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The thesis titled "External Karma to the Inner Mind" I was inspired by the 
present society which has values. Beauty in external refinement creating materialistic 
needs for fashion clothes, expensive clothes and the brand name including the value 
of plastic surgery that is very popular in today's society. These values were created in 
order to create an identity for society to accept. Causing many effects were the mind 
to become attached to materialism that causing a desire within the desire to create 
but desire indefinitely. And it continues to circulate like this, it will create behavior in 
life. 

I want to communicate about the external conditions that affect the 
inner state of mind, causing the desire of lust. To understand the perception of the 
problem to restrain and let go of these things presented through works using the 
technique of collage which uses patterns of clothes that look colorful and attractive. 
To communicate meaning instead of social materialism in terms of values, beauty 
but the exterior that affects the feelings within the mind. Causing behavior to be 
misled with these values until there is only rottenness using Impression colors, 
emotional expressions and feelings that reflect the state of my mind and the feelings 
of these effects and conveyed through paintings. 
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บทที่ 1  
บทนำ       

 
          มนุษย์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มนุษย์จำเป็นต้องใช้ปัจจัยทั้ง 4 ใน
การดำเนินชีวิต คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค จนปัจจุบันมนุษย์ได้สร้างสิ่ง
อำนวยสะดวกด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อุปกรณ์สื่อสาร สิ่งบันเทิง แฟชั่น ถึงแม้ยุคสมัยจะมีความก้าว
ไกล หรือความเจริญเติบโตของสังคมมีมากแค่ไหน แต่มนุษย์ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงกับสิ่งนี้ได้นั้นก็ คือ 
กิเลสตัณหา เพราะมนุษย์นั้นเกิดมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิต สร้างความต้องการ
อยากได้อยากมี ต้องการความสะดวกสบายร่ำรวยเงินทอง ชื่อเสียง ยศถาบรรดาศักดิ์ เมื่อความอยาก
เหล่านี้ได้ควบคุมจิตใจ จึงเป็นตัวทำให้เกิดจิตใจที่หวั่นไหวได้ง่าย เมื่อจิตอ่อนไหวทำให้เกิดการขาดสติ 
การยับยังชั่งใจ ไม่มีการรับรู้กับสิ่งที่ตนทำอยู่ ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือรู้สึกตัว และอาจดำรงตน
อยู่ในความประมาทก็เป็นได้ กิเลสตัณหาอาจจะมองดูแล้วเป็นสิ่งเลวร้าย ดูน่ากลัว เหมือนพลังงาน
ด้านลบ แต่ถ้ามนุษย์มองเพียงแค่ด้านลบอย่างเดียว ไม่มองอีกด้านที่เป็นด้านบวก ก็จะไม่พบคำตอบ
ในรูปแบบอีกมุมหนึ่ง เราต้องใช้ด้านแง่ลบให้กลายเป็นด้านบวกหรือสร้างพลังต้านให้มากกว่าด้านลบ
เท่าไหร่ มนุษย์จึงจะเกิดการพัฒนาทางจิต เกิดเป็นภูมิคุมกันต่อต้านให้กลายเป็นพลังบวกในเชิง
สติปัญญา และใช้ความอยากไปทางที่ดีในการพัฒนารูปแบบชีวิตให้เหมือนกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใน
ปัจจุบัน 
           ถ้าเรามองย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของกิเลส เรารับรู้ว่ากิเลสเกิดมาควบคู่กับมนุษย์ กิเลสนั้น
คือ ความอยาก ซึ่งก็คือ ความต้องการของมนุษย์ในการดำเนินชีวิต  เพราะมนุษย์ยังต้องใช้ ผัสสะ1 
หรือ สัมผัสทั้ง 6 คือ การกิน การนอน การหายใจ ฯลฯ เป็นพ้ืนฐานของการอยากมีชีวิต เพราะฉะนั้น 
ความอยากแรกของมนุษย์คือ การอยากมีชีวิต เราไม่สามารถตัดกิเลสทิ้งออกจากชีวิตเราได้ ถ้าเรายัง
ใช้ ผัสสะ ในการดำเนินชีวิตเราอยู่ แต่เราควรจะอยู่รวมกับกิเลสให้ได้ โดยการใช้สติ 
              สติ หมายถึง ความระลึกได้ การรับรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องให้ใครมาบอก ตัดสินใจได้ด้วย
ตัวเองว่า สิ่งใดต้องทำหรือไม่ควรทำ สิ่งใดควรทำอย่างรวดเร็วหรือทำช้า  ๆ เกิดจากระบบทาง
ความคิดของสมองที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกของจิตใจ เป็นตัวสั่งการต่าง ๆ ของระบบร่างกายและ
ส่งผลทางด้านลบหรือด้านบวกของความคิดในเวลาเดียวกัน จึงเป็นจุดต้นกำเนิดของการกระทำต่างๆ 
หรือ 
 
1 ผัสสะ หรือเรียกว่าสัมผัส มักจะแปลกันว่าความกระทบ ในภาษาไทยก็นำเอาคำว่าสัมผัสมาใช้ ซ่ึงใช้ในความหมายว่ากระทบหรือ
ถูกต้อง แต่ความหมายในทางธรรมะ หมายถึงผัสสะ หรือสัมผัส ที่เป็นความประชุมกัน ของอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ
วิญญาณ แต่ละทาง ในทางทั้ง ๖ เช่น อายตนะภายในอันได้แก่ตา ภายนอกอันได้แก่รูป มาประจวบกัน ก็เกิดจักขุวิญญาณ ความรู้ทาง
ตา ดังที่เรียกว่าเห็น คือเห็นรูป ทั้ง ๓ นี้ คือตา ๑ รูป ๑ จักขุวิญญาณ ๑ มาประชุมกัน ก็เรียกว่าสัมผัส คัดจากเทปธรรมอบรมจิต ม้วนที่
๕๘/๑ ครึ่งหลัง ต่อ ๕๘/๒ ( File Tape 46 ) อณิศร โพธิทองคำ สัมมาทิฏฐิ ๑๗ ความรู้จักผัสสะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร 



  

พฤติกรรมโดยมีสภาวะ ทางภายนอกเป็นแรงกระตุ้น ส่งผลภายในเกิดความต้องการพฤติกรรมของ
มนุษย์แบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ 1.พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้  2.พฤติกรรมที่สามารถ
ควบคุมได้ เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญาและอารมณ์ (Emotion) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบสติปัญญาหรือ
อารมณ์ จะเป็นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อยกิริยาใดออกไป ถ้าสติปัญญาควบคุมการปล่อยกิริยา เร า
เรียกว่าเป็นการกระทำตามความคิดหรือทำด้วยสมอง แต่ถ้าอารมณ์ควบคุมเรียกว่า เป็นการทำตาม
อารมณ์ หรือปล่อยตามใจ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า อารมณ์อิทธิพลหรือพลังมากกว่าสติปัญญา 
ทั้งนี้ เพราะมนุษย์ทุกคนยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ทำให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตาม
ความรู้สึกและอารมณ์เป็นพ้ืนฐาน การแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ย่อมสัมพันธ์กันระหว่าง
ร่างกายและจิตใจ เช่นพฤติกรรมภายนอกและภายใน ยิ่งมีความสะดวกสบายเท่าไหร่ มนุษย์ย่อมมี
กิเลสมากข้ึนเท่านั้น  
 พฤติกรรม2 (Behavior) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทำที่ปรากฏ
ออกมาให้สังเกตเห็นได้ รับรู้ได้ ใช้เครื่องมือตรวจสอบได้จากความดันเลือด คลื่นสมอง คลื่นหัวใจ การ
เต้นของชีพจร ที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น การยืน การเดิน การนั่ง การนอน ฯลฯ  
 2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หรือกระบวนการทางจิต (mental process) 
หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา หรือไม่สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบได้โดยตรง 
เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความจำ การคิด การวิเคราะห์หาเหตุผล ประสบการณ์ ฯลฯ 
 จากที่กล่าวมามนุษย์ใช้พฤติกรรมในการแสดงออกในรูปแบบต่างในสื่อสารข้าพเจ้าได้
ตระหนักถึงจุดเริ่มต้นของเหตุปัญหาดังกล่าว ได้นำแรงบันดาลใจประเด็นเหล่านี้ มาสร้างสรรค์ผลงาน
ทางจิตรกรรมเพ่ือสื่อสารเรื่องผลกระทบ สภาวะภายในและภายนอก จากวัตถุนิยมที่มนุษย์นำมาใช้
งานและสร้างคุณทางสังคมนิยมให้เกิดขึ้น ในเรื่องของเสื้อผ้าและแฟชั่นการแต่งตัวรวมถึงรูปร่าง
หน้าตาที่มีค่านิยมความสวยความงามภายนอกท่ีมีผลกระทบภายในจิตใจ ข้าพเจ้าหยิบจับประเด็นตรง
นี้ของวัสดุลายผ้าที่นำมาใช้กับตัวผลงานที่แสดงออกของวัตถุนิยมทางภายนอกที่สังคมค่อยเป็น
ตัวกำหนด ในมุมมองของข้าพเจ้าในการนำเสนอผลงานศิลปวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

ความเป็นมาและความหมายสำคัญของปัญหา   
 จากข้อมูลเบื้องต้น ข้าพเจ้าสนใจต้นตอของกิเลสที่เกิดจากปัจจัยหลักๆ สองแบบ คือ 
สภาวะภายนอกและสภาวะภายในที่มีผลกระทบซึ่งกันจากรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เริ่มจากปัจจัย
ภายนอกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก สิ่งบันเทิงทุก
ชนิด ทรัพย์สิน เงินทอง อำนาจและชื่อเสียง สิ่งเหล่าได้ส่งมาถึงสภาวะภายในจิตก่อเกิดความต้องการ
ที่อยากได้ อยากมี ส่งออกมาเป็นการกระทำออกสู่ภายนอก และวนเวียนเป็นวัฏจักรกันไปไม่รู้จบ ถ้า 
 
 

2 หัสดิน แก้ววิชิต. พฤติกกรมมนุษย์ เพื่อการพัฒนาตน (กรุงเทพๆ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2559)  
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จิตใจเราวนเวียนและต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมเป็นเท่าตัว และเป็นสองเท่าตัวทำให้ยึดติดอยู่ใน
วนเวียนเหล่านี้ กลายเป็นกิเลสตัณหาที่มากขึ้นจนกลายออกมาเป็นการกระทำและพฤติกรรมในการ
ดำเนินชีวิตแทนจิตใจของเราเอง จากจุดนี้ กิเลสจะเข้ามาแทนจิตใจของเราให้ลุ่มหลงในวังวนนี้เหมือน
โดนบังคับให้ขาดสติ ขาดการนึกคิดและคำนวณเหตุและผลออกมา โดยข้าพเจ้าต้องการสื่อสารต้นตอ
ของเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านแนวความคิดมุมมองและเชิงอารมณ์ผ่านผลงานจิตรกรรม ให้เกิดการรับรู้
และรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรในอนาคต  
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1. ต้องการนำเสนอผลงานจิตกรรมเรื่องผลกระทบที่สะท้อนปัญหาของกิเลสตัณหา สภาพ
ภายนอกกายท่ีมีผลกระทบทางสภาพภายในจิตใจ ผ่านมุมมองและแนวความคิดข้าพเจ้า 
 2. เพ่ือศึกษาหาข้อมูลทฤษฎีแนวความคิดของกิเลสตัณหาในรูปแบบผลกระทบสภาวะ
ภายนอกและสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ในทางศาสนา ความเชื่ อ และแนวทางวิทยาศาสตร์ หา
จุดเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อสร้างผลงาน 
 3. เพ่ือศึกษาหาผลงานศิลปะลัทธิ Modern art, Post Impressionism, Surrealism, Pop 
art, Symbolism art, Graffiti art, Collage art และศิลปินที่เกี่ยวข้องนำมาประยุกต์และพัฒนาการ
ในรูปแบบสมมติฐานของการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
 4. นำเสนอผลงานเชิงความหมายทางศิลปะ ในเชิงอารมณ์และความรู้สึกผ่านกระบวนการ 
Painting และการตัดแปะ (Collage) ลวดลายของผ้า ในเรื่องสภาวะภายนอก และ สภาวะภายใน  
 5. ต้องการนำเสนอ แนะนำแนวความคิด ความเข้าใจของเรื่องกิเลสตัณหาในมุมมองของ
ข้าพเจ้า นำสู่กระบวนการจุดเริ่มต้นการยับยั้งชั่งใจการมีสติ และปล่อยวางทำจิตใจให้สงบ ให้สังคม
รับรู้ 
 
สมมติฐานของการสร้างสรรค์ 
          ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารเรื่องปัญหาสภาวะภายนอกที่มีผลกระทบรบกวนสภาวะภายในจิตใจ
ก่อให้เกิดสู่ความต้องการของกิเลสตัณหา ให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจของปัญหา เพ่ือยับยั้งชั่งใจและ
ปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้ นำเสนอผ่านผลงานโดยใช้เทคนิคของการตัดแปะ (Collage) ที่ใช้ลวดลายของ
เสื้อผ้าที่มีลักษณะสีสันที่ดูสวยงามและน่าดึงดูด เพ่ือสื่อความหมายแทนถึงวัตถุนิยมทางสังคม ในเรื่อง
ค่านิยมความสวยความงามแต่ภายนอก ที่มีผลกระทบกับความรู้สึกภายในจิตใจ ก่อให้เกิดพฤติกรรม
ในการหลงผิดกับค่านิยมเหล่านี้ เเละใช้เทคนิคการเพ้นท์ให้สีสันแบบ Impression แสดงออกทางเชิง
อารมณ์และความรู้สึกที่สะท้อนสภาวะภายในจิตใจข้าพเจ้ากับความรู้สึกของผลกระทบเหล่านี้  
ถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานจิตรกรรม 
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
 1. ขอบเขตเนื้อหาของการสร้างสรรค์ผลงาน   
  ต้องการทำผลงานในรูปแบบผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนปัญหาการผลกระทบ สภาวะ
ภายนอก ก่อให้เกิดสู่กิเลสทางสภาวะภายใน ผ่านการอธิบายในมุมองแนวความคิดของข้าพเจ้าที่
ต้องการเข้าถึงเหตุผลในเรื่องจิตใจภายในที่รับตัวรับความรู้สึก จากสังคมภายนอกเป็นการเชื่อมโยงกัน
จากผลกระทบเป็นลูกโซ่ จากภายนอกสู่ภายในและกระทำออกไปภายนอก โดนใช้รูปแบบของ 
Anatomy กายวิภาคมนุษย์เชิงรูปแบบที่เป็นสัญญาลักษณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 2. ขอบเขตรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน   
  ต้องการสร้างผลงานภาพจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบสื่อผสมระหว่างเทคนิคของจิตรกรรม 
(Painting) กับการตัดแปะ (Collage) ลงบนเฟรมผ้าใบ ผ่านแนวความคิดร่วมสมัย ดัดแปลงรูปแบบ
ผสมผสานเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ ของสภาวะภายในและสภาวะภายนอก 
 3. ขอบเขตเทคนิคของการสร้างสรรค์ผลงาน   
  ใช้เทคนิคของเรื่องวัสดุของลวดลายเสื้อผ้าตัด และเย็บในรูปแบบผสมผสานเป็นรูปแบบ 
นำมาตัดแปะ (Collage) ลงบนเฟรม และใช้เทคนิคของจิตรกรรม (Painting) แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ของข้าพเจ้าในรูปแบบ  Impression ทำให้เกิดมิติที่มี พ้ืนผิว (Texture) พ้ืนผิวหลายรูปแบบที่
ผสมผสานก่อเป็นรูปแบบผลงานจิตรกรรม  
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 1. ทำการสำรวจสืบหาข้อมูลของจุดเริ่มต้นของปัญหาในเรื่องของกิเลสในสื่อสิ่งพิมพ์และ
ข้อมูลจากสื่อบันทึกคลิปวีดีโอและข้อมูลทางออนไลน์ 
 2. ศึกษาในเชิงรูปแบบข้อมูลทางความเชื่อของศาสนาพุทธในเรื่องการยับยั้งชั่งใจของกิเลส                 
นำมาเสริมใหก้ับตัวผลงานและแนวความคิด  
 3. นำข้อมูลมาเปรียบเทียบหลักการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบาย หลักความคิดเหตุ
และผลของสภาวะจิตใจมนุษย์ นำมาเสริมใหก้ับตัวผลงานและแนวความคิด   
 4. ศึกษาและสังเกตพฤติกรรมผู้คนในปัจจุบันมีการตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร และการ
รับมืออย่างไร และมีความต้องการแบบไหน 
 5. นำข้อมูลดังกล่าวมาคิดวิเคราะห์เชิงผลงานการสร้างสรรค์ในกระบวนการจิตรกรรม 
 6. ศึกษาและทดลองเทคนิคกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจนำมาใช้กระบวนการ
ทำผลงานจิตรกรรม  
 
วิธีการสร้างสรรค์   
 1. หาข้อมูล เอกสาร สื่อตีพิมพ์บทวิจารณ์วิชาการ และสื่อออนไลน์ เช่น เรื่องกิเลสตัณหา 
สภาวะภายใน และสภาวะภายนอก จิตวิทยาเชิงลึกของมนุษย์ เป็นต้น 
 2. ลงหาข้อมูลภาคสนามในเชิงหาข้อมูลเชิงลึก ในการสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปในปัจจุบันกับ
เรื่องความเป็นอยู่ ความต้องการต่างๆ ปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิต และจดบันทึกเป็นข้อมูล 
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 3. ศึกษาข้อมูลเชิงศิลปะของศิลปินแต่ละยุคสมัยในเรื่องกิเลสตัณหา และนำมาวิเคราะห์ 
 4. นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ ประมวลผล และเรียบเรียงจุดเริ่มต้นของแนวความคิด และ
ต่อยอดมุมมองของข้าพเจ้าเพิ่มเติมให้เป็นรูปแบบเอกภาพ 
 5. ทำแบบร่างสเก็ตช์และทดลองเทคนิควิธีการต่างๆ ให้สอดคลองกับแนวความคิด 
           6. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 
  6.1 เลือกซื้อหาวัสดุต่างๆ ในการทำผลงาน เช่น เสื้อผ้า ลายที่เหมาะกับตัวงาน สีต่างๆ 
และอุปกรณ์ทำเฟรม  
  6.2 ทำเฟรมและปูผ้าใบให้เรียบร้อย ลงสีรองพ้ืน 
  6.3 จัดเตรียมภาพสเก็ตช์ต้นแบบ และรูปประกอบข้อมูลการทำงาน 
  6.4 ดำเนินผลงาน ร่างภาพบนเฟรม ตัดแปะ (Collage) ลายผ้า และลงสีบนเฟรม 
  6.5 เก็บรายละเอียดต่างๆ บนผลงานให้เรียบร้อยพร้อมไปขั้นตอนต่อไป 
 7. นำผลงานมาวิเคราะห์และปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 8. เสนอผลงาน ฟังคำวิจารณ์ เพ่ือนำมาพัฒนาผลงานชุดต่อไป 
 9. สรุปแนวความคิดและประมวลผลงาน  
 10. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพ่ือเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ 
 11. จัดเรียงรูปแบบ สรุปเนื้อหาผลงานทำเอกสารประกอบหนังสือวิทยานิพนธ์ 
 
แหล่งข้อมูลในการสร้างสรรค์  
 1. หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 หนังสือนิตยสาร แฟชั่นต่างๆ ในปัจจุบัน 
  1.2 หนังสือจิตวิทยามนุษย์ สภาวะภายใน และ สภาวะภายนอก ผลการกระทำ 
  1.3 หนังสือเกี่ยวกับกิเลสตัณหา 
  1.4 หนังสือความหมายของ ดวงจิต และ ร่างกาย 
  1.5 บทความวิจารณ์ต่างๆ วิเคราะห์เรื่องกิเลสตัณหา รูปแบบสภาวะภายนอกมี
ผลกระทบภายใน แนวความคิดพฤติกกรรมสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 
               1.6 หนังสือ Anatomy เกี่ยวกับกายวิภาคโครงสร้างมนุษย์ 
 2. ข้อมูลเสริมในอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง 
 3. สิ่งแวดล้อม 
  3.1 แหล่งพ้ืนที่ภาคสนาม การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ในเรื่องความต้องการมนุษย์ใน
ปัจจุบัน และการปรับตัวเข้าสังคมในช่วงนั้น  
  3.2 แหล่งพ้ืนที่ทำกิจกรรมต่างๆ ดูลักษณะแฟชั่น การแต่งตัวและกริยาท่าทางต่างๆ 
จดจำบันทึกและถ่ายภาพประกอบ 
 4. ค้นหาวัสดุในการทำงาน เช่น เสื้อผ้า ลายผ้าต่างๆ ที่น่าสนใจ 
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           5. แลกเปลี่ยนพูดคุยกับบุคคลต่างๆ 
          6. รูปแบบผลงานศิลปินที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องรูปแบบแนวคิดกับผลงานของข้าพเจ้า 
เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ 
           7. จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่รู้สึกและรับรู้ 
   
