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บทคัดย่อ 
 
              ภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น เมื่อคนเราสามารถตื่นขณะที่หลับได้และตาคุณสามารถมองเห็นสิ่ง
ต่างๆรอบตัวขณะที่ก าลังหลับและฝัน ท าให้คุณเห็นสิ่งที่ก าลังฝันขณะตื่น ในขณะเดียวกันก็เห็นสิ่ง
รอบกายขณะที่หลับ และไม่สามารถขยับร่างกายได้เพราะขณะหลับร่างกายจะหลั่งสารเคมีที่ท าให้ไม่
สามารถขยับตัว(ซึ่งถ้าคุณขยับตัวได้ขณะหลับจะเกิดเป็นการนอนละเมอ)ท าให้คุณรู้สึกหวาดกลัวเมื่อ
คุณมองเห็นจินตนาการที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงในขณะที่คุณคิดว่าก าลังตื่นอยู่ ซึ่งสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้น
นั้นสามารถคิดได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือทั้งจินตนาการ หรือการน าความฝันมาผสมความจริงก็ไม่สามารถ
บ่งชี้ได้แน่ชัด ความพร่ามัวทางความรู้สึกนี้เอง เป็นแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมใน
ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าภายใต้ชื่อ "ฝันว่าตื่น" 
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Thesis Title  Sleep Paralysis 
Name   Miss Kanjanaporn Sommeechai 
Concentration  Visual Arts 
Department  Painting 
Academic Year  2019 
 

Abstract 
 
              The state of semi sleep is when we are conscious and can see things around 
us in the same time as still sleeping and dreaming, making us able to see our dreams 
while weare still awake as well. Even though we can see things around us but we can’t 
movebecause during sleep, our body releases a chemical that forces our body not to 
move (but if we can move during sleep it will be to sleepwalk) which in this state it 
makes us fear,because we can see unrealistic imaginations while being awake, and can 
make us confuse between dreams and reality. This vague blurry feeling became the 
inspiration of this set of paintings “Sleep Paralysis” 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 
              ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ฝันว่าตื่น” การงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความช่วยเหลือและก าลังใจ
จากบุคคลหลายท่าน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครอบครัวที่สนับสนุนให้ข้าพเจ้าได้เล่าเรียน และเป็น
ก าลังใจให้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตรวมถึงช่วงเวลา 5 ปีตลอดการศึกษาในภาควิชาจิตรกรรม คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
               ขอขอบคุณพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความเมตตา  ค าแนะน าที่มีส่วนช่วยในการ
แก้ไขและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ ้นตลอดเวลาแห่งการสร้างสรรค์ผลงาน จนเกิดเป็นศิลปนิพนธ์ชุด 
“ฝันว่าตื่น”     
               ขอขอบพระคุณอาจารย์พรรษา พุทธรักษา อาจารย์ผู ้ควบคุมศิลปนิพนธ์ และรอง
ศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารีที่ได้ให้ค าแนะน าในผลงานแต่ละชิ้น เสนอแนวคิดที่มีส่วนในการ
พัฒนาและปรับปรุงผลงาน รวมถึงถามไถ่ถึงความล าบากใจในการท างานหรืออุปสรรคต่างๆที่อาจมีผล
ต่อการพัฒนางาน และได้ให้ก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป รวมถึงน าเสนอเรื่องราวที่เป็นแรง
บันดาลใจให้ข้าพเจ้ามีแรงในการสร้างผลงานแต่ละชิ้น และให้โอกาสข้าพเจ้าได้ศึกษาต่อจนครบ
หลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม หากมีสิ่งที่ใดที่ข้าพเจ้าเคย
ท าผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วย  
             ขอบคุณเพ่ือนทั้งในกลุ่มวิชาภาคจิตรกรรม และจิตรกรรมไทยที่ได้ให้ก าลังใจ คอยเตือนสติ
ให้ข้าพเจ้ามีแรงในการท างาน และศึกษาต่อ คอยให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้ างในยามที่ข้าพเจ้า
ต้องการ และค าด่าทอยามข้าพเจ้าท าผิดท าให้ข้าพเจ้ากลับมาในแนวทางที ่ถูกต้อง แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในช่วงที่เรายังไม่ได้เจอกัน และบอกกล่าวถึงความคาดหวังในอนาคต มิตรภาพที่ข้าพเจ้า
ไม่ได้คาดหวังและท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีท่ีได้พบเพื่อนที่ดีและอยู่ด้วยกันมาจนถึงปีท่ี 5 ของการศึกษา
และข้าพเจ้าหวังว่ามิตรภาพนี้จะคงอยู่ตลอดไป 
          ขอขอบคุณคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ที่ให้การศึกษาหาแนวทางในการ
สร้างสรรค ์ให้ได้รับประสบการณ ์และได้พบมุมมองที่แตกต่าง ได้พบเจอผู้คนที่หลากหลาย ได้โอกาส
เรียนรู้และรู้จักศิลปินหลายท่านที่มีประสบการณ์ในการท างานศิลปะ ผู้ที่ข้าพเจ้าไม่เคยคาดหวังว่าจะ
สามารถเจอได้ในชีวิตจริงแต่กลับได้มีโอกาสได้รับความรู้การศึกษาและมีโอกาสได้เรียกว่าอาจารย์ 
           ขอขอบคุณตัวเองที่เดินทางมาจนถึงจุดนี้ แม้แต่ในช่วงชีวิตที่ประสบกับเรื่องราวไม่คาดฝันใด
ใด ให้รับรู้ไว้และคิดว่าเป็นประสบการณ์ แม้ชีวิตจะท าผิดมากกว่าถูก ในช่วงที่ผิดหวังและย่อท้อ ให้
รู้จักส านึกให้อภัยตนเองและก้าวเดินต่อไป  
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             ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะมีส่วนในการบันทึกเรื่องราว สร้างแรงบันดาลใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้คน
หรือสังคมต่อไป 
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คำนำ 
 

            เอกสารฉบับนี ้เป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์  จัดท าขึ ้นเพื ่อประกอบผลงาน
สร้างสรรค์ชุด “ฝันว่าตื่น” (Sleep Paralysis) ตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
กลุ ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
การศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์จัดท าขึ้นเพื่ออธิบายที่มา แรงบันดาลใจ ขั้นตอน กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาผลงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทสรุปของการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปนิพนธ์ชุดนี้  
            ข้าพเจ้าหวังว่าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ จะสามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจ
ในผลงานศิลปะต่อผู้ที่สนใจ ก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อผู้อ่าน อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจนาไปสู่การ
สร้างสรรค ์สิ่งใหม่แก่ผู้ที่สนใจศิลปะในอนาคตต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ในช่วงต้นปี 1800 ซิกมันด์ ฟรอยด์ได้กล่าวว่า ขณะที่ความฝันของเราทุกอย่าง รวมถึงฝันร้าย 
เป็นการรวบรวมภาพของสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจ าวันตอนที่ตื่นอยู่ พวกมันยังมีความหมายเชิง
สัญลักษณ์ด้วย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเติมเต็มความปรารถนาในจิตใต้ส านึกของเรา เช่น อ านาจ 
ความปลอดภัย และ ความเข้มแข็ง  

         ฟรอยด์1ได้สร้างเป็นทฤษฎีว่า ทุกอย่างที่เราจ าได้เมื่อตื่นขึ้นมาจากความฝัน เป็นตัวแทนทาง
สัญลักษณ์ของความคิดที่อยู่ใต้จิตส านึก หรือความคิดพื้นฐานของเรา ที่ผลักดันและมีความต้องการ 
เช่น ฝันเห็นรูปสุนัขหางตก คือ ความกลัว, รองเท้า คือ ความเข้มแข็ง, ฟันผุ คือ ความไม่ปลอดภัย , 
ผู้หญิงอ้วน คือ แม่ของคุณ, หมวก คือ สถานะภาพ , เทียนที่ก าลังละลายในเปลวไฟ คือ ความใคร่ 

เราฝันเพื่อท่ีจะจดจำ   

         เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานเฉพาะอย่างของจิตใจ การนอนหลับเป็นสิ่งที่ดี แต่การฝันขณะที่
นอนเป็นสิ่งที่ดีกว่า ในปี 2010 นักวิจัยค้นพบว่าผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถผ่านทางวกวนที่ซับซ้อน
แบบ 3 มิติได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขางีบหลับ และฝันถึงเส้นทางนั้นก่อนที่จะพยายามเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งพวกเขา
ท าได้ดีขึ้นเป็น 10 เท่า และมากกว่าคนที่แค่คิดถึงเส้นทางนั้นในขณะที่ตื่นอยู่ หรือคนที่หลับแต่ไม่ได้
ฝันถึงเรื่องนี้ นักวิจัยสร้างทฤษฎีว่ากระบวนการในความจ าเฉพาะเรื่อง จะเกิดขึ้นเมื่อเราหลับเท่านั้น 
และความฝันเป็นสัญญาณให้รู้ว่าขั้นตอนนี้ก าลังเกิดข้ึน 

 การไม่มีข้อจ ากัด และกฎระเบียบของตรรกะแบบเดิมๆในความฝันของคุณ จิตใจของคุณ
สามารถสร้างสถานการณ์ที่ไร้ขีดจ ากัด เพื่อช่วยให้เราเข้าใจปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข ซึ่งอาจ
ไม่ได้นึกถึงในขณะที่ตื่นอยู่ จอห์น สไตน์เบ็ค เรียกมันว่า ” the Committee of Sleep” และการ
วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการฝันในการแก้ปัญหา มันยังเป็นวิธีที่นักเคมีชื่อ

 

            1TED-ed.ท าไมเราถึงฝัน.เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562.เข้าถึงจากwww.signorscience.com 
  

http://www.signorscience.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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ดัง อาวกุสท์ เกคุเล่ ค้นพบโครงสร้างโมเลกุลของเบนซิน และเป็นเหตุผลที่ว่า บางครั้ง
ทางออกที่ดีที่สุดส าหรับปัญหา ก็คือ การหลับทับมัน นี่เป็นเพียงไม่กี่ทฤษฎีที่โดดเด่นกว่าทฤษฎีอ่ืน 
เพราะเทคโนโลยีได้เพิ่มความสามารถของเราในการท าความเข้าใจเรื่องสมอง มันเป็นไปได้ว่าวันหนึ่ง 
เราจะค้นพบเหตุผลที่ชัดเจนเรื่องการฝัน แต่จนกว่าจะถึงเวลานั้น เราก็คงยังต้องฝันไปเรื่อยๆก่อนการ
เลี้ยงดู และเหตุการณ์ต่างๆจากประสบการณ์ในชีวิตต่างหล่อหลอมผู้คนให้ออกมาแตกต่างกัน ภายใต้
สถานการณ์เดียวกัน แต่ต่างคนต่างเลือกที่จะแสดงออกต่างกัน สภาวะในจิตใจของคนเรานั้นต่างกัน มี
สิ ่งที่คาดหวังแตกต่างกันไป ทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ บางอย่างเรารู้สึกแต่เลือกที่จะไม่แสดง
ออกมาในชีวิตจริงเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อเราไม่แสดงออกมา 
สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจไม่มีที่ระบาย ท าให้เกิดอาการฟุ้งซ่านซึ่งบางครั้งวิธีต่างๆในการใช้ระงับความ
ฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ผลเสมอไป จึงเป็นที่มาของการปลดปล่อยภายใต้การนอนหลับฝัน 

