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54901320: สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 
ค าส าคญั: โรคกลวั  / พยาธิสภาพ  / ศิลปะดิจิทลั  
 เจิดศิลป์ สุขุมินท: โรคกลวั.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง 
และ อ.ดร.วสูิตร โพธ์ิเงิน.  92 หนา้ 
 
 วิทยานิพนธ์หวัขอ้เร่ือง  “โรคกลวั”  เป็นการสร้างสรรครู์ปแบบทางทศันศิลป์ ท่ีแสดง
ผา่นการประกอบรูปทรง สัญลกัษณ์ ของอวยัวะภายในร่างกายมนุษย ์และส่ิงต่างๆท่ีอยูใ่นธรรมชาติ 
เขา้ดว้ยกนั จนก่อให้เกิดรูปทรง สัญลกัษณ์ทางทศันศิลป์ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นพยาธิสภาพ
หรือสภาวะของโรคท่ีมีลกัษณะเกินจริง ท่ีเกิดข้ึนจากความหวาดกลวัอนัเกินพอดีต่อโรคภยัไขเ้จ็บ 
เพราะในสังคมปัจจุบนั สังคมได้มีโรคภยัไขเ้จ็บเกิดข้ึนมากมาย อีกทั้งยงัมีการบริโภคข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโรคภยัไขเ้จ็บอย่างหลากหลายโดยเฉพาะขอ้มูลเชิงกายภาพท่ีมีลกัษณะชวนให้นึกถึง
สภาวะอนัผดิปกติในร่างกายมนุษย ์ท่ีท าขา้พเจา้เกิดความหวาดกลวัต่อขอ้มูลเหล่านั้น จนบ่อยคร้ังท่ี
มกัจะเกิดความกลวัว่าจะมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนบนร่างกายอย่างไม่มีเหตุผล โดยมกันึกถึงภาพของ
โรคภยัไขเ้จ็บท่ีมีลกัษณะเกินจริง ท่ีถูกสร้างข้ึนจากจินตนาการ ซ่ึงความกลวัจนเกินพอดีเหล่าน้ีจดั
ไดว้า่เป็นโรคกลวัอยา่งหน่ึง และเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิดการวเิคราะห์ และสังเคราะห์ จากอิทธิพล
ภายในและภายนอก จากขอ้มูล ความรู้เก่ียวกบั สภาวะความกลวั และโรคกลวั ผา่นผลงานทศันศิลป์
แบบ 2 มิติ ดว้ยเทคนิคการตดัต่อภาพแบบดิจิตอลอาร์ต ผ่านผลงานวิทยานิพนธ์หัวขอ้เร่ือง  
“โรคกลวั”  
 ขอบเขตการศึกษานั้นสามารถจะแบ่งเป็น ขอบเขตดา้นเน้ือหา ท่ีแสดงเน้ือหาเก่ียวกบั
โรคกลวัหรือความกลวั ท่ีมีต่อลกัษณะทางกายภาพท่ีแสดงออกถึงสภาวะของโรค และขอบเขตดา้น
การสร้างสรรค์ ท่ี เป็นงานแบบ 2 มิติ โดยใช้เทคนิคตัดต่อและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยไดใ้ช้วิธีการประมวลแนวความคิด การรวบรวมขอ้มูล การพฒันาและวิเคราะห์
รูปแบบการสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรค์
ผลงานดิจิทลัอาร์ต จ านวนทั้งหมด 6 ช้ิน ขนาด 100 ซ.ม. x 150 ซ.ม., 115 ซ.ม. x 135 ซ.ม., 140 ซ.ม. x 
110 ซ.ม., 135 ซ.ม. x 110 ซ.ม., 135 ซ.ม. x 110 ซ.ม., 100 ซ.ม. x 145 ซ.ม. เพื่อถ่ายทอดความ
หวาดกลวัอนัเกินพอดีของขา้พเจา้ท่ีมีต่อโรคภยัไขเ้จ็บอย่างไร้เหตุผล โดยน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพของร่างกายมนุษย ์ท่ีแสดงถึงสภาวะของโรคท่ีดูเกินจริง 
 
สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา................................................. ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ือท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1. ................................................  2. ................................................ 
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 This thesis ‘Phobia’ is created  in the form of virtual art that is the combination of 

shape, symbol, and organ of human body including natural material in the form of abnormal  

pathology or the condition of deceases that cause the over react to the fear of  the deceases . 

In today society, there are so many kinds of decease and varieties of information for 

consumers about the abnormal physical of the human body. It’s very often that the fear is on 

the unreasonable abnormal appearance from the over imaginary. This unreasonable fear is of 

the decease that is the motivation to analyze and synthesize the influence on both internal 

and external to the fear condition through the 2 dimensions virtual art under the digital art 

work in this thesis ‘Phobia’ 

 The scope of study is comprising of story of decease and fear to the appearance 

of decease and the creation in 2 dimension virtual art by computer graphic. There are 6 pieces 

of digital virtual art at size 100 cm. x 150 cm., 115 cm. x 135 cm., 140 cm. x 110 cm., 135 x 

110 cm., 135 x 110 cm. and 110 x 145 cm. To communicate my excess of fear from disease 

is Illogically. By present from disease human physical to overaction of disease. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ท่ีเป็นผูใ้หก้  าเนิดและคอยสนบัสนุนทางดา้นการศึกษา 
และคอยเป็นก าลงัใจ ความรักของท่านทั้ง 2 ยิ่งใหญ่ จนขา้พเจา้ไม่สามารถหาค าใดมาเปรียบ 
ท่านทั้ง 2 ใหข้า้พเจา้ไดอ้ดทนต่ออารมณ์ของขา้พเจา้เอง และมอบความเขม้แข็งให้ต่อสู้กบัอุปสรรค
ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตอย่างไม่ยอ่ทอ้ รวมถึงญาติ พี่ นอ้ง เพื่อน และคนรัก ทุกคนท่ีคอยมอบความรัก 
ความอบอุ่นใหข้า้พเจา้เสมอมา ความส าเร็จใดจะไม่มีความหมายถา้ปราศจากความรักจากคนรอบขา้ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณปรีชา เถาทอง ท่ีคอยเค่ียวเข็ญลูกศิษยท่ี์
หลายคร้ังบกพร่องต่อหน้าท่ีต่อการเรียนและต่อท่าน ขอขอบคุณท่ีท่านยงัให้โอกาสข้าพเจ้าได้
ด าเนินงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ชุดน้ี มาจนถึง ณ จุดน้ี  
 ขอขอบคุณ อาจารย ์ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน ท่ีให้ค  าแนะน าปรึกษาดา้นขอ้มูลในการจดัท า
รูปเล่มอย่างใจเยน็ และขอขอบพระคุณคณะครูอาจารยทุ์กท่านในสาขาทศันศิลปศึกษา ท่ีคอยให้
ความรู้ท่ีหาไม่ไดจ้ากท่ีไหน  
 ขอขอบคุณคณะกรรมตรวจวิทยานิพนธ์ทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่าเพื่อมาตดัสินผลงาน
ของขา้พเจา้และเพื่อน ๆ  ขอขอบคุณมหาวิทยาศิลปากรท่ีสร้างบุคลากรดี ๆ ไวรั้บใช้สังคม และ
สุดทา้ยขา้พเจา้ขอขอบคุณจิตใจของขา้พเจา้ท่ีไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคใ์ด ๆ 
 ส่ิงดีงามท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ขอบมอบคุณงามความดีน้ี
ให้แก่ บิดา มารดา ญาติ พี่ น้อง เพื่อน คนรัก และคณะครูอาจารยทุ์กท่าน โดยขอให้ท่านพบแต่
ความสุข ความเจริญยิง่ ๆ ข้ึนไป 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มนุษยกับความกลัวเปนส่ิงท่ีอยูคูกันมาต้ังแตอดีตกาลมาจนถึงยุคปจจุบัน ในอดีตกาล
นั้น มนุษยไดรับภัยคุกคามจากธรรมชาติ เชน ฟารอง ฟาผา น้ําทวม ไฟไหม  แผนดินไหว พายุ     
ผืนดินแหงแลง เปนตน เนื่องดวยความท่ีความรูทางวิทยาศาสตรในสมัยนั้นยังไมมีความกาวหนา 
จึงทําใหมนุษยยังไมทราบถึงสาเหตุท่ีแทจริงจากภัยธรรมชาติเหลานั้น มนุษยในยุคนั้นจึงไดคิดเอา
ตามสามัญสํานึกของตนเองวา ตองมีผูอยูเบ้ืองหลังท่ีมีอํานาจในการบันดาลภัยคุกคามเหลานี้ให
สามารถเกิดข้ึนมาได ดวยความกลัวตอภัยธรรมชาติเหลานั้น ทําใหมนุษยเร่ิมสรางส่ิงสมมติท่ี
เกิดข้ึนจากจิตใตสํานึกท่ีเกิดข้ึนจากความกลัว มนุษยจึงไดเร่ิมมีการกราบไหว บูชาธรรมชาติ       
โดยถึงแมวาภัยธรรมชาติจะยังมีอยูเหมือนเดิม แตมนุษยก็ยังทําการกราบไหว บูชาเพื่อความสบาย
ใจและบรรเทาความกลัวที่มีอยูในจิตใจ ความกลัวที่กอใหเกิดความเช่ือลักษณะนี้จึงกอใหเกิด
ววิัฒนาการทางความเช่ือเร่ือง เทพ ภูตผี ปศาจ วิญญาณ ซ่ึงตอมาส่ิงเหลานี้ไดสงผลตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยเปนอยางมาก1    
 ตอมากอนยุคปจจุบัน ความกลัวไดถูกนํามาใชเปนอุบายในการกําหนดกรอบ จารีต 
ประเพณีและความประพฤติในสังคมมนุษย  กลาวไดอีกอยางนั้นก็คือกุศโลบาย โดยกุศโลบายท่ีใช
ในสังคมไทยนั้นมีรากฐานมาจากความกลัวของมนุษย โดยการใชความกลัวนี้เองเขาไปปลูกฝงเปน
จินตภาพในจิตใตสํานึก จนกอใหเกิดความเช่ือตอส่ิงท่ีถูกปลูกฝง ตอมาก็กําหนดกรอบ จารีต 
ประเพณี กฎเกณฑ และพฤติกรรม จากความกลัวท่ีมีตอกุศโลบายเหลานั้น แมกุศโลบายเหลานั้น
บางอยางจะสามารถอธิบายถึงเหตุและผลถึงท่ีมาวาการกระทําท่ีถูกหามนั้นจะสงผลกระทบตอ
มนุษยอยางไร แตมนุษยในยุคท่ีความรูทางวิทยาศาสตรยังไมมีความกาวหนามากนักก็เลือกท่ีจะใช

 

 1 Musavilari,  บทท่ี 1 พัฒนาการของความเชือ่ ตลอดยุคสมัยตาง ๆ,  เขาถึงเม่ือ 4 
พฤษภาคม 2559,  เขาไดจาก  http://www.musavilari.org/index.php?module=bookPages&id 
=115&page=740 

http://www.musavilari.org/index.php?module=bookPages&id=115&page=740
http://www.musavilari.org/index.php?module=bookPages&id=115&page=740
http://www.musavilari.org/index.php?module=bookPages&id=115&page=740
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ความกลัวมากําหนดพฤติกรรม และความเปนไปของสังคมมนุษยมากกวาท่ีจะใชหลักของเหตุ    
และผล2  
 จนมาถึงยุคสังคมบริโภคนิยมในปจจุบัน ท่ีมนุษยนั้นดํารงชีวิตอยูดวยการบริโภคอยาง
เขมขน ฟุมเฟย โดยสังคมยุคปจจุบันนี้เปนสังคมท่ีความรูทางวิทยาศาสตรกาวหนาไปกวาสังคมท่ี
นิยมการนับถือ กราบไหว บูชา ธรรมชาติ และเต็มไปดวยกุศโลบายไปอยางมาก มนุษยรูถึงสาเหตุ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ รูถึงสาเหตุเชิงพฤตกรรมของส่ิงมีชีวิต สาเหตุของโรคภัย และอ่ืนๆ 
รวมไปถึงวิธีการรับมือกับภัยตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับมนุษย วัตถุ สังคม และส่ิงมีชีวิตท้ังหลายได     
แตความกลัวในจิตใจของมนุษยนั้นก็ยังมีอยู แตความกลัวนั้นมีการเปล่ียนมาเปนความกลัวทาง
สังคม เศรษฐกิจ กายภาพ และโรคภัย โดยความกลัวเหลานี้นั้น มีท้ังความกลัวแบบที่สมเหตุสมผล 
และความกลัวแบบที่ไมสมเหตุสมผล ความกลัวท่ีสมเหตุสมผลนั้น คือ ความกลัวท่ีมีสาเหตุ มาจาก
สัญชาติญาณระวังภัยอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจริงตอการดํารงชีวิต โดยมีหลักฐานหรือแนวโนมชัดเจน
ตอการอางอิงถึงท่ีมาความถูกตองของส่ิงท่ีเรากําลังกลัววาเปนส่ิงท่ีสมควรกลัวจริง ๆ สวนความ
กลัวท่ีไมสมเหตุสมผลนั้นคือความกลัวท่ีเกิดจากการกลัวเกินพอดี เปนความกลัวท่ีมาจากคติ     
ความเชื่อ จินตนาการ ท่ีเกิดจากการผสมผสานของความคิดท่ีผิดเพี้ยนจากประสบการณ หรือความ
กลัวท่ีเกิดจากการรับขอมูลท่ีไมมีความถูกตอง ไมไดผานการกล่ันกรองจากหลักเหตุผล และขอมูล
ท่ีนาเช่ือถือ โดยการบริโภคขอมูลท่ีผิดเพี้ยนนั้น มาจากความเปนไปของสังคมบริโภคนิยม ท่ีผูคน
นิยมการบริโภคอยางเขมขน จนผูเผยแพรขอมูลมีหลากหลาย มีท้ังขอมูลท่ีเปนจริงและไมเปนจริง 
โดยท่ีผูเผยแพรนั้นมีและไมมีจุดประสงคแอบแฝง3  
 โดยพ้ืนฐานแลวความกลัวเกิดจากการสรางภาพความคิดในอดีตมาสูภาพท่ีจะเกิดข้ึนใน
ปจจุบันและอนาคต โดยผสมผสานความคิดความเช่ือจากประสบการณ การรับรู การเรียนรู ในอดีต
มาเปนภาพ หรือความรูสึกท่ีทําใหตนเองตระหนกตกใจ โดยความกลัวเปนปฏิกิริยาตอบสนองของ
รางกายและจิตใจท่ีตกอยูในภาวะอันตราย ซ่ึงประโยชนของความกลัวนั้นจะชวยใหคนเราปกปอง
ตนเองจากภาวะคุกคาม ซึ่งบางคร้ังคนเรากลัวเหตุการณตาง ๆ ท่ีไมอยากใหเกิดข้ึนกับตนเอง สังคม
รอบขางไปจนถึงสังคมขนาดใหญ จนไปติดกับดักความกลัวท่ีไมควรกลัว จากการมีประสบการณท่ี
รุนแรงในอดีตท่ีจะคอยสรางภาพความคิดตอส่ิงท่ีอยูตรงหนา ณ ปจจุบัน และส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคต  

                                                            

 2 ประมาณ  นวิส จันทรผอง,  ความเชื่อของคนโบราณ แฝงดวยกุศโลบาย,  เขาถึงเม่ือ   
4 พฤษภาคม 2559,  เขาไดจาก  https://www.gotoknow.org/posts/396000 

 3 KongMing,  สังคมบริโภค (เปลือก) นิยม,  เขาถึงเม่ือ 4 พฤษภาคม 2559,  เขาไดจาก  
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=zhugeliang&date=18-11-2006&group=1&gblog=23 
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ความกลัวนั้นมาจากความออนแอ อีกท้ังความกลัวก็เปนบอเกิดแหงความออนแอในคราวเดียวกัน 
โดยหลายคนนั้นสามารถจัดการกับความกลัวเหลานั้นไดดวยตนเอง แตก็มีอีกหลายคนท่ีไมสามารถ
จัดการกับความกลัวเหลานั้นไดดวยตนเอง เพราะความกลัวบางอยางนั้นเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยากไมมี
เหตุผล เกินพอดี และมีอาการรุนแรง ความกลัวเหลานี้จัดอยูในลักษณะของ “โรคกลัว”4  
 ในสังคมบริโภคนิยม ณ ปจจุบัน ไดมีการเผยแพรขอมูลท่ีหลากหลาย ซ่ึงขอมูล
บางอยางนั้นไดสรางความตระหนกตกใจและความต่ืนกลัวใหกับสังคม โดยเฉพาะสังคมปจจุบันท่ี
มีการตระหนักถึงผลดีผลเสียจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีสงผลตอตนเองและสังคม โดยเฉพาะ
ขอมูลเรื่องโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งเปนขอมูลที่สรางความตื่นกลัวใหกับผูคนในสังคมเปนอยางมาก 
โดยขอมูลเหลานี้มีท้ังขอมูลท่ีเปนจริง และไมเปนจริง ซ่ึงเม่ือบริโภคขอมูลเหลานี้แลวจะเกิดความ
กลัวข้ึนมากอนทันที โดยยังไมมีการกล่ันกรอง ถึงแมวาวิวัฒนาการทางการแพทยจะเจริญกาวหนา
ไปมากก็ตาม  แตโรคภัยไขเจ็บก็อุบัติใหมข้ึนตามเหมือนกันและไมสามารถทําใหความกลัวโรคภัย
เหลานั้นลดลงได มิหนําซํ้ามนุษยกลับกลัวโรคภัยตาง ๆ ที่มาพรอมกับขอมูลตาง ๆ มากขึ้น แม
ขอมูลเหลานั้นสามารถวิเคราะหตามหลักเหตุและผลก็สามารถวิเคราะหไดไมมากก็นอย วาเปน
ขอมูลท่ีสรางข้ึนจากจินตนาการ เปนโรคท่ีไมอยูจริง ซ่ึงสวนทางกับความกาวหนาวิทยาการทาง
การแพทย จนเรียกไดวาเปนความวิตกจริตจนเกินเหตุ ตอส่ิงตาง ๆ บางอยางท่ีเสพจากขอมูลรอบตัว 
โดยระแวงวาจะเปนโรคภัยเหลานั้นหรือไม  ซ่ึงความกลัวเหลานี้สามารถจัดวาอยูลักษณะของโรค
กลัวอยางหน่ึง ซ่ึงถึงแมวาขาพเจาจะรูวาส่ิงตาง ๆ ท่ีอยู ณ  ตรงหนามิไดมีภัยอันตรายในลักษณะ
ของโรคภัยไขเจ็บแตอยางใด แตดวยลักษณะทางกายภาพที่ทําใหขาพเจารูสึกถึงสภาวะที่ผิดปกติ
ทางกายภาพ ซึ่งเชิญชวนใหขาพเจาไดนึกถึงพยาธิสภาพ หรือเรียกไดอีกอยางวาสภาวะของโรค 
ความกลัวจนเกินพอดีเหลานี้ จึงเปนแรงบันดาลใจใหขาพเจาสรางสรรคผลงานทัศนศิลปชุดนี้
ข้ึนมา เพื่อแสดงออกถึงโรคท่ีมีลักษณะทางกายภาพที่ดูเกินจริง ดวยเทคนิค ดิจิตอลอารต 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อสรางสรรครูปแบบทางทัศนศิลป ท่ีแสดงผานการประกอบรูปทรง สัญลักษณ 
ของอวัยวะภายในรางกายมนุษย และส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูในธรรมชาติ เขาดวยกัน จนกอใหเกิดรูปทรง 
สัญลักษณทางทัศนศิลป ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนพยาธิสภาพหรือสภาวะของโรคท่ีมีลักษณะ 
เกินจริง 

                                                            

 4 สมาคมสายใยครอบครัว,  ความกลัวไมนากลัว,  เขาถึงเม่ือ 4 พฤษภาคม 2559,  เขาได
จาก  http://www.thaifamilylink.net/web/node/55 
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 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห จากอิทธิพลภายในและภายนอก จากขอมูล 
ความรูเกี่ยวกับสภาวะความกลัว และโรคกลัว ผานผลงานทัศนศิลปแบบ 2 มิติ ดวยเทคนิคการตัด
ตอภาพแบบดิจิตอลอารต  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับโรคกลัวหรือความกลัวท่ีมีตอลักษณะทาง
กายภาพท่ีแสดงออกถึงสภาวะของโรคหรือพยาธิสภาพท่ีเกินจริง  
 2. ขอบเขตดานการสรางสรรค งานสรางสรรค เปนงานแบบ 2 มิติ โดยใชเทคนิคภาพ
ตัดตอแบบดิจิตอลอารต นําเสนอโดยการใชอวัยวะภายในรางกายมนุษย ท่ีมีลักษณะผิดปกติไปจาก
ความเปนจริงหรือมีสภาวะของโรคหรือพยาธิสภาพท่ีดูเกินจริง ดวยการประกอบและสังเคราะห
รูปทรงจาก สวนประกอบบางสวนของพืช ผัก ผลไม อวัยวะบางสวนของสัตวหรือมนุษย มาตัดตอ
เขากับอวัยวะหรือสวนตาง ๆ บนรางกายของมนุษย   
 