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 1. แบบร่างสเก็ตช์ผลงานและข้อมูลประกอบ 
 2. ข้อมูลในรูปแบบภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนาม 
 3. โทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 5 ที่ใช้การบันทึกและติดต่อประสานงาน 
 4. ปากกาดินสอและสมุดจดบันทึกในการลงภาคสนาม  
 5. เฟรมและผ้าใบในการประกอบทำเฟรม  
 6. สีในการทำภาคเพ้นท์ 
               6.1 สีอะคริลิค 
               6.2 สีน้ำทาภายในบ้าน ขาว-ดำ 
              6.3 สีสะท้อนแสงแบบพิเศษ 
               6.4 สีสเปรย์สะท้อนแสง  
               6.5 สีสเปรย์เคลือบเงาและด้าน 
 7. จานใส่สีและถังใส่น้ำ 
           8. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
            9. กลอ้งถ่ายภาพผลงานและข้อมูล 
            10. ชนิดผ้าในการตัดแปะ (Collage) 
               10.1 เสื้อผ้าแฟชั่นในปัจจุบัน 
               10.2 ลายผ้าชนิดต่างๆที่มีพ้ืนผิวและรูปแบบที่น่าสนใจเหมาะกับชิ้นงาน 
               10.3 ผ้าลายลูกไม้  
               10.4 ผ้าสีสะท้อนแสง 
           11. อุปกรณ์ในการยึดติด เช่น กาวลาเท็กซ์ ปืนกาวยาง  
           12. อุปกรณ์ในการตัด เช่น กรรไกร คัตเตอร์ 
           13. อุปกรณ์ในการทำเฟรม เช่น ไม้เฟรม ผ้าใบปูเฟรม ปืนยิงผ้า 
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บทที่ 2  
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
 การสร้างสรรค์ของผลงานของข้าพเจ้า ได้แรงบันดาลใจและมีความสนใจในเรื่องของกิเลส
ตัณหา ข้าพเจ้าได้นำแนวความคิดนี้พัฒนาต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ช่วงปริญญาตรี ในเรื่อง “กิเลสของ
มนุษย์”3 ที่ข้าพเจ้าเคยได้ค้นคว้าและศึกษาในช่วงแรกจะมุ่งประเด็นเนื้อหาของความต้องการของ
กิเลสในตัวมนุษย์ เปรียบเทียบกิเลสในรูปแบบอสุรกายสัตว์ประหลาดหรือสิ่งไม่ดีที่อยู่ภายในจิตใจ ที่มี
ความต้องการออกมาสู่การกระทำภายนอก เช่น การเสพหรือบริโภค สร้างความต้องการของตัวขึ้น
เรื่อยๆ ข้าพเจ้าใช้แนวความคิดนี้ มาต่อยอดและพัฒนาค้นคว้าเพ่ิมเติมในวิทยานิพนธ์ชุดนี้  โดย
ตั้งเป้าหมายของการหาเหตุผลและต้นตอในการเกิดกิเลสขึ้น โดยใช้หลักฐานในการอ้างอิงของทาง
พุทธศาสนาและความเชื่อรวมกับทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงจิตวิทยามนุษย์ ทำให้เกิดการรับรู้ของ
ปัญญาของต้นเหตุนั้น คือ ผลกระทบของสภาวะภายนอกที่ส่งผลถึงสภาวะภายในที่เป็นเหตุปัจจัย 
ต่าง ๆ ของมนุษย์ในการรับรู้ ทั้งด้านความรู้สึกและนึกคิด ทำให้ข้าพเจ้านำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์
และหาเหตุผลส่งเสริมแนวความคิด เพ่ือต่อยอดจากของวิทยานิพนธ์ช่วงปริญญาตรี ให้มีความเข้าถึง
และเข้าใจกับปัญหาอย่างแท้จริง ที่มาของกิเลสที่เกิดขึ้น ส่งผลทำให้ผลงานในชุดนี้ ตอบสนองความ
ต้องการส่วนตัวพร้อมเสนอแนวความคิดและมุมมองของข้าพเจ้าให้สังคมได้ตระหนักและได้รับรู้
เรื่องราวเหล่านี้ผ่านผลงานจิตรกรรม 
 
อิทธิพลจากแรงบันดาลใจและแนวความคิด 
 ข้าพเจ้ามีความสนใจ ในเรื่องกิเลสตัณหาของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องคือวิถีชีวิตในการ
ดำรงชีวิตรวมกันเป็นประจำวัน ไม่สามารถปฏิเสธหรือไม่รับ การมีสิ่งเหล่านี้ได้ ข้าพเจ้ามองว่าสิ่ง
เหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้มนุษย์เริ่มอยากมีชีวิตไปในแต่ละวัน สร้างสิ่งที่ต้องการ จากเริ่มแรกใน
เรื่องของปัจจัย 4 เพ่ิมเป็นปัจจัย 5 และจะเริ่มมีปัจจัยที่มากขึ้นในอนาคตตามยุคสมัย แต่ทุกอย่าง
ย่อมมีสองด้านทั้งในการขับเคลื่อน มีแสงย่อมมีเงา มีลบย่อมมีบวก กิเลสก็เช่นกัน กิเลสในรูปหลักของ
มนุษย์ที่ให้คำนิยามเป็นไปทางไม่ดี สิ่งชั่วร้ายและความสกปรก เพราะกิเลสเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจแรก
ที่เริ่มเกิดความอยาก เช่น เขามีเราก็อยากมีบ้าง เขาทำเราก็อยากทำบ้าง เขาสวยเขาหล่อเราก็อยาก
สวยหล่อบ้าง เขามีทรัพย์สินที่มากมาย ดูสบายเราก็อยากเป็นแบบเขาบ้าง เพราะฉะนั้น กิเลสสร้าง
ความต้องการตามสังคมในแต่ละยุคสมัย ส่งผลให้เกิดสิ่งที่กล่าวมา ไม่แปลกใจที่กิเลสจะดูเป็นสิ่งที่ชั่ว
ร้าย ทำให้มนุษย์ใช้พฤติกรรมจุดนี้ในการในการดำเนินชีวิต สร้างความเชื่อ สร้างค่านิยม ส่งต่อกันมา 
 

3 ว่าที่ร้อยตรี พุทธวัตร โสวัตร วิยานิพนธ์ปริญญาตรี เร่ือง กิเลสมนุษย์ ปกีารศึกษา2559 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวยิาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ภาควิชาจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
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จนถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นอิทธิพลทางด้านสังคมในปัจจุบันมีผลกระทบอย่างมาก ในการดำเนินวิถี
ชีวิตของมนุษย์ ซึ่งนำพาความต้องการ สร้างความอยากได้อยากมี จนบางครั้งที่เราได้รับผลกระทบ
โดยไม่รู้ตัวผ่านสื่อต่างๆ ถ้ามนุษย์ขาดความนึกคิด และหลงในความต้องการเหล่านี้ก็จะตกอยู่ สภาวะ
ลุ่มหลงของวังวนของกิเลสตัณหาเหล่านี้ในทุกๆ วัน จนทำให้ชีวิตไม่มีความรู้สึกและเกิดความพินาศ            

 ข้าพเจ้ามีความต้องการนำเสนอในรูปแบบผ่านมุมมองทางความคิด สร้างความเข้าใจในเรื่อง
ปัญหาเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลงานจิตรกรรม เล่าผ่านรูปแบบสัญลักษณ์ (symbolic) ในรูปแบบ 
กายวิภาคมนุษย์ (Anatomy) เรื่องผลกระทบสภาวะภายนอกส่งต่อสภาวะภายใน โดยใช้รูปแบบ
โครงสร้างของมนุษย์ของกายวิภาคมนุษย์ (Anatomy) แสดงสภาวะภายในและสภาวะภายนอก ใช้
รูปแบบของใบหน้ามนุษย์หรือโครงสร้างร่างกายเป็นหลัก สื่อถึง สัมผัสทั้ง 6 ในรูปแบบทางสังคมใน
การรับรู้ด้วย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ผ่านรูปร่างของ อวัยวะกายวิภาค คือ ตา ปาก ลิ้น จมูก หู 
ผิวหนัง คือการรับรู้ของสภาวะภายนอกทางสังคมความนิยมชมชอบที่ได้รับรู้ผ่านการตัดแปะ 
(collage) ลายเสื้อผ้าแทนวัสดุทางสังคมภายนอกที่คอยกำหนดรูปแบบให้แก่เรา และส่งผลมาถึง
สภาวะภายในที่โดนอัดเน้นจากข้อมูลเหล่านี้เกิดความอยากที่อยู่เป็นภายในแต่ละสภาวะที่พบเจอ 
บางคนตอบสนองทางบวก อาจะชอบและเกิดโลภะความอยากได้จากอิทธิพลของภายนอก แต่บางคน
จะมองเป็นด้านลบสร้างโทสะ และส่งออกเป็นการกระทำออกไปสู่ภายนอก เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้า
ส่งออกความรู้สึกนี้เป็นเทคนิคของจิตรกรรม (Painting) แบบ impression แทนความรู้สึกภายใน ไม่
ว่าจะมองเป็นแง่ลบหรือแง่บวก มันส่งผลให้ก่อเกิดกิเลสตัณหาในจิตใจแล้ว ถ้ายึดติดกับสิ่งเหล่านี้
ความโมหะความหลงก็จะเกิดตามมา ดังนั้น เราสามารถที่จะปฏิเสธได้เกี่ยวกับผลกระทบเหล่านี้ ถ้า
เรายังใช้สติและใช้ปัญญาเพื่อเป็นกำแพงป้องกันผลกระทบเหล่านี้  
 
อิทธิพลจากการลงหาข้อมูลภาคสนาม 
 ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพ้ืนที่สังคมนิยมไปเป็นประจำแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เช่น 
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ สยามแสควร์ รวมทั้งสถานที่เที่ยวบันเทิงในกลางคืน ข้าพเจ้าที่ได้รับรู้จากสิ่ง
แรก คือการแต่งตัวที่ชัดเจนมากที่สุด แต่ละคนจะแต่งตัวตามที่ตัวเองนิยมชอบ การโชว์ส่วนเว้า ส่วน
โค้งตามความนิยมชื่นชอบของแฟชั่นเสื้อผ้า จะที่นิยมเสื้อผ้าจะเป็นของแบรนด์เนมที่ดูราคาแพงหรือ
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในช่วงนั้น จะมีที่มาจากกระแสที่มาแรงหรือสิ่งของที่ซุปเปอร์สตาร์ใช้ใน
การใส่ออกตามสื่อรายการทีวีและ ตามโซเชียลเน็ตเวิร์ค มักจะเกิดกับพวกกลุ่มวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ตอนต้น
และตอนปลายเป็นส่วนใหญ่ อิทธิพลส่วนมากรับมาจากการโฆษณาชวนเชื่อโดยยุคสมัยนี้จะไม่นิยมทำ
โฆษณาชวนเชื่อแบบยุคก่อนๆ ที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆ หรือการสร้างบทละครสั้นนำเสนอสินค้า
ตัวเอง แต่ปัจจุบันการโฆษณานั้นรวดเร็วแล้วเข้าถึงบุคคลได้ง่ายมากขึ้น คือการนำเอาสินค้าที่รับความ
นิยมมาให้ดาราคนดังหรือยูทูปเบอร์ที่มีคนติดตามมาก ผ่านสื่อทางช่องทางปัจจุบันที่คนนิยมใช้กันทุก
วันในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนหรือการใช้ดูความบันเทิงผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ที่
มนุษย์ในปัจจุบันขาดมิได้ ทำให้มนุษย์ได้เห็นโฆษณาเหล่านี้ทุกครั้งและพบเจอบ่อยครั้งในทุกๆ วัน 
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เวลา ในการโฆษณาสินค้าเหล่านี้มีอิทธิพลต่อมนุษย์มาก ซึ่งเป็นการชวนเชื่อในเรื่องความอยากและทำ
ให้เพ่ิมมากเรื่อยโดยผ่านการโฆษณาที่พบเห็นได้ง่ายในทุกวันเป็นผลกระทบทางอ้อมแต่ส่งผลเป็น
ทางตรง สังคมทุกวันนี้บอกว่าความสุขต้องเกิดขึ้นถ้ามีเงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ และสุดท้ายคือ ความ
สวยความหล่อ มันถึงเลยเป็นแบบนี้กันไปทั่วโลก ในเอเชียเราที่เห็นชัดก็เกาหลี ญี่ปุ่น สร้างความเชื่อ
ว่าถ้าไม่สวยก็ตายดีกว่า ผู้ชายสมัยนี้ก็เป็นเหมือนกัน ยิ่งตอนนี้ สงผลกระทบไปถึงเด็กๆในวัยที่ไม่
สมควรจะทำแล้วด้วย กระแสเหล่านี้ของปัจจุบันทำให้เกิดค่านิยมต่อสังคมมากๆ  ค่านิยมการใช้
การเงินซื้อของที่มีมูลค่าสูง เพ่ือมาอวดอ้างสร้างตัวตนในสังคม ในกรณีข่าวดัง “เสี่ยกำมะลอ หลัง
หลอกผู้หญิงแต่งงานด้วยหลังคบหากันมาเพียง 1 วัน กุเรื่องรวยล้นฟ้า 2 หมื่นล้าน ทำเนียนถ่ายรูป
บนเครื่องบินส่วนตัว รถสปอร์ตหลายคัน แถมแต่งตัวภูมิฐานทำให้คนต่างๆพากันเชื่อ”4  จากข่าวนี้
ข้าพเจ้าได้ข้อคิดของ ค่านิยมในการสนใจแต่ภายนอกที่ดูมีฐานะร่ำรวยการแต่งตัวดี ทำให้ผู้หญิง
สามารถแต่งงานกันได้โดยดูใจกันแค่เพียงแค่ 1วัน ข้าพเจ้าเกิดตระหนักมากกับข่าวนี้ และยังมีข่าวที่
น่าสนใจอีกของค่านิยมในปัจจุบันที่นิยมมากที่สุดนั้นคือ การเสริมส่วนต่างๆของร่างกายหรือการ
ศัลยกรรม การทำศัลยกรรมเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพ่ือที่จะเข้าสังคม จนบ้างคนเกิดเสพติดใน
การทำเหล่านี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทางอารมณ์ของ คนในสังคมได้ชัดเจนมาก เพราะ
ทางจิตแพทย์ได้อธิบายว่า ส่วนใหญ่แล้วพวกที่มีความสุขกับการทำศัลยกรรมจนถึงขั้นเสพติดนั้น 
มักจะเป็นอาการของโรคสะเทือนขวัญ หรือ Trauma การศัลยกรรมนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องสวยหล่อ มัน
มีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะร่างกายคนเราเมื่อได้รับสารแปลกปลอมเข้าไป มันจะไปทำร้ายเซลล์
เหมือนเป็นการฆ่าตัวเองตายทีละส่วน แต่ไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นการทำร้ายตัวเองมากที่สุด  อย่างล่าสุด
กรณีของเด็กหญิงวัย 8 ขวบ ซึ่งนาง Kerry Campbell ผู้เป็นแม่ฉีดโบท็อกซ์ให้ทุกๆ 3 เดือนก็คืออีก 
1 คนที่เป็นเหยื่อการเสริมความงามที่ผิด เพราะด้วยวัยที่ยังไม่มีความจำเป็นในการฉีดเพราะบางคน
เลือกใช้วิธ๊นี้ในการเลียนแบบไอดอลของตัวเอง สาวอเมริกันหลายคนยอมเจ็บ และยอมเสียสมบัติอัน
ล้ำค่าที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่เกิดอย่างใบหน้าตัวเอง เพ่ือเปลี่ยนให้เหมือนดารา หรือบุคคลที่ตัวเองคลั่ง
ไคล้ ซึ่งจากกรณีนี้  ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงค่านิยมในสังคมที่นับวันมองเรื่องการศัลยกรรมเป็นเรื่องที่ใคร
ทำก็ได้ อย่างนั้นหรือ5  ข้าพเจ้ามองปัญหาเหล่านี้เป็นการแก้ไขของปลายสาเหตุมากกว่า เป็นความเชื่อ
และความคิดที่ผิดๆ ของค่านิยมทางสังคม ถึงภายนอกจะสวยงามเท่าไร แต่ภายในจิตใจยังเป็น
เหมือนเดิม ยิ่งเติมความสวยความงามมากเท่าไหร่ ก็สร้างความต้องการมากกว่าเดิม และถ้าหยุดยัง
ความต้องการเหล่านี้ไม่ได้ มันจะกลับกลายเกิดเป็นกิเลสตัณหาขึ้นภายในจิตใจของตัวเราเอง  

 

 

4 จากหัวข้อข่าว แฉยับ+“เสี่ยกำมะลอ”หลอกหญิงโดนหนักสุด 200 ล้าน เว็ปไซต์ today.line เข้าถึงเมื่อ10/6/2020 เข้าถึงด้วยจาก  

th/pc/article/แฉยับ+“เสี่ยกำมะลอ”+หลอกหญิงโดนหนักสุด+200+ล้าน-jmp8l2  
5  จากบทความ เสพติดศัลยกรรมสวย-หล่อ สุขจอมปลอม เท่ากับ 'ฆ่าตัวตาย' จากเว็ปไซต์ ไทยรัฐออนไลน์ เข้าถึงเมื่อ10/6/2020 
เข้าถึงด้วยจาก https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/173826  

https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/173826
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อิทธิพลจากข้อมูลภาคเอกสาร 
 1.อิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา 
 ในความเชื่อทางศาสนา ข้าพเจ้าได้ศึกษาและลงพ้ืนที่หาข้อมูลในรูปแบบของความหมาย
และการตีความได้แบ่งออกเป็น กิเลสและตัณหา ดังนี้ 
            1. กิเลส6 หมายถึง ปัจจัยเชิงลบ ที่ทำให้จิตและปัญญาเสื่อมคุณภาพ กิเลสเกิดขึ้นมาคราว
หนึ่งคุณภาพจิตก็เสื่อมไปคราวหนึ่ง ปัญญาก็หมองไปคราวหนึ่ง ถ้ากิเลสเกิดทุกขณะจิต ชีวิตก็เศร้า
หมอง ปัญญาก็หดหาย กิเลสจึงเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองของชีวิต เป็นเหตุแห่งความทุกข์ แต่กิเลส
ไม่เป็นเนื้อแท้ของ กิเลสเป็นเพียงอาคันตุกะ (แขกผู้มาหา) ที่สัญจรมาเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้น ถ้าเรา
รับรู้ธรรมชาติของกิเลส ก็สามารถขจัดกิเลสได้ แต่ถ้าไม่รู้เท่าทันก็เป็นฝ่ายถูกกิเลสจัดการอยู่ทุกครั้ง
ทุกคราวไป กิเลสจึงมีความหมายครอบคลุมทั้งหมด คลุมแต่เพียงสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองในอดีตและ
ปัจจุบันเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงสิ่งที่จะส่งผลหรือยังให้ของสิ่ง (ท้ังรูปธรรมและนามธรรม) ที่ทำให้จิตใจ
เศร้าหมองหรือขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์ทุกชนิด และเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าหรืออนาคตอีกด้วย ดังเช่น 
ราคะ ขณะที่กำลังเพลิดเพลินเสพสมอยู่นั้น ดูเป็นสุข สนุกสนานอยู่ ซึ่งแฝงความเร่าร้อนแผดเผา แต่
ไม่สังเกตเห็นเท่านั้น และย่อมเกิดในภายภาคหน้ามีการเกิดอาการคร่ำครวญ ถวิลหา คิดถึงในอาการ
ต่างๆ กันไป ซึ่งยังทำให้เกิดกิเลสหรือจิตใจขุ่นมัวหรือเศร้าหมองเป็นที่สุด กิเลสที่มีผลกระทบและ
ส่งผลอิทธิพลของมนุษย์ทางโลกก่อสภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมอง (defilements) กิเลสและตัณหาหลาย
ลักษณะ เช่น อาสวะกิเลส7  วิปัสนูปกิเลส8  นิวรณูปกิเลส9 กิเลสกาม10 และอุปกิเลส ๑๖ จะเป็น
ประเภทของกิเลสตัณหาที่ผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรงมากที่สุดเพราะมีความคลายคลึงกับ 

