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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

61901313 : ทัศนศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ศิลปะการจัดวาง   ประติมากรรมสื่อผสม  สื่อภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม หลอน  
Psychedelic Effect 

นาย ธฤต อรุณศรี: หลอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษร
สุวรรณ 

 
วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “หลอน” มีแรงบันดาลใจมาจากปัญหาสังคมของมนุษย์ที่

เกิดขึ้นทั่วโลกคือ ปัญหายาเสพติด  นับตั้งแต่มีการค้นพบสารเสพติดขึ้น มันก็ได้มอมเมาสร้างภาพ
มายาคติ หลอกหลอนมนุษย์บนโลกใบนี้และยังคงหยั่งรากลึกลงในสังคมปัจจุบันจนเกิดเป็นปัญหา
สังคมหมุนเวียนต่าง ๆ มากมาย มิได้บรรเทาเบาบางลงแต่อย่างใด  

ข้าพเจ้าจึงต้องการท าความเข้าใจปัญหานี้อย่างลึกซ้ึง และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะแสดงสีสัน 
บรรยากาศเพ่ือจ าลองสภาวะภายในจิตใจ และภาพการมองเห็นในมุมมองของผู้ใช้สารเสพติด ให้
ความรู้สึก อึดอัด ว้าวุ่น สับสน ขาดสติเพราะการรับรู้ที่ผิดเพ้ียน ไม่สามารถควบคุมตนเอง กลับไป
กลับมาซ้ าแล้วซ้ าเล่าขณะที่เสพ โดยแสดงในรูปแบบศิลปะการจัดวาง และสื่อภาพเคลื่อนไหวกึ่ง
นามธรรม(semi-Abstract)ทั้งหมด 3 ชิ้นงาน โดยใช้รูปแบบของอาการทางประสาทเช่น เห็นภาพ
หลอน(Psychedelic Effect)  ใช้หลักทัศนธาตุ จุด เส้น แสงเงา พ้ืนผิว  ผสมกับโปรแกรมเฉพาะทาง
คอมพิวเตอร์ ผ่านจอแสดงผลหลากหลายขนาด โปรเจคเตอร์ และไฟLED หลากหลายชนิดในที่มืด 
เพ่ือมารองรับอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการจัดวาง 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

61901313 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION) 
Keyword : Psychedelic Effect 

MR. TARIT ARUNSRI : PSYCHEDELIC EFFECT THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR TINNAKORN KASORNSUWAN, Ph.D. 

The thesis titled "Psychedelic" is inspired by the problems of human 
society that occur around the world which are drug problems. Since the discovery of 
drugs, It has been an intoxicating and creating delusion. It haunts humans as rooted 
to this planet and society ever causing many social problems circulating, and it 
doesn’t relieve in any way. 

The author wants to deeply understand the problem. Therefore, he 
created three pieces of work that will simulate the internal state of mind and 
feelings of drug addicts who are uncomfortable, distracted, confused, unconscious 
because of distorted perceptions and unable to control themselves over and over 
while taking drugs so he expressed in the form of art, layout and media (semi-
abstract) which is inspired by the form of nervous symptoms, namely hallucination 
(Psychedelic Effect). 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

หัวข้อวิทยานิพนธ์ “หลอน” นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา
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วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คนใกล้ชิด และคนในครอบครัวทุกท่าน ที่ให้ค าปรึกษาในเรื่อง
ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา ขอบคุณเพ่ือนร่วมชั้นเรียนในหลักสูตรหลักสูตรปริญญาศิลป
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษารุ่นที่ 10 นี้ ที่ได้ให้ค าปรึกษาที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดที่ได้เรียน
หลักสูตรนี้ร่วมกัน 
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บทที่1  

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในจังหวัดยะลา ซึ่งอยู่เขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกยกให้เป็น
พ้ืนที่สีแดงเนื่องจากเกิดเหตุก่อการร้ายบ่อยครั้ง จึงท าให้มีการออกกฎอัยการศึก และมีการ
ควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษ การขนส่งหรือการค้ายาเสพติดข้ามชายแดนเป็นไปได้ยากมากข้ึน 
แต่กลับกลายเป็นว่าเยาวชนในพ้ืนที่มักลองยาเสพติดตั้งแต่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ ครั้งหนึ่งข้าพเจ้า
พบรุ่นน้องที่ไม่รู้จัก เด็กชายคนนั้นอยู่ภายใต้เครื่องแบบชุดลูกเสือ  ซึ่งหมายถึงการเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ก าลังถืออุปกรณ์พร้อมเสพแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ภายในห้องน้ าสาธารณะของ
โรงเรียนประจ าจังหวัดที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่ เคยพบเหตุการณ์ที่เพ่ือนของข้าพเจ้าน าโทรศัพท์มือถือของ
ตนเองไปจ าน าเพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้และน าเงินที่ได้มาซื้อยาเสพติด และกว่าครึ่งของเพ่ือนชั้น
ปีเดียวกันหนีเรียนเพ่ือที่จะไปต้มและดื่มน้ าจากพืชกระท่อมรับประทานเป็นประจ า เพ่ือนสนิทที่
ข้าพเจ้าไว้ใจเปลี่ยนไป เสพหนักขึ้นเริ่มค้ายาเสพติด ใช้ความรุนแรงกับคนรอบข้างและโดนควบคุมตัว
โดยเจ้าหน้าที่ในที่สุด ปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นรอบตัวของข้าพเจ้าจนเกิดภาพจ าที่ติดตาทั้งภาพและ
ความรู้สึกสะเทือนใจที่เห็นเด็ก เห็นคนที่เรารักและไว้ใจเหล่านั้นเสพสารเสพติดต่อหน้าต่อตา 
เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเพราะฤทธิ์ยา ยังฝั่งลึกอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า  

จากรายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ (ข้อมูลสถิติวันที่ 1 มีนาคม 
พ.ศ.2561) ทั้งชายและหญิงจ านวนทั้งสิ้น 247 ,190 คน ซึ่งเป็นจ านวนร้อยละ 73.95 ของนักโทษ
ทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นจ านวนนักโทษส่วนใหญ่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์1

แม้กระทั่งหน่วยงานแนวหน้าในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ยังพบปัญหานี้ โดยข้าพเจ้าจะ
ขอยกตัวออย่างจากเหตุการในปีงบประมาณ2562เจ้าหน้าที่ต ารวจรวมทั้งปี กว่า 70 นายในสภ.ยะลา

                                                           

