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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก จากผลพวงของ
ววิฒันาการของเทคโนโลยท่ีีรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็วน าไปสู่ การเจริญเติบโตทางดา้นวตัถุท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของผูค้นในสังคม กล่าวคือ การด ารงชีวิตของผูค้นมีความ
สะดวกสบายข้ึนเป็นอย่างมาก ระบบคมนาคม การศึกษา ตลอดจนเร่ืองการอยู่อาศยั อิทธิพลของ
วตัถุเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทครอบคลุมวถีิชีวติของผูค้นในสังคมไปจนหมดส้ิน 

ในขณะท่ีบทบาทของวตัถุเทคโนโลยีไดพ้ฒันาดา้นระบบเศรษฐกิจมีการขยายตวั และ
พฒันาอุตสาหกรรมไปอย่างรวดเร็ว ส่ิงเหล่าน้ีกลบัท าให้สภาพจิตใจของผูค้นในสังคมเส่ือมถอย 
เกิดภาวะเครียด และอยู่ในภาวะวิกฤตจากปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีมาพร้อมกบัความเจริญ ความ
รีบเร่ง การแข่งขนั การขยายตวัของเขตเมือง รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลผลกัดนัให้ผูค้น
ในสังคมซึมซบัผลกระทบสู่สภาพจิตใจ อีกทั้งผลกระทบเหล่าน้ียงัสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การแสดงออกของผูค้นไดใ้นระยะต่อมา  

ผูส้ร้างสรรค์เป็นส่วนหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพสังคมปัจจุบัน สืบ
เน่ืองมาจากการยา้ยท่ีอยูอ่าศยัจากต่างจงัหวดัสู่ระบบสังคมเมือง การปรับตวัให้เขา้กบัวิถีชีวิตของ
ผูค้นในชุมชนเป็นวสิัยปกติของมนุษยส์ัมพนัธ์ ผลกระทบท่ีตวัเองไดรั้บไม่เพียงแต่ท าให้พฤติกรรม
การแสดงออกภายนอกเร่ิมมีอาการก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย หวาดระแวง ส่ิงท่ีตามมาคือผลเสียดา้น
จิตใจ แต่อยา่งไรก็ดีผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้ลือกอีกหน่ึงทางออก เพื่อเป็นการบ าบดัส่ิงท่ีตกคา้งอนัรบกวน
ต่อสภาพจิตใจโดยใชศิ้ลปะเพื่อระบายภาวะความกดดนั อารมณ์ความรู้สึกอดัอั้นท่ีมีต่อสังคม เป็น
ผลงานศิลปะสะทอ้นจากจิตใตส้ านึก จิตส านึก และจิตก่ึงส านึก ตามหลกัทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิก
มนัด์ ฟรอยด์ ในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ โดยอาศยัความบนัดาลใจมาจากศิลปะแนวก่ึงนามธรรม 
(Semi Abstract) บนัทึกเช่ือมโยงเร่ืองราวอย่างเสรี (Free Association)  คือผูส้ร้างสรรค์จะคิด
เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และพยายามหาส่ิงเช่ือมโยงไปเร่ือย ๆ  เม่ือนึกส่ิงใดก็เขียนวาดมาทนัที 
โดยไม่ตอ้งเก็บไวใ้นใจภายใต ้แนวความคิดมุมมองท่ีเกิดจากจิตใตส้ านึกอนัไดรั้บผลกระทบมาจาก
สภาพแวดลอ้มในสังคมร่วมสมยั สร้างสรรคจ์ากสภาวะภายในสู่รูปธรรมภายนอก สะทอ้นเร่ืองราว
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ความเป็นไปในสังคมถ่ายทอดผลกระทบของปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยการใช้ตวัเอง
เป็นส่ือกลางส่งความหมาย ให้ขบคิด เพลิดเพลินไปกับจินตนาการอย่างอิสระเสรี ด้วยวิธีการ
สร้างสรรค์แสดงออกอารมณ์ความรู้สึกหลากหลายท่ีพบเจอในวิถีชีวิตก่อเกิดเป็นจินตนาการ ใช้
วิธีการขีดเขียน ปะติด ระบายสี อนัเป็นองคป์ระกอบจากทศันธาตุอย่างตรงไปตรงมาตามเจตนาท่ี
ตรงต่อความรู้สึกมากท่ีสุด ทั้งน้ีรูปทรงท่ีเลือกใช้เป็นตวัละครมาจากรูปทรงคน สัตว ์ส่ิงของ ใน
สังคมราวกับเป็นตวัแทนจากภาพเหตุการณ์ในการด าเนินชีวิต ตัวละครดังกล่าวจึงมีลักษณะ
ผดิเพี้ยนไปจากความเป็นจริงคลา้ยกบัรูปแบบศิลปะเซอร์เรียลิสม์1 (Surrealism) เช่น มีการยืดขยาย
หรือตดัทอน เพื่อแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์แห่งมุมมองจากสภาวะในสังคมท่ีมีความไม่สมบูรณ์ 
ในความสมบูรณ์ ภาพผลงานมีนยัสัญลกัษณ์แฝงสะทอ้นความหมายผสานกนัอยา่งกลมกลืนกนัเป็น
ผลงานศิลปะในลกัษณะส าแดงอารมณ์ (Expressionism) นอกจากการแสดงออกอยา่งฉบัพลนัแลว้ 
อิทธิพลงานศิลปะในแบบอย่างของ นาอีฟ (Naive)2ก็สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของผูว้ิจยัเน่ืองจากภาพ
ผลงานแสดงออกคลา้ยเด็กไร้เดียงสา บริสุทธ์ิ แต่แฝงความลึกลบัซ่อนเร้นใหข้บคิด พิจารณา 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผูส้ร้างสรรค์ไม่ไดเ้ป็นการแสดงออกถึงการวิพากษ์
สังคมแต่อย่างใด หากเป็นเพียงแต่ตอ้งการท่ีจะบ่งบอกถึงความเป็นส่วนหน่ึงจากผลพวงอนัได้

                                                           
1งานจิตรกรรมแขนงหน่ึงซ่ึงมีการพฒันาทั้ งในด้านเทคนิคและกรรมวิธีต่าง ๆ ท่ี

สามารถแสดงส่ิงท่ีสะสมอยู่ในจิตใตส้ านึก ท่ีถูกเก็บกดไวต้อ้งการแสวงหรือบรรลุถึงความจริง
สูงสุดอนัเกิดจากการผสานรวมของความฝันกับความจริงแห่งโลกภายนอก กล่าวคือ ตอ้งการ
แสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดภายในออกมาอยา่งเสรีในทุกรูปแบบ โดยปราศจากการควบคุมใด ๆ
ทั้งส้ิน การสร้างงานจึงเป็นเหมือนการส ารวจส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในตวัมนุษย ์เช่น การละเมอขณะ
หลบั การสร้างวิมานในอากาศขณะท่ีไม่ได้หลบั การเพอ้ การสะสมภาพต่าง ๆไวใ้นส่วนลึกของ
จิตใจกลายเป็นความทรงจ าและความคิด เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวักระตุน้ภาพไร้ส านึกเบ้ืองลึกให้
ไหลตรงเขา้ไปสู่ความส านึก แล้วเปล่ียนความฝันเหล่านั้นให้มีเหตุและผลของความจริงภาพท่ี
เกิดข้ึนในจิตใตส้ านึกจะเตม็ไปดว้ยส่ิงพิสดาร มหศัจรรย ์ลึกลบั ปราศจากเหตุและผล รวมถึงการใช้
วจิารณญาณดา้นศีลธรรม 

2ลทัธินาอีฟหรือแนฟว ์(Naive) เป็นลทัธิท่ีแสดงออกทางศิลปะแบบขาดหลกัวิชาใน
เชิงช่าง แต่เต็มไปดว้ยความตั้งใจท่ีจะวาดให้เหมือนจริงมากท่ีสุด เน้ือหาเร่ืองราวลว้นสะทอ้นให้
เห็นภาพธรรมชาติท่ีถูกดดัแปลงไปตามความตอ้งการของจิตรกร มีลกัษณะและรูปแบบเฉพาะตน 
เนน้อารมณ์ความรู้สึกต่อวถีิแห่งธรรมชาติ มีรายละเอียดในภาพมาก ผลงานแบบนาอีฟจึงดูคลา้ยกบั
งานของเด็ก 
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ประสบจากวถีิชีวติในสังคมท่ีรีบเร่ง ระบายออกจากส่ิงท่ีอดัอั้นภายในจิตใจถ่ายทอดเป็นรูปธรรมท่ี
ผูช้มจะสามารถมองเห็นเขา้สู่ส่วนลึกในจิตใจของผูส้ร้างสรรคไ์ม่มากก็นอ้ย ทั้งน้ีเกิดจากความเช่ือ
ท่ีวา่ผูส้ร้างสรรคไ์ม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวท่ีไดรั้บผลกระทบต่อสุขภาพจิต เหตุเพราะมนุษยทุ์กคนต่างมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ไม่ว่าหน้าท่ี ความรับผิดชอบ หรือปัจจยัใดๆ  ก็ตามจึงไม่แปลกท่ีผูค้น
ต่างดูดกลืนรับเอาความรู้สึกของกนัและกนัเอาไวเ้พียงเพราะส่ิงเหล่าน้ีช่วยท าให้มนุษยด์ ารงอาศยั
อยู่ร่วมกนัได้ดว้ยการแบ่งปันความรู้สึกร่วมกนัแน่นอนว่ามีทั้งดีและเลว จะเป็นการกระท าหรือ
อะไรก็ตามแต่ทุกคนย่อมมีส่วนรับมาเท่าๆ กนั แต่หากส่ิงหน่ึงท่ีเราต่างรับมานั้นตอ้งรับมาอย่าง
พิจารณา วิเคราะห์ถึงเหตุและผลอย่างพอดี ทางแก้ไขจากปัญหาไม่ว่าอะไรก็ตามย่อมมีทางออก
เสมอ 

 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาและคน้หาหลกัการเช่ือมโยงเสรีของจิตใตส้ านึกตามทฤษฎีจิตวทิยา 
2. เพื่อสร้างสุนทรียภาพทางศิลปะ ถ่ายทอดอารมณ์โดยวิธีการแสดงออกทางศิลปะใน

รูปแบบก่ึงนามธรรม (Semi-Abstract) 
3. เพื่อถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมในลกัษณะเชิงส าแดงอารมณ์ (Expression) สะทอ้น

อารมณ์ความรู้สึกท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มในสังคม 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
ศึกษาและบนัทึกเร่ืองราวถึงผลกระทบท่ีตวัผูส้ร้างสรรค์ไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มใน

สังคมโดยมีเน้ือหาเก่ียวกับกระบวนระบายออกของสภาวะท่ีตกค้างภายในจิตใจ ณ ขณะนั้น 
น าเสนอในรูปแบบของผลงานศิลปะบ าบดัโดยหยบิยมืทฎษฎีแนวคิดเช่ือมโยงเสรีตามหลกัจิตวิทยา
มาปรับใชผ้สมผสานร่วมกบัจินตนาการ เพื่อน าเสนออีกหน่ึงรูปแบบของทางออกโดยเร่ิมแกไ้ขจาก
ตนเองสู่สังคม ทั้งน้ีช่วยเสริมสร้างและพฒันาประสิทธิภาพความฉลาดทางอารมณ์อีกรูปแบบหน่ึง 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตทางเนือ้หา 
น าเสนอผลงานศิลปะเชิงส าแดงอารมณ์ (Expressionism) จากจิตใต้ส านึกของผู ้

สร้างสรรค์เป็นการบนัทึกสภาวะของส่ิงตกคา้งขา้งในจิตใจ ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีมาจากเร่ืองราว
สะเทือนใจท่ามกลางความขบัเคล่ือนในสังคมปัจจุบนั ถ่ายทอดสภาวะอารมณ์ ณ ขณะนั้น มาเก็บ
เก่ียวและร้อยเรียงผา่นการผสมผสานธาตุทางทศันศิลป์เป็นรูปแบบผลงานจิตรกรรม เพื่อตอบสนอง
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ในการพฒันาอารมณ์ต่อตนเอง อีกทั้งก่อใหเ้กิดประโยชน์ดา้นสมาธิ จินตนาการอนัเป็นปัจจยัส าคญั
หลกัในการสร้างสรรค ์และพฒันาผลงานศิลปะใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนสืบไป 

ขอบเขตทางด้านรูปแบบ 
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบงาน 2 มิติ โดยสอดแทรกนยัสัญลกัษณ์ไวก้บั

เหตุการณ์ของตวัละคร ผ่านมุมมองจากภาพสะทอ้นภายใตจิ้ตใตส้ านึกจากผลกระทบท่ีไดรั้บจาก
สังคมในปัจจุบนั 