ขั้นตอนและกระบวนการสรางสรรค 
 1. ประมวลแนวความคิด โดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลภาคเอกสารจากบทความท่ี
เกี่ยวกับความกลัว และโรคกลัวของมนุษยท่ีมีตอพยาธิสภาพท่ีเกินจริง พรอมประมวลและวิเคราะห
ขอมูล กําหนดแนวความคิด  
 2. การรวบรวมขอมูล โดยขอมูลภาคเอกสารนั้นมาจากบทความ และรูปภาพตาง ๆ ท่ี
ไดจากอินเตอรเน็ต และขอมูลภาคสนามไดจากการคนหาวัสดุท่ีจะใชในการถายภาพเพื่อนํามา
สรางสรรคผลงาน โดยสถานท่ีท่ีใชในการคนหาวัสดุไดแก ตลาดสด ตลาดนัด และซูปเปอรมารเก็ต 
 3. การพัฒนาและวิเคราะหรูปแบบการสรางสรรค สรางภาพรางความคิด (Sketch) เพื่อ
คนหารูปแบบ พรอมวิเคราะหผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธ ใหตรงกับแนวความคิดท่ีกําหนด 
 4. วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ โดยการปฏิบัติงานจริง พรอมกับการแกปญหา
โดยการนําผลการวิเคราะหจากข้ันตอนท่ี 3 มาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ เพื่อใหเนื้อหาของ
ผลงานตรงตามวัตถุประสงค พรอมจัดทําเอกสาร รายงานการสรางสรรควิทยานิพนธ 
 
แหลงขอมูลในการศึกษา 
 1. แหลงขอมูลภาคเอกสาร คนควาและรวบรวมขอมูลไดจากอินเตอรเน็ต โดยคนควา
เกี่ยวกับบทความเน้ือหา เหตุการณท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาเร่ืองโรคกลัว พรอมคนควาอิทธิพลและ
แหลงอางอิงตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับแนวทางการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ  
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 2. แหลงขอมูลภาคสนาม ไดจากสถานท่ีคาขายของสด เชน ตลาด ซูปเปอรมารเกต 
เพื่อถายภาพ พืช ผัก ผลไม และเน้ือสัตว และจากรางกายของผูคนรอบตัวรวมถึงตัวขาพเจา เพื่อ
ถายภาพอวัยวะตาง ๆ  
 
วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 
 1. อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 
  1.1 กลองถายภาพ 
  1.2 คอมพิวเตอร 
  1.3 โปรแกรมตัดตอและตกแตงภาพ 
  1.4 เมาสปากกา 
  1.5 กระดาษโฟโต  
 2. วัสดุท่ีใชในการสรางสรรค 
  2.1 ภาพสวนประกอบหรืออวัยวะในรางกายมนุษย 
  2.2 ภาพสวนประกอบหรืออวัยวะของสัตว  
  2.3 ภาพสวนประกอบของพืช ผัก ผลไม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พยาธิสภาพ (Disease) หมายถึง สภาพที่รางกายไมสามารถรักษาสภาพสมดุลได  
นั่นคือมีความผิดปกติท้ังรางกายและจิตใจ5 
 2. โรคกลัว, อาการกลัว (phobia) หมายถึง ความกลัวชนิดท่ีไมปกติ มักจะเกิดกับความ
กลัวส่ิงของบุคคล การกระทํา หรือเหตุการณตาง ๆ การกลัวมีความรุนแรงทางอารมณ เปนพฤติกรรม
เชิงอารมณท่ีรุนแรงท่ีจะปฏิเสธตอส่ิงเราตาง ๆ ภายนอกท่ีจะทําใหเกิดอันตรายแกตนเอง6 
 

                                                            

 5 ศูนยกลางสุขภาพสัตวและชุมชน,  บทนําพยาธิวิทยาท่ัวไป (Introduction of general 
pathology),  เขาถึงเม่ือ 13 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  http://vet.kku.ac.th/pathology/sutthisak/ 
gp1.htm, 
 6 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  โรคกลัว,  เขาถึงเม่ือ 13 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  https://th. 
wikipedia.org/wiki/โรคกลัว 
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 3. ศิลปะดิจิทัล (Digital art) หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีเกิดจากการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
จัดทําข้ึน 7 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดพัฒนาการสรางสรรคผลงาน และแนวคิด จนออกมาเปนงานสรางสรรคท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะตัว 
 2. ไดศึกษาและเรียนรู ขอมูลเกี่ยวกับโรคกลัว และความกลัวของมนุษยท่ีมีตอสภาวะ
ของโรคหรือพยาธิสภาพ 
 3. ไดถายทอดผลงานตอสังคม เพ่ือแสดงออกถึงผลของความกลัวตอโรคท่ีมีลักษณะท่ี
เกินจริง 
 

 

 7 พรธีรา  ฝร่ังทอง,  Digital Art,  เขาถึงเม่ือ 4 พฤษภาคม 2559,  เขาไดจาก  
http://livefast-dm04.blogspot.com/2012/02/digital-art.html 



7 

บทท่ี 2 

 
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

 

 ณ ปจจุบัน สังคมไดมีโรคภัยไขเจ็บมากมายท้ังท่ีมีอยูกอนแลวและท่ีมีข้ึนมาใหม และมี
บางโรคที่ไมไดเกิดขึ้นจริง ๆ หรือยังไมเกิดขึ้นกับตนเอง แตเกิดจากความวิตกจริตจนเกินเหตุ 
หรือกลัวไปเองวาตนเองจะเปนโรคเหลานั้นหรือไม แมบางอยางท่ีอยูตรงหนาจะเปนเพียงแคกายภาพ
ท่ีบงถึงพยาธิสภาพ แตจริง ๆ แลวอาจจะไมมีอะไรเลยก็ได ซ่ึงอาการเหลานี้เองทําใหขาพเจาไดเกิด
แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานชุด โรคกลัว (Phobia) ข้ึนมา โดยวรรณกรรมและขอมูลท่ี
เกี่ยวของนั้นขาพเจาไดแบงหมวดหมูดังนี้ 
 1. ความกลัว (Fear) 
 2. โรคกลัว  (Phobia)   
 3. อิทธิพลจากสังคม 
 4. อิทธิพลจากภาพถาย 
 5. อิทธิพลทางศิลปกรรม 
 
ความกลัว (Fear) 

 ความกลัว (Fear) เปนอารมณท่ีเกิดจากการรับรูถึงภัยคุกคามของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงเปนสาเหตุ
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสมอง การทํางานของอวัยวะ และพฤติกรรม เชน การวิ่งหนี การหลบ
ซอน การหลักเล่ียง หรืออาการจากเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอจิตใจ ความกลัวเปนการตอบสนอง
ตอตัวกระตุนท่ีเกิดข้ึนในสถานการณปจจุบัน หรือในอนาคต ซ่ึงรับรูวาเปนความไมปลอดภัยตอ
สุขภาพหรือชีวิต ทรัพยสิน หนาท่ีการงาน หรือวัตถุใด ๆ การตอบสนองความกลัวเกิดข้ึนไดจาก
การรับรูถึงภัยคุกคามท่ีนําไปสูการเผชิญหนาหรือการหลบหนีจากส่ิงเหลานั้น  
 ในมนุษยและสัตว ความกลัวเกิดข้ึนจากกระบวนการสรางภาพขึ้นในจิตใจจากการ
เรียนรู ดังนั้นความกลัวจึงสามารถประเมินไดวามีเหตุผลหรือเหมาะสม และไมมีเหตุผลหรือไม
เหมาะสม ความกลัวท่ีไมมีเหตุผลเรียกวา โรคกลัว (Phobia) 
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 นักจิตวิทยาหลายคน เชน จอหน บี. วัตสัน โรเบิรต พลุตชิก และพอล เอ็กแมน ได
กลาววา  ความกลัวเปนอารมณพื้นฐานท่ีมีมาต้ังแตกําเนิด ซ่ึงความกลัวมีความหมายใกลเคียงกับ 
"ความกังวล" แตแตกตางกัน โดยความกังวลเกิดขึ้นเปนผลจากภัยคุกคามที่รับรูวาควบคุมไมได
หรือหลีกเล่ียงไมได 1  
 ความกลัวนั้นมีอยูในตัวมนุษยมาอยางชานาน ซ่ึงความกลัวนั้นเองเปนปจจัยสําคัญตอ
การกําหนดกฎเกณฑทางสังคม มาทุกยุคทุกสมัย ซ่ึงในอดีตกาลท่ีความรูทางวิทยาศาสตรยังไมมี
ความกาวหนา หรือแทบจะไมมีเลย มนุษยตองพบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน แผนดินไหว 
ฝนตก น้ําทวม ผืนดินแลง อากาศหนาวและอื่น ๆ ซ่ึงมนุษยไดสรางจินตภาพจากความหวาดกลัว
เหลานั้น ดวยการจินตนาการวาภัยพิบัติทุกส่ิงทุกอยางนั้นถูกควบคุมดวยส่ิงท่ีมองไมเห็นที่มีอํานาจ
เหนือกวาส่ิงใดท้ังปวง มนุษยจึงเร่ิมทําการกราบไหว บูชา ส่ิงท่ีมองไมเห็นเหลานั้น ถึงแมวาสุดทาย
ภัยพิบัติจะยังมีเหมือนเดิม แตมนุษยก็ยังทําการกราบไหว บูชา เพื่อบรรเทาความกลัว ท่ีสงผลตอ
สภาพจิตใจของผูคนในสังคม2  
 จนมาถึงยุคกอนปจจุบัน ท่ีความกลัวถูกนํามาใชเปนกุศโลบายในการควบคุมเชิง
พฤติกรรมในสังคมมนุษย  โดยกุศโลบายท่ีใชในสังคมไทยนั้นมีรากฐานมาจากความกลัวของ
มนุษย โดยการใชความกลัวนี้เองเขาไปปลูกฝงเปนจินตภาพในจิตใตสํานึก จนกอใหเกิดความเช่ือ
ตอส่ิงท่ีถูกปลูกฝง ตอมาก็กําหนดกรอบพฤติกรรม และสังคม จากความกลัวท่ีมีตอกุศโลบาย
เหลานั้น แมจะสามารถอธิบายถึงเหตุและผลไดก็ตาม แตมนุษยก็เลือกท่ีจะใชความกลัวมากําหนด
พฤติกรรม และความเปนไปของสังคมมนุษยมากกวาท่ีจะใชหลักของเหตุและผล หรือกลาวอีก
อยางก็คือในบางยุคบางสมัย ความกลัวมีอิทธิพลอยูเหนือเหตุผลนั่นเอง3 
 จนมาถึงยุคปจจุบัน ท่ีเรียกกันวา ยุคบริโถคนิยม จนมาถึงยุคสังคมบริโภคนิยมในปจจุบัน 
ท่ีมนุษยนั้นดํารงชีวิตอยูดวยการบริโภคอยาง ฟุมเฟอย ไรซ่ึงขีดจํากัด โดยสังคมยุคปจจุบันนี้เปน
สังคมท่ีความรูทางวิทยาศาสตรกาวหนาเปนอยางมาก มนุษยรูถึงสาเหตุเชิงพฤตกรรมของส่ิงมีชีวิต 

                                                            

 1 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  ความกลัว,  เขาถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  https:// 
th.wikipedia.org/wiki/ความกลัว 

 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง หอง B,  แนวคิดและความเปนมาของ
ความเชื่อ,  เขาถึงเม่ือ 5 พฤษภาคม 2559,  เขาไดจาก  http://bcnlp56.weebly.com/35883623363 
43617364836113655360936173634.html 
 3 ประมาณ  นวิส จันทรผอง,  ความเชื่อของคนโบราณ แฝงดวยกุศโลบาย,  เขาถึงเม่ือ  
5 พฤษภาคม 2559,  เขาไดจาก  https://www.gotoknow.org/posts/396000 

http://bcnlp56.weebly.com/3588362336343617364836113655360936173634.html
http://bcnlp56.weebly.com/3588362336343617364836113655360936173634.html
http://bcnlp56.weebly.com/3588362336343617364836113655360936173634.html
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รูถึงสาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ สาเหตุของโรคภัย และอ่ืน ๆ รวมไปถึงวิธีการปองกัน
และแกไขกับส่ิงตาง ๆ เหลานี้ได ซ่ึงความกลัวในจิตใจของมนุษยนั้นก็ยังไมไดหายไป แตความกลัว
นั้นมีการเปล่ียนแปลงหลัก ๆ มาเปนความกลัวทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางกายภาพ และโรคภัย 
 สรุปไดวาความกลัวนั้นไมเคยหายไปไหนในสังคมมนุษย แตความกลัวสามารถ
เปล่ียนแปลงไดตามยุคสมัย โดยความกลัวนั้นมีหลายรูปแบบ เชน กลัวสูญเสียอิสรภาพ กลัวความ
ไมรู กลัวความเจ็บปวด กลัวความผิดหวัง กลัวความทุกขยาก ขัดสน กลัวความโดดเด่ียว กลัวถูก  
เยยหยัน กลัวถูกปฏิเสธ กลัวความตาย กลัวความลมเหลว กลัวส่ิงท่ีมองไมเห็น กลัวโรคภัยไขเจ็บ 
และอ่ืน ๆ ซ่ึงสงผลกระทบการดํารงคชีวิตของปจเจกบุคคล ไปจนถึงทิศทางความเปนไปของสังคม  
โดยความกลัวนี้เปนประเด็นสําคัญของผลงานสรางสรรคของขาพเจา เนื่องจากผลงานจะตองมี
ลักษณะทางกายภาพท่ีดูนากลัว การศึกษาขอมูลเร่ืองความกลัวจึงเปนส่ิงจําเปนในการพัฒนาผลงาน 
 
โรคกลัว (Phobia)  
 โรคกลัว  (Phobia) เปนความกลัวท่ีผิดปกติ มักจะเกิดกับความกลัวส่ิงของบุคคล การ
กระทํา หรือเหตุการณตาง ๆ เปนการกลัวมีความรุนแรงทางอารมณ แมส่ิงนั้นจะไมอันตรายก็ตาม 
โดยโรคกลัวจะแตกตางกับความกลัว ท่ีไมมีการแสดงอารมณท่ีรุนแรง อยางการรองไหฟูมฟายหรือ
อาเจียน และแตกตางกับความวิตกกังวล เพราะกรณีของโรคกลัวนั้น เราจะรูวาตัวเรากลัวอะไร แต
เราไมรูวาเรากลัวเพราะอะไร4 
 โรคกลัวนั้นมีมากมายหลายชนิด ซ่ึงแตละคนก็มักกลัวอะไรที่นับไดวาเปนโรคกลัวไม
เหมือนกันโดยผูเช่ียวชาญจะแบงโรคกลัวเปน 3 ประเภท คือ 
 1. ความวิตกกังวลอยางหนักในท่ีสาธารณะท่ีทําใหการหลบหนีเปนไปไดยาก 
(Agoraphobia) 
 2. ความกลัวและการหลบหลีกสถานการณทางสังคม (Social phobia) 
 3. ความกลัวท่ีเกิดจากวัตถุหรือสถานการณบางอยาง (Specific phobia) 
 โรคกลัวสถานท่ีสาธารณะ (Agoraphobia)   
 คนท่ีเปนโรคกลัวชนิดนี้จะกลัวการติดอยูในสถานท่ีสาธารณะ ความกลัวของโรคกลัว
ประเภทนี้คือการท่ีกลัววาจะไมสามารถท่ีจะหลบหนีออกไปจากสถานท่ีนั้น ๆ ไดเม่ือเกิดความวิตก
กังวลอยางรุนแรง  

                                                            

 4 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  โรคกลัว,  เขาถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  https://th. 
wikipedia.org/wiki/โรคกลัว 
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 ความกลัวท่ีมากกวาความขี้อาย (Social phobia)  
 คนท่ีเปนโรคกลัวนี้ จะมีความวิตกกังวลและความกลัวอยางหนักวาตนเองจะแสดงออก
อยางไรในสถานการณตาง ๆ ทางสังคม และมีการหลีกเล่ียงการติดตอทางสังคมจึงทําใหโรคกลัว
ประเภทนี้มีผลกระทบดานลบท่ีรุนแรงตอความสัมพันธกับผูอ่ืนและชีวิตในการทํางานของผูปวย
อยางมาก 
 ฉันตองการทางออก (Claustrophobia)   
 โรคกลัวนี้ ผูท่ีเปนจะไมสามารถข้ึนลิฟทหรือเขาอุโมงคหรือท่ีแคบ ๆ ได โดยปราศจาก
ความวิตกกังวลอยางหนัก ผูท่ีเปนโรคนี้จะหลีกเล่ียงพื้นท่ีคับแคบ  
 โรคกลัวสัตวปานานาชนิด (Zoophobia)   
 โรคกลัวสัตวตาง ๆ เปนช่ือเรียกแบบรวมโรคกลัวสัตวหลาย ๆ ชนิดเอาไวดวยกัน 
ตัวอยางเชน โรคกลัวแมงมุม กลัวงู กลัวนก กลัวจิ้งจก กลัวแมลงสาบ เปนตน  
 โรคกลัวฟารอง (Brontophobia)   
 ถึงแมวาผูปวยท่ีเปนโรคนี้จะรูวาฟารองทําอะไรพวกเขาไมได แตก็ปฏิเสธท่ีจะออกไป
ขางนอกตอนท่ีฝนตกฟารอง ผูปวยอาจจะถึงข้ันหลบอยูในบาน มุดหลบอยูในผาหม ใตโตะ หรือท่ี
ท่ีผูคิดวาตนเองจะปลอดภัย   
 โรคกลัวความสูง (Acrophobia)  
 คนท่ีเปนโรคนี้ จะกลัวท่ีสูงมาก หลายคร้ังมักหลีกเล่ียงท่ีสูงแมกระท่ังการเดินข้ึนบันได  
 โรคกลัวการบิน (Aerophobia)  
 คนท่ีกลัวการข้ึนเครื่องบิน โดยปกติแลวโรคน้ีจะเกิดหลังจากประการณอันเลวราย
เกี่ยวกับเคร่ืองบิน ถึงแมวาเหตุการณตาง ๆ จะถูกลืมไปแลว แตความกลัวนั้นยังคงอยู 
 โรคกลัวเลือด กลัวเข็มฉีดยา และอาการบาดเจ็บ   
 มีโรคกลัวเกี่ยวกับเลือด การฉีดยา และการบาดเจ็บอยู ซ่ึงประกอบไปดวย บางคนเปน
โรคกลัวการไดรับบาดเจ็บ และบางคนก็เปนโรคกลัวการรักษาทางการแพทย ผูปวยท่ีมีโรคกลัว
เหลานี้มักจะมีอาการเปนลม 
 โรคกลัวเร่ืองเหนือธรรมชาติ  
 ผูปวยโรคนี้มักกลัวส่ิงท่ีมองไมเห็นอยางมาก ถึงแมวาจะรูวาผีไมไดทําอันตรายใหเรา
ไดก็ตาม แตก็ไมสามารถหามความกลัวนั้นได  
 โรคกลัวรู (Trypophobia)   
 โรคกลัวรู คือ ภาวะของคนท่ีมีอาการกระอักกระอวน ไมอยากมองไมอยากเขาใกลวัตถุ
ท่ีมีลักษณะเปนรูกลวงโบ หรือมีเม็ดโผลออกมาจากรู โดยอาการนี้ไมไดเกิดข้ึนกับแคภาพรูใน
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ลักษณะผิดธรรมชาติ อยางเชน รูท่ีปรากฏตามสวนตาง ๆ ของรางกาย เนื้อผิวหนัง หรือตนไมเทานั้น 
แตรวมไปถึงภาพธรรมดาท่ัวไปแตมีรูปรากฏอยู ไดแก ฟองน้ํา ปะการัง เมล็ดพืช หรือแมแตวงกลม
ตามรางกายของสัตวเลยทีเดียว ถาหากเห็นแลวจะรูสึกเกิดอาการคันยุกยิก ขนลุก หรือรูสึก
ขยะแขยง บางคนถึงข้ันตัวส่ัน อาเจียน เขาออน และไมสบายไปเลยก็มี  
 

 
 
