “Bloom No.1”  

   ขนาด  150x120 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีน้ำพลาสติกผสมปูนกาวบนไม้กระดาน 

     



 43

ภาพที่41 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีที่4 

   ชื่อผลงาน “Bloom No.2”  

   ขนาด  120x80 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีน้ำพลาสติกผสมปูนกาวบนไม้กระดาน 
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ภาพที่42 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน “Bloom No.3”  

   ขนาด  80x60 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีน้ำพลาสติกผสมปูนกาวบนไม้กระดาน 

     



 45

ภาพที่43 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน “Bloom No.4”  

   ขนาด  45x45 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีน้ำพลาสติกผสมปูนกาวบ 
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ภาพที่44 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน “Agasta”  

   ขนาด  160x120 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีน้ำพลาสติกผสมปูนกาวบนไม้กระดาน 
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ภาพที่45 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

   ชื่อผลงาน “Cucurbita moschata Decne”  

   ขนาด  140x140 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีน้ำพลาสติกผสมปูนกาวบนไม้กระดาน 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ระยะแรกเนื้อหาของงานคือ การถ่ายทอดรูปทรงที่เกิดจากความประทับใจต่อตัวต้นแบบ 

จากการศึกษาดอกไม้ชนิดเดียวทุกส่วนประกอบ ในแต่ละช่วงเวลาดอกตูม, ดอกที่ยังไม่โตเต็มที่, 

ดอกตอนบาน, ตอนเริ่มเหี่ยว และตอนเหี่ยวจนแห้งกรอบ ช่วงเวลาที่ได้คัดกรองความรู้สึกให้ละเอียด-

อ่อนมากขึ้นและใช้เทคนิคที่ใช้เวลา ความรู้สึกที่สื่ออกมาเป็นภาพรวมของความสดใส เสมือนอารมณ์ที่

ข้าพเจ้าอยากให้เป็น  

 เทคนิคในระยะนี้ข้าพเจ้าใช้กระบวนการทับซ้อนของชั้นสีที่เป็นการทำให้มีมิติที่ลึกลงไป 

ในขณะที่พื้นผิวงานเรียบเสมอระนาบแคนวาส แล้วจึงเพิ่มมิติจากเนื้อสีหนานูนออกมาจากวัสดุรองรับ

เริ่มงานจากน้ำผสมสีอะคลีลิก ราด สะบัด ลงแคนวาสสีขาว เพื่อกำหนดขอบเขตการเกิดรูปทรงองค์

ประกอบของภาพ เทคนิคที่มีตัวแปรเป็นความเหลวของน้ำสี ทำให้เกิดการควบคุมทิศทางปริมาณน้ำ 

แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด มีความไม่แน่นอนจากการเคลื่อนไหวของสีการไหลมาผสมกัน 

การซ้อนทับของสี ความไม่ได้ตั้งใจเหล่านั้นเป็นตัวก่อเกิดทัศนธาตุใหม่กำหนดรูปทรงฟอร์มที่จะสร้าง 

การปลดปล่อยสภาวะภายในออกมาขั้นตอนนี้ต้องรอสีแต่ละชั้นแห้งก่อนจะลงสีชั้นต่อไป ทำให้ได้เห็น

สภาพพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงเพราะได้ใช้เวลาพิจรณาวางแผนรูปแบบที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช้การสำแดงด้วย

อารมณ์ที่รุนแรง  แต่เสมือนเป็นการปล่อยให้ธรรมชาติจัดการตัวเอง 

 ขั้นต่อมาคือการใช้เนื้อสีน้ำมันลงต่อเพื่อผสานมิติความลึกของภาพกับความหนาของเนื้อสีไว้

ด้วยกัน จากนามธรรมจึงได้เกลาให้มีรูปทรงของต้นแบบอยู่บ้างเป็นกึ่งนามธรรม ที่ยังคงมิติความหนา

เป็นลักษณ์เด่นไว้แต่ถูกปรับให้เข้ากับรูปทรง อารมณ์จากโทนสี ปริมาตรความหนาของสีเกิดจาก

เกรียงหรือพู่กัน 

 งานสำเร็จคือความลื่นไหลของทัศนธาตุที่ประกอบรูปทรงของดอกไม้ ระยะหน้าที่เชื่อมไปกับ