ขอบเขตทางด้านเทคนิค 
สร้างสรรคผ์ลงานเป็นจิตรกรรมเทคนิคผสม 2 มิติ 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. ขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้ม บนัทึกเร่ืองราวผ่านความทรงจ า เก็บรายละเอียดขอ้มูลท่ี

สะเทือนใจ ประสบการณ์ รู้ เห็น สัมผสั จากการด าเนินชีวิตในแต่ละวนัท่ีพบเจอเหตุการณ์ต่างๆ 
บนัทึกขีดเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดจ าภาพเหตุการณ์ดว้ยความรู้สึก 

2. ขอ้มูลเชิงวิชาการ ศึกษาจากเอกสารอา้งอิงจากห้องสมุด เพื่อเน้นย  ้าถึงท่ีมาท่ีไปใน
ทั้งความหมายของสัญลกัษณ์ และศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อา้งอิงเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อใชเ้ป็นเหตุเป็นผลท่ีไม่เป็นเพียงแต่อารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น เพื่อผลลพัธ์
ท่ีแสดงถ่ายทอดเป็นผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. ท  าสมาธิ นึกถึงภาพเหตุการณ์ท่ีสะเทือนอารมณ์ในความทรงจ า ถ่ายทอดเป็นโดยสี
น ้าบนผา้ใบท่ีเตรียมไว ้สะบดัทีแปรงเล็กใหญ่ตามภาวะปลดปล่อยอารมณ์ขั้นแรกเร่ิม 

2. แตม้เติมชุดสีตามบรรยากาศจากการท าร่องรอยให้เกิดคราบปรากฏหลงัจากนั้น
พิจารณาสังเกตมองจากร่องรอยท่ีเกิด ร่างเส้นผสมผสานกบัจินตนาการเช่ือมโยงต่อไปเร่ือยๆจนเกิด
รูปทรง 

3. ร่างรูปทรงท่ีเกิดจากเส้นจินตนาการควบคู่ถึงความเป็นไปได้ในส่ิงท่ีมองเห็น 
ตีความจากประสบการณ์พร้อมทั้งวางองคป์ระกอบ ณ ขณะเดียวกนั 

 
 
 
 



5 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้าวจัิย 
 กรอบไม ้     ปากกาสี, ดินสอไม ้
 ผา้ใบแคนวาส     กระดาษ 
 สีน ้ามนั      กาว 
 สีอะคริลิค     พูก่นั  

สีชอร์คน ้ามนั     ดินสอแรงเงา, เครยอน 
 สีโปสเตอร์     น ้ามนัสน 
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บทที ่2 
แรงบันดาลใจและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 

 
ทศันะของอองรี มาตีสส์ (Henri Matisse, ค.ศ. 1869-1954) ไดก้ล่าวไวใ้นเม่ือปี ค.ศ. 

1908 ว่า “ผมฝันถึงศิลปะแห่งความสมดุล แห่งความบริสุทธ์ิ และแห่งความเงียบสงบ อิสระจาก
ส่ิงรบกวน และเร่ืองราวท่ีเคร่งเครียด (ศิลปะ) ควรจะเป็นส่ิงท่ีผ่อนคลายทางจิตใจ ทั้งส าหรับนกั
ธุรกิจและคนท างานทัว่ไป ท่ีช่วยประโลมใจเป็นเสมือนบางอยา่งท่ีคลา้ยกบัเกา้อ้ีนวมท่ีช่วยบรรเทา
ความตึงเครียดทางจิตใจและความเม่ือยลา้ทางร่างกาย”1   

เกา้อ้ีนวมและศิลปะถูกน ามาเปรียบเทียบในวลีอมัตะของมาตีสส์ ศิลปินชาวฝร่ังเศสผู ้
เป็นจิตรกร ประติมากร นกัคิด นกัออกแบบ ขา้พเจา้เห็นพอ้งดว้ยกบัประโยควลีอุปมาของศิลปินผูน้ี้
เพราะวา่หากจะพดูถึงค าวา่ “นวม” เป็นอะไรท่ีหมายถึงส่ิงท่ีมีของอ่อนนุ่มอยูข่า้งในเพื่อป้องกนัการ
เสียดสี การกดดนั การกระทบกระทัง่เป็นตน้ ยิ่งน ามารวมกบัค าวา่เกา้อ้ีกลายเป็น “เกา้อ้ีนวม” ดว้ย
แล้วยิ่งดีไม่น้อยเพราะเราสามารถเอนกายประทบัตวัลง “นวม” ท่ีว่าโดยไร้ความกงัวลหรือ
แมก้ระทัง่วางแอกภาระอนัหนกัหน่วงนั้นทิ้งไวก้บันวมนั้น 

ศิลปะท่ีกลายมาเป็นเกา้อ้ีนวมน้ีคงเป็นอะไรท่ีวิเศษไม่น้อยส าหรับทุกเพศทุกวยั ส่ิง
ส าคญัคือ การผอ่นคลาย ปลดเปล้ืองอารมณ์ ความรู้สึกเจ็บปวดจากบาดแผลทางใจระบายออกมา
เป็นศิลปะเป็นตวัตนคนคนนั้น ผลงานศิลปะท่ีดีสามารถท าให้ช่วยจรรโลงยกระดบัจิตใจให้สูงข้ึน
ด าเนินการพฒันาสู่การพิจารณาตวัเอง ก่อเกิดสมาธิและเหตุและผล เสมือนเป็นการท าความเขา้ใจ
กบัตวัเองวเิคราะห์จากปัญหาสู่สุนทรียภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป 
การลงมือท าเกา้อ้ีนวม (ศิลปะ) ซักช้ินส่วนประกอบหลกัส าคญัคงไม่ใชจิ้ตใจท่ีแห้งเหือดส าหรับ
เลือกใช้เป็นวสัดุหลกัในการข้ึนโครงสร้างเก้าอ้ีขณะเดียวกนันวมท่ีตอ้งบุยึดติดกนันั้นก็ตอ้งเป็น
วสัดุชั้นดีไม่ท าใหผู้พ้กัผอ่นรู้สึกแยห่นกัไปกวา่เดิม กล่าวคือความส าคญัของวสัดุท่ีวา่นั้นตอ้งมาจาก
การใส่ใจ ศรัทธา ความเช่ือวา่ศิลปะท่ีจะสร้างสรรคอ์อกมานั้นตอ้งหลอมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั
เจา้ของผลงานซ่ึงไม่เก่ียวกบัวา่สภาวะจิตใจตอนนั้นเป็นอยา่งไร ความจริงใจไร้เสแสร้งจะกระท าให ้

                                                           
1อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและการสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง. (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 92. 
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ผลผลิตอย่างมาเองอย่างอตัโนมติัและงดงาม ถึงตรงน้ีตรงกับส านวนค ากล่าวของ
ศิลปินเอกอยา่ง แจค๊สัน พอลล็อค ศิลปินเอกแห่งยคุเอก็ซ์เพรสชัน่นิสมว์า่ “จิตรกรท่ีดีทุกคนวาดส่ิง
ท่ีเขาเป็น”2 

ส าหรับผูส้ร้างสรรคก์ารสร้างสรรคเ์กา้อ้ีนวมให้กลายเป็นชุดผลงานวิทยานิพนธ์น้ีเป็น
อะไรท่ีผอ่นคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลินกระนั้นก็ไม่ลืมใหค้วามส าคญัในการส ารวจตวัเอง  

 
อทิธิพลจากส่ิงแวดล้อมทีส่่งผลต่องานศิลปกรรม 

สภาวการณ์ของสังคมไม่รีรอให้เรารับการเปล่ียนแปลงไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน
ท่ามกลางวิกฤตปัญหา เศรษฐกิจในสังคมท่ีซุกซ่อนในทุกอณูหมู่เหล่า เราตอ้งยอมรับก่อนวา่ก าลงั
เผชิญหนา้อยูก่บัการเปล่ียนแปลงของโลกอยูเ่สมอ วฒันธรรม เทคโนโลยี หรือแมแ้ต่ภาษาและการ
ส่ือสารมีการเปล่ียนแปรผนัอยูต่ลอดทุกวินาที ท่ามกลางความสับสนวุน่วายเหล่าน้ีมนุษยต่์างคิดหา
วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ ท่ีเข้ามาในชีวิตประจ าวนัด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันออกไปเพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิตหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัญชาตญาณแห่งการป้องกนัตวัเองเม่ือเผชิญกับบท
ทดสอบอันหลายหลาก ด้วยความเร่งรีบกดดันให้ทุกชีวิตต้องต่อสู้เตรียมพร้อมรับมือในการ
แกปั้ญหาในแต่ละคร้ังจึงไม่แปลกใจท่ีทุกคนตอ้งประสบพบเจบเจอกบัสภาวะความเครียดท่ีมาจาก
ผลพวงแห่งยคุสมยัท่ีแปรเปล่ียนใหปั้จเจกชนอยูภ่ายใตก้รอบของระบบทางสังคมทั้งยงัถูกออกแบบ
ใหม้นุษยอ์าศยัอยูภ่ายใตก้ารครอบง าอิทธิพลหรือกรอบความเช่ืออะไรก็ตามแต่ท่ีเคยไดย้ินกนัมาแต่
บรรพกาล 

ขา้พเจา้เป็นบุคคลหน่ึงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือจากรากเหงา้วฒันธรรมท่ีถ่ายทอด
ส่งผา่นรับต่อกนัมาหรือแมแ้ต่ถูกตั้งความคาดหวงัจากตวับุคคลหรือองคก์ร ใหต้อ้งจ านนและปฎิบติั
ตามกฎเกณฑ์กติกาของสังคมอย่างปฎิเสธไดย้าก ท่ามกลางอิทธิพลท่ีครอบง าสืบต่อกนัมาหลาย
ทอดน้ี ความสับสนจึงปรากฎข้ึน ความสับสนท่ีวา่น้ีหมายถึง ความคิดตั้งค  าถามกบัเหตุผลถึง สัจจะ 
ท่ีดูคลา้ยจะยอ้นแยง้กนัไปมาในหลกัปฏิบติั ค  าสอน ซ่ึงนั้นครอบคลุมไปถึงการด าเนินชีวิตของแต่
ละบุคคลดว้ย สาเหตุหลกัคือการไม่เขา้ใจและสับสน เหตุวา่บางคร้ังค าถามต่างๆ มากมายระหวา่ง
ความจริง ความดี ความงาม ฝุดข้ึนมาและก็มลายหายไปอยา่งรวดเร็วเป็นเช่นน้ีแลว้คนเรามกัจะใช้
สัญชาติญาณเดิมออกมากลบเกล่ือนปล่อยชีวิตให้พลัดหลงไปกับกระแสหลักทางสังคม การ
ตระหนกัถึงความไม่เขา้ใจในส่ิงต่างๆ รอบตวัน้ีท าให้ขา้พเจา้เร่ิมสังเกตถึงความสัมพนัธ์ต่อตนเอง

                                                           
2 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและการสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง. (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 99. 
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และผูอ่ื้น ในท่ีสุดเร่ิมเขา้ใจในระดบัท่ีวา่มนุษยทุ์กคนนั้นมีความทุกขเ์ป็นของตวัเอง และยิ่งน่าเศร้า
ใจไปกวา่นั้นท่ีทุกคนถูกครอบง าดว้ยกระแสของระบบสังคมให้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัค าสอนต่างๆ 
ไม่วา่จะเป็นศาสนา โรงเรียน ครอบครัว ฯลฯ จนหลงลืมอิสรภาพในตวัเอง  

 ในฐานะผูส้ร้างสรรคเ์ร่ืองราวท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี เป็นทั้งจุดเร่ิมตน้และแรงบนัดาลใจ
ในการท างานศิลปะเพื่อคน้หาอิสระต่อตนเอง ดงันั้นภาพผลงานจิตรกรรมในวิทยานิพนธ์น้ีจึง
น าเสนอในลกัษณะท่ีรู้สึกไดถึ้งความผอ่นคลายแมใ้นดา้นรูปแบบหรือเน้ือหาในผลงานแต่ละช้ินจะ
แฝงนยัสัญลกัษณ์ท่ีตรงกนัขา้มแต่ผูส้ร้างสรรคไ์ดผ้กูเช่ือมไวด้ว้ยกนัระหวา่งธรรมชาติของจิตใจท่ี
เบาสบายและภาวะประสบตรงจากส่ิงแวดลอ้มประจ าวนัอยา่งไม่แยกจากกนัไปได ้ณ ขณะนั้น  

 
ทฤษฎด้ีานการรับรู้ของมนุษย์  

นกัจิตวทิยากลุ่มเกสตลัท ์(Gestalt Psychology) ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้และ
พบวา่มนุษยมี์แนวโนม้ในการจดัส่ิงท่ีรับรู้เป็นหมวดหมู่โดยอาศยัหลกัการ ( จ าเนียร ช่วงโชติ และ 
คณะ 2515 : 106-110)4 

เติมศกัด์ิ คทวณิช (2546) ไดนิ้ยามความหมายของการรับรู้ หมายถึงกระบวนการใน
การแปลความหมายท่ีเกิดข้ึนภายหลงัร่างกายรับสัมผสัจากส่ิงเร้า ซ่ึงการรับรู้เป็นพื้นฐานของการ
เรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคล และในการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ ของบุคคลจะข้ึนอยู่กบัการรับรู้
สภาพแวดลอ้มและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพแวดลอ้มนั้น 

1. กระบวนการรับรู้ (Perception Processing) 
การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดต่อเน่ืองจากการรู้สึก เม่ือประสาทรับความรู้สึกไดรั้บ

การกระตุน้จะส่งผา่นขอ้มูลนั้นไปยงัระบบประสาทท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการแปลความ ในส่วนน้ีอาจ
มีประสบการณ์หรือความรู้เดิมในส่วนของความจ าของมาดว้ย3  

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิ แสดงกระบวนการรับรู้ 
ท่ีมา: สุวรี ศิวะแพทย.์ จิตวทิยาทัว่ไป. (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์), 2549. 