ภาพท่ี 1 ภาพ Trypophobia 1  
ท่ีมา: Cyst Bursting,  Trypophobia Eyes,  accessed March 18, 2016,  available from  http:// 
cystbursting.com/trypophobia/trypophobia-eyes/ 

 

 
 
ภาพท่ี 2 ภาพ Trypophobia 2  
ท่ีมา:  Cyst Bursting, Ultimate Trypophobia Top 10,  accessed March 18, 2016,  available from 
http://cystbursting.com/trypophobia/ultimate-trypophobia-top-10/ 

http://cystbursting.com/trypophobia/ultimate-trypophobia-top-10/
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 สําหรับสาเหตุของภาวะดังกลาวนี้ จากการวิจัยของ อารโนด วิลกินส และจีออฟ โคล 
จากสถานบันจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยแหงเอสเซกซ สหราชอาณาจักร ระบุวา อาการที่เกิดข้ึน
นาจะมาจากความรูสึกขยะแขยง มากกวาความกลัวอยางท่ีหลายคนเขาใจ เพราะความกลัวนั้น
จะตองมาจากการที่สมองนําภาพท่ีเห็นไปเช่ือมโยงกับบางส่ิงบางอยางท่ีอันตราย แตภาวะดังกลาว
กลับไมใช เพราะผูปวยมักจะมีความรูสึกกระอักกระอวนตอทุก ๆ อยางท่ีถึงแมวาจะรูดีวาไมมี
อันตรายเลยแมแตนอย 
 ดังเชนในกรณีของ สเตฟานี่ อินกาเมลส วัยรุนสาวชาวอังกฤษท่ีเกิดอาการกลัวมัฟฟน 
เนื่องจากผิวของขนมปงดังกลาวมีลักษณะเปนหลุมเปนบอ ตะปุมตะปา ซ่ึงส่ิงนี้เองที่ทําใหเธอ
อาเจียนออกมาทุกคร้ังหลังจากท่ีเห็นภาพของขนมปงดังกลาว และมีอาการรุนแรงถึงข้ันตองเขา
โรงพยาบาลกันเลยทีเดียว 
 นอกจากนี้พวกนักจิตวิทยายังใหคําอธิบายเพ่ิมเติมวา การที่คนรูสึกกลัวหรือไมชอบ
ภาพอะไรก็ตามที่มีรูเยอะ ๆ อาจเปนเพราะพวกเขาเคยมีประสบการณเลวรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีเห็นมา
กอน ท้ังท่ีเกิดจากการกระทําของคนดวยกันเอง หรือสัตวตาง ๆ ที่เคยเรียนรูมาวาเปนอันตรายและ
ควรหลีกเล่ียง แตยังมีส่ิงของอยางอ่ืนท่ีสามารถนําไปสูความกลัวไดเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน เมล็ด
ฝกบัว หินพัมมิส หลุมในเนื้อฟน รูขุมขนหรือตัวรับสัญญาณของปลาฉลาม รูในผนังคอนกรีต ไมท่ี
โดนแมลงเจาะ ภาพขยายของรูขุมขน หลุมบนผนังท่ีเกิดจากการผุกรอนไขกระดูก รังตัวตอ รังผ้ึง 
รังมด และฟองแปงในเนื้อขนมปง 
 เนื่องจากโรคกลัวรูนั่นเกิดข้ึนจากภาวะความกลัวในจิตใจ ดังนั้นจึงไมสามารถรักษาให
หายไดดวยยา แตจําเปนจะตองไดรับการรักษาจากจิตแพทยในกรณีท่ีมีอาการรุนแรง โดยเราจะ
สามารถสังเกตไดวาอาการกลัวรูของตนเองมีความรุนแรงหรือไม ดวยการสังเกตงาย ๆ ดังนี้  
 1. เม่ือรูสึกวาตนเองมีภาวะซึมเศรา  
 2. เม่ือความกลัวนั้นกลายเปนเร่ืองท่ีไมมีเหตุผล  
 3. เม่ือมีอาการกลัวติดตอกันนานกวา 6 เดือน 
 ท้ังนี้ในการรักษาจะตองมีการบูรณาการหลาย ๆ อยางควบคูกัน ท้ังการบําบัดพฤติกรรม 
การเอาชนะความกลัวดวยวิธีทางจิตวิทยา และถาหากมีภาวะซึมเศรารวมดวยก็จําเปนจะตองใชยา
ตานอาการซึมควบคูไปดวย เพื่อใหผูปวยมีสภาวะจิตใจท่ีดีและพรอมจะเอาชนะความกลัวได5  

                                                            

 5 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  เสนทางสุขภาพดี: โรคกลัวรู Trypophobia ภาวะโฟเบียท่ี
อาจรายแรงกวาท่ีคิด,  เขาถึงเม่ือ 20 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  https://th.wikipedia.org/wiki/โรค
กลัว 
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 โรคกลัวอ่ืน ๆ  
 คนท่ีกลัวอะไรก็ตามท่ีไมสมเหตุสมผล นั้นก็นับไดวาเปนโรคกลัวท้ังส้ิน โดยสังเกตุได
จากส่ิงท่ีกลัวนั้นไมสามารถสรางภัยอันตรายตอผูปวยได แตผูปวยก็ยังกลัวส่ิงนั้นอยูแมจะรูวาส่ิงท่ี
กลัวนั้นไมมีอันตรายใด ๆ เลย6  
 “โรคกลัว (Phobia)” ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสําคัญ ซ่ึงเปนประโยชนตอการสรางสรรคผลงาน
ชุด โรคกลัว (phobia) เปนอยางมาก ซ่ึงขอมูลเหลานี้เปนขอมูลทางการแพทยซ่ึงสามารถอธิบาย
หลักการเกี่ยวกับโรคกลัวไดอยางเปนวิทยาศาสตร ซ่ึงตรงกับขอมูลที่จะนํามาใชในการสรางสรค
ผลงานชุด โรคกลัว (phobia) เปนอยางมาก แตกระน้ันขาพเจาจึงไดคนควาขอมูลทางธรรมท่ี
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพท่ีทําใหนึกถึงพยาธิสภาพเกิดข้ึนในผลงานของขาพเจาดังหัวหอตอไป 
 
อิทธิพลจากสังคม 

ในผลงานชุด โรคกลัว (Phobia) ท่ีขาพเจาไดจัดทําข้ึนนั้น แรกเร่ิมไดแรงบันดาลใจมาจาก
การสังเกตสังคม โดยเฉพาะสังคมออนไลน (Social Network) โดยแรกเร่ิมไดมีการแชรภาพเตานม   
มีรู  

 

 
 
ภาพท่ี 3 ภาพปรสิตกินนม  
ท่ีมา:  WowBoom, นักสืบจําเปน กับ คดีปรสิตกินนม,  เขาถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2559,  เขาถึงไดจาก 
http://wowboom.blogspot.com/2010/05/blog-post_31.html 
 

                                                            

 6 Kypsan,  โรคกลัว,  เขาถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  http://www.bloggang. 
com/viewprofile.php?id=kypsan&action=viewprofile 

http://wowboom.blogspot.com/2010/05/blog-post_31.html


 14

 ซ่ึงภาพนี้ไดทําใหเกิดความหวาดกลัวและคําถามในสังคมมากมายวาส่ิงท่ีเกิดข้ึนในภาพ
นั้นคืออะไร  เปนโรคอะไร เกิดข้ึนไดอยางไร จนเม่ือขาพเจาไดคนควาขอมูล จึงไดทราบขอมูลมา
จาก  “นักสืบจําเปน กับ คดีปรสิตกินนม” ในเว็บไซท http://wowboom.blogspot.com/2010/05/ 
blog-post_31.html โดยมีขอมูลและขอสังเกตุเกี่ยวกับภาพปรสิตกินนม  
 โดยตนเร่ืองไดมีการกลาวอางจากขอมูลท่ีมีการเตือนสงตอกันมาวา เส้ือในมีการผลิตมา
จากหลากหลายท่ี คุณควรซักกอนใส มิเชนนั้นอาจมีเช้ือปรสิต ปนมาทําใหนม โดยมีการกลาวถึง
นักมนุษยวิทยาชื่อ Susan McKinley เดินทางกลับจากคณะเดินทาง จาก อเมริกาใต เกิดมีผืนคันท่ีอก
ซาย และเธอคิดวา รูท่ีนม จะหายไปในไมชา จึงไมสนใจอะไร พออาการหนักข้ึนไปหาหมอ หมอ
วินิจฉัยไมได เพื่อนแนะนําผูเช่ียวชาญใหไปรักษา แตไมพบจึงรอพบผูเช่ียวชาญอยูถึง 2 อาทิตย พอ
แกะผาปดแผลออกก็พบวามีตัวออนมากมายดิ้น ยั้วเยี้ย อยูในหัวนมเธอ 
 ทางนักสืบจําเปน ไดใหขอสังเกตุวาเร่ืองนี้เกี่ยวอะไร กับการไมซักเส้ือในใหม ก็ Susan 
McKinley เธอกลับจาก อเมริกาใต แลวผ่ืนข้ึนนม Susan McKinley ไมเห็นมีอะไรเช่ือมโยงกับเส้ือ
ในใหม กลับมาถึงบานมีผ่ืนข้ึนนม แลวก็มีรูดวยซ่ึงคนปกติจะไปหาหมอตั้งแตวันแรกท่ีเกิดอาการ
ประหลาดน้ี แตซูซานรอถึง 2 อาทิตย ทําใหขอมูลนี้ขาดน้ําหนัก สุดทายจึงไดพบภาพฝกบัว จึง
นํามาเปรียบเทียบใหดูวา คลายคลึง กับ ภาพปรสิตกินนม จึงสามารถสรุปไดวาเกิดจากการตกแตง
ภาพ ฝกบัว แตงใหเปนสีชมพู แลวเอาไปซอนกับ นม  
 

 
 
ภาพท่ี 4 ภาพฝกบัว  
ท่ีมา:  WowBoom, นักสืบจําเปน กับ คดีปรสิตกินนม,  เขาถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2559,  เขาถึงไดจาก 
http://wowboom.blogspot.com/2010/05/blog-post_31.html 

http://wowboom.blogspot.com/2010/05/blog-post_31.html
http://wowboom.blogspot.com/2010/05/blog-post_31.html
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ภาพท่ี 5 ภาพขยายปริสิตกินนม  
ท่ีมา:  WowBoom, นักสืบจําเปน กับ คดีปรสิตกินนม,  เขาถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2559,  เขาถึงไดจาก 
http://wowboom.blogspot.com/2010/05/blog-post_31.html 
 
 จากการสังเกตภาพขางตนจะเห็นไดชัดวา ภาพบริเวณดานนอกรูผิวหนังยังมีสภาพดีอยู 
และภาพจะละเอียดกวา บริเวณ รังปรสิตมาก เนื่องจากภาพมาจาก 2 แหลงที่ความละเอียดภาพไม
เทากัน7 
 และหลังจากท่ีหลาย ๆ คนก็ทราบแลววาท้ังหมดนั้นเปนภาพตัดตอ  แตก็ยังมีคนนําภาพ
ท่ีลักษณะนี้ออกมาเผยแพรอยูจนปจจุบัน ซ่ึงก็มีผูคนจํานวนไมนอยท่ีเกิดอาการหวาดกลัว โดย
ขอมูลท่ีขาพเจาพบเจอไดทําใหขาพเจาไดเห็นถึงความหวาดกลัวของผูคนในสังคม ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดท้ังทางแพทยและทางธรรมดังหัวขอท่ีจะกลาวถึงตอไป ซ่ึงขอมูลเหลานี้เปนแรงบันดาล
ใจท่ีสําคัญในการสรางสรรคผลงานชุด โรคกลัว (Phobia)  
 
อิทธิพลจากภาพถาย 
 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “โรคกลัว” นั้นไดรับอิทธิพลท่ีสําคัญจากภาพถาย 
ท่ีใหใหความรูสึกถึงสภาวะของโรคภัยไขเจ็บ และลักษณะทางกายภาพที่แสดงออกถึงความนา
เกลียด นากลัว  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางสรรคและพัฒนาผลงาน โดยขาพเจาไดแบงภาพ
จากหมวดหลัก ๆ ดังนี้  

                                                            

 7 Wow Boom,  นักสืบจําเปน กับ คดีปรสติกินนม,  เขาถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2559,  เขาได
จาก  http://wowboom.blogspot.com/2010/05/blog-post_31.html 
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 ภาพโรคตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง  
 ภาพของโรคตาง ๆ ท่ี เกิดข้ึนจริงนั้นเปนภาพท่ีเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญ ในการ
สรางสรรคผลงานของขาพเจา โดยภาพเหลานี้เปนขอมูลข้ันตน ท่ีทําใหขาพเจาไดตอยอดทาง
จินตนาการ จากโรคท่ีมีอยูจริงไปยังจิตภาพถึงภาพของโรคที่เกินจริง เพราะธรรมชาติของมนุษยจะ
ไมสามารถสรางสรรคส่ิงใหมข้ึนมาได ถาปราศจากการเรียนรูของขอมูลท่ีมีอยูกอนหนา โดยเม่ือ
ขาพเจาไดรับประสบการณจากภาพเหลานี้ขาพเจาจึงสามารถตอยอดทางความคิดมาสูผลงาน
สรางสรรคชุดนี้ได ซ่ึงภาพโรคเหลานี้จะเปนภาพของโรคท่ีแสดงอาการออกมาทางกายภาพ 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ภาพโรคคอพอก 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ,  โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน,  เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 
2559,  เขาไดจาก  http://wowboom.blogspot.com/2010/05/blog-post_31.html 

 

 
 
ภาพท่ี 7 ภาพมะเร็งชองปาก  
ท่ีมา:  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  โครงการชวยเลิกบุหร่ี,  เขาถึงเม่ือ 8 
พฤษภาคม 2559,  เขาไดจาก  http://www.dent.cmu.ac.th/smoking_cessation/ourteam.php 

http://wowboom.blogspot.com/2010/05/blog-post_31.html


 17

 ภาพโรคกลัวรู (Trypophobia)   
 เปนภาพตัดตอของโรคท่ีไมมีอยูจริง ท่ีเผยแพรกันอยางแพรหลายในสังคมออนไลน ซ่ึง
มีไวกล่ันแกลงกัน หรือมีไวทดสอบอาการของโรคกลัวรู ซ่ึงใหผลทางสายตาอยางรุนแรง ซ่ึงเม่ือได
ดูภาพตอไปนี้แลว ทําใหขาพเจาเกิดอาการขนลุกในทันที ซ่ึงเปนภาพท่ีใชในการทดสอบสภาวะ
ความกลัวท่ีไมสมเหตุสมผล เนื่องจากภาพเหลานี้เปนเพียงรูปภาพท่ีถูกสรางข้ึนมาดวยเทคนิคตัดตอ
ภาพ ซ่ึงผูท่ีดูแลวรูสึกกลัวก็ทราบดีวาภาพเหลานั้นเปนภาพตัดตอ  ซ่ึง ณ จุดนี้เองทําใหขาพเจาเกิด
คําถามก็เกิดข้ึนวาทําไมคนท่ีมีอาการกลัวรวมถึงตัวขาพเจาถึงรูสึกหวาดกลัวภาพเหลานั้น  
 

 
 
ภาพท่ี 8 Trypophobia 3  
ท่ีมา:  Cyst Bursting,  Trypophobia-x,  accessed March 25,  2016,  available from   http:// 
cystbursting.com/trypophobia/attachment/trypophobia-x/ 
 
 รูปภาพนี้เปนรูปภาพท่ีใชเทคนิคตัดตอดวยโปรแกรม Adobe Photoshop เปนการตัดตอ
ภาพโดยใชเม็ดบัวจํานวนมากมาตัดตอลงไปบนอวัยวะของมนุษย ซ่ึงภาพนี้ทําใหรูสึกถึงโรคภัย
บางอยาง ท่ีไมสามารถอธิบายไดวาเปนโรคอะไร แตการปะทะทางสายตาแรกท่ีเห็นภาพนี้ ขาพเจา
เกิดอาการขนลุก รูสึกนากลัว โดยแตละภาพนั้นไมปรากฏชัดวาใครเปนผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 9 Trypophobia 4  
ท่ีมา:   Phobiafor,  Ultimate Trypophobia Test-The Fear of Holes Test,  accessed March 25, 2016,  
available from http://www.phobiafor.com/2016/01/ultimate-trypophobia-test-fear-of-holes.html 
 
 ภาพขางบนนี้เปนภาพท่ีใชเทคนิคตัดตอภาพดวยโปรแกรม Photoshop เชนกัน ซ่ึงเปน
การนําเม็ดบัวมาตัดตอลงบนผิวหนังของมนุษย โดยใชผูหญิงท่ีใหอารมณความรูสึกสดใส มาตัดกัน
กับรูท่ีเกิดข้ึนบนผิวหนัง ซ่ึงภาพนี้ใหความรูสึกท่ีขัดแยงกันมาก จึงทําใหเกิดผลทางสายตาและ
อารมณอยางรุนแรง 
 ภาพอสุภะ 
 เปนภาพท่ีใหความรูสึกนาเกลียด นากลัว ซ่ึงใหผลทางอารมณไปในทางลบ ซ่ึงเม่ือไดดู
ภาพเหลานี้แลว ทําใหขาพเจาเกิดคําถามตอสังคมวาทําไม มนุษยถึงกลัวส่ิงเหลานี้ ท่ีแมจะเปนแค
รูปภาพ ซ่ึงรูปภาพเหลานี้จะเปนรูปภาพซากศพมนุษยในสภาพตาง ๆ ซ่ึงในผลงานชุด โรคกลัว 
(Phobia) นั้น ไดแสดงถึงลักษณะทางกายภาพท่ีไมสวยไมงาม มีความเปน 
 พยาธิสภาพสูง ซ่ึงในทางธรรมนั้นไดมีขอมูลท่ีสอดคลองกับผลงานของขาพเจาคือ 
อสุภกรรมฐาน ซ่ึงไดแสดงใหเห็นถึงความไมสวย ไมงาม หรืออ่ืน ๆ วาเปนส่ิงท่ีมีอยูจริง หรือจะ
กลาวไดวาไมมีส่ิงใดที่มีสภาพงดงามท่ีแทจริงนั่นเอง      

http://www.phobiafor.com/2016/01/ultimate-trypophobia-test-fear-of-holes.html
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 อสุภ แปลวา ไมสวย ไมงาม กรรมฐาน แปลวา ตั้งอารมณไวใหเปนการเปนงาน รวมได
ความวา ตั้งอารมณเปนการเปนงานในอารมณท่ีเห็นวา ไมมีอะไรสวยสดงดงาม มีแตความสกปรก 
โสโครก นาเกลียด อสุภกรรมฐานมี 10 อยาง เปนกรรมฐานดานพิจารณา โดยใชอารมณจิต
ใครครวญพิจารณา เพื่อไมใหเรายึดติดกับแตกับรูปลักษณท่ีสวยงาม อสุภกรรมฐานนี้แบงให
พิจารณาอยู 10 อยางดวยกันดังนี้  
 1. อุทธุมาตกอสุภ คือ รางกายของคนและสัตวท่ีตายไปแลว มีรางกายข้ึนบวมพอง 
หรือเรียกอีกอยางวาศพข้ึนอืดนั่นเอง 

 

 
 
ภาพท่ี 10 ภาพอุทธุมาตกอสุภ  
ท่ีมา:  พลังธรรม,  อสุภกรรมฐาน แบบฮารดคอร ขวัญออนหามเขา เดีย๋วจะไมเจริญอาหาร,  เขาถึง
เม่ือ 22 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  http://www.palungdham.com/t956.html 
 
 2. วินีลกอสุภ เปนรางกายท่ีมีสีเขียว สีแดง สีขาว ปะปนกัน สีแดงจะอยูใตผิวหนังท่ีมี
เนื้อมาก สีขาวจะอยูใตผิวหนังท่ีมีน้ําเหลืองน้ําหนองมาก สีเขียวท่ีมีผาสีเขียวคลุม  
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ภาพท่ี 11 ภาพวินีลกอสุภ  
ท่ีมา:  พลังธรรม,  อสุภกรรมฐาน แบบฮารดคอร ขวัญออนหามเขา เดีย๋วจะไมเจริญอาหาร,  เขาถึง
เม่ือ 22 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  http://www.palungdham.com/t956.html 
 
 3. วิปุพพกอสุภ  เปนซากศพท่ีมีน้ําเหลืองไหล 
 

 
 
ภาพท่ี 12 ภาพปุพพกอสุภ 
ท่ีมา:  พลังธรรม,  อสุภกรรมฐาน แบบฮารดคอร ขวัญออนหามเขา เดีย๋วจะไมเจริญอาหาร,  เขาถึง
เม่ือ 22 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  http://www.palungdham.com/t956.html 
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 4. วิฉิทททกอสุภ คือ ซากศพท่ีมีรางกายขาดเปนสองทอน 
 