ระยะหลัง มีกลมกลืนที่เกิดจะระยะลวงตาที่สีเป็นตัวสร้าง 
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ภาพที่46 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่1 

   ชื่อผลงาน “Petals Almanac”  

   ขนาด  120x160 เซนติเมตร 

   เทคนิค สื่อผสมบนผ้าใบ 

 Petals Almanac: สารานุกรมบุปผา คือการรวมตัวของความรู้สึกสดใสที่ได้จากสีสัน พื้นผิว

และรูปทรง จัดว่าเป็นชุดเริ่มต้นของความสดใส ข้าพเจ้าเดินทางไปสวนดอกไม้ต่างจังหวัด ในวันที่แดด 

ร้อน แต่ดอกไม้ก็ยังบานสะพรั่งสู้สภาพอากาศ แต่ละชิ้นคือการถ่ายทอดมุมมองของพืชแต่ละชนิด จึง

เป็นงานที่รวบรวมทุกความประทับใจไว้ในรูปเดียว ความสนุกไม่ได้อยู่ที่การใช้สี แต่เป็นการทำงานชิ้น

เล็กหลายๆชิ้นในเวลาเดียวกัน สลับเปลี่ยนไปในระหว่างทำ ความต่อเนื่องไม่ใช่แค่การนำเฟรมทุกงาน 

มาต่อกัน แต่เป็นกระบวนการทำของทุกรูปที่ชีวิตและความรู้สึกได้ลื่นไหลไปตามจังหวะการใช้สี 
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ภาพที่47 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 2 

   ชื่อผลงาน “Petals Mania”  

   ขนาด  แปรผันตามพื้นที่ 

   เทคนิค สีอะคลีลิกและสีน้ำมันผสมยิปซั่มบนผ้าใบ 

    

ภาพที่48 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 2 

   ชื่อผลงาน “Petals Mania”  

   ขนาด  แปรผันตามพื้นที่ 

   เทคนิค สีอะคลีลิกและสีน้ำมันผสมยิปซั่มบนผ้าใบ 
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ภาพที่49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่2 

   ชื่อผลงาน “Petals Mania”  

   ขนาด  แปรผันตามพื้นที่ 

   เทคนิค สีอะคลีลิกและสีน้ำมันผสมยิปซั่มบนผ้าใบ 

    

 Petals Mania: ดอกไม้คลั่งคนทำก็เริ่มคลั่งตาม งานชุดนี้คือช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าต้องการทาง

ออกของจิตใจที่กำลังสับสน ย้อนแย้ง และรู้สึกว่าความสุขที่มาจากการทำงานครั้งก่อนเริ่มแปรสภาพ 

ทำงานคงความสดใสแต่ในใจเริ่มทุกข์ ความก้ำกึ่งของจิตใจส่งผลกระทบที่สามารถเห็นได้ในงานชุดนี้ 

 เทคนิคที่ผสมระหว่างความเหลวของน้ำเป็นนามธรรม กับความเข้มข้นของเนื้อสีเป็นรูปธรรม 

ได้ผสมออกมาในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับ ข้าพเจ้าคำนึงถึงมิติความลึกจาการรองพื้นสีชั้นแรก

ด้วยน้ำสี แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมิติความหนาของเนื้อสีมากนัก จุดเด่นที่ชัดคือทิศทางของสีพื้นหลัง 

จากการควบคุมแปรง และการผสานระหว่างมิติของสีบนระนาบเรียบกับความหนาที่จะก่อขึ้นมาจาก

เนื้อสี ผลงานทั้งชุดมีทั้งเป็นกึ่งนามธรรมและเป็นนามธรรม การแสองออกที่จะปลดปล่อยยังไม่กล้า

พอกับการสร้างงานนามธรรม จึงอาศัยบางรูปทรงของต้นแบบเป็นหนทางการแสดงออก 
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ภาพที่50 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่3 

   ชื่อผลงาน “Petals Mania Vol.II”  

   ขนาด  แปรผันตามพื้นที่ 

   เทคนิค สีอะคลีลิกและสีน้ำมันผสมยิปซั่มบนผ้าใบ 
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 Petals Mania Vol.II: ความคลัง่เวอรช์ัน่อพัเกรด การพฒันางานยงัดำเนนิตอ่ไปดว้ยการใชส้สีนั   