 

 

 
6 ว.วชิรเมธี .กิเลส : Management ( กรุงเทพๆ สำนักพิมพ์ ปราณ 2012 )                                
7 อาสวะกิเลส ก็คือ กิเลส แต่เป็นการแจ้งถึงสภาวะหรือสภาพของกิเลสที่อยู่ในสภาวะนอนเนื่องอยู่ในจิต แต่พร้อมที่จะซึมซ่านย้อมจิต
เมื่อประสบกับอารมณ์  หรือก็คือกิเลสที่เคยเกิดขึ้นแล้ว แต่อยู่ในสภาพนอนเนื่อง ยังไม่ถูกกระตุ้นเร้าให้เกิดขึ้นมา  แบ่งออกเป็น ๕ ตาม
อาการที่ส่ังสมหรือซึมซาบย้อมจิต อันมี โสกะ(ความโสก), ปริเทวะ(ความคร่ำครวญ), ทุกข์(ความไม่สำราญ),  โทมนัส (ความเสียใจ),  อุ
ปายาส (ความคับแค้นใจ)                                                                                        
8  วิปัสสนูปกิเลส ก็หมายถึง กิเลส แต่เน้นแสดงกิเลสทั้ง ๑๐ ที่อาจพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติวิปัสสนาผู้ทำสมาธิถ้าไม่กำจัดตัวมิจฉาทิฏฐิ
ความเห็นผิดให้หมดออกจากใจได้ เมื่อทำสมาธิเพิ่มเข้าไปกำลังใจที่เกิดจากการทำสมาธิ ก็จะไปบวกกันกับมิจฉาทิฏฐิเดิมที่มีอยู่ ก็จะเกิด
เป็นมิจฉาสมาธิ ความตั้งมั่นผิด                                                              
9 นิวรณูปกิเลส หรือ นิวรณ์ ก็หมายถึง กิเลส แต่เน้นแสดงถึงกิเลสหรือสิ่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมหรือบรรลุถึงความดี 
เช่น ฌานสมาธิที่ยังประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนา อันท่านจำแนกออกเป็น ๕ ประการ อันมี กามฉันทะ(ความพอใจ ติดใจ หลงใหล
ใฝ่ฝัน), พยาบาท(ผูกใจเจ็บและคิดจะแก้แค้น), ถีนมิทธะ(ความหดหู่และเซ่ืองซึม), อุทธัจจกุกกุจจะ(ความไม่แน่ใจ ลังเลใจ), วิจิกิจฉา 
(ความเคลือบแคลง)                                                  
10 กิเลสกาม ก็คือ กิเลส แต่เน้นว่า กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดกามหรือความใคร่, กิเลสที่ทำให้อยาก,กิเลสที่ทำให้เกิดเจตสิกอันคืออาการของ
จิตอันเศร้าหมอง ชักให้ใคร่ ให้รัก ให้อยากได้  ได้แก่ ราคะ โลภะ อิจฉา (อยากได้) เป็นต้น  

javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C', 0, 0, 780, 230, 1, 0, 0, 1, 1)
https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2', 0, 0, 780, 230, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B0', 0, 0, 770, 220, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0', 0, 0, 770, 220, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2', 0, 0, 770, 220, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
javascript:na_open_window('win',%20'ex3.htm#%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B0', 0, 0, 770, 200, 1, 0, 0, 1, 1)
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การดำเนินวิถีชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันประกอบไปด้วย ลักษณะอาการท่ีเกิดหรือแสดงออกมา 16 อาการ 
 1. อภิชฌมวิสมโลภะ คือ อยากได้อยากมี  
 2. พยาบาท คือ ความคิดร้าย  
 3. โกธะ คือ ความโกรธ  
 4. อุปนาหะ คือ การผูกโกรธ  
 5. มักขะ คือ การลบหลู่คุณท่าน   
 6. ปลาสะ คือ การตีเสมอ   
 7. อิสสา คือ ความริษยา  
 8. มัจฉริยะ คือ ความตระหนี ่    
 9. มายา คือ เจ้าเล่ห์หลอกลวง  
 10. สาเถยยะ คือ การโอ้อวด   
 11. ถัมภะ คือ ความดื้อ  
 12. สารัมภะ คือ การแข่งดีมุ่งแต่จะเองชนะ  
 13. มานะ คือ ทะนงตน  
 14. อติมานะ คือ การดูหมิ่นผู้อื่น  
 15. มทะ คือ ความมัวเมา   
 16. ปมาทะ คือ ความประมาท  
 ข้าพเจ้าได้ศึกษาลงลึกเข้าไป พบว่ากิเลสเหล่านี้ บางส่วนจะมีอิทธิพลข้อกิเลสที่ร่วมมือกัน
ด้วยในบางข้อ เช่น พยาบาท (ปองร้ายเขา) โกธะ (โกรธ ) อุปนาหะ (ผูกโกรธไว้ ) ที่กล่าวมา
ทั้งหมด เป็นโทสะเจตสิก เป็นต้น ในตำราส่วนมากจะแบ่งให้ชัดเจนและทำเข้าใจให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ
ได้ง่ายโดยจะแบ่งและตัดออกให้เป็น 10 ประเภท11  ได้แก่  
 1.โลภะ (greed) คือ อยากได้อยากมีอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนหรืออยากได้ในสิ่งที่ไม่ควร
ได้ รวมทั้งความอยากได้ในปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ความ
โลภไม่ต่างอะไรกับไฟที่ยิ่งเติมเชื้อ แทนที่จะยิ่งอ่ิมยิ่งพอ แต่กลับทำให้ ยิ่งเติมเชื้อ กลับยิ่ง ลุกโพลง
เพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม การมีความโลภจะทำให้ขาดสติปัญญา จะพยายามขวนขวายหาสิ่งต่างๆ เพ่ือให้
ตอบสนองกับกิเลสในข้อนี้   
  2.โทสะ (hatred) คือ ความคิดร้ายหรือความคิดที่มุ่งร้ายหากควบคุมไม่ได้ นำไปสู่การทำ 
ร้ายผู้อ่ืนหรือทำร้ายตนเอง มีที่มาจากความไม่พอใจ อันเนื่องมาจากการยึดมั่นถือมั่นในตนเอง ความ
ทะนงตน เมื่อมีปัจจัยมากระทบ จึงเกิดความไม่พอใจขัดข้องใจ โทสะนั้นมีหลายระดับ เช่น รำคาญใจ
หงุดหงิดใจ ความฉุนเฉียว ความไม่พอใจ ความลุ่มร้อน ความอยากระบายอารมณ์รุนแรง ความ
อาฆาตพยาบาท จนถึงเริ่มทำลายให้พินาศ    
 

11 ชุลีพร วิริยะวงค์ชัยและพระธรรมโกศาจารย์ (เช่ือม อินทปัญโญ) ธรรมะจากพระธรรมโกศาจารย์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมมะ, 
2557)  
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 3.โมหะ (delusion) คือ ความหลงอาจปิดกั้นการไม่รับรู้ความเป็นจริง สามารถนำไปสู่การ
เห็นผิดเป็นชอบ ไม่รู้ดีเลว จิตใจถูกบิดเบือน สิ่งที่มนุษย์เราหลงกันอยู่มีอยู่มากมาย เช่น หลงในกาม 
หลงกิน หลงเกียรติยศ ทรัพย์อำนาจ หลงอบายมุข หลงในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นของเที่ยง หลงในสิ่งที่เป็น
ทุกข์ว่าเป็นสุข    
 4. มานะ (conceit) คือ ความถือตัวหรือการสำคัญตนเองเหนือผู้อ่ืน ถือว่า เรานั้นดีกว่าเขา 
ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมที่นำไปสู่การเหยียดหยามเบียดเบียน ดูหมิ่นผู้ที่แตกต่างหรือด้อยกว่าตนเอง 
เกิดความหยิ่งผยอง ไม่ให้เกียรติผู้อ่ืน แม้กระท่ังถือตนว่าต่ำต้อย ก็ถือเป็นมานะกิเลสเช่นกัน 
 5. ทิฏฐิ (wrong view) คือ ความเห็นผิดในการยึดถือและเชื่อมั่นในความเห็นของตน หรือ
เป็นความดื้อรั้นของตนที่นำไปสู่ความเห็นผิดๆ จะคิดเห็นกับสิ่งที่ผิดก็จะเข้าใจว่าถูก และสิ่งที่ถูกก็จะ
เข้าใจว่าผิด เป็นจุดที่ทำให้กำหนดพฤติกรรมที่ นำไปสู่การกระทำเรื่องอ่ืน ๆ ตามมา 
 6. วิจิกิจฉา (doubt uncertainty) คือ ความลังเลสงสัย เคลือบแคลง ไม่แน่ใจในธรรมหรือ
ลังเลสงสัยในปัจจัยอ่ืนๆ มักใช้ในเรื่องของความระแวงสงสัยในพระธรรม ซ่ึงถือเป็นอุปกิเลสของจิต 
คือ ลังเลสงสัยในการมีอยู่จริงของศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องปิดกันการเข้าถึงสมาธิหรือการมา
รบกวนจิตใจทำให้สมาธิไม่นิ่ง ความระแวงสงสัยนี้อาจจะรบกวนจิตใจเกิดความโลเลไม่มั่นคงต่อวิถี
การดำเนินวิถีชีวิตตน                                                                                                                      
 7. ถีนะ (sloth) คือ ความหดหู่ ท้อแท้ เป็นหนึ่งในอาการที่สร้างให้เกิดความหดหู่ ท้อแท้ 
หมดกำลังใจ ขาดความกระตือรือร้น รวมทั้งความเกียจคร้าน มักเกิดขึ้นและมาพร้อมกับข้ออ้างต่างๆ
ท้ายที่สุดก็มิได้ทาการใดๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อ ตนเอง ขาดวัตถุประสงค์ในเป้าหมายในชีวิต การงาน 
รวมถึงการกระทำดีกับตนเองและผู้อ่ืนทำให้เกิดสภาวะจิตที่เคว้งคว้างใช้ชีวิตไปวัน ๆ 
 8. อโนตตัปปะ (lack of moral dread) คือ คือความไม่เกรงกลัวบาป ไม่เกรงกลัวต่อ
อกุศล ไม่เกรงกลัวต่อความประพฤติไม่ดีไม่เหมาะสม เมื่อไม่เกรงกลัว ความเลวก็อาจนำไปสู่ความคิด
ที่ว่าความดีก็ไม่จำอีกต่อไป ทำให้เกิดการปิดกั้นปัญญาได้อย่างมิดชิด ปิดกั้นการรับรู้ด้านดีทั้งหมด 
และเป็นประตูของการรับกิเลสทั้งหมดเข้ามาแทนที่ จะทำให้จิตห่างไกลจากสมาธิและ ปัญญาไป
เรื่อยๆ จนในที่สุด จิตก็ไม่สามารถรับรู้ด้านที่เป็นกุศลและความดไีด้อีกต่อไป 
 9. อุทธัจจะ (restlessness) คือ ความฟุ้งซ่านวอกแวก เกิดจากจิตใจที่ขาดความมั่นคงไม่
แน่วแน่ ทำให้ใจไม่มีความสงบ เป็นสภาวะความไม่มั่นคงของจิตที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยอมดับแล้วเกิดขึ้น
ใหม่ ในเรื่องเดิมๆ ความฟุ้งซ่านบางครั้งก็เกิดขี้นแล้วไม่แสดงออกแต่ถูกเก็บสะสมไว้ เมื่อจิตฟุ้งซ่าน
มากเข้าและไม่ถูกแก้ไข ก็อาจจะนำไปสู่ โรคภัยไข้เจ็บตามมา เช่น โรคประสาท โรคความดันโลหิต 
หรือโรคกระเพาะ 
 10. อหิริกะ (shamelessness) คือ ความไม่ละอายต่อบาป ไม่ละอายต่ออกุศล ไม่ละอาย
ต่อความประพฤติไม่ดีไม่เหมาะสม ไม่ละอายต่อความชั่วที่จะเกิดขึ้น ทำให้นำไปสู่การประพฤติที่ไม่ดี  
ต่อเนื่องสะสมไปเรื่อยๆ ความไม่ละอายนั้นยังครอบคลุมถึงด้านอ่ืนๆ ด้วยในเรื่องของกาลเทศะ และ
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ความเหมาะสมและเรื่องต่าง ๆ ที่ควรละอายเมื่อทำประพฤติที่ผิด ถ้าสังคมอุดมไปด้วย บุคคลที่ไม่
ละอายต่อการก่อกรรมเลว สังคมจะพบประสบแตป่ัญหาและความพินาศจะตามมา 
 กิเลสทั้ง 10 ประเภท พบเจอได้มากและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิด
หรือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาของกิเลสตัณหา และมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะภายนอกและสภาวะ
ภายใน ทางพุทธศาสนาได้บัญญัติการรับรู้เหล่านี้ว่า อายตนะ1212 ทำให้เกิดความรู้ ซึ่งเกิดจากการ
เชื่อมต่อระหว่างอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน เมื่ออายตนะภายในซึ่งเป็นแดนรับรู้กระทบกับ 
อารมณ์ คืออายตนะภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ก็จะเกิดความรู้จำเพาะด้านของอายตนะในแต่ละ 
อย่างๆ คำว่า อายตนะ12 แปลว่า ที่ต่อ หรือแดนทางของการรับรู้ หรือที่ต่อกันให้เกิดความรู้ แดน
เชื่อมต่อให้เกิดความรู้ แหล่งที่มาของความรู้ แบ่งออกเป็น 
 1.อายตนะภายใน หมายถึง ที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้ แดนต่อความรู้ฝ่ายภายใน ได้แก่ ตา
(จักขุ) หู(โสตะ) จมูก(ฆานะ) ลิ้น(ชิวหา) กาย(กาย) ใจ(มโน) ทั้ง 6 นี้เรียกอีกอย่างว่า อินทรีย์ 6 เพราะ
เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนแต่ละอย่าง 
 2. อายตนะภายนอก หมายถึง ที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้ แดนต่อความรู้ฝ่ายภายนอก ได้แก่ 
รูป(รูปะ) คือ สิ่งที่เห็น เสียง(สัททะ) กลิ่น(คันสะ) รส(รสะ) สัมผัสทางกาย(โผฏฐัพพะ) อารมณ์ที่เกิด
กับใจ สิ่งที่ใจนึกคิด(ธรรมารมณ์) ทั้ง 6 นี้ เรียกทั่วไปว่า อารมณ์ 6 คือ เป็นสิ่งสำหรับให้ใจยึดหน่วง
เมื่ออายตนะภายใน ซึ่งเป็นแดนรับรู้ กระทบกับอารมณ์ (อายตนะภายนอก) ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูก รู้ก็จะเกิด
ความรู้จำเพาะด้านของอายตนะแต่ละอย่าง ๆ ขึ้น เช่น ตากระทบรูป เกิดความรู้เรียกว่า เห็น หู
กระทบเสียง เกิดความรู้ เรียกว่า ได้ยิน เป็นต้น ความรู้จำเพาะแต่ละด้านนี้เรียกว่า “วิญญาณ” 
แปลว่า ความรู้แจ้ง คือ รู้อารมณ์ ดังนั้น จึงมีวิญญาณ 6 อย่าง เท่ากับอายตนะและอารมณ์ 6 คู่ คือ 
 
 1. จักขุ ตา เป็นแดนรับรู้รูป เกิดความรู้ คือ จักขุวิญญาณ-เห็น 
 2. โสตะ หู เป็นแดนรับรู้เสียง เกิดความรู้ คือ โสตวิญญาณ-ได้ยิน 
 3. ฆานะ จมูก เป็นแดนรับรู้กลิ่น เกิดความรู้ คือ ฆานวิญญาณ-ได้กลิ่น 
 4. ชิวหา ล้ิน เป็นแดนรับรู้รส เกิดความรู้ คือ ชิวหาวิญญาณ-รู้รส 
 5. กาย กาย เป็นแดนรับรู้โผฏฐัพพะ เกิดความรู้ คือ กายวิญญาณ-รู้สิ่งต้องกาย 
 6. มโน ใจ เป็นแดนรับรู้ธรรมารมณ์ เกิดความรู้ คือ มโนวิญญาณ-รู้เรื่องในใจ  
 
 อายตนะ + อารมณ์ + วิญญาณ = สัมผัส → เวทนา 
 ทางรับรู้ สิ่งที่ถูกรู้ ความรู้ การรับรู้ เกิด ความรู้สึกต่ออารมณ์13 
  
 

12  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต).พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ คำวัด (ปกแข็ง).(กรุงเทพๆ สำนักพิมพ์ 
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม 2008)  
13  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖  

https://m.se-ed.com/Search/Result/author?key=%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c+(%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5+%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%8a+%e0%b8%9b.%e0%b8%98.9%2c+%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95)
https://m.se-ed.com/Product/Publisher/0002925
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 เมื่อมีผลกระทบภายในและภายนอกในคู่กันจะเกิดกระบวนการรับรู้ก็จะเกิดขึ้น และส่งผล
กระทบความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามา ทำให้เกิดการคิดปรุงแต่ง ตลอดจนการแสดงออกต่างๆ ที่
สืบเนื่องไปตามลำดับ ความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้นี้เรียกว่า เวทนา แปลว่า การเสวยอารมณ์ หรือการ
เสพรสอารมณ์ คือ ความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามานั้นโดยเป็นสุขสบาย ไม่สบาย หรือเฉยๆ อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยเวทนามีการเกิดตามช่องทางของอายตนะที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการรับรู้นี้เหล่านี้ คือ
ต้นตอของผลกระทบมนุษย์ เราจำเป็นต้องใช้ไปทางที่ถูกที่ควร อย่าหลงกับสิ่งที่เป็นกิเลสและตัณหา 
ในเมื่อเราสำรวจสิ่งเหล่านี้พบในจิตใจเราสามารถหาทางดับทุกได้ด้วย เบญจขันธ์ อันได้แก่ รูปขันธ์ 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นการรักษาเจตนาที่จะควบคุมกาย และวาจาให้
เป็นปกติ  คือ ไม่ทำบาป โดยการละเว้น  5 ประการหรือ ศีล5  มนุษย์ควรจะเป็นความสุขที่
แท้จริง  ไม่ใช่ความสุขด้วยอำนาจของกิเลสตัณหา ซึ่งเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ติดตาม
มา “เปรียบเสมือนปลาที่กินเหยื่อที่มีเบ็ดซ่อนอยู่ภายใน ตอนแรกที่กินเหยื่ออาจจะรู้สึกอร่อยหอม
หวาน แต่หลังจากนั้นก็จะต้องเจ็บปวดเพราะมีเบ็ดเกี่ยวปากมีความทุกข์จนทำให้สิ้นชีวิตได้
เลย”14  สิ่งที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้กับมวลมนุษย์ คือ ธรรมะในพระพุทธศาสนาที่นำมาใช้คู่กับ
การดำเนินชีวิต สร้างแต่ความดีระเว้นสิ่งที่ไม่ดี กิเลสเหล่านี้ทำให้ภายอายตนะภายนอกส่งผลกระทบ
ไปถึงอายตนะภายในทำให้เกิดความอยากที่เป็นความทุกข์และทำให้จิตใจเราไม่มีความสุขในการ
ดำเนินชีวิต 
 2. อิทธิพลทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 ข้าพเจ้าสนใจเหตุและผลทางด้านวิทยาศาสตร์ในการตอบคำถามปัญหาเกี่ยวกับสิ่ง
ข้าพเจ้าสนใจในการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการศึกษาและพัฒนาต่อแนวความคิดและสร้างความเป็น
เหตุและผลในการสร้างผลงานและช่วยเข้าถึงความเป็นมนุษย์มากขึ้น โดยจะมุ่งศึกษาเรื่องพฤติกรรม
ของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยาเป็นหลัก เพราะเป็นระบบความคิดพ้ืนฐานที่มนุษย์สร้างการรับรู้เบี้องต้นของ
ระบบความคิด 
 2.1 อิทธิพลทางด้านจิตวิทยา 
 ลักษณะพฤติกรรมมนุษย์15 นักจิตวิทยาได้จําแนกลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์
เอาไว้หลายลักษณะ ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ มีมาตั้งแต่เกิดจนตาย มีรายละเอียดดังนี้  
 1. พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้เรียกว่า ปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การสะดุ้งเมื่อถูก
เข็มแทง การกระพริบตาเมื่อมีสิ่งมากระทบกับสายตา    
  