1 ข้อมูลจากรายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ 
ส ารวจ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562  เข้าถึงได้จาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_ 
resu lt.php?date=2019-04-01&report=drug 
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ถูกด าเนินคดีและออกจากราชการข้อหายาเสพติด2 ขณะนี้ยาเสพติดก็ยังคงแพร่กระจายในหมู่เยาวชน
ทั่วประเทศและทั่วโลกมิได้บรรเทาเบาบางลงไป และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่ง
นานวันปัญหาเหล่านี้ก็ยิ่งทับถมและเรื้อรัง เป็นสิ่งที่ยากต่อการแก้ไขและยังท าให้เกิดปัญหาสังคม
หมุนเวียน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาโสเภณี ซ่องโจร และการพนัน เป็นต้น3 

  การที่ข้าพเจ้าตระหนักถึงปัญหานี้กับตนเองอย่างแท้จริง จึงต้องการที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเท่าที่จะสามารถท าได้  โดยเริ่มตั้งแต่เริ่มรวบรวมข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ ของปัญหานี้ ท า
ความเข้าใจกับสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ทั้ งกลุ่มบุคคลที่
สามารถเลิกได้และกลุ่มบุคคลที่ต้องการจะเลิก น าข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการจัด
วางที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติด และเป็นข้อคิด ให้ผู้ที่ได้รับชม เข้าใจ
ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดมากยิ่งขึ้นว่าเขาทรมาน เจ็บปวด และยากล าบากแค่ไหน ในการ
พยายามที่จะเลิกใช้สารเสพติด  

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1.แสดงถึงความรู้สึกสะเทือนใจ ผ่านสภาวะอาการของผู้ที่เสพติดยาเสพติด  
 2.เพ่ือให้เห็นถึงโทษภัยที่รุนแรงและผลกระทบทางความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อปัญหายาเสพ
ติดของตนเอง และให้ผู้คนได้ตระหนักถึงผลจากร้ายจากยาเสพติด และหันกลับมารักตนเอง ดูแล
ตนเอง 

3.ให้ผู้รับชมผลงาน ทราบความจริงที่เกิดขึ้นในร่างกายและสภาวะจิตใจของผู้เสพ ซึ่งจะ
น าไปสู่การยกระดับจิตใจของผู้ชม ให้ผู้ที่ชมเข้าใจผู้ป่วยที่ติดการเสพยาเสพติด 

4.ใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว แสง และเสียงเพ่ือมารองรับอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะการจัดวาง 
 

                                                           
2 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหัวข้อข่าว:เด้ง 7 ต ารวจประจ าจุดตรวจ หลังพบพัวพันยาเสพติด 

ในขณะที่ "ผู้การยะลา" เผยปี62 ด าเนินคด-ีไล่ออก ต ารวจในสังกัดยะลากว่า 70 นาย เกี่ยวข้องยา
เสพติดเข้าถึงเม่ือ 30 เมษายน 2563 เข้าถึงได้จากhttps://www.bangkokbiznews. com / 
news/detail /860481 

3 บทความจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากฎหมายวิธีพิจารณาและธรรมนูญศาล
เรื่องยาเสพติดกฎหมายยาเสพติดเข้าถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม 2563 เข้าถึกได้จากhttp://cuir .car. 
chula.ac.th/handle/123456789/1798 
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1.3 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สมมติฐานในการสร้างสรรค ์

ผลงานศิลปะการจัดวางเพ่ือตอบสนองความรู้สึกสะเทือนใจที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหายา
เสพติด ที่เกิดข้ึนกับตนเองโดยการน าเสนอสภาพภายในร่างกาย และจิตใจของผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องใน
รูปแบบประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุสังเคราะห์ ที่สามารถสื่อให้คนดู เห็น หรือรู้สึกได้ถึงผลกระทบ
ต่อตนเอง และสังคม ให้ผู้คนได้ตระหนักถึงผลจากปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมมากขึ้นและสร้างแรงบันดาล

แรงบันดาลใจ 
ความรูส้ึกสะเทือนใจ 
ของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน ที่ข้าพเจ้า
คลุกคลีและอยู่
ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมท่ีเต็มไป
ด้วยปัญหายาเสพติด   

ผลงานศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

-MattClark 
-Tony Oursler 
-Nam June Paik 
-Wes Wilson 
-FabianOefner 
-Brian Pollett 

เทคนิคการสร้างสรรค์ 
เทคนิคการถอดแบบ
ร่างกายโดยใช้สก๊อตเทป
ใส ,การสร้างศิลปะ
ภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรมเฉพาะต่างๆ 
แสดงผลด้วยจอโทรทัศน์
หลายจอ และ
โปรเจคเตอร์ ,การ
ประกอบสร้างวัตถุ ,การ
ให้แสง ผ่านหลอดไฟ 
LED หลายชนิด โดย
ควบคุมผ่านเมนบอรด์ 
 

รูปแบบ 
ชุดงานศิลปะการจัด
วางที่ประกอบด้วย 2 
รูปแบบดังนี ้
1.ประติมากรรม
สื่อผสม 
2.ศิลปะ
ภาพเคลื่อนไหว กึ่ง
นามธรรม 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “หลอน”น าเสนอผลงานในรูปแบบชุดงานศิลปะการจัดวางที่
ประกอบด้วยประติมากรรมสื่อผสม ศิลปะภาพเคลื่อนไหว กึ่งนามธรรม  ชุดงานมี 3 ชิ้นงาน ซึ้งทั้งสาม
ชิ้นจะเชื่อมโยงและด าเนินไปพร้อมกันจนจบ โดยแสดงออกถึงสภาวะภายในจิตใจ ร่างกาย และ
ความรู้สึกของผู้ใช้สารเสพติด 
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ให้ให้ผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติดและให้ผู้รับชมผลงานทราบความจริงที่เกิดขึ้นภายในสภาวะจิตใจของผู้
เสพ 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงาน ในชุดนี้เป็นการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะภายในจิตใจ ร่างกาย 
และความรู้สึกของผู้ใช้สารเสพติด โดยมีการหยิบยกลักษณะท่าทางของมนุษย์ รูปทรงของอวัยวะ
มนุษย์ มาประกอบสร้างใหม่กลายเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้เขียน โดยน าเสนอถ่ายทอดออกมาเป็น
ผลงานศิลปะการจัดวางที่ประกอบไปด้วยประติมากรรมสื่อผสม และภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม โดย
การน าเสนอเทคนิคต่างๆท้ังแสง เสียง เพื่อตอบสนองลักษณะทางกายภาพของผลงาน ดังนี้ 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา แสดงสีสันและบรรยากาศเพ่ือจ าลองสภาวะภายในจิตใจ และภาพ
การมองเห็นในมุมมองของผู้ใช้สารเสพติด ให้ความรู้สึกอึดอัด ว้าวุ่น สับสน ขาดสติเพราะการรับรู้ที่
ผิดเพี้ยน ไม่สามารถควบคุมตนเอง กลับไปกลับมาซ้ าแล้วซ้ าเล่าขณะที่เสพ 