สดใสผสานคราบนำ้บางเบาแตม่คีวามลกึ ความตอ้งการปลดปลอ่ยสภาวะภายในออกมามเีพิม่มากขึน้

ทำใหช้ิน้งานขนาดใหญข่ึน้อกี เปน็งานชดุทีไ่ดร้ะบายความรูส้กึออกมาเปน็พลงัความสดใส แตล่ะชิน้ยงั

คงมาจากมุมมองที่ประทับใจของต้นแบบที่เฝ้าสังเกตุ แต่บิดเบือนความเป็นจริงให้เป็นรูปแบบกึ่ง

นามธรรม ขา้พเจา้คดิวา่การเปลีย่นสภาพทางกายภาพของดอกไมก้เ็หมอืนความเปน็นามธรรมในจติใจ

มนษุย ์ ตอ่ใหเ้รารูว้า่มนัจะเกดิขึน้อยา่งไรแตไ่มม่ใีครเหน็ผลเปน็ภาพทีช่ดัเจน จงึสือ่สารออกมาไดอ้สิระ

มากขึน้ แตก่ย็งัมคีวามสบสนัเกดิขึน้ตลอดเวลาสรา้งงาน 

ภาพที่51 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่4 

   ชื่อผลงาน “Petals Mania Vol.III”  

   ขนาด  120x160 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีอะคลีลิกและสีน้ำมันผสมยิปซั่มบนผ้าใบ 

 Petals Mania Vol.III: ที่สุดของความคลั่ง ความต่อเนื่องของพลังงานความสดใสถูกปลด

ปล่อยออกมาเป็นครั้งสุดท้าย ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนเจอทางตันในการทำงาน ในเมื่อเทคนิคโทนสีถูก

พัฒนาขึ้นแต่งานสำเร็จกลับเหมือนเดิมจนรู้สึกเบื่อ ข้าพเจ้ายังมีความสุขที่ได้ทำงานสดใสได้เห็นก็รู้สึก

ดีที่ได้รับพลังบวกไปด้วย แต่มันเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกับสภาวะภายในใจที่มันมีความทุกข์สะสมอยู่ 
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ความรู้สึกที่เก็บไว้มีแต่จะเพิ่มขึ้นและถูกบีบอัดให้มากกว่าเดิม เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงพบคำตอบที่ว่า

ความสุขลบล้างความทุกข์ที่มีในจิตใจไม่ได้ มันต้องเป็นความทุกข์มาหักล้างความทุกข์ ซึ่งจะเห็นได้

จากงานชุดถัดมา 

ภาพที่52 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่5 

   ชื่อผลงาน “No.1”  

   ขนาด  120x120 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีน้ำพลาสติกผสมปูนกาวบนผ้าใบ 

  

จากงานชิ้นก่อนที่เสนอความสดใสในอารมณ์ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงและเป็นการ  

บิดเบือนหรือฝืนความรู้สึกที่มี ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอด้าน 

เทคนิค ข้าพเจ้าพบว่าอารมณ์ที่ถูกเก็บไว้มันสร้างความเบื่อหน่าย รำคาญใจ ต้องการจะปลดปล่อย

ออกมาโดยตรง การทำงานที่ผ่านมาไม่สามารถสื่อสารอารมณ์จริงๆที่ต้องการได้ กระบวนการแสดง- 

ออก ด้านรูปแบบงานจึงเป็นAbstract Expressionist งานจิตรกรรมที่ไม่อาศัยการอ้างอิงจากต้นแบ

บอีกแล้ว  

การสำแดงความรู้สึกที่ต้องการจะปลดปล่อยออกมาบนวัสดุรองรับขนาดใหญ่และหลายชิ้น 

เพื่อแสดงความต่อเนื่องทางอารมณ์ ถึงแม้งานชุดเดียวกันแต่ก็เป็นเทคนิคที่ต่างกัน สนองความ

ต้องการที่จะระบายอารมณ์ เพื่อหาวิธีการแสดงออกทางจิตรกรรมที่ตรงกับอารมณ์ภายในให้ได้มากที่

