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 The Under the situations that people have to struggle and compete, everything 
happens and moves fast. Thus, it makes people behave in the hurried way because time is a 
thing which relates to human and cannot separate from human. These past, present and 
future become parts of the condition of pressure which human has to exist. We can have 
space to release both mental and physical freedom by no controlling from reasons and 
regulations. These unreasonable behaviors, no matter about pithy things or nonsense things, 
are vital parts of connection among activities in daily life to balance and maintain our life 
happily. In every moment of situations in the society, essence may be in nonsense. Essence 
may hide in nonsense. Moreover, miscellaneousness may be an important connection to 
happiness in daily life. The process of painting was used for showing space of negation 
between reason and emotion. These express abstract forms integrating and coming along 
with concrete forms in the perception and the truth in the urban society. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program of Visual Arts                                 Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature ........................................                           Academic Year 2016 

Thesis Advisor's signature ........................................ 



ฉ 

กติตกิรรมประกาศ 

 
 ขา้พเจา้ขอน้อมระลึกในพระคุณของบิดา มารดา ท่ีให้การอบรม เล้ียงดู มอบความรัก
ความอบอุ่นให้แก่ขา้พเจา้เป็นอย่างดี ตลอดจนมอบโอกาสการศึกษาความรู้ท่ีมีคุณค่ามหาศาลแก่
ขา้พเจา้ ขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีคอยให้ค  าแนะน าทางด้านการเรียน การงาน และเป็นผู ้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้เพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีและคุณภาพของสังคม และขอขอบคุณ
มิตรภาพ ความงาม ความรัก จากพี่น้อง ผองเพื่อน รวมถึงผูค้นรอบขา้งท่ีคอยยืนขา้งกายในยามท่ี
ขา้พเจา้สุขและทุกข ์
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ซ 

สารบัญ  
หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ....................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ .....................................................................................................................  ฉ 

ค าน า ..........................................................................................................................................  ช 

สารบญั  .....................................................................................................................................  ฌ 
บทท่ี 

   1       บทน า .............................................................................................................................  1 

                     ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา .....................................................       2 
               ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์ของการสร้างสรรค ์...........................................  2 
                     สมมติฐานของการศึกษา ......................................................................................  3  
                     ขอบเขตของการสร้างสรรค์ .................................................................................  3 
                     วธีิการศึกษา .........................................................................................................  4 
    แหล่งขอ้มูล ..........................................................................................................  5 

2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างสรรค ์.........................................................................................  6       
                ทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์.....................................................................  6 

  ท่ีมาของความคิดและแรงบนัดาลใจเก่ียวกบัการสร้างสรรค ์................................  6 
  อิทธิพลท่ีไดรั้บจากศิลปกรรม ..............................................................................  7 
  การประมวลอิทธิพลท่ีในการสร้างสรรค์ .............................................................  16 
  อิทธิพลจากการส่ือสาร.........................................................................................  17 
  อิทธิพลทางส่ิงแวดลอ้ม .......................................................................................  18 
  อิทธิพลดา้นจิตวทิยา ............................................................................................  19 
  อิทธิพลจากทฤษฎีสังคมร่วมสมยั ........................................................................  20 

3  กระบวนการในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ ..................................................................  22 
                 การประมวลความคิดจากขอ้มูล  เพื่อใชใ้นการสร้างสรรค์ ..................................  22 

                    ขั้นตอนการประมวลความคิด ..............................................................................  22 
                   อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ ...............................................................................  25 
                    ขั้นตอน วธีิการสร้างสรรค์ ...................................................................................  26                   
 ขั้นตอนการท างาน ...............................................................................................  26 



 

 ฌ 

 
บทท่ี                     หนา้ 

4  การพฒันาและการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ .........................................................     30 
    ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์.................................................................................  30 

            ผลงานวทิยานิพนธ์ ...............................................................................................  42 
                   ปัญหาและวธีิการแกไ้ข ........................................................................................  53 

5 บทสรุป ...........................................................................................................................  54 
รายการอา้งอิง .........................................................................................................................      55 
ประวติัผูว้ิจยั ...........................................................................................................................  56 
 

 
 
        
 
                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ญ 

สารบัญภาพ    
   ภาพท่ี                                                                                                                                          หนา้ 
 1              Andy Worhol, Mao, 1972 .................................................................................  9        

 2              Andy Worhol, Muhammad Ali, 1978 ...............................................................  9  
 3              James Rosenquist, Study for Marilyn, 1933 .....................................................  10 
 4              Gustave Courbet, Self-portrait (The Desperate Man), 1843-1845 ....................  12 
 5              Gustave Courbet, Portrair of Jo (La belle Irlandaise), 1865-1866 ....................  13   
 6              Wassily Kandinsky, Fragment 2 for Composition VII, 1913....... ....................  14 
 7              Wassily Kandinsky, Composition IX, 1936 ......................................................  15 
 8              Wassily Kandinsky, Composition IV, 1911 ......................................................  15 
 9              อุปกรณ์การสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ ...................................................................  25 
 10            แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ..........................................  27 
 11            แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ..........................................  28 
 12            แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ..........................................  28 
 13            แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ..........................................  29 
 14            ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  1 .................................................................  32 
 15            ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  2 .................................................................  33 
 16            ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  3 .................................................................  34 
 17            ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  4 .................................................................  35        
 18            ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  5 .................................................................  36 
 19            ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  6 .................................................................  37 
 20            ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  7 .................................................................  38 
 21            ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  8 .................................................................  39 
 22            ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  9 .................................................................  40 
 23            ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  10 ...............................................................  41 
 24            ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  1 ...............................................................................  44 
 25  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  2 ................................................................................  45 
 26  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  3 ................................................................................  46 
 27  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  4 ................................................................................  47 
 28  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  5 ................................................................................  48 



 

 ฎ 

   ภาพท่ี                                                                                                                                          หนา้ 
 29  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  6 ................................................................................  49 
 30  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  7 ................................................................................  50 
 31  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  8 ................................................................................  51 
 32  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  9 ................................................................................  52 
  
 

 

 



1 

 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
   

 บริบททางสังคมในยุคปัจจุบนัรวมถึงสัพเพเหระจากพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของ

ขา้พเจา้และผูค้นรอบขา้ง ไดส้ร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะท่ีส่ือถึงพฤติกรรมของ

ผูค้นในสังคมปัจจุบนั ส่ือทุกอย่างมีผลกบัมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มล้วน

แลว้แต่ส่งผลต่อพฤติกรรม ทศันคติ ค่านิยม ทุกส่ิงคือปัจจยัส าคญัในการสร้างคุณค่าและความหมาย

ของชีวิต ภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ท่ีมนุษยก์ าลงัเผชิญหน้าอยู่ ท  าให้เราตอ้งตดัสินใจเลือก “การ

เลือกเอาความสุขนั้นไม่มีอะไรตอ้งละอาย” ดงันั้นความสุขจึงกลายมาเป็นเง่ือนไขส าคญั ท าให้

มนุษยต์อ้งตดัสินใจเลือกกระท าส่ิงต่างๆ1 ไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีสาระและไร้สาระ ทั้งคู่ลว้นแต่เป็นส่ิง

คู่ขนานท่ีสร้างความหลากหลายและอาจเป็นส่ิงท่ีท าให้ชีวิตของเราแยล่งหรือสมบูรณ์ข้ึนไดใ้นเวลา

เดียวกนั สาระอาจอยูใ่นความไม่มีสาระ ส่ิงมีสาระอาจแฝงตวัอยู่ในความไร้สาระ และสัพเพเหระ

อาจเป็นจุดเช่ือมต่อต่อส าคญัของความสุขในชีวิตประจ าวนั ทา้ยท่ีสุดอาจเป็นปัจจยัตวัหน่ึงในการ

สร้างความหมาย ความสมดุลและความสมบูรณ์ของชีวิตก็เป็นได้กกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมของขา้พเจา้น้ี ไดเ้ปิดพื้นท่ีอิสระทั้งการตั้งค  าถามและ

หาค าตอบ พร้อมทั้งร่วมกนัถอดรหัสการน าเสนอผลงานของขา้พเจา้และผูช้มผลงาน การต่อรอง

ทางความคิดระหว่างตวัอกัษรและภาษาภาพในบริบทของสังคมท่ีแสดงสัจจะของมนุษยใ์นเร่ือง 

สัพเหระของชีวิตประจ าวนั โดยหยิบยกภาพพฤติกรรมอนัไร้เหตุผลท่ีเป็นส่วนหน่ึงและรอยต่อ

ระหวา่งกิจกรรมต่างๆ  ของชีวิตประจ าวนั โดยค าว่า “ระหว่าง” น้ี คือเส้ียวหน่ึงของชีวิตท่ีเกิดข้ึน

                                                           

 1 วนัชาติ ชาญวิจิตรม, ดร.หอมหวล บวัระภา, เป้ำหมำยของชีวิตมนุษย์ในทัศนะของ 

อัลแบร์ กำมูส์, เขา้ถึงเม่ือ  17  สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://gsbook.gs.kku.ac.th/grc12 

/files/hmo11.pdf 
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อย่างรวดเร็ว โดยเราไม่ทันได้ตั้ งค  าถามและหาค าตอบต่อพฤติกรรมอันไร้เหตุผลนั้น แต่ใน

ขณะเดียวกนักลบัเกิดเป็นพื้นท่ีอนัเสรีแก่การปล่อยอิสระทางความคิดและการกระท า  ไดส้ร้างพื้นท่ี

แห่งความสุขแก่ปัจจุบนัขณะ พฤติกรรมเหล่าน้ีอาจเป็นส่ิงไร้สาระท่ีส าคญัยิ่งแก่การสร้างความ

สมดุล การเติมเตม็ของรอยต่อ และหล่อเล้ียงชีวิตเราอยา่งมีความสุข ในทุกขณะจากเหตุการณ์ต่างๆ

ของสังคม   

ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
1. เพื่อศึกษาและส ารวจมุมมองทางทศันคติ ค่านิยม กระแสสังคมในปัจจุบนั และความ

สมดุลของชีวติ 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและวิถีชีวิตประจ าวนัท่ีมีผลจากทศันคติ ค่านิยม  กระแสสังคม

ในปัจจุบนั 
3. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมมีรากฐานและแรงบนัดาลใจจากบริบททางสังคมใน

ปัจจุบนั โดยน าเสนอผา่นภาพบุคคลในกิจกรรมและอิริยาบถต่างๆ  
4. เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานรูปแบบรูปธรรมและ

นามธรรม โดยได้ใช้กระบวนการทางดา้นจิตรกรรมท่ีแตกต่างเป็นตวัสร้างเน้ือหาร่วมไปกบัการ
ตีความทางด้านความหมาย น าไปสู่การรับรู้ทางอารมณ์ความรู้สึกท่ีผิดแปลกไปจากเดิม ซ่ึง
กระบวนการทางจิตรกรรมท่ีแตกต่างกนัน้ีเป็นการต่อรองในกระบวนการท างานและความรู้สึก
ระหวา่งผูส้ร้างสรรค์กบัผลงาน ภาษาภาพกบัความหมาย และเป็นการต่อรองระหว่างผูช้มกบัการ
ตีความทางความหมายและสุนทรียะกบัผลงาน 
 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ ของกำรสร้ำงสรรค์   

1. เพื่อตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีมีเน้ือหาท่ีมาจากบริบททางสังคมในปัจจุบนั 
โดยน าเสนอมุมมองผ่านภาพบุคคลอิริยาบถต่างๆ ซ่ึงมีพฤติกรรมความไร้เหตุผลเป็นจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั พฤติกรรมเหล่าน้ีอาจเป็นส่ิงไร้สาระท่ีส าคญัยิ่งแก่การสร้าง
ความสมดุล และเป็นการสร้างคุณค่าจากมุมมองเล็กๆ ท่ีส าคญัต่อการหล่อเล้ียงชีวติอยา่งมีความสุข 

2. เพื่อเป็นการศึกษาคน้ควา้ และตีความเน้ือหาทางบริบททางสังคม โดยใชห้ลกัจิตวิทยา 
และมานุษยวทิยา มามีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 