2.ขอบเขตด้านรูปแบบ  แสดงในรูปแบบศิลปะการจัดวาง และสื่อภาพเคลื่อนไหวกึ่ง
นามธรรม(semi-Abstract) โดยใช้รูปแบบของอาการทางประสาทเช่น เห็นภาพหลอน(Psychedelic 
Effect) 

3.ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นผลงานศิลปะการจัดวาง และสื่อภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม ใช้
หลัก 
ทัศนธาตุ จุด เส้น แสงเงา พ้ืนผิว  ผสมกับโปรแกรมเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ ผ่านจอแสดงผล
หลากหลายขนาดโปรเจคเตอร์ และไฟLEDหลากหลายชนิด ในที่มืด เพื่อมารองรับอารมณ์ความรู้สึกที่
มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการจัดวาง 
 

1.6 ขั้นตอนการศึกษา 

-.รวบรวมข้อมูลจาก งานวิจัย ข่าว ข้อมูลประจ าปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยา
เสพติด และหน่วยงานที่บ าบัดผู้ป่วยติดยาเสพติด 

- ศึกษาผลกระทบของยาเสพติดที่มีติดร่างกายและจิตใจของผู้เสพจาก ตัวผู้เสพเอง แพทย์ 
และผู้เชี่ยวชาญ 

-ศึกษาอาการทางประสาทเช่น การมองเห็นภาพหลอน (Psychedelic Effect)  
-น าข้อเท็จจริงและข้อมูลเหล่านั้นมาตีความและสะท้อนสภาวะความรู้สึกต่างๆออกมาเป็น

ผลงานทางทัศนศิลป์ในรูปแบบสื่อผสม และศิลปะการจัดวาง  
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-ศึกษาค้นคว้าทางทัศนศิลป์ที่ว่าด้วยเรื่องของเทคนิควิธีการในการน าเสนอและแสดงออก
ถ่ายทอดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานสื่อผสม และศิลปะการจัดวาง  

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

สภาวะภายในจิตใจ ร่างกาย และความรู้สึกของผู้ใช้สารเสพติดหมายถึง ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับระบบประสาทส าผัสทั้ง 5 และอวัยวะต่างๆของร่างกาย ภายหลังจากได้รับสารเสพติด 

ศิลปะการจัดวาง หมายถึงหมายถึงประเภทของงานศิลปะที่มีที่ตั้งเฉพาะจุด, เป็นงานสามมิติ 
ที่ออกแบบเพื่อที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม (Perception of a Space)4 

ประติมากรรมสื่อผสมหมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานในชุด หลอน เป็นการประกอบสร้าง
รูปทรง 3 มิติ โดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลาย ๆ แขนงมาผสมผสานท าให้
เกิดผลงานที่อยู่ในชุดงานเดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจ
ของผู้สร้าง 

สื่อภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรมหมายถึงงานที่ศิลปะภาพเคลื่อนไหวที่มีการตัดทอนรูปทรง
บางส่วนออกไปหรือดัดแปลงให้เปลี่ยนไปจากความเป็นจริง ได้รับแรงบันดาลใจมา การรับรู้ที่ผิดเพี้ยน
ไปจากปกติ เมื่อผู้เสพใช้สารเสพติดยกตัวอย่างเช่น ภาพเคลื่อนไหวใจจอแสดงผลขนาดต่างๆ และ
ภาพจากโปรเจคเตอร์ที่ฉายบริเวณท่ีมีการจัดแสดงงาน5 

หลอน (Psychedelic Effect) เป็นอาการทางประสาทที่ท าให้เห็นภาพ ได้ยินเสียง ได้กลิ่น 
รับรู้รสชาติ หรือเกิดความรู้สึก ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น สาเหตุที่ท าให้เกิดอาการ
ดังกล่าวมักเป็นโรคทางจิต เช่น โรคจิตเภท (Schizophrenia) หรือโรคท่ีเกี่ยวกับระบบประสาท6 

 

 

                                                           
4 ศิลปะการจัดวางเข้าถึงได้จาก http://1155108050411.bl ogspot.com/2013/12/ 

installati on-art.html  เข้าถึงเมื่อ 20/05/2563 

5 ประติมากรรมสื่อผสม ศิลปะกึ่งนามธรรม เข้าถึงได้จากhttp://119.46.166.126 
/self_all/selfaccess7/m1/195/lesson1/content1_2/content1_2.php 

6 เว็บไซทพ์บแพทย์  |  ข้อมูลสุขภาพท่ีครบถ้วนและเชื่อถือได้เรื่องอาการหลอน 
https://www.pobpad.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99 

 

https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.pobpad.com/
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1.8 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์  

1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
1.1 คอมพิวเตอร์ 
1.2สมุดบันทึกและคลิปเสียงการให้สัมภาษณ์ 

2.วัสดุที่ใช้ในการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 
2.1สมุดสเก็ต 
2.2ดินสอ และ ปากกาชนิดต่างๆ 

3.วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
3.1 สก๊อตเทปใสหลากหลายขนาดและอุปกรณ์การตัด 
3.2 ลวดและอุปกรณ์การตัดลวด 
3.3บรรจุภัณฑ์ของจริงและจ าลองของยาเสพติดชนิดต่างๆ 
3.4 อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ถุงเลือด ถุงให้อาหารเหลว สายน้ าเกลือ 
     เข็มฉีดยาหลากหลายขนาดแคปซูลยาใส 
3.5ท่อ PVC  ข้อต่อหลากหลายชนิดและอุปกรณ์การตัดท่อ 
3.6ไฟหลอด LED หลายขนาด หลายรูปแบบ เช่น เส้นไฟหุ้มซิลิโคน สปอร์ต
ไลท์LED 
    ปรับสีไฟได้ด้วยเมนบอร์ดควบคุมไฟ 
3.7 จอแสดงผล 2 ขนาดคือ 32นิ้วพร้อมขายึดผนัง และ 60นิ้ว อย่างละสองจอรวม
เป็น 

ทั้งหมด 4 จอภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย HDMI 2 เส้น และสาย
DP    (Display port) 2เส้น ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีตัวแปลงสัญญาณ 4 ชิ้น
เพ่ือเชื่อมต่อ  

3.8 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  
3.9 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพกพา 1 เครื่อง 
3.10 เครื่องโปรเจคเตอร์ฉายภาพเคลื่อนไหว 
3.11กระจกเงาสะท้อนขนาด 120 x 180 มม. 
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1.9 งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้มีการแบ่งเป็นตารางได้ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน/บาท 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์  165,000  บาท 
ค่าจัดท าเอกสาร     4,000 บาท 