 
 
ภาพท่ี 13 ภาพวิฉิทททกอสุภ  
ท่ีมา:  พลังธรรม,  อสุภกรรมฐาน แบบฮารดคอร ขวัญออนหามเขา เดีย๋วจะไมเจริญอาหาร,  เขาถึง
เม่ือ 22 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  http://www.palungdham.com/t956.html 
 
 5. วิกขายิตกอสุภ เปนรางกายของซากศพท่ีถูกสัตวยื้อแยงกัดกิน 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ภาพวิกขายิตกอสุภ  
ท่ีมา:  B. P. Boy,  พิธิกรรม แรงกินศพ ! ใครใจไมกลาหามเขามา สยองจิง!,   เขาถึงเม่ือ 22 มีนาคม 
2559,  เขาไดจาก  http://www.dek-d.com/board/view/1496215/ 
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 6. วิขิตตกอสุภ เปนซากศพท่ีถูกทอดท้ิงไวจนสวนตาง ๆ กระจัดกระจาย 
 

 
 
ภาพท่ี 15 ภาพวิขิตตกอสุภ  
ท่ีมา:  สมบัติ บูรณประพฤกษ,  อสุภะ 10,  เขาถึงเม่ือ 22 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  http:// 
115510805013-0.blogspot.com/2013/12/10.html 
 
 7. หตวิกขิตตกอสุภ คือ ซากศพท่ีถูกสับฟนเปนทอนนอยและทอนใหญ 

 

 
 
ภาพท่ี 16 ภาพหตวิกขิตตกอสุภ 
ท่ีมา:  Maew Meaw,  รวมรูปฆาห่ันศพ...สําหรับขาโหดเทานั้น,  เขาถึงเม่ือ 22 มีนาคม 2559,   
เขาไดจาก  http://www.clipmass.com/story/4414 
 

http://www.clipmass.com/story/4414
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 8. โลหิตกอสุภ คือ ซากศพท่ีมีเลือดไหลออกมา 
 

 
 
ภาพท่ี 17 ภาพโลหิตกอสุภ  
ท่ีมา:  Maew Meaw,  รวมรูปฆาห่ันศพ...สําหรับขาโหดเทานั้น,  เขาถึงเม่ือ 22 มีนาคม 2559,   
เขาไดจาก  http://www.clipmass.com/story/4414 
 
 9. ปุฬุวกอสุภ คือ ซากศพท่ีเต็มไปดวยหนอนไชศพ 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ภาพปุฬุวกอสุภ  
ท่ีมา:  พลังธรรม,  อสุภกรรมฐาน แบบฮารดคอร ขวัญออนหามเขา เดีย๋วจะไมเจริญอาหาร,  เขาถึง
เม่ือ 22 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  http://www.palungdham.com/t956.html 

http://www.clipmass.com/story/4414
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 10. อัฏฐกอสุภ คือ ซากศพท่ีมีแตกระดูก 
 

 
 
ภาพท่ี 19 ภาพอัฏฐกอสุภ 
ท่ีมา:  สมบัติ บูรณประพฤกษ,  อสุภะ 10,  เขาถึงเม่ือ 22 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  http:// 
115510805013-0.blogspot.com/2013/12/10.html 
 

 
 
ภาพท่ี 20 ภาพศพ  
ท่ีมา:  วัดเกาะวาลุการาม,  กระทู: อสุภะกรรมฐาน,  เขาถึงเม่ือ 22 มีนาคม 2559,   เขาไดจาก  http:// 
www.watkoh.com/forum/showthread.php?4212-อสุภะกรรมฐาน/page3 
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 การพิจจารณาภาพศพนั้นเปนการพิจารณาวาซากศพน้ันเปนอยางไร มีสภาพอยางไร 
เม่ือตายไปแลวจะเปนอยางไร ซ่ึงจะเห็นไดวาส่ิงท่ียึดติด วาสวย วางาม นั้นไมมีอะไรคงอยูตลอดไป  
การยึดติดกับความสวย ความงาม สุดทายแลวจะกลายเปนส่ิงท่ีเปลาประโยชน เพราะส่ิงเหลานี้เปน
ส่ิงท่ีมีอยูจริงภายใตรางกายอันสมบูรณ 
 ขอมูลเกี่ยวกับอสุภกรรมฐานน้ันมีความสําคัญมาก ซ่ึงขาพเจาไดเนนในการจับ
ความรูสึกและอารมณของภาพท่ีนํามาทดสอบ มาใชในผลงานชุด โรคกลัว (phobia) ซ่ึงเปนผลงาน
ท่ีแสดงถึงความ นากลัว นาสยดสยอง และความไมสมบูรณทางกาย8 
 
อิทธิพลทางศิลปกรรม 
 ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธชุด โรคกลัว (Phobia) นั้น ขาพเจาไดอิทธิพลทาง
ศิลปกรรมท้ังเชิงรูปแบบ และแนวความคิด โดยรูปแบบท่ีขาพเจาไดรับอิทธิพลมานั้นเปนศิลปะท่ีมี
รูปแบบเหนือจริง ยังมีศิลปนท่ีสรางสรรคผลงานท่ีใหอารมณความรูสึกถึงสภาวะโรคกลัว ดวย
เทคนิคและแนวความคิดท่ีสอดคลองกับแนวทางการสรางสรรคและพัฒนาผลงานของขาพเจา   
 อิทธิพลจากศิลปะลัทธิเหนือจริง 
 ผลงานสรางสรรคของขาพเจานั้น มีลักษณะของรูปแบบการสรางสรรคในลักษณะ
ของแนวเหนือจริง (Surrealism) โดยศิลปะแนวเหนือจริงนั้น เกิดข้ึนตอนตนของศตวรรษที่ 20 ใน
ประเทศฝรั่งเศส มีการตอยอดมากจากศิลปะดาดา (Dada) โดยศิลปะแนวนี้นั้นเปนศิลปะที่ทําการ
ถายทอดความฝนออกมาสูความจริง ดวยจิตไรสํานึก ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมันต ฟรอยด 
ท่ีวา มนุษยทุกคนอยูภายใตอิทธิพลของจิตไรสํานึก ซึ่งเราฝงความอยากอันมิไดขัดเกลาเอาไว จน
ทําใหรูสึกวาความปาเถื่อนยังมิไดหายไปจากมนุษย หากแตหลบอยูในสวนลึกของจิตใจ ซึ่งการ
สรางสรรคนั้นจะถายทอดออกมาจากภาพที่ประกอบขึ้นมาจากจิตใตสํานึก ลักษณะของผลงาน
แนวเหนือจริงนั้นจะเปนการสรางภาพที่แตกตางออกไปจากความเปนจริง เปนงานศิลปะที่ชวย
ถายทอดความฝนหรือจิตใตสึกนึกออกมาเปนผลงานศิลปะ ศิลปะแนวนี้มีความสําคัญอยูที่ การ
แสดงออกของจิตใตสํานึกอยางอิสระ-ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝนและอารมณ 
จินตนาการ  

                                                            

 8 ลานพุทธศาสนา,  อสุภกรรมฐาน,  เขาถึงเม่ือ 22 มีนาคม 2559,  เขาไดจาก  http:// 
www.larnbuddhism.com/grammathan/asupa1.html 



 26

 ในอดีตมนุษยดํารงอยูในสังคมดวยกฎเกณฑเทานั้น ซ่ึงเม่ือเวลาผานไปเรามีความรูทาง
วิทยาศาสตรมากข้ึน เราเร่ิมเขาใจตนเองมากข้ึน งานศิลปะแนวเหนือจริงเปรียบเสมือนการตั้ง
คําถามกับขนบเกา ๆ หรืออาจเรียกไดวาหันหลังใหกับขนบแบบเกา ๆ และใหความสําคัญกับความ
เปนปจเจกบุคคลมากข้ึน โดยความเปนปจเจกบุคคลนี้สําหรับศิลปะแนวเหนือจริงนั้น ให
ความสําคัญกับจิตใตสํานึกของแตละปจเจกบุคคล ซ่ึงแตละคนมีภาพใตสํานึกไมเหมือนกัน ส่ิง
เหลานี้เปนแรงขับสําคัญของศิลปะรูปแบบเหนือจริง9 
 

 
 
ภาพท่ี 21 ภาพผลงานของ Salvador Dali  
ท่ีมา:  Art and Design Inspiration,  Salvador Dalí – Eccentric Genus,  accessed May 8, 2016,  
available from  http://artanddesigninspiration.com/salvador-dali-eccentric-genus/ 
 

                                                            

 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป:  ศิลปะลัทธิเหนือจริง
(Surrealism),  เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2559, เขาไดจาก  https://www.facebook.com/note.php? 
note_id=170061053030464 
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ภาพท่ี 22 ภาพผลงานของ Yves Tanguy 
ท่ีมา:  Wiki Art,  Through Birds Through Fire But Not Through Glass,  accessed May 8, 
2016,  available from   http://www.wikiart.org/en/yves-tanguy/through-birds-through-fire-but-
not-through-glass-1943 
 
 จากภาพท่ี 21-22 นั้นเปนภาพตัวอยางผลงานศิลปะลิทธิเหนือจริง โดยผลงานนั้นจะ
สรางรูปรางรูปทรงข้ึนมาใหม ตามจินตนาการของศิลปน โดยรูปรางรูปทรงเหลานี้จะมีสภาพท่ี
ผิดเพ้ียนไปจากความเปนจริง อันเนื่องมาจากการใชจิตไรสํานึกหรือ ใหสัญชาตญาณอยูเหนือเหตุ
และผลทําใหผลงานท่ีออกมานั้นปราศจากกฎเกณฑ  
 
อิทธิพลทางแนวความคิด 
 ผลงานชุด โรคกลัว (Phobia)  ขาพเจายังไดศึกษาแนวทางการสรางสรรคจากศิลปน 3 
ทานโดยศิลปนแตละทานน้ันขาพเจาไดศึกษาแบบอยาง ท้ังเทคนิค วิธีการและแนวความคิด ซ่ึง
ศิลปนแตละทานตางก็มีการสรางสรรคผลงานท่ีสอดคลองกับแนวความคิดของผลงานสรางสรรค
ของขาพเจาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคกลัว โดยศิลปนท้ัง 3 ทานมีดังนี้ 
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 1. Colin Christian  
 

 
 
ภาพท่ี 23 ภาพ Colin Christian  
ท่ีมา:  Colin Christian, accessed March 22, 2016,  available from  http://designertoyawards.com/ 
board/colin-christian 
 
  Colin Christian เกิดเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2507 ณ ประเทศอังกฤษ กรุง
ลอนดอน โดยเขาเร่ิมตนอาชีพของเขาดวยการเปนดีเจ และเปนผูจัดการเวทีไนตคลับขนาดใหญใน
ภาคใตของอังกฤษ ตอมาไดทําธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองแตงกาย ซ่ึงผลงานสรางสรรคของเขานั้นก็ไดรับ
อิทธิพลมาจากวิถีชีวิตของเขานั้นเอง โดยผลงานสรางสรรคของเขานั้นจะเปนงานประติมากรรม 
fiber grass  โดยผลงานสวนใหญของเขาจะผลงานท่ีใชสัญลักษณเปนผูหญิง โดยทําใหมีลักษณะ
คลายตุกตา  โดยมีการแตงกายแฟช่ันรูปแบบลํ้าสมัย ผสมผสานกับผูหญิงท่ีอยูตามสถานบันเทิงยาม
กลางคืน รูปแบบมีความเปนศิลปะประชานิยม (Pop Art) ตามแบบประสบการณและวิถีชีวิตของเขา 
เม่ือตนป ค.ศ. 2015 เขาไดจัดนิทรรศการ “Trypophobia” โดยเขาไดนํางานประติมากรรมใน
รูปแบบของเขานั้น มาแตงผิวหนังดวยรูจํานวนมาก โดยใชสัญลักษณท่ีมีลักษณะเหมือนส่ิง
แปลกปลอมคลายฟนท่ีข้ึนอยางผิดปกติตามบริเวณผิวหนังของประติมากรรมของเขา โดยให
ความรูสึกถึงความเปนพยาธิสภาพในรางกายมนุษย 
 

http://designertoyawards.com/board/colin-christian
http://designertoyawards.com/board/colin-christian
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ภาพท่ี 24 ผลงานของ  Colin Christian 1    
ท่ีมา:  Shishigami, Colin Christian: "Trypophobia"January 3 - Feb 28 2015,  accessed March 
8, 2016,  available from  http://www.shishigami.com/srfa/trypophobia/ 
 

 
 
ภาพท่ี 25 ผลงานของ  Colin Christian 2 
ท่ีมา:  SAS Colin,  Colin Christian "Fangoria" Sculpture,  accessed March 25, 2016,  available 
from  http://sasandcolinchristian.bigcartel.com/product/colin-christian-fangoria-sculpture 
 
  การใชทัศนธาตุในผลงานสรางสรรคของเขานั้น จะนําเสนอการสรางสรรคดวยรูป
ของรายละเอียดท่ีอยูภายในรูปทรงเปนสําคัญ เชน การใชสัญลักษณอยางเศษกระดูกท่ีมีลักษณะ
คลาย ๆ ฟนปลายแหลมจํานวนมาก หรือสรางกลุมรูขนาดเล็กระยะความหางท่ีมีความถ่ีสูง เมื่อมอง

http://www.shishigami.com/srfa/trypophobia/
http://sasandcolinchristian.bigcartel.com/product/colin-christian-fangoria-sculpture
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ภาพรวมจะเกิดกลุมจุดเล็ก ๆ ข้ึนตามรูปทรงใบหนา โดยปกติแลวผลงานของเขานั้นจะใชใบหนา
ผูหญิงท่ีสะอาด แกมอมชมพู ตาโต คลายการตูน มีกล่ินอายของงานศิลปะแบบ Pop Art ท่ีให
ความรูสึกสวยงาม ทันสมัย มีกล่ินอายของสังคมไนตคลับ แตในผลงานชุด “Trypophobia” เขาได
ใชส่ิงแปลกปลอมทําลายรูปลักษณท่ีสวยงามของใบหนา ทําใหเกิดความ ตัดกันระหวางวัสดุและ
รูปทรงหลัก การแสดงผลงานชุดนี้ของเขา เปนสรางของภาพท่ีตองมองผลงานโดยรวมท้ังหมดใน
คร้ังเดียว เพื่อต้ังคําถามตอผูเสพผลงานวาทําไมผูคนถึงกลัวรู (Trypophobia) หรือหลุมจํานวนมากท่ี
อยูติดกัน ออกมาในลักษณะการกอตัวที่ผิดปกติทางกายภาพ ซ่ึงส่ิงเหลานี้สรางความรังเกียจอยาง
รุนแรงทางกายภาพ ไมตางไปจากความรูสึกขยะแขยงในการเห็นศพท่ีเนาเปอย แมเม่ือไมมีอันตราย
ท่ีเกิดขึ้นจริง ซ่ึงดูเหมือนวาความกลัวเหลานี้จะเปนความกลัวทางชีวภาพ เนื่องจากในรูเหลานี้นี้จะมี
บางอยางซอนอยูภายใน10   
 
 2. Angela Buron 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ภาพ Angela Buron  
ท่ีมา:  Portrait slam, SERIES #4,  accessed May 5, 2016,  available from  http://www. 
portraitslam.com/exclusive-series-4/ 
 

                                                            

 10 5T1V,  Trypophobia by Colin Christian,  accessed March 5, 2016,  available from  
http://disinfo.com/2014/12/trypophobia-colin-christian/ 

http://disinfo.com/2014/12/trypophobia-colin-christian/
http://disinfo.com/2014/12/trypophobia-colin-christian/
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  Angela Buron เธอเปนศิลปนชางภาพชาวสเปน ผลงานของเธอจะมีรูปแบบเหนือ
จริง เธอสรางสรรคผลงานจากการรวมสวนของรางกายท่ีแตกตางกัน และจัดช้ินสวนเหลานั้น ดวย
วิธีการใหม ๆ ท่ีเกินจริง เชน นําปากไปติดอยูท่ีเตานม นําแขนกับขามาตอประกอบกันใหเปน
เสมือนอวัยวะช้ินเดียวกัน โดยเธอไดสรางผลงานเหลานี้เปนประจํา จากความรูสึกอารมณภายในท่ี
มีปญหาของตัวเธอเอง เชนความรูสึกหวาดกลัวตอบางส่ิงบางอยาง หรือความรูสึกท่ีวางเปลา ไมมี
จุดหมาย ซ่ึงกอใหเกิดการสรางสรรคแตกตางไปจากกฎเกณฑทางธรรมชาติ 11  
  โดยผลงานของเธอนั้น เปนการสรางรูปทรงอิสระข้ึนมาใหม ดวยอวัยวะท่ีอยูใน
รางกายท่ีถูกนํามาจัดการใหมดวยตําแหนงท่ีผิดเพ้ียนไปจากความเปนจริง โดยใชการประกอบขึ้น
ใหมของอวัยวะเพียงไมกี่อยางในภาพเดียว หรือจัดการกับอวัยวะภายในรางกายใหผิดเพ้ียน บิด
เบ้ียวไปจากความเปนจริง ดวยเทคนิคการถายภาพระดับสูง และมาจบดวยเทคนิคตัดตอภาพใน
คอมพิวเตอร ซ่ึงผลงานจะแสดงถึงสภาวะของความกลัวท่ีเกิดข้ึนภายใน และแสดงถึงภาพ
จินตนาการที่เกิดข้ึนจากความหวาดกลัวภายในจิตใจ ดวยผลงานท่ีสรางดวยจินตนาการอันไร
ขอบเขต ดวยวัสดุท่ีใกลตัวเธอท่ีสุด  
  เม่ือวิเคราะหรูปแบบงานและแนวความคิดของศิลปนทานนี้แลว  จะเห็นไดวาตัว
ผลงานสรางสรรคของขาพเจามีความไกลเคียงของศิลปนทานนี้มาก ท้ังเร่ืองของรูปแบบการ
สรางสรรคท่ีใชเทคนิคการตัดตอภาพดวยคอมพิวเตอร โดยใชอวัยวะในรางกายมาจัดการใน
รูปแบบท่ีแตกตางออกไปจากความเปนจริง โดยท่ีมีแนวความคิดในเร่ืองของการแสดงออกจาก
ความกลัวท่ีอยูภายในจิตใจตอบางส่ิงบางอยาง โดยภาพท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากจินตนาการอันเกินจริงท่ี
อยูภายใตความกลัวเชนเดียวกันกับผลงานสรางสรรคของขาพเจา 
 
 
 
 

                                                            

 11 ไลเบอรเรียนซอรัส,  งานศิลปะ “นูด” ท่ีสรางสรรคขึน้จาก “ความกลัว”,  เขาถึงเม่ือ 5 
พฤษภาคม 2559,  เขาไดจาก  http://jaowkonglok.com/งานศิลปะ-นูด-ท่ีสราง/ 

http://jaowkonglok.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%8A%E0%B8%94-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA/
http://jaowkonglok.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%8A%E0%B8%94-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA/
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ภาพท่ี 27 ผลงานของ  Angela Buron 1 
ท่ีมา:  Angela Buron, Pa ta ta,  accessed May 5, 2016,  available from   http://www.angelaburon.com/ 
 

 
 
ภาพท่ี 28 ผลงานของ  Angela Buron 2 
ท่ีมา:  Angela Buron,  Looped,  accessed May 5, 2016,  available from http://www.angelaburon.com/ 

http://www.angelaburon.com/
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 3. John Plato Vassocopoulos 
 

 
 
ภาพท่ี 29 ภาพ John Plato Vassocopoulos   
ท่ีมา:  Baird Television,  John Vassos (1898 - 1985),  accessed May 8, 2016,  available from   
http://www.bairdtelevision.com/Vassos.html 
 
 John Plato Vassocopoulos เกิดวันท่ี 23 ตุลาคม 2441  เสียชีวิตเม่ือ 6 ธันวาคม 2528  เขา
เกิดที่ประเทศตุรกี และไดยายไปอยูท่ี สหรัฐอเมริกา โดยเขาไดเรียนศิลปะท่ีนั้น และประกอบอาชีพ
นักวาดภาพประกอบ ผลงานวาดภาพประกอบของเขามีมากมาย และในป 1931 เขาไดออกหนังสือ 
Phobia ซ่ึงเปนหนังสือภาพงานศิลปะของเขา ลักษณะงานจะเปนงานภาพประกอบที่บรรยายถึง
สภาวะ Phobia หรือความหวาดกลัวประเภทตาง ๆ ดวยรูปแบบ art deco โดยเขามีท่ีปรึกษาเปนนัก
จิตวิเคราะหทานหนึ่ง โดยในหนังสือภาพของเขานั้นจะมีงานท่ีใชองคประกอบแบบบิดเบ้ียวไปจาก
ความเปนจริง เขาจะใชตัวละครสมมติ ท่ีตกอยุในหวงของความหวาดกลัวตอบางส่ิงบางอยาง โดย
ผลงานภาพของเขานั้นจะแบงประเภทของความกลัวในแตละภาพอยางชัดเจนเชน คนกลัวท่ีแคบ 
คนกลัวความสูง คนท่ีกลัวสัตวเล้ียง เปนตน ผลงานของเขาจะใชสีเพียงโทนเดียวในการสรางสรรค
ผลงาน ดวยองคประกอบภาพท่ีบิดเบ้ียวคลายกับอยูในมิติแหงความฝน จะใหความรูสึกเควงควาง 
สับสน หวากกลัว ไปในคราวเดียวกัน 12 