สุดจากสภาวะความเครียด ความกดดันที่ข้าพเจ้าได้ประสบก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ เบื่อ 
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รำคาญ เสียเป็นส่วนมาก ทัศนธาตุที่ปรากฎเกิดจากการกระทำที่รุนแรงระหว่างมือเปล่ากับก้อนสี 

การสร้างงานที่ใช้สีต้องเตรียมความพร้อมของปริมาณสีให้ไม่ขาด  

ภาพที่53 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่5 

   ชื่อผลงาน “No.2”  

   ขนาด  120x120 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีน้ำมันผสมยิปซั่มบนผ้าใบ 

 สแีดงสำหรบัขา้พเจา้คอืความเดอืด ความรอ้นของอณุหภมูทิางกายภาพและความรอ้นเดอืดดาล

ในอารมณ ์ ขา้พเจา้ละทิง้ความเคยชนิในการใชเ้กรยีงแลว้ใชม้อืเปลา่ทำหนา้ทีน่ัน้แทน สือ่สารอยา่งตรง

ไปตรงมา ไมเ่ตรยีมพืน้หลงัใหส้ขีาวของแคนวาสคอืคา่เริม่ตน้ทีด่ทีีส่ดุในการรองรบัการสำแดงอารมณ์

ออกมา เสน้ทีบ่ดิโคง้เกดิเพราะอทิธพิลจากพชืพรรณทีไ่ดส้รา้งงานชิน้กอ่นๆ และใชส้ดีำเปน็สทีีไ่มเ่คย

ปรากฏในงานทีท่ำเลย แตผ่ลงานชิน้นีม้สีดีำมาขบัความแรงของสแีดงใหแ้รงขึน้อกี 
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ภาพที่54 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่5 

   ชื่อผลงาน “No.3”  

   ขนาด  120x120 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีอะคลีลิกและสีน้ำมันผสมยิปซั่มบนผ้าใบ  

ถ้าจะบอกว่าชีวิตมีทั้งดีและร้ายปะปนกันไป ข้าพเจ้าก็คิดว่าชิ้นนี้น่าจะเหมาะกับประโยคนี้ 

ที่สุดเพราะท้ายที่สุดต่อให้หนีวิธีการทำงานเดิมๆอย่างไรก็ได้ใช้‘ขั้นตอนรองพื้นด้วยน้ำสี ใช้เนื้อสี 

ผสานมิติความนูนกับความลึกในระนาบแบน’อยู่ดี แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือภาพรวมโทนสีมืด เกิดจาก 

การผสมของสีดำกับหลายสีจนเกิดเป็น‘สีเน่า’กลายเป็นสีเทา ที่สำคัญคือสีชมและสีม่วงที่ข้าพเจ้าชอบ

ใช้เพื่อชูโรงความสดใสได้มาใช้ในงานนี้ด้วย แต่ภาพรวมไม่ได้กลับไปสดใสเหมือนเดิมแล้ว งานชิ้นนี้

เสมือนรูปทรงวัตถุอินทรีย์ที่กำลังเน่า การเปลี่ยนแปลงของสังขารที่ไม่มีความแน่นอนเสมือน

ภาพลวงตาที่หลอกเราในมิติเวลา และเน้นการผสมสีกันบนเฟรมเพื่อสร้างมิติความมืด 
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ภาพที่55 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่5 

   ชื่อผลงาน “No.4”  

   ขนาด  120x120 เซนติเมตร 

   เทคนิค วาดเส้นบนผ้าใบ 

เมื่อสิ่งที่สะสมมานานได้รับการปล่อยออกไป ความรู้สึกโล่งภายในจิตใจจึงเข้ามาแทน การ

วาดเส้นจึงเป็นตัวสื่อสารแทนความสงบ ตัดเรื่องสีสันออกแล้วใช้เพียงค่าน้ำหนักอ่อน-กลาง-เข้มจาก

ดินสอดำเท่านั้น การสานเส้นแต่ละเส้นลงไปเป็นน้ำหนักทำให้เกิดการคิดในแบบที่ค่อยเป็นค่อยไป    

และยังใช้มือเปล่าลงน้ำหนักโดยการถูผงเขม่าดินสอไปบนแคนวาส ข้าพเจ้าคิดว่ามือคืออวัยวะที่

เหมาะที่สุดในการสร้างงานชุดนี้ เพราะมือคือส่วนหนึ่งของร่างกาย ร่างกายคือตัวตนของข้าพเจ้า ผิว