ค่าเดินทาง     6,000 บาท 

รวม 175,000 บาท 

 

1.10 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.ได้เรียนรู้ศึกษาผลกระทบของยาเสพติดที่มีติดร่างกายและจิตใจของผู้เสพจาก ตัวผู้เสพเอง 
แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ 

2.ได้ถ่ายทอดผลงานที่สามารถเห็นถึงโทษภัยที่รุนแรงและผลกระทบทางความรู้สึกของ
ผู้เขียนที่มีต่อปัญหายาเสพติดของผู้เขียนเอง และให้ผู้คนได้ตระหนักถึงผลจากร้ายจากยาเสพติด และ
หันกลับมารักตนเอง ดูแลตนเองและคนรอบข้าง 

3.ได้พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว  

4.ได้ผลงานศิลปะการจัดวางที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติ เป็นงานสามมิติ ที่จะแปรสภาพการ
รับรู้ของสิ่งแวดล้อมต่างๆในพ้ืนที ่(Perception of a Space) 
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บทที่ 2  

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาข้อมูลของผู้เขียนอ้างอิงจากประสบการณ์โดยตรงที่เคยใกล้ชิดกับปัญหา

ยาเสพติด ภาพ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ปัญหายาเสพติดนี้ทวีคูณเพ่ิมความรุนแรง
และยิ่งใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ผู้เขียนต้องการที่จะท าความเข้าใจปัญหาเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกต่างๆในชิ้นงานสร้างสรรค์โดยผู้เขียนได้จัดเรียงจ าแนกไว้เป็นข้อมูล และอิทธิพลส าคัญใน
การสร้างสรรค์ดังนี้ 

 
2.1.แรงบันดาลใจและแนวความคิด 
 2.1.1 ความหมายของยาเสพติด 

2.1.2 ประเภทของยาเสพติดและฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย 
2.1.3 สาเหตุของการเสพยาเสพติด 
2.1.4 เด็กและเยาวชนกับยาเสพติด 
2.1.5 เส้นทางการสู่การติดยาเสพติด 
2.1.6 พิษภัยร้ายของสารเสพติด 
2.1.7 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน 
2.1.8 ผู้เสพติดยาคือผู้ป่วยควรได้รับการบ าบัดรักษา 

 2.1.9 อาการประสาทหลอน 

2.1.10.ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสาร 

2.2.รูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 
 2.2.1เทคนิคศิลปะการจัดวาง 
2.3แนวทางของศิลปกรรม 

   2.3.1Tony Oursler 
   2.3.2 MattClark 
   2.3.3.Nam June Paik 
   2.3.4 Wes Wilson 

2.3.5 Fabian Oefner 
2.3.6. Brian Pollett 
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2.1.แรงบันดาลใจและแนวความคิด 

2.1.1ความหมายสารเสพติด  

ยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่2 พ.ศ. 2528 
และฉบับที่3 พ.ศ. 2530) หมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด รวมถึงพืชหรือส่วนของพืชที่ให้ผลเป็นยา
เสพติดให้โทษ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีรับประทาน ดม สูบฉีดแล้วท าให้เกิดผลต่อ
ร่างกายและจิตใจ ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับหรือมีความต้องการเสพอย่างรุนแรงตลอดเวลา 
ซึ่งมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองและไขสันหลังยาเสพติดอาจมีฤทธิ์กดประสาท มีฤทธิ์
กระตุ้นประสาท และมีฤทธิ์หลอนประสาท หรือออกฤทธิ์ผสมผสานกันก็ได้ฤทธิ์ต่างๆ เหล่านี้ท าให้ผู้ที่
เสพ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ต้องเพ่ิมขนาดมากขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้สุขภาพทางกายของผู้เสพเสื่ อม
โทรมลงอย่างมาก และเมื่อถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพจะมีความผิดปกติรุนแรงจนยากที่จะควบคุม
ได ้

2.1.2 ประเภทของยาเสพติด 

สารกระตุ้นประสาท คือ สารที่กระตุ้นร่างกายและการท างานของสมองให้ท างานเร็วขึ้น 
ได้แก่ บุหรี่    โคเคน ยาบ้า ไอซ์ กระท่อม 

สารกดประสาท คือ สารที่ท าให้ร่างกายและการท างานของสมองช้าลง ได้แก่ เหล้า เฮโรอีน 
ยาหลอนประสาท คือ สารที่ท าให้การมองเห็น ความรู้สึกและการได้ยินเปลี่ยนแปลงไป 

ได้แก่ ยาอี ยาเค 
สารที่ออกฤทธิ์ผสมผสาน คือ สารที่มีการออกฤทธิ์กดประสาท กระตุ้นประสาท หรือหลอน

ประสาทได้พร้อมๆกัน  ได้แก่ กัญชา 

2.1.3 สาเหตุของการเสพยาเสพติด 
          2.3.1.ตนเอง อยากรู้ อยากลอง ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือน ไม่มีความรู้เรื่องสารเสพ
ติด ประสบความล้มเหลวในชีวิต หรือเกิดจากการเจ็บป่วย 
          - อยากทดลอง เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นนิสัยของคนโดยทั่วไปและไม่คิดว่าตนจะ
ติดสารเสพติด จึงไปท าการทดลองใช้ ในการทดลองใช้ครั้งแรกๆ อาจมีความรู้สึกดีหรือไม่ดีก็ตาม ถ้า
ยังไม่ติดสารเสพติดก็อาจประมาทไปใช้อีก จนในที่สุดก็ติดสารเสพติดนั้น หรือ ถ้าไปทดลองใช้สารเสพ
ติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน แม้จะเสพเพียงครั้งเดียว ก็อาจท าให้ติดได้ 
          - ถูกหลอกลวง ยาเสพติดมีรูปแบบต่างๆ มากมาย ผู้ถูกหลอกลวงไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนได้กินเข้า
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ไปนั้น เป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง คิดว่าเป็นยาธรรมดาไม่มีพิษร้ายแรง หรือเป็นอะไรตามท่ีผู้
หลอกลวงแนะน า ผลสุดท้ายกลายเป็นผู้ติดสารเสพติด 

          2.1.3.2.ครอบครัว เช่น บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น มีการ
ทะเลาะเบาะแว้งกัน การหย่าร้างและแต่งงานใหม่ของหัวหน้าครอบครัว พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก รักลูกไม่
เท่ ากัน  และมีการเปรียบ เที ยบระหว่างลู กแต่ละคน ห รือ เปรียบ เที ยบกับลูก เพ่ือนบ้ าน 
         2.1.3. 3.สิ่งแวดล้อม เช่น มีแหล่งผลิตหรือแหล่งระบาดของยาเสพติดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
มีตัวอย่างจากสื่อประเภทต่างๆ สังคมไม่เปิดโอกาสหรือไม่ยอมรับผู้ติดยาได้กลับเข้ามาสู่สังคมปกติ 
อาศัยอยู่ในในสิ่งสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการติดยาเสพติด 