                                                            

 12 Socks,  Depicting Human Phobia: the Illustrations of John Vassos,  accessed 
May 8, 2016,  available from   http://socks-studio.com/2013/11/20/depicting-human-phobia-the-
illustrations-of-john-vassos/ 
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 แมงานภาพประกอบของเขานั้นจะมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนสวนใหญ แตตัวเขานัน้
ก็ไดแสดงใหเห็นถึงการสรางสรรคท่ีแสดงออกถึงสภาวะความหวาดกลัวตอบางส่ิงบางอยางท่ีเขา
ตองการจะส่ือออกมาจริง ๆ ซ่ึงจุดนี้เองท่ีขาพเจาไดเล็งเห็นถึงแนวทางดานความคิดในการ
สรางสรรคอันคลายคลึงกันกับผลงานสรางสรรคของขาพเจาเอง ท่ีดึงสภาวะความหวาดกลัวท่ีมีอยู
ภายในส่ือสารออกมาผานผลงานศิลปกรรม แมจะออกมาในรูปแบบท่ีแตกตางกันก็ตาม 
 

 
 
ภาพท่ี 30 ภาพ Acrophobia    
ท่ีมา:  Socks,  Depicting Human Phobia: the Illustrations of John Vassos,  accessed May 8, 2016,  
available from   http://www.bairdtelevision.com/Vassos.html 
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ภาพท่ี 31 ภาพ Acrophobia    
ท่ีมา:  Socks,  Depicting Human Phobia: the Illustrations of John Vassos,  accessed May 8, 2016,  
available from   http://www.bairdtelevision.com/Vassos.html 
 
ตารางท่ี 1 วิเคราะหผลงานสรางสรรคของศิลปน 
 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปน/เทคนิค วัตถุประสงค รูปแบบ วิเคราะห 
1 Colin Christian 

งานประติมากรรม  
fiber grass 

 

เพื่อต้ังคําถามตอผูเสพ
ผลงาน ถึงโรคกลัวรู   
วาแมจะทราบวาส่ิงท่ี 
อยูตรงหนานัน้ไมมี
อันตราย แตทําไมถึง
เกิดความรูสึกกลัว 
ขยะแขยง 

เหนือจริง เปนการใชจุดจํานวน
มากบนพื้นท่ีวางบน
รูปทรงของใบหนา 
โดยผลงานสามารถ
สรางอารมณความ 
รูสึก นากลัว  
นาขยะแขยง ไดตาม
วัตถุประสงค 

http://www.bairdtelevision.com/Vassos.html
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ตารางท่ี 1 วิเคราะหผลงานสรางสรรคของศิลปน (ตอ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปน/เทคนิค วัตถุประสงค รูปแบบ วิเคราะห 
2 Angela Buron 

Digital Art 

 

เปนการแสดงออกถึง
ความรูสึกอารมณภายใน
ท่ีมีปญหาของตนเอง 
เชนความรูสึกหวาดกลัว
ตอบางส่ิงบางอยาง หรือ
ความรูสึกท่ีวางเปลา    
ไมมีจุดหมาย  

เหนือจริง เปนการใชเสนหรือ
รูปทรงขนาดเล็ก เขา
ไปในพืน้ท่ีวางของ
รูปทรงใหญ ผลงานมี
พื้นที่วางคอนขางมาก 
ผลงานมีท้ังความนา
กลัว และความรูสึก
ท่ีวางเปลาแฝงอยูตาม
จุดประสงคผลงาน 

 John Vasso 
Illusion 

 
 

เปนสรางสรรคภาพโดย
นําเสนอถึงสภาวะของ
ความหวาดกลัวตอบาง
ส่ิงบางอยางหรือท่ีเรียก
กันวาโรคกลัว 

เหนือจริง ใชองคประกอบแบบ
บิดเบ้ียวไปจากความ
เปนจริง เขาจะใชตัว
ละครสมมติ ท่ีตก   
อยูในหวงของความ
หวาดกลัวตอบางส่ิง
บางอยาง ใชสีเพียง
โทนเดียวบน
องคประกอบภาพท่ี
บิดเบ้ียวคลายกับอยู
ในมิติแหงความฝน  
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนและกระบวนการสรางสรรค 
 

 ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ผูวิจัยไดทําการนําเสนอผลงานดวยเทคนิคตัดตอดวยโปรแกรม 
ตัดตอและตกแตงภาพ โดยผลงานท่ีนําเสนอจะมีการแสดงถึงลักษณะทางกายภาพท่ีแสดงถึงความ
เปนพยาธิสภาพ โดยใหผูดูเกิดความรูสึกกลัวท่ีถูกขับดวยโรคกลัวท่ีอยูในตัวผูดู โดยผลงานจะมี
วิธีการดําเนินงานดวยการหยิบส่ิงท่ีอยูรอบตัว เชน ผลไม พืชพันธุ หรืออวัยวะของสัตวหรือมนุษย 
มาตัดตอลงบนรางกายของมนุษยดวยตําแหนงท่ีผิดเพ้ียนไปจากความเปนจริง โดยใหผลลัพธของ
ผลงานมีลักษณะของความเปนพยาธิสภาพ เพื่อกระตุนปฏิกิริยาของผูรับชมผลงาน 
 
วิธีการและขั้นตอนในการสรางสรรคผลงาน 
 1. ประมวลแนวความคิด 
 2. การรวบรวมขอมูล 
 3. การพัฒนาและวิเคราะหรูปแบบการสรางสรรค 
 4. วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 

ประมวลแนวความคิด 
 มนุษยกับความกลัวเปนส่ิงท่ีอยูคูกันอยางหลีกเล่ียงไมได ขาพเจากับความกลัวก็เชนกัน 
ขาพเจาเคยต้ังขอสงสัยวา ทําไมคนเรามักกลัวอะไรแตกตางกันออกไป บางคนมีส่ิงท่ีกลัวมาก บาง
คนแทบไมกลัวอะไรเลย แตไมมีใครท่ีไมกลัวอะไรเลย อยางนอยคนทุกคนตองมีความกลัวติดตัว
เปนสัญชาติญาณ การดิ้นรนเอาตัวรอด จากความหิวโหย ความยากจน การหลีกเล่ียงความลมเหลว 
การไมกลาเผชิญหนากับความตาย หรือการปองกันและหลบนี้โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ และอื่น ๆ  
ซ่ึงเหลานี้เปนความกลัวพื้นฐาน แตก็มีความกลัวตอบางส่ิงบางอยางท่ีดูแลวเปนปกติในสังคม แตถา
วิเคราะหจริง ๆ แลวจะดูไมคอยสมเหตุสมผล อาทิเชน ทําไมบางคนกลัวแมลงสาบ ทําไมบางคน
กลัวจิ้งจก ทําไมบางคนกลัวกบ ทําไมบางคนถึงกลัวหนอน ซ่ึงความกลัวตอส่ิงตาง ๆ เหลานี้ เปน
ความกลัวท่ีไมสมเหตุสมผล เพราะส่ิงท่ีกลาวไปนั้นไมไดกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน  
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ท่ีทํารายไดอยางเดียวคือสภาพจิตใจของผูท่ีกลัว โดยเฉพาะปจจุบัน ท่ีผูคนเร่ิมใสใจขอมูลทางดาน
สุขภาพ และในยุคบริโภคนิยมนี้เอง ท่ีขอมูลมีท่ีมาท่ีหลากหลาย มีท้ังจริงและไมจริง โดยผูเสพน้ัน
กวาจะรูวาขอมูลจริงไมจริงก็ตองรอใหผูเช่ียวชาญมายืนยัน หลายคร้ังกวาจะถึงตอนนั้น ก็สรางความ
กลัวใหกับผูคนแลว แมขอมูลบางอยางถาวิเคราะหจริง ๆ แลวจะเปนส่ิงท่ีเปนไปไดยาก แตขอมูล
เหลานั้นก็สรางภาพความกลัวใหกับผูบริโภคส่ือเหลานั้นแลว ความกลัวท่ีเกินพอดีเหลานี้จัดอยูใน
โรคกลัวอยางหนึ่ง 
 ขาพเจาเองก็มีความกลัวตอบางส่ิงบางอยาง อยางไรเหตุผล ซ่ึงความกลัวเหลานั้นเปน
ความกลัวตอลักษณะทางกายภาพ ไมไดกลัวเร่ืองภัยอันตรายท่ีอยูในส่ิงนั้น มิหนําซํ้าส่ิงเหลานั้น
ขาพเจารูดีวาไมไดมีอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินแตอยางใด ส่ิงเหลานั้นเพียงทําใหขาพเจานึกถึง
ลักษณะของพยาธิสภาพ ท่ีอยูตามรางกายมนุษยอยางเกินจริง โดยสภาวะความกลัวท่ีเกิดข้ึนภายใน
จิตใจท่ีเกินพอดีเหลานี้เอง เปนแรงผลักดันใหขาพเจาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธเร่ือง “โรคกลัว” 
ข้ึนมา เพื่อแสดงออกถึงโรคท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีดูเกินจริง ท่ีสรางจากสภาวะของโรคกลัว
ภายในตัวขาพเจา ผานจินตนาการออกมาเปนผลงานทัศนศิลป ดวยเทคนิค ดิจิตอลอารต 
 

การรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสรางสรรคผลงาน คือ ขอมูลจาก
ภาพโรคภัยท่ีมีอยูจริงและไมจริงซ่ึงใหผลทางกายภาพตอผูดู ขอมูลภาพถายจากวัสดุท่ีจะนํามาใชใน
การสรางสรรคผลงาน    
 ภาพถายหรือขอมูลจากโรคภัยไขเจ็บท่ีมีอยูจริงนั้น เปนขอมูลข้ันพื้นฐานท่ีมีอยูแลวตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงใหผลถึงผูดูตอความรูสึกเจ็บไขไดปวย ดวยอาการท่ีแตกตางกันออกไปซ่ึงเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการสรางสรรคผลงานของขาพเจา  
 โดย “พยาธิสภาพ” (อานวา พะยาทิสะพาบ) มาจากคําวา พยาธ ิกบั สภาพ ตามพจนานกุรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายคําวา “พยาธิ” (พะยาทิ) วา เปนความเจ็บไข เชน โรคาพยาธิ 
สวนคําวา “สภาพ” คือ ความเปนเองตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติ เชน สภาพความเปนอยู สภาพ
ดินฟาอากาศ ลักษณะในตัวเอง ภาวะ และธรรมชาติ คําวา พยาธิสภาพ เปนคําท่ีมักใชในทางการแพทย 
ท่ีบงบอกถึงลักษณะของการเปล่ียนแปลงในรางกายของคนหรือสัตวเมื่อเกิดโรค ซ่ึงการศึกษา
เร่ืองราวของโรคท่ีเกิดข้ึนจําเปนตองรูถึงสาเหตุและธรรมชาติของโรค รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของ
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รางกายท่ีเกิดตามมาภายหลังการเกิดโรค ท้ังทาง กายวิภาคฯ ทางสรีรวิทยา และทางเคมี การศึกษา
ดังกลาวนี้เปนศาสตรท่ีเรียกวา “พยาธิวิทยา” (Pathology)1  
 ในท่ีนี้ผูวิจัยไดแบงประเภทขอมูลท่ีรวบรวมดังนี้ ขอมูลรูปภาพของโรค ไดแก   
 1. รูปภาพของโรคท่ีมีอยูจริง 
 2. รูปภาพของโรคท่ีไมมีอยูจริง 
 ขอมูลภาคสนาม: ขอมูลรูปภาพของโรค เปนขอมูลสําคัญท่ีสามารถนํามาเปนแนวทาง
ในการสรางสรรคผลงาน เพราะเปนขอมูลข้ันตน ท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพท่ีอยูในสภาวะพยาธิ
สภาพ  
 1. รูปภาพของโรคท่ีมีอยูจริง เปนขอมูลจากโรคท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเปนภาพท่ีสรางมโน
ทัศนเกี่ยวกับความนากลัวของสภาวะพยาธิสภาพ ซ่ึงภาพท่ีนํามาใชจะเปนภาพท่ีขาพเจาพบเจออยู
เปนประจําบนซองบุหร่ี เปนภาพท่ีใชเตือนคนท่ีสูบบุหร่ีใหเห็นแลวรูสึกถึงความนากลัวของโรคที่
จะเกิดข้ึน โดยการส่ือสารดวยภาพเพียงภาพเดียว ซ่ึงสามารถส่ือถึงวัตถุประสงคของภาพนี้ไดเปน
อยางดี  
  

 
 
ภาพท่ี 32 ภาพมะเร็งชองปาก  
ท่ีมา:  Post jung, สธ.เล็ง "เพิ่มขนาดภาพเตอืน" ซองบุหร่ี,  เขาถึงเม่ือ 8 เมษายน 2559,  เขาไดจาก 
http://board.postjung.com/671169.html 

                                                            

 1 ฉันรักแปล,  พยาธิสภาพ,  เขาถึงเม่ือ 8 เมษายน 2559,  เขาไดจาก  http://th1. 
ilovetranslation.com/qJZQ-kfuWMA=d/ 

http://board.postjung.com/671169.html
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ภาพท่ี 33 ภาพมะเร็งกลองเสียง  
ท่ีมา:  Post jung, สธ.เล็ง "เพิ่มขนาดภาพเตอืน" ซองบุหร่ี,  เขาถึงเม่ือ 8 เมษายน 2559,  เขาไดจาก 
http://board.postjung.com/671169.html 
 
  ภาพที่ 32-33 เปนภาพท่ีมีอยูบนซองยาสูบ เปนภาพของโรคภัยท่ีเกิดข้ึนจากการสูบ
บุหร่ี โดยความจริงแลวโรคภัยท่ีเกิดจากบุหร่ีนั้นมีท้ังโรคท่ีเกิดข้ึนภายในรางกายไมสามารถ
มองเห็นทางกายภาพได และโรคท่ีเกิดข้ึนโดยสามารถมองเห็นได โดยบนซองบุหร่ีจะนําภาพ
ลักษณะทางกายภาพของโรคที่เกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ี เพื่อใหผูสูบรูสึกหวาดกลัวกับโรคภัยเหลานี้ 
 2. รูปภาพของโรคท่ีไมมีอยูจริง เปนภาพขอมูลจากภาพตัดตอโรคท่ีไมไดเปนโรคท่ีมี
อยูจริง เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญตอการสรางสรรคผลงาน เพราะเปนเทคนิคท่ีตอยอดมาจากลักษณะ
ทางกายภาพของโรคท่ีมีอยูจริง 
 

 
 
ภาพท่ี 34 ภาพ Trypophobia 5   
ท่ีมา: Hallowholic, Featured Fear: Trypophobia (fear of holes), accessed April 8, 2016, available 
from  https://hallowholic.wordpress.com/2015/10/09/featured-fear-trypophobia-fear-of-holes/ 

http://board.postjung.com/671169.html
https://hallowholic.wordpress.com/2015/10/09/featured-fear-trypophobia-fear-of-holes/
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  ภาพที่ 34 เปนภาพการตัดตอเม็ดบัวลงบนลูกตาของมนุษย โดยจํานวนเม็ดบัวท่ีมี
มากบนพื้นผิวลักษณะนี้ เปนการกระตุนความรูสึกกลัวท่ีออกมาจากโรคกลัวในตัวของมนุษย โดยผู
ท่ีดูนั้นจะมีอาการมากนอยหรือไมมีเลยแตงตางกันออกไป เชน บางคนดูแลวไมรูสึกกลัว แตบางคน
ดูแลวรูสึกกลัวจนเกิดอาการขนลุก คร่ันเนื้อคร่ันตัว 
 ขอมูลภาคสนาม:  
 เม่ือขาพเจาไดพบตัวอยางท่ีสามารถนํามาตอยอดในการสรางสรรคผลงานแลว ขาพเจา
ก็ดําเนินการคนควาหาขอมูลจากวัสดุ หรือวัตถุดิบท่ีจะนํามาถายภาพเพ่ือใชเทคนิคตัดตอภาพลงไป 
ใหเกิดผลทางกายภาพท่ีแสดงถึงความเปนพยาธิสภาพ โดยจะเนนเร่ืองของความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน
บนรางกาย ดวยลักษณะท่ีเกินจริง โดยไดไปเดินหาวัตถุดิบตามตลาดสด หางสรรพสินคา และสถานท่ี
รอบตัว   
 

 
 
ภาพท่ี 35 ภาพฝกขาวโพด 
 

 
 
ภาพท่ี 36 ภาพเหงือกปลา 
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ภาพท่ี 37 ภาพผลเมลอน 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ภาพผลทับทิมเนา 
 

 
 
ภาพท่ี 39 ภาพเสาวรส 
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ภาพท่ี 40 ภาพมะละกอ 
 

 
 
ภาพท่ี 41 ภาพฟกทอง 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ภาพผลสม 
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ภาพท่ี 43 ภาพสับประรด 
 
 โดยวัตถุดิบท่ีขาพเจาไดมานั้น ขาพเจาจะนํามาผาหรืองัดแงะเพ่ือดูส่ิงท่ีอยูขางในของ
วัตถุดิบนั้นวา มีความเปนไปไดหรือไมท่ีจะนํามาตัดตอลงบนอวัยวะของมนุษย และสงใหเกิดผล
ลัพธที่มีความเปนพยาธิสภาพหรือไม ซ่ึงบางช้ินอาจไมประสบผลสําเร็จในการใชสรางสรรคผลงาน 
ซ่ึงเกิดจากการทดลองนํามาตัดตอจริง 
 
การพัฒนาและวิเคราะหรูปแบบการสรางสรรค 
 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ผูวิจัยไดทําการพัฒนาผลงานดวยกระบวนการ
สรางสรรค และวัตถุดิบท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน โดยมีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงรูปแบบ
ตลอดการทําผลงานท้ังชวงกอนวิทยานิพนธ ไปสูแบบรางกอนสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 ผลงานกอนวิทยานิพนธ 
 เปนผลงานท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากภาพท่ีเอาไวทดสอบคนเปนโรคกลัวรู โดยให 
ผลทางสายตา 
 จากรูปภาพที่บงบอกถึงความเปนพยาธิสภาพ ดวยเทคนิคการตัดตอภาพ โดยการนํารู
จํานวนมากมาตัดตอลงบนผิวหนังของมนุษย โดยขาพเจาก็ไดเห็นการมีโรคกลัวท่ีอยูในตัวมนุษยวา 
มนุษยนั้นมีสัญชาติญาณปองกันภัยสูง ท้ังจากประสบการณ หรือจากสันดานดิบภายใน ทําใหบางคร้ัง
การระวังภัยก็คลายกับการกลัวเกินเหตุ หรือวิตกจริตนั้นเอง ซ่ึงขาพเจาก็ไดใชตัวการตูนท่ีให
ความรูสึกนารักสดใส มาตัดตอลงบนรางกายของมนุษยซ่ึงเม่ือมองภาพจากระยะไกลจะเห็น
ภาพเหมือนคนเปนโรค แตเม่ือมองจากระยะไกลจะเห็นภาพของตัวการตูนท่ีนารักสดใส  
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 แรกเริ่มนั้นขาพเจามีแนวความคิดในเรื่องของความกลัวที่เกิดขึ้นในตัวมนุษยที่มีตอ
รูปภาพสยองขวัญตาง ๆ โดยขาพเจาไดทําการนําสิ่งที่มีความนารักสดใส ไมมีความนากลัว มาตัด
ตอลงไปบนอวัยวะของมนุษยเพื่อใหเกิดผลทางสายตา ที่เมื่อมองระยะไกลแลวจะเกิดความรูสึก 
นากลัว แตถามองไปไกล ๆ แลวจะเห็นสัญลักษณท่ีไมนากลัวแฝงอยูภายใน ซ่ึงเปนแนวคิดเพ่ือให
ผูดูผลงานไดรูวาบางส่ิงท่ีมองวานากลัวนั้น แทจริงแลวถาเขาไปสัมผัสจริง ๆ อาจจะไมมีความนา
กลัวเลย  
  