                                                           
3 สุวรี ศิวะแพทย.์ จิตวทิยาทั่วไป. (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์), 2549. 

ส่ิงเร้า 
อวยัวะรับ
ความรู้สึก 

ระบบประสาท + 
ประสบการณ์เดิม
หรือการตีความ 

การรับรู้ 
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การรับรู้ของบุคคลเกิดจากการเห็นถึง 75 เปอร์เซนต์ รองลงมาคือการได้ยิน 13 
เปอร์เซนต ์การสัมผสั 6 เปอร์เซนต ์การรับกล่ิน 3 เปอร์เซนต ์และการรับรส 3 เปอร์เซนต ์(Gestalt, 
1992) จากสัดส่วนการรับรู้ของบุคคล จะเห็นไดว้่าการรับรู้ของบุคคลส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการ
มองเห็น จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการออกแบบส่ือโฆษณา รวมถึงส่ือระบบ
อินเตอร์เฟสบนระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการตอบโตก้บัมนุษย ์ซ่ึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการ
ออกแบบใหม้นุษยส์ามารถรับรู้และตีความหมายของส่ิงท่ีรับรู้นั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง4 

นอกจากน้ีกรณีศึกษาทางการแพทยน์ั้นไดน้ าไปศึกษาวิเคราะห์การพยาบาลผูป่้วยท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกบัระบบประสาท ภาวะการรู้สึกตวัของผูป่้วยอนัประกอบดว้ยสองส่วนคือ การต่ืนตวั 
(alertness) และการส านึกรู้ (awareness) สามารถน าไปใช้ในการแบ่งวดัระดับความรู้สึกตัว
เฉียบพลนัของผูป่้วยไดห้ลายระดบั เช่น งุนงง (Clouding of Consciousness) คือผูป่้วยจะมีระดบั
ความรู้สึกตวัดี แต่ความส านึกรู้ และความคิดผดิปกติเล็กนอ้ย เช่น ขาดสมาธิ ต่ืนเตน้ ตกใจง่าย รับรู้
ชา้ พดูพอรู้เร่ืองแต่ชา้ และระดบั คลัง่เสียสติ (Delirium) ระดบัความรู้สึกตวัดี แต่สูญเสียการควบคุม
ความคิด และอารมณ์ได้5 

จากการศึกษาขอ้มูลวจิยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีพุ่งประเด็นให้เห็นถึงกระบวนการรับรู้และ
บอกความหมายว่ามีความส าคญัมากเช่นไรเป็นประโยชน์อย่างไรทั้งการแพทยก์็ดีส่วนในด้าน
ศิลปกรรมของผูส้ร้างสรรค์มีความสนใจในแนวคิดทางดา้นจิตวิเคราะห์ ( The Psychoanalysis 
Approach ) จากทฤษฎีท่ีก าลงัจะกล่าวต่อไปน้ีผูส้ร้างสรรค์ไดห้ยิบยืมหลกัคิดมาเช่ือมโยงเขา้กบั
เน้ือหาของผลงานเพื่อถ่ายทอดให้เกิดเป็นการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะตนผสมผสานระหว่าง
สุนทรียภาพและสภาวะการณ์ของสังคม 

2. ทฤษฎีการรับรู้ทางจิตรกรรม (Perception Theory in Painting) มีองคป์ระกอบท่ี
ถือเป็นปัจจยัในการรับรู้ ดงัน้ี 

2.1 องค์ประกอบของการมองเห็น (The Visual Element) 

                                                           
4 วรรณิดา กล่ินดี, “การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือของระบบ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2551), 
8  

5 Health Care Thai, การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท, เขา้ถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.healthcarethai.com/ผูป่้วยระบบประสาท 
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เป็นองคป์ระกอบในงานศิลปะท่ีเรามองเห็นไดแ้ก่ เส้น สี แสง เงา พื้นผิว ซ่ึงลว้น
เกิดจากการสร้างสรรคด์ว้ยวสัดุ เช่น สีน ้า สีน ้ามนั ดินสอ ปากกา ฯลฯ 

2.2 การออกแบบ (Design) 
เป็นการประสานองคป์ระกอบของการมองเห็น เพื่อก่อใหเ้กิดความสมดุล เอกภาพ 

จงัหวะลีลาท่ีเหมาะสมลงตวั และเป็นกระบวนการคิดในการจดัวางเพื่อตอ้งการให้ผลงานจิตรกรรม
สามารถส่ือส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการ 

2.3 ศิลปวตัถุ (The Art Object) 
วตัถุท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นวตัถุท่ีท าให้เกิดเส้น สี รูปทรง พื้นผิว

ในทางจิตกรรม เช่น สีชนิดต่างๆ และระนาบรองรับ เช่น สีน ้ามนับนผา้ใบ สีน ้าบนกระดาษ 
2.4 รูปทรงทีม่องเห็น (Visual Form) 
ภาพรูปทรงท่ีมองเห็นดว้ยตาท่ีจะส่งรหสั (Encoding) ไปยงัสมอง เพื่อการตีความ 

(Interpretation) หรือแปลรหสั (Decoding) 
2.5 การรับรู้ (Perception) 
การตอบสนองอันเกิดจากการมองเห็นรูปทรง เป็นกระบวนการแปลรหัส 

(Decoding) และการสรุป (Conclusion) อนัเกิดจากระบบสมอง ระบบประสาท และความรู้สึกอนั
เกิดจากขอ้มูลจากภาพรูปทรงท่ีมองเห็น 

2.6 ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Experience) 
ประสบการณ์การมองเห็นวตัถุในโอกาสต่างๆ โดยประสบการณ์ซ่ึงจะถูกสรุปเก็บ

ไวใ้นความทรงจ า ดงันั้นพื้นฐานการรับรู้ของคนเกิดจากการผสมผสานระหวา่งประสบการณ์เก่า
และประสบการณ์ใหม่ ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือภาพรูปทรงจาก
ประสบการณ์ใหม่สามารถประสานสอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิม 

2.7 โครงสร้างทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Structure) 
เป็นการรวมและการแยกประสบการณ์การรับรู้ต่างท่ีต่างเวลากนั ซ่ึงจะส่งผลทาง

จิตวิทยา ความรู้สึกท่ีเกิดจากการชมงานศิลปะ และธรรมชาติในการรับรู้สุนทรียภาพจะมีความ
เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์และงานศิลปะนั้น ในเร่ืองท่ีสามารถอธิบายถึงการรับรู้ของทาง
สุนทรียภาพ ความเหมือน ความต่างของภาพท่ีมองเห็นตลอดจนสามารถเขา้ถึงเจตนารมณ์ของ
ศิลปินท่ีถ่ายทอดผา่นผลงานจิตรกรรม6 
                                                           

6 ศศิวมิล สันติราษฎร์ภกัดี. (2546). ทฤษฎขีองการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม. บทความ. 

นครปฐม: ส านกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
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ศิลปะบ าบัดแนวมนุษยปรัชญา 
ขา้พเจา้ไดรั้บรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของศิลปะและจิตวิญญาณนั้นเป็นส่ิงแยก

ออกจากกนัไม่ไดส้ าหรับนกัสร้างสรรคศิ์ลปะ ส่ิงส าคญัคือความจริงท่ีวา่ศิลปะคือความดี มีความ
เพียรและความรักอยู่ในทุกกระบวนการท่ีปรากฎอยู่ในศิลปะทั้งหมด ตั้งแต่การมีความคิดริเร่ิม 
ความฝันจินตนาการ หรือในบางคร้ังภายใตแ้รงกดดนัจากสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่ีผูส้ร้างสรรค์
ประสบอยูน่ั้นก็ถูกแปรเป็นความสวยงามไดท้ั้งรูปธรรมและนามธรรม เป็นการหยัง่ลึกเขา้ถึงการท า
ความเขา้ใจในธรรมชาติกระนั้นก็ส ารวจให้เกียรติแก่ตวัเองดว้ยในคราวนั้นกนั การท่ีรู้จกัรับและ
มอบคืนใหไ้ปแก่สังคมจึงเป็นส่วนส าคญัท่ียกระดบัจิตใจใหถู้กพฒันาสูงยิง่ข้ึนไป 

อนุพนัธ์ุ พฤกษ์พนัธ์ขจี นักศิลปะบ าบดัในแนวมนุษยปรัชญา ไดก้ล่าวว่า “งานของ
มนุษยปรัชญา เป็นงานท่ีวางศิลปะไวบ้นรากฐานของจิตวิญญาณไดอ้ย่างงดงาม วางไวบ้นพื้นฐาน
การแพทยอ์ยา่งมีศิลปะ”7  

ขอ้ความจากบทสัมภาษณ์นิตยสาร GM ฉบบัเดือนเมษายนของอนุพนัธ์ุ ขา้พเจา้รับรู้
ควบคู่กบัการท าความเขา้ใจในทศันะท่ีว่า “ศิลปะเป็นรากฐานของจิตวิญญาณ” ศิลปะท่ีดีควรเร่ิม
จากการส ารวจตวัเองและท าความเขา้ใจระหวา่งตวัเองและส่ิงต่างๆ วา่คิดอยา่งไรกบัส่ิงเหล่านั้นแลว้
น ามาเช่ือมวเิคราะห์กบัตวัเอง ศิลปะท าใหเ้กิดสมาธิความเป็นหน่ึงเดียวกนักบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ท่ีปรากฎท่ีตามองเห็นและมองไม่เห็น 

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะข้ึนมาสักช้ินนั้นหมายถึงการ “น าเสนอใหม่” การน าเสนอ
ไม่เพียงแต่คิดค านึงฝันถึงรูปธรรมท่ีตอ้งการจะถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกนึกคิดภายในเท่านั้น
ศิลปะยงัสามารถช่วยให้จิตรกรเขา้ถึงระดบัจิตวิญญาณผสานกนัเป็นหน่ึงเดียวกนักบัจินตนาการ
และจิตใจ เป็นการท าความเขา้ใจตวัเอง เม่ือเขา้ใจตวัเองการคน้พบส่ิงต่างๆ ก็จะถูกเปิดออกอยา่ง
อิสระ ความงดงามท่ีตามมานั้นคือความดีในส่ิงท่ีท า 

 
ศิลปะเอก็ซ์เพรสช่ันนิสม์ 

ช่วงยุคสงครามโลกคร้ัง 2 ท่ามกลางความวุ่นวายจากสถานการณ์การเมืองในต้น
ศตวรรษท่ี 20  ศิลปะแนวอารมณ์นิยมไดถื้อก าเนิดข้ึน เหตุจากความเคล่ือนไหวและผลพวงจาก
สงครามท าให้สภาพจิตใจของผูค้นในยุคนั้นจมด่ิงเขา้สู่ภาวะเครียด อารมณ์ความรู้สึกเม่ือต้อง
เผชิญหน้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ียากจะรับมือไหวผูค้นส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่สบายใจและ

                                                           
7
 พลสัน นกน่วม, อนุพันธ์ุ พฤกษ์พันธ์ขจี, เขา้ถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

http://gmlive.com/post/d8El7h9---let-the-art-heal-your-soul/1 
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กดดนัถึงขีดสุด รูปแบบงานศิลปะลกัษณะท่ีปฎิเสธความประณีตของความงามดา้นรูปแบบฝีมือท่ี
ไมเ้น้นความละเอียดละออ ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในยุดน้ีไดแ้ก่ มาร์ค ร็อทโก ้ วาสสิลี คนัดินสก้ี โร
เบิร์ต มาเธอร์เวลล ์หรือศิลปินไทยไดแ้ก่ มิเซียม ยบิอินซอย จ่าง แซ่ตั้ง วสันต ์สิทธิเขตต ์ไทวิจิต พึ่ง
เกษมสมบรูณ์ เป็นต้น8 ศิลปินในกลุ่มน้ีมีจุดมุ่งหมายในการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึก 
สะเทือนใจเป็นคุณค่าท่ีส าคญัท่ีสุด  