ผีอ า (Sleep Paralysis) คือ ภาวะที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้ในขณะที่นอนหลับหรือตื่นขึ้น 
โดยในขณะที่นอนหลับนั้นสมองจะสั่งให้กล้ามเนื้อคลายตัวลง แต่หากตื่นขึ้นขณะที่กล้ามเนื้อยังคลาย
ตัวอยู่ก็จะเกิดอาการผีอ านั่นเอง  

หรืออธิบายให้ชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์คือ ร่างกายของคุณสามารถตื่นขณะหลับและคุณ
ยังคงฝันอยู่ แปลว่าคุณยังอยู่ในความฝันแต่คุณสามารถลืมตาได้ คุณจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ
รอบตัวแต่จิตของคุณคิดว่าคุณยังหลับอยู่ซึ่งในขณะหลับร่างกายของคุณจะหลั่งสารเคมีที่ท าให้ไม่
สามารถขยับตัวได้ และหากมันไม่เกิดขึ้นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่านอนละเมอ คุณจะลุกขึ้นมานั่ง เดิน หรือ
ท าสิ่งต่างๆขณะหลับ 

 การที่ตาคุณสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวขณะที่ก าลังฝัน มองเห็นสิ่งคุณก าลังฝันอยู่ ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถขยับได้ท าให้คุณรู้สึกหวาดกลัว ซึ่งสิ่งทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นนั้นคุณจะคิดว่าเป็น
เรื่องจริงหรือจินตนาการ หรือการน าความฝันมาผสมความจริงก็ไม่สามารถบ่งชี้ได้แน่ชัด และท้ังหมด
นี้เรียกว่าอาการผีอ า หรือ Sleep Paralysis
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
            ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอ เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก การแสดงออกจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ 
ภายในความคิด ออกมาในพ้ืนที่ที่อยู่ในสภาวะสับสนระหว่างเรื่องจริงกับความฝัน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องอยู่
ในสภาวะผีอ าเราก็สามารถเกิดความรู้สึกคล้ายกันนี้ได้ อาจเนื่องมาจากเหตุการณ์ท่ีน่าตกใจไม่คาดฝัน
ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงท าให้ร่างกายกระตุ้นให้เราเริ่มจินตนาการรวมถึงดึงจินตนาการเข้าม าใน
ความเป็นจริงเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองจากความจริงในชีวิต หรือแม้แต่การอ่านหนังสือก็คือการพา
ตัวเองออกจากความเป็นจริงโดยมีเนื้อเรื่องในหนังสือเป็นสื่อให้เราจินตนาการ ซึ่งคาดว่าผู้เสพหรือชม
ผลงานชุดนี้อาจเคยมีความรู้สึกเช่นเดียวกันจากผลกระทบบางอย่างที่ได้ประสบมาในสังคม จึงน ามา
สร้างเป็นผลงานชุด ฝันว่าตื่น  
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
  การแสดงออกของสิ่งที่อยู่ภายใต้สภาวะจิตใจผ่านงานจิตรกรรม  สุขภาพจิต2 (Mental 
Health) เป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งโดยธรรมชาติภาวะทางจิตใจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตาม
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้นั้น ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาการไปอย่างไม่หยุดยั้ง สุขภาพจิตของคนเราจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแปลงตาม นับเป็นความยากล าบากพอควรของมนุษย์ที่จะต้องปรับตัวปรับใจไปกับการ
เปลี่ยนแปลง ที่เปลี่ยนแปลงไป 
           มนุษย์ปุถุชนยังติดใจรสชาติของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ชีวิตสมัยใหม่ไม่ต้องทนกับความ
ยากล าบากในการเดินทางนานๆเพราะมีเครื่องบินให้ความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องทนร้อนเพราะมี
เครื่องปรับอากาศใช้ มีเครื่องอ านวยความสะดวกมากมายให้เลือกใช้อย่างเสรี แสนจะสนุก และแสน 
จะสบายเป็นยิ่งนัก มนุษย์จึงต้องลงทุนปรับตัว ปรับใจให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ น เราหยุด
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จริง แต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงตามได้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนเป็นไปได้
หลายรูปแบบ เช่น อาจจะเปลี่ยนเป็นใหม่ทั้งหมด หรือคงเก่าที่ดีไว้ หรือปรับรับแต่สิ่งใหม่ๆที่ดีๆ
ทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งการที่จะปรุงแต่งหรือผสมผสานอย่างไรนั้น ย่อมแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละ
คนไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชีวิตนี้หนีไม่พ้นการปรับตัว ปรับใจ บุคคลผู้สามารถปรับตัวได้ในสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยตนเองมีความสุข สามารถในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองได้ตามสถานการณ์ 

 

                 2คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี.สุขภาพจิต.เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562.เข้าถึงได้จาก  
https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge 

  

https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge
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ด้วยเหตุด้วยผลอันเหมาะสมมีความยืดหยุ่น ก็คือผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ซึ่งสุขภาพจิตที่ดีเปรียบได้กับต้นไม้
ของสุขภาพจิตดีดังต่อไปนี้ 
              สุขภาพจิตดีเปรียบได้กับต้นไม้ที่รากเต็มไปด้วยความเป็นมิตร ความมีเมตตา การให้อภัย 
มีความอดทนและส านึกในบุญคุณผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต จิตใจมั่นคง 
มีความอบอุ่น และมีความรัก ก่อให้เกิดความไว้วางใจ กลายเป็นล าต้นที่แข็งแรงเกิดการแตกแผ่
กิ ่งก้านสาขาเป็นความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับในสังคมเป็นผู้ที ่ค านึงถึงบุคคลอื่น มี
แรงจูงใจ พอใจและรู้จักตนเองอย่างแท้จริงชีวิตมีเป้าหมาย พบความเจริญงอกงาม รู้รับผิดชอบและมี
ความสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างดีท าประโยชน์และอุทิศตนเพ่ือสังคม มีความสุขในชีวิต          
            แต่ชีวิตคนเรามีขึ้น มีลง และมนุษย์ปุถุชน ก็ยังคงมีความอยากความต้องการ ดังนั้นชีวิต
ย่อมจะต้องเผชิญต่อความสมหวัง และความผิดหวังเป็นธรรมดา เมื่อคนเราพบความยุ่งยากใจ ย่อมท า
ให้ เกิดความตึงเครียด และถ้ามีอะไรมาซ ้าเติมอีกก็จะท าให้ความเครียดสูงขึ้นๆ ท าให้สุขภาพจิต
อ่อนแอ และถ้าทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากๆ จนกระทั่งผู้นั้นไม่สามารถทนได้ ย่อมท าให้สุขภาพจิต
เสีย จิตใจท างานผิดวิสัยไป เกิดปัญหาหรือโรคทางจิตใจและอารมณ์ได้  
          ซึ่งทั้งหมดนั้นข้าพเจ้าได้น ามาถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรมถ่ายทอดเนื้อหาสภาวะทางอารมณ์
ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีและเทคนิค ( Painterly ) ไม่เน้นความเหมือนจริงในภาพออกมาเป็น
ผลงานในชุด ฝันว่าตื่น ( Sleep Paralysis ) 
 
ขอบเขตของโครงการ                                                          
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ระบายความฟุ้งซ่านผ่านงานจิตรกรรม ถ่ายทอดอารมณ์ในจิตใจใน
ความฝันเป็นงาน ‘ฝันว่าตื่น’ 
          2. ขอบเขตด้านรูปแบบ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ความคิด การแสดงออกเป็นรูปแบบ
จิตรกรรม 
          3. ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ เทคนิคสีน ้ามันบนผ้าใบแคนวาส 
 
วิธีการศึกษา 
  1. ค้นหาแรงบันดาลใจโดยการส ารวจสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก สภาวะจิต 
           2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาและคัดกรองภาพต้นแบบมาสู่การท าภาพร่าง 
           3. สร้างสรรค์ผลงานจริงจากเทคนิคและกระบวนการที่ก าหนด 
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คำนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์ 
1. มโนภาพ (ภาษาอังกฤษ : imagination, conception, fancy) ค านาม แปลว่า ความคิดเห็น 

     เป็นภาพขึ้นในในใจ,ความคิดท่ีประดิษฐ์ไปต่างๆ  
 2. มโนคติ (ภาษาอังกฤษ :  imagination, idea, thought) ค านาม แปลว่า ความคิด,ความ
ปรารถนา 
 3. ภาพปะติด (collage) คือ ศิลปะการสร้างภาพจากชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่น ามาปะติดปะต่อกัน 
          4. อีโรติก (ภาษาอังกฤษ : Erotic) คือ เรื่องที่เก่ียวกับ การเร่งเร้า แรงปรารถนา ความ
หลงใหล ใคร่รัก ภาษาอังกฤษเรียกว่า sexual love and desire 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์ 
 1. ผ้าใบ 
 2. สีอะคริลิค 
          3. สื่อผสมสีอะครีลิค 
 4. พู่กัน   
 5. เฟรมผ้าใบแคนวาส 
 
          ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ร่วมของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้ก าหนดจุดประสงค์ และขอบเขตของการงานสร้างสรรค์เผื่อให้สะดวกต่อการวาง
แผนการท างาน น าไปสู่การพัฒนาทั้งด้านเทคนิควิธีการ และเนื้อหาเรื่องราวที่สัมพันธ์กันในการ
สร้างสรรค ์เป็นการวางเค้าโครงสร้างและข้ันตอนการด าเนินงานเพื่อให้เข้าใจและสะดวกในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 

            ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอ เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก การ
แสดงออกจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ ภายในความคิด มโนคติ มโนภาพ มีการใช้สีต่างๆมาแสดงออกมา
ในพ้ืนที่ที่อยู่ในสภาวะสับสนระหว่างเรื่องจริงกับความฝัน ซึ่งคาดว่าผู้เสพหรือชมผลงานชุดนี้อาจเคยมี
ความรู้สึกเช่นเดียวกันจากผลกระทบบางอย่างที่ได้ประสบมาในสังคม จึงน ามาสร้ างเป็นผลงานชุด 
“ฝันว่าตื่น”   
 