3. เพื่อเป็นตอ้งการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมท่ีสามารถส่ือสารและให้แง่คิดทางสังคมแก่
สาธารณะชน 
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4. เพื่อเป็นการคน้หาแนวทางสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ท่ีผสมผสานรูปแบบรูปธรรมและ
นามธรรม ท าใหเ้กิดความหลากหลายและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้ไดใ้ชก้ระบวนการทางจิตรกรรมเป็นพื้นท่ีรับใชแ้ละ
แสดงทศันคติในบริบททางสังคมปัจจุบนั รวมถึงสัพเพเหระจากพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของ
ขา้พเจา้และผูค้นรอบขา้ง ภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ท่ีมนุษยก์ าลงัเผชิญหนา้อยู ่ลว้นแต่มีแรงกดดนั
และความตึงเครียดจากตนเองและภายนอก ในขณะเดียวกนั มนุษยเ์องก็ตอ้งการพื้นท่ีอิสระในการ
ปลดปล่อยทางความคิด ท่ีสามารถเช่ืองโยงภาระหนา้ท่ีและรักษาสมดุลของชีวิตไวไ้ด ้ความสุขนั้น
จึงเป็นเง่ือนไขส าคัญในการหล่อเล้ียงและเช่ือมต่อสภาวะท่ีตึงเครียดแก่ชีวิต ทั้ งหมดน้ีได้ถูก
แสดงออกทางพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีสาระและไร้สาระ ทั้งคู่ต่างสร้างความ
หลากหลายและอาจเป็นส่ิงท่ีท าให้ชีวิตของเราแย่ลงหรือสมบูรณ์ข้ึนไดใ้นเวลาเดียวกนั ทา้ยท่ีสุด
การอยู่กบัปัจจุบนัขณะท่ีเป็นความสุขน้ี อาจเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุดแก่ตนเอง ในการสร้างความหมาย 
ความสมดุลและความสมบูรณ์แก่ชีวติต่อไป ส่ิงเป็นไปในสังคมผสมกบัทศันคติของขา้พเจา้น้ี ไดถู้ก
แสดงออกในงานจิตรกรรมภายใตรู้ปแบบนามธรรมผสมผสานและลอ้ไปกบัรูปแบบรูปธรรมใน
ความคิดและสัจจะทางสังคมเมือง 
 
ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์              
           1. ขอบเขตเน้ือหา ในการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมชุดน้ี มีเน้ือหาสาระท่ีน าเสนอบริบททาง
สังคมในยุคปัจจุบนั รวมถึงวิถีชีวิตและสัพเพเหระในชีวิตประจ าวนั สภาวะสังคมท่ีมีผลกบัมนุษย์
ต่อพฤติกรรม ค่านิยม ทศันคติ น าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีสาระและไร้
สาระ ทั้งคู่ลว้นแต่เป็นส่ิงคู่ขนานท่ีสร้างความหลากหลายและส่งผลในการสร้างคุณค่า ความสมดุล 
และความหมายของชีวติ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
            2.  ขอบเขตรูปแบบ ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชุดน้ี เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมในเชิงความคิด ( Conceptual Painting ) ไดห้ยิบใช้ภาพจากนิตยสาร อินเตอร์เน็ท ส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ ในปัจจุบนั และภาพถ่าย เป็นตน้แบบและตวัแปรส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงาน โดย
มีเทคนิควธีิการในทางจิตรกรรมเป็นตวัแปลงค่าเพื่อสร้างความรู้สึกและให้ความหมาย การน าเสนอ
รูปแบบในงานจิตรกรรมน้ี ไดผ้สมผสานรูปแบบท่ีแตกต่างกนัในผลงาน ดงัต่อไปน้ี กกกกกกก 
 รูปธรรม รูปแบบรูปธรรมในผลงานจิตรกรรมน้ี เกิดจากการเขียนภาพโดยมีขอ้มูลท่ีมา
จากนิตยสาร อินเตอร์เน็ท ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ในปัจจุบนั และภาพถ่าย เพื่อแสดงขอ้เท็จจริงและสัจจะ
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ความจริง ( Realistic ) ในเชิงหลกัฐานและเป็นการสร้าภาพเร่ิมตน้ท่ีสามารถรับรู้และเขา้ใจไดง่้าย 
ท าให้ผูช้มไดเ้กิดจินตภาพ ( Image ) ขั้นตน้ในการรับรู้สารท่ีจะส่ือในผลงาน เป็นพื้นฐานในการ
น าไปสู่การตีความขั้นต่อไป โดยมีการพิจารณาและการไตร่ตรองภาพท่ีเป็นเป็นตวัแปรส าคญักกกก 
 นามธรรม  รูปแบบนามธรรมในผลงานจิตรกรรมน้ี คือการสร้างพื้นท่ีทางความรู้สึก ท่ีมี
ทั้งการส าแดงอารมณ์ท่ีเกิดจากการปล่อยใจ และก าหนดแบบเป็นระเบียบแบบแผน ลงไปบนพื้นท่ี
รูปธรรมโดยการใช้คุณลกัษณะของสีในทางจิตรกรรม เช่น การป้ายสี ฉาบทา ขูดขีด เป็นตน้ และ
คุณลกัษณะของสีในเชิงของจิตวิทยาและการออกแบบ จงัหวะ ลีลาของการผสมผสานรูปแบบ
นามธรรมน้ี มีการแสดงตวัอย่างเด่นชดัและไม่ปรากฏตวัมากนกั ทั้งน้ีเพื่อสร้างมิติทางความรู้สึกท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละต าแหน่ง รูปแบบนามธรรมในส่วนย่อยน้ี คือพื้นท่ีท่ีน าไปสู่การตีความ
ร่วมกบัรูปแบบรูปธรรม หรือเป็นรหัสย่อยสู่การรับรู้ความหมายของภาพได้ด้วยวิธีการอนุมาน 
 รูปแบบการน าเสนองานน้ี ใชห้ลกัโครงสร้างทางความคิดพหุนิยม ท่ีถือความแทจ้ริงของ
ปฐมธาตุมีจ านวนมากมาย อาจจะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได ้นัน่คือความจริงแทข้องสรรพส่ิง
ไม่ข้ึนอยู่แก่กนั ต่างก็เป็นอิสระในตวัเอง ดงันั้น สรรพส่ิงท่ีมีจ  านวนมากมายจึงไม่สามารถจะลด
หรือทอนลง ใหเ้หลือเพียงส่ิงเดียวได ้การสร้างสรรคผ์ลงานบนพื้นฐานของสองส่ิง ไดถู้กก าหนดลง
บนพื้นผา้ใบของงานจิตรกรรมในพื้นท่ีเดียวกนั ทั้งรูปธรรมและนามธรรมไดแ้สดงสาระในตวัของ
เอง มีความเช่ือมโยงและค ้ าจุนแก่กนั ฉะนั้น การแสดงสาระในสัจจะความจริงและสุนทรียภาพ 
ไม่ไดจ้บอยูแ่ค่พื้นผา้ใบ แต่งานจิตรกรรมน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของผูช้มในการตีความ โดยวางอยูบ่น
รากฐานของบริบทและค่านิยมทางสังคม กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
  3. ขอบเขตเทคนิค  สีน ้ามนัและสีอะคลิลิคบนผา้ใบ 

 
วธีิกำรศึกษำ  

1. ตั้งประเด็นจากส่ิงท่ีสนใจร่วมกบัสังคมปัจจุบนั 
2. รวบรวมขอ้มูลวรรณกรรม บทความ ข่าวสาร และค่านิยมในสังคมปัจจุบนั 
3. ก าหนดขอบเขตในการท างานและการน าเสนอ พิจารณาถึงวิธีการแสดงออกทาง

รูปแบบ โดยค านึงถึงโครงสร้างท่ีจะน ามาเป็นส่ือในการแสดงออกและเทคนิค ท่ีจะสอดคลอ้ง
ตรงตามแนวความคิดและอารมณ์ความรู้สึก 

4. รวบรวมขอ้มูลภาพจากส่ือส่ิงพิมพ ์นิตยสาร โฆษณา และอินเตอร์เน็ต 
5. ถ่ายแบบคนในกิจกรรมและอากปักิริยาต่างๆ เพื่อขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
6. น าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาสังเคราะห์พร้อมกบัท าแบบร่างตน้แบบ แลว้เสนอผลงาน รับ

การวจิารณ์ และแกปั้ญหาพร้อมทั้งการพฒันา เลือกสรรแบบร่างโครงสร้างท่ีสมบูรณ์ 
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7. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ สร้างสรรคผ์ลงานจริง 
8. ปฏิบติังานจริง  
9. ส่งผลงานและรับฟังค าวิจารณ์ บันทึกและรวบรวมงานในแต่ละช่วงเพื่อน ามา

วเิคราะห์และเป็นประโยชน์ในการพฒันางานช้ินต่อไป 
10. สรุปผลงานวทิยานิพนธ์ พร้อมกบัเอกสารประกอบการท าวทิยานิพนธ์ 
11. จดัแสดงผลงานสู่สาธารณะ 

 
แหล่งข้อมูล 

1. ขอ้มูลท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสาร โฆษณา 
อินเตอร์เน็ต  

2. ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาภาคสนาม ศึกษาดูสถานท่ีต่างๆ และคดัเลือกคนมาเป็น
แบบในผลงาน ใหต้รงตามความตอ้งการและแนวความคิดในการสร้างสรรคม์ากท่ีสุด แลว้ถ่ายภาพ
เก็บเป็นขอ้มูล  
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บทที ่2 

ข้อมูลเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ ได้เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนั
ของขา้พเจา้ รวมถึงผูค้นรอบขา้ง ภายใต้ภาวะแรงกดดนัและผลกระทบของสังคมปัจจุบนั   จึง
น าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมสองมิติในวิทยานิพนธ์น้ี เป็นการน าองคป์ระกอบต่างๆ ใน
ดา้นของขอ้มูล ท่ีสามารถน ามาสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม โดยการน าขอ้มูล
ต่างๆ จากการคน้ควา้ ทั้งทางดา้นประสบการณ์ รวมถึงแนวความคิดทางปรัชญาและศาสตร์ต่างๆ 
มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ ความเก่ียวโยงของรายละเอียดต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจ้าน้ี ได้ใช้กระบวนการทางจิตรกรรมท่ีแตกต่าง
ทางดา้นรูปแบบและวิธีการมาเป็นตวัสร้างเน้ือหา  ในขณะท่ีฝีแปรงหรือแผ่นสีท่ีฉาบทาของส่วน
นามธรรม อนัเป็นส่วนท่ีดูแตกต่างและขดัแยง้ในส่วนของรูปธรรมนั้น  กลบัให้ความหมายใน
เชิงอตัวิสัย (subjectivity)  ต่างจากภาพเหมือนในส่วนรูปแบบท่ีมีลกัษณะของความเป็นภววิสัย 
(objectivity) แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ผูช้มก็อาจจะตั้งสมมติฐานความหมายท่ีเกิดข้ึนจากร่องรอย
ดงักล่าวไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ีเพราะจิตรกรรมนั้นไดท้  าหนา้ท่ีในการส่ือสารความหมายในตวัมนัเอง 
การเขา้ถึงความหมายของภาพแต่ละภาพนั้นจะตอ้งให้ผูช้มใช้ประสบการณ์ส่วนตวัในการตีความ
และถอดรหสัของภาษาจิตรกรรมในภาพท่ีจะน าไปสู่การท าความเขา้ใจในจิตรกรรมช้ินนั้นๆ 

 
ทีม่าของความคิดและแรงบันดาลใจเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ 
 บริบททางสังคมในยุคปัจจุบนัรวมถึงสัพเพเหระจากพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของ
ขา้พเจา้และผูค้นรอบขา้ง ไดส้ร้างแรงบนัดาลใจแก่ขา้พเจา้ วิถีชีวิตของมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา การเผชิญหนา้กบัระบบความเช่ือ ค่านิยม กระแสสังคม กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งหมดไดแ้ทรก
ซึมและประดงัหนา้เขา้มาจนเราไม่ทนัตั้งตวั ในสภาพของสังคมทุกวนัน้ี ผูค้นต่างด้ินรน แข่งขนั ทั้ง
หน้าท่ีการงานเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี และแน่นอนย่อมตามมาความกดดนัและความเคร่งเครียด ทุก
อยา่งเกิดข้ึนและด าเนินไปดว้ยความรวดเร็ว  เวลาจึงกลายเป็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์และแยกออกจากมนุษย์
ไม่ได ้อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ความรวดเร็วทางสังคม จนน าไปสู่พฤติกรรมการเร่งรีบของผูค้น
ส่ิงเหล่าน้ีได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของภาวะความกดดนัของมนุษยท่ี์ต้องด ารงอยู่ การมีพื้นท่ีท่ี

6 
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สามารถปล่อยอิสระทั้งกายใจ โดยไร้เหตุผลและกฎเกณฑเ์ป็นตวัควบคุม  อาจเป็นจุดส าคญัของการ
เช่ือมรอยต่อกิจกรรมต่างๆ ระหวา่ง อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ซ่ึงน าไปสู่ดุลยภาพและความสุขใน
ชีวติก็เป็นได ้
 
อทิธิพลทีไ่ด้รับด้านศิลปกรรม 
 การคน้ควา้หาขอ้มูลลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงส าคญัต่อกระบวนศึกษา การไดอิ้ทธิพลก็เช่นกนั 
ถือวา่เป็นหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคญัมาก ซ่ึงสามารถท าให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ และ
ทศันคติ ท่ีเป็นมูลฐานส าคญัต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน น าไปสู่การบูรณาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จนถึงการแสดงออกทางความคิดและผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัต่อไป โดยอิทธิพลทาง
ศิลปกรรมท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ มีดงัต่อไปน้ี 

1. ศิลปะป๊อปอาร์ต (Pop Art) 
2. ศิลปะสัจนิยม (Realism) 
3. ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) 

  
1. ศิลปะป๊อปอาร์ต (Pop Art)  