 
 
ภาพท่ี 44 ภาพโดราเอมอน 
ท่ีมา:  Japan Times,  Doraemon,  accessed April 14, 2016,  available from  http://www. 
japantimes.co.jp/tag/doraemon/ 
 

 
 

ภาพท่ี 45 ภาพมินเนียน  
ท่ีมา:  Minion Movie,  Gallery,  accessed April 14, 2016,  available from  http://www.minion 
movie.com.au/ 
 
 ภาพน้ีเปนตัวอยางของตัวการตูนท่ีเปนท่ีรูจักกันในสังคม ซ่ึงมีลักษณะกายภาพที่นารัก 
สดใส ไมมีความนากลัว ซ่ึงขาพเจาไดนําตัวการตูนเหลานี้มาตัดตอลงบนพื้นผิวอวัยวะของมนุษย 
เพื่อท่ีเม่ือดูระยะไกลจะรูสึกถึงโรคภัยไขเจ็บแตเม่ือมองไกลเขามาจะไมมีความนากลัวอยูเลย  
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 1. ผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 46 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 47 ภาพขยาย ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
 ช่ือผลงาน อะไรอยูในปาก ? 
 เทคนิค  ตัดตอภาพ  
 
  วิเคราะหผลงาน กอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 
  ผลงานช้ินนี้ จะไดรับอิทธิพลมาจากรูปแบบของภาพตัดตอแนว โรคกลัวรู ท่ีใชเม็ด
บัวมาตัดตอลงบนผิวหนังของมนุษย  แตขาพเจาใชตัวการตูนโดราเอมอน ซ่ึงเม่ือขยายเขาไปดูใน
ระยะไกลแลว จะเห็นเปนตัวการตูนโดราเอมอน ท่ีมีความนารักสดใส อยูภายในกระพุงแกมท่ีเม่ือ
มองระยะไกลจะใหความรูสึกนากลัว เหมือนมีส่ิงไมพึงประสงอยูในกระพุงแกม  
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 2. ผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 2 
 

 
 
ภาพท่ี 48 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 
 

 
 
ภาพท่ี 49 ภาพขยาย ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 2 
 ช่ือผลงาน คันคอ 
 เทคนิค  Digital art  
 
  วิเคราะหผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 2 
  ผลงานช้ินนี้เม่ือดูในระยะปกติ จะใหความรูสึกเหมือนมีแผลอยูท่ีคอของมนุษย  แต
เมื่อดูจากภาพขยายแลวจะเห็นเปนกลุมตัวการตูนมินเนียน ซ่ึงใหความรูสึกขัดแยงกับการมอง
ระยะไกล โดยเม่ือมองจากระยะไกลแลวจะใหความรูสึกถึงโรคผิวหนัง ท่ีเกิดข้ึนบริเวณซอกคอ ซ่ึง
ไมใชเร่ืองไกลตัวของมนุษย 
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 3. ผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 50 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 51 ภาพขยาย ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 3 
 ช่ือผลงาน เม็ดเตา 
 เทคนิค  ตัดตอภาพ  
 
  วิเคราะหผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 3 
  ผลงานช้ินนี้เปนการนําตัวการตูนมินเนียนมาตัดตออยูในรองรอยท่ีถูกบาดจากมีดโกน
หนวดบริเวณจักแร โดยรองรอยนี้เกิดจากการใชโปรแกรมตัดตอภาพ ซ่ึงเม่ือมองระยะไกลปกติ จะ
เห็นเปนเมล็ดจํานวนมากอยูขางใน  แตเม่ือเขาไปใกลๆ แลวจะเห็นตัวการตูนมินเนียนอยูภายใน 
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 4. ผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 53 ภาพขยาย ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 4 
 ช่ือผลงาน แสบล้ิน 
 เทคนิค  ตัดตอภาพ  
 
  วิเคราะหผลงานกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 4 
  ผลงานช้ินนี้เปนการนําตัวการตูนมินเนียน และอ่ืน ๆ มาตัดตอลงในรองรอยท่ีอยูไต
ล้ิน ซ่ึงเม่ือมองระยะไกลจะมองเห็นเปนเม็ดประหลาดอยูภายใน แตเม่ือเขามาไกล ๆ จะเห็นเปนตัว
การตูนท่ีดูไมนากลัว 
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 วิเคราะหภาพรวมผลงานกอนวิทยานิพนธ 
 หลังจากดําเนินงานชวงกอนวิทยานิพนธ ระยะนี้แลว  จะเกิดความรูสึกกับผลงานวา 
การท่ีนําตัวการตูนไปใสอยูภายในเพื่อหลอกตาในรยะไกลนั้น เปนส่ิงท่ีไมจําเปนเนื่องจาก เม่ือเรา
มองภาพรวมในระยะไกลแลวภาพความนาสะพรึงกลัว แตอารมณเหลานั้นจะหายไป เม่ือเขาไปมอง
ใกล ๆ ซ่ึงเม่ือมามองไกล ๆ อีกคร้ังหนึ่ง ก็จะไมเกิดความรูสึกแบบคร้ังแรกแลว จึงทําใหผลงานชุด
นี้สามารถมองไดเพียงคร้ังเดียว ในการสรางสรรคผลงานในลําดับตอไปนี้ ขาพเจาจึงเลิกใชตัว
การตูน และหันมาใชวัตถุดิบท่ีอยูรอบตัวแทน 
 ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ  
 เนื่องจากผลงานชวงกอนวิทยานิพนธนั้น ใหอารมณนากลัวเพียงแคในระยะไกล แตเม่ือ
เขามาดูในระยะไกลแลวเกิดความรูสึกแตกตาง ซ่ึงเม่ือกลับไปมองไกล ๆ อีกคร้ังก็จะดูไมนากลัว 
ทําใหผลงานสําหรับบางคนดูไดเพียงคร้ังเดียว ขาพเจาจึงปรับปรุงผลงานใหเม่ือภาพจากระยะไกล
หรือใกลแลวจะใหความรูสึกนากลัว โดยจะไมใชตัวการตูนเปนสัญลักษณ แตจะใชวัตถุดิบท่ีมาจาก 
พืชพันธุ อวัยวะของมนุษยหรือสัตวและอ่ืน ๆ ท่ีอยูรอบตัว มาตัดตอลงบนรางกายของมนุษย ใน
ลักษณะท่ีผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง ผลงานที่ออกมานั้นจะบงบอกถึงความนากลัวของลักษณะ
ทางกายภาพท่ีแสดงถึงพยาธิสภาพ เพื่อใหผลตอคนดูในแงของความนาเกลียด นากลัว และไมนา
มอง ซ่ึงขาพเจา ไดทําการทดลองสรางสรรคผลงานกอน ดวยภาพท่ีหามาจากอินเตอรเน็ต เพราะใน
อินเตอรเน็ตจะมีภาพที่นาสนใจมากมายท่ีไมสามารถไปหาไดรอบตัว  เพื่อเปนแบบอยางในการ
สรางสรรคผลงานจริง ดังผลงานทดลองตอไปนี้   
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 1. ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 54 ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 
 
  ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 เปนการนําภาพปากฉลามท่ีหา
ไดจากอินเตอรเน็ตมาตัดตอลงบนน้ิวมนุษย ทําใหภาพเกิดความนากลัวตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว 
 2. ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 
 

 
 
ภาพท่ี 55 ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 
 
  ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 เปนการตอยอดจากผลงาน
ภาพแบบรางกอนวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 โดยนําปากฉลามมาใสท่ีนิ้วเทาใหครบทุกนิ้ว ซ่ึงไดผลลัพธท่ี
นาพอใจ เพราะภาพมีความเกินจริงแตดูแลวสมจริง และดูนากลัวตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
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 3. ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 56 ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 
 
  ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 เปนการนํารูปภาพตัวแมลงดา
สวน มาตัดตอลงไปบริเวณเหงือกของมนุษย  ซ่ึงภาพท่ีออกมาใหความรูสึกสมจริง แตดูเหมือนโรค
ในชองปากท่ัวไป 
 

 
 
ภาพท่ี 57 ภาพแมลงดาสวน  
ท่ีมา:  ลาบเลือดน้ําตกซกเล็ก,  มาดู ๆ สัตวท่ีมีลูกดุกดิ๊ก ๆ อยูบนหลัง,  เขาถึงเม่ือ 9 เมษายน 2559,   
เขาไดจาก  http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2011/12/X11425976/X11425976.html 
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วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 โดยกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธนั้น จะเร่ิมจากการหาวัตถุดิบจาก
สถานที่ตาง ๆ รอบตัวเพื่อนํามาตัดตอลงบนใชในผลงานจริง  เพื่อใหเกิดผลทางกายภาพท่ีบอกถึง
ความเปนพยาธิสภาพ โดยเม่ือเร่ิมตนหาวัตถุดิบแลว ก็นํามาตัดตอดวยโปรแกรมตัดตอตกแตงภาพ 
โดยเร่ิมจากการกําหนดขนาดและนําไปตัดตอ ตกแตงภาพ 
  วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 
 1. ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ 
 
ตารางท่ี 2 ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
 

ภาพวัตถุดิบ รายละเอียด 

 

ภาพแผนหลังผูหญิง 

 

 

ภาพถายฝกขาวโพด 

 

ภาพถายใบหนา 
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ตารางท่ี 2 ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
 (ตอ) 
 

ภาพวัตถุดิบ รายละเอียด 

    

ภาพถายปาก 

 

 

ภาพถายปากกับจมูก 

 
 2. ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพ 
 
ตารางท่ี 3 ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 
 

ภาพการตัดตอ รายละเอียด 

 

 

ข้ันตอนท่ี 1:  
ตัดตอปากเขาไปโดยใชเทคนิคซอนภาพ 
โดยใชเคร่ืองมือยางลบลบบริเวณฟนท่ี
ตองการจะทําใหหายไป                                
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ตารางท่ี 3 ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 (ตอ) 
 

ภาพการตัดตอ รายละเอียด 

 
ข้ันตอนท่ี 2:  

 

ตัดตอภาพฝกขาวโพด เขาไปบริเวณชอง
ฟนท่ีลบไว และใชเคร่ืองยางลบตกแตง
รูปทรง  โดยภาพนี้ไดมีการใสภาพปาก
ซ็อนเขาไปอีกคร้ังเพื่อกลบชองวางทําให
เห็นผิวหนังบนพ้ืนหลัง 
 
 

 

ข้ันตอนท่ี 3:  
ตัดตอภาพตาลงไป โดยจะใชเพียงบริเวณ
เปลือกตา และนําภาพปลายฝกขาวโพดมา
ตัดตอลงไปในลูกตา พรอมกับเติมจมูกลง
ไปบริเวณทายทอย 
 
 

 

ข้ันตอนท่ี 4:  
ตกแตงแสงเงาและคาตาง  ๆ  ให เสร็จ
สมบูรณ 
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 วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 2 
 1. ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ 
 
ตารางท่ี 4 ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2 
 

ภาพวัตถุดิบ รายละเอียด 

 

 

 

 

ภาพหนาตัวเองมุม
เกือบตรง 

 

 

 

 

 

ภาพหนาตัวเองมุม 45 
องศา 

 

ภาพปาก 

 

ภาพผลเมลอนท่ีถูก
เจาะรู โดยมี 

เห็ดเข็มทองเสียบอยู
กลางรู 

 2. ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพ 
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ตารางท่ี 5 ข้ันตอนการตดัตอ ตกแตงภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2 
 

ภาพการตัดตอ รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 
ข้ันตอนท่ี 1: 
ตัดบริเวณใบหนาของภาพหนามุมเกือบตรงออก
ดังภาพ 

 
 

ข้ันตอนท่ี 2: 
ตัดตอภาพหนามุม 45 องศา เขาไปทางซายของ
ภาพ ใหมีลักษณะเหมือนคนถอดหนากาก 

 
 

ข้ันตอนท่ี 3: 
ตัดตอรูปตาลงไปบริเวณผิวหนัง ท้ังในสวนของ
หนากากดานซาย และบริเวณใบหนาดานขวา 
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ตารางท่ี 5 ข้ันตอนการตดัตอ ตกแตงภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 2 (ตอ) 
 

ภาพการตัดตอ รายละเอียด 

 
 

ข้ันตอนท่ี 4: 
ตัดตอภาพผลเมลอนท่ีถูกเจาะรู โดยมีเห็ดเข็ม
ทองเสียบอยูกลางรู เขาไปในชองวางบริเวณ
ใบหนาท่ีถูกตัดออก 
 
 
 

 
ข้ันตอนท่ี 5: 
ตัดตอภาพปากเขาไปท่ีผลเมลอน ในตําแหนง
ของปากจริง 
 
 
 
 

 
ข้ันตอนท่ี 6: 
ตกแตงฉากหลังดวยสีโทนมืดหมน พรอมท้ัง
ตกแตงแสงเงา และคาตางๆของภาพใหเสร็จ
สมบูรณ  
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 วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 3 
 1. ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ 
 
ตารางท่ี 6 ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3 
 

ภาพวัตถุดิบ รายละเอียด 

 

ภาพหนาตัวเองมุมตรง 

 
            

 

ภาพตาในลักษณะแตกตางกันออกไป 

 

ภาพปากท่ีกําลังอา 

 

ภาพเหงือกปลาในมุมตาง ๆ 
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 2. ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพ 
 
ตารางท่ี 7 ข้ันตอนการตดัตอ ตกแตงภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 3 
 

ภาพการตัดตอ รายละเอียด 

 

 

ข้ันตอนท่ี 1: 
ตัดภาพเปลือกตาเขาไปใหท่ัวบริเวณใบหนา 
 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2: 
ตัดตอภาพปากท่ีกําลังอาอยูเขาไปแทนปากจาก
ใบหนาหลัก ใหมีลักษณะคลายคนกรามหัก 
 

 

 

ข้ันตอนท่ี 3: 
ตัดตอภาพเหงือกปลาซาบะเขาไปในเปลือกตาท่ี
ตัดตอในข้ันตอนท่ี 1 
 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4: 
ตกแตงแสงเงาและคาตาง ๆ ใหเสร็จสมบูรณดวย
โปรแกรม  
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 วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 4 
 1. ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ 
 
ตารางท่ี 8 ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 4 
 

ภาพวัตถุดิบ รายละเอียด 

 

ภาพลําตัวมนษุย 

 

ภาพผลสม 

 

ภาพตาในลักษณะท่ีแตกตางกัน
ออกไป 
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 2. ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพ 
 
ตารางท่ี 9 ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 4 
 

ภาพการตัดตอ รายละเอียด 

 

 

ข้ันตอนท่ี 1: 
ตัดตอถาพลําตัวมนุษย เขาไปในฉากหลังสีเขียว 
 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2: 
ตัดตอภาพเปลือกตาเขาไปใหท่ัวบริเวณลําตัว 
และตัดตอเปลือกตาท่ีปดอยูเขาไปบริเวณลําคอ 
และจ๊ักแร 
 

 

 

ข้ันตอนท่ี 3: 
ตัดตอภาพผลสมเขาไปในเปลือกตา 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4: 
ตกแตงฉากหลังดวยสีโทนมืดหมน พรอมท้ัง
ตกแตงแสงเงา และคาตางๆของภาพใหเสร็จ
สมบูรณ 
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 วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 5 
 1. ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ 
 
ตารางท่ี 10 ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 5 
 

ภาพวัตถุดิบ รายละเอียด 

 

ภาพมือ 2 มือ 

 

ภาพตาปลาซาบะ 

 

ภาพเหงือกปลาซาบะ 
ในมุมตาง ๆ 

 

ภาพตามนษุยในมุม 
และลักษณะตาง ๆ 
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 2. ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพ 
 
ตารางท่ี 11 ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 5 
 

ภาพการตัดตอ รายละเอียด 

 

 

ข้ันตอนท่ี 1: 
ตัดตอภาพมือเขาไปในฉากหลังสีเขียว 
 

 

 

ข้ันตอนท่ี 2: 
ตัดตอภาพเปลือกตาเขาไปบริเวณฝามือฝงซาย
ของภาพ และหลังมือฝงขวาของภาพ 
 

 

 

ข้ันตอนท่ี 3: 
ตัดตอภาพเหงือกปลาซาบะ เขาไปในเปลือกตา 
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ตารางท่ี 11 ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 5 (ตอ) 
 

ภาพการตัดตอ รายละเอียด 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4: 
ตัดตอภาพตาปลาซาบะ เขาไปเหนือบริเวณ
เหงือกปลาของมือท้ัง 2 ขาง ใหมีลักษณะเหมือน
ตาท่ีอยูเหนือปาก 

 

 

ข้ันตอนท่ี 5: 
สรางตุมข้ึนมาใหท่ัวท้ังมือและทอนแขน ดวย
เคร่ืองมือท่ีใชวาดภาพในโปรแกรมตัดตอภาพ 

 

 

ข้ันตอนท่ี 6: 
ตกแตงฉากหลังดวยสีโทนมืดหมน พรอมท้ัง
ตกแตงแสงเงา และคาตางๆของภาพใหเสร็จ
สมบูรณ 
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 วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 6 
 1. ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ 
 
ตารางท่ี 12 ข้ันตอนคนหาและถายภาพวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชตัดตอภาพ ผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 6 
 

ภาพวัตถุดิบ รายละเอียด 

 

ภาพทวาร 

 

ภาพตาในมุมและลักษณะตาง ๆ 

  

ภาพผลเมลอนผากวางใหเหน็เมล็ด 
และผาแบบแคบ 
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 2. ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพ 
 
ตารางท่ี 13 ข้ันตอนการตัดตอ ตกแตงภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 6 
 

ภาพการตัดตอ รายละเอียด 

 

ข้ันตอนท่ี 1: 
ตัดตอภาพรอบผาของผลเมลอนผากวางเขาไป
บริเวณรองทวาร โดยปรับสิผลเมลอนใหมีสีเนื้อ
อมแดง 

 

ข้ันตอนท่ี 2: 
ตัดตอภาพรอยผาของผลเมลอนผาแคบ เขาไป
บริเวณริมทวารท้ัง 2 ขาง 

 

ข้ันตอนท่ี 3: 
ตัดตอภาพลูกตาเขาไประหวางภาพท่ีตัดตอใน
ข้ันตอนท่ี 1 และข้ันตอนท่ี 2 โดยตัดตอใหเรียง
กันในแนวดิ่ง 

 

ข้ันตอนท่ี 4: 
พื้นหลังใหเปนสีดํา โดยไลน้ําหนกักลบทวารเขา
มา เพื่อสรางรูปทรงท่ีมีลักษณะกลม 

 

ข้ันตอนท่ี 5: 
ตกแตงแสงเงาและคาตาง ๆ ใหเสร็จสมบูรณ 
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ตารางท่ี 14 สรุปแนวทางการพัฒนาผลงานสรางสรรค 
 

เทคนิค วิธีการ/การพัฒนาผลงาน ภาพผลงานสรางสรรค 

ผลงานกอนวิทยานิพนธ 

  

  

   

 1. ใชตั วการตูน ท่ี มีความน า รักสดใส 
สรางสรรคผลงานลงบนรางกายมนุษย โดยให
เกิดผลทางสายตาที่ เ ม่ือมองระยะไกลจะเห็น
ผลงานที่มีลักษณะนาเกลียด นากลัว แตพอเขา
ไปดูใกล ๆ ผลงาน จะเห็นความแตกตางวาส่ิงท่ี
เรากลัวนั้นบางคร้ังเรากลัวไปเอง แตถาเขาไป
สัมผัสไกล ๆ ส่ิงนั้นอาจไมนากลัวอยางท่ีคิด 
 2. ผลงานไดแรงบันดาลใจจากภาพท่ีนํามา
ทดสอบเร่ืองโรคกลัวรู 
 3. ใชเทคนิคตัดตอภาพ Digital Art 
 4. พิมพผลงานดวยการอิงคเจท  
ผลงานทดลองสรางสรรคกอนทําวิทยานิพนธ  
 1. เปล่ียนจากการใชตัวการตูน มาเปนส่ิง
ตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัว เชน สวนประกอบของพืช
พันธุ สัตว อวัยวะของมนุษย หรือส่ิงมีชีวิต มา
ประกอบหรือจัดการใหมลงบนรางกาย หรือ
อวัยวะของมนุษย 
 2. เ ป น ก า ร ท ด ล อ ง ส ร า ง ภ า พ ก อ น
ดําเนินงานวิทยานิพนธ โดยใชภาพขอมูลวัสดุ
จากอินเตอรเนท มาตัดตอลงบนรางกาย หรือ
อวัยวะของมนุษยใหเกิดผลที่แสดงถึงสภาวะของ
พยาธิสภาพ 
 3. ใชเทคนิคตัดตอภาพ Digital Art  
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ตารางท่ี 14 สรุปแนวทางการพัฒนาผลงานสรางสรรค (ตอ) 
 