หนังอ่อนนุ่มและอุณหภูมิคืออุปกรณ์ที่สื่อโดยตรงระหว่างจิตใจกับงานจิตรกรรม  

ในขณะเดียวกันสิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาอาจจะรับรู้ได้ว่าเสมือนดอกไม้แต่ก็ไม่ใช่ดอกไม้ที่มีอยู่

จริง เพียงแต่อาศัยเค้าโครงที่รับรู้ได้ว่าเป็นพืชพรรณเพียงเท่านั้น 
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ภาพที่56 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่6 

   ชื่อผลงาน “Blast Off No.1”  

   ขนาด  230x140 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีน้ำมันผสมยิปซั่มบนผ้ากระสอบ     



 59

ภาพที่57 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่6 

   ชื่อผลงาน “ฺBlast off No.2”  

   ขนาด  230x140 เซนติเมตร 

   เทคนิค วาดเส้นบนผ้าใบปูกระดาษสาญี่ปุ่น 
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 ข้าพเจ้ามีมโนภาพของการมัดหรือการบิดพันกันของวัตถุ การพันธนาการที่ยากจะหนีออกมา

ได้ เกิดเป็นความทรมานของการถูกกระทำ มีความรำคาญ ความกดดัน และการไม่สามารถออกจาก

ความทุกข์เหล่านี้คืออารมณ์ที่ต้องเก็บไว้รอวันระเบิดออกมา  

 งานเทคนิคสีน้ำมัน วัสดุทางจิตรกรรมแทนสภาวะอารมณ์ ผ้าที่รองรับคือผ้ากระสอบที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมมีความเหนียวและแข็งแรง ผิวสัมผัสมีความหยาบกระด้างมาก พื้นผิวที่เห็นการทอของ

เส้นใยชัดเจนตอกย้ำความเป็นวัตถุของตัวมันเอง และรองพื้นด้วยสีขาวสร้างสีขาวเป็นสีกลางในการ 

สื่อสารอารมณ์ครั้งนี้ 

 ส ีไมใ่ชส่ิง่ทีร่ะบายสรา้งมติคิวามเหมอืนในระนาบแบน แตเ่ปน็เสมอืนวสัดกุอ่สรา้งประหนึง่ปนูที่

ฉาบหนาขึน้จากการใชอ้ปุกรณก์อ่สรา้งเปน็เกรยีงฉาบผสมส ีโดยมนียัยะของความพอใจในตวัขา้พเจา้ 

 องค์ประกอบของภาพแนวตั้งไม่มีจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด ขอบเฟรมทั้งบนและล่างมีเส้นดิ่งที่ลาก

ยาวลงมา มวลของสีให้รู้สึกความหนักช่วงบน เบาลงช่วงล่างของเฟรม 

 เส้นและปริมาตร เกิดจากการกระทำของร่างกายกระทำต่อสีน้ำมันบนเฟรม การป้ายสี โปะสี 

ด้วยมือเปล่า แล้วควักออกมา การสลัดทำให้เกิดริ้วก้อนสีออกมาจากรูปทรง ทำให้เห็นทิศทาง การ

ออกแรงของร่างกาย ส่วนที่ไม่สามารถเกาะบนพื้นผิวได้ก็ร่วงหล่น บางครั้งเป็นร่องรอยที่ปรากฎการ

เคลื่อนที่ของก้อนสี  

 ช่วงกลางเฟรม มวลสีมีขนาดเล็กลง เกิดการกระจายน้ำหนักขององค์ประกอบให้เบาลง ใช้

น้ิวจิ้มสีและพู่กันขนาดเล็กลงมา โดยรักษาปริมาตรสีให้สมดุลกับภาพรวม 

 เส้นดิ่งลากยาวมาตั้งแต่ครั้งแรกใช้ความแน่วแน่ของจิตใจ บางส่วนของภาพใช้ความแม่นยำ 

บางส่วนใช้ความรู้สึกของภาพรวม แต่จะไม่ประวิงเวลาในการคิดถึงความสมบูรณ์แบบ เพราะข้าพเจ้า

เคารพในการเกิดของทุกอย่างบนเฟรม 

 งานเทคนิควาดเส้น คือสื่อที่แสดงความสงบตั้งแต่วิธีการรองพื้นด้วยการปูพื้นด้วยกระดาษ