 ป๊อปอาร์ต (Pop Art) เป็นขบวนการหน่ึงของศิลปะท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาและองักฤษ 
ประมาณ พ.ศ. 2498 มีพลวตัทางศิลปะประมาณ 10 ปีเศษ ลอ้ไปกบัรากฐานบริบทสังคมท่ีเป็นแบบ
บริโภคนิยม ศิลปินกลุ่มน้ีมีความเช่ือทางศิลปะว่าศิลปะจะตอ้งสร้างความต่ืนเต้นอย่างฉับพลัน
ทนัใดแก่ผูพ้บเห็น ดงันั้น เน้ือหาศิลปะของป๊อปอาร์ต จึงเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูค้นทัว่ไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองราวเก่ียวกับผูค้นและสังคมในปัจจุบันท่ีก าลังได้รับความสนใจหรือ
วพิากษว์จิารณ์ในขณะนั้น ซ่ึงอาจนบัวา่เป็นผลต่อยอดของการเปล่ียนทิศทางแนวทางศิลปะมาตั้งแต่
แนวศิลปะแบบเรียลลิสม ์(Realism) ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ดงัจะเห็นไดจ้ากเน้ือหาจะเร่ิม
ไม่เก่ียวขอ้งกบัเทพนิยาย ประวติัศาสตร์ หรือศาสนา เหมือนกบังานศิลปะในยคุก่อนหนา้    
             เพื่อให้การสะทอ้นเร่ืองราวท่ีปรากฏในปัจจุบนั ให้ความรู้สึกในความเป็นปัจจุบนัอย่าง
แทจ้ริง ศิลปินป๊อปอาร์ตไดใ้ชว้สัดุจริง การปะติด และกลวธีิการดงัศิลปินก่อนหนา้ไดเ้คยทดลองท า
เอาไว ้ดงัเช่นท่ีกลุ่ม ดาดา (Dada) บาศกนิยม (Cubism) ลทัธิเหนือจริง (Surrealism) และแอ็บแสร็ค
เอก็เพลสชนันิสม ์(Abstract Expresssionism) ปฏิบติักนั ซ่ึงนบัเป็นกลวิธีท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายใน
ขณะนั้นนัน่เอง ทั้งน้ีการหยิบยกมาใชก้็ข้ึนอยูก่บัความสนใจของศิลปินแต่ละคนเช่น บางคนสนใจ
ภาพโฆษณา บางคนสนใจดาราภาพยนตร์ บางคนสนใจเคร่ืองจักรกล บางคนสนใจเร่ือง
เคร่ืองนุ่งห่ม ก็มกัจะน าส่ิงต่างๆ ท่ีตนสนใจดงักล่าวมาจดัวางต าแหน่งอย่างง่ายๆ ดัง่ท่ีปรากฏให้
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เห็นอยู่ทัว่ไป ป๊อปอาร์ตเป็นแบบอย่างของศิลปะท่ีสะทอ้นสภาพแทจ้ริงของสังคมปัจจุบนั ตาม
ความรู้ความเขา้ใจของสามญัชนทัว่ไปชั่วขณะหน่ึง เช่น ดารายอดนิยม คุณภาพอนัเลอเลิศของ
สินคา้ ค าขวญั ฯลฯ ศิลปะในกลุ่มน้ีแสดงความวุ่นวายของสังคมซ่ึงพลุ่งพล่าน สว่างวาบข้ึนมา
เหมือนพลุ นิยมในช่วงเวลาท่ีไม่นานพอถึงวนัรุ่งข้ึนก็อาจจะลืมไปเสียแลว้ อยา่งไรก็ตามมีผูก้ล่าว
เอาไวว้า่ 
 "ศิลปะท่ีสร้างข้ึนจากส่ิงสัพเพเหระของชีวิตปัจจุบนั เป็นการแสดงความรู้สึกสะทอ้น
ประสบการณ์ทั้งหมดของศิลปินในชั่วขณะเวลาหน่ึง และสถานท่ีแห่งหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงสะท้อน
ความรู้พื้นฐานธรรมดาท่ีศิลปินมีส่วนร่วมอยูใ่หป้รากฏ"1 
 ในทางดา้นเน้ือหาของศิลปะป๊อปอาร์ต ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจและอิทธิพลของการ
น าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของผู ้คนในสังคมในปัจจุบัน รวมถึงรูปแบบในการ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีลกัษณะต่ืนเตน้ โดดเด่น สามารถสร้างความน่าสนใจแก่การน าเสนอท่ีบ่งบอก
ถึงความเป็นยุคสมยัได้ ทั้งหมดน้ีได้น าไปสู่การวิเคราะห์ควบคู่ไปกบัสร้างสรรค์และการพฒันา
เทคนิคเฉพาะตวัของขา้พเจา้ไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1 ป๊อปอาร์ต,ศิลปะประชานิยม, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2556,  เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.designer.co.th/1353 
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ภาพท่ี 1  ภาพผลงานของ Andy Worhol, Mao, 1972 
ท่ีมา :  Andy Worhol, Mao,  เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.artfinding.com/Auction/Andy-Warhol-1928-1987-Mao-1972/49521.html 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2  ภาพผลงานของ Andy Worhol, Muhammad Ali, 1978 
ท่ีมา :  Andy Worhol, Muhammad Ali,  เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.art.com/products/p10296567966-sa-i5934949/andy-warhol-muhammad-ali.htm 
 
  

http://www.artfinding.com/Auction/Andy-Warhol-1928-1987-Mao-1972/49521.html
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ภาพท่ี 3  ภาพผลงานของ James Rosenquist, Study for Marilyn, 1933 
ท่ีมา :  James Rosenquist, Study for Marilyn,  เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก 
https://sites.google.com/site/popart20thcentury/home/working 
 
 เจมส์ โรเซนควิสต์ (James Rosenquist) ภาพศึกษามาริลีน (Study for Marilyn) วาดโดย
เจมส์ โรเซนควิสต์ เป็นศิลปินชาวอเมริกนั เขาเกิดท่ีน๊อด ดาโกตา้ (North Dakota) ปี ค.ศ.1933 เม่ือ
ตอนเด็กๆ เขาไดรั้บการปลูกฝังให้ชอบเคร่ืองจกัรและเคร่ืองบิน แต่เจมส์ โรเซนควิสต์ก็เลือกท่ีจะ
เรียนศิลปะท่ีมหาวิทยาลยัมินนิสโซตา้ (Minesota University) เม่ือเขาจบจากมหาวิทยาลยัเขาก็ได้
ออกไปท างานทางศิลปะ เขาเขียนป้ายโฆษณาท่ีมินนีโพลิส (Minneapolis) ในปี ค.ศ.1954 เจม โร
นควิสต์แต่งงานกับมารี อดัม นักออกแบบส่ือส่ิงทอ ในระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิปดีใน
อเมริกา เขาวาดภาพหน้าของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนด้ี และปะติดด้วยเคร่ืองหมายของ
กามารมณ์ (Sex) ท่ีทา้ยรถยนตค์นัสีเหลือง และรูปน้ีเป็นงานช้ินหน่ึงในนิทรรศการเด่ียวคร้ังแรก
ของเขาท่ีกรีน แกลเลอร่ี (Green Gallery) ภาพ "การศึกษามาริลีน" เป็นภาพท่ีศิลปินไดน้ าลกัษณะ
เด่นของมาริลีน มอนโร คือการทาลิปสติกสีแดงสดซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของมาริลีนมาแสดง โดยไม่ได้
วาดภาพเหมือนของเธอแต่อย่างใด ในปี ค.ศ.1962 หลงัจากนั้นเขาก็ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์มหาวิทยาลยั
เยลล์ (Yale University) ในปีเดียวกนันั้นเขาวาดภาพขนาดใหญ่ซ่ึงมีความยาวถึง 26 เมตรซ่ึงจดั
แสดงในอเมริกาและในยุโรป ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1960 เจมส์ โรเซนควิสต์ สนใจในงานภาพพิมพแ์ละได้
สร้างงานภาพพิมพม์ากมาย รางวลัเกียรติยศส าหรับเจมส์ โรเซนควิสต ์คือรางวลัเกียรติยศภาพพิมพ์
โลก (World Graphic) จากสมาคมภาพพิมพโ์ลกท่ีพิพิธภณัฑ์สมยัใหม่ ซานฟรานซิสโก (San 
Francisco Museum of Modern Art) ปัจจุบนัเขาอาศยัและท างานในนิวยอร์ค 
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2. ศิลปะสัจนิยม (Realism)  
 ศิลปะสัจนิยมเกิดข้ึนประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19  จนถึงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
(ค.ศ. 1850-1880) มีจุดเร่ิมตน้ในประเทศฝร่ังเศสโดยกลุ่มศิลปินชาวฝร่ังเศสกลุ่มหน่ึงท่ีไม่เห็นดว้ย
กบัการท างานของกลุ่ม "นีโอ-คลาสสิคอิสม์" (คลาสสิคใหม่ คือความเคล่ือนไหวทางศิลปะซ่ึงมี
สุนทรียภาพแบบกรีกและโรมนั)  และ "กลุ่มโรแมนติกอิสม์" (จินตนิยม)  ท่ียึดถือประเพณีหรือ
ตวัตนเป็นหลกั หรือแสดงความคิดฝันเอาตามใจตนเอง ศิลปินเรียลลิสม์เห็นวา่ศิลปะทั้งสองไม่ได้
แสดงความกลมกลืนของชีวิตยงัคงลกัษณะความเป็นอุดมคติอยู่ หาใช่ความจริงไม่กกกกกกกกก 
 ศิลปะสัจนิยม (Realism) โดยทัว่ไปหมายถึง การสร้างงานท่ีเหมือนจริงดงัท่ีปรากฏอยู่
ในธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรคภ์าพงานในเชิงวิพากษว์ิจารณ์สังคม  (socially critical images) 
ภาพเก่ียวกบัชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกชาวไร่ชาวนาในช่วงยุคสมยั จากประสบการณ์ตรง
ของชีวติ เช่น ความยากจน การปฏิวติั ความเหล่ือมล ้าในสังคม โดยการเนน้รายละเอียดเหมือนจริง
มากท่ีสุด 
 ลกัษณะผลงานการแสดงออกท่ีส าคญัของแบบอยา่งศิลปะสัจนิยม คือกกกกกกกกกกกก 
 1. มีรูปแบบและการแสดงออกอย่างเหมือนจริง เน้น ความจริงท่ีศิลปิน ในอดีตเคย
รังเกียจ โดยกล่าวหาวา่เป็นส่ิงสามญัและเป็นของพื้น ๆ ปราศจากคุณค่า ทางความงามกกกกกกกก 
 2. น าเสนอความจริงในทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยม์ากกวา่ เนน้การแสดง เร่ืองราว
เน้ือหา ความงามในธรรมชาติหรือความงามท่ีเกินจริงแบบอุดมคติกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 ทั้ ง น้ี  ศิลปะสัจ นิยมในเวลา ต่อมาได้ให้แนวทางกับศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม ์
(Impressionism) กล่าวคือ ศิลปินเร่ิมเรียนรู้แสงสีประกอบในวตัถุ รู้จกัสังเกตแสงสีตามบรรยากาศ
ต่างๆจากภาพท่ีเกิดจากความจริง 
 ผลพวงจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมไดส้ร้างปัญหาแก่สังคมและเศรษฐกิจมากมาย มีคน
จน ชนชั้นกรรมาชีพเพิ่มข้ึน ศิลปินสัจนิยมตอ้งการน าเสนอปัญหาในงานศิลปะ เพื่อนน าความจริงตี
แผใ่หเ้พื่อนมนุษยไ์ดรั้บรู้ โดยมกัปฏิเสธเร่ืองราวเก่ียวกบัคนชั้นสูงหรือคนรวย แต่เลือกสะทอ้นภาพ
ความล าบากของชนชั้นล่าง แสดงให้เห็นถึงความเหล่ือมล ้าในสังคมตามพนัธกิจซ่ึงพวกเขาเห็นว่า
ภาระหนา้ท่ีของศิลปินคือการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม และสอดคลอ้งกบัชีวติ 
ความเป็นอยูร่่วมสมยั2 

                                                           

 
2
 ศิลปะสัจนิยม (Realism),  เขา้ถึงเม่ือ 23 สิงหาคม 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก

http://pronthipa.blogspot.com/2012/05/realism-1.html 
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 จากความเป็นมาและรากฐานทางความคิดของศิลปะสัจนิยมน้ี  ไดส้ร้างความสนใจแก่การ
สร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ โดยผลงานไดใ้ช้ภาพเหมือนจริงเป็นส่ือขั้นตน้ท่ีแสดงสัจจะความ
จริงในเชิงหลกัฐานและขอ้เท็จจริงทางสังคม รวมถึงสามารถสอดแทรกสัญญะท่ีสร้างความหมาย
ภายใตภ้าพบุคคลในอากปักริยาต่างๆ วตัถุรอบขา้ง อีกทั้งยงัเป็นส่ือขั้นตน้ท่ีสามารถรับรู้และเขา้ใจ
ไดง่้าย ท าให้ผูช้มไดเ้กิดจินตภาพและพื้นฐานในการตีความร่วมกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ในขั้นตอน
ต่อไป โดยมีการพิจารณาและการไตร่ตรองภาพท่ีเป็นเป็นตวัแปรส าคญั  
 