เทคนิค วิธีการ/การพัฒนาผลงาน ภาพผลงานสรางสรรค 

ผลงานวิทยานิพนธ 
 1. สรางสรรคผลงานส่ิงตาง  ๆ  ท่ีอยู
รอบตัว เชน สวนประกอบของพืชพันธุ สัตว 
อวัยวะของมนุษย หรือส่ิงมีชีวิต มาประกอบ 
หรือจัดการใหมลงบนรางกาย หรืออวัยวะของ
มนุษย เพื่อใหเกิดรูปราง รูปทรง และทัศนธาตุ
อ่ืน ๆ ท่ีมีความแปลกใหมจากจินตนาการของ
ขาพเจา  
 2. การสรางสรรคแสดงถึงสภาวะของ
พยาธิสภาพท่ีเกินจริง ท่ีไมไดมีอยูจริงในสังคม 
 3. ผลงานสะทอนถึงโรคกลัวท่ี มีอยู
ภายในจิตใจของขาพเจา 
 4. ใชเทคนิคตัดตอภาพ digital art ดวย
โปรแกรมตัดตอภาพและตกแตงภาพให
สวยงามในข้ันตอนสุดทายดวยโปรแกรมตัด
ตอและตกแตงภาพ 
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บทท่ี 4 
 

วิเคราะหผลการดําเนินการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 

 วิทยานิพนธชุด “โรคกลัว (Phobia)” เปนการสรางสรรคผลงานท่ีนําเสนอมุมมองของ
ลักษณะทางกายภาพท่ีแสดงถึงสภาวะของโรคภัยไขเจ็บท่ีดูเกินจริง โดยการสรางสรรคเปนการ
แสดงออกจากส่ิงเราท่ีอยูภายในรูปแบบหนึ่ง ดวยแรงบันดาลใจจากความหวาดกลัวของผูคนใน
สังคมรอบขางและตัวขาพเจาเองท่ีมีตอโรคภัยไขเจ็บท่ีเกิดข้ึนในตัวมนุษย โดยความกลัวนั้นเปน
สัญชาติญาณพ้ืนฐานของมนุษยและส่ิงมีชีวิต เพ่ือกระตุนใหเกิดการระวังและปองกันภัยอันตรายท่ี
จะเกิดข้ึนกับรางกาย จิตใจ หรือสังคม แตในสังคมบริโภคนิยม โดยเฉพาะสังคมท่ีบริโภคส่ืออยาง
เขมขนในปจจุบันนั้น ส่ือมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางความเปนไปของสังคม หรือ
แมกระท่ังสภาพจิตใจของผูเสพ โดยส่ือนั้นมีการเผยแพรขอมูลอยางแพรหลายอยางไรขีดจํากัด มี
ท้ังขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงและหลอกลวง ในขอมูลเร่ืองสุขภาพกายก็เชนกัน ท่ีส่ือไดทําการเผยแพร
ขอมูลท่ีท้ังจริงและเท็จ โดยเฉพาะเรื่องโรคภัยที่ไดสรางความหวาดกลัวใหกับผูคนในสังคมและ
ตัวขาพเจาเอง ซ่ึงจุดนี้เองเปนเหตุท่ีสงผลตอการกระตุนความหวาดกลัวท่ีอยูภายในตัวขาพเจา และ
ในความหวาดกลัวเหลานี้เปนความหวาดกลัวในลักษณะของความเกินพอดี เพียงแคเห็นภาพท่ี
แสดงถึงลักษณะของโรคภัยไขเจ็บ ก็สามารถทําใหขาพเจาจินตนาการถึงภาพเหลานั้นวาจะเกิดข้ึนกับ
รางกายของขาพเจาเอง แมส่ิงเหลานั้นขาพเจาจะรูวาเปนส่ิงท่ีอยูไกลตัว หรือไมมีอยูจริงเลยก็ตามใน
กรณีของขอมูลเท็จท่ีปราศจากการอางอิง แรงบันดาลใจจากความกลัวหรือโรคกลัวเหลานี้เปนการ
ผลักดันใหขาพเจาถายทอดผลงานสรางสรรควิทยานิพนธชุด โรคกลัว (Phobia) ข้ึนมาเพื่อถายทอด
ภาพในหัวที่ถูกสรางข้ึนจากความหวาดกลัวตอโรคภัยไขเจ็บในลักษณะของโรคท่ีดูเกินจริง 
 โดยการวิเคราะหผลการดําเนินการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดโรคกลัว (Phobia) 
เปนการวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นถึงวิธีคิด และกระบวนการสรางสรรคผลงาน ท่ีมาจากผลของ   
ความหวาดกลัวตอโรคภัยไขเจ็บท่ีอยูในตความคิดหรือในจิตใจของขาพเจา ทําใหเกิดผลงานท่ีแสดง
ถึงความเปนพยาธิสภาพในจินตนาการของขาพเจาท่ีมีลักษณะเกินจริง 
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วิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ 
 
 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 58 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน Phobia 1 
 เทคนิค Digital Art 
 ขนาด 100 ซ.ม. x 150 ซ.ม. 
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 วิเคราะหผลงาน วิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 
 วิเคราะหการสรางสรรคดานการจัดวางองคประกอบ 
 ผลงานชิ้นนี้จะใชภาพแผนหลังสวนบนของผูหญิงเปนรูปทรงหลัก โดยจะนําภาพปาก
มาตัดตอซอนกันสองปากโดยมีปากหนึ่งอาเพื่อใหเห็นเหงือกของอีกปากหน่ึงซอนอยูภายใน และ
บริเวณฟนจะใชฝกขาวโพดมาตัดตอลงไปแทนฟนบางซ่ี และนําสวนนี้มาตัดตอลงบนกลางหลัง
สวนบนต่ํากวาทายทอย และใชตาสองขางตัดตอลงทางซาย-ขวา ชวงแคบกวาหัวไหลโดยใหปากอยู
ตรงกลาง แลวตัดตอเม็ดขาวโพดลงไปในตา สุดทายตัดตอจมูกลงไปใสบริเวณทายทอย 
 โดยไดใชการจัดองคประกอบของภาพ ดวยจัดสัดสวนของภาพแบบซาย-ขวาเทากัน 
โดยมีจุดเดนหลัก ๆ อยูตรงกลางของภาพเพ่ือใหภาพเกิดแรงปะทะทางรูปทรง  และแรงปะทะของ
รายละเอียดท่ีเกิดข้ึนใหมบนพ้ืนท่ีวาง โดยใชการปรับสีใหหมนกวาปกติเพ่ือใหภาพแสดงถึงความ
หมอง ความหมน ของรูปทรง โดยใชสีแดงท่ีอยูตรงกลางภาพตัดกับสีฟาท่ีปรากฏอยูในพ้ืนหลังของ
ภาพที่มีบรรยากาศมืดหมน และใชการไลน้ําหนักท่ีใหจุดสวางท่ีสุดอยูบริเวณรูปทรงท่ีตองการ
นําเสนอ 
 วิเคราะหการสรางสรรคดานแนวความคิด 
 ผลงานช้ินนี้เปนการแสดงผลจากโรคกลัว ท่ีมาจากการเห็นแผนหลังสวนบนอัน
ราบเรียบ ออนนุม และสะอาดตา ของผูหญิง โดยขาพเจามักจินตนาการถึงส่ิงแปลกปลอมท่ีเกิดข้ึน
บริเวณพ้ืนท่ีวางอันบริสุทธ์ิของแผนหลังนี้ โดยขาพเจาไดถายทอดจินตาการจากความหวาดกลัว 
ดวยแผนหลังของผูหญิงท่ีมีสภาพท่ีผิดปกติไปจากความเปนจริง มีอวัยวะจากสวนอ่ืนแปลกปลอม
เขามา มีขนอยูบริเวณปาก มีเม็ดแปลก ๆ ถลนออกมาจากลูกตา เม่ือปรากฎบนแผนหลังของผูหญิงท่ี
ปกติจะมีความเกล้ียงเกลา จะใหถึงความขัดแยงตอสภาพความเปนจริง ผลงานงานจึงแสดงออกถึง
ความนาเกลียด และนาสะพรึงกลัวจากโรคประหลาดหรือตัวประหลาดท่ีเกิดจากความหวาดกลัวตอ
โรคอันเกินจริง ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของขาพเจา 
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 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 
 

 
 
ภาพท่ี 59 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน Phobia 2 
 เทคนิค Digital Art 
 ขนาด  115 ซ.ม. x 135 ซ.ม. 
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 วิเคราะหผลงาน วิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 
 วิเคราะหการสรางสรรคดานการจัดวางองคประกอบ 
 ผลงานช้ินนี้จะใชภาพหนาตรงเปนสวนประกอบหลักหลักท่ีจะนําช้ินสวนอ่ืนๆตัดตอ
ลงไป โดยเร่ิมจากการตัดภาพบริเวณใบหนาออกไป ในลักษณะวงรอบใบหนาโดยเหลือลูกตาไว
ขางหนึ่ง แลวนําภาพตัดตอจากภาพใบหนา องศาเฉียง มาตัดตอเขาไปใหมีลักษณะเหมือนคนถอด
หนากาก แลวนําภาพลูกตามาตัดตอลงไปบริเวณใบหนาท้ังหมด และนําภาพผลเมลอน ท่ีถูกเจาะรู
หลายๆรู และเห็ดเข็มทองติดอยูบริเวณรู มาใสเขาไปที่บริเวณใบหนาท่ีถูกตัดออกไปในทีแรก   
และตัดตอปากเขาไปใสตรงผลเมลอนชวงตําแหนงของปากคน 
 การจัดองคประกอบของผลงานช้ินนี้ ตําแหนงของจุดเดนจะอยูฝงขวาของภาพ โดยมีจดุ
รองคือสวนของหนากากอยูฝงซาย ผลงานช้ินนี้จะใช แสงกับเงาตัดกันชัดเจน บรรยากาศโดยรวม
ของภาพนั้นจะมืดหมนโดยมีจุดสวางคือจุดเดนและจุดรองของภาพ โดยจุดเดนของภาพจะใชสีโทน
รอนอยางสีเหลืองและแดงท่ีตัดกับสีน้ําเงินท่ีเผยออกมาจากความมืดในสวนของพื้นหลัง   
 วิเคราะหการสรางสรรคดานแนวความคิด 
 ผลงานชิ้นนี้ไดแรงบันดาลใจมากจากการเห็นคนพอกหนาแลวลอกออกมาในภายหลัง 
โดยบางคร้ังขาพเจามักจินตนาการวา ขณะท่ีลอกหนาออกนั้นภายในจะเห็นใบหนาท่ีเปล่ียนไปจาก
เดิมในเชิงลบ  โดยขาพเจาไดใชหนาของขาพเจาเองเปนแบบ โดยขาพเจาไดถอดใบหนาท่ีมีพื้นผิวท่ี
เต็มไปดวยลูกตาออกมา เผยใหเห็นอีกใบหนาหนึ่งท่ีแสยะยิ้มอยูภายใน มีใบหนาเปนผลเมลอน ถูก
เจาะหลายๆรู และมีเห็ดข้ึนอยูเต็มใบหนา โดยไดนําการแสยะยิ้มเสมือนภาพในหนังสยองขวัญ ท่ีมี
ฆาตรกรโรคจิตแสยะยิ้มอยูบริเวณมุมมืด อารมณโดยรวมของภาพท่ีขาพเจาตองการจะถายทอด
ออกมานั้น จะแสดงออกท้ังความนากลัว นาขยะแขยง และใหความรูสึกประสาทหลอนไปในคราว
เดียวกัน 
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 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 60 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน Phobia 3 
 เทคนิค Digital Art 
 ขนาด 140 ซ.ม. x 110 ซ.ม. 
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 วิเคราะหผลงาน วิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 
 วิเคราะหการสรางสรรคดานการจัดวางองคประกอบ 
 ผลงานช้ินนี้จะใชภาพหนาตรงเปนสวนประกอบหลักหลัก โดยตัดตอภาพตาลงไป
บริเวณใบหนาใหท่ัวใบหนา โดยมีขนาดเล็กและใหญตางกันออกไปตามจังหวะ โดยตัดบริเวณท่ี
เห็นลูกตาออกใหเหลือแตบริเวณรอบ ๆ ตา และนําภาพเหงือกปลามาตัดตอลงไปตรงภาพตาท่ีนํามา
ตัดตอบนใบหนา ใหมีลักษณะเปนเหงือกปลาโผลออกมาแทนลูกตา โดยเวนภาพตาบางภาพให
ภายในเห็นเปนผิวหนังของใบหนา 
 การจัดองคประกอบของภาพนั้น จะใชจุดเดนคือรูปทรงและรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนภายใน
รูปทรง โดยใชการจัดภาพท่ีจุดเดนอยูกึ่งกลางของภาพ เพื่อเนนแรงปะทะแรงปะทะของจุดเดน ดวย
การใชบรรยากาศโดยรอบของจุดเดนท่ีมีความมืดหมน มีจุดสวางอยูตรงจุดเดน การใชสีของภาพ
นั้นจะปรับใหหมนกวาสีของวัสดุท่ีใชจริงเพื่อแสดงถึงความหมนหมองของรูปทรงท่ีตองการ
นําเสนอ โดยพ้ืนท่ีวางบริเวณใบหนาจะใชการซํ้าจุด ดวยจังหวะความสมดุลท่ีไมใหภาพมีน้ําหนัก
เอนไปฝงใดฝงหนึ่ง   
 วิเคราะหการสรางสรรคดานแนวความคิด 

 ขาพเจาไดแรงบันดาลใจมาจากภาพถายหนาตรงบนบัตรประชาชน ท่ีมีลักษณะแข็ง
กระดาง และมีความหยุดนิ่ง ซ่ึงขาพเจามักจินตนาการวาในภาพท่ีนิ่งเหลานั้นมักจะมีส่ิงแปลกปลอม
เคล่ือนไหวออกมาอยางผิดปกติ โดยผลงานช้ินนี้จะใหผลทางกายภาพเหมือนผูชายท่ีมีตาข้ึนหลาย ๆ 
ตาท่ัวใบหนา โดยมีเหงือกปลาปล้ินออกมาจากตา ภาพนี้ใหความรูสึกเหมือนคนท่ีติดเช้ือโรค โดยมี
ส่ิงมีชีวิตจําพวกปรสิตออกมาจากใบหนา ทําใหผลงานช้ินนี้แสดงอารมณนาเกลียด นากลัว นา
ขยะแขยง ท่ีใหอารมณคลายผีชีวะ ปรสิต หรือส่ิงมีชีวิตกลายพันธุ   
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 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 61 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน Phobia 4 
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 วิเคราะหผลงาน วิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 
 วิเคราะหการสรางสรรคดานการจัดวางองคประกอบ 
 ผลงานช้ินนี้จะใชภาพลําตัวเปนสวนประกอบหลัก โดยภาพตาท่ีกําลังลืมตาอยูจะถูกตัด
ตอลงไปท่ัวบริเวณลําตัว และภาพตาท่ีกําลังหลับตาอยูจะถูกตัดตอลงไปบริเวณใตจักแร และบริเวณ
ลําคอ ภาพตาท่ีลืมตาอยูนั้นจะถูกตัดลูกตาออกไป แลวนําภาพบริเวณกาน และดานใตของผลสม  
มาใสแทนท่ี 
 การจัดองประกอบของภาพน้ันใชการจัดจุดเดนอยูตรงกลางภาพ มีการจัดภาพซายขวา
เทากันชัดเจน โดยจุดเดนนั้นจะเปนการนําเสนอรูปทรงลําตัวที่ตั้งตรง แสดงถึงความม่ันคงคลายๆ
ลําตนไม โดยใชภาพบริเวณรอบดวงตาและผลสมจํานวนมากตัดตอเขาไปในบริเวณลําตัว โดยเม่ือ
มองโดยรวมจะมีลักษณะของการสรางกลุมจุดข้ึนมาอยางหนาแนนบนพ้ืนท่ีวางของรูปทรง โดย
จุดเดนนั้นจะมีโทนสีน้ําตาลเขมปนสีแดง บนฉากหลังท่ีปกคลุมไปดวยบรรยากาศที่มืดหมน เพื่อ
เนนรูปทรงท่ีตองการนําเสนอ 
 วิเคราะหการสรางสรรคดานแนวความคิด 
 ผลงานช้ินนี้ขาพเจาไดแรงบันดาลใจมาจากลําตนไม ท่ีมีพื้นผิวท่ีมีรู หรือเสนจํานวน
มาก ซ่ึงขาพเจามักจินตนาการเห็นเสมือนลําตัวตั้งตรง โดยมีแขนเปนกิ่งไม และมีส่ิงแปลกปลอม
ข้ึนท่ัวลําตัว โดยผลงานชิ้นนี้นั้นจะใหผลทางกายภาพเปนผูชายท่ีมีลําตัวรูปทรงแข็งแรงเหมือน
ตนไม ตามลักษณะการจัดทาทาง โดยบริเวณลําตัวจะมีดวงตาประหลาดโผลข้ึนท่ัวลําตัว และมีแผล
เย็บแนวนอนรูปตะขาบข้ึนตามบริเวณจุดซอนเรนของรางกาย คือบริเวณจักแรและลําคอ ผลงานช้ิน
นี้ใหความรูสึกเหมือนรางกายมนุษยกลายพันธุหรือมนุษยประหลาด ท่ีมีความผิดปกติทางกายภาพ
เสมือนมีส่ิงมีชีวิตมากมายอยูภายในรางกาย ซ่ึงสงผลใหผูดูเกิดความรูสึกนาเกลียด นาขยะแขยง  
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 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 5 
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 วิเคราะหผลงาน วิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 5 
 วิเคราะหการสรางสรรคดานการจัดวางองคประกอบ 
 ผลงานช้ินนี้จะใชมือสองขางเปนสวนประกอบหลัก โดยแรกเร่ิมจะใชภาพตาณะลืมตา
ตัดตอลงไปตรงกลางของฝามือฝงซาย และกลางหลังมือของฝงขวา โดยตัดภาพลูกตาขางในออก
และตัดตอเหงือกปลาซาบะเขาไปแทนท่ี ตอมาก็ใชภาพดวงตาขณะหลับตามาตัดตอลงบริเวณปลาย
แขน และติดภาพลูกตาปลาซาบะ 4 ภาพ ลงไปเหนือเหงือกปลาฝงละ 2 ภาพ โดยเปรียบเสมือน
เหงือกปลาเปนปาก ท่ีมีลูกตาอยูดานบน สุดทายจึงวาดแสงและเงาลงไป ท่ัวผิวหนัง ใหมีลักษณะ
เปนตุมลวงตา 
 การจัดองคประกอบของภาพใชการจัดภาพแบบซาย-ขวาสมดุลกัน โดยฝงซายจะเปน
รูปทรงของมือท่ีกําลังหงาย ฝงขวาจะเปนรูปทรงของมือกําลังคว่ํา โดยลายระเอียดท่ีใสเขาไปใน
รูปทรงจะมีการจัดวางเหมือนกันท้ัง 2 ฝง โดยมีจุดเดนเปนเหงือกปลาอยูตรงกลางรูปทรง โดยมีตา
ปลาอยูเหนือเหงือกปลา โดยภาพนี้จะมีการใชกลุมจุดจํานวนมากเขาไปท่ัวพื้นท่ีวางของรูปทรง 
โดยโทนสีของภาพจะมีการปรับใหหมนเพื่อใหภาพแสดงถึงความความหมนหมอง และสีของ
จุดเดนนั้นจะใชโทนสีน้ําตาลอมแดง บนฉากหลังท่ีปกคลุมไปดวยบรรยากาศท่ีมืดหมน เพื่อเนน
รูปทรงท่ีตองการนําเสนอ 
 วิเคราะหการสรางสรรคดานแนวความคิด 

 ผลงานชิ้นนี้ขาพเจาไดแรงบันดาลใจมาจากมุมมองสวนตัวของขาพเจาตอลักษณะของ
มือท้ัง 2 ขางท่ีเม่ือทําทาทางใด ๆ คูกันแลวมือท้ัง 2 จะมีการส่ือสารซ่ึงกันและกัน เหมือนมือท้ัง 2 
ขางนั้นมีชีวิตดวยตัวเอง ผลงานช้ินนี้จะใหผลทางกายภาพเหมือนใบหนาของส่ิงมีชีวิตประหลาด 2 
ตัว มีตัวหนึ่งอยูขางทําหนาตาต่ืนตระหนกเหมือนกําลังวิ่งหนีอีกตัวหนึ่งท่ีตามมาขางหลัง ภาพนี้ให
อารมณเหมือนละครมือ ดูสนุกสนาน แตขณะเดียวกันก็เต็มไปดวยความนาเกลียด นากลัว   
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 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 6 
 

 
 
ภาพท่ี 63 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 6 
 ช่ือผลงาน Phobia 6 
 เทคนิค Digital Art 
 ขนาด 100 ซ.ม. x 145 ซ.ม. 
 