         2.1.3.4.เศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจ ตกต่ า ว่างงาน มีหนี้สินล้นพ้นตัวกลุ้มใจที่เป็นหนี้ก็ไปกิน
เหล้า หรือสูบกัญชาให้เมาเพ่ือที่จะได้ลืมเรื่องหนี้สิน บางคนต้องการรายได้เพ่ิมขึ้นโดยพยายามท างาน
หนักมากขึ้นทั้งๆ ที่ร่างกายอ่อนเพลียมาก จึงรับประทานสารกระตุ้นประสาทเพ่ือให้สามารถท างาน
ต่อไปได้ เป็นต้น ถ้าท าอยู่เป็นประจ าท าให้ติดสารเสพติดนั้นได้ 

เส้นทางการติดยา         

2.1.4.เด็กและเยาวชนกับปัญหายาเสพติด 

   ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาช้านาน โดยสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง จากระบบรายงาน 
บสต. ของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามกรมสุขภาพจิต พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายา
เสพติดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556-2558 จ านวน 156,884  คน 98,421 คน และ 55,683 คน 
ตามล าดับ โดยเป็นผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต จ านวน 3,975 คน 
4,071 คน และ 3,912 คน ตามล าดับ จากสถิติการเข้ารับการบ าบัดรักษาแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง 
แต่กลับพบว่าผู้เข้ารับบ าบัดรักษาเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 50 (ศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต , 2559) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงส าคัญที่
ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติด และปัจจัยยั่วยุต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการกลับไปใช้
ซ้ า ซึ่งเมื่อจ าแนกชนิดยาเสพติดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามากที่สุด คือ ยาบ้า ร้อยละ 75.20 
รองลงมา คือ กัญชา ร้อยละ 6.83 และกระท่อม ร้อยละ 4.17 ด้านพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดที่น่า
เป็นกังวล คือ การใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดร่วมกันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้การบ าบัดรักษามี
ความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าเด็กและเยาวชนมีการน าสารต่างๆ   ที่หาได้
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ง่ายมาผสมกันเพ่ือให้ออกฤทธิ์เหมือนสารเสพติด ซึ่งเด็กและเยาวชนมีการทดลองดื่มสารเหล่านี้
เนื่องจากมองว่าเกิดจากส่วนผสมของสารที่ไม่เป็นอันตราย โดยที่ไม่ได้ค านึงว่ามีฤทธิ์เสพติด ปัญหา
สารเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กระทบต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ คิด
เป็นร้อยละ 32.44 ของประชากรทั้งหมดในปี 2557 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ซึ่งเป็นวัยที่
ด าเนินชีวิตในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ใฝ่หาความรู้ อยากเห็น อยากลองของใหม่ รักพวกพ้อง รักเพ่ือน เชื่อ
เพ่ือน และมองหาแบบอย่างเพ่ือด าเนินรอยตามแบบ  ทัศนคติที่ผิดๆเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดใน
วัยรุ่น เช่น การเสพไอซ์ ท าให้ผอม ผิวขาว การเสพยาบ้าท าให้เพ่ิมความตื่นเต้นในการมีเพศสัมพันธ์ 
อ่านหนังสือได้นานขึ้น ท าให้มีก าลังวังชา ท าให้มีจิตใจแจ่มใส ท าให้มีสุขภาพดี ท าให้สติปัญญา
ดี  สามารถรักษาโรคบางอย่างได้ จากทัศนคติดังกล่าวท าให้เกิดความรู้สึกอยากลองใช้ จนมีการติด
สารเสพติดนั้นในที่สุด7 

2.1.5เส้นทางการสู่การติดยาเสพติด 

ตั้งแต่เริ่มเสพจนกระทั่งติดสามารถแบ่งได้ เป็น 4 ระยะ ได้แก่ 
          2.5.1.เริ่มทดลองอยากรู้อยากเห็น (Experiment and first-time use) เมื่อมีคนแนะน าให้
ทดลอง ร่วมกับความรู้สึกอยากลอง หรือใช้ gateway drug อยู่แล้ว เช่น บุหรี่ เหล้า ซึ่งสารเหล่านี้ท า
ให้เกิดการเรียนรู้ว่าสารท าให้เกิดความพึงพอใจ สบายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ หรือเพ่ิมพละก าลังในการ
ท างาน 
          2.5.2.ใช้เป็นครั้งคราว (Occasional use) เกิดความติดใจในผลของสารเสพติด เรียนรู้ว่า
หากใช้ปริมาณมากขึ้นก็จะได้รับผลความรู้สึกดีมากขึ้น เกิดความรู้สึกเป็นสุขอย่างมาก 
          2.5.3.ใช้สม่ าเสมอใช้อย่างพร่ าเพรื่อ (Regular use) หมกมุ่นกับการหาสารมาเสพ มีอาการ
เมายา การท างาน การเรียนแย่ลง สัมพันธภาพกับคนรอบข้างไม่ดี ใช้จ่ายเงินเปลือง อาจถูกจับ
เนื่องจากเสพหรือค้า 
          2.5.4.เกิดภาวะพึ่งพาสุรายาเสพติด (Dependence) ใช้สารมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จน
เกิดอาการทนต่อยา (Tolerance) และภาวะถอนยา (Withdraw) หรือ มีการใช้เกินขนาด (Drug 
Overdose) โดยไม่ตั้งใจ 

                                                           
7 กระทรวงแรงงาน เยาวชนกับปัญหายาเสพติด[ออนไลน์] [เข้าถึงเมื่อ26 มีนาคม 2550] 

เข้าถึงได้จาก http://www/mol.go.th/download/moldatal/molnarcotic-
Comernce/narcotic-rayonfhospild 280849.pdf. 
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2.1.6 พิษภัยร้ายของสารเสพติด 

2.1.6.1.ต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพ 
       -  ท าลายประสาทสมอง จิตใจเสื่อม ซึมเศร้า วิตกกังวล เลื่อนลอย และเกิดภาวะผิดปกติทางจิต
จากสารเสพติดนั้นๆพิษจากสารเสพติดท าลายอวัยวะต่างๆให้เสื่อมลง มีโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ร่างกาย
ซูบซีด อ่อนเพลีย 
        - เสียบุคลิกภาพ ขาดความสนใจตนเอง ขาดสติสัมปชัญญะการควบคุมกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาทบกพร่อง ท าให้ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย 
        