วอสสิลี แคนดิสก้ี9 (Wassily Kandinsky ค.ศ. 1866-1944) ศิลปินผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นบิดา
แห่งศิลปะนามธรรมไดก้ล่าววา่ส าหรับตวัเขามีจุดก าเนิดแห่งความดลใจในการสร้างงาน ดงัน้ี 

1. ความตรึงตราประทบัใจ (Impression) หรือความประทบัใจในธรรมชาติ 
2. การกระท าโดยไม่ไดต้ระเตรียมมาก่อน (Improvisation) ซ่ึงมาจากจิตใตส้ านึก คือ

การแสดงออกอย่างฉับพลนัของลกัษณะภายในของส่ิงท่ีไม่ใช่วตัถุหรือจิตวิญญาณ (Soul) ตาม
ธรรมชาติ 

3. การจดัองคป์ระกอบ (Composition) การแสดงออกมาจากความรู้สึกภายใน ( Inner) 
ในท่ีน้ีหมายถึงใชจิ้ตส านึกท่ีเป็นความนึกคิดในการจดัองค์ประกอบอยา่งเช่นการวางสีให้สัมพนัธ์
กบัรูปทรงดว้ยผา่นอารมณ์และความรู้สึกเป็นส าคญั 

เม่ือปี ค.ศ 1911 ทฤษฎีของแคนดินสก้ีไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ออกสู่สาธารชน เพื่ออธิบาย
แนวทางการสร้างสรรคข์องตนโดยอธิบายการรับรู้หรือความเขา้ใจท่ีมีต่อกายภาพของสี10 ไวด้งัน้ี 
 
 
 

                                                           
8 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและการสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง. (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 79. 
9 วอสสิลี แคนดิสก้ี (Wassily Kandinsky 1866-1944) จิตรกรในยุคเอ็กเพรสชนันิสต ์

ไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดมนุษยป์รัชญาของรูดอร์ฟ สไตเนอร์ ผลงานของเขาสะทอ้นสภาวะทาง
จิตใจและการเข้าถึงโลกแห่งจิตวิญญาณ และเป็นผูเ้ขียนหนังสือท่ีได้รับกรกล่าวขวญัถึงอย่าง
แพร่หลายท่ีช่ือวา่ Concerning The Spiritual in Art และเป็นแกนหลกัส าคญัในการก่อตั้งสถาบนั
ศิลปะบาวเฮาส์ (Bauhaus ) ในเยอรมนี 

10 ลลินธร เพ็ญเจริญ, “กลุ่มมุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึก” (เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 215 425 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2556) 
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ตารางท่ี 1 ตารางอธิบายทฤษฎีการรับรู้สีของแคนดินสก้ี 
สี คุณลกัษณะ ลกัษณะเสียงหรือท่วงท านองของ

เคร่ืองดนตรี 
เหลือง อบอุ่น ต่ืนเตน้ รบกวนความรู้สึก 

บา้คลัง่ 
เสียงดงั เสียงแหลมของทรัมเป็ด เสียง

สูงของแตรประโคม 
น ้าเงิน ลุ่มลึก ภายใน เหนือธรรมชาติ 

สงบ ออกไปทางเกือบมืดด า 
สีฟ้าอ่อน : ฟลุต 
สีฟ้าเขม้ : เชลโล 

สีน ้าเงินเขม้สุด : ออร์แกน 
เขียว การผสมสีเหลืองกบัน ้าเงิน คงท่ี 

สงบน่ิง แต่มีความแขง็แรงซ่อนอยู ่
สีเขียวเปรียบเสมือนววัตวัอว้นท่ีมี
สุขภาพดีก าลงันอนเค้ียวอาหารกบั

สายตาโง่เขลา 

เงียบ ออกห่างจากต าแหน่งกลางของ
ไวโอลิน 

ขาว มนัไม่ใช่ความตายอนัน่ิงเงียบ แต่
เตม็ไปดว้ยความหมายของความ

เป็นไปได ้

การประสานเสียงของความเงียบ การ
หยดุพกัชัว่คราวของท่วงท านอง 

ด า ความสงบท่ีอยูช่ัว่นิรันดร์ 
ปราศจากอนาคตและความหวงั
(แสงหรือไฟ) เคล่ือนท่ีไม่ได ้

การหยดุชะงกัของเพลงหลงัจากท่ี
ด าเนินอยา่งต่อเน่ือง 

เทา การผสมระหวา่งสีขาวกบัด า ควม
ไม่สามารถเคล่ือนไหวคือความส้ิน

หวงั 

เงียบ 
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แดง ยงัมีชีวติอยู ่มุ่งมัน่ไปยงัเป้าหมาย 
ผูช้ายท่ีเจริญเติบโตเตม็ท่ี 

แสงสีแดงอบอุ่น : ความเขม้ขน้ 
พลงังาน ความสุข 

สีแดงชาด (Vermilion) : ความ
แน่ใจท่ีหนกัแน่น 

แสงสีแดงเยน็ : อ่อนเยาว ์ความสุข
บริสุทธ์ิ หนุ่มสาว 

เสียงของทรัมเป็ตท่ีแขง็และกระดา้ง 

น ้าตาล การผสมระหวา่งแดงกบัด า ท่ือ 
แขง็กระแดง้ ยบัย ั้ง 

 

ส้ม การผสมแดงกบัเหลือง ความร้อน
และสวา่ง ความสุข (Radiant) 

สุขภาพดี เคร่งขรึม 

ระฆงัโบสถย์คุกลาง ระดบัเสียงอตัโต 
(Alto) ในการร้องประสานเสียง 

ไวโอลิน 

ม่วง การผสมแดงกบัน ้าเงิน ผดิปกติ ดบั 
(ไฟหรือแสง) เศร้า 

ฮอร์นองักฤษ เคร่ืองเป่าในยุคกลางท า
จากไม ้( Shawn) บาสซูน (Bassoon) 

 
จะเห็นได้ว่าแคนดินสก้ี สร้างสรรค์ศิลปะนามธรรมท่ีมุ่งเน้นความรู้สึกอารมณ์

เช่นเดียวกบัการให้ความส าคญัท่ีสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกบัศิลปะประเภทดนตรีดงัค ากล่าวของเขาท่ีว่า 
“สีคือคียด์นตรี ดวงตาคือฆอ้น จิตวิญญาณคือเปียโนท่ีมีคอร์ดมากมาย ศิลปินคือมือท่ีสัมผสัไดถึ้ง
ส่ิงเหล่าน้ีหรือคียท่ี์ท าใหจิ้ตวญิญาณสั่นไหวโดยอตัโนมติั” 11 

 
 
 

                                                           
11 ลลินธร เพ็ญเจริญ, “กลุ่มมุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึก” (เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา 215 425 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2556) 
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ประสบการณ์ซินเนสทีเซีย12 (Synesthesia หรือ Synaesthesia) หมายถึงประสบการณ์
การรับรู้หน่ึงของประสาทสัมผสัตั้งแต่สองอยา่งข้ึนไปรับรู้หรือท างานพร้อมกนั พบไดห้ลายอาการ 
เช่น เห็นตวัเลขและตวัหนงัสือเป็นสี ฟังเพลงแลว้รู้สึกมีอะไรมาสัมผสัผิวหนงั หรือล้ิมรสอาหาร
กลบัเห็นเป็นรูปร่างตามมาดว้ย ส าหรับแคนดินสก้ีแลว้เป็นประสบกรณ์ซินเนสทีเซียประเภทฟัง
เพลงแลว้เห็นเป็นสี 

แรงบนัดาลใจนอกจากจะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างสรรคง์านศิลปะ อิทธิพลจากขอ้มูล
ต่างๆยงัเป็นปัจจยัประกอบในส่วนท่ีเขา้มาเสริมรับกับความคิดในการท างานให้กระชับและมี
สมบรูณ์มากยิง่ข้ึน  

ไม่วา่จะเป็นอิทธิพลจากเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตาม
สืบคน้หาขอ้มูลไดต้ามแต่ท่ีเราตอ้งการ เช่น เราสามารถสืบคน้อิทธิพลท่ีเก่ียวกบัรูปแบบศิลปกรรม
ท่ีสนใจมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราวท่ีตอ้งการคน้ควา้เพิ่มเต่ิม นอกจากน้ีแลว้แล้ว
อิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมยงัมีส่วนส าคญัไม่แพ้กันท่ีจะท าให้การท างานมีความสมบรูณ์ในการ
ถ่ายทอดแนวความคิดการน าเสนอผา่นภาพจิตรกรรมใหมี้ความแจ่มชดัมากยิง่ข้ึน 
 
 

                                                           
12 Synesthesia หรือ ซินเนสทีเซีย คือปรากฏการณ์การรับรู้ขา้มช่องสัมผสั เช่นการ

มองเห็นไปเช่ือมกบัการฟัง ไดย้ินเป็นสี เห็นเป็นเสียง หรือสัมผสักายไปเช่ือมกบัรสชาติ จบัแล้ว
เปร้ียว เลียแลว้แหลม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ซินเนสทีเซียรูปแบบท่ีคนเป็นเยอะท่ีสุดคือ เห็นตวัเลข
และตวัหนงัสือเป็นสีๆ (grapheme-color synesthesia เช่ือมโยงเซ็นส์ระบุอกัขระกบัการเห็นสี) แต่
ละตวัจะมีสีประจ าตวัของมนั เช่น ก. สีแดง เลข 2 สีฟ้า ฯลฯ และก็จะเห็นเป็นสีอยา่งนั้นทุกคร้ัง ไม่
วา่หมึกพิมพจ์ะเป็นสีด าลว้นๆ หรือสีอะไรก็ตาม 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินงำน 
 

   ในการสร้างสรรคผ์ลงานแต่ละคร้ังจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจ  าตอ้งมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ตั้งแต่ท่ีมาท่ีไปของแรงบนัดาลใจจากตวัขา้พเจา้ท่ีตอ้งการถ่ายทอดความอิสระภายใตแ้รงกดดนัและ
ภาวะปัญหาจากสังคมผา่นศิลปะรูปแบบก่ึงนามธรรม ซ่ึงมีกระบวนการสร้างสรรค ์ดงัน้ี  
  
ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

ขอ้มูลจากสภาพแวดล้อม บนัทึกเร่ืองราวผ่านความทรงจ า เก็บรายละเอียดขอ้มูลท่ี
สะเทือนใจ ประสบการณ์ รู้ เห็น สัมผสั จากการด าเนินชีวิตในแต่ละวนัท่ีพบเจอเหตุการณ์ต่างๆ 
บนัทึกขีดเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดจ าภาพเหตุการณ์ดว้ยความรู้สึก 

ขอ้มูลเชิงวิชาการ ศึกษาจากเอกสารอา้งอิงจากห้องสมุด เพื่อเนน้ย  ้าถึงท่ีมาท่ีไปในทั้ง
ความหมายของสัญลกัษณ์ และศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอา้งอิง
เหตุการณ์นั้นๆ เพื่อใชเ้ป็นเหตุเป็นผลท่ีไม่เป็นเพียงแต่อารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น เพื่อผลลพัธ์ท่ีแสดง
ถ่ายทอดเป็นผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ขั้นตอนปฏิบัติ 

1. ท  าสมาธิ นึกถึงภาพเหตุการณ์ท่ีสะเทือนอารมณ์ในความทรงจ า ถ่ายทอดเป็นโดยสี
น ้าบนผา้ใบท่ีเตรียมไว ้สะบดัทีแปรงเล็กใหญ่ตามภาวะปลดปล่อยอารมณ์ขั้นแรกเร่ิม 

2. แตม้เติมชุดสีตามบรรยากาศจากการท าร่องรอยให้เกิดคราบปรากฏหลงัจากนั้น
พิจารณาสังเกตมองจากร่องรอยท่ีเกิด ร่างเส้นผสมผสานกบัจินตนาการเช่ือมโยงต่อไปเร่ือยๆจนเกิด
รูปทรง 

3. ร่างรูปทรงท่ีเกิดจากเส้นจินตนาการควบคู่ถึงความเป็นไปได้ในส่ิงท่ีมองเห็น 
ตีความจากประสบการณ์พร้อมทั้งวางองคป์ระกอบ ณ ขณะเดียวกนั 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน  

กำรเตรียมอุปกรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 2  แปรงและพูก่นัขนาดต่างๆ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3  สีโปสเตอร์ 
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ภาพท่ี 4  จานสี 
 

  

             
 

ภาพท่ี 5  สีน ้ามนั 
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ภาพท่ี 6  ดินสอและเครยอง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7  สีชอร์คน ้ามนั 
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ภาพท่ี 8  ปากกาสีต่างๆ     
 
 

     
 

ภาพท่ี 9  ผา้เช็ดสี 
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ภาพท่ี 10  สีน ้า 
 
ขั้นตอนกำรท ำแบบร่ำง 

กำรท ำภำพร่ำง (sketch) ส่วนใหญ่ท่ีเขา้ใจกนัคือ การวาดภาพแบบหยาบๆ ตวดัดินสอ
หรือแท่งถ่านบนกระดานหรือกระดาษ เพื่อใชบ้นัทึกความประทบัใจ เช่นภาพทิวทศัน์ หรือบนัทึก
จบัอาการกิริยาของผูค้นไดท้นัท่วงที ดงันั้นลายเส้นจะมกัมีลกัษณะหยาบและเร็ว  

ขอ้สงสัยท่ีตามมาเสมอส าหรับลกัษณะการสร้างงานของผูส้ร้างสรรค์เป็นแบบการ
กระท าโดยไม่ไดต้ระเตรียมมาก่อนหรือเรียกกนัวา่ดน้สน (Improvisation) จะมีวิธีการท าแบบร่าง
ช้ินเล็กแลว้ขยายเป็นผลงานช้ินใหญ่ไดอ้ย่างไร หลงัจากไดล้งมือปฏิบติัและศึกษาโดยระยะเวลา
พอสมควรจึงสามารถประมวลขอ้สงสัยไดว้า่ 

“การท าแบบร่าง (ขนาดเล็ก) และ ตวัผลงานจริง(ขนาดใหญ่) คือผลงานท่ีแทจ้ริงทั้ง
สอง ไม่ไดด้อ้ยไปกว่ากนัเน่ืองจากต่างกนัดว้ยขนาด” เน่ืองจากผูส้ร้างสรรค์สร้างผลงานเหล่าน้ี
ออกมาโดยวธีิการคลา้ยกนั 

เหมือนกนัคือ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกมาจากจิตไร้ส านึก แสดงออกอย่างฉับพลนั
ของลกัษณะภายในของส่ิงท่ีไม่ใช่วตัถุ(จิตวญิญาณ) ตามธรรมชาติ 

ต่างกนัคือ พละก าลงัท่ีถ่ายเทลงไป ความอดทนต่อตนเองและผลงาน  รายละเอียด การ
ควบคุม เวลาท่ีใชจ้ดจ่อ ความบงัเอิญ เป็นขอ้จ ากดัของขนาด 

เพราะไม่วา่จะเป็นแบบร่างขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างแสดงออกมาจากการรับรู้ของจิตธาตุ 
ท่ีวา่ดว้ยร่างกายกบัจิตใจต่างเป็นอิสระแก่กนัแต่ท างานสัมพนัธ์กนั วิลเฮล์ม วนูด์ (Wilhelm Wund, 
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1832-1920) และเอ็ดเวิร์ด เทียชเนอร์ (Edward Titchener, 1867-1927) นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีเช่ือวา่จิต
ธาตุ ประกอบด้วยธาตุ 3 ชนิด คือ การรับสัมผสั(Sensation) ความรู้สึก (Feeling)และจินตภาพ
(Image) จิตธาตุทั้งสามน้ีเม่ือสัมพนัธ์กนัภายใตส้ถานการณ์แวดลอ้มท่ีเหมาะสม ก็ก่อให้เกิดรูปจิต
ผสมข้ึน1 
 
ภำพแบบร่ำงขนำดเลก็ 

 

 
 
ภาพท่ี 11  แบบร่าง 

 

                                                           
15ลลินธร เพญ็เจริญ, “กลุ่มมุ่งเนน้อารมณ์ความรู้สึก” (เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 

215 425 ภาควชิาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
2556) 



23 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 12  แบบร่าง 
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ภาพท่ี 13  แบบร่าง 
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ภาพท่ี 14  แบบร่าง 
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ภาพท่ี 15  แบบร่าง 
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ขั้นตอนในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
ขั้นตอนลงมือปฏิบติังานจริง 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทจิตรกรรมบนผา้ใบ และ จิตรกรรมท่ีผสมดว้ยวธีิการปะติดวตัดุ 
1. เตรียมพื้นผวิผา้ใบ (canvas) 

 

 
 

ภาพท่ี 16  ขั้นตอนในการสร้างสรรค ์
 

เม่ือขึงผา้ใบบนโครมไมเ้ฟรมเสร็จ ล าดบัต่อไปคือการค่อยๆราดน ้ าผสมสีลงบนผา้ใบ
ด้วยสีอะครีลิค เพื่อได้คราบสีสดใสคล้ายสีน ้ า  ทั้ ง น้ีเพราะสีอะครีลิคมีคุณสมบัติแห้งเร็วผู ้
สร้างสรรคไ์ม่เพียงแต่แปรงตวดัเป็นบางแห่งยงัใชมื้อวาดกวาดสีไปบนผืนผา้ใบให้ทัว่ วิธีการน้ีท า
ให้ไดเ้คล่ือนไหวไปทุกมุมของช้ินงาน มือและผา้ใบและจิตใจสัมพนัธ์เป็นอนัหน่ึงเดียวกนั ขณะท่ี
การผสมสียงัไม่แหง้ดีก็จบัโครงเฟรมให้น ้ าสีค่อยๆไหลไปทุกส่วนของภาพ เป็นการเตรียมพื้นหลงั
ท่ีใช้ก าลงักายในการยกและวิ่งไปอีกฝ่ังของเฟรม เคล่ือนไหวตวดัมือให้ทนัก่อนสีหน่ึงจะไหลไป
ผสมกนักลายเป็นอีกเฉดใหม่ เป็นการเร่งรีบท่ีมีสมาธิจดจ่อขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีผูส้ร้าง
สรรคใ์ส่ใจในผลงานใหส้ัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัและงานตั้งแต่ขั้นตอนแรก 

 
2. ปะติดวสัดุ (Collage) 

 

 
 

ภาพท่ี 17 ขั้นตอนในการสร้างสรรค ์
 

เตรียมวสัดุกระดาษนิตยสาร กระดาษปรู๊ฟ (น ้ าตาล) ฉีกออกพร้อมกบัคดัแยกเฉดสี 
ผสมกาวลาเทกซ์เขา้กบัน ้ าเปล่าคนพอประมาณแล้วราดลงบนผา้ใบ ใช้มือเกล่ียเป็นบางท่ีล าดบั
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ต่อมาแปะกระดาษท่ีเตรียมไวข้ณะท่ีกาวยงัเปียก ระบายสีทบัในส่วนท่ีไม่ตอ้งการหรือทาสีเพื่อเพิ่ม
ค่าน ้าหนกั 

 
วธีิกำรแสดงออก 

แสดงออกในลกัษณะวธีิการดน้สดหรือคีตปฏิภาณ2 ( Improvisation)  คือปล่อยไปตาม
อารมณ์ ความรู้สึก และสถานการณ์ในขณะนั้นเสมือนการแต่งบรรเลงเพลงใหม่ๆ ข้ึน เป็นการ
แสดงความเป็นตวัเองให้ปรากฏชดัแจง้ไม่วา่จะเป็นลีลาการผสานกนัของคู่สีซ่ึงบางคร้ังก็ปล่อยให้
ไหลซอ้นผสานกนัเอง การตวดัทีแปรง ลากเส้น วาดขีดเขียน การท าพื้นผิว ฯลฯ ให้ล่ืนไหลไปตาม
ธรรมชาติเช่นน้ีคลา้ยกบัศิลปะการดนตรีประเภท “แจ๊ส” ( Jazz)  ตรงท่ีไม่ไดเ้ล่นตามโน๊ตท่ีก าหนด
ไวอ้ย่างตายตวั แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าเป็นการกระท าท่ีไร้ระเบียบแบบแผนเช่นท่ีใครนึกจะวาด
อะไรก็ได ้หรือสามารถใช้สีแดงป้ายทบัสีเขียวไดเ้สมอไปกล่าวคือ นกัวาดภาพและนกัดนตรีต่าง
ค านึงถึงปฏิสัมพนัธ์ของกนัและกนั (Interaction) ระหวา่งนกัดนตรีท่ีเล่นดว้ยกนั นกัดนตรีและเสียง
โห่ร้องของผูฟั้งเช่นเดียวกนักบัการโตต้อบ นกัวาดภาพกบัผา้ใบ นกัวาดภาพกบัจิตใจ จงัหวะส่งรับ
จ าตอ้งลงตวัเหมาะสมถูกท่ีถูกเวลาทั้งน้ีทั้งนั้นวธีิการน้ียงัสามารถคั้นความเป็นตวัเองออกมาไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

16 รากลึกของแจส๊นั้นมีมาจากเพลงบลูส์ (Blues)คนผวิด าท่ีเล่นเพลงบลูส์เหล่าน้ีเรียนรู้
ดนตรีจากการฟังเป็นพื้นฐาน จึงเล่นดนตรีแบบถูกบา้งผดิบา้ง เพราะจ ามาไม่ครบถว้น มีการขยาย
ความดว้ยความพึงพอใจของตวัเองเป็นหลกั ซ่ึงกลายเป็นท่ีมาของคีตปฏิภาณ (Improvisation) คือ 
การแต่งท านองเพลงข้ึนมาใหม่ สดๆ โดยไม่ไดเ้ตรียมตวัมาล่วงหนา้ 
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ทศันธำตุทีใ่ช้ในผลงำน 
 

 
 

ภาพท่ี 18  ทศันธาตุ เส้น 
 

เส้น ขา้พเจา้ลากเส้นกดแรงดว้ยน ้าหนกัมือท่ีเบาและหนกัเพื่อร่างเป็นรูปทรงต่างๆ มี
ลกัษณะคดโคง้ไปมา เกิดเป็นรูปทรงของคน สัตว ์ส่ิงของ แมแ้ต่การใชเ้ส้นดว้ยการแตม้สีจากปลาย
พูก่นัก็ลากเส้นดว้ยวธีิการคลา้ยกนั 
จะสังเกตเห็นไดว้า่มีเส้นท่ีเกิดจากดินสอ ปากกาสี พูก่นั และเส้นท่ีเกิดจากร่องรอยการขดูเขียนดว้ย
วสัดุในบางคร้ังเพื่อตอบสนองใหผ้ลงานมีความสดดา้นอารมณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 19 ทศันธาตุ สี 
 
 

สี การซ้อนทบัของชั้นสีท่ีเกิดจากสีน ้ ามนั สีโปสเตอร์ สีอะคริลิค ถูกวางไวอ้ยา่งลงตวั
ดว้ยการผสานของคู่สีชั้นแรกดว้ยสีเช้ือน ้าอยา่งอะคริลิคเพื่อรองพื้นใหเ้กิดการกระจายสีบนผา้ใบใน
ชั้นแรก ก่อใหเ้กิดรอยด่าง ค่าน ้าหนกัในบางแห่งทั้งจงใจและไม่ไดต้ั้งใจ ชั้นท่ีสองคือสีชอล์กน ้ ามนั 
ใช้ส าหรับร่างภาพผลงาน ขั้นตอนสุดทา้ยคือสีน ้ ามนัส าหรับแตม้สีตามจุดท่ีตอ้งการส่ืออารมณ์ สี
ตรงขา้มท่ีขา้พเจา้เลือกใชส่้วนใหญ่ในผลงาน ไดแ้ก่ เขียวกบัชมพู ฟ้ากบัแดง เหลืองกบัส้ม ทั้งน้ีใน
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ชุดชุดผลงานของขา้พเจา้ไม่ค่อยปรากฎสีม่วงท่ีใหเ้ห็นบ่อยนกั ถึงแมใ้นความหมายทางจิตวทิยาของ
สีม่วงจะพดูถึงสีเฉดน้ีวา่มีความ เร้นลบั สามารถช่วยลดความเครียดไดก้็ตาม 
 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ทศันธาตุ รูปร่าง 
 