อิทธิพลทางด้านแนวความคิด 
           พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ค าจ ากัดความว่า ผีอ า3 คืออาการที่
ปรากฏเมื่อเวลานอนเคลิ้มไปว่ามีคนปลุกปล ้าหรือยึดคร่าให้มีอาการเหนื่อยหอบจนตื่นขึ้น อาการผีอ า
นี้จะว่าเป็นปรากฏการณ์ในโลกใบนี้ก็ได้ เพราะในหลายๆ ภูมิภาคมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูมีเรื่องเล่าเก่าแก่ว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งนอนหลับไปแล้วถูกผีกดทับขา
เอาไว้ ท าให้กระดุกกระดิกไม่ได้อยู่เป็นนาน ต้องหาเครื่องรางมาห้อยไว้ในห้องนอนเพื่อป้องกันไม่ให้
ปีศาจร้ายมารังควาน 
         ทางฝั่งอเมริกาเหนือและแคนาดาก็มีความเชื่อท านองนี้เช่นกัน พวกเขาเชื่อกันว่าคนที่นอน
หลับแล้วขยับตัวไม่ได้เกิดจากมีแม่มดมานั่งทับอยู่บนหน้าอก ต้องหาเครื่องรางมาขับไล่แม่มดให้
หวาดกลัว นอกจากนี้ชนพื้นเมืองแอฟริกาและออสเตรเลียก็มีเรื ่องเล่าเกี่ยวกับภูตร้ายที่จะมาท า
อันตรายคนที่เผลอนอนหลับ โดยขึ้นไปนั่งทับที่ล าตัวและหน้าอก ท าให้ขยับไม่ได้ไปชั่วขณะ เป็นต้น          
         จากข้อมูลต่างๆสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผีอ าในแต่ละประเทศต่างก็มีความเชื่ อในด้านไสย
ศาสตร์เข้ามาเก่ียวข้อง มักจะมีการน าสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเชื่อมโยงซึ่งแม้จะดูเหมือนเป็น 
เรื่องไร้สาระแต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เช่นกันว่าไม่ใช่เรื่องจริง เนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจึงควร
ใช้วิจารณญาณในการอ่าน            

 

             3นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ.ไขปริศนาผีอ า เรื่องผีๆ หรือวิทยาศาสตร์กันแน่.เข้าถึงเมื่อ 24 
พฤศจิกายน 2562.เข้าถึงได้จากwww.thestandard.co/sleep-paralysis 
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          ในประชาชนชาวไทยยังมเีชื่อกันว่าคนที่ถูกผีอ าเกิดจากท าผิดประเพณีบางอย่าง เช่น นอนหัน
ศีรษะไปผิดทิศ ก่อนนอนไม่ได้สวดมนต์ นอนขวางธรณีประตู นอนตรงกับขื่อ นอนหันเท้าไปทางสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น  
          ความเชื่อเหล่านี้มีในทุกวัฒนธรรม ทุกชาติ ทุกภาษา แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น การ
แก้ไขก็แตกต่างกันออกไป นับเป็นความพยายามของมนุษย์ในการจะหาค าอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตน แต่จากผลวิจัยทางการแพทย์บอกให้เรารู้ว่า ‘ยังไม่เคยมีใครตายจากผีอ า’ เพราะ
หลังจากอาการผีอ าเกิดขึ้นไปชั่วขณะ ร่างกายจะค่อยๆ ตื่นตัวและคืนสู่สมดุลกลับสู่สภาวะปกติอีกครั้ง
หนึ่ง นายแพทย์ซามูเอล อเล็กซานเดอร์ คินนิเออร์ วิลสัน อายุรแพทย์ระบบสมองชาวอเมริกัน เป็น
คนแรกที่อธิบายว่าอาการผีอ าเกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่างสมองและร่างกายขณะนอนหลับ เขา
ท าการทดลองในคนจ านวนมากและจดบันทึกการนอนของคนไข้เหล่านั้นโดยละเอียดก่อนจะตีพิมพ์
ผลงานวิจัยออกมา งานวิจัยของเขาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ผลงานของนายแพทย์ซามูเอลบอก
โลกใบนี้ว่าผีอ าไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ แต่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ล้วนๆ ผลวิจัยของเขายัง
บอกด้วยว่าผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเกิดผีอ าได้เท่าๆ กัน ในชีวิตของคนเรามีโอกาสเกิดผีอ าได้ทุกคน 
และทุกๆ ค ่าคืนมีประชากรไม่น้อยกว่า 8% ในโลกใบนี้ก าลังเกิดอาการผีอ าอยู่ 
 
ในคัมภีร์ทางศาสนา4 ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้คนเราฝันไว้ 4 ประการ คือ 
           1.ธาตุโขภะ คือ ธาตุในร่างกายก าเริบปั่นป่วน หรือเกิดจากความผิดปกติทางร่างกาย  อันมี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของธาตุในร่างกาย ความฝันเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อนอนผิดท่าหรือป่วย
เป็นไข้ไม่สบาย จนบางครั้งท าให้นอนละเมอเพ้อพกจับไม่ได้ศัพท์เหมือนคนขาดสติ เรื่องที่ฝันมักเป็น
เรื่องที่ท าให้เกิดความน่ากลัวต่างๆ อย่างฝันว่าตกจากภูเขาหรือตกจากที่สูงลอยไปในอากาศเหมือน
เหาะได้ ถูกภูตผีปีศาจ ยักษ์มารวิ่งไล่ ถูกสัตว์ร้าย เช่น เสือ ช้าง หรือโจรผู้ร้ายวิ่งไล่ฆ่าฟัน เป็นต้น 
ในขณะที่วิ่งหนีมีความรู้สึกว่าวิ่งได้ช้ามาก ช้าจนบางครั้งเราต้องกระโดดสองขาแทนวิ่งเพ่ือหนีจากสิ่งที่
น่าสะพรึงกลัวนั้น พอตื่นก็เหนื่อย 
แทบขาดใจ เหมือนวิ่งมาด้วยความเร็วหลายสิบกิโลเมตร  
            2. อนุภูตปุพพะ คือ ฝันเนื่องมาจากอารมณ์ที่ได้ประสบมา ความฝันชนิดนี้น่าจะเกิดจากจิต
ที่หมกมุ่นครุ่นคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประสบมาในชีวิตประจ าวัน เช่น ประสบเหตุการณ์บางอย่างมา 
จิตจะเก็บเหตุการณ์นั้นไว้ แล้วกลายเป็นความฝันแม้บางครั้งเรามีความรู้สึกว่าลืมเหตุการณ์นั้นไปนาน
แล้ว แต่จิตยังคงเก็บเหตุการณ์นั้นไว้ในจิตใต้ส านึก เพียงแต่รอเวลาแสดงออกเท่านั้น เมื่อเหตุการณ์

 