   2.1.6.2.ต่อครอบครัวและสังคม 
          1. ครอบครัวที่มีผู้ติดสารเสพติด มักได้รับความเดือดร้อนจากผู้ติดสารเสพติดในทุกด้าน เช่น 
การขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่น าไปสู่ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท ก่อให้เกิดความเครียด และต้อง
แก้ไขปัญหาบ่อยๆ 
          2.ท าให้สูญเสียสมรรถภาพ การท างาน ท าให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมเสียทรัพย์สินรายได้ของครอบครัวเนื่องจากต้องซื้อสารเสพติดมาเสพ และรักษาโรคที่เกิดจาก
สารเสพติด 
          3.ปัญหาสารเสพติดก่อให้เกิดความหวาดระแวงจากประชาชนและสังคมเป็นวงกว้าง 
เนื่องจากเกรงว่าบุตรหลานจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือถูกประทุษร้ายจากผู้เมาสารเสพติด 
หรือมีความผิดปกติทางจิตจากการใช้สารเสพติด          

2.1.6.3.ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ     
          เป็นภัยต่อความม่ันคง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุข
ของคนในประเทศประเทศชาติสูญเสียงบประมาณในการป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดสาร
เสพติด 

2.1.7  แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน 

   ตนเองเป็นบทบาทส าคัญที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดได้ ดังนี้ 
          2.1.7.1. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของสารเสพติด ไม่ทดลองเสพสารเสพติดทุก
ชนิด รู้เท่าทันการหลอกลวง ชักจูงจากกลุ่มผู้ค้าสารเสพติด เลือกคบเพ่ือนที่ไม่ใช้สารเสพติดและใช้
ทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 
          2.1.7.2. มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มีความภาคภูมิใจในตนเองว่ามีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว 
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และสังคม ไม่ควรท าลายชีวิตที่ได้มาด้วยการติดสารเสพติด 
          2.1.7.3. ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ระลึกเสมอว่าขณะนี้ตนเองมีบทบาทหน้าที่
อะไรเช่น มีหน้าที่เรียนหนังสือก็ควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู 
อาจารย์  เป็นต้น 
          2.1.7.4.รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและท าจิตใจให้แจ่มใสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใน
การท ากิจกรรมต่างๆเช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือท างานอดิเรกต่างๆ 
           2.1.7.5. มีทักษะในการด าเนินชีวิต รู้จักแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกที่ควร กล้าเผชิญปัญหา รู้จัก
คิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล ไม่หลีกหนีปัญหาด้วยการเสพสารเสพติด 
          2.1.7.6. ขอค าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง เพราะการแก้ไขปัญหา
โดยล าพังแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจน าไปสู่การใช้ชีวิตที่ผิดพลาดได้ 

ครอบครัว 
          ควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรม สั่งสอน ให้
รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพ่ือน คอยส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์ 
เช่น การท างานบ้าน การเล่นกีฬา เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด ทุกคนในครอบครัว
ควรสร้างความรักความเข้าใจ และสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ที่พ่ึง เป็นที่ปรึกษาและให้ก าลังใจแก่กัน
และกัน นอกจากนี้พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่ใช้สารเสพติด เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า 

โรงเรียน 
          ควรมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยสารเสพติดอย่างสม่ าเสมอครูควรเอาใจใส่ในการดูแล
นักเรียน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี และมีการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมให้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

พ่อแม่ผู้ปกครองควรท าอย่างไรเมื่อลูกยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 

          พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือ โดยอาศัยความรัก ความเข้าใจ เป็นพ้ืนฐาน
ในการท าใจยอมรับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน และปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ 

          1. ระงับสติอารมณ์ อย่าวู่วามยอมรับความจริง ยอมรับสภาพว่าลูกติดยา เพ่ือเตรียมตัว
ช่วยเหลือ 

          2. ไม่ ค วรแสดงความก้ าวร้ าวกั บ ลู ก  เพ ราะจะท าให้ ลู กปกปิ ดซ่ อน เร้น มากขึ้ น 
          3. แสดงความรัก ความเห็นใจอย่างจริงใจ เพ่ือให้ลูกหลานยอมเปิดใจ ยอมรับความช่วยเหลือ 
          4. ต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมว่า บุตรหลานติดสารเสพติดประเภทใด ฤทธิ์รุนแรงแค่ไหน ใช้สาร
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เสพติดมานานแล้วหรือยัง ใช้ปริมาณแค่ไหน โดยอาจหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เพ่ือนสนิท ครูที่
โรงเรียน ห้องนอน กระเป๋าเสื้อผ้า เป็นต้น 

          5. ปรึกษาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ศูนย์ให้ค าปรึกษาปัญหาสารเสพติดหาก
ลูกหลานติดสารเสพติดมานาน จนท าให้สภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไป หรือมีพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพเบี่ยงเบนไปจากเดิม และครอบครัวหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ปกครองควรส่งลูกเข้า
รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ ในสถานบ าบัดรักษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
          ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด ท าให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว สังคม 
เศรษฐกิจและประเทศชาติ การแก้ไขปัญหาสารเสพติดต้องเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งใกล้ชิดกับเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด โดยการให้เวลากับบุตรหลานและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
สังคมโรงเรียนและสถานศึกษาต้องมีการติดตาม สังเกตพฤติกรรมนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าข่าย
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด การมุ่งให้ความรู้ในเรื่องอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติด สร้าง
การรับรู้ ความตระหนักถึงภัยอันตรายน่าจะการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด และเป็นหน้าที่
ของทุกคนจะต้องร่วมมือกัน8 

2.1.8 ผู้เสพติดยาคือผู้ป่วยควรได้รับการบ าบัดรักษา 

 ท าไมผู้ติดยาเสพติดถึงเป็นผู้ป่วย เพราะผู้ติดยาเสพติดจะมีภาวะ “สมองติดยา” เกิดแรง
กระตุ้นจนน าพาไปสู่ความอยากยา มีความจ าเป็น ต้องหายาเสพติดเพ่ือน ามาเสพ เมื่อเสพแล้วจะมี
ความสุขภาวะสมองติดยา มีระยะเวลาในการป่วยของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแต่ละ
ตัวและปริมาณการใช้ รวมถึงปัจจัยแทรกซ้อนมากมายภาวะการติดยาเสพติด สามารถรักษาได้ แต่
ต้องใช้ระยะเวลา และความเข้าใจของครอบครัว ชุมชนปัญหาการกลับไปเสพติดซ้ าเกิดจากผลกระทบ
ทางด้านจิตใจ ครอบครัวขาดความอบอุ่น ร่างกายและจิตใจไม่เข้มแข็งพอ 