 

14 จากบทความ คุณภาพชีวิต ของ ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ เว็ปไซต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าถึง
เมื่อ10/6/2020 เข้าถึงด้วยจาก https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sivirtue/knowledge/knowledge-6.html  
15 รองศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ และคณะ. หนังสือเรื่องมนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และ
สิ่งแวดล้อม. ( กทม สำนักพิมพ์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 )  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sivirtue/knowledge/knowledge-6.html
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 2. พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัดระเบียบได้เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญาและ
อารมณ์ เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบ สติปัญญาหรืออารมณ์จะเป็นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อยปฏิกิริยาใด
ออกไปถ้าสติปัญญาควบคุมการปล่อยปฏิกิริยา เราเรียกว่าเป็นการกระทำตามความคิดหรือทำด้วย
สมอง แต่ถ้าอารมณ์ควบคุม เรียกว่า การทำตามอารมณ์หรือปล่อยตามใจ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า 
อารมณ์มีอิทธิพลหรือพลังมากกว่าสติปัญญา ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนยังมีความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ทำให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามความรู้สึกและอารมณ์เป็นพื้นฐาน ในขณะที่พุทธศาสนาสอน
ให้ใช้ สติปัญญาและเหตุผลมากกว่าอารมณ์หรือความรู้สึก นักจิตวิทยาบางท่านส่วนใหญ่เชื่อวา 
อารมณ์มีอิทธิพลหรือพลังมากกว่าสติปัญญา ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนยังมีความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ทำให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามความรู้สึกและอารมณ์เป็นพ้ืนฐาน และจําแนกออกเป็น
พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน16 

 1. พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกให้บุคคลอ่ืน 
มองเห็นได้เช่น การพูด การยิ้ม การหัวเราะ การร้องไห้การเดิน การวิ่ง เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าว
สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
 1.1 พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมชัดแจ้ง (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่
สามารถมองเห็น สังเกตเห็นได้จากภายนอก มี 2 ลักษณะ คือ  
 1.1.1 พฤติกรรมแบบโมล่าร์ (Molar Behavior) เป็นพฤติกรรมหน่วย ใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือวัดและการตรวจสอบ เช่น การเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย การเดิน การยืน การหัวเราะ เป็นต้น 
 1.1.2 พฤติกรรมแบบโมเลกุล (Molecular Behavior) เป็นพฤติกรรม หน่วยย่อยท่ี
ต้องอาศัยเครื่องมือช่วยในการสังเกต เช่น การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การไหลเวียนของโลหิต การ
เต้นของหัวใจ ความดันโลหิต กระแสประสาทในสมอง เป็นต้น 
 2. พฤติกรรมภายใน (covert behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่ง 
บุคคลอ่ืนมองไม่เห็น แต่สามารถวัดได้โดยการใช้แบบสอบถาม เช่น ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ  
ความรู้สึก แรงจูงใจ เป็นต้น การสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์อาจได้เห็นแต่เพียงพฤติกรรมภายนอก
เท่านั้น ในส่วนของ ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นพฤติกรรมภายในนั้นไม่สามารถสังเกตเห็นได้ดังนั้นบางครั้ง
ที่เราได้พบเห็น มนุษย์ในสังคม เช่น แต่งตัวดีใส่สูท ผูกเนคไท ขับรถเบนซ์น่าจะเป็นคนดี ส่วนอีกคน
หนึ่งตัวดำ แต่งตัวโทรม ผมยาวรุงรัง น่าจะเป็นคนไม่ดีเราอาจสรุปไม่ได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ อย่างไร 
เพราะนั่นเป็นเพียงแค่พฤติกรรมภายนอก เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจิตใจเขาคิดอะไรอยู่ 
 2.1 ความรู้สึก (Feelings) หมายถึง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วย อวัยวะ สัมผัสที่ 5 หรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง เช่น การที่ สัมผัสรสหวานก็สามารถบอกได้ว่ามีรส
หวาน การได้เห็นแสงสว่าง การได้รับกลิ่น หอม เป็นต้น 
  
 

16 หนังสือ จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน ผู้เขียน วิเชียร ไชยบัง สำนักพิมพ์ เรียนนอกกะลา, สนพ. ปี 2011  



 16 
 

 
 

 2.2 การรับรู้ (Perceiving) หมายถึง การแปลความหมาย หรือการตีความที่ได้จากการ
สัมผัส  
 2.3 พฤติกรรมระดับกลุ่ม คือ พฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง 
ได้แก่ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยม ซึ่งได้แบ่งพฤติกรรมโดยอาศัยการสังเกตใน
ตัวบุคคลซึ่งสมองจะทำหน้าที่รวบรวมและสั่งการ มีทั้งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การเต้นของหัวใจ 
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 2.3.1 พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมปกปิด (Covert Behavior) คือ การกระทำ
หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นการบีบตัวของลําไส้ และที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ 
ความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งมีอยู่ในสมอง ของคน ไม่สามารสังเกตเห็นได้ 
 2.3.2 พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) คือ ปฏิกิริยา
ของบุคคล หรือกิจกรรมของบุคคลที่ปรากฏออกมาให้บุคคลอ่ืนเห็นได้ ทั้งทางวาจา การกระทำท่าทาง
ต่าง ๆ เช่น การพูด การหัวเราะ การกินอาหาร การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ พฤติกรรม
ภายนอกเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน และเป็นสาเหตุสำคัญในการ
อนุเคราะห์โลก หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรวมแล้ว พฤติกกรมของมนุษย์ก็เกิดจากปัจจัยสภาวะ
ภายนอกที่มีผลกระทบสภาวะภายใน  
 
 3. อิทธิพลทางสังคม 
              ข้าพเจ้านำการต่อยอดของปัญหาที่ข้าพเจ้าพบเจอเบี้ยงต้นในการหาข้อมูลทางภาคสนาม
ที่พบเจอ นำมาหาข้อมูลเพ่ิมเติมในเนื้อหาเพ่ือขยายผลและปัญหาที่สังคมปัจจุบันที่ข้าพเจ้าพบเจอว่า
มีผลกระทบจากจุดไหนและเราจะรับมือกับปัญหาเหล่าอย่างไร 
 อริสโตเติล (Aristotle) 17  ได้ผนวกเรื่องของความสุขที่เกี่ยวพันกับทั้งความมั่งคั่งทางวัตถุ 
และปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยา เข้าไปในแนวคิดหรือการวิเคราะห์ทำให้เรื่องความสุขของประชาชน
มีความเกี่ยวพันกับแนวคิดทางปรัชญามายาวนาน แต่ในด้านเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ยุค
คลาสสิค อาทิ อดัม สมิท (Adam Smith) เน้นให้ความสำคัญกับความสุขเฉพาะที่มีผลกระทบกับ
พลวัตของการบริโภคเป็นหลัก โดยไม่ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขอย่างเป็นทางการ เรื่องของ
สังคม การเมือง จริยธรรม โครงข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และจิตวิทยามักถูกจำกัดอยู่เพียงระดับ
ของการอภิปรายหรือในงานเขียนที่ไม่ใช่เชิงเศรษฐศาสตร์ นโยบายการพัฒนาส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นให้
ความสำคัญกับเรื่องของรายได้หรือความม่ังคั่งทางวัตถุเป็นหลักในการประเมินค่าความกินดีอยู่ดี หรือ
อรรถประโยชน์ของบุคคลหรือสังคม อิทธิพลที่ส่งกระทบมนุษย์จะมาในรูปแบบทางสังคมเป็นส่วนมาก  
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในรูปการของ
การปรับเปลี่ยนทางด้านของสรีระร่างกายและความนึกคิดภายใน เช่น 
 
17 อริสโตเติล (Aristotle) เป็นนักปรัชญาคนสำคัญในยุคกรีกโบราณเขาศึกษาเกี่ยวกับสาขาหลากหลายวิชาทั้งฟิสิกส์ อภิปรัชญา 
จริยธรรม การเมือง การปกครอง ชีววิทยา และสัตววิทยา ฯลฯชีวิตสัตว์และจัดแบ่งประเภทสัตว์อย่างเป็นระบบ ได้รับการยกย่องว่า
เป็นคนแรกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และบิดาแห่งชีววิทยา เป็นมหาบุรุษผู้ทรงอิทธิพลต่อความคิด
ของผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 
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 1. การปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด           
            2. การปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ให้มีความสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
อ่ืน ปรับอารมณ์ความรู้สึก ให้สอดคล้องกับบุคคลอ่ืน รู้จักการยอมรับผิด 
 3. การปรับเปลี่ยนทางด้านสติปัญญา เช่น การศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้มีความรู้ที่ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ การมีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 
 4. การปรับเปลี่ยนอุดมคติ หมายถึง การสามารถปรับเปลี่ยนหลักการ แนวทางบางส่วนบาง
ตอนเพ่ือให้เข้ากับสังคมส่วนใหญ่ได้ โดยพิจารณาจากความจำเป็น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพ่ือสวัสดิภาพของตนเองและของกลุ่ม 
 อิทธิพลเหล่านี้ ทำให้สังคมมนุษย์ส่งต่อความนึกคิดเหล่านี้เป็นหลักในการดำเนินวิถีชีวิต ทำ
ให้มนุษย์หลายคนถูกครอบงำทางด้านสังคมและกลืนกินความคิดตนเองหรือกัดกินจิตใจของตัวเอง
หายไปเรื่อยๆ ข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นไปในค่านิยมที่พบเห็นในสังคมส่วนมากในปัจจุบันนี้ คือ การปรับปรุง 
บุคลิกภาพ แต่สังคมปัจจุบันอาจจะเข้าใจความหมายไปทางที่ผิด ใช้รูปแบบอำพรางร่างกายภายนอก
มากกว่าภายใน เช่น การแต่งตัวที่มีค่านิยมแฟชั่น ใช้ของราคาแพงในการโอ้อวด เช่น ของแบรนด์เนม
ที่เกินความจำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน บางคนต้องก็กู้ยืมทรัพย์สินหรือผ่อนส่งในการที่ได้มา
ครอบครอง และการศัลยกรรมที่รับการนิยมในปัจจุบันมาก มีต้นแบบจากดาราและคนดังมีชื่อเสียง 
ซึ่งมีความแปลกมาก คนในปัจจุบัน นิยมทำกันแล้วมาอวดอ้างว่านี้ คือความสวยจากมีดหมอ เช่น การ
ทำจมูก ทำตาสองชั้น เสริมหน้าอก ฯลฯ บางคนทำจนเกิดการเสพติดศัลยกรรม ต้องทำเรื่อยๆ เพื่อให้
ไดค้วามสวยความหล่อในการปกปิด สภาวะภายนอก อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าผู้คนจำนวนมากเชื่อ
ว่า ความงาม มีค่าเท่ากับ ความสุข ทั่งผู้หญิงและผู้ชายบนโลกจึงเลือกที่จะลงมือปฏิบัติการแปลงโฉม
ตัวเอง ลบรอยเหี่ยวย่น ศัลยกรรมโครงหน้าให้ได้รูปสวยสมบูรณ์แบบขึ้น  ในช่วงที่มีกระแสการ
ทำศัลยกรรมกันอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะเหล่านักร้องดาราที่ได้ออกมายอมรับกันว่าทำเพ่ือเพ่ิม
บุคลิกภาพหรือโหงวเฮ้ง กลายเป็นจุดขายหรือความเชื่อที่ปลุกกระแสมนุษย์ที่ไม่มีความสิ้นสุด   แรง
กระตุ้นมีต่อสิ่งเร้าทำให้มนุษย์มีความต้องการ จะเห็นได้ว่าเราจะลอกเลียนแบบเพ่ือตอบสนองต่อแรง
กระตุ้นต่างๆ เพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการ เช่นเดียวกับการเลียนแบบดารา และนักร้องเกาหลี เพ่ือต้องการ
ที่ยึดเหนี่ยวและเป็นที่ยอมรับในหมู่เพ่ือนฝูงซึ่งก็เป็นผลมาจากกระแสนิยมที่เราเห็นเขาทำอะไรก็อยาก
ทำตามเป็นนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่อย่างแท้จริงที่ไม่ได้ศึกษาหรือคิดให้รอบคอบเสียก่อนปฏิบัติลงมือ
ตาม เนื่องด้วยการใช้สื่อทางโทรทัศน์ โลกโซเชียลมีเดีย ผสมผสมผสานกันจึงเป็นค่านิยมให้
ทำศัลยกรรมเพ่ือความอยากสวยมีออร่าดุจดั่งดาราในดวงใจ และเกิดความคิดว่าการศัลยกรรมไม่ใช่
เรื่องเสียหายน่าอับอายแต่อย่างใด18 ถึงอย่างไรก็ตาม ค่านิยมของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาของยุคสมัย ตามค่านิยมและช่วงเวลาทำให้กลุ่มผู้คนส่วนใหญ่คอยกำหนดกฎเกณฑ์ เพ่ือให้
กลุ่มคนเหล่านี้ยอมรับ สังคมนิยมจะมีรูปแบบความนิยมของรูปแบบใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆ เราควรจะรู้จัก 
 

18 จากบทความ การศัลยกรรมความงาม : สร้างสรรค์ หรือ สร้างกรรม เว็ปไซต์ กรุงเทพธุรกิจ เข้าถึงเมื่อ10/6/2020เข้าถึงด้วยจาก 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/630616  

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/630616
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ตัวเองให้มากขึ้น ดีกว่าไปนิยมความชอบของสังคมที่กำหนดให้เรา เราควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจาก
ข้างในมาข้างนอก ไม่ใช้รับผลกระทบและเปลี่ยนจากภายนอกแต่อย่างเดียว ถึงสังคมจะคอย
กำหนดให้เราทำตามที่บอกเราควรเลือกที่จะทำในสิ่งที่คิดว่าเราทำแล้วเกิดผลดี อย่านิยมความเชื่อ
ผิดๆ สร้างความเดือดร้อนคนอ่ืนและตัวเราเอง เพราะสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกิเลส ทำให้เราหลงผิดไป
กะค่านิยมที่สังคมต้องการให้เราจะเป็น แต่ ถ้าเราสามารถควบคุมสติ นึกคิดหาเหตุผลได้ เราจะ
ควบคุมผลกระทบเหล่านี้ได้ 
 
อิทธิพลที่รับจากผลงานศิลปกรรม 
            1.1 อิทธิพลจากศิลปิน Jackson Pollock  
              Jackson Pollock19 เป็ นจิตรกรชาวอเมริกันยุคศตวรรษที่  20 และเป็ นผู้ น ำ
กระบวนการเขียนภาพแบบสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม (abstract expressionism) ซึ่งเป็นการ
ทำงานศิลปะโดยการหยด สาด หรือเทสีลงบนผ้าใบ โดยไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบศิลป์ หรือแบบ
แผนใดๆ แต่ปล่อยให้จิตสำนึกเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนั้น พอลล็อกได้รับสมญานามว่า "แจ็ก
เดอะดริป เปอร์ " (Jack The Dripper) จากนิ ตยสารไทม์  ด้ วยแบบอย่ างการเขียนภาพที่
เรียกว่า กัมมันตจิตรกรรม (action painting) ด้วยการสาด เท หยด สลัดสีลงบนผ้าใบขนาดใหญ่ 
แสดงถึงความเคลื่อนไหวว่องไวและมีพลัง ด้วยผลงานที่น่าสนใจและวิธีการซึ่งเป็นเอกลักษณ์นี้ ทำให้
เขามีชื่อเสียง และผลงานของเขาหลาย ๆ ชิ้นมีราคาสูงหลายล้านดอลลาร์ 
              ข้าพเจ้ารู้สึกกับเรื่องการแสดงออกที่ปลดปล่อยอารมณ์ของงานศิลปะในนามธรรม
(Abstract Art) เพ ร าะ ส าม ารถ สื่ อ อ า รม ณ์ ได้ ม า ก ก ว่ า ใน รู ป ธ ร รม โด ย ใช้ ผ ล งาน ข อ ง 
Jackson Pollock ในการทำขบวนการค้นหาเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานใช้ขบวนการ
แนวความคิดซึ่งเป็นการทำงานศิลปะโดยการหยด สาด หรือเทสีลงบนผ้าใบ โดยไม่ต้องคำนึงถึง
องค์ประกอบศิลป์ หรือแบบแผนใด ๆ แต่ปล่อยให้จิตสำนึกเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนั้ น 
เหมือนได้ถ่ายทอดผลกระทบสภาวะภายในที่ข้าพเจ้ารู้สึกออกมาเป็นตัวงานของจิตกรรมที่แสดงออก
ผ่านด้วยสีและเทคนิครูปแบบของภายนอกที่ถูกปลดปล่อยเป็นนามธรรมใช้ความรู้สึกในการนำพาใน
การรับชมมากกว่ารูปร่างที่ชัดเจนเปรียบเสมือนสภาวะภายในจิตใจของเข้าเจ้าเอง 
 
 
 
 
 
 
 