              4พระอาจารย์ ชาญชัย อธิปญฺโญ.ท าไมเราจึงฝัน สาเหตุของความฝัน 4 ประการตามหลกัพุทธศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร : นิตยสาร Secrest 2562. 
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นั้นมาปรากฏในความฝันจึงท าให้นึกขึ้นได้ทันที อารมณ์นั้นอาจเป็นอารมณ์ท่ีเราประสบมาช้านานหรือ
เพ่ิงจะผ่านไปในวันนั้นแล้วเก็บเอามาคิดร าพึงจนหลับไปก็ได 
          3. เทวตูปสังหรณ์ คือ ความฝันที่เทวดาน ามาเป็นสาเหตุที่จะบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์
บางอย่างให้ผู้ฝันรับรู้ ความฝันนั้นอาจเป็นต่างๆ ตามอ านาจการบันดาลของเทวดา ถ้าเทวดารักใคร่
ปรารถนาจะให้การคุ้มครองรักษาและหวังประโยชน์ จะบันดาลให้ฝันดีและเป็นผลในทางที่ดี การที่จะ
ฝันดีและเป็นผลดีตามอ านาจของเทวดานั้น ผู้ฝันต้องเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วย  
          การจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้มีทาน คือการให้ปันสิ่งของตาม
โอกาส มีศีล คือความสะอาดกายสะอาดวาจา ความสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่หยาบกระด้าง
ก้าวร้าว อวดดื้อถือดี ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น และมีธรรมอันงาม คือหมั่นฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้
สะอาดผ่องแผ้ว 
          คัมภีร์ทางศาสนากล่าวว่า ผู้มีศีลมีธรรมอันงามย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้
มีศีลมีธรรมงามอย่าว่าแต่มนุษย์เลยที่รัก แม้เทพเทวาทั้งหลายก็ชื่นชมต่อการปรากฏตัวของเขา 
           4. บุพนิมิต คือ ลางที่บอกเหตุขึ้นก่อน เป็นความฝันที่เกิดด้วยอ านาจบุญกุศล และอ านาจ
บาปกรรม หรือเป็นบุพนิมิตแห่งการที่จะต้องเสวยผลแห่งบุญกุศลซึ่งเป็นฝ่ายดี และเป็นบุพนิมิตแห่ง
การที่จะต้องเสวยผลแห่งบาปกรรมซึ่งเป็นฝ่ายชั่ว  
           ความฝันที่เรียกว่าบุพนิมิตเป็นผลสืบเนื่องมาจากอ านาจบุญ และบาปที่คนๆ นั้นได้สั่งสมอ
บรมและกระท าไว้มาบันดาลให้ปรากฏเป็นลางบอกเหตุ พูดง่ายๆ ถึงเวลาที่บุญหรือกรรมจะให้ผลก็จะ
นิมิตให้รู้ล่วงหน้า ทั้งสองอย่างล้วนเป็นนิมิตที่ปรากฏให้ทราบล่วงหน้า 
           ความฝันชนิดธาตุโขภะและอนุภูตปุพพะ ไม่ควรเชื่อถือ ไม่เป็นจริง เพราะสติไม่อยู่ในสภาพ
ปกติ ความฝันชนิดเทวตูปสังหรณ์เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทวดาผู้มาเข้าฝันเป็นตัวแปร  
ส่วนบุพนิมิตนั้น ยืนยันอย่างแน่นอนลงไปเลยว่าเป็นความจริงตามที่ฝันทุกประการไม่คลาดเคลื่อน 
และท่านให้ข้อสังเกตว่า ความฝันที่จัดว่าเป็นบุพนิมิตนั้นต้องปรากฏเฉพาะในเวลาค่อนรุ่งเท่านั้น ทั้งนี้
เพราะเวลาหัวค ่า เวลาเที่ยงคืนและเวลาปัจฉิมยามนั้น เป็นเวลาที่ร่างกายก าลังเผาผลาญอาหาร ธาตุ
ในร่างกายคนเราไม่ปกติเพราะต้องท างาน จึงมีผลท าให้ความฝันคลาดเคลื่อนไม่แน่นอน ความฝันนั้น
อาจจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ พูดง่ายๆ ก็คือตั้งแต่หัวค ่าจนถึงหลังเที่ยงคืนธาตุในร่างกายยังท างานอยู่  แต่
เวลาค่อนรุ่งเป็นเวลาที่ร่างกายเผาผลาญอาหารเสร็จแล้วร่างกายอยู่ในสภาพปกติ ความฝันที่ปรากฏ
ในช่วงนี้จึงเป็นจริงอย่างแน่นอน เพราะเป็นความฝันที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของร่างกาย แต่เป็นความ
ฝันที่ปรากฏเพราะอ านาจบุญกุศล และอ านาจบาปกรรมของผู้นั้น ถ้าด้วยอ านาจบุญกุศลก็จะฝันดี
และมีผลดี ถ้าด้วยอ านาจบาปกรรมก็จะฝันร้ายและมีผลร้ายด้วย ความฝันชนิดบุพพนิมิตจะไม่มี "ฝัน
ร้ายกลายเป็นดี" หรือ "ฝันดีกลายเป็นร้าย" ถ้าฝันร้ายก็จะมีผลร้าย ฝันดีก็จะมีผลดี จึงให้ข้อสังเกตไว้
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ว่า ถ้าฝันในเวลาค่อนรุ่งให้พึงสันนิษฐานว่าเป็น "บุพนิมิต" แห่งอ านาจบุญ หรือบาปที่ปรากฏแก่เรา
ล่วงหน้า   
             นอกจากนั้น ยังได้แสดงอาการที่จิตของคนเราจะเข้าสู่ภาวะความฝันไว้ว่า ถ้านอนหลับ
สนิทจะไม่ฝัน ตื่นอยู่ก็ไม่ฝัน แต่เวลาที่ฝันเป็นเวลาที่จิตก าลังอยู่ในช่วงหลับเหมือนการหลับของลิง คือ
หลับๆ ตื่นๆ หรือครึ่งหลับครึ่งตื่นนั่นเอง 
             ทางการแพทย์เรียกผีอ าว่า Sleep Paralysis5 ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายรู้สึกตัว แต่ไม่สามารถ
ขยับเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ได้ อาการนี้เกิดขึ้นในช่วงก่ึงหลับกึ่งตื่น คนที่เกิดอาการแบบนี้จะรู้สึกอึดอัด 
อึกอัก พูดไม่ได้ไปชั่วขณะ ในทางวิทยาศาตร์แท้ที่จริงแล้วอาการดังกล่าวหาใช่เกิดจากภูตผีปีศาจมา
ท าให้เป็นไป แต่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายเวลานอน อาการนี้เกิดข้ึนในช่วงก่ึงหลับกึ่งตื่น คนที่
เกิดอาการแบบนี้จะรู้สึกอึดอัด อึกอัก พูดไม่ได้ไปชั่วขณะ สังเกตว่าเราแทบไม่เคยเจอคนถูกผีอ าขณะ
ยังตื่นหรือมีสติเลย 
ผีอ านั้นแบ่งเป็นสองแบบคือ  
           1. เกิดขึ้นในช่วงใกล้หลับ หรือเกิดขึ้นในช่วงใกล้ตื่น หากเป็นผีอ าช่วงใกล้หลับ เราเรียกว่า 
Predormital Sleep Paralysis ในช่วงเวลานั้นร่างกายจะอยู ่ในภาวะผ่อนคลาย เมื ่อผีอ าเกิดขึ้น
ในช่วงนี้ คนไข้มักจะไม่ค่อยรู้ตัว อาจจะมีอาการเพียงรับรู้ว่าขยับตัวไม่ได้ พูดไม่ได้เท่านั้น 
           2. ผีอ าช่วงใกล้ตื่น เราจะเรียกว่า Postdormital Sleep Paralysis เมื่อ 75% ของผีอ ามักจะ
เกิดในช่วงนี้ คนไข้มักจะสะดุ้งตื่น รู้สึกตัวในขณะที่ช่วงหลับฝันยังไม่สิ้นสุดลง มักจะเกิดอาการแน่น
หน้าอก อึดอัด ร่วมกับการขยับร่างกายไม่ได้ พูดไม่ได้ อาการผีอ าส่วนมากมักจะอยู่ไม่นานเกินกว่า 5-
10 นาท ี
เรื่องนี้ผลวิจัยทางการแพทย์พบว่ามีสาเหตุมากมายที่ท าให้เกิดภาวะผีอ า สาเหตุที่พบบ่อยๆ ได้แก่  

• นอนหลับไม่ดี นอนหลับไม่พอ หรือนอนไม่หลับ พอร่างกายอยู่ในภาวะนี้นานเข้าก็อาจเกิดมี
ผีอ าข้ึนมาได ้

• อาชีพที่เวลาการนอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเสมอ เช่น แอร์โฮสเตสที่บินข้ามทวีป ต้อง
เปลี่ยนไทม์โซนบ่อยๆ, ยาม พยาบาล แพทย์ ที่เปลี่ยนช่วงเวลาท างาน ต้องอยู่เวรดึกสลับกับ
เวรเช้า, นักเดินทางท่ีร่างกายเกิดสภาวะเจ็ตแล็ก ฯลฯ 

• ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด หรือผู้ป่วยสภาวะอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) 
การใช้ยารักษาโรคบางชนิด เช่น ยาที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น, ยานอนหลับ, ใช้สารเสพติด ฯลฯ 

 

            5Dauvilliers, Y.; Billiard, M.; Montplaisir, J. (2003). “Clinical aspects and pathophysiology of 
narcolepsy”. Clinical Neurophysiology. 114 (11): 2000–2017. 
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           การพยายามเลี่ยงสาเหตุดังกล่าวจะท าให้อาการผีอ าหายไป แต่ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่
ประสบกับภาวะผีอ าอยู่บ่อยๆ อาจจ าเป็นต้องไปพบแพทย์ แพทย์จะตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด บาง
คนอาจจ าเป็นต้องท า Sleep Test เพื่อทดสอบดูว่าเวลาที่นอนหลับแล้วร่างกายมีปฏิกิริยาอย่างไร
บ้างเพ่ือประกอบการวางแผนรักษา การดูแลตัวเองในเบื้องต้น หากเกิดผีอ าบ่อยๆแนะน าให้พยายาม
เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน เลี่ยงการนอนหงาย เพราะท่านอนหงายเป็นท่าท่ีท าให้เกิดผีอ า
ได้บ่อยกว่านอนตะแคง นอกจากนี้การออกก าลังกายเป็นประจ าสม ่าเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี
กาเฟอีนเป็นส่วนผสมก่อนนอนก็ช่วยได้ดีเช่นเดียวกัน 

 
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
Egon Schiele 
เอก็อน ชีเลอ  
เกิดเม่ือ: 12 มิถุนายน 2433, Tulln, ออสเตรีย 
การศึกษา: Academy of Fine Arts Vienna (พ.ศ. 2449–พ.ศ. 2452)        
           หนึ่งในจิตรกรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 เขาได้รับอิทธิพลจากศิลปินผู้
ยิ่งใหญ่ในยุคเดียวกันอย่าง กุสตาฟ คลิ้มต์ (Gustav Klimt) จิตรกร นักออกแบบ มัณฑนากร และ
ศิลปินชาวออสเตรียคนส าคัญ ผู้ผลักดันให้ศิลปะอาร์ตนูโวเป็นที่นิยมและแพร่หลายอย่างกว้างขวางใน
วงการศิลปะและออกแบบออสเตรียและทั่วโลก เอกลักษณ์อันโดดเด่นในผลงานจิตรกรรมของคลิ้มต์
คือการเขียนภาพเหมือนของคนที่ผสานกันอย่างกลมกลืนกับลวดลายอันวิจิตรพิสดารจนดูเหมือนจะ
หลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียว          
             เอกอน6มีชื ่อเสียงจากการท างานศิลปะเชิงสังวาสที่แสดงออกถึงเรื่องทางเพศ ความน่า
รังเกียจ ความตายภาพเขียนของเขามักจะเป็นภาพเปลือย (ของตัวเองและนางแบบ) ที่แสดงท่าทาง
อันพิสดาร  บิดเบี้ยว หงิกงอ ผ่านเส้นสายลายเส้นที่เฉียบขาด รุนแรงจนได้รับการยกย่องว่าเป็นต้น
ธารของงานศิลปะสกุล Expressionism เลยทีเดียว 
 

 

               6ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์.อะไรแม่งก็เป็นศิลปะ.เข้าถึงเมื่อ24 พฤศจิกายน 2562.เข้าถึงได้จาก 
www.matichonweekly.com 
     

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01kp0WTXDYvvYI985gz9Dw0ysBNgg:1584274262125&q=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkzM9USy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1jtHuxseLBj7YMdjQ92toMZMxUe7Oh6sGMrWGIpUEgBzGp8sGPLgx1TwOyFD3Zsf7CzAygHAIB08TllAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj7sfvEuZzoAhVf8XMBHZqzDPkQ6BMoADAWegQIDRAC&sxsrf=ALeKk01kp0WTXDYvvYI985gz9Dw0ysBNgg:1584274262125
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01kp0WTXDYvvYI985gz9Dw0ysBNgg:1584274262125&q=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD+tulln,+%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkzM1XiArGMzM2Sy8u0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWpwc7Gx7sWPtgR-ODne1gxkyFBzu6HuzYCpZYChRSKCnNycnTUQDLAtEqsMzUBzsWg1TtWLSDlREA8g2rbXgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj7sfvEuZzoAhVf8XMBHZqzDPkQmxMoATAWegQIDRAD&sxsrf=ALeKk01kp0WTXDYvvYI985gz9Dw0ysBNgg:1584274262125
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01kp0WTXDYvvYI985gz9Dw0ysBNgg:1584274262125&q=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkzM9WSzk620i9IzS_ISQVSRcX5eVapKaXJiSWZ-XmLWK0f7Gx4sGPtgx2ND3a2gxkzFR7s6HqwYytYYilQSAEkuWPTgx2LH-xY8WDHNjB3JVAEAF3Oh2VnAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj7sfvEuZzoAhVf8XMBHZqzDPkQ6BMoADAbegQIEhAC&sxsrf=ALeKk01kp0WTXDYvvYI985gz9Dw0ysBNgg:1584274262125
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01kp0WTXDYvvYI985gz9Dw0ysBNgg:1584274262125&q=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD+academy+of+fine+arts+vienna&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SEkzM1XiBLFMCsrTLbSks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmft4iVrsHOxse7Fj7YEfjg53tYMZMhQc7uh7s2AqWWAoUUkhMTkxJza1UyE9TSMvMS1VILCopVijLTM3LS9zByggAl6m9xngAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj7sfvEuZzoAhVf8XMBHZqzDPkQmxMoATAbegQIEhAD&sxsrf=ALeKk01kp0WTXDYvvYI985gz9Dw0ysBNgg:1584274262125
https://www.artsy.net/artist/egon-schiele
https://www.matichonweekly.com/columnist/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b8-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c
http://www.matichonweekly.com/
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ภาพที่ 1 Study of the Artist's Sister, 1910 
ที่มาภาพ : www.artsy.net/artwork/egon-schiele-study-of-the-artists-sister- 
Crayon on paper; the gouache and watercolor by another hand 
17 1/2 × 12 in /44.5 × 30.5 cm  
  

            เอกอน ชีเลอ7 เกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ปี ค.ศ.1890 ในประเทศออสเตรีย บิดาท างานใน

สถานีรถไฟ ในปี ค.ศ.1906 เขาเข้าศึกษาในโรงเรียนศิลปะ Kunstgewerbeschule (School of Arts 

and Crafts) และ Akademie der Bildenden Knste ณ กรุงเวียนนา (ซึ่งเป็นสถาบันเดียวกันกับที่

เคยปฏิเสธ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เข้าเรียน และมีหลักฐานด้วยว่าชีเลอและฮิตเลอร์ รู้จักกันที่นั่นด้วย!)  