รูปร่ำง คน สัตว ์ส่ิงของ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีขา้พเจา้นิยมใชเ้พื่อถ่ายทอดเป็นภาพแทน
ความรู้สึกซ่ึงในบางคร้ังหมยถึงภาพแทนจากตวัขา้พเจา้เองกบัความสัมพนัธ์แวดลอ้มท่ีมีต่อผูอ่ื้น 
รูปทรงระยะหลงัมกัเป็นรูปแทนอวยัวะภายใน เช่น ปอด กระดูก เป็นตน้ เป็นอวยัวะท่ีมีผวิหนงัหุม้
ในเชิงความหมายน้ีขา้พเจา้หมายถึง ส่ิงท่ีตวัเองนั้นมีอยูภ่ายในอยูติ่ดตวัตวัเสมอตั้งแต่เกิดแต่มกัมอง
ไม่เห็นหรือสนใจมนัทั้งน้ีเพราะต าแหน่งของ ตา เป็นต าแหน่งท่ีบงัคบัใหม้องไปขา้งหนา้เสมอ ส่ิงท่ี
ถูกปกปิดไวแ้มอ้ยูใ่กลก้็มองไม่เห็น เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 21 ทศันธาตุ ท่ีวา่ง 
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ทีว่่ำง ในงานประเภทจิตรกรรมท่ีวา่งมกัจะถูกใชใ้หเ้กิดความลึกต้ิน มีความแบบราบ 
ผอ่นคลายระยะสายตา ส าหรับท่ีวา่งในงานของขา้พเจา้เป็นท่ีวา่งท่ีแฝงความหมายถึง ความเปล่า
ประโยชน์  ส่ิงท่ีมองไม่เห็น  อากาศ เป็นตน้  

 
 

 
 
ภาพท่ี 22 ทศันธาตุ พื้นผวิ 
 
 

พืน้ผวิ พื้นผวิในลกัษณะต่างๆ จะใหค้วามรู้สึกต่องานศิลปะท่ีแตกต่างกนั พื้นผวิท่ีมี
ความหยาบใหค้วามรู้สึกกระตุน้ประสาท หนกัแน่น มัน่คง ในขณะท่ีผวิเรียบจะใหค้วามรู้สึกท่ีเบา
สบาย ผลงานของขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคท่ีแตกต่างในการสร้างพื้นผวิข้ึนมาใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา
เร่ืองราว 
 

 
 

ภาพท่ี 23 ทศันธาตุ จุด 
 

จุด รอยหรือแตม้ท่ีมีลกัษณะกลม ๆ  ปรากฎท่ีพื้นผวิซ่ึงเกิดจากการจ้ิม กด กระแทก 
ดว้ยวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น ดินสอ ปากกา พูก่นั และวสัดุปลายแหลมทุกชนิด เป็นตน้ก าเนิดของ
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เส้นท่ีกลายเป็น รูปร่าง รูปทรง ต่างๆ จุดในในงานขา้พเจา้มกัเกิดจากการหยดสี ซ่ึงเป็นร่องรอยใน
ระหวา่งท าพื้นสีชั้นแรก  
 
 

 
 

ภาพท่ี 24 ทศันธาตุ น ้าหนกั 
 

น ำ้หนัก  หมายถึง  ค่าจ านวนระดบัความเขม้ ความอ่อนของสีต่าง ๆ  และแสงเงาตามท่ี
ประสาทตารับรู้ เม่ือเทียบกบัน ้าหนกัของสีขาว-ด า  ความอ่อนแก่ของแสงเงาท าให้เกิดมิติเกิด
ระยะใกลไ้กลและสัมพนัธ์กบัเร่ืองสีโดยตรง 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ พฒันาและคลีค่ลายสู่การด าเนินงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทั้ งด้าน
รูปแบบและเน้ือหา เพื่อให้เข้าใจต่อการสร้างสรรค์ท่ีมีพฒันาการข้าพเจ้าจึงขอแบ่งระยะการ
สร้างสรรคผ์ลงาน ดงัน้ี 

 
ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์  

ผลงานช้ินที ่1-4 ผลงานในช่วงน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้การหารูปแบบและแนวทางความสนใจ
เฉพาะตวั ขา้พเจา้มีความสนใจแรกเร่ิมเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยท่ี์แสดงออกในดา้นท่ีขดักบัศิล
ธรรมในชีวิตประจ าวนัแต่ก็ไม่ละทิ้งความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความรู้สึกนึกคิดต่อการ
แกปั้ญหาและสถานการณ์เพื่อด ารงอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเอง 
ถึงกระนั้นเน้ือหาก็ดูเป็นเร่ืองท่ีกวา้งไปและยงัไม่ลงลึกถึงประเด็นความสนใจท่ีแท้จริง ท าให้
รูปแบบเร่ืองราวรวมถึงเน้ือหาในงานแต่ละช้ินค่อนขา้งมีความต่างกนักนัออกไปตามความรู้สึกนึก
คิดในแต่ละช่วงเรียกไดว้่ายงัไม่ลงตวัเพราะนอกจากจะตอ้งจบัประเด็นให้ได้ก่อนอ าดบัแรกแล้ว
เน้ือหาก็ตอ้งมีความสัมพนัธ์กนักบัท่ีส่ิงท าดว้ยในส่วนของรูปแบบก็ตอ้งมีความเขม้ขน้ทางกายภาพ
มุมมองและอารมณ์ความรู้สึกดว้ยเช่นกนั 

ผลงานช้ินที่ 5-8 ผลงานช่วงระยะหลงัเกิดจากการสังเกต วิเคราะห์ถึงท่ีมาท่ีไปใน
ผลงาน มีการพูดคุยหารือ แลกเปล่ียนความเห็นกบัผูอ่ื้น เพื่อให้ไดมุ้มมองจากคนภายนอกนอกจาก
ตวัเองจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าคิดรวบรวมสังเคราะห์ดว้ยตวัเองจนเกิดความเขา้ใจในผลงานมากข้ึน 
จึงจบัประเด็นผลงานระยะหลงัไดว้่าเป็นเร่ืองวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคม เป็นวิถีชิวิตเรามองผูค้น
รอบตวั พฤติกรรมการแสดงออกความสัมพนัธ์ของตวัเองท่ีมีต่อผูอ่ื้นและบทบาทของผูอ่ื้นท่ีเราได้
สัมผสัสร้างสรรค์ดว้ยการบนัทึกผสมกบัจินตนาการเป็นผลงานจิตรกรรมสะทอ้นความเป็นไปให้
สังคม 

ผลงานช้ินที่ 9 ผลงานช้ินสุดทา้ยมีความส าคญัต่อวิทยานิพนธ์เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจาก
เป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งชุดก่อนวิทยานิพนธ์จนถึงช่วงวิทยานิพนธ์ ผลงานช้ินท่ี 9 เป็นผลงานท่ีท า
เพิ่มเต่ิมใช้เพื่อประกอบให้เห็นถึงการพฒันาการดา้นเทคนิควิธีการ ความคิด จินตนาการ มีความ
ผสมผสานกนัในระยะแรก-หลงั ความสดใหม่ในเร่ืองเทคนิควิธีการเป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบเป็น
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อยา่งยิ่ง เพราะนอกจากสีน ้ ามนัและผา้ใบท่ีมีการใชเ้ป็นอุปกรณ์หลกัในการสร้างสรรคแ์ลว้ผลงาน
ช้ินน้ีมีความเป็นอิสระจากจิตรกรรมในรูปแบบท่ีขา้พเจา้ท ามา กระดาษ รอยดินสอ คราบสีถูกจดัให้
ทบัซ้อนกนัตามความพอดีดว้ยความท่ีปฎิเสธและไม่ยึดติดรูปแบบท่ีคุน้เคยเปิดอิสระให้ขา้พเจา้มี
ความเพลิดเพลินใจและกลา้ท่ีจะลงมือท าผลงานอีกต่อไปเร่ือยๆ โดยไร้ความกงัวล 

 
ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์  

สืบเน่ืองจากชุดก่อนวิทยานิพนธ์เกิดความเขา้ใจในตวัเองมากข้ึน ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีการ
ส ารวจถึงแนวความคิดตวัเองในส่ิงท่ีสนใจโดยวิธีการพูดคุยจากบุคคลทัว่ไป ในการแลกเปล่ียน
ความเห็นแต่ละคร้ังไม่วา่จะเป็น อาจารยต่์างภาควิชาจิตรกรรม เพื่อนท่ีเรียนกนัต่างศาสตร์วิชารวม
ไปถึงบุคคลทัว่ไปนอกไม่เฉพาะผูท่ี้ศึกษาศิลปะ เปิดมุมมองให้ขา้พเจา้เขา้ใจและสนใจในความ
แตกต่างกนัของผูค้นความหลากหลายของชีวิตมนุษยน้ี์ท าให้ขา้พเจา้ไดท้บทวนถึงตวัเอง สอบสวน
เขา้ไปในจิตใจทั้งอดีตและปัจจุบนัขา้พเจา้จึงคน้พบในระดบัหน่ึงว่าเรามีอิสระต่อกนัมากเพียงไร 
อะไรท าใหเ้กิดความกงัวลต่อมนุษย ์อะไรคือส่ิงท่ีคนทัว่ไปตอ้งการอยา่งแทจ้ริง อะไรคือสาเหตุให้
เรามีความคิดต่อส่ิงต่างๆ รอบตวัท่ีมีทั้ งแง่ลบและบวก ในผลงานจิตรกรรมข้าพเจ้าจึงบนัทึก
ถ่ายทอดศิลปะในเชิงระบายออกซ่ึงสภาวะกดดันความอึดอัดใจจากภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ประสบการณ์เดิมท่ีไดท่ี้พบเจอต่อประกฎการณ์ภายในระดบัจิตใจสะทอ้น
ออกมาจากจิตใตส้ านึก จิตส านึก เพื่อวิเคราะห์ตวัเองให้ชดัเจนยิ่งข้ึนพิจารณาต่อส่ิงท่ีปรากฎเป็น
ภาพผลงาน ภาพท่ีออกมาสะทอ้นให้เห็นถึงการกระท าของตวัเองและความรู้สึกนึกคิดจากอดีต ปม
หลงัและปัจจุบนั  
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ภาพท่ี 25  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
   ช่ือผลงาน “ภาระ” 
   ขนาด 150 x 170 ซม. 

                เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ  
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ภาพท่ี 26  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน “การเดินทาง...ท่ีไม่ส้ินสุด” 
ขนาด 150 x 150 ซม. 
เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 27 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
                ช่ือผลงาน “รอยยิม้ของคนตาบอด” 
                ขนาด 150 x 150 ซม. 
                เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 28  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี  4 
   ช่ือผลงาน “รถไฟฟ้า” 
   ขนาด 150 x 170 ซม. 
   เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 29  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
   ช่ือผลงาน “ปลาจากบา้นผูใ้หญ่” 
   ขนาด 125 x 150 ซม. 
   เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 30 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
ช่ือผลงาน “-นินทา” 
ขนาด 150 x 150 ซม. 
เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 31  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 
ช่ือผลงาน “ตาอยูไ่ดป้ลาไป” 
ขนาด  150 x 190 ซม. 
เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 32  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 
   ช่ือผลงาน “’งานเตน้ร าในหมู่บา้น” 
   ขนาด 140 x 200 ซม. 

                 เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 33  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 9 

ช่ือผลงาน “ออกก าลงักาย” 
ขนาด 100 x 170 ซม. 
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ 
ผลงานช้ินท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 34  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 

ผลงาน “Let’s go” เป็นผลงานในรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media 
Painting) ช้ินแรกในชุดผลงานวิทยานิพนธ์ของผูส้ร้างสรรคท่ี์มีการทดลองติดวสัดุกระดาษหลาย
ชนิดเช่น เน้ือกระดาษนิตยสารท่ีมีพื้นผิวมนัและหนา กระดาษปรู๊ฟท่ีมีคุณสมบติัท่ีบางเบาทบัแสง
สูงทว่าซึมซับน ้ ามนัได้ดีมาปะติดบนเน้ือผา้ใบท่ีขึงเตรียมไวแ้ล้วเหตุผลในเร่ืองของความหมาย
ส าหรับการเลือกใช้วสัดุ (นยัยะ) ถูกตดัไปอยา่งส้ินเชิง เน่ืองจากผูส้ร้างสรรค์สนใจเพียงตอ้งการ
ทดลองพื้นผิวต่างคุณสมบติัเพื่อตอบสนองวิธีการขีดเขียน ลากเส้น แตม้สีระบาย ตวดัสีและเขียน
ติดบา้งไม่ติดบา้ง ทดลองน าเอาสีโปสเตอร์ สีน ้ ามนั ดินสอ สีฝุ่ น ฯลฯ นอกเหนือจากวิธีการเดิมท่ี
หยบิใชเ้พียงสีน ้ามนัและพูก่นัเท่านั้น  
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ภาพท่ี 35  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
   ช่ือผลงาน “Les’t go” 
   ขนาด 170 x 200 ซม. 
   เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานช้ินท่ี 2 
 

 
 