19 ศุภธิดา-สิงห์ชูพันธุ ์Jackson Pollock ผลงานและชวีประวัต ิที่มาจากเวป็ไซย์ pubhtml5 เข้าถึงเมื่อ 8/6/2020 เขา้ถึงด้วยจาก   
https://pubhtml5.com/yunn/ddam/basic  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://pubhtml5.com/yunn/ddam/basic
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ภาพที่ 1 ภาพผลงานของ Jackson Pollock, Convergence, 1889      
ที่มา :    Convergence เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.jackson-poll 
           ock .org/convergence.jsp 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 ภาพผลงานของ Jackson Pollock, No. 17A, 1952 
ที่มา :    No. 17A เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.jackson-poll 
           ock .org/ No.17A.jsp 

https://www.jackson-/
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      1.2 อิทธิพลจากศิลปิน Ian Berry ศิลปะของการตัดแปะ (Collage art) 
              ศิลปะของการตัดแปะ (Collage) เป็นศิลปะของการตัดแปะโดยเทคนิคการใช้การตัด
แปะซึ่งก็จะใช้ ส่วนของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือเศษผ้า กระดาษ รูปภาพ สารพัดสิ่งที่หาได้ ติด
ทั้งหมดลงไปบนกระดาษหรือผ้าใบและยังอาจผสมได้กับเทคนิคอ่ืนๆ ของการเขียนภาพเช่น sketch 
หรือ painting ลักษณะงาน Collage มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ก่อน ค.ศ. 200 ปี แต่เพ่ิงมาเป็นที่นิยมใน
ศตวรรษที่ 19 Collage เป็นศิลปะของการตัดแปะโดยเทคนิคการใช้การตัดแปะซึ่งก็จะใช้ ส่วนของ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือเศษผ้า กระดาษ รูปภาพ สารพัดสิ่งที่หาได้ ติดทั้งหมดลงไปบนกระดาษ
หรือผ้าใบและยังอาจผสมได้กับเทคนิคอ่ืนๆ ของการเขียนภาพเช่น sketch หรือ painting 
 ลักษณะงาน Collage มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ก่อน ค.ศ. 200 ปี แต่เพ่ิงมาเป็นที่นิยมใน
ศตวรรษที่  19 โดยรู้จักกันในรูปแบบของศิลปะสมัยใหม่  (Modern Art) เทคนิค Collage นี้มี
หลักฐานและที่มาย้อนไปตั้งแต่เริ่มมีการใช้กระดาษที่ประเทศจีนและญี่ปุ่น มีการใช้การตัดกระดาษ
และแปะลงไปในชิ้นงานด้วยกาวแล้วเขียนบทกวีลงไป ส่วนในยุโรปก็มีการใช้เทคนิคนี้ในการตกแต่ง
โบสถ์โกธิค โดยใช้โลหะที่มีค่าแปะลงไปในชิ้นงานศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา 
               อิทธิพลจากศิลปินจากศิลปะของการตัดปะของ Ian Berry (เคยรู้จักในชื่อ Denim) เป็น
ศิลปินชาวอังกฤษที่เกิดในลอนดอน ผู้สร้างงานศิลปะจากผ้า (denim) ศิลปิน Berry นำกางเกงยีนส์
แจ็คเก็ตและเสื้อผ้าเดนิมกลับมาใช้ใหม่เพ่ือสร้างภาพทิวทัศน์และงานที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการ
ของเขาเกี่ยวข้องกับการตัดเย็บและติดกาวยีนส์หลายเฉดเพ่ือให้ความเปรียบต่างและเงาซ้อนทับลาย
ชั้นและเฉดสีของกางเกงยีนส์เพ่ือสร้างมิติ ความลึกและพ้ืนที่ ในงานจะเล่าเรื่องของภาพตัดปะของ
ชีวิตประจำวันที่เติมเต็มด้วยผ้ายีนส์แสดงให้เห็นถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบเกือบเหมือนหน้าหนึ่งจาก
นิตยสาร การออกแบบตกแต่งภายใน แต่รูปร่างโดดเดี่ยวอ้างว้างเสนอมุมมองที่ เศร้าโศก ที่การ
ครอบครองวัตถ ุไม่ทำให้ชีวิตมีความสุข 
               ข้าพเจ้ามีความสนใจเรื่องของเนื้อผ้าและลายผ้า เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นวิถีชีวิตและวัน
ธรรมความเป็นอยู่ของมนุษย์รวมถึงเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าของรูปแบบลายผ้าทำให้มนุษย์
สร้างความสวยความงามก่อตัวให้เป็นรูปแบบของแฟชั่นเสื่อผ้าในปัจจุบัน ข้าพเจ้ามองว่าเสื้อผ้าเป็น
รูปแบบทางสังคมที่ภายนอกก่อสร้างขึ้นมาเพ่ือรองรับความต้องการของมนุษย์ นำเอาสิ่งนี้มาใช้ในการ
ตัดแปะ (collage) ในผลงานข้าพเจ้า โดยสนใจ Ian Berry ศิลปินในยุคปัจจุบันได้นำรูปแบบการใช้ผ้า
ยีนส์ (Jeans) ใช้ในการทำผลงานศิลปะ สะท้อนถึงความเศร้าในชีวิตของเขาผ่านสีและลายผ้าของยีนส์
แสดงอารมณ์ถึงในจิตใจของเขา ข้าพเจ้าใช้นัยยะนี้เพ่ือสร้างผลงานเพ่ือสื่อสารกับผู้ที่ได้รับชมผ่านลวด
ของลายผ้าที่แสดงอารมณ์ภายในจิตใจของข้าพเจ้าเช่นกัน 
 
 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/East_London&usg=ALkJrhgorfEdF3Gn_RzNzLJIJWAml5PyyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Interior_design&usg=ALkJrhjrAY3UgSeCYQS1delmnuNUKDfgzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Melancholia&usg=ALkJrhik3hMXbOTGZgnU5QJQ_47ypQgg1A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=th&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Materialism&usg=ALkJrhh3hUH-GM-pbx7WI9_rKtRz83DDhg
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ภาพที่ 3 ภาพผลงานของ Ian Berry, Material Life, 2016 

ทีม่า :    Material Life เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก http://www.ifitshipitshere    
           .com/new-denim-art-from-ian-berry/ 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 ภาพผลงานของ Ian Berry, The Gently Revolving Drum Goes Quiet, 2016 
ที่มา :    The Gently Revolving Drum Goes Quiet เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก   
           http://www.ifitshipitshere.com/new-denim-art-from-ian-berry/ 

http://www.ifitshipitshere.com/new-denim-art-from-ian-berry/
http://www.ifitshipitshere.com/new-denim-art-from-ian-berry/
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 1.3 อิทธิพลจากศิลปิน Nychos ศิลปะกราฟฟิติ้ Graffitti art 
              ศิลปะกราฟฟิติ้ Graffitti art กราฟฟิตี้ (อังกฤษ: graffiti) เป็นภาพวาดที่เกิดจากการขีด
เขียนไปบนผนัง คำ "Graffiti" เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษากรีก grafito ซึ่งแปลว่าการเขียนภาพลงบน
ผนังหรือกำแพงในสมัยโบราณ โดยที่รู้จักกันทั่วไปจะมีลักษณะของการพ่น (bombing) เซ็นชื่อ หรือ
เป็นการเซ็นลายเซ็น โดยเริ่มต้นจากเมืองฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา จากนั้นจึง
แพร่หลายในนิวยอร์กช่วงยุคคริสต์ทศวรรษที่ 60 สาเหตุการเกิดของกราฟฟิตี้นั้น ในยุคสมัยที่การ
เหยียดสีผิวเป็นไปอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1954 ที่ผู้ปกครองนักเรียนผิวสีรวมตัว
เรียกร้องขอความเป็นธรรม กรณีที่คณะกรรมการโรงเรียนแห่งรัฐแคนซัสปฏิเสธที่จะรับเด็กผิวสีเข้า
ศึกษา และในปีถัดมา สตรีผิวสีนาม โรซา พาร์กส ที่เธอถูกตัดสินมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายที่จะ
สละที่นั่งของเธอให้บุรุษผิวขาวตามที่กฎหมายของรัฐกำหนด เป็นที่มาของการเคลื่อนไหวให้เกิดการ
ปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมือง จนกระทั่งเกิดกฎหมายนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1964 แต่ว่าคนผิวสีก็ยังตก
อยู่ในสภาพคนชายขอบของสังคม ได้เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาสร้างสรรค์งานศิลปะ ทั้งเพลงบลูส์ 
แจ๊ซ และเร้กเก้ และอีกด้านหนึ่งของคนผิวสีที่ต้องเผชิญ พวกเขาได้แสดงออกมาอย่างเกรี้ยวกราด ดิบ
หยาบ ประกาศให้เห็นถึงความ ขบถ ดังเช่น ดนตรีแร็ปที่เต็มไปด้วยคำด่าทอสังคมอย่างไม่เกรงกลัว 
กราฟฟิตี้ถือกำเนิดมาในยุคสมัยนี้ 
               อิทธิพลจากศิลปินจากศิลปะกราฟฟิ ต้ีของ Nychos (เกิดปี  1982) เป็นนักวาด
ภาพประกอบศิลปินในเมืองและศิลปินกราฟฟิตี้จาก ออสเตรีย เขาเป็นที่รู้จักในเรื่องการแยกแยะ
ลักษณะส่วนหน้าตัดเอ็กซ์เรย์และลักษณะโปร่งแสงมักจะถ่ายทอดภาพสัตว์และตัวละคร หลงใหลใน
รายละเอียดทางกายวิภาคที่เกิดจากการออกกำลังกายล่าสัตว์ตั้งแต่อายุยังน้อย  ตอนอายุ 14 ปี 
Nychos ตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องการที่จะเป็นศิลปินการ์ตูนและนักออกแบบตัวละคร  เมื่ออายุได้ 17 
ปี Nychos ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของสตรีทอาร์ต (Street art) และการใช้กระป๋องสเปรย์ อันเป็นผลมา
จากกิจกรรมการล่าสัตว์ของครอบครัวของเขาแรงจูงใจ ในการสร้างผลงานของเค้า 
 อิทธิพลของศิลปะกราฟิติข้าพเจ้าได้ใช้รูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วเข้าถึงของการอธิบายใน
ตัวงานในรูปแบบการตัดทอนเรื่องราวที่ดูจริงจังกลายเป็นภาพการ์ตูน ให้เป็นรูปแบบแค่เพียงสัญญา
ลักษณ์รูปแบบที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจงานแต่แฝงไปข้อคิดและการตั้งถามให้แกคนที่พบเห็น 
ข้าพเจ้าใช้ผลงานของ Nychos ในการนำรูปแบบการเพ้นท์ผนังในรูปแบบการผ่าร่างของสัตว์ สิ่งของ
ออกให้เห็นภายในลักษณะของภาพเอ็กซ์เรย์มีลักษณะโปร่งแสงมักจะถ่ายทอดภาพสัตว์และตัวละครที่
ดึงมาจากวัฒนธรรมป๊อป ข้าพเจ้านำรูปแบบมาประยุคและพัฒนาต่อยอดในการผ่าร่างให้เห็น 
anatomy ภายนอกและภายใน แสดงถึงสภาวะภายนอกและสภาวะภายใน 

 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Austria&usg=ALkJrhgGb45JqmYlqVCtj9MRYboWR9rDxQ
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ภาพที่ 5 ภาพผลงานของ Nychos, Endless Layers Till Consciousness, 2018 

ที่มา :    Endless Layers Till Consciousness เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก https: 
           //rabbiteyemovement.at/nychos-endless-layers-till-consciousness/ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพผลงานของ Nychos, Black Panther Head Anatomy, 2018 

ที่มา :    Black Panther Head Anatomy เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก https:// 
           www.visualatelier8.com/interviews/nychos 
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อิทธิพลจากศิลปะภาพยนตร์ 
                  อิทธิพลจากศิลปะภาพยนตร์ คือ เรื่องของ The Cell ในปี2000 หรือชื่อในภาษาไทย 
“เหยื่อเงียบอำมหิต” เป็นเรื่องราวของ ดร. แคทเธอรีน เดน (Jennifer Lopez) นักจิตบำบัดที่กำลัง
ใช้เทคโนโลยีบำบัดใจแบบใหม่ นั่นคือเครื่องมือที่สามารถเข้าไปบำบัดคนไข้ได้ถึง “จิตใต้สำนึก” ผู้
บำบัดก็เชื่อมจิตเข้าไปคุยกับคนไข้ที่ระดับจิตใต้สำนึกเพ่ือการรักษาอาการ แต่กระนั้นแนวทางการ
บำบัดนี้ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร แต่แล้วก็มีงานสำคัญแทรกเข้ามา เมื่อคาร์ล สตาร์เกอร์ (Vincent 
D’Onofrio) ฆาตกรโรคจิตที่ชอบจับหญิงสาวมาทรมานและปล่อยให้จมน้ำตายโดยขังเหยื่อไว้ในห้อง
กระจกที่ไม่มีทางออกใช้เครื่องปล่อยน้ำที่ไหลออกมาท่ีละนิดจนเต็มห้อง ล่าสุดทางการจับตัวมาได้ แต่
ก็อยู่ในสภาพโคม่า แต่มีปัญหาใหญ่คือตอนนี้เหยื่อรายล่าสุดของคาร์ลอาจยังมีชีวิตอยู่ แต่ปัญหาคือที่
ไหน จะถามคาร์ลก็ไม่ได้เพราะฆาตกรโคม่าอยู่ แต่ก็ไม่มีทางที่ทางการจะปล่อยให้เหยื่อต้องเสียชีวิต  
จนในที่สุดต้องพึงทางการก็ขอให้ดร. แคทเธอรีนช่วย และทางเดียวที่เธอคิดว่าจะสามารถทำเรื่องนี้ได้
สำเร็จก็คือต้องเอาเครื่องมือเชื่อมจิตนั้นเจาะเข้าไปในจิตใต้สำนึกขอฆาตกรที่โคม่าอยู่ ไปค้นหาเงื่อนงำ
เพ่ือจะพบเบาะแสเกี่ยวกับเหยื่อรายสุดท้าย ซึ่งมิติแห่งจิตที่เธอต้องเข้าไปนั้น คือ มิติแห่งฆาตกรโหด 
และมันอาจทำให้เธอคุ้มคลั่งหรือชักจูงจิตของเธอให้กลายเป็นบ้าได้ตลอดเวลา แล้วการเจาะจิตแบบ
แข่งกับเวลาก็เริ่มต้นครับ เพราะหากดร. แคทเธอรีนไม่สามารถหาที่ซ่อนของเหยื่อรายสุดท้ายได้ เธอก็
จะต้องจบชีวิตลงโดยการปล่อยในจมน้ำตายอย่าช้าๆ 
                ข้าพเจ้าสนใจนัยยะแฝงของเรื่อง The Cell ในปี2000 “เหยื่อเงียบอำมหิต” ในการพูด
ถึงประเด็นของสภาวะจิตใจภายในของฆาตกรที่ความลึกลับและน่ากลัวโดยการเล่าผ่านงานภาพโดย
ใช้ “Special Effect Art” ชองรูปแบบของสถานที่บิดเบี้ยว การแต่งตัวที่ผิดแปลก เสื่อผ้าแฟชั่นที่ดูจัด
จา้นและแฟนตาซี (Fantasy) แสดงถึงสภาวะอารมณ์ที่คาดเดาไม่ได้ของจิตใจมนุษย์ ที่มีความซับซ้อน
หลายมิติ ข้าพเจ้าใช้รูปแบบเหล่านี้มาใช้ในผลงานของการซ้อนทับของลายผ้าที่หลากสีสัน ที่มีการตัด
แปะลงบนหน้าเฟรมผ้าใบ หรือการตัดเฟรมผ้าใบออกแปะติดจากด้านหลัง เกิดการทับซับซ้อนและ
สร้างมิติในผลงาน และในตัวหนังยังอธิบายจิตใจมนุษย์ผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการรองรับ
ของเหตุและผลที่ก่อพฤติกรรมของมนุษย์มาจากจิตใจสำนึกที่ถูกกระทบอย่างแรงเหมือนกับ ฆาตกร
ในเรื่องที่มีปมในสมัยวัยเด็กทำให้จิตใจเค้าแตกสะลายจนมาเป็น ฆาตกรในปัจจุบัน จากจุดนี้ข้าพเจ้า
ได้มีความคิดจากผลการกระทบจากสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมของเราเป็นอย่างมาก ในการค้นหา
ข้อมูลและขบวนการศึกษาพัฒนาผลงานต่อๆไป 
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ภาพที่ 8 ภาพในเรื่อง The Cell ในปี 2000 “เหยื่อเงียบอำมหิต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา :    ภาพหน้าปก The Cell เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก  
           https://www.imdb.com/title/tt0209958/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา :    ภาพในเรื่อง The Cell เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2563, เข้าถึงได้จาก  
           https://www.imdb.com/title/tt0209958/ 

ภาพที่ 7 ภาพหน้าปก The Cell ในปี2000 “เหยื่อเงียบอำมหิต” 

https://www.imdb.com/title/tt0209958/
https://www.imdb.com/title/tt0209958/
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การประมวลผลอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 
               ข้าพเจ้าได้นำเอาข้อมูลจากอิทธิพลในด้านต่างๆ มาใช้ในการทำผลงานเพ่ือสร้างข้อมูล
ทางแนวความคิดและผลงานจิตรกรรมตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจและศึกษาตามกระบวนการ โดยเริ่มจาก
รูปแบบของงาน จากความสนใจเบื้องต้นของสภาวะกิเลสตัณหาที่ข้าพเจ้าสนใจและทำผลงานศิลปะ
ในชุดวิทยานิพนธ์ช่วงชั้นปริญญาตรี ในเรื่อง “กิเลสของมนุษย์” พัฒนาทางแนวความคิดว่าเหตุและ
ผลการเกิดกิเลสตัณหาคืออะไร โดยข้าพเจ้าศึกษาเพ่ิมเติมจาก ข้อมูลทางวิชาการ และการศึกษาทาง
พุทธศาสนา ได้อธิบายไว้กับ กิเลสตัณหาแบ่งกันออกเป็น 10 ประเภทใหญ่ๆ ที่มีผลกระทบการ
อายตนะ ทั้งภายนอกและภายใน การดำเนินวิถีชีวิตของมนุษย์ ข้าพเจ้าใช้แหล่งที่มาตรงนี้ หาข้อมูล
การรองรับของทางด้านวิทยาศาสตร์ ในเรื่องจิตวิทยาของพฤติกรรมมนุษย์จะแบ่งออกเป็น พฤติกรรม
ภายนอกและพฤติกรรมภายใน ที่มผีลกระทบซึ่งกันและกัน จากการรับรู้ของบริบททางสังคมภายนอก
ส่งตรงมากระทบความรู้สึกภายในและส่งไปถึงการกระทำที่ออกมาภายนอกทำเป็นวัฏจักรอยู่แบบนี้
เกิดเป็นพฤติกรรมของมนุษย์คนหนึ่ง ข้าพเจ้ามุ่งประเด็นไปทางด้านสังคมว่ามนุษย์มีความต้องการใน
เรื่องไหน โดยพ้ืนฐานมนุษย์มีความต้องการของปัจจัย 4 รวมไปถึงปัจจัย 5 ในการดำเนินชีวิต แต่ด้วย
สภาพสังคมที่เกิดการแข่งขันที่สูงตามยุคสมัยที่พัฒนา ทำให้มนุษย์เกิดค่านิยมทางสังคมขึ้น ค่านิยม
เหล่านี้ทำให้สังคมเกิดสภาวะกิเลสภายนอก ข้าพเจ้าได้ลงไปหาข้อมูลของทางภาคสนามในการสำรวจ
และสังเกตุบุคคลทั่วไปโดนประเมินสถานการณ์ ทำให้เกิดเป็นประเด็นถึงค่านิยมของการบริโภคหรือ
การเสพสื่อต่างๆ เกี่ยวกับแฟชั่นต่างๆ ที่ในปัจจุบันตามดาราคนดังที่เขานิยม การแต่งตัว รวมไปถึง
การทำศัลยกรรมที่ตอนนี้เป็นค่านิยมที่สูงมากกับสังคม ข้าพเจ้าได้หาบทความและข้อมูลทางสังคมมา
เพ่ือสอดคล้องกับแนวคิดที่พบเจอ และศึกษาอิทธิพลทางด้านศิลปะและเทคนิคคู่ไปด้วย ข้าพเจ้าใช้สิ่ง
เหล่านี้ขับเคลื่อนในการริเริ่มทำผลงานศิลปะ เรื่องสภาวะภายนอกท่ีมีผลกระทบของภายในโดยใช้ร่าง
การมนุษย์กายวิภาค (anatomy) เป็นสัญลักษณ์ที่จะแบ่งเป็นสองภาค คือ การนำเสนอสภาวะ
ภายนอกที่ถูกตกแต่งตามแฟชั่นนิยม คือ การได้อิทธิพลจากตัดแปะ (collage) มาใช้ในการตกแต่ง
ภายในโดยการนำลายเสื้อผ้าที่มีลวดลายและสีสันที่สะดุดตามารวมกันใช้ทำผลงาน ตกแต่งโดยจะไม่
เปลี่ยนวัตถุ แต่เป็นการแยกชิ้นมาตัดแปะ (collage) ลงไปสื่อความหมายถึงวัสดุนิยมทางสังคมในการ
ชอบตกแต่งภายนอกให้ดูสวยงามความสมบูรณ์แบบของกายวิภาค (anatomy) มนุษย์นิยมชมชอบใน
เรื่องการศัลยกรรม แต่จะสอดแทรกเนื้อหากับอารมณ์ภายในที่มีผลกระทบต่อทางภายนอกโดยใช้
เทคนิคจิตรกรรม (painting) ลงในส่วนสภาวะภายใน ที่มีความอึดอัดจากผลกระทบของความรู้สึกถูก
ปลดปล่อย และถ่ายทอดเป็นค่าสี ที่ดูเร่าร้อน รอยทีแปรงที่แสดงอารมณ์ Impression ที่ดูหยาบ
กราน อึดอัดและโหดร้าย ที่ก่อตัวอยู่ภายใน ที่ถูกเก็บกดเอาไว้ รอวันที่จะระเบิดออกมาสู่ภายนอกไป
กับสังคม ข้าพเจ้าใช้เหตุผลและข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาผลงานศิลปะและต่อยอดทางแนวความคิด
ในผลงานต่อๆ ไปในอนาคต 



  

บทที่ 3  
การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรค์ 

 
 ข้าพเจ้าได้จัดรูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์ตามลำดับประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับรู้
และเข้าใจในการศึกษาค้นหาข้อมูลและเทคนิควิธีการทำผลงานศิลปะวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 