            ในช่วงนั้นเขามีโอกาสพบกับ กุสตาฟ คลิ้มต์ ผู ้เป็นรุ่นพี่ในสถาบันเดียวกัน ซึ่งชื ่นชมใน
พรสวรรค์ของเขา และให้การสนับสนุนตลอดจนฝากฝังงานให้เขา ภายหลังจากจบการศึกษา เขา
เริ่มต้นท างานศิลปะอย่างจริงจัง ในช่วงนี้เอง ที่เขาเริ่มเขียนภาพเปลือยมากมาย โดยจ้างสาวแรกรุ่น

 

                7W&K - Wienerroither & Kohlbacher.Egon Schiele.เข้าถึงเมื่อ24 พฤศจิกายน 2562.เข้าถึงได้จาก 
www.artsy.net/artwork/egon-schiele-study-of-the-artists-sister- 
 

https://www.artsy.net/artist/egon-schiele
https://www.artsy.net/artist/egon-schiele
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มาเป็นแบบ (ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่สะท้อนจากความต้องการในช่วงวัยหนุ่ม ที่เขามีความผูกพันในลักษณะ
หมิ่นเหม่ไปในทางชู้สาวกับน้องสาวของเขาเอง) นางแบบในภาพเขียนของเขามีท่าทางอันยั่วยวนและ
แสดงออกถึงความรู้สึกทางเพศอย่างจะแจ้ง ซึ่งมันดู ลามก อนาจาร และเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นอย่าง
ยิ่งในความคิดของคนสมัยนั้นและในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.1912 เขาก็ถูกจับกุม ยึดภาพเขียน และถูก
ตั้งข้อกล่าวหาล่อลวงและกระท าอนาจารเด็กถึงแม้จะรอดพ้นจากข้อหาดังกล่าว เขาก็ยังคงถูกตั้งข้อ
กล่าวหาว่าแสดงนิทรรศการศิลปะโป๊เปลือยโดยให้เด็กเข้าชมได้เขาถูกศาลสั่งคุมขัง 21 วัน พร้อมกับ
ถูกเผางานทิ้งไปจ านวนหนึ่งในระหว่างที่ถูกจ าคุกอยู่นั้น เขาได้เขียนภาพเหมือนของตัวเองออกมาชุด
หนึ่ง ที่แสดงออกถึงความยากล าบากและความบอบช ้าทางจิตใจของเขาในขณะถูกคุมขังและเป็น
เสมือนหนึ่งการประท้วงต่อการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของศิลปินแต่หลังจากนั้นไม่นาน
เขาก็ได้รับเชิญให้ไปแสดงงานในนิทรรศการศิลปะ Sonderbund เมืองโคโลญจ์ ที่นี่เขาได้มีโอกาส
รู้จักและได้รับการสนับสนุนจากนายหน้าค้างานศิลปะ ในเมืองมิวนิกคนหนึ่ง จนประสบความส าเร็จ
ทั้งทางด้านชื่อเสียงและเงินทองเป็นหนึ่งในศิลปินดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่อายุน้อยที่สุด และยังได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลให้แสดงงานในต่างประเทศหลายครั้ง 

            ในปี ค.ศ.1912 เขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการแสดงศิลปกรรม “Secession ครั้งที่ 49” 

และได้รับมอบหมายให้ออกแบบโปสเตอร์ของงานนี้ซึ่งโปสเตอร์ที่เขาออกแบบมีองค์ประกอบของภาพ

ที่ชวนให้นึกไปถึงภาพ “พระกระยาหารมื้อสุดท้าย” (The last supper) โดยที่เขาเขียนภาพตัวเองนั่ง

อยู่ในต าแหน่งของพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง แต่งานในครั้งนั้นก็

ส าเร็จลงด้วยดี และท าให้เขามีชื่อเสียงมากข้ึนจนผลงานของเขามีราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัวและยังได้รับ

ข้อเสนอให้เขียนภาพเหมือนบุคคลเป็นจ านวนมากอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่ช่วงเวลาแห่งความส าเร็จ

ของเขานั้นช่างแสนสั้นยิ่งนัก เพราะในวันที่ 31 ตุลาคม 1918 เขาก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลงด้วยวัย

เพียง 28 ปีเท่านั้น  

            แต่แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม ผลงานและเรื่องราวของเขาก็ยังได้รับการชื่นชมและ

กล่าวขานในหมู่ผู้รักศิลปะและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์จวบจนถึงปัจจุบัน 
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Marlene Dumas 
มาร์ลีน ดูมาส    
เกิดเม่ือ: 3 สิงหาคม 2496 (อายุ 66 ปี), เคปทาวน์, แอฟริกาใต้ 
การศึกษา: University of Amsterdam (พ.ศ. 2522–พ.ศ. 2523), University of Cape Town 

 
ภาพที่ 2 Self-portrait at Noon, Marlene Dumas 

ที่มาภาพ : www.irishtimes.com/culture/art-and-design/visual-art/art-in-focus-self-
portrait-at-noon-marlene-dumas  
 
              Marlene Dumas ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจิตรกรที่เก่งที่สุดในการวาดเขียนคนใน
ยุคการท างานของศิลปินโดยศิลปินจะไม่ท างานจากคนจริงๆแต่จะท างานจากภาพถ่าย ภาพถ่ายของ
ตัวศิลปินเองหรือภาพโพลารอยด์  หรือภาพรีโปรดัค (Reproduced) ภาพปะติด (collage) ศิลปินมี
การท างานอย่างรวดเร็ว ภาพวาดจากสีน ้ามันเจือจาง สีน ้าหรือหมึกมีความฉับไวอย่างมาก Marlene 
Dumas8 มักใช้สีซีดจางบนใบหน้าแต่ตัวคนในผลงาน ศิลปินมีความหลงใหลในความเจ็บปวดและ
ความตาย และความไม่สมจริง ความผิดธรรมชาติในผลงานนี่เองที่ท าให้ศิลปินได้รับความนิยม  
 
อิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง 

 