  

 

 

                                                           

8 วินัดดา ปิยะศิลป์ และพนม เกตุมาน. (2545). ต าราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: บี
ยอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์.ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต. (2559). 
สถิติการบ าบัดรักษาระบบรายงาน บสต.   Retrieved 30 พฤษภาคม 2559, from 
www.nccd.go.th 
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นโยบายผู้เสพ คือ ผู้ป่วย 

 รัฐถือว่า ผู้เสพทุกคน เป็นผู้ป่วย และจะให้โอกาสในการบ าบัดรักษา รวมถึงดูแลช่วยเหลือให้
สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข การเสพยาเสพติดเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษถึง
จ าคุก โดยรัฐบาลได้ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติด  ทุกคนเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ 
โดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย หากพบผู้ใกล้ชิด ใช้ยาเสพติดขอให้ท าความเข้าใจ และแนะน าให้
เข้ารับการบ าบัดรักษาได้ที่ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ  ไม่ว่าจะเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) รวมถึง โรงพยาบาลเฉพาะทาง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์  7 แห่ง และ
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 16 แห่ง9 

2.1.9 อาการประสาทหลอน 

จากแพทย์หญิง นรมน จากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
 หลอน (Psychedelic Effect) เป็นอาการทางประสาทที่ท าให้เห็นภาพ ได้ยินเสียง ได้กลิ่น 
รับรู้รสชาติ หรือเกิดความรู้สึก ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น สาเหตุที่ท าให้เกิดอาการ
ดังกล่าวมักเป็นโรคทางจิต เช่น โรคจิตเภท (Schizophrenia) หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท 
เช่น โรคพาร์กินสัน นอกจากนั้น ยังพบได้บ่อยในผู้ที่ใช้ยาบางชนิดซึ่งท าให้เกิดผลข้างเคียง หรือผู้ที่มี
อาการถอนยาและใช้ยาเสพติด หากรู้สึกว่าตนเองมีอาการหลอนหรือพบคนใกล้ชิดมีอาการดังกล่าว 
ควรพบแพทย์โดยเร็ว เพ่ือช่วยควบคุมอาการและดูแลให้อาการดีขึ้นได้ในระยะยาว 
 
2.1.9.1 สภาพอาการหลอน 

 อาการหลอนอาจเกิดข้ึนกับการมองเห็น การได้ยิน ได้กลิ่น รสชาติ หรือสัมผัส ซึ่งอาการที่
เกิดข้ึนอาจแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
 1. เห็นภาพหลอน (Visual Hallucination) ผู้ป่วยอาจเห็นภาพหรือเหตุการณ์ขึ้นมาเองโดยที่
ไม่ได้เกิดขึ้นจริง อาจเห็นเป็นวัตถุ รูปภาพ ผู้คน หรือแสง ตัวอย่างเช่น เห็นแมลงไต่อยู่ที่มือหรือ
ใบหน้าผู้อ่ืน หรือเห็นแสงสว่างที่คนอ่ืนไม่เห็นหรือไม่ได้เกิดขึ้นจริง 

                                                           
9 เว็ปไซต์ส านักงาน ปปส. กระทรวงยุติธรรม  เข้าถึงเมื่อ 18/05/2563 เข้าถึงได้จาก 

https://media.oncb.go.th/index.php/th/29-2018-02-23-09-09-42/29-2018-02-26-01-02-
09 
 

https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://www.pobpad.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
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 2. อาการหูแว่ว (Auditory Hallucination) ผู้ป่วยอาจได้ยินเสียงที่ดังมาจากจิตใจหรือดังมา
จากภายนอก มักจะได้ยินเสียงคนก าลังพูดคุยกันหรือบอกให้ท าอะไรบางอย่าง ซึ่งในความเป็นจริงไม่มี
ใครพูดอยู่ หรืออาจได้ยินเสียงอ่ืน ๆ เช่น คนก าลังเดิน มีเสียงเคาะ เป็นต้น 
 3. ประสาทหลอนทางการได้กลิ่น (Olfactory Hallucination) ผู้ป่วยอาจจะคิดว่าสิ่งที่
ตนเองก าลังได้กลิ่นเป็นกลิ่นที่มาจากบางสิ่งบางอย่างรอบ ๆ ตัว หรือเป็นกลิ่นที่มาจากตนเอง เช่น ได้
กลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อตื่นนอนมากลางดึกหรือได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากร่างกายตนเอง แต่ในความ
จริงแล้วไม่มีกลิ่นนั้น นอกจากนั้น อาจเป็นกลิ่นที่ตนเองชอบ เช่น กลิ่นหอมของดอกไม้ เป็นต้น 

 4. ประสาทหลอนทางการรับรส (Gustatory Hallucination) ผู้ป่วยอาจได้รับรสชาติของ
อาหารที่แปลกไปหรือเป็นรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ และมักพบในผู้ป่วยโรคลมชัก 

 5. ประสาทหลอนทางการสัมผัส (Tactile Hallucination) ผู้ป่วยอาจรู้สึกเหมือนถูกสัมผัส
หรือมีบางสิ่งขยับอยู่ในร่างกาย ตัวอย่างเช่น รู้สึกเหมือนมีแมลงไต่อยู่บนผิวหนัง อวัยวะภายในก าลัง
เคลื่อนที ่รวมไปถึงอาจรู้สึกเหมือนมีมือของคนอ่ืนมาสัมผัสร่างกายหรือจั๊กจี้ 
 
2.1.9.2 สาเหตุของอาการหลอน 

  สาเหตุของอาการหลอน เกิดขึ้นได้จากความเจ็บป่วยทางกายและจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิต ได้แก่ 