องคป์ระกอบและกระบวนการสร้างสรรค์ 
            งานศิลปะเป็นผลงานที่ถ่ายทอดจากศิลปินไปสู่ผู้รับสาร โดยการดู ฟัง สัมผัส ฯลฯ ศิลปินจะ
ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองในแบบฉบับของตัวเอง ผ่านด้วยเทคนิค เรื่องราว วิธีการนำเสนอ ในด้าน 
ความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกใน รูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏในสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือ
ความสะเทือน อารมณ์ ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะ ของแต่ละคน เพ่ือสะท้อนความเป็นตัวตน
ของศิลปินผ่านในเรื่องราวต่างๆ เช่น ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา 
และในเรื่องส่วนตัว ฯลฯ เพ่ือประกอบสร้างเป็นตัวผลงานศิลปะ 
 
แนวความคิดเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ 
            การศึกษาค้นคว้าเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีจุดเริ่มต้นจากความสนใจของ
ข้าพเจ้าในเรื่องจุดเริ่มต้นของกิเลสตัณหา ข้าพเจ้าพบว่ากิเลสและตัณหาเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องพบ
เจอและดำเนินวิถีชีวิตไปพร้อมกัน ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงหนีได้ กิเลสที่พบเจอได้มากสุดในปัจจุบัน คือ
คือ ไฟแห่งโทสะ (ความโกรธ) ไฟแห่งโลภะ (ความอยากได้อยากมี) และไฟแห่งโมหะ (ความหลง) ซึ่ง
เผาผลาญอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ทำให้ภายในรุ่มร้อนหาความสงบสุขไม่ได้ มีความ
ต้องการขี้นเรื่อยๆ ข้าพเจ้าได้ค้นหาข้อมูลการอ้างอิงจากข้อมูลด้านศาสนาและความเชื่อ ข้อมูล
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางด้านจิตวิทยามนุษย์ในการเข้าใจรูปแบบพ้ืนฐานความต้องการของ
มนุษย์ และการเข้าใจเหตุและผลของปัจจัยความต้องการของอิทธิพลในสังคมปัจจุบันมีลักษณะแบบ
ใด และทำการประมวลผลในรูปแบบเชิงแนวความคิดและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรม 
            ข้าพเจ้าได้เข้าใจรูปแบบของกิเลสตัณหา จุดเริ่มต้น มาจากความอยากของมนุษย์ เพราะ
ความอยากของมนุษย์สร้างทั้งด้านบวกและด้านลบในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่ว่าเราจะควบคุมสติ หรือ
อารมณ์นึกคิดนั้นช่วงเวลาเหล่านั่นได้มากน้อยอย่างไร ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจของผลกระทบในเรื่อง
นี้โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
 1. ลักษณะสภาวะภายนอก คือ ลักษณะที่เกิดจากการได้รับรู้ของรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
ที่มาจากร่างกายเรามีผลกระทบจากอิทธิพลสภาพแวดล้อมทางสังคม  
 2.ลักษณะสภาวะภายใน คือ เกิดจากอารมณ์และความรู้สึก นึกคิดที่ ก่อจากด้านในที่ได้
อิทธิพลผลกระทบจากสภาวะภายนอก ทำให้เราเกิดมีต้องการบางอย่างและรับรู้ความรู้สึกบางอย่าง 
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ทำให้ภายในจิตใจเราเกิดการปั่นป่วนและส่งผลกระทบตรงนี้ออกไปสู่ทางสังคมอีกที โดยผ่านการ
กระทำของตัวเราและถ้าเราทำไปเรื่อยๆ ในวังวนอันนี้ จะเกิดเป็นพฤติกรรมและความชอบและ
หลงใหลในแบบส่วนตัว จนกระทั่งเราเกิดการยึดติดสิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดเป็นวังวนของกิเลสและตัณหา
ไม่รู้จบ จากที่กล่าวมาผลกระทบทางสังคมนั้นมีอิทธิพลต่อการกระทำเราเป็นอย่างมาก เช่นค่านิยม
ชมชอบแฟชั่นนั่นช่วงเวลานั้นๆ ล้วนเป็นการยั่วยวนสภาพจิตใจเราเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นบทบาท
ของสังคมนิยมล้วนมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถกำหนดให้ตัวเราเองทำสิ่งที่
ไม่เป็นตัวเราเองได้ ส่งถึงพฤติกรรมความต้องการให้คล้อยตามไปกับค่านิยมสังคมที่รวมกันกำหนด
ขึ้นมา และถ้าถูกกำหนดไปเรื่อยๆ จนเป็นวัฏจักรที่สมบูรณ์ โดยใช้เสียงส่วนมากของทางสังคมเป็นคน
ค่อยกำหนดให้เราถูกๆอย่าง เช่น ให้เราต้องทำแบบนี้ ต้องทำให้แบบนั้น ถึงทุกคนในสังคมจะยอมรับ 
คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ทำให้เราต้องการสร้างตัวเองอีกแบบให้ทุกคนยอมรับ ถึงเราจะทำได้ในจุดนั้น
แต่ก็จะมีคำถามตรงนี้มาเรื่อยๆ ให้เราได้ทำอีก เพราะฉะนั้นจากสภาวะแทรกซึมจากผลกระทบตรงนี้ 
ทำการนึกคิดและอิสระทางเสรีถูกกำหนดให้เป็นตามสังคมเหล่านั้นที่ต้องการ แต่สังคมไม่ได้มีแค่สังคม
เดียว สังคมมีหลายประเภทให้เลือกเข้าหา ซึ่งความเป็นจริง เราไม่สามารถทำให้เรากลายเป็นคนที่ดี
พร้อมในทุกสังคมได้ เราควรแบ่งและเลือกสังคมที่เค้ายอมรับเป็นตัวเอง เช่น สังคมของครอบครั ว 
ญาติเพ่ือนมิตรสหายที่เขาเห็นค่าในตัวเรา อย่าให้กิเลสภายในจิตใจเราจากสังคมที่กำหนดเลือกแทน
ตัวเราให้จิตใจเราที่มีสติ และไตร่ตรองกิเลสออกในการเลือกสังคมที่เราควรจะอยู่ในแบบที่เป็นตัวเรา 
 โดยผลงานชิ้นนี้พยายามชี้ช่องทาง และสร้างความเข้าใจเหตุผลการปล่อยวางการรับรู้สภาวะ
ภาพนอกที่โดนสังคมกำหนดรูป รส กลิ่นเสียง สิ่งเหล่าส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของเราก่อความไม่
มั่นคง เช่น การมีหน้าตาที่สวย ทำให้เราเกิดความต้องแบบนี้ เราเลยไปให้ค่านิยมยุคสมัยนี้นิยมการ
ทำศัลยกรรมให้รูปร่างหน้าตาเราดูหล่อสวยเหมือนแบบดาราคนดัง เพ่ือใช้วัดคุณค่าในตัวเอง แสดงถึง
ความไม่พอใจในรูปลักษณ์ที่ตัวเองมี พยายามเอาสิ่งที่สังคมภายนอกบอกต้องว่ามี เพ่ือให้สังคมยอม
เพราะเพียงรูปร่างหน้าตาสภาพภายนอกดูไม่สวยหล่อเท่าคนอ่ืน แต่เราควรปรับปรุงสภาวะภายในใจ
มากกว่า เพ่ือให้สังคมรับรู้คุณค่าที่แท้จริงและยอมรับในความเป็นตัวเราเอง ข้าพเจ้าใช้แรงจูงใจ
เหล่านี้ ในการออกแบบให้ผลงานข้าพเจ้ามีรูปแบบเป็นกายวิภาค  (anatomy) ที่ใช้สัญลักษณ์ของ
ใบหน้าที่มีหู ตา จมูก ปากและผิวหนัง แทนถึงสัมผัสต่างๆ ที่รับรู้ของมนุษย์ได้รับรู้ และสร้างกาย
วิภาค (anatomy) ที่มีความเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบมีสัดส่วนที่ชัดเจนแสดงถึงความต้องการ
อิทธิพลของทางสังคมต้องรูปแบบที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ แบบเหมือนภาพที่ถูกออกแบบหน้าตาที่
สมบูรณ์อยู่แล้วของกายวิภาค (anatomy) ซึ่งความเป็นจริง มนุษย์มีหน้าตาหลายแบบตามเชื้อชาติ
กำเนิด ควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเราเป็นและที่ยอมรับ สำหรับสภาวะภายใน ข้าพเจ้าเปรียบเทียบให้ดูน่า
กลัวโดยอาศัยทีแปรงในการถ่ายทอดความรู้สึกภายในลงบนภาพ จากที่ได้รับความรู้สึกสภาวะ
ภายนอกและถ่ายออกมาในความรู้สึกภายใน การใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวในการแสดงออกมาใน
รูป แบบที่โดนเก็บกดในพ้ืนที่ในใจโดยผ่านกระบวนการ เพ้นท์ (Impassion) ในรูปแบบที่ทีแปรงที่ดู
รุนแรงและน่ากลัวมีพ้ืนผิว (texture) ที่ให้ความรู้สึกที่สัมผัสแล้วดูดิบเถื่อน และใช้โทนสีที่ดูไม่น่าไว้ใจ
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ภาพที่ 9 ภาพหน้าปกหนังสือ ARTISTIC STUDIES OF THE HUMAN BODY  

ผ่านด้วยสีสะท้อนแสง ที่มีความสอดคล้องเรื่องความรู้สึกที่ดูเร่าร้อนและเด่นชัด ข้าพเจ้าจึงใช้เป็น
ตัวแทนของกิเลสที่มีความยั่วยวนให้น่ามองในครั้งแรกที่พบเห็น โดยผลงานของข้าพเจ้าจะมีสีที่สดใสที่
เด่นชัด มองครั้งแรกแล้วสะดุดตาในการเจอ ข้าพเจ้าใช้การทฤษฎีในเรื่องของสีสะท้อนแสง21  สร้าง
ความน่าสนใจให้กับตัวงาน เนื่องจากสีสะท้อนแสง  เป็นจุดรวมของการนำสายตาที่แรกเห็น 
เปรียบเสมือนผลของกิเลสภายนอกทางภายนอกสังคมที่ยั่วยวนเราให้อยากเข้าไปสัมผัสและรับรู้ของ
ผลกระทบตรงนี้ 
 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ 
             1.1 กายวิภาคมนุษย์ (anatomy) ข้าพเจ้าสนใจเรื่องนี้เพ่ือนำมาศึกษาลักษณะท่าทาง
และรูปแบบรูปร่างให้เหมาะกับแนวความคิดสอดคล้องกับรูปแบบผลงานในการสื่อสาร ข้าพเจ้ามอง
ว่ารูปของร่างกายมนุษย์นั่นใช้ ในการสื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันได้ผลที่สุด ของความหมายนัยยะ
สัญลักษณ์รูปแบบสภาวะภายในและสภาวะภายนอกของมนุษย์ เพ่ือนำมาเป็นแนวทางต้นแบบในการ
ขึ้นแบบสเก็ตซ์ของผลงาน 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :    ภาพโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ปี 2563 
 
21สีสะท้อนแสง นั้นมีคุณสมบัติหลักๆคือ เป็นสีที่มีความสดของสีมากกว่าสีประเภทอื่น สามารถมองเห็นได้ง่ายในที่มืดเรียกได้ว่าโทนสี
นั้นจะค่อนข้างจัดจ้าน เหมาะงานที่ต้องการให้มีความโดดเด่นของเฉดสี เน้นความทันสมัยโดยส่วนมากแล้วเน้นใช้กับสินค้าในกลุ่มของ
เส้ือผ้าวัยรุ่น งานที่ต้องการความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากสีสะท้อนแสงนั้น 
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ที่มา :    ภาพโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ปี 2563 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :    ภาพโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ปี 2563 

ภาพที่ 10 ภาพในหนังสือ ARTISTIC STUDIES OF THE HUMAN BODY 

ภาพที่ 11 ภาพหน้าปกหนังสือ ANATOMY DRAWING SCHOOL  
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ภาพที่ 13 ภาพการทดลองเปรียบเทียบสีสะท้อนแสงกับสีปกติท่ัวไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :    ภาพโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ปี 2563 
 
 1.2 สี… ในผลงานข้าพเจ้าต้องการสีที่ดูสดและร้อนแรง ข้าพเจ้าทดลองใช้สีสะท้อนแสง ที่มี
คุณสมบัติหลักๆคือ เป็นสีที่มีความสดของสีมากกว่าสีประเภทอ่ืน สามารถมองเห็นได้ง่ายในที่มืดเรียก
ได้ว่าโทนสีนั้นจะค่อนข้างจัดจ้าน เหมาะงานที่ต้องการให้มีความโดดเด่นของเฉดสี เน้นความทันสมัย
โดยส่วนมากแล้วเน้นใช้กับสินค้าในกลุ่มของเสื้อผ้าวัยรุ่น งานที่ต้องการความโดดเด่นเป็นพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :    ภาพโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ปี 2563

ภาพที่ 12 ภาพในหนังสือ ANATOMY DRAWING SCHOOL 



  

                 1.3 วัสดุผ้า ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานผ่ายลวดลายของผ้าที่เป็นวัตถุนิยมที่มนุษย์
ใช้กันทั่วไปในการดำเนินชีวิต ลวดลายของผ้าสามารถบ่งบอกความเป็นอยู่ รวมถึงเทคโนโลยีและยุค
สมัยได้ มีความผูกพันธ์กับมนุษย์มานานแสนนานถือว่าเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ข้าพเจ้า
ใช้ความคุ้นเคยในการนำมาประกอบสร้างในผลงานจากความเป็นจริงที่มนุษย์ใช้ สร้างสื่อที่ทุกคนรับรู้
ในการใช้งานนำเสนอในมุมมองในแนวความคิดแบบข้าพเจ้ารู้สึกเพ่ือถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ 
 
อุปกรณ์ในการใช้สร้างสรรค์ผลงาน 
           1.อุปกรณ์ เครื่องจดบันทึกและหาข้อมูล เช่น สมุดจดบันทึก ปากกาดินสอ โทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์บันทึกภาพ และคอมพิวเตอร์ ในการจัดเรียงข้อมูล  
 2.อุปกรณ์ในการทำผลงานจิตรกรรมภาคเพ้นท์ เช่น อุปกรณ์ทำเฟรมผ้าใบ สีอะคิลิก สี
สเปรย์ สีสะท้อนแสง พู่กัน กาวและปืนกาวยางในการยึด ปืนยิงผ้าใบ กรรไกร คัตเตอร์ 
 3.เสื้อผ้าและลายผ้าที่ดูน่าสนใจและเหมาะกับตัวงานหลายๆแบบ เช่น ผ้าหลายลูกไม้ที่เบา
บาง กางเกงยืน เสื้อผ้าผู้หญิง ลายผ้าปัจจุบันที่มีลักษณะที่สดใส 
 

 
 
ภาพที่ 14 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์จำพวกดินสอกับสีและอุปกรณ์ตัดแปะ 
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ภาพที่ 15 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์จำพวกลายเสื้อผ้า 1 

 
 

 
 

ภาพที่ 16 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์จำพวกลายเสื้อผ้า 2 
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ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
           1. การหาขอ้มูล ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลในด้านที่ข้าพเจ้าสนใจเบี้องต้น และหาข้อมูลเพ่ิมเติม
และอ้างอิงจากข้อมูลภาคสนามรวมกับข้อมูลทางทฤษฎีในด้านศาสนาและความเชื่อ ด้านวิทยาศาสตร์ 
จิตวิทยามนุษย์ และทางสังคมความเป็นอยู่ ความต้องการความนิยมของมนุษย์ในปัจจุบัน มา
กลั่นกรองออกมาเป็นแนวความคิดชุดแรกและใช้ข้อมูลทางศิลปะในและทำการทดสอบ ทดลอง
เทคนิค ในการตัดแปะ (collage) และ อิมแพสชั่น(Impassion) นำการเสนอรูปแบบทางความคิด
ออกมาเป็นผลงาน มาสนับสนุนแนวความคิดเบี้องต้น ให้กลายเป็นแนวความคิดท่ีสมบูรณ์มากขึ้น 
 2. การสร้างแบบเบ้ืองตน้หรือสเก็ตตน้แบบ ข้าพเจ้านำเอาประเด็นที่ข้าพเจ้าสนใจ ในเรื่อง
ผลกระทบสภาวะภายนอกต่อภายในและรูปแบบของสังคมนิยมผ่านกระบวนการคิดเสนอมุมมองที่ถูก
ตีความหมายผ่านผลงานจิตรกรรม นำประเด็นเหล่านี้มา วิเคราะห์และออกแบบ และทำแบบสเก็ตช์ 
โดยใช้เอกลักษณ์กายวิภาค (anatomy) ร่างกายมนุษย์เป็นพ้ืนฐานในตัวแทน การรับรู้ผลกระทบของ 
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่เป็นตัวแทนสภาวะภายนอกที่ได้รับอิทธิพลด้านของสังคมนิยม หาท่าทาง
กริยาที่ดูผิดแปลกจากความเป็นจริง เพ่ือสื่อถึงรูปแบบผลกระทบทางสังคมที่ข้าพเจ้ารับรู้ ใช้ลักษณะ
ของการเงยหน้ามองไปด้านข้าง แสดงถึงการเผชิญความเป็นจริง การกล้ารับหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
จากผลกระทบของทางสังคม หรือผลกระทบของจิตใจของเรา ถึงผลกระทบจากสภาวะภายนอกจะทำ
ให้เราเกิดความหวั่นใจ เราก็ต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ ข้าพเจ้าใช้จุดนี้ในการสเก็ตช์และ
ออกแบบรูปร่างมนุษย์กับแนวคิดลงบนกระดาษหลายรูปแบบ และจัดองค์ประกอบของรูปกำหนด
ทิศทางสร้างเรื่องราวด้วยการกำหนดลายผ้า ลักษณะของผ้าและสีของผ้าแบบคร่าวๆ ไว้ กำหนดพ้ืน
หลังจากหลังวางโครงสร้างทั้งหมดบนกระดาษในเสร็จสมบูรณ์ เราจะได้สเก็ตช์ร่างต้นแบบเพ่ือนำไป
ดำเนินการต่อไป 
 3.การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ข้าพเจ้านำแบบร่างสเก็ตช์ต้นแบบที่สมบูรณ์มาประกอบ
ทำผลงานจิตรกรรม โดยขยายสเก็ตช์ต้นแบบลงบนเฟรม ด้วยการร่างและวัดขนาดให้เท่ากับตาม
ขนาดที่เรากำหนดและโครงสร้างรูปให้เหมือนสเก็ต และขั้นแรก ข้าพเจ้าเลือกกำหนดรูปแบบ ปะติด
(collage) ก่อน เพราะข้าพเจ้าให้ส่วนนี้เป็นสภาวะภายนอกที่ข้าพเจ้ารับผลกระทบจากอิทธิพลทาง
สังคมที่รับรู้ เลือกลายผ้าและสีสันผ้าตามที่เรากำหนดและปะติดลงบนเฟรมหรือเจาะเฟรมแปะ
ด้านหลังตามความเหมาะสมของผลงานจนพอดี  แล้วข้าพเจ้าก็มาทำต่อในภาค  painting 
เปรียบเสมือนความรู้สึก นึกคิดภายในที่รับผลกระทบที่ต้องการระบายออกมาภายนอก โดนผ่านการ
กระทำด้วยการลงสีต่างๆ ที่ข้าพเจ้ารู้สึกภายในออกมาเป็น movement impressionism ลงบน
เฟรม ในส่วนที่ เรากำหนดที่ เหลือ หลังจากนั้ น ข้าพเจ้าก็มาจัดองค์ประกอบโดยตกแต่งเก็บ
รายละเอียดให้สมบูรณ์ให้ทัง้เฟรม และเคลือบเงาให้เรียบร้อย 
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ภาพที่ 18 ภาพร่างสเก็ตช์ก่อนขึ้นผลงานจริง 2 

 

ภาพที่ 17 ภาพร่างสเก็ตช์ก่อนขึ้นผลงานจริง 1 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