 

 
 
ภาพท่ี 4  ภาพผลงานของ Gustave Courbet, Self-portrait (The Desperate Man), 1843-1845 
ท่ีมา: Gustave Courbet, Self-portrait (The Desperate Man),  เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gustave-courbet.com/ 
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ภาพท่ี 5  ภาพผลงานของ Gustave Courbet, Portrair of Jo (La belle Irlandaise), 1865-1866 
ท่ีมา: Gustave Courbet, Portrair of Jo (La belle Irlandaise),  เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gustave-courbet.com/ 
 

3. ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) 
 ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาไปจนถึงช่วงยุคกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ศิลปะตะวนัตกรับเอา
ทศันคติและอิทธิพลของการสร้างงานศิลปะให้มีลกัษณะการท าให้งานดูสมจริงมากท่ีสุด แต่ใน
ท่ีสุดยคุฟ้ืนฟูก็ส้ินสุดลงเพราะการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา มนุษยไ์ดรั้บ
การศึกษาและมีเสรีภาพมากข้ึน ความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วน้ีน าไปสู่การสร้างสรรคง์านศิลปะ
รูปแบบใหม่ๆ จ านวนมาก หน่ึงในนั้นก็คือ ศิลปะนามธรรม (Abstract art) 
 ศิลปะนามธรรม หมายถึง ศิลปะท่ีแสดงถึงทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ เป็นศิลปะท่ีไม่ได้
แสดงถึงความสมจริงของสีสัน รูปภาพ และสภาพแวดลอ้ม แต่ศิลปินเลือกท่ีจะน าเสนอความคิด
อย่างอิสระผ่านการสร้างสรรค์ภาพ ท่ีเน้นอิสระของเส้นสี รูปร่างท่ีแปลกใหม่ การตดัต่อ ตดัทอน
รูปทรงข้ึนมาใหม่ ท่ีไม่ไดจ้  ากดัอยูบ่นรูปส่ีเหล่ียม หรือสามเหล่ียม การถ่ายทอดภาพน าเสนออกมา
ทางภาพสองมิติและสามมิติ ดว้ยความท่ีเป็นศิลปะแบบนามธรรม ท าใหไ้ม่สามารถโยงเขา้กบัแหล่ง
อา้งอิงรูปธรรมใดๆ ไดเ้ลยไม่วา่จะเป็น ภาพธรรมชาติ หรือภาพวาดเหมือนของบุคคล จนท าให้เกิด
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การตีความไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั เกิดอารมณ์ความรู้สึก และความเขา้ใจในตวัภาพแตกต่างกนัไปนานา
ทศันะ3 
 จากการใหค้่าความส าคญัทางดา้นอารมณ์ความรู้สึกของศิลปะนามธรรม ขา้พเจา้ไดใ้ช้
กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานน้ีเป็นพื้นท่ีแสดงความจริงทางจิตวสิัย เพื่อต่อรองทางภาษาภาพกบั
ความเป็นวตัถุวสิัยท่ีเป็นเหตุเป็นผล เป็นขอ้เทจ็จริง การใชก้ระบวนการทางจิตรกรรมท่ีแตกต่างน้ี
เป็นการสร้างความหมายและสอดแทรกสัญญะใหก้บัผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพผลงานของ Wassily Kandinsky, Fragment 2 for Composition VII, 1913 
ท่ีมา: Wassily Kandinsky, Fragment 2 for Composition VII , เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/ 

                                                           

 3 ศิลปะนามธรรม,  เขา้ถึงเม่ือ 23 สิงหาคม 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก
http://worldcivil14.blogspot.com/2014/02/abstract-art.html 
 

http://worldcivil14.blogspot.com/2014/02/abstract-art.html
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ภาพท่ี 7  ภาพผลงานของ Wassily Kandinsky, Composition IX, 1936 
ท่ีมา: Wassily Kandinsky, Composition IX, เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 8  ภาพผลงานของ Wassily Kandinsky, Composition IV, 1911 
ท่ีมา: Wassily Kandinsky, Composition IV, เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/ 

 
 

https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/
https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/
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การประมวลอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 
 อิทธิทางศิลปกรรมท่ีเป็นแรงบนัดาลใจและไดน้ ามาอา้งอิงแก่ผลงานของขา้พเจา้ ไดแ้ก่ 
ศิลปะป๊อปอาร์ต (Pop Art)  ศิลปะสัจนิยม (Realism) และ ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ลว้นแต่มี
ความแตกต่างกนั ทั้งทางดา้นรูปแบบ เน้ือหา และเป้าหมายของแต่ละลทัธิ น าไปสู่การปรับใชอ้ยา่ง
สอดคล้องและแสดงความหมาย ความรู้สึก และได้ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของแต่ละลทัธิ เป็นตวัต่อรองระหว่างความแตกต่างในภาษาจิตรกรรมร่วมกนัขอ้มูล
ทางการวจิยัอ่ืนๆ คือ 
 ศิลปะป๊อปอาร์ต (Pop Art) เป็นแบบอย่างของศิลปะท่ีสะทอ้นสภาพแทจ้ริงของสังคม
ปัจจุบนั ตามความรู้ความเขา้ใจของสามญัชนทัว่ไปชัว่ขณะหน่ึงกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 ศิลปะสัจนิยม (Realism) ศิลปะท่ีถ่ายทอดด้วยความเหมือนจริงดังท่ีปรากฏอยู่ใน
ธรรมชาติ ชีวติ และประสบการณ์ของสังคมนั้นๆ แสดงถึงความสัจจะของขอ้เทจ็จริงและบริบททาง
สังคมกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 ศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ศิลปะท่ีแสดงถึงทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ เป็นศิลปะท่ี
ไม่ได้แสดงถึงความสมจริงของสีสัน รูปภาพ และสภาพแวดล้อม แต่ศิลปินเลือกท่ีจะน าเสนอ
ความคิดอยา่งอิสระผา่นการสร้างสรรค์ภาพ ท่ีเน้นอิสระของเส้นสี รูปร่างท่ีแปลกใหม่ การตดัต่อ 
ตดัทอนรูปทรงข้ึนมาใหม่ ท่ีไม่ได้จ  ากัดอยู่บนรูปส่ีเหล่ียม หรือสามเหล่ียม การถ่ายทอดภาพ
น าเสนออกมาทางภาพสองมิติและสามมิติ ดว้ยความท่ีเป็นศิลปะแบบนามธรรม ท าให้ไม่สามารถ
โยงเขา้กบัแหล่งอา้งอิงรูปธรรมใดๆ ไดเ้ลยไม่ว่าจะเป็น ภาพธรรมชาติ หรือภาพวาดเหมือนของ
บุคคล จนท าใหเ้กิดการตีความไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั เกิดอารมณ์ความรู้สึก และความเขา้ใจในตวัภาพ
แตกต่างกันไปนานาทัศนะกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 จากการประมวลอิทธิพลในการสร้างสรรค์น้ี การด ารงอยู่ในปัจจุบนัของมนุษยน์ั้น มี
ความหลากหลายทั้งทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ตรรกะ เหตุผล โดยเกิดจากส่ิงเร้าทางสังคม
ภายนอก ล้วนส่งผลต่อเน่ืองในระบบลูกโซ่ท่ีเป็นทอดๆ ดั่งท่ีเห็นได้จากการแสดงออกทาง
พฤติกรรมต่างๆ ทั้งมีสาระ และไร้สาระในเวลาเดียวกนั ทั้งหมดอาจแสดงถึงผลพวงจากผลกระทบ
และความกดดนัทางสังคม และอาจเป็นจุดเร่ิมตน้ในความตอ้งการสร้างพื้นท่ีของตนเองแก่การ
พกัผ่อนหย่อนใจ ความสุนทรีย ์การผ่อนคลายอารมณ์ เพลิดเพลินทางจิตใจ น าไปสู่ความสุข ณ 
ปัจจุบนัขณะ ท่ีสามารถสร้างดุลยภาพแห่งชีวติจากความตึงเครียดระหวา่งสังคมและตนเอง ทั้งหมด
น้ี ล้วนเป็นส่ิงท่ีเกิดอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง การใช้ฐานความคิดและกระบวนการทาง
จิตรกรรมของศิลปะสัจนิยม (Realism) และศิลปะป๊อปอาร์ต (Pop Art) จึงเป็นส่ิงท่ีสามารถแสดง
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ความเป็นชีวิตมนุษย์และสะทอ้นสภาพแทจ้ริงของสังคมปัจจุบนั รวมถึงแสดงความรู้ความเขา้ใจ
ของสามญัชนทัว่ไปชัว่ขณะหน่ึงไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ถึงกระนั้น ขา้พเจา้ไดส้ร้างพื้นท่ีทางความรู้สึก ท่ี
ใช้แสดงสัญญะทางความไร้เหตุผลในพฤติกรรมต่างๆ ของชีวิตมนุษย ์ด้วยรูปแบบท่ีไร้กฎทาง
ขอ้เท็จจริง ในทางกลบักนักบัแสดงผลทางความรู้สึกท่ีเป็นอิสระและมีพลงัได้ รูปแบบและการ
แสดงออกของศิลปะนามธรรม (Abstract Art) จึงเป็นส่วนเติมเต็มของผลงานในการสร้างอารมณ์
ความรู้สึก ทั้งสองส่วนน้ีได้สร้างปฎิสัมพนัธ์และการต่อรองแก่กนั ระหว่างอารมณ์และเหตุผล 
อิสระและระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์และไร้กฎเกณฑ์ ทั้งหมดแล้วแต่เป็นองค์ประกอบแก่การ
สร้างดุลภาพท่ีสมบูรณ์ ทา้ยท่ีสุด การบูรณาการโดยใชข้อ้มูลความคิดจากรากฐานของศิลปะในลทัธิ
ต่างๆ ไม่ไดถู้กจ าจดัความอยูเ่พียงเท่าน้ี แต่ทั้งหมดไดเ้ป็นส่ิงท่ีถูกใชแ้ละหยิบยกร่วมกบัทศันคติใน
ปัจจุบนั เพื่อเป็นการพฒันาผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัต่อๆ ไป 
 