    ภาพท่ี 36  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 

ภาพผลงาน “I have peace on my mind” ขนาดโครงสร้างไมเ้ฟรมท่ีสูงและมีความ
กวา้งแคบเพียงขนาด 100 x 200 ซม. ภายหลงัการตรึงผา้ใบและปะติดวสัดุกระดาษต่างชนิดเสร็จ 
น ้าหนกัของสีต่างระดบัเร่ิมแบ่งสัดส่วนของภาพเป็นหน่ึงต่อสามส่วนอยา่งเห็นไดช้ดั ผูส้ร้างสรรค์
ไดเ้วน้ระยะห่างระดบัสายตาพอสมควรจากตวัเองและโครงไมเ้พ่งมองดว้ยความรู้สึกผอ่นคลายใน
ขณะท่ีตาและจิตถูกเช่ือมโยงอยา่งอติัโนมติัจึงปรากฎภาพแห่งมโนส านึกข้ึน  

ปรากฎภาพของมนุษย ์ลกัษณะสรีระสูงและผอมคล้ายเสาไฟฟ้าลางๆ ปรากฎการณ์
การเห็นภาพจากโครงไมเ้ฟรมท่ีมียาวท าให้จิตสั่งการต่อถึงรูปทรงของมนุษยเ์นน้ส่วนเป็นขาเขา้ไป
น้ีตรงกบัทฤษฎีภาพสูตรส าเร็จของเกสตอลท ์(Closure and Goog Gestalt) ซ่ึงกล่าววา่ การรับรู้ของ
คนจะมีแนวโนม้ท่ีจะหาความสมบรูณ์แบบจากภาพทั้งดา้นโครงสร้างและเร่ืองราว เช่น ในบางคร้ัง
ภาพท่ีเราเห็นอาจจะไม่สมบรูณ์ ในลกัษณะความไม่สมดุลย ์ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดอาการเครียด 
ดงันั้นสมองจะสั่งการให้สร้างความสมบรูณ์ โดยใช้ภาพสูตรส าเร็จ เช่นเดียวกนักบัควมคิด เคิร์ท 
คอฟกา้ (Kurt Koftka) หน่ึงในนกัจิตวิทยาส านกัเกสตอลทไ์ดอ้ธิบายวา่ประสาทสมองของคน ท า
หน้าท่ีเป็นนกัออกแบบโดยอติัโนมติั ทุกคร้ังท่ีไดรั้บแรงกระตุน้จากภาพส่ิงเร้าภายนอก ประสาท
สมองจะสร้างภาพจากแรงกระตุน้นั้นๆอยา่งรวดเร็วเพื่อประหยดัเวลาและพลงังาน ดงันั้นภาพภาพ
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จากส่ิงเร้าภายนอกท่ีไม่สมบรูณ์จะถูกสร้างให้สมบรูณ์ ด้วยประสาทสมองโดยใช้กฎของความ
สม ่าเสมอ (Regularity) ความสมดุล (Symmestry) และความเรียบง่าย (Simplicity)1 
 
 
 
 

                                                           
1 ศศิวมิล สันติราษฎร์ภกัดี. (2546). ทฤษฎขีองการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม. บทความ. 

นครปฐม: ส านกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
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ภาพท่ี 37  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

   ช่ือผลงาน “I have peace on my mind” 
   ขนาด 100 x 200 ซม. 
   เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานช้ินท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 38 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 

“I’m hungry” บทสนทนาระหว่างสัญชาติญาณกบัจิตใจ ณ ขณะท่ีเพลิดเพลินในห้วง
อารมณ์และจิตนาการต่อเช่ือมรูปทรงไปต่างๆ นานา สัญชาติญาณเพื่อความอยู่รอดก็มกัจะเกิดข้ึน
เม่ือถึงเวลาของมนัในบางคร้ังเราไม่สามารถควบคุมหรือยากท่ีจะปฎิเสธมนัไดม้นัไดเ้ม่ือถึงเวลา  

ความหิวเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคในการท างานสร้างสรรค ์เป็นความรู้สึกท่ีมกัเกิดข้ึน
เม่ือไม่ไดรั้บอาหารเป็นเวลาหลายชัว่โมงสามารถรับรู้ไดท้ั้งกายและจิตใจ 

“ความอยากอาหาร” เป็นความความรู้สึกแตกต่างจากการหิวส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการทาง
กายภาพมากนักแต่เป็นอาการท่ีจิตใจก าลงัส่งสัญญาณบอก จากการศึกษาขอ้มูลทางสาธารณสุข
พบว่าความรู้สึกอยากอาหารเป็นผลสืบเน่ืองมาจากฮอร์โมนในร่างกายระดบัฮอร์โมนชนิดต่างๆ 
บวกเขา้กบัปัจจยัทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกเบ่ือ กดดนั เครียด ผิดหวงัหรือแมแ้ต่ความสุข
ทั้งหมดน้ีสามารถส่งต่อต่อความอยากอาหารทั้งส้ิน แรงบนัดาลใจส่วนใหญ่มกัจะเกิดก่อนการคิดวา่
ฝันวา่มีความปราถนาท่ีสร้างภาพข้ึนซกัช้ินหรือสองสามข้ึนก็ตามแต่ หากแต่คร้ังน้ีขั้นตอนในการ
ลงมือปฏิบติัไดม้าถึงช่วงการวาดรูปทรงบนช้ินงานร่างกายและจิตใจก็สามารถรับรู้ไดว้า่ถึงเวลาท่ี
ตอ้งการอาหารเขา้มาเติมเตม็ในตอนน้ีซ่ึงขดักบัความคิดมุ่งจะกระท าผลงานสร้างสรรคช้ิ์นให้บรรลุ
โดยเร็ว การอาการขดัแยง้ระหวา่งความอยากอาหารกบัความคิดท่ีบอกกบัตวัเองวา่ยงัไม่ใช่จงัหวะท่ี
ดีในตอนน้ีตามท่ีร่างกายตอ้งการปรากฎเป็นภาพผลงานจิตรกรรมช้ินสามท่ีเกิดบทสนทนาระหวา่ง
จิตและกายขอ้ตกลงท่ีมองไม่เห็นท่ีเป็นนามธรรมภายใน ถึงอยา่งไรก็ดีภาพน้ีเม่ือขา้พเจา้มองภาพ
จิตรกรรมช้ินน้ีท่ีไรก็หวนคิดถึงปรากฎการณ์แห่งความจ านั้นได้ทุกเม่ือ ราวกบัว่าระหว่างภาพ
รูปธรรมท่ีเป็นช้ินงานและจิตใจของขา้พเจา้ท่ีหลอมเป็นหน่ึงเดียวกนั 
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ภาพท่ี 39  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
   ช่ือผลงาน  “I’m hungry” 

               ขนาด 102 x 150 ซม. 
               เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานช้ินท่ี 4 

 
 

    ภาพท่ี 40  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 
ในผลงานจิตรกรรมทั้ งหมดในชุดของวิทยานิพนธ์น้ี ข้าพเจ้าขอสารภาพยอมรับด้วย

ความรู้สึกท่ีเอนเอียงต่อผลงานท่ีสร้างสรรคท์ั้งหมดวา่ “ในความฝัน” ช่ือเรียกของงานจิตรกรรมท่ีส่ี
เป็นผลงานท่ีประทบัใจมากกว่าช้ินไหนอ่ืน เหตุท่ีกล่าวเช่นน้ีเพราะนอกจากปฏิบติัลงมือท าด้วย
ความรักแลว้ท่ีวา่งของผืนผา้ใบช้ินน้ีอยูเ่ติมเต็มดว้ยลายเส้นท่ีเป็นตวัเองตวัเองมากข้ึน ดินสอและสี
น ้ ามนัอยู่วางประทบัลงในสัดส่วนท่ีควรจะเป็นแต่ละทุกต าแหน่งอยู่จดัสรรวางให้เหมาะสมและ
พอดีกบัตวัเอง ร่องรอยพื้นผวิท่ีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างซอ้นทบัระดบัปรากฎค่าน ้ าหนกัของสีเสริมให้
ผลงานมีมิติตรงกนัขา้มจากการรับรู้เดิมในเร่ืองของท่ีเรามกัจะใชเ้คียงคู่กนัเสมอ เช่น สีน ้ ามนักบั
ผา้ใบ ดินสอและกระดาษ ขา้พเจา้เลือกใชก้ารใช้งานท่ีผสมผสานไม่ยึดติดและสนุกไปกบัจิตใจท่ี
ผอ่งใส ไร้ความกงัวลใจใดๆ ท าให้ผลงานช้ินน้ีมีอิทธิพลกบัผลงานช้ินต่อไปค่อนขา้งมาก เม่ือเรา
เห็นปัญหาและท าความเขา้ใจวา่มนัเกิดข้ึนอยา่งไรพอเร่ิมเรียนรู้และแกปั้ญหาเดิมๆนั้นจะกลายเป็น
อดีตเราไม่จ  าเป็นตอ้งไปท าซ ้ าอีกแต่ให้เขา้ใจและพฒันาช้ินงานให้สมบรูณ์ยิ่งข้ึนไปเพราะงานนั้น
ไม่ต่างอะไรกบัตวัเอง 
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ภาพท่ี 41  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
    ช่ือผลงาน “ในความฝัน” 

                 ขนาด 102 x 150 ซม. 
    เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
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ผลงานช้ินท่ี 5 

 
 

ภาพท่ี 42  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
 

ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวในกลางเดือนเมษายน พดัพาสายลมอุ่นๆแทรกผ่านชั้ น
บรรยากาศไปเสียหมด อารมณ์เพลิดเพลินของผูส้ร้างสรรค์ซ่ึงวนัหน่ึงสังเกตเห็นการผลดัเปล่ียน
ของฤดูกาลผา่นสีของใบไมเ้ป็นจุดเร่ิมตน้แรงบนัดาลใจงานจิตรกรรมช้ินน้ี “ฤดูร้อนเดือนเมษายน”  

คราบสีท่ีถูกผสมไวก่้อนหนา้น้ีแห้งสนิทอยูบ่นเฟรมผา้ใบเตรียมรอไวแ้ลว้ ทิ้งร่องรอยให้
ชวนจินตนาการเช่นวา่ รอยหยกัสีเขียวมุมบนขวาของเฟรมดูคลา้ยราวกบักลุ่มใบไมก้ าลงัร่วงหล่น
เป็นจงัหวะ สีส้มอมน ้ าตาลมองแล้วรู้สึกถึงความร้อนยามแดดแผดเผาใบหญา้ ล าดบัต่อก็หยิบสี
ชอร์กน ้ ามนัร่างรูปในจินตนาการระหว่างท่ีวาดเส้นร่างเพียงครู่เดียวรูปทรงท่ีปรากฎออกมาเป็น
รูปทรงของมา้เช่นเคยหากแต่ความหมายความรู้สึกไม่ไดอ้ยูท่ี่เป็นการวิ่งหนีเช่นคร้ังก่อน(ผลงานช้ิน
ท่ี 1) คราวน้ีเป็นอารมณ์คึกคกั โยกไปมาดว้ยความยินดีตอ้นรับฤดูกาล สีท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นโทน
ร้อนแทรกสีเขียวคู่ตรงขา้มให้นึกถึงความมีชีวิตของตวัเอง ทั้งน้ีรูปทรงทั้งหมดต่างร่วงหล่นลงพื้น
คลา้ยกบัโดนแรงโน้มถ่วงของโลกดึงลงมา แตกต่างกบัจิตใจเพลิดเพลินขณะท่ีผูส้ร้างสรรค์ลงมือ
ปฎิบติัการแตม้ระบายของรูปทรงนั้นความสัมพนัธ์กนัระหว่างมือกบัใจเป็นหน่ึงเดียวอารมณ์ถูก
ปลดปล่อยตามสัญชาติญาณ สนุกสนานไปกบัการแต้มคู่สีมากกว่ามุ่งสนใจว่ารูปแบบท่ีส าเร็จ
ออกมาจะเป็นอยา่งไร เป็นความสบายใจท่ีแปลกประหลาดต่างเอ่อลน้ออกมาหลงัผลงานช้ินน้ีเสร็จ
ส้ิน 