 ผลงานข้าพเจ้าจะใช้ลักษณะการทำงานแบ่งเป็นสองขั้นตอน คือ  
 1.การกำหนดการตัดแปะ (collage) ผ้าลงบนเฟรมก่อนตามที่ข้าพเจ้ากำหนดไว้แต่แรกโดย
ใช้ทฤษฎีของการจัดภาพในการแบ่งเปอร์เซ็นต์ในการคำนวนสัดส่วนให้เหมาะสมกับชิ้นงาน     
 2.ทำภาค painting ตามมาที่หลังแต่จะไม่ได้กำหนดตายตัวจะใช้ความรู้สึกนำพาการลงสี                                     
แบ่งชั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานเป็น ดังนี้ 
 1. จัดเตรียมทำลายผ้าพิเศษ โดยวางผ้าวางไว้ที่พ้ืน 
 2. โดยใช้สีดำ ขาว เทา หยดผ้าที่เตรียมไว้ตามอารมณ์ความรู้สึกเราลากเส้นไปมา  
 3. พอแห้งแล้วใช้สีสะท้อนแสงลงบนผ้าที่ทำไว้ในขั้นตอนที่สอง 
 4. ทำเฟรมตามขนาดที่เราต้องการและขึงผ้าใบลงและทาสีรองพ้ืน                                                                   
 5. ตัดกระดาษและผ้าชนิดพิเศษที่เราเตรียมไว้ตอนแรกตามแบบที่สเก็ตช์ไว้ และกำหนดสี
และลายผ้าให้เหมาะสมกับตัวชิ้นงานเพื่อเตรียมตัดแปะ (collage) ลายผ้าลงไปตามแบบที่วางเอาไว้ 
 6. ตัดแปะ (collage) ลายผ้าลงกระดาษและติดลงบนเฟรมเพ่ือสร้างชั้นระยะหน้าตัวงาน 
 7. ใช้สีร่างรูปตรงช่องว่างที่รองพ้ืนไว้ตอนแรกตามแบบสเก็ตช์ครา่วๆ 
 8. ลงสีและเพ้นท์ตามความรู้สึก Impression ใช้ทีแปรงตามที่ข้าพเจ้ารับรูปโดยใช้แบบจาก
ผ้าที่ตัดแปะ (collage) ไว้ตอนแรกแนวทางหรือจากข้อมูลต่างๆ ที่เตรียมไว้ 
 9. เพ่ิมรายละเอียดส่วนต่างๆ ของภาพ ทั้งส่วนผ้าที่ตัดแปะ (collage) และการเพ้นท์ 
Impression ให้สมบูรณ ์
 10. วิธีสร้างบรรยากาศพ้ืนหลังที่เป็นสีขาวในการใช้สีขูดตามอารมณ์และจังหวะของภาพและ
เก็บรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อย 

 
 
ภาพที่ 19 แบ่งขัน้ตอนสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 1 
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ภาพที่ 20 แบ่งขัน้ตอนสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 2 

 

 
 
ภาพที่ 21 แบ่งขัน้ตอนสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 3 
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ภาพที่ 22 แบ่งขัน้ตอนสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 4 

 
 

 
 

ภาพที่ 23 แบ่งขัน้ตอนสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 5 
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ภาพที่ 24 แบ่งขัน้ตอนสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 6 

 

 
 

ภาพที่ 25 แบ่งขัน้ตอนสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 7 
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ภาพที่ 26 แบ่งขัน้ตอนสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 8 

 

 
 

ภาพที่ 27 แบ่งขัน้ตอนสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 9 
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ภาพที่ 28 แบ่งขัน้ตอนสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 10 



  

บทที ่4 
การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
  การสร้างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในวิทยานิพนธ์ของชุดนี้ในเรื่อง “กรรมภายนอกต่อจิต
ภายใจ ” ข้าพเจ้าเปรียบความหมายของกรรมภายนอกของข้าพเจ้า จะแบ่งความหมายมาจากกรรม
คือ การกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือในอนาคต ผลกระทบของการกระทำที่สร้าง
สังคมความเป็นอยู่ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ส่วนภายนอกส่วนของการรับรู้ของร่างกายทางด้าน
นอก เช่น รูป รส กลิ่น เสียง การสัมผัส และจิตใจภายใน หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกการนึกคิดภายใน 
เมื่อนำสิ่งเหล่านี้รวมกันในชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ของชุด คือ ผลการกระทำของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันใน
สังคมสร้างความต้องการที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อยู่ภายในทางด้านเชิงอารมณ์และความรู้สึก  
 ข้าพเจ้ารับรู้สภาวะเหล่านี้จากปัญหาของสภาพสังคมในปัจจุบันในค่านิยมที่ทางสังคมสร้าง
ขึ้นมาทำให้จิตใจเราไขว้เขวสร้างความต้องการเหมือน “กรรมภายนอก” ที่ถูกกำหนดความต้องการ
ของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบทางตรงต่อจิตใจเราด้านใน ทำให้การนึกคิดและสติปัญญาของเรา
ขาดการไตร่ตรองทำให้เกิดกิเลสตัณหาภายใน ผลกระทบเหล่าสิ่งผลทำให้เราขาดความมั่นใจในการ
คิดของตัวเราเอง จะอ้างความนิยมของสังคมนำการนำพาเพ่ือที่ทำให้ตัวเองถูกยอมรับในสังคม แต่สิ่ง
เหล่านี้เหมือนเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ถูกสังคมสร้างขึ้นมาในบทบาทต่างๆ จนบางทีจิตใจด้านใน
อาจจะไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้กับค่านิยมที่สังคมกำหนดให้ 
 
ระยะที่ 1 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์  
  แรงบันดาลใจเบี้องต้น ข้าพเจ้าจะเน้นค้นหาเชิงเทคนิควิธีการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ความความคิด ข้าพเจ้าสนใจเรื่องของลายเสื้อผ้าที่ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบและสีสัน แสดง
ถึงวิถีชีวิตมนุษย์ได้ดีแสดงถึงค่าความนิยมที่ถูกสร้างออกมาเป็นเสื้อผ้าและแฟชั่น โดยข้าพเจ้าใช้
สัญลักษณ์ของซิป ในการสื่อสารให้เป็นนัยยะความหมายของการเปิดเผยให้เห็นสถาวะที่อยู่ด้านในที่
รู้สึกอึดอัดโดยการใช้เทคนิคการเพ้นท์ (painting) หรือการหยด หรือสาดสี ที่ได้อิทธิพลมาจากศิลปิน 
Jackson Pollock  ในการระบายอารมณ์ที่รู้สึกจากข้างในของข้าพเจ้าเอง กลายเป็นเทคนิคและ
วิธีการนำเสนอในตัวผลงาน ในช่วงระยะผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 และ 2 นี้ใช้รูปแบบของ
มนุษย์ที่ดูโปร่งใส่ เพ่ือสื่อถึงระยะที่มองเห็นทะลุไปภายในแต่จะมีลายผ้ารอบนอกที่ประกอบกันเป็น
สภาวะด้านนอกที่ปิดกั้นไม่เปิดเผยเปรียบเสมือนเสื้อผ้าที่เราใช้ในการปิดบังร่างกายภายในของตัวเรา 
ต่อมาข้าพเจ้าได้มีการตัดทอนรูปแบบมนุษย์ออกให้เป็นรูปแค่สัญลักษณ์ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ 
ชิ้นที่ 3 เพ่ือทดลองเทคนิคใหม่ในการสื่อการกับคนที่รับชม 
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ภาพที่ 29 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

 

 ชื่อผลงาน   การเปิดเผย 1 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        150 x 110 cm 
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ภาพที่ 30 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
 
 ชื่อผลงาน   การเปิดเผย 2 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า                                                                               
 ขนาด        120 x 70 cm                                                                                                     
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ภาพที่ 31 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
 
 ชื่อผลงาน   การเปิดเผย 3 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        110 x 60 cm 
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ระยะที่ 2 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์  
 ในผลงานระยะที่สองข้าพเจ้าได้นำอารูปแบบของผลงานในระยะที่  1 มาต่อยอดและพัฒนา
ทางในระบบความคิดและเทคนิคในกระบวนการ เริ่มจากการไม่ยึดกับรูปลักษณะของเฟรมผ้าที่เป็นสี
เหลี่ยมผืนผ้าและค้นหาเทคนิคใหม่ๆ เชิงทดลองการทำงานให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยสร้างกรอบ
เฟรมเป็นรูปร่างคล้ายคน เพื่อได้นำมาพัฒนาผลงานในระยะนี้จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะภายนอกท่ี 
เล่าผ่านกายวิภาค (Anatomy) ที่ ไม่ยั่ งยืน โดยจะแบ่งออกเป็น  2 ลักษณะในการทำงานคือ                 
ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ 4 ข้าพเจ้าใช้สร้างรูปจากเฟรมเป็นการขึ้นรูปเป็นโรงศพ และซ้อนทับกัน
หลายๆ ชั้นเกิดเป็นมิติและช่องว่างทำให้เห็นด้านในที่ เป็นกายวิภาค (Anatomy) จะสื่อถึงสภาวะ
ภายในที่ซ้อนลงไปเอาในจิตใจและใช้เทคนิคเพ้นท์ (painting) การเน้นและเว้นการตัวแปะ (collage) 
ลายผ้าที่เป็นลูกไม้ที่มีลักษณะการปิดบังแต่ยังมองทะลุผ่านเห็นภายใน เหมือนจิตใจที่เหมือนเปิดเผย
แต่ก็ปิดกั้น และในชิ้นที่ 5 ข้าพเจ้าเน้นการทดลองเรื่องเทคนิคอย่างเดียว ใช้ลักษณะเลือกวัสดุในการ
ประกอบงาน โดนนำผลงานชิ้นที่ 3 มาต่อยรูปแบบของ ซิป โดยใช้ลักษณะรูปแบบมาจาก พวงหรีด 
เป็นสัญลักษณะความตายของสังขารที่ไม่ยั่งยืน รูปร่างรูปทรงกำหนดออกเป็นงานสามมิติใช้แบบร่าง
หุ่นลองชุดในตามร้านขายเสื้อผ้า แทนสภาวะภายนอก เเละข้าพเจ้าใช้สีสะท้อนแสงในการสะท้อน
ภายในจิตใจที่ดูร้อนแรง  
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ภาพที่ 32 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

 

 ชื่อผลงาน   โรงแห่งจิต  
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 

 ขนาด        160 x 60 cm 
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ภาพที่ 33 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5  
 
 ชื่อผลงาน   ร่างประดับ 
 เทคนิค      สีสะท้อนแสงและการติดลายผ้า 
 ขนาด        150 x 60 cm 
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ระยะที่ 3 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์      
            ในระยะที่ 3 ข้าพเจ้าได้จับนำลักษณะเด่นของระยะที่ 2 มาใช้ในเป็น 2 รูปแบบ ในการ
ผสมผสานกันกับผลงานช่วงระยะนี้ ข้าพเจ้าใช้เทคนิคของการตัดแปะ  (collage) ลายผ้าเป็นหลักแต่
จะผสมผสานของเรื่องสีสะท้อนแสงในการเพ้นท์ (painting) ในรูปแบบกายวิภาค (Anatomy) ในการ
ดำเนินงานเพ่ือใช้เป็นรูปแบบของลักษณะ สภาวะภายนอกและสภาวะภายในได้ตรงประเด็นและทำ
ให้ผู้รับชมเข้าใจได้ง่ายในการรับรู้ในการสื่อสาร โดนระยะนี้ข้าพเจ้าพยายามเล่นช่องว่างในพ้ืนที่ในการ
แสดงผลงานเพ่ือใช้ผลกระทบตอบโต้กับชิ้นงานในการมองทะลุผ่านหรือเป็นขอบเขตกันตัวชิ้นงานเพ่ือ
เพ่ือถึงสภาพสังคมที่ค่อยแบ่งกรอบให้กันและกัน ในผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 ข้าพเจ้าตั้งใจ
ในการแบ่งเฟรมออกเป็น 3 ส่วน เพ่ือแสดงถึงการมองถึงกายวิภาคของโครงกระดูกที่เป็นสัดส่วนสื่อถึง
ร่างกายมนุษย์ที่ไม่ยั่งยืนสามารถแยกจากกันได้ทุกเวลาแต่ใช้การเพ้นท์ (painting) และลายผ้าที่สีสัน
ที่สวยงามในการพูดประเด็นการยืดติดความงามในการตกแต่ง และข้าพเจ้าพัฒนารูปแบบเทคนิค
วิธีการและแนวคิดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากประเด็นจากผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 และใช้
แนวคิดของสีสะท้อนแสงในการขับเคลื่อนในการทำผลงานให้มีพลังและเสริมแนวคิดถึงผละกระทบกับ
ความรู้สึกผู้รับชม ในผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7 และ 8 
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ภาพที่ 34 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
 
 ชื่อผลงาน   สภาวะภายในและสภาวะภายนอก 1 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        บน     50 x 70 cm     
                กลาง   60 x 80 cm 
                ล่าง     60 x 50 cm 
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ภาพที่ 35 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7 
 
 ชื่อผลงาน   สภาวะภายในและสภาวะภายนอก 2 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        160 x 90 cm     
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ภาพที่ 36 ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8 
 
 ชื่อผลงาน   สภาวะภายในและสภาวะภายนอก 3 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        บน     87 x 73  cm 
                ล่าง    77 x 110 cm     
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ระยะที่ 4 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์  
             ในระยะนี้ เป็นผลสำเร็จของการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม จากการพัฒนาต่อยอดใน
ระยะเวลาต่างๆ เป็นผลงานสรุปทางด้านแนวความคิดและเทคนิคของการศึกษาวิจัยในการสร้างสรรค์ 
ที่มีเจตนาความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ จากการนำประเด็นปัญหาที่ข้าพเจ้ารับรู้และต้องการสื่อสาร 
โดยการใช้คำชี้แนะหรือข้อวิจารณ์ ของคณาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปวิทยานิพนธ์ มา
วิเคราะห์ตีความเพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาในผลงานศิลปวิทยานิพนธ์ ได้ดังนี้ 
 
แนวความคิดในผลงานช่วงศิลปะนิพนธ์ 
            ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารเรื่องปัญหาสภาวะภายนอกที่มีผลกระทบรบกวนสภาวะภายในจิตใจ
ก่อให้เกิดสู่ความต้องการของกิเลสตัณหา ให้เกิดความเข้าใจการรับรู้ของปัญหา เพ่ือยับยั้งชั่งใจและ
ปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้ นำเสนอผ่านผลงานโดยใช้เทคนิคของการตัดแปะ (Collage) ที่ใช้ลวดลายของ
เสื้อผ้าที่มีลักษณะสีสันที่ดูสวยงามและน่าดึงดูด เพ่ือสื่อความหมายแทนถึงวัตถุนิยมทางสังคม ในเรื่อง
ค่านิยมความสวยความงามแต่ภายนอก ที่มีผลกระทบกับความรู้สึกภายในจิตใจ ก่อให้เกิดพฤติกรรม
ในการหลงผิดกับค่านิยมเหล่านี้ จนภายในมีแต่ความเน่าหมอง โดนใช้สีสั นแบบ (Impression) 
แสดงออกทางเชิงอารมณ์และความรู้สึกที่สะท้อนสภาวะภายในจิตใจข้าพเจ้ากับความรู้สึกของ
ผลกระทบเหล่านี้ ถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานจิตรกรรม    
 
ลักษณะด้านความหมายและเทคนิควิธีการ 
              ข้าพเจ้าเปรียบเทียบเป็นตัวแทนมนุษย์ที่มีท่าทางและลักษณะที่ ผิดแปลกไปในการ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ มีการตัดทอนตามอิทธิพลของสภาวะภายนอกในเชิงมุมที่ข้าพเจ้ารับรู้
และออกแบบ รูปแบบ รูปร่างลักษณะเชิงสัญลักษณ์ของร่างกายมนุษย์  (Anatomy) ที่ถูกแทนด้วย
ลายผ้าหลายลักษณะหลายประเภท ข้าพเจ้านำเอาเสื้อผ้าที่ขายตามทั่วไปที่หาซื้อได้และใช้งานได้จริง
โดยเลือกสีสันที่ดูสดและลักษณะที่โดดเด่นตามแฟชั่น มาปะติดรูปร่างรูปทรงและตัดแปะ (collage) 
ปะติดลงบนเฟรมในรูปโครงร่างมนุษย์ ข้าพเจ้าต้องการสื่อถึงอิทธิพลของรูปแบบสังคม ที่ถูกออกแบบ
มาให้เรารับตามค่านิยมแฟชั่น ถึงสามารถเลือกใช้ได้แต่เราเองก็ไม่สามารถออกจากกรอบของทางด้าน
สังคมได้ ถึงมีความอิสระทางนึกคิดในการเลือกสรร แต่เราก็ยังอยู่ในกรอบสังคมที่ถูกกำหนด เหมือน
เสื้อผ้าที่ถูกออกแบบมาเป็น (painting) ที่ตายตัว เราแค่หยิบจับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นรูปแบบสำเร็จรูป มา
ตกแต่งใหม่แต่ยังอยู่ในรูปแบบเดิม ที่กำหนดขึ้นมาอยู่ก่อนแล้ว เพ่ือตอบสนองทางสังคม ที่ถูกกำหนด
มาให้เราอยากที่ตกแต่งร่างกายตัวเองให้ตัวเองให้ดูสวยงามเพ่ือให้ทุกคนยอมรับในตัวเรา สร้างความ
ต้องการของตัวเราเองในการต้องการแฟชั่นเสื้อผ้ามาตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้นเรื่อยๆ จากจุดนี้ข้าพเจ้า
ต้องการสื่อถึงผลกระทบจากสภาวะภายนอกที่ มีอิทธิพลอย่างมากต่อตัวมนุษย์ ผ่านทางสังคมที่ถูก
กำหนด แต่ในงานผลงานข้าพเจ้าพยายามสร้างความไม่สมบูรณ์แบบเช่น ร่างกายมนุษย์ที่มีรูปแบบที่
เหมือนสมบูรณ์แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ รอยแยกหรือช่วงที่โดนผ่าออก ไม่มีการตัดแปะ (collage) ปะติด
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ลายผ้าแต่จะเห็นพ้ืนด้านหลังแทนหรือเผยให้เห็นภายในที่เป็นโครงกระดูกหรือเห็นพ้ืนผิว (texture) 
และโทนสีที่ดูน่าค้นหาในจิตใจ แทนสภาวะในจิตใจ ที่อาจมีการขัดแย้ง อยากเผยให้เห็นอะไร
บางอย่างที่อยู่ในใจหรือช่องว่างการแสดงออกในมุมส่วนตัว  ในผลงานข้าพเจ้าจะเน้นในโครงสร้าง
ใบหน้ามนุษย์เป็นหลักในการสื่อสารในเรื่อง อายตนะ ในการรับรู้จากผลกระทบของสภาวะภายนอก
และภายในจากสังคมนิยม 
 