อทิธิพลจากการส่ือสาร 
 มนุษยมี์ธรรมชาติท่ีตอ้งการอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตอ้งการความรัก ความเขา้ใจ จากกลุ่ม
และบุคคลอ่ืน การส่ือสารจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้มนุษยไ์ดรั้บส่ิง เหล่านั้น การส่ือสารช่วยให้
มนุษยเ์กิดความพึงพอใจ ความเขา้ใจ การส่ือสารของมนุษยน์ั้นไดรั้บการพฒันาตลอดเวลาอย่าง
ต่อเน่ืองจากอดีตจนถึง ปัจจุบนั ไม่ว่าจะสมยัโบราณหรือสมยัปัจจุบนัต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจให้ เกิดข้ึนระหว่างกนั การส่ือสารเป็นการส่ือสารความคิดของคนหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง 
เพื่อจะให ้บุคคลอ่ืนทราบวา่ตอ้งการอะไรหรือตอ้งการส่ืออะไร วิธีในการส่ือสารจึงมีการพฒันามา
ตลอด และมีความยุง่ยากซบัซอ้นมากข้ึนโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนั ซ่ึงไดมี้การสร้างเคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายเป็นเคร่ืองมือช่วยท าหน้าท่ีในการส่ือสาร อย่างไรก็ตามในฐานะท่ี เป็น
มนุษยซ่ึ์งตอ้งใชก้ารส่ือสารอยูต่ลอดเวลา จึงจ าเป็นตอ้งทราบเก่ียวกบั ความหมายและ ความส าคญั
ของการส่ือสาร องคป์ระกอบของการส่ือสาร ส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสาร การส่ือสาร เชิงวจันะ และ 
อวจันะ เพื่อน าความรู้มาปรับปรุงและพฒันาการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมาก ยิง่ข้ึน 
 ความหมายของการส่ือสาร การส่ือสาร ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Communication แปล
เป็นภาษาไทยและใชก้นัหลายค า เช่น การติดต่อส่ือสาร การส่ือความหมาย การส่ือสาร ถา้แปลตาม
รูปศพัท์เดิม การส่ือสาร หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งสร้างความร่วมมือหรือคล้ายคลึงกนัให้เกิดข้ึน
ระหว่างบุคคลท่ี เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้ความหมายไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี กกกกกกกกกกก 
 ปรมะ สตะเวทิน กล่าววา่ การส่ือสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) 
จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่า ผูส่้งสาร (Source) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่า ผูรั้บสาร 
(Receiver) โดยผา่นส่ือ (Channel)  
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 ราตรี พฒันรังสรรค์ กล่าวว่า การติดต่อส่ือสาร คือ กระบวนการถ่ายทอด หรือ
แลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือความรู้สึกซ่ึงอาจเป็นรูปของค า  ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ 
เรียกวา่ ข่าวสาร บุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกกว่า ผูส่้งสาร ส่งไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึง เรียก ผูรั้บสาร โดย
ผา่นส่ือต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนไดเ้ขา้ใจความหมายตามเจตนาท่ีตอ้งการ และช่วย
ป้องกนัความเขา้ใจผดิระหวา่งกนัและกนัอีกดว้ย 
  วิรัช ลภิรัตนกุล  กล่าวว่า การส่ือสาร คือ กระบวนการในการส่งผ่านหรือ ส่ือ
ความหมายระหว่างบุคคล สังคมมนุษยเ์ป็นสังคมท่ีสมาชิกสามารถใช้ความสามารถของตนส่ือ 
ความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้โดยแสดงออกในรูปของความตอ้งการ ความปรารถนา ความรู้สึกนึก
คิด ความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ จากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้
วา่ การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการในการส่งสาร หรือ แลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิด ความรู้สึก
ระหวา่งบุคคล เนน้ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์ซ่ึง กระบวนการท่ีเกิดข้ึนนั้นเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี
ต่อกนั 4 
 จากท่ีเน้ือหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของการส่ือสาร 
ท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งต่อชีวิตประจ าวนั ในทุกๆ วนั มนุษย์ได้ใช้การส่ือสารตลอดเวลา ทั้งการ
ส่ือสารกบัตนเอง การส่ือสารกบัผูอ่ื้น ตั้งแต่บุคคลในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผูร่้วมงาน และทุก
กิจกรรมในการด ารงชีวิต ก็ตอ้งใช้การส่ือสารทั้งนั้น ขา้พเจา้ไดใ้ชก้ระบวนการทางจิตรกรรมเป็น
ภาษาหน่ึงขอการส่ือสาร แบ่งปันทศันคติ ผา่นการน าเสนอผลงานท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัสัพเพเหระ
ต่างๆ ในชีวติประจ าวนั ภายใตก้ฎเกณฑ์ของส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู ่ และสังคมท่ีด าเนินไป เม่ือสาร
ของขา้พเจา้ท่ีเป็นงานจิตรกรรมได้ถูกส่ือออกไป ผลงานน้ีได้ท าหน้าท่ีแก่การส่ือสาร ถ่ายทอด
ความหมาย สู่บุคคลต่อๆไปอยา่งไม่มีท่ีส่ิงสุดไดด้ว้ยตวัของมนัเอง เม่ือผูช้มหรือในท่ีน้ี คือ ผูรั้บสาร 
เกิดการรับรู้และการตีความทางเน้ือหาและสุนทรีภาพแลว้ น าไปสู่การแลกเปล่ียนทางความคิด ท่ี
สามารถประยกุตแ์ละน าไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไป 
 
อทิธิพลทางส่ิงแวดล้อม 
 จากสภาพสังคมในยุคปัจจุบนั วิถีชีวิตของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ว่า
โลกตะวนัตกหรือตะวนัออก ต่างเผชิญหนา้กบัระบบความเช่ือ ค่านิยม กระแสสังคม กฎเกณฑ์ต่างๆ
ทั้งหมดไดแ้ทรกซึมและประดงัหน้าเขา้มาจนเราไม่ทนัตั้งตวั ในสภาพของสังคมทุกวนัน้ี ผูค้นต่าง
                                                           

 4การส่ือสาร (Communication),  เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก 
ge.ku.ac.th/Download8_files/img/1.pdf 
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ด้ินรน แข่งขนั ทั้งหนา้ท่ีการงานเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดี และแน่นอนยอ่มตามมาความกดดนัและความ
เคร่งเครียด ทุกอยา่งเกิดข้ึนและด าเนินไปดว้ยความรวดเร็ว  เวลาจึงกลายเป็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์และแยก
ออกจากมนุษยไ์ม่ได้ เรานับความยาวนานของชีวิตเป็น ชัว่โมง วนั เดือน ปี และ นาที วินาที เรา
แบ่งแยกชีวิตออกเป็นช่วงๆ ตามช่วงระยะเวลา คือ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต นอกจากนั้นเรายงั
ด าเนินชีวิตไปตามเข็มนาฬิกาท่ีใชแ้ทนเวลาตั้งแต่ต่ืนนอนตอนเชา้จนเขา้นอนตอนกลางคืน เราผูก
ชีวิตไวก้บันาฬิกามากจนกระทัง่วิตกกงัวลไปกบัการหมุนของเข็มนาฬิกา กลวัว่าจะชา้หรือเร็วไป 
เราให้ความส าคญัแก่นาฬิกามากขนาดน้ี ก็เพราะถือวา่นาฬิกาเป็นเคร่ืองวดัเวลา  เวลาหมายถึงการ
เปล่ียนแปลง การไม่อยูก่บัท่ี5 มนุษยจึ์งถูกควบคุมดว้ยเวลาแบบไม่ทนัรู้สึกตวั จากความรวดเร็วทาง
สังคม จนน าไปสู่พฤติกรรมการเร่งรีบของผูค้นส่ิงเหล่าน้ีไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของภาวะความ
กดดนัของมนุษยท่ี์ตอ้งด ารงอยู ่การมีพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ผอ่นคลายอารมณ์ เกิดความเพลิดเพลิน
ทางจิตใจ ท่ีเสมือนตวัเองหลุดไปอยู่อีกพื้นท่ีหน่ึง พื้นท่ีท่ีสามารถปล่อยอิสระทั้งกายใจ ไร้เหตุผล
และกฎเกณฑ์ ถึงแม้อาจจะเป็นมุมมองเล็กๆ ของเส้ียวหน่ึงในชีวิตระจ าวนั แต่ส่ิงน้ีอาจเป็น
จุดส าคญัของการเช่ือมรอยต่อกิจกรรมต่างๆ ระหวา่ง อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ซ่ึงน าไปสู่ดุลยภาพ
และความสุขในชีวติก็เป็นได ้
 
อทิธิพลทางด้านจิตวทิยา 
 การด ารงชีวติอยูใ่นสังคม มนุษยต์อ้งด้ินรนและมีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อส่ิงท่ีปรารถนาบาง
ส่ิงอยา่งไม่มีส้ินสุด พฤติกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อศึกษาทางจิตวิทยา และศึกษา
บุคคลแต่ละคน การกระท าของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน เพราะความคิดและแรงจูงใจท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้น จิตวิทยาในชีวิตประจ าวนั จึงเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์เพื่ออธิบาย 
คาดการณ์ เพื่อจะไดเ้ขา้ใจและสามารถน าชีวติของเราใหด้ าเนินไปไดอ้ยา่งมีความสุข  
 จิตวิทยายงัเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยให้เกิดความเขา้ใจตนเอง โดยธรรมชาติของมนุษย์
นั้นมีความทุกข์และสุขเป็นองค์ประกอบ จากส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีถูกสร้างโดยสังคมและตนเอง ล้วน
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก การปฏิบติัตนเม่ือมีอารมณ์เครียด เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง ท่ี
จะท าให้ชีวิตของคนเรามีความสุขในสังคม คือ “การรู้จกัปฏิบติัตนเม่ือมีอารมณ์เครียด” ธรรมดา
มนุษยเ์ราท่ีไม่สามารถหลีกหนีความเครียด อารมณ์ท่ีหม่นหมอง หรือความไม่สบายใจได ้ก็จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งรู้วิธีแกไ้ขเม่ือเกิดอารมณ์เช่นน้ีกบัตนเอง ในชีวิตประจ าวนัตอ้งด าเนินชีวิตอยูเ่พื่อส่ิงต่างๆ 

                                                           

 
5

 พินิจ รัตนกุล, ปรัชญาชีวติ ณอง-ปอล ชาร์ตร์ ชีวติและแนวคิดของเจ้าส านักเอกซิสเตน
เชียลสิม์ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพส์ามญัชน , 2555), 66-67. 
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ทั้งการงาน การเงิน ความรัก และอ่ืนๆ ท่ีส าคญัแก่คุณค่าและความหมายของชีวิต ยอ่มมีแรงกดดนั 
ภาวะตึงเครียด ท่ีท าให้เป็นทุกข์ ฉะนั้นการด ารงชีวิตอยูด่ว้ยความยืดหยุ่น รู้จกัปรับตวัให้เขา้ไดก้บั
ทุกสถานการณ์ ความยดืหยุน่นั้นอาจเป็นขอ้ต่อส าคญัแก่การสร้างความสมดุลภาพของชีวิต และอาจ
เป็นเส้นทางท่ีจะไปสู่จะมุ่งหมายทางความสุข 
  
อทิธิพลจากทฤษฎสัีงคมร่วมสมัย  
 กลิแบร์ ซิมงดง (Gilbert Simondon)  
 คิดแบบการท าให้เป็นความเฉพาะเจาะจง (Thinking of Individualion) ความคิดเก่ียวกบั
กระบวนการท าให้เป็นความเฉพาะเจาะจงของซิมงดง อะไรก็ตามท่ีสามารถน าไปสู่การสถาปนา
ความสัมพันธ์  ย่อมถือว่าอยู่ ในวิ ถีของการด ารงอยู่ ในฐานะท่ี เ ป็นความเฉพาะเจาะจง 
 จากมุมมองกระบวนการท าให้เป็นความเฉพาะเจาะจง เวลาไม่ใช่เร่ืองของล าดับ
เหตุการณ์ก่อนหลงั แต่เวลาคือการก าลงัจะเกิด/ก าลงัจะเป็นของสรรพส่ิงในสภาวะท่ีมีเสถียรภาพ
ชัว่คราว (metastable being) กล่าวคือ เป็นเสถียรภาพท่ีสร้างข้ึนจากความไร้ระเบียบ ขณะเดียวกนั
เวลาในทรรศนะน้ีเป็นเร่ืองของขั้นตอนหรือสถานะของการมีอยู่/เป็นอยู่ (phases of being)  
 มโนทศัน์เร่ืองสภาวะเสถียรภาพชัว่คราว (metastabillty) ประสานทฤษฏีวา่ดว้ยข่าวสาร
ของศาสตร์วา่ดว้ยการส่ือสารและการควบคุมข่าวสาร (cybetnetics) เขา้กบัทฤษฏีวา่ดว้ยการเปล่ียน
สถานะของสสาร (phase-shift) ในวิชาฟิสิกส์เข้าไปด้วยกัน การมีอยู่/เป็นอยู่ในสภาวะของ
เสถียรภาพท่ีเปราะบางหรือเสถียรภาพชัว่คราวนั้น น าไปสู่ความตึงเครียดของระบบ และความตึง
เครียดของระบบน้ีจะพัฒนาไปสู่ส่ิงใหม่เสมอ ซิมงดงเรียกการเปล่ียนผ่านในลักษณะน้ีว่า 
transduction ซ่ึงเป็นศพัท์ของศาสตร์การส่ือสารและการควบคุมข่าวสาร (cyber-netics) ท่ีใช้ใน
ความหมายของการท างานของข่าวสารดว้ยการแปลงข่าวสารให้เป็นพลงังาน หรือเปล่ียนรูปจาก
พลงังานแบบหน่ึงสู่พลงังานอีกแบบ เป็นการเปล่ียนแปลงแบบสุด ๆ ส่วนซิมงดงใช้ transduction 
ในความหมายของกระบวนการท่ีท าให้ความแตกต่าง แตกแยกถูกจดัโครงสร้างใหม่อนัเป็นผลมา
จากการเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กนัของความแตกต่างเหล่าน้ีบนระนาบเดียวกนั สร้างความเป็นไปไดใ้ห้
เกิดการสอดรับกัน เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันภายใต้กระบวนการท าให้เป็นความเฉพาะเจาะจง 
 เง่ือนไขสภาวะก่อนการท าใหเ้ป็นความเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ส่ิงท่ีด ารงอยูแ่ลว้ล่วงหนา้ แต่
เป็นผลมาจากการเผชิญหน้าของระบบย่อยท่ีแตกต่างกนัภายในระบบใหญ่ การเผชิญหน้าภายใน
ระบบจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือเอกภาวะในระบบปรากฏข้ึนในฐานะท่ีเป็น “ข่าวสาร” (information) ท่ี
ส าคญัของระบบ ข่าวสาร ส าหรับซิมงดงไม่ใช่ส่ิงท่ีด ารงอยูแ่ลว้และถูกส่งออกไปยงัผูรั้บสาร แต่
เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งกบัผูรั้บสาร information ของซิมงดง จึงไม่ใช่ message แต่เป็น 
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reaction มากกวา่ ข่าวสารส าหรับซิมงดงไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นกอ้น หยุดน่ิงท่ีถูกส่งออกไปจากผูส่้งสารถึง
ผูรั้บสาร แต่ข่าวสารในทฤษฏีการท าให้เป็นความเฉพาะเจาะจงคือฐานหรือสารกระตุน้ในการสร้าง
ภววทิยาในแบบท่ีเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การเกิดข้ึนของส่ิงใหม่6 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
6

 ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, เอกภาวะในทฤษฎสัีงคมร่วมสมัย (กรุงเทพฯ: ส าน าพิมพ์
วภิาษา, 2558), 116. 
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บทที ่3 

กระบวนการในการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
 

การประมวลความคิดจากข้อมูลเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ 
 “ในการศึกษาคน้ควา้เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ มีจุดเร่ิมตน้มาการจากการ
สังเกตพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของขา้พเจา้ ผูค้นรอบขา้ง และสภาพสังคมในปัจจุบนั ท่ีต่าง
เผชิญหน้ากบัค่านิยม กระแส และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทุกส่ิงคือปัจจยัส าคญัในการสร้างคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต ภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ท่ีผูค้นตอ้งด้ินรน แข่งขนั ทุกอยา่งเกิดข้ึนและด าเนิน
ไปดว้ยความรวดเร็ว  จนน าไปสู่พฤติกรรมการเร่งรีบของผูค้น เวลาไดเ้ป็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์และแยก
ออกจากมนุษยไ์ม่ได ้อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ส่ิงเหล่าน้ีไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของภาวะความ
กดดันของมนุษย์ท่ีตอ้งด ารงอยู่ การมีพื้นท่ีท่ีสามารถปล่อยอิสระทั้งกายใจ โดยไร้เหตุผลและ
กฎเกณฑเ์ป็นตวัควบคุม ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีสาระหรือไร้สาระ ต่างสร้างความหลากหลายและอาจเป็น
จุดส าคญัของการเช่ือมรอยต่อกิจกรรมต่างๆ ระหวา่ง อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ซ่ึงน าไปสู่ดุลยภาพ
ทางความสุขและความสมบูรณ์แก่ชีวติ”กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 สาระอาจอยู่ในความไม่มีสาระ ส่ิงมีสาระอาจแฝงตัวอยู่ในความไร้สาระ และ
สัพเพเหระอาจเป็นข้อต่อส าคญัของความสุขในชีวิตประจ าวนั การหาค าตอบและความหมาย
ชีวิตประจ าวนัได้น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยการใช้ความรู้ความเข้าใจของ
การศึกษา ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการทดลองคน้ควา้และพฒันา ประกอบกบัการใชข้อ้มูลและเร่ืองราว
ท่ีไดจ้ากภาพถ่าย นิตยสาร โปสเตอร์ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ รวมถึงประสบการณ์ ถูกแสดงออกโดยใชภ้าพ
รูปธรรมผสมผสานกบันามธรรม รวมถึงทศันธาตุต่างๆ ประกอบกันได้แก่   รูปทรง  ที่ว ่า ง 
น ้ าหนัก  แสงเงา สี พื้นผิว ตลอดจนการแสดงออกทั้งท่ีเป็นระเบียบแบบแผนผสมผสานกบัการ
ปล่อยใจโดยการส าแดงอารมณ์อย่างฉบัพลนั เพื่อส่ือความหมายและความเป็นเอกภาพ น าไปสู่
การสังเคราะห์ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี                
 
ขั้นตอนการประมวลความคิด 
 ภาษาทางทัศน์ศิลป์ ท่ีผ่านการมองเห็นและการได้รับรู้สัมผ ัส ส่ือความหมาย 
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างทศันธาตุกบัการมองเห็น การท าหน้าที่เป็นตวัแปลความ หรือ
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ส่ือขอ้มูลจากการเห็นใหเ้ป็นความหมายท่ีเขา้ใจได ้ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัศกัยภาพในการรับรู้ท่ีตั้งอยู่
บนพื้นฐานของประสบการณ์ทางการมองเห็นดว้ย   
 ทัศนะธาตุ   เป็นส่ือสุนทรียภาพที่ศิลปินจะน ามาประกอบกนัเขา้เป็นรูปทรง  เพื่อ
ส่ือความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิดที่ เป็นจุดหมายนั้น  การประกอบกนัหรือการจดั
ระเบียบหรือการประสานกนัเขา้ของทศันธาตุจึงเป็นปันหาท่ีส าคญัท่ีสุดในอนัดบัต่อมา  และจ าเป็น 
ตอ้งมีส่ิงยึดเหน่ียวให้ว ัส ดุและทัศนธาตุ เหล่า น้ีรวมตัว เขา้ดว้ยกนัอย่างสมบูรณ์เป็นอนัหน่ึง 
อนัเดียวกนั เป็นส่ิงใหม่ที่มีชีวิต  มีความหมายในตวัของมนัเอง  ส่ิงยึดเหน่ียวน้ีก็คือ กฎเกณฑ์
ของเอกภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานตอ้งอาศยัการประกอบของทศันธาตุต่างๆ  (Visual Elements) 
ดงัน้ี 

1. รูปทรง (Form)  รูปทรงเป็นส่วนหลักและจุดเด่นในกาน าเสนอผลงาน ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้ให้ความส าค ัญในโครงสร้างและความเหมือนจริงของบุคคลที่มีกิจกรรมและ
อาก ัปกริยาในท่าทางต่างๆ เพื่อส่ือความหมายของผลงาน และได้แทรกรูปทรงของวตัถุ 
ส่ิงของต่างๆ เพื่อเสริมความสมบูรณ์ของภาพ พร้อมทั้ งสร้างเน้ือหาให้กับตัวรูปทรงหลัก
และรูปทรงของตัวเอง อีกทั้ งยงัเป็นสัญลักษณ์  และแทนสัญญะให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก 
ความหมายของภาพรวมทั้ งหมดอีกด้วย 

2. เส้น (Line) เส้นในผลงานของขา้พเจา้ เกิดข้ึนจากการลากอย่างฉับพลนั เพื่อให้เกิด
ความเคล่ือนไหว มีทั้งส่วนเส้นตรง เส้นโคง้ และเส้นยุง่เหยงิท่ีเกิดจากการลากแบบอิสระ อีกทั้งเส้น
ท่ีมีหลายขนาดเพื่อสร้างมิติและความหลากหลาย โดยเส้นไดล้ากและปาดป้ายลอ้ไปกบัรูปทรงทาง
ขอ้เทจ็จริงของบุคคลและวตัถุ อีกส่วนไดล้ากและปาดป้ายอยา่งอิสระในพื้นท่ีของผืนผา้ใบ เพื่อเป็น
ส่วนเติมเต็มและสร้างความสมบูรณ์ขององค์ประกอบศิลป์ให้เกิดเอกภาพ พร้อมทั้ งสร้าง
ความหมายทางด้านเน้ือหาท่ีแสดงถึงการปล่อยใจอย่างอิสระเคียงคู่ไปกับการล้อรูปทรงของ
กฎเกณฑท์างความเป็นจริง 

3. สี (Color) ขา้พเจ้าได้ใช้สีเป็นคุณลักษณะเด่นเพื่อส่ืออารมณ์ความรู้สึกและสร้าง
คว ามหม า ย  ดั ง น้ี ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 สีในส่วนนามธรรม ได้ใช้สีท่ีมีความสดจดัสูงเคียงคู่ไปกับสีหม่นเพื่อให้เกิดความ
แตกต่างและสร้างความโดดเด่น และไดใ้ชค้วามหลากหลายทางวรรณะสีเพื่อสร้างความสดใสและ
ให้พลงัความสดจดัของสีซ่ึงกนัและกนั สีในส่วนนามธรรมน้ียงัได้ใช้หลกัจิตวิทยามาเป็นส่วน
ก าหนดแก่การสร้างสรรคใ์นแต่ละภาพ เพื่อส่ือสารและแทนความหมายดา้นเน้ือหาถึงความทนัสมยั
และความปรารถนาของมนุษย ์น าไปสู่อารมณ์ของภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละผลงาน 
 สีในส่วนรูปธรรม ไดใ้ชสี้ตามความเป็นจริงทั้งภาพบุคคลและวตัถุ เพื่อแสดงสัจจะทาง
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ขอ้เท็จจริงให้มากท่ีสุด อีกส่วนไดใ้ช้สีท่ีเป็นเอกรงค์ (Monochrome) คือการใช้สีเดียวท่ีมีน ้ าหนัก
อ่อนแก่หลายล าดบั เป็นการใชสี้กลมกลืนแบบสีเดียว ท าให้สามารถอนุมานถึงภาพถ่ายขาวด า การ
ใชสี้ทั้งสองน้ีไดส้ร้างอารมณ์และความหลากหลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละผลงาน 

4. น ้าหนัก (Tone) ความอ่อนแกของบริเวณท่ีถูกแสง และบริเวณท่ีเป็นเงาของวตัถุ 
น ้ าหนักท่ีใช้ตามลกัษณะของแสงเงาในธรรมชาติ ท าให้เกิดปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะให้
ปริมาตรและความแน่นแก่รูปทรงแลว้ น ้ าหนกัยงัให้ความรู้สึกและอารมณ์ดว้ยการประสานความ
อ่อนแก่ในตวัของมนัเองอีกดว้ย น ้ าหนกัไดก้ารสร้างระยะดว้ยแสงและเงา ท าให้เกิดความแตกต่าง
ในต าแหน่งของแต่ละรูปทรง เช่ืองโยงไปสู่มิติของท่ีวา่ง การสร้างค่าน ้ าหนกัในผลงานของขา้พเจา้
ไดป้ระสานค่าน ้าหนกัดว้ยความเขม้และความสวา่งของสีในค่าน ้าหนกัท่ีกลืนกนัและแตกต่างกนัสูง
เพื่อสร้างความหลากหลายและส่ืออารมณ์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในตวัตามเน้ือหาแต่ละผลงาน 

5. พืน้ผวิ (Texture) ขา้พเจา้ได้ใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเพื่อให้เกิดพื้นผิวสอง
ลกัษณะ คือ ลกัษณะพื้นผิวท่ีเกิดการระบายแบบเรียบเนียนอย่างประณีต โดยใช้วิธีการเกล่ียเพื่อ
สร้างพื้นผิวจากรอยพู่กนั น ้ าหนกัและความลึก ท่ีให้ความเหมือนจริงจากภาพตน้แบบอย่างมีแบบ
แผน อีกส่วนเกิดจากการปาดป้ายสีท่ีหนาอยา่งอิสระและฉบัพลนั  ท าใหเ้กิดรอยฝีแปรงท่ีรุนแรง ทั้ง
สองลกัษณะน้ีไดส้ร้างความแตกต่างและขดัแยง้ทางกระบวนการ เกิดเป็นความหมายและเน้ือหาท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงการเกิด การปะทะ โดยมีแบบแผน อารมณ์และเวลามาเป็นตวัก าหนด  

6. พื้นที่ว่าง (Space) พื้นท่ีว่างเป็นส่วนส าคัญในองค์ประกอบศิลป์ เป็นมิติท่ีเป็น
นามธรรม ไม่แสดงความหมายใดๆ แต่เป็นตวัรองรับและสร้างความหมายต่อรูปทรงและทศันธาตุ
ส่วนอ่ืนๆ มีการก าหนดขอบเขตและสร้างความรู้สึกของพื้นท่ีว่างสองมิติในผลงาน เพื่อสร้าง
ความหมายท่ีสัมพนัธ์กับรูปทรง ในลักษณะสร้างความรู้สึกทางนามธรรมด้วยโครงสร้างของ
บรรยากาศสีและน ้ าหนกัในพื้นท่ีวา่งให้รู้สึกถึงมิติของความลึกในการแผ่ขยายตวัของรูปทรงและ
ในทางเดียวกนัยงัสามารถให้ความรู้สึกส้ินสุดขอบเขตของรูปทรง ดูแลว้เกิดการประสานเก้ือหนุน
กนัและกนั ซ่ึงบางคร้ังรูปทรงกบัพื้นท่ีว่างตดักนัอยา่งรุนแรง ชดัเจน เพื่อให้เกิดความรู้สึกต่ืนเตน้ 
เร่งเร้าและขบัเนน้ พร้อมทั้งเป็นการก าหนดใหเ้ป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกท่ีต่างกนั 

7. มิติ ( Dimension) รูปทรงทั้งหมดในการจดัองคป์ระกอบของภาพเป็นการวางรูปทรง
ประกอบกนัไปมา ทบัซอ้นกนัในระนาบ 2 มิติ มีการใชภ้าพเหมือนจริง (รูปธรรม) ประกอบกบัภาพ
ส่วนท่ีเป็นนามธรรมท่ีไดจ้ากการน าภาพบางส่วนจากนิตยสาร ภาพโปสเตอร์ มาทบัซ่อนกนัใน
ลกัษณะคลา้ยภาพตดัแปะ (Collage) เพื่อให้เกิดมิติลวงตา พร้อมทั้งสร้างความกลมกลืนและความ
เป็นเอกภาพดว้ยระนาบสี เส้น ลอ้กนัไปมาเสมือนวา่ทั้งสองเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั อีกทั้งยงั
แสดงออกถึงความหมายของภาพในเร่ืองความไร้เหตุผลและความเป็นสัพเพเหระ ณ ช่วงเวลาหน่ึง 
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โดยผา่นภาพกิจวตัประจ าวนัท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ือ และค่านิยมต่างๆ ลว้นส่งผลและแสดงออกผา่น
พฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆของมนุษย ์การใช้มิติมาเป็นส่วนส าคญัในการสร้างภาพท่ีมีรูปแบบ
คลา้ยการออกแบบนิตยสาร โปสเตอร์ ยงัส่ือถึงความเป็นยคุสมยัอีกดว้ย  
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์    