จะเห็นได้จากค าอธิบายข้างต้นว่าวีธีการเอาภาพลักษณ์จากจิตใต้ส านึกให้ปรากฎ
ออกมาผูส้ร้างสรรคใ์ชคื้อ กลไกอตัโนมติัของจิตอตัโนมติั (Automatic Writing) ยกตวัอยา่งเช่น คุย
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โทรศพัทก์บัคนรักแลว้วาดรูปเล่น หรืออีกตวัอยา่งเดินเล่นชายหาดกบัคนรักเกิดอาการเชินเลยหยิบ
ก่ิงไม้เข่ียทรายไปด้วย ในกรณีของผูส้ร้างสรรค์ท่ีมองเห็นร่องรอยของคราบสีคู่ตรงข้ามแล้ว
ประทบัใจจนท าใหผ้อ่นคลายผนวกกบัการท่ีรอยคราบสีนัน่ปรากฎเป็นรอยหยกัชวนจินตนาการต่อ
จึงเร่ิมลากเส้นต่อเน่ืองไปเร่ือยๆจนเกิดภาพเป็นล าดบัต่อมา วิธีน้ีทั้งยงัชวนท าให้ผูส้ร้างสรรค์ได้
รู้สึกผอ่นคลาย ภาพท่ีส าเร็จออกมาถึงแมจ้ะเป็นภาพท่ีกลบัหวัซ่ึงใหค้วามรู้สึกเชิงลบก็ตามนั้นท าให้
ผูส้ร้างสรรคต์ระหนกัรับรู้วา่ตนเองมีปัญหาความเครียดท่ีบอกเป็นค าพูดไม่ไดใ้นขณะเดียวกนัก็พึง
พอใจกบัภาพผลงานซ่ึงราวกบัได้พูดระบายออกไปแล้วในเฟรมผา้ใบถึงแมไ้ม่มีเสียงใดๆ เปล่ง
ออกมาแต่ตวัผูส้ร้างสรรค์กบัช้ินงานก็ไดท้  าหน้าท่ีเช่ือมถึงกนัและกนัแลว้ ดงัท่ี รูดอล์ฟ สไตเนอร์ 
(Rudolf Steiner) ไดก้ล่าว “เราจะมองคนไม่ไดแ้ค่กายภาพ แต่มองไปถึงมิติมาจากจิตวิญญาณดว้ย
เพื่อน าทางวญิญาณของมนุษยไ์ปเช่ือมกบัจิตวญิญาณในจกัรวาล”  
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ภาพท่ี 43  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
   ช่ือผลงาน “ฤดูร้อนในเดือนเมษายน” 
   ขนาด 150 x 200 ซม. 
   เทคนิค จิตรกรรมบนผา้ใบ 
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ผลงานช้ินท่ี 6 

 
 

ภาพท่ี 44  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
 

แรงบนัดาลใจจากคู่สีท่ีหายไป เม่ือกลบัมานั่งวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาขา้พเจา้ได้
ตระหนักไดว้่าคู่สีของขา้พเจา้ไดห้ายไปเม่ือคร้ันตอนไหนแลว้เพราะอะไรมีสีอะไรบา้ง คร้ันเม่ือ
ตระหนกัไดด้งัน้ีขั้นแรกให้การลงมือปฏิบติัคือการทดสอบสี ขั้นตอนการทดสอบท่ีวา่คือการป้ายสี
เทียบเคียงกนัไล่ไปเร่ือยๆ พร้อมกระทั้งหาความเป็นไปไดใ้นการผสมและการทบัผสายของแต่ละ
ชั้นไม่เพียงแค่น้ีจ  าต้องสังเกตรับรู้ว่าระดับสีของเฉดน้ีคู่ตรงข้ามควรจะเป็นเฉดระดับใดโดย
กระบวนการตามท่ีกล่าวมาน้ีไม่ยดึติดกบัทฤษฎีคู่มือใดๆ ทั้งส้ิน  

จากการทดสอบหาคู่สีไดผ้ลการสังเกต ดงัน้ี 
สีจ าพวกพาสเทล (Pastel) เกิดจากการผสมระหวา่งสีโทนกลางโทนสีอ่อน (Light) มี
ผลทางความรู้สึกเป็นอยา่งยิ่งเม่ือค่าน ้ าหนกัสีถูกวางอยูเ่คียงกนัหรือบริเวณไม่ไกลกนั
มาก เช่น  
PlamOlive วางคู่กบั Peach 
OliveDrab วางคู่กบั FleshTint 
Turguoise วางคู่กบั Tan 
จากการสังเกตพบวา่คู่สีส่วนตวัมีความเป็นน่าเป็นไปไดว้า่สีคู่ตรงขา้มอยา่ง สีเขียว จะ

ตรงขา้มกบั สีชมพู เป็นคู่สีจ  าเพาะขา้พเจา้ จากการสังเกตผลทดสอบสังเกตถึงการเลือกใชเ้ฉดสีใน
แต่ละคร้ัง สีคู่ตรงขา้มโทนท่ีกล่าวมากท าให้ขา้พเจา้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานคิดคน้ควา้หา
ปรากฎการณ์การผสานของสีใหม่ๆ เช่นวา่ หากลองใชสี้สองสีน้ีคู่กนัจะผลลพัธ์จะเป็นอยา่งไร และ
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ใหผ้ลทางความรู้อยา่งไร ร่องรอยจากการทดสอบสีท่ีไดท้  าให้เห็นถึงจินตนาการต่อไปไดว้า่รูปทรง
ท่ีจะวาดทบัต่อไปจะเป็นอะไรและสุดทา้ยก็เกิดภาพชุดงานจิตรกรรมช้ินท่ีหกช่ือ “ขยบั” 
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ภาพท่ี 45  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
   ช่ือผลงาน “ขยบั” 
   ขนาด 150 x 200 ซม. 
   เทคนิค จิตรกรรมบนผา้ใบ 
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ผลงานช้ินท่ี 7 

 
 

ภาพท่ี 46  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 
 

ขนาดงาน 200 x 250 เซนติเมตร ไดขึ้งเตรียมพร้อมไวแ้ลว้ส าหรับขา้พเจา้เป็นขนาดท่ี
ทา้ทายต่อแสดงแสดงออกเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากการเลือกขนาดงานในแต่ละช้ินมีส่วนส าคญัในการ
ส าแดงศกัยภาพต่อตวัเองท่ีประทบับนผลงานแต่นั้นไม่ไดห้มายความวา่ ในบางคร้ังการเลือกขนาด
ท่ีเล็กลงคุณภาพของผลงานจะดอ้ยกวา่เพียงแตกต่างกนัดว้ยเร่ืองของขนาด  

สีและทีแปรงถูกปาดป้ายกระจดักระจายบนผนืผา้ใบรูปทรงต่างก็แยกส่วนกนัอยูค่นละ
ท่ีละทาง น่ีเป็นการแกปั้ญหาเม่ือขา้พเจา้เผชิญกบัส่ิงท่ีควบคุมไดย้ากคือเลือกวางองคป์ระกอบ เส้น 
สี รูปร่าง ใหดู้มีขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ก าหนดสัดส่วนและต าแหน่งให้ตรงกบัภาพจินตนาการให้เร็ว
ท่ีสุด ผลลพัธ์คือเม่ือความคิดไปก่อนกายความไม่สัมพนัธ์จึงเกิดข้ึนด้วยความใจร้อนท่ีต้องการ
ควบคุมใหเ้ป็นไปตามดงัใจคิดจึงไม่ประสบผลส าเร็จอีกทั้งปัญหาท่ีไดคื้อความลม้เหลวในเร่ืองของ
องคป์ระกอบ 

หลงัจากเกิดปัญหาตามท่ีกล่าวมานั้นขา้พเจา้ไม่เพีบงแต่เห็นจุดบกพร่องเท่านั้น ขอ้ดี
ของช้ินน้ีมีมีอยู่มาก เช่น การหาความเป็นไปได้จากคู่สี การตอบโต้ท่ีสัมพนัธ์กันระหว่างผู ้
สร้างสรรค์กบัผลงาน การคิดหาสาเหตุและทางออกเม่ือเกิดปัญหา ขา้พเจ้าเร่ิมมองเห็นส่ิงท่ีไม่
สามารถควบคุมได้อยู่ตรงหน้าในความไม่เขา้กันของรูปร่างรูปทรง การแก้ปัญหาท่ีตามมาและ
ใหผ้ลส าเร็จคือการสร้างความกลมกลืนในความไม่เขา้กนั ผสานกนัดว้ยสีและเส้น วาดเช่ือมเขา้หา
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กนัในสัดส่วนท่ีพอดีและเหมาะสม ท าใหเ้กิดผลส าเร็จในทดลองและสร้างสรรคต่์อผลงานช้ินน้ีท่ีมี
ช่ือวา่ “ แสวงหา”  
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ภาพท่ี 47  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 
ช่ือผลงาน “แสวงหา” 
ขนาด 200 x 250 ซม. 
เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ผลงานช้ินท่ี 8 

 
 

ภาพท่ี 48  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 
 

ภาพผลงานช้ินท่ี 8 มีความลงตวัมากยิ่งข้ึนจากประสบการณ์การท างานในชุดวิทยานิพนธ์ 
ทั้งมีความชดัเจนในเร่ืองขององคป์ระกอบ ทศันธาตุ และอารมณ์ตอบโตก้นัระหวา่งภาพผลงานกบั
ผูส้ร้างสรรค์ เส้น สี ทีแปรง อารมณ์ความรู้สึกถูกถ่ายทอดให้มีความซบัซ้อนของรูปทรง มีการตดั
ทอนท่ีแนบเนียนมากข้ึนประกอบกบัการซ่อนชั้นเชิงของความหมายผา่นสัญลกัษณ์ในผูช้มไดข้บ
คิดค้นหา ถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมแนวก่ึงนามธรรมเชิงส าแดงอารมณ์ทั้งความคิดและ
จินตนาการถูกส่งผา่นความรู้สึกจากภายในสู่รูปธรรมภายนอก ร่องรอยคราบสีถูกจงใจปล่อยทิ้งไว้
เพื่อส่งเสริมใหค้่าน ้าหนกัแน่นแจ่มชดัข้ึน ขา้พเจา้เลือกใชว้ิธีการปล่อยเบลอบา้งในบางต าแหน่ง ใช้
ดินสอขูดเขียนเพื่อสร้างนัยความหมายในรูปทรงของต้นไม้ท่ีเปรียบเทียบระหว่างส่ิงสมมุติท่ี
สามารถสร้างข้ึนโดยง่ายและถูกลบออกไดง่้ายเช่นกนั ในส่วนของท่าทางรูปทรงของคนขา้พเจา้ได้
ออกแบบให้เกิดอากปักิริยาท่ีโน้มเอียงไปในทางทิศแต่ละคนละครแสดงให้ทางถึงความเช่ือใน
เส้นทางของตน เป็นการเร่ิมผจญภยัในดินแดนท่ีแปลกหูแปลกตาอนัเป็นประสบการณ์คร้ังใหม่ 
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ภาพท่ี 49  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 
ช่ือผลงาน “สามพี่นอ้ง” 
ขนาด 200 x 250 ซม. 
เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

 
การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “ภาพสะทอ้นจากจิตใตส้ านึกในสังคม

ร่วมสมยั” เร่ืองเกิดแรงปราถนาตอ้งการน าเสนอสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีมีความอิสระในดา้น
รูปแบบและมีความสุขเพลิดเพลินในการท างานให้สดใหม่อยู่เสมอ โดยไม่ยึดติดจากขอ้ก าหนด
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นตั้งแต่การจดัองคป์ระกอบท่ีถูกตอ้ง ทฤษฎีสีคู่ตรงขา้ม ระยะการมองมิติต้ืน ลึกใน
ภาพผลงานจิตรกรรมท่ีเป็นขนบเดิม  

การกระท าถูกก าหนดใหเ้ป็นตามเง่ือนไขของก็อะไรก็ตามจุดประสงคห์ลกัก็คือเพื่อให้
ง่ายต่อการจดัระบบระเบียบแต่ส าหรับทศันะส่วนตวัของขา้พเจา้วางระเบียบท่ีผกูตรึงกบักฎเกณฑ์
ต่างๆ นานาท่ีนิยมเรียกกนัว่าทฤษฎีในบางคร้ังเพื่อมาสร้างสรรค์ศิลปะแลว้มนัช่างน่าเสียดาย ใน
ฐานะผูศึ้กษาศิลปะแล้วขา้พเจา้ได้ทดลองหาความเป็นไปไดด้ว้ยตวัเองก่อนเสมอ แลว้ศึกษาจาก
หลกัเกณฑ์ท่ีสัมพนัธ์กบัผลงานมาปรับประยุกต์ใช้กบัช้ินงานส่ิงส าคญัคือจินตนาการต่อส่ิงต่างๆ 
ให้เกิดความรัก ความใส่ใจในส่ิงรอบๆ ตวัหาใช่การลอกเลียนอย่างส้ินเชิง จ าตอ้งท าความเขา้ใจ
ก่อนในการริเร่ิมสร้างหรือตดัสินใจลงมือท าอะไรนั้น เราจ าตอ้งรับผิดชอบในผลของการกระท าท่ี
จะตามมาเสนอ ในผลงานวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “ภาพสะทอ้นจากจิตใตส้ านึกในสังคมร่วม
สมยั” ขา้พเจา้ขอส่งผ่านภาพผลงานจิตรกรรมท่ีไดส้ร้างสรรคด์ว้ยความจริงใจ ตั้งใจและหวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่จะท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย  
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