                 8The Irish Times,Marlene Dumas.เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562.เข้าถึงได้จาก
www.irishtimes.com/culture/art-and-design/visual-art/art-in-focus-self-portrait-at-noon-marlene-
dumas 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk030PDeVCUfXHokWNTLXsrRyjJSzXg:1584274128151&q=marlene+dumas+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswNbDQEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYNXMTi3JS81IVUkpzE4sVHuxseLCj8cGOLQ92TAGzFz7Ysf3Bzo4HO9YCAOK5YftRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwielYqFuZzoAhUWIbcAHYGaCxkQ6BMoADATegQIDBAC&sxsrf=ALeKk030PDeVCUfXHokWNTLXsrRyjJSzXg:1584274128151
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk030PDeVCUfXHokWNTLXsrRyjJSzXg:1584274128151&q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswNbBQ4gAxDSuzjLTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaJBzsbHuxoebBj9oMd0x_s2PRgx_IHO2Y-2Nmzg5URAGQOh71NAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwielYqFuZzoAhUWIbcAHYGaCxkQmxMoATATegQIDBAD&sxsrf=ALeKk030PDeVCUfXHokWNTLXsrRyjJSzXg:1584274128151
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk030PDeVCUfXHokWNTLXsrRyjJSzXg:1584274128151&q=marlene+dumas+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswNbDQks5OttIvSM0vyEkFUkXF-XlWqSmlyYklmfl5i1jVchOLclLzUhVSSnMTixUe7Gh8sGPTgx2LH-xY8WDHNjB3JVAEAOHnwgJTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwielYqFuZzoAhUWIbcAHYGaCxkQ6BMoADAZegQIEhAC&sxsrf=ALeKk030PDeVCUfXHokWNTLXsrRyjJSzXg:1584274128151
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk030PDeVCUfXHokWNTLXsrRyjJSzXg:1584274128151&q=university+of+amsterdam&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswNbBQAjON8goNDbSks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmft4iVvHSvMwyoGhmSaVCfppCYm5xSWpRSmLuDlZGACFcoUNSAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwielYqFuZzoAhUWIbcAHYGaCxkQmxMoATAZegQIEhAD&sxsrf=ALeKk030PDeVCUfXHokWNTLXsrRyjJSzXg:1584274128151
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk030PDeVCUfXHokWNTLXsrRyjJSzXg:1584274128151&q=university+of+cape+town&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswNbBQAjONDTMqsrWks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmft4iVvHSvMwyoGhmSaVCfppCcmJBqkJJfnneDlZGAHoySTRSAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwielYqFuZzoAhUWIbcAHYGaCxkQmxMoAjAZegQIEhAE&sxsrf=ALeKk030PDeVCUfXHokWNTLXsrRyjJSzXg:1584274128151
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 ‘ฝันว่าตื่น’กับชีวิตของข้าพเจ้านั้นถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันในช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าจะ
ไม่เรียกว่าคืออาการผีอ า เพราะคนมักจะมีโนคติเก่ียวกับค าว่าผีอ าถึงภาพที่มีสิ่งบางอย่างเหยียบอยู่บน
ตัว แต่ให้นึกถึงภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น เมื่อคนเราสามารถตื่นขณะที่หลับได้และตาคุณสามารถมองเห็นสิ่ง
ต่างๆรอบตัวขณะที่ก าลังหลับและฝัน ท าให้คุณเห็นสิ่งที่ก าลังฝันขณะตื่น ในขณะเดียวกันก็เห็นสิ่ง
รอบกายขณะที่หลับ และไม่สามารถขยับร่างกายได้เพราะขณะหลับร่างกายจะหลั่งสารเคมีที่ท าให้ไม่
สามารถขยับตัว(ซ่ึงถ้าคุณขยับตัวได้ขณะหลับจะเกิดเป็นการนอนละเมอ)ท าให้คุณรู้สึกหวาดกลัวเมื่อ
คุณมองเห็นจินตนาการที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงในขณะที่คุณคิดว่าก าลังตื่นอยู่ ซึ่งสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้น
นั้นสามารถคิดได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือทั้งจินตนาการ หรือการน าความฝันมาผสมความจริงก็ไม่สามารถ
บ่งชี้ได้แน่ชัด และทั้งหมดคือ ฝันว่าตื่น ซึ่งหมายความว่ามโนภาพที่เราเห็นนั้นอาจะเป็นอะไรก็ได้
เพราะนั่นคือความฝัน 
            ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เกี ่ยวข้องกับเหตุการณ์ฝันว่าตื่นนั้นเป็นเพราะมีเหตุการณ์บางอย่าง
เกิดข้ึนภายในห้องพักของข้าพเจ้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนอารมณ์ถึงขนาดไปสถานีต ารวจเพ่ือแจ้ง
ความด้วยความหวังว่าจะสามารถน าคนผิดมาลงโทษและแน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่ข้าพเจ้า
ท าให้ตนเองได้ในขณะนั้นมีเพียงต้องย้ายที่อยู่ใหม่ไปในย่านปิ่นเกล้า ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นน่าจะส่งผล
ถึงอารมณ์อย่างมากจนข้าพเจ้ามีอาการหลอน เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆ นอนไม่หลับ ละเลยงานเรียนขั้น
สูงสุดและท าให้เกิดความเครียดอย่างมากซ่ึงข้าพเจ้าคิดว่าเป็นอารมณ์เกี่ยวเนื่องจากเหตุการณ์ข้างต้น      
            ข้าพเจ้าเริ่มฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในห้องพักห้องใหม่นั้นเอง ในความฝันนั้นข้าพเจ้ารู้สึกตัว
ทุกอย่างและรับรู้ว่าไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้ในชีวิตจริงมาก่อน และไม่เคยวาดรูปผู้หญิงคนนี้ (ข้าพเจ้า
ชอบวาดรูปผู้หญิงและรับวาดภาพคน) เป็นความฝันที่ไม่ว่าจะตื่นขึ้นมากี่ครั้งและนอนต่ออีกกี่ครั ้งก็
ยังคงฝันต่อเนื่องวนไปวนมา และฝันครั้งแรกนั้นกอ็ยู่กับข้าพเจ้าทั้งคืน วันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าเล่าให้เพ่ือนฟัง
โดยไม่ได้มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือผีสางแต่อย่างใด แต่เมื่อท าการสืบค้นกลับค้นพบว่าใน
ความฝันนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราเคยพบ เคยเจอ เคยเห็นแล้วทั้งสิ้น และเป็นไปไม่ได้ที ่จะมองเห็น
บุคคลที่ไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตจริงเนื่องจากความฝันนั้นมาจากจิตใต้ส านึก เป็นมโนคติที่ท าให้เกิด
มโนภาพอันซับซ้อนแต่มีพื้นฐานจากความเป็นจริงหรือสิ่งที่เคยพบเจอ จนกระทั่งนานหลังจากนั้น
ข้าพเจ้าก็เริ่มฝันอีก โดยทุกครั้งข้าพเจ้ามักจะมีอาการเหนื่อยมากก่อนหลับและจะลืมตาขึ้นมาเสมือน
ว่าตื่นแล้ว มองเห็นภาพรอบห้องในมุมมองของคนที่นอนอยู่บนเตียง และเริ่มมองเห็นบุคคลต่างๆอยู่
ในห้องแต่ไม่สามารถขยับได้ โดยทุกครั้งที่มีอาการฝันว่าตื่นนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองก าลังหลับฝัน
อยู่เพราะมีสติรับรู้ทุกอย่างและรู้ได้ว่าสิ่งที่ก าลังมองเห็นอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่สามารถขยับได้ ซึ่ง
บางครั้งก็น าพาความกลัวมาสู่จิตใจแต่บ่อยครั้งจะเกิดความโกรธมากกว่า  
             โดยเหตุการณ์ฝันว่าตื่นหลายครั้งล้วนแต่เกิดขึ้นในห้องพักนั้น ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเคยอยู่
หอพักมาไม่ต ่ากว่าสามที่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ และเมื่อย้ายออกมายังที่อยู่ใหม่ก็ไม่เคยมองเห็น
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ผู้หญิงคนนั้นอีก แต่เหตุการณ์ฝันว่าตื่นนั้นยังคงมีบ้างในช่วงที่เหนื่อยหรือมีปัญหาด้านการนอนหลับ
เป็นเวลานานซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและปัญหาทางจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ช่วงที่จิตใจ
อ่อนไหวหรือร่างกายไม่พร้อม และคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนเดียว 
              การท างานในหัวข้อฝันว่าตื่นนั้นข้าพเจ้าจึงอยากเน้นที่อารมณ์ความรู้สึก การใช้สี โดยมี
การวาดคน วาดผู้หญิงอยู่ในงานด้วยอันเนื่องมาจากอิทธิพลที่ได้รับจากประสบการณ์จริงส่วนหนึ่งและ
ข้าพเจ้าชอบวาดผู้หญิงด้วยส่วนหนึ่ง
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บทที่ 3 

การดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

     ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ร่วม
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้ก าหนดจุดประสงค์ และขอบเขตของการงานสร้างสรรค์เผื่อให้สะดวกต่อการวาง
แผนการท างาน น าไปสู่การพัฒนาทั้งด้านเทคนิควิธีการ และเนื้อหาเรื ่องราวที่สัมพันธ์กันในการ
สร้างสรรค์ เป็นการวางเค้าโครงสร้างและขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้เข้าใจและสะดวกในการ
สร้างสรรค์ผลงานการกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
 
การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  
   ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้ามุ่งเน้นการน าเสนอด้านอารมณ์
ความรู้สึก การใช้สี โดยมีการวาดคนโดยไม่เน้นความเหมือนจริง ในช่วงแรกมีการใช้เทคนิคสีโป๊วเข้า
มาสร้างพื้นผิวให้กับงาน และได้มีการใช้สีอะครีลิคเพียงอย่างเดียวแต่เน้นที่ฝีแปรงเพื่อ ตอบสนอง
แนวคิดท่ีต้องการน าเสนอออกไป 
 
ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
  ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้นเกิดจากการวาดเขียนบนเฟรม
ผ้าใบ ทดลองสร้างสรรค์จนเกิดความพอใจในงาน การถ่ายทอดการผสานกันระหว่างความจริงและ
ความฝันบนเฟรม ประกอบกันจนเป็นผลงานที่สมบูรณ์ โดยยึดเนื้อหาเรื่องราวและการรวมตัวกันของ
มโนคติและมโนภาพ แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่อยู่ในลักษณะไม่ชัดเจน ไม่สามารถหาค าตอบได้ว่าบุคคล
นี้ก าลังอยู่ในความฝันหรือเป็นภาพบุคคลที่ก าลังฝัน ซึ่งจะมีข้ันตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
 1. การหาข้อมูลส าหรับการสร้างสรรค์มี 3 ลักษณะคือ 
  1.1 ข้อมูลจากตนเอง ซึ่งมีผลมาจากประสบการณ์จริงในชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้า
ในเรื่องของความฝัน สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตจริงและจินตนาการ เพ่ือ
รวบรวมเป็นข้อมูลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน  
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         1.2 ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทั้งในสื่อบันเทิง และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ภาพยนตร์      มิว
สิควิดีโอ ภาพถ่ายบุคคลต่างๆในสถานที่แตกต่างกันที่ให้อารมณ์สอดคล้องกับที่ข้าพเจ้าต้องการเพ่ือ
น ามาเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานน าไปพัฒนาสู่การแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวซึ่งอยู่ บน
เฟรม นอกจากจะช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ ยังสามารถต่อยอดรูปแบบ
ผลงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         1.3 การสืบหารวบรวมวัสดุอุปกรณ์และนางแบบ ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพที่น ามาใช้สว่น
ใหญ่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดใดกับเนื้อหาในหัวข้อฝันว่าตื่น เพราะเป็นเรื่องราวความฝัน จินตนาการ
ท าให้ภาพที่น ามาเป็นตัวอย่างขึ้นอยู่กับความใจของข้าพเจ้า และความเหมาะสมกับผลงานในแต่ละ
ชิ้น 
 2. การสร้างภาพร่างผลงาน 
 การสร้างภาพร่างผลงาน เป็นขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานในขั้นตอนแรกเริ่มผ่านการ
วาดเส้นออกมาเป็นภาพร่าง โดยใช้การอ้างอิงมาจากข้อมูลที่ได้รวบรวมและคัดกรองเป็นตัวก าหนด
ทิศทางของผลงาน และผสมผสานจินตนาการของตนเองลงไป เพื่อมุ่งเน้นการแสดงออกถึงความรู้สึก
ที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นระเบียบแบบแผนและพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ มีการปรับเปลี่ยนมุมมองใน
ผลงานตามความเหมาะสม โดยมุมมองเหล่านั้นจะมีทั้งรูปแบบที่เหมือนจริง และไม่เหมือนจริงสลับ
ปรับเปลี่ยนไป ภาพร่างเหล่านี้จะถูกน ามาคัดกรองอีกครั้งเพื่อค้นหารูปแบบของการสร้างสรรค์ที่ตรง
กับเนื้อหาสาระของผลงานชิ้นนั้นอย่างสมบูรณ์ 
         3. การสร้างสรรค์ผลงาน 
 3.1 เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานให้พร้อม ดังเช่น การขึงผ้าใบลงบนโครงไม้ 
 3.2 ส าหรับงานของข้าพเจ้าในช่วงแรกเริ่มจะมีการสร้างพ้ืนผิวก่อนจะตามด้วยการใช้สีอะครี
ลิคทาพ้ืนหลัง แล้วเริ่มร่างภาพด้วยชาร์โคล                                                             
           3.3 ท าการลงสีรูปทรงและโครงสร้างที่ก าหนดไว้ด้วยสีอะคริลิค จากนั้นจึงเพิ่มเติมในส่วน
ของรายละเอียดทั้งในตัวบุคคลและภาพพื้นหลัง ให้เป็นไปตามเนื้อหาเรื่องราวตามต าแหน่งและพื้นที่
อย่างเหมาะสมแล้วแต่ความต่อเนื่องของจิตนาการและอารมณ์ความรู้สึกในขณะสร้างสรรค์ผลงาน 
อย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามักต้องค านึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของงานตลอดเวลาที่สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือให้
ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 