 

 
 
ภาพท่ี 9  อุปกรณ์การสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
 

1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข ้อมูล เช่น อุปกรณ์วาดเขียน กระดาษ กล้องถ่ายรูป 
คอมพิวเตอร์ 

2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ไดแ้ก่ เฟรมผา้ใบ ดินสอ สีพาสเทล 
ชาลโคล สีน ้ามนั สีอะคลิลิค พูก่นั แปรง เกรียง ผา้เช็ดสี กระดาษกาว  
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ขั้นตอน วธีิการสร้างสรรค์ 
1. การหาข้อมูล ศึกษาข้อมูลทางด้านเน้ือหาจากหนังสือท่ีเ ก่ียวกับมานุษยวิทยา 

จิตวิทยา ปรัชญา รวมถึงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูค้นในกระแสสังคมปัจจุบนั เพื่อน ามา
เป็นสังเคราะห์สู่การสร้างสรรค์ผลงาน ขอ้มูลอีกส่วนคือขอ้มูลท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ ไดแ้ก่
นิตยสาร โปสเตอร์ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  

2. การสร้างภาพร่าง ภาพถ่าย นิตยสาร โปสเตอร์ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เป็นข้อมูลส่วน
ส าคญัในการสร้างภาพร่าง เพราะสามารถแสดงออกถึงยคุสมยั ค่านิยม และยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรม กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัอีกดว้ย การสร้างภาพร่างเร่ิมตน้จากเลือกภาพถ่าย 
จากนั้นตดัแปะ (Collage) ภาพท่ีตดัหรือฉีกจากนิตยสาร โปสเตอร์ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ มาผสมเขา้
ดว้ยกนั และใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมดว้ย บางคร้ังน ามาถ่ายทอดลงมาบนผลงานช้ินเล็ก
ก่อนท่ีจะขยายลงบนเฟรมผา้ใบขนาดใหญ่ 

3. การสร้างสรรค์ผลงาน ขยายผลงานจากภาพร่างลงบนเฟรมผา้ใบตามขนาดท่ีก าหนด
ไว ้และสร้างความกลมกลืนและเอกภาพดว้ยทศันธาตุ พร้อมทั้งใชห้ลกัจิตวทิยามาเป็นส่วนก าหนด
แก่การสร้างสรรคใ์นแต่ละภาพ เพื่อส่ือสารและแทนความหมายดา้นเน้ือหา น าไปสู่อารมณ์ของภาพ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละผลงาน 
 
ขั้นตอนการท างาน  
 ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  ข้าพเจ้าอาศัยกระบวนการทางจิตรกรรมท่ี
หลากหลาย รวมถึงการท างานท่ีเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระเบียบแบบแผนผสมผสานกบัการปล่อย
ใจและใชอ้ารมณ์ความรู้สึกท่ีอิสระมาต่อรองในระหวา่งการสร้างรูป เพื่อเป็นการส่ือสารทั้งทางดา้น
เน้ือหาและความงามทางสุนทรียภาพ 

1. ค้นคว้าและบันทึกข้อมูลจากนิตยสาร โปสเตอร์ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ซ่ึงเป็น
แหล่งท่ีมาของแนวความคิด รวมถึงการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นภาพถ่าย อากปักริยาคนในกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อมาท าเป็นแบบร่างตน้แบบ 

2. ท าภาพร่างตน้แบบจากขอ้มูลท่ีรวบรวม โดยคดัเลือกภาพถ่ายคนในกิจกรรมต่างๆ
มาเป็นภาพหลกัจากนั้นต่อต่อและตดัแปะ (Collage) ภาพท่ีตดัหรือฉีกจากนิตยสาร โปสเตอร์ ส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ มาผสมเขา้ดว้ยกนั และใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมดว้ย 

3. ขยายภาพจากภาพร่างตน้แบบสู่ผลงานจริง โดยเร่ิมจากรองพื้นเฟรมผา้ใบด้วย
สีอะคลิลิค แลว้เร่ิมร่างภาพดว้ยสีพาสเทล (Pastel) และชาลโคล (Charcoal) 
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4.  เร่ิมระบายดว้ยสีน ้ ามนั โดยลงสีภาพรวมแบบคร่าวๆ ก่อน เพื่อเป็นการก าหนด
บรรยากาศโดยรวมของภาพ  

5. เร่ิมเก็บรายละเอียดภาพส่วนท่ีเป็นบุคคล วตัถุ รวมถึงส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง โดยใช้
สีตามความเป็นจริง ประสานกนัดว้ยน ้ าหนกัอ่อนแก่เพื่อให้เกิดปริมาตรและความแน่นแก่รูปทรง 
ใชน้ ้าหนกัสร้างระยะแสงและเงา ท าให้เกิดความแตกต่างในต าแหน่งของแต่ละรูปทรง ในขั้นตอน
การเก็บรายละเอียดน้ี จะค านึกถึงความเหมือนจริงให้มากท่ีสุด เพื่อแสดงสัจจะของความเป็นจริง
และยงัเป็นส่ิงตั้งตน้ท่ีสามารถส่ือสารเน้ือหาแก่คนดูไดเ้ป็นอนัดบัแรก น าไปสู่การตีความร่วมกบั
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ต่อไป  

 
 

ภาพท่ี 10  แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ (การเก็บรายละเอียดภาพส่วนท่ีเป็น
บุคคล วตัถุ รวมถึงส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง)  
 

6. แทรกส่วนท่ีเป็นภาพนามธรรมดว้ยการปาดป้ายสีอยา่งฉบัพลนั การละเลงสีอยา่ง
อิสระไปในส่วนต่างๆ ของภาพบุคคล วตัถุ และส่ิงแวดล้อมรอบข้าง เป็นการต่อรองระหว่าง
นามธรรมกบัรูปธรรม โดยส่วนท่ีเป็นนามธรรมอาศยัและแฝงตวัอยูก่บักฎเกณฑ์ของความเป็นจริง
ในรูปธรรม แสดงถึงการต่อรองของความเป็นระเบียบแบบแผนกับปล่อยใจทางอารมณ์ท่ีไร้
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กฎเกณฑ์ เสมือนส่ิงท่ีไร้เหตุผล ส่ิงท่ีเป็นอารมณ์คือส่วนหน่ึงของความเป็นจริง เปรียบไดก้บัความ
ความไร้เหตุผลของพฤติกรรมมนุษย ์ท่ีไดแ้ทรกอยูใ่นกิจวตัประจ าวนั เป็นส่วนหน่ึงและส่วนส าคญั
ต่อการลอ้เล้ียงความสมดุลชีวติ ท่ียงัด าเนินต่อไปเร่ือยๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง 

 

 
ภาพท่ี 11  แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ (ภาพนามธรรมท่ีปาดป้ายอยา่งอิสระ
และฉบัพลนั)  
 
 

 
ภาพท่ี 12  แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ (ภาพนามธรรมท่ีแฝงอยูก่บักฎเกณฑ์
ของความเป็นจริงในรูปธรรม)  
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7. ทบัซ้อนภาพท่ีไดจ้ากภาพบางส่วนของนิตยสาร โปสเตอร์ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ เพื่อ
เป็นการประสานและสร้างมิติใหแ้ก่ภาพ พร้อมทั้งยงัเป็นส่วนท่ีแสดงเน้ือหาถึงอิทธิพลจากส่ือต่างๆ 
ท่ีลว้นส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของมนุษย ์ส่วนน้ียงัท าให้สามารถอนุมานถึงการออกแบบ
ของนิตยสาร โปสเตอร์ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีบ่งบอกถึงยคุสมยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13  แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์  (การทบัซอ้นภาพท่ีไดจ้ากภาพ
บางส่วนของนิตยสาร) 
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บทที ่4 

การพฒันาและการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมร่วมสมยัของขา้พเจา้น้ี เป็นการสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง เกิด
จากการศึกษา คน้ควา้  ทดลอง  และพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทั้งการผสมผสาน
ของกระบวนการทางจิตรกรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย องค์ประกอบของภาพ การสร้างรูปทรง 
รวมถึงเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์เพื่อส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกของแนวความคิดและเน้ือหาของ
ผลงาน ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุงและพฒันาผลงานอย่างเป็นขั้นตอน  จนเข้าสู่
กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “สัพเพเหระและความสมดุลแห่งชีวิต” ท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองราวการใชชี้วิตประจ าวนัของมนุษย์ ภายใตก้ระแสและค่านิยมทางสังคม ลว้นแลว้แต่
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรม รวมถึงการตดัสินใจเลือกกระท าในส่ิงต่างๆ ไม่
วา่จะเป็นส่ิงมีสาระและไร้สาระ โดยขา้พเจา้ไดใ้ชพ้ื้นท่ีทางจิตรกรรมเป็นส่ือในการกระตุน้ผูช้มให้
เกิดการพิจารณาถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต ท่ีอาจสร้างความสุขระหว่างชีวิตประจ าวนัและ
อาจเป็นกุญแจส าคญัท่ีน าเราสู่ความสมดุลและสมบูรณ์ยิง่ๆ ข้ึน  
  
ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 
 ผลงานในระยะน้ีเป็นการสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงพฒันาการทั้ งด้านแนวความคิด 
เน้ือหาเ ร่ืองราว และเทคนิควิธีการ อย่างต่อเ น่ือง การวางองค์ประกอบที่ใช้ภาพบุคคลใน
กิจกรรมและอิริยาบถต่างๆ เป็นแกนหลักในการน าเสนอ รวมถึงการผสมผสานทศันธาตุ 
ด้วยการปาดป้ายเส้น สีอย่างอิสระและฉับพลัน เพื่อเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของ
ภาพ ใชก้ระบวนการท่ีแตกต่างและหลากหลายควบคู่กบัไปการแสดงเน้ือหาเร่ืองราว ผลงานในช่วง
น้ียงัคงเป็นเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการหาขอ้มูลและประสบการณ์ท่ีศึกษามา ซ่ึงผลงาน
ดงักล่าวมีจ านวน 10 ช้ิน และจะแบ่งช่วงของการท างานออกเป็นสองระยะ ดงัน้ี 
 ผลงานช่วงแรก ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1-5 ผลงานในช่วงน้ีน าเสนอถึง
เร่ืองราวของบุคคลคนในอิริยาบถต่างๆ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากการถ่ายแบบของนิตยสาร โปสเตอร์ 
ส่ิงส่ิงพิมพต่์างๆ และอินเตอร์เน็ต ส่ือถึงพฤติกรรมการลอกเลียนแบบจากส่ือและค่านิยมทางสังคม
โดยใชคุ้ณลกัษณะของสีเป็นจุดเด่นของผลงานเพื่อส่ืออารมณ์ความรู้สึกและสร้างความหมาย สีท่ีใช้
ท่ีมีความสดจดัสูงและความหลากหลายของวรรณะสีเพื่อใหส้ร้างความสดใสและความโดดเด่น การ
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ใช้สีได้ใช้หลักจิตวิทยามาเป็นส่วนก าหนดแก่การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่ือสารและแทน
ความหมายดา้นเน้ือหาถึงความทนัสมยัและความปรารถนาของมนุษย ์ 
 ผลงานช่วงที่สอง ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 6-10 ผลงานในช่วงน้ีไดใ้ชท้กัษะ
และให้ความส าคญัในกระบวนการระบายสีให้สมจริงมากยิ่งข้ึน โดยมีภาพถ่ายเป็นภาพตน้แบบ 
เน้นรายละเอียดเป็นความส าคญั  เทคนิควิธีการระบาย ฝีแปรง ในส่วนของภาพเหมือนจริงท่ี
แตกต่างและขดัแยง้กบัฝีแปรงส่วนนามธรรม โดยส่วนของภาพเหมือนมีเทคนิควิธีการการระบายท่ี
ประณีตเป็นระเบียบแบบแผน แสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผล กบัส่วนของนามธรรมท่ีเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ฉับพลนั ท่ีแสดงถึงการปลดปล่อยอารมณ์อย่างอิสระ กระบวนการทั้งหมดน้ีน าไปสู่การ
สร้างเน้ือหาเร่ืองราว เกิดเป็นการตีความทางความหมาย ถึงกระนั้น ขา้พเจา้ยงัไดศึ้กษาคน้ควา้หา
ขอ้มูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งไดรั้บค าช้ีแนะ ในการพฒันารูปแบบการสร้างสรรคเ์พื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการแสดงออกใหม้ากข้ึนกวา่เดิมแก่การพฒันาผลงานต่อๆไป 
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ภาพท่ี  14  ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี  1 
 ช่ือผลงาน  By the way 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   140 x 160  cm. 
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ภาพท่ี  15  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  2 
 ช่ือผลงาน  Fresh 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   140 x 160 cm. 
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ภาพท่ี  16  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  3 
 ช่ือผลงาน  Trend No.1 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   145 x 145 cm. 
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ภาพท่ี  17  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  4 
 ช่ือผลงาน  Trend No.2 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   145 x 145 cm. 
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ภาพท่ี  18  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  5 
 ช่ือผลงาน  Her 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   69 x 79 cm. 
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ภาพท่ี  19  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  6 
 ช่ือผลงาน  Woman in City No.1 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   100 x 100 cm. 
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ภาพท่ี  20  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 
 ช่ือผลงาน  Woman in City No.2 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   100 x 100 cm. 
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ภาพท่ี  21  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  8 
 ช่ือผลงาน  Woman in City No.3 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   100 x 100 cm. 
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ภาพท่ี  22  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  9 
 ช่ือผลงาน  Youth 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   113 x 170 cm. 
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ภาพท่ี  23  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  10 
 ช่ือผลงาน  At the pool 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   138 x 200 cm. 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 ผลงานว ิทยานิพนธ์  ชิ ้นที ่ 1-2 ผลงานสองชิ้น น้ีได ้พฒันา เ นื้อหาและรูป
แบบต่อเนื่องจากผลงานช่วงระยะที่สองของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชื้นที่ 9-10 โดย
กระบวนการทางจิตรกรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย ถูกน าเสนอและรับใชใ้นการเช่ือมโยงเน้ือหาทาง
จิตวิทยา มานุษยวิทยา ในโลกสังคมปัจจุบนั ถ่ายทอดเร่ืองราวของพฤติกรรมมนุษยผ์่านความไร้
สาระของสัพเพเหระประจ าวนั มีเทคนิควธีิการสองส่วนหลกั ท่ีเป็นตวัสร้างเน้ือหา ดงัน้ี  
 ส่วนของรูปธรรม เป็นส่วนของภาพเหมือนจริงท่ีมีเทคนิควิธีการการระบายท่ีประณีต
เป็นระเบียบแบบแผน แสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผล และเป็นความจริงเชิงประจกัษ ์โดยมีภาพถ่าย
เป็นภาพตน้แบบ เน้นรายละเอียด น ้ าหนกัอ่อนแก่ แสงเงา และความสมจริงเป็นความส าคญั ซ่ึง
ขา้พเจา้ไดใ้ชส่้วนของรูปธรรมสร้างสารขั้นตน้แก่การส่ือความหมาย ผูดู้สามารถรับรู้และเขา้ใจได้
ง่าย ส่วนน้ีเป็นส่วนหลกัแก่การตีความร่วมกบัส่วนของนามธรรมถดัต่อไป  
 ส่วนของนามธรรม เป็นการสร้างพื้นท่ีทางความรู้สึก ท่ีให้การรับรู้ทางอารมณ์แตกต่าง
ไปจากส่วนของรูปธรรม เป็นส่วนท่ีเกิดจากการใชท้ศันธาตุ โดยการปาดป้ายเส้นและสีอยา่งรวดเร็ว 
ฉับพลนั แสดงถึงการปลดปล่อยอารมณ์อย่างอิสระ เป็นส่วนท่ีประสานกนัแก่ส่วนของรูปธรรม
และท่ีวา่ง มีทั้งนามธรรมท่ีแสดงออกดว้ยฝีแปรงท่ีโดดเด่นและรุนแรง อีกทั้งส่วนท่ีไม่แสดงตวัและ
ปรากฏอยา่งโจ่งแจง้ แต่กลบัแสดงตวัโดยลอ้ไปกบัสัดส่วนกฎเกณฑท์างความเป็นจริงของรูปธรรม  
 การต่อรองของภาษาจิตรกรรมทั้ งสองส่วนได้สร้างปฏิสัมพันธ์ทางนัยยะและ
ความหมายของภาพ ภาษาทางนามธรรมไดข้บัเนน้ความงามและความโดดเด่นทางรูปธรรมยิ่งข้ึน 
อีกทางหน่ึงภาษาทางรูปธรรมก็ยงัค ้าจุลและตอ้งย  ้าตวัตนของอารมณ์ความรู้สึกไดเ้ป็นอยา่งดี อน่ึง
ถึงการใชเ้หตุผลและอารมณ์เป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั การสร้างสมดุลในชีวิตประจ าวนัอาจเกิด
จากการต่อรองระหวา่งพื้นท่ีอิสระและกฎระเบียบ สาระและความไร้สาระอาจเป็นเส้นทางของการ
หล่อเล้ียงและสร้างความสมดุลใหแ้ก่ชีวติอยา่งความสุข ดัง่การสร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดข้ึนกบั
ผลงาน  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 ผลงานช้ินน้ีไดพ้ฒันาและผสมผสานสีลงไปในส่วนของ
นามธรรม ท่ีมีความสดใสและความหลากหลายของวรรณะ โดยมีหลกัในการใชสี้จากการออกแบบ
ส่ือส่ิงพิมพ์และสีกับจิตวิทยา ลงบนพื้นท่ีส่วนของรูปธรรมท่ีมีลักษณะการลงสีเอกรงค ์
(Momochrome) มีลกัษณะคลา้ยกบัเทคนิคการตดัแปะของกระดาษ (Collage) ช่วยเสริมความโดด
เด่นและน่าสนใจของผลงาน อีกทั้ งยงัช่วยสร้างเร่ืองราวท่ีสามารถอนุมานถึงพฤติกรรมและ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนัของมนุษยอี์กดว้ย  
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 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4-9 ผลงานทั้งหกช้ินน้ีได้เพิ่มภาพวตัถุส่ิงของมาเป็น
องค์ประกอบร่วมกบัภาพบุคคล วตัถุเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์และเร่ืองราวพฤติกรรมการ
ใชชี้วติของมนุษย ์โดยวตัถุท่ีน ามาใชน้ั้นเป็นวตัถุท่ีพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั ทั้งของอุปโภคและ
บริโภค และวตัถุท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบักิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผูช้มสามารถปะติดปะต่อเน้ือหา
ร่วมกบัองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของภาพ น าไปสู่ความชดัเจนของแนวความคิดไดอ้ย่างมากท่ีสุด 
และในผลงานทั้งหกช้ินน้ีไดใ้ชสี้เอกรงค์ (Momochrome) สลบักนัการใชสี้ตามความเป็นจริง เพื่อ
สร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัผลงานแต่ละช้ินนั้นๆ 

 
 
 
 
 



44 

 
 
ภาพท่ี  24  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  1 
 ช่ือผลงาน   Youth No.2 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด  113 x 170 cm. 
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ภาพท่ี  25  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  2 
 ช่ือผลงาน  Sunday ! 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด  160 x 200 cm. 
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ภาพท่ี  26  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  3 
 ช่ือผลงาน  Back in black 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   160 x 200 cm. 
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ภาพท่ี  27  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  4 
 ช่ือผลงาน  Parking lot 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   138 x 200 cm. 
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ภาพท่ี  28   ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  5 
 ช่ือผลงาน  Take a nap No.1 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   139 x 200 cm. 
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ภาพท่ี  29 ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  6 
 ช่ือผลงาน  Stare into space 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   122 x 152 cm. 
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ภาพท่ี  30   ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  7 
 ช่ือผลงาน  The trifles of life 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   122 x 150 cm. 
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ภาพท่ี 31   ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  8 
 ช่ือผลงาน  Take a nap No.2 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   122 x 152 cm. 
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ภาพท่ี 32   ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  9 
 ช่ือผลงาน  Focus ! 
 เทคนิค   สีน ้ามนับนผา้ใบ 
 ขนาด   112 x 150 cm. 
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ปัญหาและวธีิการแก้ไข 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เป็นการสร้างผลงานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดมี้การพฒันา
และปรับปรุงเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีตรงตามแนวความคิด จินตนาการ และการแสดงออกของอารมณ์
ความรู้สึกให้ได้มากท่ีสุด จึงเกิดปัญหาต่างๆ ในระหว่างการสร้าสรรค์งผลงาน รูปแบบ เทคนิค
วธีิการ ซ่ึงสามารถสรุปปัญหาต่างๆ และวธีิการแกไ้ขดงัน้ี  

 ปัญหาทางดา้นเทคนิควิธีการ เกิดจากกระบวนการทางจิตรกรรมท่ีสลบัซบัซ้อน และมี
ความแตกต่างกนัมาก การสร้างรูปทรงและการแสดงออกระหวา่งรูปแบบรูปธรรมและนามธรรม 
เกิดเป็นปัญหาระหว่างการปะทะของรูปทรงและฝีแปรงท่ีแสดงออก ทั้งความเหมือนจริงท่ีแสดง
รายละเอียดของภาพบุคคลและวตัถุ จากการเขียนอยา่งประณีตและเป็นระเบียบแบบแผน อีกส่วน
คือการใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างอิสระของฝีแปรงท่ีรวดเร็ว ฉับพลนั ในการปะทะกนัของความ
แตกต่างน้ี ยากต่อการสร้างความกลมกลืนให้เป็นเอกภาพ ขา้พเจา้จดัการและแกปั้ญหาดว้ยการใช้
เส้นและสี รวมถึงทศันธาตุต่างๆ ปาดป้ายให้ลอ้ไปกบัรูปทรงของกฎเกณฑ์ทางความเป็นจริงของ
รูปแบบรูปธรรรม  เพื่อเป็นตวัประสานและเป็นจุดก่ึงกลางของความเช่ือมโยงรูปแบบในความ
แตกต่างน้ีเขา้ไวด้ว้ยกนั ต่อการสร้างเอกภาพและความลงตวัท่ีสมบูรณ์ถึงอยา่งท่ีสุด   

 ปัญหาทางด้านการแสดงออกทางความหมาย ในความแตกต่างทางด้านรูปแบบและ
กระบวนการทางจิตรกรรมน้ี ท าให้เกิดค าถามต่อนัยยะและความหมายของภาพตามมา ซ่ึงการ
ส่ือสารความหมายนั้นยากแก่การเขา้ใจ ขา้พเจ้าได้ใช้หลกัการทางจิตวิทยามาเป็นขอ้มูลในการ
จดัการต่อปัญหา ทั้งทางดา้นทศันศิลป์และความหมายทางดา้นรูปทรง วตัถุท่ีเป็นส่ือร่วมกบับุคคล
ในกิจกรรมต่างๆ การใช้วตัถุเป็นส่ือทางสัญญะและเป็นสัญลกัษณ์ การใช้สีทางจิตวิทยาและการ
ออกแบบมาเป็นตวัผสานและสร้างความหมายทางดา้นเน้ือหาท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

การแก้ปัญหาต่างๆ มีการทดลอ และศึกษา เพื่อให้เกิดความลงตวัในขั้นตอนของการ
ท างาน การแสดงออกทางอารมณ์ จนน าไปสู่การพฒันาผลงานและหาทางออกของกระบวนการทาง
จิตรกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัต่อๆ ไป  
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บทที ่5 
บทสรุป 

 
 การจดัท าวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “สัพเพเหระและความสมดุลแห่งชีวิต” เป็นการ

น าเสนอความคิด ความรู้สึกท่ีขา้พเจา้ได้รับจากสัพเพเหระในชีวิตประจ าวนัของขา้พเจา้และผูค้น

รอบขา้ง ท่ีต่างด าเนินชีวติภายใตร้ะบบความเช่ือ ค่านิยม กระแสสังคม ทุกส่ิงลว้นส่งผลไม่ทางตรง

ก็ทางออ้มต่อทศันคติและพฤติกรรม แต่ถึงกระนั้น การท่ีเราตอ้งตดัสินใจหรือกระท าส่ิงต่างๆ ไม่วา่

จะเป็นส่ิงมีสาระและไร้สาระ อาจพาตวัเราให้ตั้งค  าถามกบัคุณค่าและความหมายของชีวิต จากการ

ค้นควา้ศึกษาในสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์น้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่า พฤติกรรมท่ีไร้สาระและเหตุผลใน

สัพเพเหระประจ าวนั อาจเป็นปัจจยัและค าตอบท่ีดีท่ีสุดตวัหน่ึงในการสร้างความสมดุล ความ

สมบูรณ์ของชีวิตก็เป็นได้ ท่ียิ่งใหญ่กว่านั้นอาจเป็นส่ิงท่ีสามารถลอ้เล้ียงชีวิตเราให้มีความสุขใน

ทุกๆ ขณะได ้   

 จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ตั้งแต่เร่ิมคน้หาขอ้มูลจนส าเร็จลุล่วง 

ทั้งหมดเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ในการสร้างสรรค์ของขา้พเจา้ท่ีจะพฒันาทศันคติและการสร้างสรรค์

ผลงานให้ดียิ่งข้ึน ด้วยความมุ่งหวงัว่าจะก่อให้เกิดผลงานศิลปะท่ีดี มีคุณภาพ และเป็นศิลปินท่ี

สร้างสรรคผ์ลงานสู่สังคมต่อไป 
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