สาญี่ปุ่นที่ต้องอาศัยความความปราณีต เพื่อรักษาความเรียบของหน้ากระดาษไว้ และความอดทนใน

การทำซ้ำของกระบวนการซ้อนทับกระดาษจนกว่าจะได้ความหนาที่ต้องการ ในแต่ละชั้นต้องรอให้

กระดาษแห้งสนิทจึงจะสามารถทำชั้นต่อไปได้ 

 ต้องใช้ดินสอที่แหลมตลอดเวลา ดังนั้นการเตรียมดินสอที่เหลาจนแหลมแล้วให้พร้อมก็เป็น

ส่วนหนึ่งในการทำความคุ้นชินกับความสงบ การสร้างรูปทรงขั้นแรกเกิดจากการค่อยๆใช้ผงเขม่า

ดินสอถูกับกระดาษและต้องควบคุมน้ำหนักมือเพราะจะส่งผลเสียในการลงเส้นขั้นต่อมา ข้าพเจ้าไม่มี

รูปทรงที่ชัดเจนของงานสำเร็จ การค่อยๆเพิ่มน้ำหนักจึงช่วยขัดเกลารูปทรงให้ออกมาชัดเจนมากขึ้น 

แต่จากมโนภาพของการพันธการที่ข้าพเจ้ารู้สึกทรมาน การสร้างความเสมือนจริงบนระนาบเรียบเพื่อ

ประสบการณ์การรับรู้ของผู้ชมจึงต้องอ้างอิงกับแบบที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ เป็นรูปทรงของใบไม้ที่แห้ง

เหี่ยวบนลำต้น ความแห้งกรอบของใบทำให้มันบิดเกลียวจนสามารถพันก้านไว้ มันเป็นกิริยาที่ไม่ได้
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ทรงพลังแต่แสดงระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ของวัตถุอินทรีย์ ทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วย่อมดับสลาย 

เส้นใยบางๆเสมือนเส้นเลือดที่เคยทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตตอนนี้เป็นพียงร่างแหโยงใยเชื่อมต่อทุกก้าน

เอาไว้ด้วยกัน เสมือนการเชื่มโยงของน้ำหนักวัตถุ 

ภาพที่58 ภาพร่างการวาดเส้น ขนาด 60x45 เซนติเมตร 

 ข้าพเจ้าพบว่าบางครั้งทุกความเจ็บปวดก็ไม่สามารถแสดงออกด้วยอาการหรือพฤติกรรมที่ 

รุนแรง การแสดงออกที่รุนแรงในแง่ของการใช้พลังอาจไม่ได้ผลเสมอไป งานชุดนี้เริ่มจากความ

ต้องการอาละวาดระเบิดสีออกมาใส่วัสดุรองรับ เมื่อใช้พลังกายไปมากพอแล้วแต่ความรู้สึกที่มียังคงอยู่

ต่อการสื่อสารตัวงานจึงต้องพูดต่อเทคนิคการวาดเส้น  

 งานสีน้ำมันมีความเป็นจริงที่ปรากฎอยู่บนหน้าผ้าใบคือกายภาพของก้อนสี ถูกทำให้หนาขึ้น

มิติที่เกิดคือความหนาทางวัตถุ เห็นทิศทางการแสดงออกในการสร้างภาพนามธรรม เฟรมที่ความหนา

ปรากฎมาเป็นความจริงแต่รูปแบบที่ถ่ายทอดเป็นนามธรรม 

 ส่วนงานวาดเส้นมีความจริงจากต้นแบบที่รับรู้ได้ว่ามาจากสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ แต่กระบวน 

การสร้างเกิดจากการทำให้ผิวงานเรียบมีมิติลึกลง ผลักให้จมลงไปจากการลงน้ำหนักดินสอ 

 อาจกล่าวได้ว่าการสร้างานชุดนี้ไม่สามารถขาดเทคนิคใดไปได้เพราะทั้งสองเกิดจากระบวน

การทางจิตใจแบบเดียวกัน เทคนิคอาจต่างกันแต่กระบวนการสร้างระหว่างนามธรรมของความจริง 

และความจริงของนามธรรม ต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกัน 
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ภาพที่59 รูปแบบการจัดวางเพื่อติดตั้ง 