18 
 

 
 

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงานสร้างสรรค์ 
เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้งานสร้างสรรค์บรรลุเป้าหมาย และถ่ายทอดเนื้อหา
เรื ่องราวของผลงานได้อย่างสมบูรณ์จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบภาพรวมของผลงาน ตรวจสอบ
รายละเอียดทัศนธาตุในผลงานเช่น รูปทรง เส้น สี พื้นที่ว่าง พื้นผิว และรูปทรงจากวัสดุที่ผสมผสาน
กับการวาดเขียนและระบายสี อีกทั้งยังต้องตรวจสอบความแนบเนียนของวัสดุที่น ามาปะติดร่วมกับ
การวาดเขียนให้ดูผสานกันอย่างกลมกลืน และมีเอกภาพ 
 
ทัศนธาตุหลักท่ีใช้ในงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้มุ่งเน้นให้เห็นถึงบุคคลในจินตนาการซึ่งได้มีการจัดเรียง
องค์ประกอบในการใช้ทัศนธาตุต่างๆดังต่อไปนี้ 
  
           1. รูปทรง 

 ถือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างมากต่อผลงานของข้าพเจ้า เนื่องจากผลงานของข้าพเจ้า
ได้มุ่งเน้นถึงความส าคัญอารมณ์ละความรู้สึกในหัวข้อฝันว่าตื่นเพราะฉะนั้นรูปทรงที่เกิดขึ้นจะต้องไม่
ชัดเจนเหมือนความเป็นจริงจนดูเป็นมากกว่าความฝัน ไม่เน้นความเสมือนจริงและโครงสร้าง ไม่ถึง
ขนาดเป็นรูปทรงอิสระ (Free Form) แต่รูปทรงจะไม่โดดเด่น ในการมองภาพ สมองของเราจะสั่งการ
ให้รับรู้ความส าคัญขององค์ประกอบในภาพต่างๆต่างกันไป เรามองเห็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักที่
ถูกเน้นที่เด่นกว่าเป็นตัวงาน เป็นตัวภาพ (Figure) ส่วนที่ว่างรอบๆ ภาพ หรือองค์ประกอบที่เหลือนั้น
จะกลายเป็นพื้นภาพ (Background) ไปโดยอัตโนมัติ อาจกล่าวได้ว่า ภาพเป็นตัวหลัก พ้ืนภาพเป็นตัว
รอง แต่ในงานช่วงแรกของข้าพเจ้านั้นพื้นหลังได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากจนบดบังตัวภาพ (Figure) 
ไปบางส่วน ส่วนในช่วงหลังของการสร้างสรรค์ผลงานตัวภาพ (Figure) และพื้นภาพ (Background) 
ถูกแบ่งแยกออกจากกันชัดเจนซึ่งท าให้งานสองช่วงมีความแตกต่างกัน  

2. พื้นที่ว่าง  
 พื้นที่ว่างในผลงานของข้าพเจ้าแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของตัวภาพ (Figure) และพ้ืน
ภาพ (Background)  ในช่วงแรกของการสร้างสรรค์ผลงาน พื้นที่ว่างในพื้นภาพ (Background) เต็ม
ไปด้วยพื้นผิวและสีต่างๆท าให้เกิดความเคลื่อนไหวในภาพ สามารถคิดได้ว่าเป็นการรบกวนตัวภาพ 
(Figure) ส่วนในช่วงหลังของการสร้างสรรค์ผลงานตัวภาพ (Figure) และพื้นภาพ (Background) ถูก
แบ่งแยกออกจากกันชัดเจนมากกว่าในช่วงแรก มีการใช้สีเพียงสีเดียวหรือสองสีในการท าพื้นภาพ 
(Background) ท าให้ดูมีที่ว่างรอบๆและท าให้ความเคลื่อนไหวอยู่บนตัวภาพ (Figure) ส่วนพื้นภาพ 
(Background) จะนิ่งสงบ ท าให้บทบาทหลักของภาพ
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ท างานได้อย่างเต็มที่ไม่มีพื้นภาพ (Background) มารบกวน อารมณ์ความรู้สึกของภาพจะออกมา
แตกต่างกัน  ดังนั้นจะการเว้นพื้นที่ว่างจึงมีส่วนส าคัญและส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างยิ่ง 

3. น ้าหนัก และสี 
    การท าผลงานในหัวข้อฝันว่าตื่นนั้นข้าพเจ้าเน้นไปที่การแสดงออกของสีและฝีแปรง (Painterly) 
เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึก มีการใช้สีสันหลากหลายผสานกันด้วยเทคนิค (Painterly) ไม่เน้นความ
เหมือนจริงในภาพแต่ในด้านการลงน ้าหนักแสงเงาในภาพนั้นยังคงต้องค านึงถึงในระดับหนึ่ง  

4. พื้นผิว  
 ผลงานของข้าพเจ้าในช่วงแรกมีการให้ความส าคัญกับพื้นผิวโดยการสร้างพื้นผิวจากสีโป๊ว ( 
Wall Putty )ให้มีความนูน ขรุขระ ก่อนจะวาดภาพเพื่อมีมิติในภาพมากขึ้น ส่วนในช่วงหลังของการ
สร้างสรรค์ผลงานมีการตัดส่วนการท าพื้นผิวออกไปและมีการใช้สื่อผสมสีอะครีลิค (Medium) กรอส 
มีเดียม (Gloss Medium) เพื่อเพิ่มความเงาให้กับสี ภาพที่ออกมาจะได้มีมิติมากกว่าสีอะครีลิคแบบ
ปกติซึ่งจะมีความด้าน (Matte) มากกว่าสีน ้ามัน  
 
 วิเคราะห์ทางด้านเทคนิควิธีการของงานสร้างสรรค์ 
 จากที ่ได้กล่าวมาข้างต้นในงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  จะเห็นถึงสองส่วนที ่มี
ความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ นั่นคือกระบวนการทางความคิด และการท างาน ซึ่งข้าพเจ้าขอกล่าวถึง
ความหมายของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิควิธีการของงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 ผลงานของข้าพเจ้าแบ่งเป็น 2 ช่วง 
           1. ช่วงให้ความส าคัญกับตัวภาพ (Figure) และพ้ืนภาพ (Background) เทา่กัน จะมีการใช้สี
โป๊วเพ่ือสร้างพ้ืนผิว มีการใช้สีและฝีแปรง (Painterly) ในส่วนของพ้ืนภาพ (Background) พอๆกับตัว
ภาพ (Figure)  
           2. ช่วงให้ความส าคัญกับตัวภาพ (Figure) มากกว่าและลดความส าคัญส่วนพื ้นภาพ 
(Background) ด้วยการใช้เทคนิคการใช้สีและฝีแปรง (Painterly) เฉพาะในส่วนตัวภาพ (Figure) ให้
เกิดความเคลื่อนไหวและสีสันต่างๆและให้รอบนั้นมีพื้นที่ว่าง ใช้สีเดียวหรือสองสีในการท าส่วนพ้ืน
ภาพ (Background) ท าให้ภาพมีจุดเด่นหลักมากกว่าในช่วงแรกของการทำงาน 
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ภาพวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ภาพวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานสร้างสรรค์ เฟรมผ้าใบ 
 

  
ภาพที่ 4 สื่อผสมสีอะครีลิค สีอะครีลิคและพู่กัน ถาดสี 
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ภาพตัวอย่างที่น ามาเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 
ภาพที่ 5 ภาพถ่าย 
 
ภาพแสดงตัวอย่างข้ันตอนการสร้างสรรค์ 
 

 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 
             ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานข้างต้นของข้าพเจ้าเป็นงานสร้างสรรค์แบบจิตรกรรม
แสดงออกทางทัศนธาตุและเทคนิควิธีการเน้นอารมณ์ความรู้สึกจนน าเสนอออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ 
ตลอดจนเห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของความสัมพันธ์ทางแนวความคิดและผลงานตั้งแต่
ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์จนถึงผลงานชุดฝันว่าตื่น ในช่วงศิลปนิพนธ์
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

           การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในหัวข้อ“ฝันว่าตื่น” ชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง เกี่ยวกับเรื ่องราวของอารมณ์ความรู้สึก การแสดงออกจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ ภายใน
ความคิด เรื่องในความทรงจ า รสนิยมส่วนตัว ออกมาในพ้ืนที่ที่อยู่ในสภาวะสับสนระหว่างเรื่องจริงกับ
ความฝันถ่ายทอดผ่านเทคนิคการวาดเขียนโดยการใช้ฝีแปรง (Painterly) การผสมผสานหลากสีสัน 
โดยสามารถจัดเรียงล าดับการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะแรก 
            การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะแรก ผลงานแสดงออกถึง
สภาวะอารมณ์และความคิดความรู้สึกภายใต้จิตใจผ่านการแสดงออกผลงานในภาพของห้อง โดยมี
การใช้สีสันต่างๆในผลงาน โดยจะมีคนอยู่ในภาพเช่นกันแต่เป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ มีการใช้วัสดุ
เช่นไม้และกระจกมาท ากรอบจ าลองหน้าต่างเสมือนกับการมองภาพห้องห้องหนึ่งผ่านหน้าต่าง ก่อนที่
ต่อมาจะล้มเลิกความคิดในการใช้กรอบเข้ามาเสริมและมีเพียงภาพวาดบนเฟรมผ้าใบอย่างเดียว และ
มีการเปลี่ยนจากสีอะครีลิคมาใช้สีน ้ามันก่อนจะกลับไปใช้สีอะครีลิคอีกครั้ง 

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 10 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1  
ชื่อผลงาน   Green Light 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด         40 x 60 ซม. 
ปีที่สร้าง      2561 
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ภาพที่ 11 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน   Empty Room 
เทคนิค       จิตรกรรมสีน ้ามันบนผ้าใบ 
ขนาด         60 x 80 ซม. 
ปีที่สร้าง      2561 
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การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 2 
              การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 2 มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงออกของผลงาน มีการน าเสนอภาพเขียนคนเพียงอย่างเดียว ผลงานช่วงแรกจะเน้น
การแสดงออกในความไม่ชัดเจนของภาพเสมือนในห้วงฝันที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นภาพแห่งความฝัน
หรือภาพคนก าลังฝัน 
 

 
ภาพที่ 12 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน   Green Light 2 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด         100 x 120 ซม. 
ปีที่สร้าง      2561 
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การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 3 
            การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 3 มีการพัฒนาจากผลงาน
ก่อนหน้าจากเน้นการแสดงออกในความไม่ชัดเจนของภาพเสมือนในห้วงฝันที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น
ภาพแห่งความฝันหรือภาพคนก าลังฝัน เป็นเห็นความชัดเจนมากขึ ้น แต่จะมีการใส่ภาพพ้ืน 
(Background) ที่มีสีสันและเทคนิคฝีแปรงให้ความรู้สึกวุ่นวายเพื่อเสริมตัวภาพ (Figure) 
  