การพัฒนาผลงานและการแก้ไขปัญหาในผลงาน 
              ในผลงานระยะช่วงนี้ข้าพเจ้าได้นำการต่อยอดและพัฒนามาจากก่อนศิลปะวิทยานิพนธ์ใน
ระยะที่ 3 เพ่ิมเนื้อหาและข้อมูลให้มากขึ้นในการสอดคล้องกับการใช้เทคนิคตัดแปะ (collage) หรือ 
เทคนิคการเพ้นท์และการลงสี (painting) ข้าพเจ้าใช้การอธิบายในการสื่อสารกับผู้ที่ได้รับชมทำเป็น 2 
รูปแบบในผลงาน คือ 1.การสื่อความหมายของสภาวะภายนอกของเรื่องการตัดแปะ (collage) ลาย
เสื้อผ้าที่มีลักษณะสีสดและดูน่าสนใจในการได้รับเห็น โดยการปะติดในรูปแบบกายวิภาค (Anatomy) 
ในรูปแบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์จะเน้นในช่วงใบหน้าเป็นหลัก เช่น ตา ปากลิ้น จมูก หู  ผิวหนัง 
เพ่ือสื่อถึงสภาวะภายนอกของอายตนะ ที่รับอธิพลจากรูปแบบทางสังคมนิยมการใช้เสื้อผ้าและแฟชั่น
นิยม การทำศัลยกรรมที่ใบหน้าให้ดูสมบูรณ์แบบในอุดคติเหมือนกับหุ่นกายวิภาค (Anatomy) ที่นิยม
เป็นแบบในการสร้างสรรค์เป็นพ้ืนฐานของผลงงานต่างๆ ของศิลปินทุกคน 2.การสื่อความหมายของ
อายตนะภายในที่ประกอบไปด้วยในการรับรู้ของ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส แทนถึงสภาวะภายในจาก
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกที่ข้าพเจ้ากระทบจากปัญหาที่ข้าพเจ้ารับรู้ทางสังคมนิยม 
แสดงออกในการเพ้นท์ (painting) หยด สาด เทสีหรือพอกให้หนาลงบนผ้าใบเพ่ือเกิดเป็นพ้ืนผิว
(texture) ในการแสดงออกที่ปลดปล่อยอารมณ์ (Impression) เพราะสามารถสื่ออารมณ์ได้โดยตรง
กับผลงานศิลปะ โดยใช้แนวความคิด Jackson Pollock ในการสร้างผลงานศิลปะ สีในการทำผลงาน
ในภาคเพ้นท์จะใช้สีสะท้อนแสงในการสื่อความความของกิเลสที่ร้อนแรงที่อยู่ภายในใจจากผลกระทบ
ที่ข้าพเจ้ารู้สึก เพ่ือสะท้อนความรู้สึกและแนวคิดไปให้กับผู้ชมที่รับชมผลงาน  
               ปัญหาในการทำงานผลงานของข้าพเจ้าจะเกิดปัญหามากท่ีสุดในช่วงระยะที่ 4 คือการใช้
รูปแบบเดิมๆ วนในการทำงาน โดยขาดลักษณะที่โดดเด่นชวนมองจากช่วงวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ข้าพเจ้าได้เริ่มหาวัสดุลายผ้าที่มีสีสันที่สดและหลากสีมากขึ้นในการทำผลงานกลายมาเป็นผลงานช่วง
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 จากนั่นข้าพเจ้าได้ขยายปัญหาและหาเทคนิคเรื่องลวดลายผ้าให้มากขึ้น เกิดเป็น
ผลงานของช่วงวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 4 5 6 และก็พบปัญหาของการขาดมิติในการมองผลงาน ขาดวิธี
สื่อสารในเชิงอารมณ์ของการเพ้นท์ (painting) เพราะมุ่งประเด่นที่ลายเสื้อผ้ามากเกินไป กลับมา
พัฒนาผลงานเป็นช่วงผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 8 และ 9 จากการแก้ปัญหาและการพัฒนาผลงาน
ของข้าพเจ้า เกิดการทบทวนการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่อง เพ่ือการสร้างสรรค์  ผลงานที่ดี
ยิ่งขึ้น และเข้าใจกระบวนการศึกษาระหว่างทางในการทำผลงาน เกิดขั้นตอนการทำงานอย่างเป็น
ระบบและแบบแผน ถึงจะเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานแต่จะใช้สิ่งเหล่านี้วิเคราะห์เละแก้ปัญหา 
เพ่ือที่จะพัฒนาผลงานศิลปะและแนวความคิดในชิ้นต่อๆ ไปในอนาคต 
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ภาพที่ 37 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

 
 ชื่อผลงาน   กรรมภายนอก ต่อ จิตภายใจ 1 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        ซ้าย     120 x 48 cm     
                กลาง   120 x 100 cm 
                ขวา     120 x 48 cm 
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ภาพที่ 38 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1 (บน) 
ภาพที่ 39 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 2 (ซ้าย) 
ภาพที่ 40 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 3 (ขวา) 
 
 ชื่อผลงาน   กรรมภายนอก ต่อ จิตภายใจชุดที่ 2 ชิ้นที ่1-3 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า  
 ขนาด        ชิ้นที่ 1    ( 110 x 80 cm )     
  ชิ้นที่ 2   ( 110 x 70 cm )     
  ชิ้นที่ 3   ( 110 x 90 cm ) 
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ภาพที่ 41 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

 
 ชื่อผลงาน   กรรมภายนอก ต่อ จิตภายใจ 3 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        165 x 70 cm     
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ภาพท่ี 42 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

 
 ชื่อผลงาน   กรรมภายนอก ต่อ จิตภายใจ 4 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        165 x 70 cm     
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ภาพที่ 43 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 

 

 ชื่อผลงาน   กรรมภายนอก ต่อ จิตภายใจ 5 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        165 x 70 cm     
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ภาพที่ 44 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 

 
 ชื่อผลงาน   กรรมภายนอก ต่อ จิตภายใจ 6 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        170 x 98 cm 
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ภาพที่ 45 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 7 

 
 ชื่อผลงาน   กรรมภายนอก ต่อ จิตภายใจ 7 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        160 x 110 cm     
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ภาพที่ 46 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 8 

 
 ชื่อผลงาน   กรรมภายนอก ต่อ จิตภายใจ 8 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        160 x 100 cm     
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ภาพที่ 47 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 9 
 
 ชื่อผลงาน   กรรมภายนอก ต่อ จิตภายใจ 9 
 เทคนิค      สีอะคริลิคและการปะติดลายผ้า 
 ขนาด        170 x 98 cm 
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ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ 
 วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ค้นหาข้อมูลและทดลองเทคนิคในความเชื่อและแนวความคิด
มุมมองทัศนคติส่วนตัวในการสร้างสรรค์ แต่ใช้หลักการและวิธีการในการทำงานอ้างอิงทฤษฎีโดยแบ่ง
ตามทัศนธาตุ ดังนี้ 
  
 1. รูปทรง (from)  
  รูปทรงในผลงานข้าพเจ้านั้นสำคัญมากๆ เป็นตัวเอกของชิ้นงานที่เด่นชัด จะมีลักษณะ
เป็นกายวิภาค (anatomy) โดยใช้รูปแบบเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการนำเสนอสภาวะภายในและ
ภายนอกในการเล่าเรื่องเพ่ือสื่อสารกับผู้ชมผลงานได้รับรู้ถึงรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอผ่าน
รูปร่างรูปทรง 
 

 

 
ภาพที่ 48 วิเคราะห์รูปทรงของผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
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 2. เส้น (line) 
 เส้นของผลงานของข้าพเจ้าใช้รูปแบบของเส้นในการประกอบเข้าด้วยกันรูปทรงของ กาย
วิภาค (anatomy) ที่มีลักษณะเฉียงและขนานกับตัวเฟรม เป็นการหยอกล้อกันไปมาระหว่างเส้นเส้น
ในตัวกายวิภาคในเฟรมและเส้นขอบของเฟรมที่เป็นสีเหลี่ยมทำให้เกิดความสมดุล (balance) 
ระหว่างกัน ทำให้ผลงานดูน่าสนใจเหมือนมีการเล่าเรื่องกันในตัวผลงานโดยใช้เรื่องของเส้นที่โยงไปกัน
มา นอกจากนี้แล้วข้าเจ้าต้องการสื่อในมุมมองของนัยยะแฝงในการเชื่อมระหว่างของทฤษฎี
แนวความคิดและการจัดวางวัสดุลายเสื้อผ้าที่ตัดแปะ (collage) และวิธีการถ่ายทอดในภาคปฏิบัติที่
แสดงออกทางการลงสี (painting) แสดงถึงเชิงอารมณ์และความรู้สึกของข้าพเจ้า เปรียบเทียบ
ผลกระทบระหว่างเสมือนสภาวะภายนอกและสภาวะภายในที่ความแตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 49 วิเคราะห์เส้นทรงของผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
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 3. สี (color) 
 สีในผลงานของผลงานข้าพเจ้าออกเป็นสีโทนร้อน 70 เปอร์เซ็นต์ โดยรวม และสีโทนเย็น
อีก 30 เปอร์เซ็นต์ โดยรวม ทำให้สีดูมีพลังและร้อนแรงตามของโทนสีร้อน แต่จะตัดด้วยสีโทนเย็นลง 
ทำให้ดูผลงานมีผลกระทบกันไปมาระหว่างสองโทนสี ทำให้เกิดการโต้ตอบกัน เกิดดูมีพลังและความ
สมดุล ข้าพเจ้าตั้งใจให้สีโทนร้อนมากกว่า แสดงถึงนัยยะความร้อนแรงของผลกิเลสที่มีผลกระทบกัน 
โดยส่วนมากข้าพเจ้าจะจัดวางคู่สีตรงข้าม ระหว่างกันในตัวผลงานสลับกันไปมา ทำให้เกิดแรงผลักดัน
ระหว่างคู่สี เกิดการผลักดันของคู่สีให้ดูเด่นขึ้นซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าจะแบ่งสีเป็นสองลักษณะ คือ 
 1. สีที่ เกิดจากรูปแบบของลายผ้าที่เกิดจากการตัดแปะ (collage) จะมีรูปแบบที่ดู
หลากหลายที่มีความเคยชินกับวัสดุที่เป็นเสื้อผ้าที่ใช้เป็นชีวิตประจำวัน แต่จะจงใจทำให้แปลกตา
เพราะมีการนำสีต่างๆ ของลายเสื้อผ้านำมาตัดและเย็บเข้าด้วยกันใหม่ เกิดเป็นสีที่มีพ้ืนผิว (texture) 
ของลายสีที่ต่างชนิดกัน เช่น สีที่ออกมาจากผ้าที่มีลักษณะมันเงา สีจะดูมันเงา สีที่เกิดจากผ้ายีนส์จะดู
เก่าทำให้สีหลากหลายมิติและแปลกตาขึ้น 
 2. สีที่เกิดจากลงสี (panting) ที่เขียนสีลงบนผ้า จงใจใช้เป็นพ้ืนฉากหลัง ข้าพเจ้าใช้สีที่
สะท้อนแสง ในการทำตัวผลงานออกเป็นสีโทนร้อน โดยใช้สีชมพู สีม่วง สีแดง เป็นหลัก  
 
 

 

  
 

ภาพที่ 50 วิเคราะห์สีของผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
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 4. น้ำหนักและแสงเงา (tone) 
               น้ำหนักและแสงเงาของผลงานข้าพเจ้า จะใช้เทคนิคของทฤษฎีของสีในการแบ่งน้ำหนัก
กัน โดยใช้การตัดของคู่สีร้อนและเย็น เพราะตามคุณสมบัติของสีโทนร้อนจะมีสีที่ดูสว่างสดใสกว่าจะ
กลายเป็นระยะหน้า ส่วนสีโทนเย็นซึ่งจะดูไม่สว่างน้อยกว่า จะทำหน้าที่กลายเป็นน้ำหนักด้านหลังของ
สีโทนร้อน ข้าพเจ้ามีความตั้งใจการวางสลับสีโทนร้อนและโทนเย็นสลับไปมา เกิดเป็นมิติแสงเงาที่
ชัดเจนในการแบ่งเทคนิคของด้านวัสดุ ข้าพเจ้าจะแบ่งน้ำหนักตามวัสดุที่ตัดแปะ (collage) ไว้เป็นสอง
ประเภท คือ อย่างแรก มิติการปะติดลงบนหน้าเฟรมหรือการลงสี ด้วยเทคนิคทางจิตรกรรม 
(painting) ลงทำให้เกิดลักษณะที่นูนกว่าเฟรม แสดงถึงน้ำหนักที่อยู่บนสุด และอย่างที่สองของการ
ปะติดหลังเฟรมจะทำการตัดเฟรมออกบางส่วนและทดแทนในการติดลายผ้าหรือสีด้านหลังเฟรม ทำ
ให้เกิดมิติของน้ำหนักที่ลึกลงด้านในของหลังเฟรมหรือพ้ืนหลังของชิ้นงาน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 51 วิเคราะห์น้ำหนักและแสงเงาของผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
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 5. พื้นผิว (texture) 
               พ้ืนผิวของผลงานข้าพเจ้ามีที่มีลักษณะชัดเจนโดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
               1. พ้ืนผิวของลายผ้า ข้าพเจ้าให้ลายผ้าหลายลักษณะหลายรูปแบบสร้างพ้ืนผิวจะ
เอกลักษณ์ของเนื้อผ้าหลากหลายชนิด มีพ้ืนผิวแตกต่างกันออกไปตามชนิดภาพแต่ละแบบ เช่น วัสดุ
เรียบเงา วัสดุที่มีขนสัตว์ วัสดุที่เป็นลายลูกไม้ วัสดุที่มีความโปร่งใส่ วัสดุที่หยาบกร้าน ฯลฯ แสดงถึง
สภาพสังคมท่ีมีผลกระทบหลากหลายรูปแบบที่พบเจอ 
 2. พ้ืนผิวของเนื้อสี  ข้าพเจ้าใช้ เทคนิคทางจิตรกรรม (painting) ในเชิงอารมณ์  
Impression จะมีรูปแบบทีแปรงที่ไม่เรียบร้อยมีพ้ืนผิวที่ดูขรุขระ ไม่เสมอกัน ดูยุ่งเหยิง และมันเงา 
เปรียบเสมือนสภาวะภายในของภาพทีไ่ดร้ับผลกระทบ มีความกดดันจากภายใน 
  
 

 
 
ภาพที่ 52 วิเคราะห์พื้นผิวผ้าของผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 

 
 

 

 

 



 76 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 53 วิเคราะห์พื้นผิวเนื้อสีของผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
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  6. พื้นที่ว่าง (space) 
                 พ้ืนที่ว่างของผลงานของข้าพเจ้า จะมีลักษณะเป็นพ้ืนผิวในรูปแบบที่ต่างกันออกไปตาม
ชนิดของภาพแต่ละแบบ แต่ส่วนมากจะใช้เป็นระยะหลังของภาพโดยการปล่อยเป็นพ้ืนหลัง 
(background) ให้ดูมีพ้ืนที่ระยะที่ลึกลงไป มีที่กว้าง ทำให้การมองดูมีมิติที่กว้างกว่าระยะหน้าหรือ
ระยะกลางของภาพ แต่จะรู้สึกอึดอัดด้วยการใช้ลายผ้าที่มีลวดลายที่ดูละยิบละยับในตัวผลงานทำให้
พ้ืนที่ว่างเกิดมีบรรยากาศและดูไม่โล่งเกินไป พ้ืนที่ว่างส่วนใหญ่ ตั้งใจให้เป็นพ้ืนหลังเพ่ือผลักให้ตัว 
กายวิภาค (anatomy) ดูเด่นชัดมากขึ้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 54 วิเคราะห์พื้นที่ว่างของผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
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 7. มิติ (dimension) 
 มิติในผลงานข้าพเจ้าจะใช้รูปแบบของการแบ่งชั้น (Layer) โดยประมาน 3 ชั้น คือ 
 1. มิติชั้นของรูปแบบของกายวิภาค (anatomy) ที่ผู้ทำสร้างด้วยจากลายผ้าในการปะติด 
(collage) ลงบนเฟรมแสดงถึงระยะแรกที่ผู้ชมงานได้รับรู้                                                                                                                 
 2. มิติระยะของการซ้อนเร้นของเทคนิค โดยใช้กายวิภาค (anatomy) จะมีการเว้นส่วน
ในร่างกายบางสิ่งให้ดูทะลุผ่านจากการตัดแปะ (collage) ลายผ้าลงบนรูปแบบทำให้เกิดมิติที่ทะลุให้
พ้ืนด้านหลัง                                 
 3.มิติของบรรยากาศจะเน้นโทนสีร้อนในการทิ้งพ้ืนที่ (space) ออกทำให้ดูมีมิติที่กว้างข้ึน
ไมอึ่ดอัดเหมือนในส่วนปะติด (collage) ลายผ้าบนกายวิภาค (anatomy) 
 
 

 

  
 

ภาพที่ 55 วิเคราะห์มิติของผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 



  

บทที่ 5 
สรุป 

 
             ศิลปวิทยานิพนธ์ หัวข้อ กรรมภายนอก ต่อ จิตภายใจ ( External karma towards the 
inner mind ) จัดทำขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหา สภาวะสังคมทางภายนอก ส่งผลต่อ อารมณ์และ
ความรู้สึกภายในจิตใจ ส่งผลถึงการกระทำและพฤติกรรมมนุษย์ในปัจจุบัน ต่อเรื่องสังคมนิยม ที่สร้าง
ความต้องการให้ตัวเราเกิดความอยากได้ อยากมี ตามบุคคลอ่ืนๆ ของค่าวัตถุนิยม เพ่ือต้องการให้
สังคมยอมรับในรูปลักษณ์แต่ภายนอก ในการแต่งกายตามแฟชั่น ใช้เสื้อผ้าราคาแพงๆ ฟุ่มเฟือยหรือ
ยี่ห้อแบรนด์เนมรวมถึงการทำศัลยกรรมที่นิยม เช่น การทำหน้า ทำตา เสริมจมูก เสริมหน้าอก ผ่าตัด
ส่วนเกินให้ดูดี เพ่ือจะทำให้ตัวเองเป็นแบบตามดาราหรือคนดัง เป็นผลกระทบสำคัญในการดำเนินวิถี
ชีวิตต่อเรา ทำให้เกิดการหมกมุ่นและยึดติดกับค่านิยมจนเกินความพอดี ก่อให้เกิดความอันตรายโดย
ไม่รู้ตัวจากกิเลสและตัณหากับสิ่งเหล่านี้ 
             ข้าพเจ้าได้ศึกษาต้นตอในการกำเนิดของ “ กิเลสตัณหา ” กับสิ่งเหล่านี้ในการแก้ปัญหา
และศึกษาค้นหาข้อมูลทั้งภาคสนามทางสังคมที่พบเจอและทฤษฎีเชิงความเชื่อพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยาและอิทธิพลด้านสังคม เพ่ือสร้างความสอดคล้องในการทำวิจัยและพัฒนาสิ่ง
ที่ได้พบเจอข้อเท็จจริงในเรื่อง กิเลสตัณหานั้นเกิดจากความอยากของมนุษย์ ซึ่งไม่สามารถตัดออกจาก
วิถีชีวิตของเราได้ เพราะมนุษย์เกิดมาเพ่ือพัฒนาเผ่าพันธุ์ เพ่ือความอยู่รอด แต่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้
ได้ด้วยการมีสติและปัญญาต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดความอยากของเรา รับรู้และเข้าใจจากต้นสายและ
ปลายเหตุว่าเป็นมาอย่างไร และเราจะยับยั้งชั่งใจอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมาจากการกระทำ
ของเรา ข้าพเจ้าตั้งใจสื่อสารความหมายนัยยะเหล่านี้ผ่านด้วยผลงานจิตรกรรมที่มาจากผลกระทบของ
“อายตนะ”การรับรู้สภาวะภายนอกและภายในรูปร่างสังขารและอารมณ์นึกคิดผ่านด้วยรูปแบบของ
กายวิภาค (Anatomy) ร่างกายมนุษย์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเล่าและอธิบายความหมายเชิงศิลปะ
ด้านจิตรกรรมของข้าพเจ้า ได้สมมติฐานของการสร้างสรรค์ในเรื่องปัญหาสภาวะภายนอกที่มี
ผลกระทบรบกวนสภาวะภายในจิตใจก่อให้เกิดสู่ความต้องการของกิเลสตัณหา ให้เกิดการรับรู้ความ
เข้าใจของปัญหา เพื่อยับยั้งชั่งใจและปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้ นำเสนอผ่านผลงานโดยใช้เทคนิคของการ
ตัดแปะ (Collage) ที่ใช้ลวดลายของเสื้อผ้าที่มีลักษณะสีสันที่ดูสวยงามและน่าดึงดูด เพ่ือสื่อ
ความหมายแทนถึงวัตถุนิยมทางสังคม ในเรื่องค่านิยมความสวยความงามแต่ภายนอก ที่มีผลกระทบ
กับความรู้สึกภายในจิตใจ ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการหลงผิดกับค่านิยมเหล่านี้ เเละใช้เทคนิคการ
เพ้นท์ให้สีสันแบบ Impression แสดงออกทางเชิงอารมณ์และความรู้สึกที่สะท้อนสภาวะภายในจิตใจ
ข้าพเจ้ากับความรู้สึกของผลกระทบเหล่านี้ ถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานจิตรกรรม  เพ่ือให้คนตะหนัก
และไตร่ตรองจากผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ไม่มากก็น้อยในการใช้ชีวิตอย่างพอดีแบบมีสติและเกิด
ความสุขที่แท้จริงมุ่งทำแต่ความดีละทิ้งกิเลสตัณหาและส่งสิ่งดีๆ  เหล่านี้ ให้แก่ผู้ อ่ืนๆ ต่อไป
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