ภาพที่60 การติดตั้งในหอศิลป์ 
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ภาพที่61 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่7 

   ชื่อผลงาน “Shpere No.1”  

   ขนาด  200x200 เซนติเมตร 

   เทคนิค สีน้ำมันผสมยิปซั่มบนผ้ากระสอบ   



 64

ภาพที่62 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่7 

   ชื่อผลงาน “Sphere No.2”  

   ขนาด  200x100 เซนติเมตร 

   เทคนิค วาดเส้นบนผ้าใบปูกระดาษสาญี่ปุ่น 

 ความทรมานเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดและยังวนเวียนอยู่ในจิตใจเหมือนกับองค์ประกอบของงานชุดนี้ที่

เป็นรูปทรงกลมไม่มีจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด ความกลมกลืนของทัศนธาตุเคลื่อนไหวไปมาอยู่ในรูปทรง

แม้ว่าสีน้ำมันจะเป็นสีสดจากหลอด โทนสีสดใสตัดกันระหว่างโทนร้อนกับโทนเย็น แต่สิ่งที่ต้องการ สื่อ

สารออกมาจากใจมันคือวังวนของความรู้สึกแย่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แต่เมื่อทำความเข้าใจในธรรมชาติ

ของความเจ็บปวดจึงทำให้มองความรู้สึกนั้นในแง่ที่ดีขึ้น ยอมรับในตัวเองแล้วใช้ชีวิตต่อไป สีโทนสด

ใสได้กลับมาใช้อีกครั้ง โทนร้อนรู้สึกกระปรี้กระเปร่า แต่ในความลึกมีสีโทนเข้มอยู่ เหมือนชีวิตที่เป็น

ส่วนผสมของทุกข์และสุขควบคู่กันไป  

 งานวาดเส้นคือข้อจำกัดในการใช้สีแล้วใช้น้ำหนักขาว-ดำ ผลักมิติให้ลึกลงไปกับหน้างานที่

เรียบแล้วบาง ข้าพเจ้าเริ่มงานด้วยการเดินวนเหยียบย่ำผงเขม่าดินสอบนผ้าใบเสมือนกับการยอมรับ 

สภาพของความทุกข์ จนกว่าจะสร้างค่าน้ำหนักที่พอใจก่อนขึงกับโครงเฟรมแล้วปูประดาษสาทับ  
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รูปทรงที่เขียนคือพืชพรรณที่ถูกบีบอัดไปตามองค์ประกอบของทรงกลม ดอกไม้ ใบไม้ หรือฝักมีความ

เหี่ยวแห้งซ้อนทับกัน โยงใยเป็นกลุ่มก้อนของความมีชีวิตที่กำลังดับสลาย แต่มวลของวัตถุจะคงอยู่

บนพื้นที่ว่างของงาน 

        

ปัญหาและวิธีการแก้ไข 

 วสัดรุองรบัเทคนคิวาดเสน้ ผ้าใบทีเ่ปน็วสัดชุัน้แรกในการขงึกบัโครงเฟรม เมือ่ผวิผา้ใบตงึแลว้จงึ

ปพูืน้ดว้ยกระดาษสา ถา้ตาผา้ใบทีห่ยาบจะทำใหก้ารลงนำ้หนกัโดยเฉพาะนำ้หนกัเขม้เหน็พืน้ผวิผา้ใบที่

หยาบตามไปดว้ย การแกไ้ขจงึควรเปลีย่นชนดิผา้ทีเ่รยีบไมย่ดืหยุน่เกนิควร แลว้จงึปพูืน้ดว้ยกระดาษสา 

ญีปุ่น่ เฟรมงานทีข่นาดใหญจ่ะคมุความละเอยีดไดอ้ยากเพราะการทีร่ดีฟองอากาศออกจากการดาษไม่

หมดจะทำใหต้อนแหง้กระดาษโปง่ พืน้ผวิไมเ่รยีบ ตอ้งอาศยัความเบามอืและการสงัเกต ุ  

 งานมีน้ำหนักมาก สีน้ำมันจำเป็นต้องผสมยิปซั่มเพื่อประโยชน์ในการสร้างมิติที่หนาและการ