 
ภาพที่ 13 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน   Green Qipao 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด         100 x 120 ซม. 
ปีที่สร้าง      2561 
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ภาพที่ 14 ภาพแสดงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
ชื่อผลงาน   Green Qipao 2 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด         100 x 160 ซม. 
ปีที่สร้าง      2561 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
             ในช่วงระยะแรกที่สร้างสรรค์ผลงานนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาและถ่ายทอดผลงานออกมาใน
ลักษณะการวาดเขียนวาดเฟรมผ้าใบที่มีเรื่องของพื้นผิวเข้ามาช่วยในเทคนิค ใช้อารมณ์ความรู้สึก
ผสานกับจินตนาการน าไปสู่การแสดงออก เริ่มต้นจากเนื้อหาเรื่องราวที่พบเจอในชีวิตประจ าวันใน
อดีต การสังเกต ประสบการณ์ ความทรงจ า และการศึกษาหาข้อมูลมาเป็นตัวก าหนดเนื้อหาเรื่องราว
ในผลงานแต่ละชิ้น ค้นหาเทคนิคความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสม มีการทดลอง
และปรับเปลี่ยนแนวทางในแต่ละช่วงของการสร้างสรรค์  
            ผลงานในระยะนี้ยังไม่สามารถแสดงออกถึงความส าคัญกับตัวภาพ (Figure) เพราะมีการใช้
เทคนิคเดียวกันทั้งตัวภาพ (Figure) และพื้นภาพ (Background) ท าให้เกิดความยุ่งเหยิงจนแยกไม่
ออกท้ังยังมีการใช้สีโป๊ว (Wall Putty) เพ่ือสร้างพ้ืนผิว มีการใช้สีและฝีแปรง (Painterly) ทั้งภาพ 
           การสร้างสรรค์ผลงานระยะต่อมา เป็นช่วงให้ความส าคัญกับตัวภาพ (Figure) มากกว่าและ
ลดความส าคัญส่วนพื้นภาพ (Background) โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด้วยการใช้เทคนิคการใช้สี
และฝีแปรง (Painterly) เฉพาะในส่วนตัวภาพ (Figure) ให้เกิดความเคลื่อนไหวและสีสันต่างๆและให้
รอบนั้นมีพื้นที่ว่าง และลดทอนการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์พื้นภาพ (Background) ใช้สีเดียวหรือ
สองสีในการท าส่วนพื้นภาพ (Background) ท าให้ภาพมีจุดเด่นหลักมากกว่าในช่วงแรกของการ
ทำงาน 
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ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 1 
           มีเทคนิคการสร้างพ้ืนผิวก่อนลงพ้ืนหลังด้วยสีโป๊ว (Wall Putty) 
 

 
ภาพที่ 15 ภาพแสดงรายละเอียดศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1  
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ภาพที่ 16 แสดงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1  
ชื่อผลงาน   Blue Light 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด         100 x 190 ซม. 
ปีที่สร้าง      2562 
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ผลงานศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 2 
             ตัดทอนเทคนิคการสร้างพ้ืนผิว แต่ยังคงไว้มีการใช้สีและฝีแปรง (Painterly) ในส่วนของ
พ้ืนภาพ (Background) พอๆกับตัวภาพ (Figure)  
 

 
ภาพที่ 17 แสดงศิลปนิพนธ์  ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน   Blue Light 2 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด         100 x 160 ซม. 
ปีที่สร้าง      2562  
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3  
          ตัดทอนเทคนิคการสร้างพ้ืนผิว แต่ยังคงไว้มีการใช้สีและฝีแปรง (Painterly) ในส่วนของพ้ืน
ภาพ (Background) พอๆกับตัวภาพ (Figure) ต่อมาภาพนี้ได้ลดการใช้ฝีแปรง (Painterly) ในส่วน
ของพ้ืนภาพ (Background) 
 

 
ภาพที่ 18 แสดงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน   Dream 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด         90 x 120 ซม. 
ปีที่สร้าง      2562  
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
          ตัดทอนเทคนิคการสร้างพ้ืนผิว แต่ยังคงไว้มีการใช้สีและฝีแปรง (Painterly) ในส่วนของพ้ืน
ภาพ (Background) พอๆกับตัวภาพ (Figure) 

 

 
ภาพที่ 19 แสดงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน   Sexy Girl 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด         100 x 120 ซม. 
ปีที่สร้าง      2562  
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
         ตัดทอนเทคนิคการสร้างพ้ืนผิว แต่ยังคงไว้มีการใช้สีและฝีแปรง (Painterly) ในส่วนของพ้ืน
ภาพ (Background) พอๆกับตัวภาพ (Figure) 
 

 
ภาพที่ 20 แสดงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
ชื่อผลงาน   Wait and think 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด         40 x 60 ซม. 
ปีที่สร้าง      2562  
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
          ตัดทอนเทคนิคการสร้างพื้นผิว แต่ยังคงไว้มีการใช้สีและฝีแปรง (Painterly) ในตัวภาพ 
(Figure) ในส่วนของพ้ืนภาพ (Background) มีการใช้เทคนิคสีอะครีลิคผสมน ้าเพื่อที่จะลดฝีแปรง 
(Painterly) ใน พื ้นภาพ (Background) แต่ผลลัพธ์ยังออกมามีการรบกวนในส่วนของตัวภาพ 
(Figure) มากเกินไป 
 

 
ภาพที่ 21 แสดงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
ชื่อผลงาน   Falling for blue                             
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบขนาด         
ขนาด         100 x 160 ซม. 
ปีที่สร้าง      2562  
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ผลงงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 
 ใช้สีเดียวในการท าพ้ืนภาพ (Background) เพ่ือไม่ให้รบกวนตัวภาพ (Figure) 
 

 
ภาพที่ 22 แสดงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 
ชื่อผลงาน   Shame 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด         100 x 120 ซม. 
ปีที่สร้าง      2562  
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ภาพที่ 23 ภาพแสดงรายละเอียดศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 7 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 8  
            ตัดทอนเทคนิคการสร้างพื้นผิว แต่ยังคงไว้มีการใช้สีและฝีแปรง (Painterly) ในตัวภาพ 
(Figure) ในส่วนของพื้นภาพ (Background) มีการใช้เทคนิคสีอะครีลิคผสมน ้าเพื่อที่จะลดฝีแปรง 
(Painterly) ใน พื ้นภาพ (Background) แต่ผลลัพธ์ยังออกมามีการรบกวนในส่วนของตัวภาพ 
(Figure) มากเกินไป 

 

 
ภาพที่ 24 แสดงศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 8 
ชื่อผลงาน   Falling For Nothing                                 
เทคนิค       จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าใบ                  
ขนาด        100 x 160 ซม. 
ปีที่สร้าง     2562  
 



40 
 

 
 

 
ภาพที่ 25 ภาพแสดงรายละเอียดศิลปนิพนธ์ ชิ้นที    8



 
 

41 
 

 
บทที่ 5 
บทสรุป 

 
           ศิลปนิพนธ์ เรื ่อง “ฝันว่าตื่น” (Sleep Paralysis) เป็นการบอกเล่าอารมณ์ความรู้ส ึกใน
สภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นที่เรียกว่า ผีอ า ซึ่งเป็นค าเรียกในภาษาไทย และข้าพเจ้าต้องการปรับเปลี่ยน
ความคิด ทัศนคติที่มีต่อค านี้ และน าเสนอให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายและการของ
ค าว่า ผีอ า โดยมีการแนบอิงความรู้ที่ข้าพเจ้าได้ท าการหาสืบหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆอันเป็นข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือและยืนยันได้ในทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเรื่องเล่าในทางไสยศาสตร์และคติความเชื่อใน
ศาสนาพุทธ รวมถึงคติความเชื่อของประเทศต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก การดูแลรักษา
สุขภาพเพื่อไม่ให้เกิดอาการดังกล่าวขณะหลับซึ่งเป็นค าแนะน าจากคุณหมอและเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาอยู่ในศิลปนิพนธ์เล่มนี้เพ่ือ
หวังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ 
           การสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ก่อนช่วงศิลปนิพนธ์จนถึงช่วงศิลปนิพนธ์ มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข
การแสดงออกในผลงานตั้งแต่การปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการ การปรับเปลี่ยนขนาด จากการส่งผ่าน
อารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพห้องมาจนถึงภาพคน โดยมิอิทธิพลจากประสบการณ์จริง ผสมผสานกับแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงส่งผ่านตัวตนและเรื่องราวผ่านผลงานจิตรกรรมบนผืนผ้าใบ 
โดยมีการได้รับค าชี้แนะจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละครั้ง ให้ผลงานมี
การพัฒนาไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ถึงประเด็นคุณค่าของผลงานที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อ
ถึงผู้ชมที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้เห็นเพียงความงาม แต่ให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงอารมณ์ห้วงฝันที่ข้าพเจ้าต้องการจะ
สื่อผ่านสีสันและวิธีการต่างๆ โดยทั้งหมดใช้ชื่อภายใต้หัวข้อ “ฝันว่าตื่น”
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
 

รายช่ือผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์  
ชื่อผลงาน                                         เทคนิค                                          ขนาด 
“Green Light”                            สีอะคริลิคบนผ้าใบ                            40 x 60 ซม.  
“Empty Room”                          สีน ้ามันบนผ้าใบ                               60 x 80 ซม. 
“Green Light 2”                         สีอะคริลิคบนผ้าใบ                         100 x 120 ซม.  
“Green Qipao”                          สีอะคริลิคบนผ้าใบ                         100 x 120 ซม.  
“Green Qipao 2”                       สีอะคริลิคบนผ้าใบ                         100 x 160 ซม. 
 
รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์  
ชื่อผลงาน                                        เทคนิค                                         ขนาด 
“Blue Light”                              สีอะคริลิคบนผ้าใบ                          100 x 190 ซม. 
“Blue Light 2”                           สีอะคริลิคบนผ้าใบ                          100 x 160 ซม. 
“Dream”                                  สีอะคริลิคบนผ้าใบ                            90 x 120 ซม. 
“Sexy Girl”                               สีอะคริลิคบนผ้าใบ                          100 x 120 ซม. 
“Wait and think”                       สีอะคริลิคบนผ้าใบ                             40 x 60 ซม. 
“Falling for blue”                      สีอะคริลิคบนผ้าใบ                          100 x 160 ซม.
“Shame”                                  สีอะคริลิคบนผ้าใบ                          100 x 120 ซม. 
“Falling for Nothing”                 สีอะคริลิคบนผ้าใบ                           100 x 160 ซม. 
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