 วิเคราะหผลงาน วิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 6 
 วิเคราะหการสรางสรรคดานการจัดวางองคประกอบ 
 ผลงานช้ินนี้จะใชภาพทวารเปนสวนประกอบหลัก โดยตรงรูทวารนั้นจะใชภาพผลเม
ลอนท่ีถูกผาจนเห็นเมล็ด เขาไปแทนท่ี และริมทวารท้ังฝงซายและฝงขวา จะถูกตัดตอดวยภาพผลเม
ลอนท่ีถูกมีดควานเปลือกเปนรองยาวเขาไป โดยสุดทายไดนําภาพตา 4 คู มาตัดตอเรียงกันโดยมี
ภาพผลเมลอนท่ีถูกผาจนเห็นเมล็ดข้ันกลางฝงซายและฝงขวา  และแตงสีในสวนท่ีเปนภาพเมลอน
ใหเปนสีแดงโทนสีเนื้อ 



 82

 การจัดองคประกอบของผลงานช้ินนี้จะเนนพลังของรูปทรงวงกลมท่ีอัดแนนท้ังภาพ 
โดยจุดเดนท่ีอยูตรงกลางภาพโดยการใชเมล็ดเปนกลุมจุดเชิงทัศนธาตุ โดยบริเวณใกลเคียงท้ังฝง
ซายและฝงขวา จะติดลูกตาเรียงกันในแนวดิ่งในระยะหางท่ีเทา ๆ กัน และมีรอยผาเปนเสนตรงวาง
อยูริมฝงซายและขวาของภาพ โดยนํ้าหนักของภาพจะถูกเนนไปท่ีรูปทรงของทวารท่ีมีลักษณะกลม 
และมีพลัง โดยรอบรูปทรงจําถูกลอมไปดวยเงาดําตัดกับจุดสวางท่ีรูปทรง โดยการใชสีโดยรวมของ
ภาพนั้นจะเปนสีแดงโทนหมนหมอง 
 วิเคราะหการสรางสรรคดานแนวความคิด 

 ผลงานช้ินนี้ไดแรงบันดาลใจมากจากความใหญและพื้นท่ีวางท่ีมีมากของทวารท่ี
ขาพเจามักจินตนาการถึงส่ิงแปลกปลอมท่ีเขาไปอยูบนพื้นท่ีวางเหลานั้น และมักจะนึกถึงส่ิง
แปลกปลอมท่ีสามารถออกมาจากรูทวาร โดยผลงานช้ินนี้จะใหผลทางกายภาพเหมือนท้ังส่ิงมีชีวิต
ประลาดท่ีมีลักษณะอวนกลม อุดมสมบูรณ มีตา 8 ตา แกมฝงซายและขวาถูกควานเนื้ออกไป โดยมี
ปากท่ีปลอยเมล็ดออกมาได และทวารประหลาดท่ีมีส่ิงมีชีวิตแฝงอยูภายใน ซ่ึงขาพเจาตองการให
ผลงานช้ินนี้ใหความรูสึก นาเกลียด นายะแขยง และมีพลังจากรูปทรงท่ีอุดมสมบูรณ 
 
สรุปผลการวิเคราะหงานสรางสรรควิทยานิพนธ 
 โดยสรุปแลวผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ เปนส่ือทางศิลปะท่ีแสดงออกถึงโรค หรือสภาวะ
ท่ีผิปกติในรางกายอยางเกินจริง โดยส่ิงผิดปกติทางกายภาพเหลานี้เปนส่ิงผิดปกติท่ีไมพึงประสงค 
ซ่ึงขาพเจาสรางมาจากจิตสํานึก ความกลัว หรือโรคกลัวท่ีมาจากภายในตัวขาพเจาเอง โดยถายทอด
ออกมาผานผลงานศิลปะภาพตัดตอท่ีแสดงถึงรางกายมนุษยท่ีมีความเปนพยาธิสภาพอยางรุนแรง  
ดวยการจัดองคประกอบของผลงานจะเนนการแสดงออกของรูปทรงและรายละเอียดท่ีอยูภายใน
รูปทรง มีจัดวางในลักษณะซาย-ขวา สมดุลกัน โดยมีผลงาน 6 ช้ินท่ีการจัดวางจุดเดนจะไมหนักไป
ทางใดทางหนึ่งอยางชัดเจน และลายระเอียดที่ใชนั้นสวนใหญจะใชในลักษณะของการซํ้า และวัสดุ
ท่ีใชในภาพจะมีความเปนเอกภาพกันโดยไมใชวัสดุมากเกินไปจนควบคุมความเปนเอกภาพของ
ภาพไมได แตจุดหลักสําคัญจะเปนการเนนในเร่ืองของแรงปะทะของเน้ือหาท่ีตองการนําเสนอ ท่ี
แสดงออกทางกายภาพท่ีมีลักษณะของพยาธิสภาพในรางกายอันเกินจริง ท่ีสรางมาจากจินตนาการท่ี
เกิดข้ึนจากความหวาดกลัวตอโรคภัยไขเจ็บของขาพเจาเอง 
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ตารางท่ี 15 สรุปการวิเคราะหผลการดําเนินการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 
 

ภาพผลงาน แนวความคิด การจัดองคประกอบ 

ถายทอดจินตาการจากความ
หวาดกลัว ดวยแผนหลังของ
ผูหญิงท่ีมีสภาพท่ีผิดปกติไป
จากความเปนจริงท่ีเกิดจาก
ความหวาดกลัวตอโรคอัน
เกินจริงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ
ของขาพเจา 

ผลงานช้ินท่ี 1 

 
 
 

จัดสัดสวนแบบซาย-ขวาเทากัน โดยมี
จุดเดนอยูตรงกลางของภาพ ใชการ
ปรับสีใหหมนกวาปกติของรูปทรง 
โดยใชสีแดงท่ีอยูตรงกลางภาพตัดกับ
สีฟาท่ีอยูในพ้ืนหลังของภาพ และใช
การไลน้ําหนักท่ีใหจุดสวางท่ีสุดอยู
บริเวณรูปทรงท่ีตองการนําเสนอ 

ถายทอดจินตนาการท่ีเกิด
จากโรคกลัว โดยใชหนาของ
ขาพเจ า เองเปนแบบ  โดย
ขาพเจาไดถอดใบหนาท่ีเต็ม
ไปดวยลูกตา เผยใหเห็นอีก
ใบหนาหน่ึงท่ีแสยะยิ้มอยู
ภายใน มีใบหนาเปนผลเม
ลอน ถูกเจาะหลายๆรู และมี
เห็ดข้ึนอยูเต็มใบหนา 

ผลงานช้ินท่ี 2 

 
 
 

จุดเดนจะอยูฝงขวาของภาพ โดยมีจุด
รองคือสวนของหนากากอยูฝงซาย ใช 
แสงกับเงาตัดกันชัดเจน บรรยากาศ
โดยรวมของภาพน้ันจะมืดหมนโดยมี
จุดสวางคือจุดเดนและจุดรองของภาพ 
โดยจุดเดนของภาพจะใชสีโทนรอน
อยางสีเหลืองและแดงท่ีตัดกับสีน้ําเงิน
ในสวนของพ้ืนหลัง   

ได แรง บันดาลใจมาจาก
ภาพถายหนาตรงบนบัตร
ประชาชน  ผลงานช้ินนี้จะ
ใหผลทางกายภาพเหมือน
ผูชายท่ีมีตาข้ึนหลาย ๆ ตาท่ัว
ใบหน า  โดยมี เหงือกปลา 
ปลิ้นออกมาจากตา ภาพนี้ให
ความรูสึกเหมือนคนท่ีติดเช้ือ
โรค โดยมีสิ่งมีชีวิตจําพวก
ปรสิตออกมาจากใบหนา  

ผลงานช้ินท่ี 3 

 
 

จุดเดนคือรูปทรงและรายละเอียดท่ี
เกิดข้ึนภายในรูปทรง โดยใชการจัด
ภาพท่ีจุด เดนอยูกึ่ งกลางของภาพ 
บรรยากาศโดยรอบของจุดเดน มีความ
มืดหมน มีจุดสวางอยูตรงจุดเดน การ
ใชสีของภาพจะปรับใหหมน โดยพื้นท่ี
วางบริเวณใบหนาจะใชการซํ้าจุด ดวย
จังหวะความสมดุล ท่ีไม ใหภาพมี
น้ําหนักเอนไปฝงใดฝงหน่ึง  
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ตารางท่ี 15 สรุปการวิเคราะหผลการดําเนินการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ (ตอ) 
 

ภาพผลงาน แนวความคิด การจัดองคประกอบ 

ไดแรงบันดาลใจมาจากลํา
ตนไม ท่ีมีพื้นผิวท่ีมีรู หรือ
เสนจํานวนมาก ผลงานช้ินนี้
นั้นจะใหผลทางกายภาพ 
เปนผูชายท่ีมีลําตัวรูปทรง
แ ข็ ง แ ร ง เ ห มื อ น ต น ไ ม 
บริเวณลําตัวจะมีสิ่งแปลก 
ปลอมประหลาดโผลข้ึนท่ัว
ลําตัว 

ผลงานช้ินท่ี 4 

 

จุดเดนอยูตรงกลางภาพ มีการจัดภาพ
ซ ายขวา เท า กัน  เปนการนํา เสนอ
รูปทรงลําตัวท่ีต้ังตรง มีการสรางกลุม
จุดข้ึนมาอยางหนาแนนบนพ้ืนท่ีวาง
ของรูปทรง โดยจุดเดนนั้นจะมีโทนสี
น้ําตาลเขมปนสีแดง  ฉากหลังท่ีปก
คลุมไปดวยบรรยากาศท่ีมืดหมน เพื่อ
เนนรูปทรงท่ีตองการนําเสนอ 

ได แรง บันดาลใจมาจาก
ลักษณะการสื่อการของมือ
ท้ัง 2 ขาง เหมือนมือท้ัง 2 
ข า ง น้ั น ชี วิ ต ด ว ย ตั ว เ อ ง 
ผ ล ง า น ช้ิ น นี้ ใ ห ผ ล ท า ง
กายภาพเหมือนใบหนาของ
สิ่งมีชีวิตประหลาด 2 ตัว มี
ตัวหนึ่งอยูขางทําหนาตาต่ืน
ตระหนกเหมือนกําลังวิ่งหนี
อีกตัวหนึ่งท่ีตามมาขางหลัง 

ผลงานช้ินท่ี 5 

 

จัดภาพแบบซาย-ขวาสมดุลกัน ลายระ
เอียดท่ีใสเขาไปในรูปทรงจะมีการจัด
วางเหมือนกันท้ัง 2 ฝง ภาพนี้จะมีการ
ใชกลุมจุดจํานวนมากเขาไปท่ัวพื้นท่ี
วางของรูปทรง โดยโทนสีของภาพจะ
มีการปรับใหหมน สีของจุดเดนจะใช
โทนสีน้ําตาลอมแดง และฉากหลังท่ี
ปกคลุมไปดวยบรรยากาศท่ีมืดหมน 
เพื่อเนนรูปทรงท่ีตองการนําเสนอ 

ไดแรงบันดาลใจมากจาก
ความใหญและพื้นท่ีวางท่ีมี
มากของทวาร ท้ีขาพเจามัก
จิ นตนาก า ร ถึ ง ส่ิ ง แปลก 
ปลอมท่ีเขาไปอยูบนพื้นท่ี
วางเหลาน้ัน ผลงานช้ินนี้จะ
ใหผลทางกายภาพเหมือน
สิ่งมีชีวิตประลาดท่ีมีลักษณะ
อวนกลม อุดมสมบูรณ 

ผลงานช้ินท่ี 6 

 

เนนพลังของรูปทรงวงกลมท่ีอัดแนน
ท้ังภาพ จุดเดนท่ีอยูตรงกลางภาพ เปน
กลุ มจุ ด เ ชิง ทัศนธา ตุ  โดยบริ เ วณ
ใกลเคียงท้ังฝงซายและฝงขวา จะติด
ลูกตาเรียงกันในแนวด่ิงในระยะหางท่ี
เทา ๆ กัน และมีรอยผาเปนเสนตรง
วางอยูริมฝ งซายและขวาของภาพ  
โดยนํ้าหนักของภาพจะถูกเนนไปท่ี
รูปทรงของทวาร และสีโดยรวมของ
ภาพนั้นจะเปนสีแดงโทนหมนหมอง 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 ความกลัวเปนสัญชาติญาณท่ีอยูคูกับมนุษยและส่ิงมีชีวิต โดยความกลัวนั้นมีวิวัฒนาการ
ตามยุคสมัย ในสังคมบริโภคนิยมในปจจุบัน ไดมีการบริโภคขาวสารอยางเขมขน มีท้ังขอมูลท่ีเปน
ความจริง และขอมูลท่ีไมเปนความจริง และในสังคมนั้นมีโรคภัยไขเจ็บมากมาย ท้ังท่ีเกิดข้ึนมานาน
แลวและโรคท่ีเกิดข้ึนใหม ท้ังจากนวัตกรรม และอ่ืน ๆ เม่ือขอมูลมีความหลากหลายมากข้ึน ก็ทําให
ผูคนในสังคมมีความต่ืนตัวตอโรคภัยไขเจ็บมากข้ึน โดยไดมีการระวังตัว ปองกัน และดูแลสุขภาพ
มากข้ึน ซ่ึงเม่ือมอง ณ จุดนี้ นับวาเปนส่ิงท่ีดีตอคุณภาพชีวิตของผูคนในสังคม แตเนื่องจากปจจุบัน 
เทคโนโลยีดานสารสนเทศนนั้นมีความสะดวกสบายมาก ท้ังรวดเร็วและฉับไว ทําใหการกระจาย
ขาวเหลานั้นกระจายไปไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนขาวจริง หรือขาวลวง ผูคนก็สามารถเสพขาวสาร
ไดอยางฉับไว เร่ืองโรคภัยหรือเร่ืองสุขภาพก็เชนกัน มีหลายคร้ังท่ีมีการกระจายขอมูลถึงโรคท่ีไมมี
อยูจริง ทําใหสังคมเกิดความต่ืนตระหนก และกระจายขอมูลเหลานั้นใหแพรหลายในวงกวางมาก
ข้ึน ซ่ึงตรงนี้เองที่ทําใหขาพเจาไดเล็งเห็นถึงประเด็นปญหาของสังคม และตัวขาพเจาเอง ถึงภูมิ
ตานทานดานการขาวตํ่า จนเกิดความวิตกจริต กลัวไปเอง ซ่ึงเผยใหเห็นโรคกลัวท่ีมีอยูในตัวของ
ขาพเจาและผูคนในสังคม ซ่ึงโรคกลัวนั้นจะเปนการกลัวในลักษณะท่ีเกินพอดี โดยขาพเจานั้นมัก
กลัวกายภาพท่ีมีลักษณะบางอยางใหขาพเจานึกถึงพยาธิสภาพ และความกลัวเหลานี้ทําใหขาพเจา
มักสรางภาพจินตนาการท่ีเกินจริงตอส่ิงท่ีขาพเจากลัว ขาพเจาจึงไดนําจินตนาการเหลานี้มา
สรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “โรคกลัว” โดยขาพเจาไดถายทอดผลงานดวยเทคนิคภาพตัดตอ 
ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีใชโปรมแกรมตัดตอภาพในคอมพิวเตอร โดยใชขนาดของภาพที่มีขนาดใหญ 
เพื่อใหเกิดการปะทะตอการมอง  
 โดยการวิจัยคร้ังนี้ ขาพเจาไดทําการคนควาหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโรคกลัว  รูปภาพท่ี
แสดงถึงความเปนพยาธิสภาพ ท้ังภาพท่ีเปนลักษณะทางกายภาพท่ีมีอยูจริง และภาพตัดตอท่ีไมมีอยู
จริง อีกท้ังยังไดคนควาขอมูลเกี่ยวกับศิลปนท่ีมีแนวทางการสรางสรรคผลงานที่คลายคลึงกับ
ขาพเจา ท้ังในเร่ืองของแนวความคิดและเทคนิควิธีการ โดยขาพเจาไดสรางสรรคผลงานจํานวน
ท้ังหมด 6 ช้ิน ขนาด  100 ซ.ม. x 150 ซ.ม., 115 ซ.ม. x 135 ซ.ม., 140 ซ.ม. x 110 ซ.ม., 135 ซ.ม. x 
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110 ซ.ม., 135 ซ.ม. x 110 ซ.ม., 100 ซ.ม. x 145 ซ.ม. ซ่ึงขนาดท่ีแตงตางกันนี้อยูท่ีความเหมาะสม
ของช้ินงาน โดยวัสดุท่ีใชในแตละงานก็แตกตางกันตามจินตนาการของขาพเจาท่ีเกิดข้ึนในแตละ
ช้ินงาน 
 
อภิปรายผลการศึกษา   
 ผลงานวิจัยชุด “โรคกลัว” นั้น เปนผลงานท่ีแสดงออกถึงรางกายมนุษยท่ีมีความเปน
พยาธิสภาพ ความผิดปกติของรางกายมนุษย ในลักษณะท่ีเกินจริง ผานผลงานภาพตัดตอ รางกาย
มนุษยท่ีมีลักษณะโครงสรางหรืออวัยวะท่ีผิดเพ้ียนไปจากของเดิม เพื่อถายทอดความกลัวตอโรคภัย
ไขเจ็บท่ีกอใหเกิดจินตภาพที่เกินจริง 
 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ ขาพเจาไดใชสัญลักษณเปนตัวการตูนท่ีมีความนารัก 
สดใส มาตัดตอลงบนรางกายมนุษย ใหเกิดผลเม่ือพอมองภาพในระยะไกลแลวจะเห็นคนเปนโรค 
หรือมีความเปนพยาธิสภาพ ซ่ึงเปนภาพท่ีไมนามอง  แตเม่ือเขามาดูไกลแลวจะเห็นรายละเอียดท่ี
เปนตัวการตูนนารัก สดใส ซ่ึงขัดกับส่ิงท่ีเห็นแตทีแรก เพื่อใหผูคนไดตระหนักวา ส่ิงท่ีเรากลัว
ตั้งแตแรกเห็น เนื้อแทแลวอาจไมใชส่ิงท่ีนากลัวอยางท่ีคิดก็ได ซ่ึงเม่ือไดทําผลงานออกมาแลวก็
ไดผลลัพธตามเปาท่ีตั้งไว  แตมาพบจุดดอยของผลงาน คือ อารมณของผลงานไมมีความตอเนื่อง  
ถาเลนกับความนากลัวไปเลย จะใหผลท่ีรุนแรงกวา 
 ผลงานวิทยานิพนธ ขาพเจาไดปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยไดปรับเปล่ียนจากการ
ใชสัญลักษณท่ีเปนตัวการตูนนารักสดใสเพ่ือหลอกคนดู มาใชเทคนิคการตัดตอภาพท่ีใหผลทาง
กายภาพท่ีมีความเปนพยาธิสภาพโดยนําเสนออยางตรงไปตรงมา โดยขาพเจาไดใชวัตถุดิบรอบตัว 
อาทิเชน ผลไม อวัยวะของปลา หรืออวัยวะของมนุษย มาตัดตอลงบนรางกายของมนุษยในตําแหนง
ท่ีผิดปกติ เชน จมูกอยูตรงทายทอย เหงือกปลาปล้ินออกมาจากลูกตา หรือมีช้ินสวนของผลไมอยู
ตรงตําแหนงของรูทวาร และอ่ืน ๆ เพื่อตองการนําเสนอถึงโรคท่ีมีลักษณะเกินจริง หรือไมมีอยูจริง 
จากภาพที่ขาพเจาจินตนาการข้ึนเองในจิตใจท่ีเปนผลจากความหวาดกลัวตอโรคภัย 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับโรคท่ีมีอยูในสังคมน้ัน ขาพเจาไมไดลงคนควาขอมูล 
จากสถานท่ีจริง เชน ตามโรงพยาบาล  และไมไดทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญหรือผูปวย ซ่ึงสามารถ
นํามาเปนขอมูลเพื่อท่ีจะทําการตอยอดผลงานใหดียิ่งข้ึน    
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 2. ขาพเจาไดใชเทคนิค Digital Art ในการนําเสนอผลงาน ซ่ึงเปนเพียงรูปแบบการ
นําเสนอรูปแบบหนึ่งเทานั้น ผลงานสามารถตอยอดดวยเทคนิคอ่ืน ๆ ก็ได เชน งานจิตรกรรม หรือ
งาน 3 มิติ 
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