แข็งตัวของสีให้เร็วขึ้นทำให้สีจะเป็นก้อนเกาะติดกันมากกว่า แต่ก็เพิ่มน้ำหนักให้ชิ้นงานมันมากเช่นกัน 

ทำให้ติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายยาก ในอนาคตข้าพเจ้าหวังว่าจะสามารถหาส่วนผสมอื่นที่ช่วยให้สีน้ำมัน

แห้งไวขึ้นและไม่เพิ่มน้ำหนักให้งานมากเกินไป  

 การคงสีสดของหลอดไม่ให้เปื้อนหรือผสมกับสีอื่น ทำให้ต้องการใช้มือเปล่าป้ายทำให้ไม่

สะดวกในการทำความสะอาด จึงต้องใส่ถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสระหว่างผิวโดยตรงกับสีน้ำมันที่

อาจสร้างปัญหาสารพิษตกค้างในร่างกาย ถุงมือยางขนาดพอดีไม่ใหญ่เกินไปจะทำให้การป้ายสีแม่นยำ 



บทที่5 

สรุป 

 อารมณ์-ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ก่อกำเนิดการสร้างานศิลปะ ไม่ว่าเราจะมีจุดเริ่มต้นจากความรู้สึก

อะไร ตราบใดที่อารมณ์ยังคงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ การใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ไม่สามารถคาดเดาได้การ 

สร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้าก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยๆเช่นเดียวกัน แต่สิ่งหนึ่งที่

เชื่อว่าจะคงอยู่คือการมุ่งเน้นการปลดปล่อยอารมณ์สภาวะภายในออกมาให้สาธารณชนได้ประจักษ์ 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานศิลปะของข้าพเจ้าจะเป็นเครื่องยืนยันว่าสภาวะภายในบางอย่างที่เป็น 

อารมณ์-ความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด มันคือเรื่องปกติของการเป็นมนุษย์ แต่การยอมรับทุก

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจและจัดการปลดปล่อยอารมณ์แบบที่ควรต่างหากคือสิ่งที่เราควรกระทำ 

 ถ้าศิลปะคือการใช้ชีวิต การทำศิลปนิพนธ์นี้ก็เป็นการถ่ายทอดทัศนคติและอารมณ์ส่วนตัว

ของข้าพเจ้าในวัยนี้ออกมาเป็นรูปธรรมแล้ว จากคำพูดเดิมๆว่าชีวิตคืออะไรที่ไม่แน่นอน การมีชีวิตอยู่

นั้นถึงจะรู้ว่าเรื่องยากเย็นเพียงใดและเราต้องผ่านไปให้ได้ แต่ทุกความทุกข์ ความเจ็บปวด หรือบาด

แผลในใจที่เกิดขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจความเป็นชีวิตกระจ่างขึ้น และหวังว่าจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นๆ

ไปตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ 
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2562

3 “Petals mania Vol.II” แปรผันตามพื้นที่ สีอะคลีลิกและสีน้ำมันผสม

ยิปซั่มบนผ้าใบ

2562

4 “Petals mania Vol.III” 120x160 ซม. สีอะคลีลิกและสีน้ำมันผสม

ยิปซั่มบนผ้าใบ

2562

5 “No.1” 120 x 120 ซม. สีน้ำพลาสติกผสมปูนกาว 

บนผ้าใบ

2563

6 “No.2” 120 x 120 ซม. สีน้ำมันผสมยิปซั่มบนผ้าใบ 2563

7 “No.3” 120 x 120 ซม. สีอะคลีลิกและสีน้ำมันผสม

ยิปซั่มบนผ้าใบ

2563

8 “No.4” 120 x 120 ซม. วาดเส้นบนผ้าใบ 2563

9 “Blast off No.1” 230 x 140 ซม. สีน้ำมันผสมยิปซั่มบน 

ผ้ากระสอบ

2563

10 “Blast off No.2” 230 x 140 ซม. วาดเส้นบนผ้าใบ 

ปูกระดาษสาญี่ปุ่น

2563

11 “Sphere No.1” 200 x 200 ซม. สีน้ำมันผสมยิปซั่มบน 

ผ้ากระสอบ

2563

12 “Sphere No.2” 200 x 200 ซม. วาดเส้นบนผ้าใบ 

ปูกระดาษสาญี่ปุ่น

2563
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