 1.โรคทางสุขภาพจิต (Mental Illnesses) ซ่ึงเป็นสาเหตุที่พบบ่อย เช่น โรคจิตเภท 
(Schizophrenia) อาการเพ้อ (Delirium) 
 2. โรคทางระบบประสาทและสมอง เช่น โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม ไมเกรน 
โรคลมชัก  และเนื้องอกในสมอง 
 3. โรคสุขภาพกายอ่ืน ๆ เช่น มีไข้สูง และ Charles Bonnet Syndrome หรือโรคท่่ีมีความ
รุนแรง เช่น เอดส์ ไตวายและตับล้มเหลว 
 4. การพักผ่อนไม่เพียงพอ การอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอ ท าให้เกิดอาการหลอนได้ 
โดยเฉพาะไม่ได้นอนหลับติดต่อกันหลายวันหรือนอนหลับไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาหนึ่งติดต่อกัน 
 5. สารเสพติดและแอลกอฮอล์ เป็นอีกสาเหตุที่พบได้บ่อย ท าให้ผู้ป่วยเห็นภาพหลอนหรือหู
แว่ว ไม่ว่าจะเป็นหลังการดื่มเครื่อมดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากหรือการใช้สารติดที่ผิดกฎหมาย
อย่างโคเคน นอกจากนั้น ยาหรือสารเคมีที่ท าให้ประสาทหลอน เช่น ยาแอลเอสดี (LSD) และแอมเฟ
ตามีน (Amphetamine) ก็ท าให้เกิดอาการหลอนได้เช่นกัน 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.pobpad.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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 6. ยารักษาโรคบางชนิด อาการหลอนอาจเกิดจากการใช้ยารักษาโรคบางชนิด โดยเฉพาะใน
ผู้ป่วยสูงอายุจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการ อย่างไรก็ตาม อาการหลอนที่มีสาเหตุจากการใช้ยา
รักษาโรคจะหายไปเมื่อหยุดใช้ยา และก่อนหยุดใช้ยาใด ๆ ผู้ป่วยต้องปรึกษาแพทย์ก่อน 

การวินิจฉัยอาการหลอน แพทย์จะวินิจฉัยจากการถามประวัติอาการและตรวจร่างกาย รวม
ไปถึงอาจตรวจเพ่ิมเติม ได้แก่ ตรวจเลือดหรือตรวจปัสสาวะ และรวมไปถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 
หรือการตรวจอีอีจี (Electroencephalogram: EEG) เพ่ือหาความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมอง ซึ่ง
มักพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก นอกจากนั้น ในบางรายที่แพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยอาจเป็นเนื้องอกใน
สมองหรือมีปัญหาของเส้นเลือดในสมอง แพทย์จะให้ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอมอาร์ไอ 
(Magnetic Resonance Imaging: MRI) ซึ่งช่วยให้แพทย์ตรวจสอบภาพของโครงสร้างภายในสมอง
ได ้

นอกจากนั้น หากพบว่าคนที่รู้จักหรือใกล้ชิดมีอาการหลอน ไม่ควรปล่อยไว้เพียงล าพัง เพราะ
อาการหลอนอาจกระตุ้นให้เกิดความกลัวและหวาดระแวง ซึ่งท าให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
ได้ ดังนั้น ควรเฝ้าดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอก่อนที่จะพาไปพบแพทย์  โดยผู้ที่คอยเฝ้าดูแลจะสามารถช่วย
อธิบายเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยให้แพทย์ทราบได้ 

 
2.1.9.3 การรักษาอาการหลอน 

การรักษาอาการหลอน จะขึ้นอยู่กับสาเหตุ ตัวอย่างเช่น 
1.การรักษาด้วยยา เช่น หากอาการหลอนเกิดขึ้นจากอาการถอนสุราที่รุนแรง แพทย์อาจให้

ใช้ยาเพ่ือชะลอระบบประสาท หรือการใช้ยารักษาโรคทางจิตและหรือโรคทางสมอง เช่น โรคอัลไซ
เมอร์ รวมไปถึงให้ใช้ยาต้านชัก (Antiseizure) เพ่ือรักษาโรคลมชัก และใช้ยาทริปแทน (Triptans) 
หรือยาเบต้า บล็อกเกอร์ (Beta Blocker) ส าหรับผู้ที่เป็นไมเกรน 

2.ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น เช่น จอตาเสื่อม ต้อกระจก หรือต้อหิน ควรได้รับการ
รักษาโดยแพทย์ หรือผู้ป่วยที่มีเนื้องอกอาจได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือผ่าตัด 

3.การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคแก่ผู้ป่วย ให้ค าแนะน าใน
การใช้ชีวิตประจ าวันรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไป ขึ้นกับตัวผู้ป่วยและ
ลักษณะของโรค โดยจะช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมอาการและเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคได้ 

ภาวะแทรกซ้อนของอาการหลอน อาการหลอนอาจกระตุ้นให้เกิดความกลัวหรืออาการ
หวาดระแวงได้ ซึ่งท าให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมหรือการกระท าที่อาจเกิดอันตรายได้  นอกจากนั้น หากมี

https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81
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สาเหตุมาจากโรคจิตเภท (Schizophrenia) ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อย อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ดังนี้ 

- ฆ่าตัวตาย 

- ท าร้ายตัวเอง 
- เป็นโรควิตกกังวลและโรคย้ าคิดย้ าท า 
- มีภาวะซึมเศร้า 
- ติดสุรา สารเสพติด หรือยาสูบ 
- ไม่สามารถท างานหรือเรียนหนังสือได้ตามปกติ 
- เกิดปัญหาทางด้านการเงินและด้านกฎหมาย และอาจกลายเป็นคนเร่ร่อน 
- แยกตัวออกจากสังคม 
- มีปัญหาทางด้านสุขภาพ 
- ถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกง 
- มีพฤติกรรมก้าวร้าว 

 

2.1.9.4 การป้องกันอาการหลอน 

การป้องกันหรือดูแลตนเองส าหรับผู้ที่มีอาการหลอน จะขึ้นอยู่กับสาเหตุ ตัวอย่างเช่น 
 - หากผู้ป่วยมีอาการหลอนจากการนอนหลับไม่เพียงพอ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ปริมาณมาก ผู้ป่วยควรปรับพฤติกรรมดังกล่าว เพ่ือไม่ให้อาการแย่ลง 
 - หากอาการหลอนมีสาเหตุจากความป่วยทางจิต เช่น โรคจิตเภท (Schizophrenia) ซึ่งไม่
สามารถป้องกันได้ แต่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยให้ควบคุมอาการได้ก่อนเกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ที่ส าคัญอาจท าให้อาการดีข้ึนได้ในระยะยาว นอกจากนั้น การปฏิบัติตาม
แผนการรักษาตามที่แพทย์แนะน าจะป้องกันการเกิดซ้ าของอาการรวมทั้งช่วยให้อาการไม่แย่ลง10 
 

 

                                                           

10 เว็บไซท์พบแพทย์  |  ข้อมูลสุขภาพที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้เรื่องอาการหลอน 
https://www.pobpad.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99 

 

https://www.pobpad.com/
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2.10.แอลเอสดี (LSD) 

แอลเอสดี (อังกฤษ: Lysergic acid diethylamide - LSD) อาจเรียกว่า แอซิด เป็นสารเสพ
ติดที่สกัดได้จากเชื้อราที่อยู่บนข้าวไรย์ เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรงที่สุด ผู้เสพนิยม
เรียกว่า กระดาษเมา กระดาษมหัศจรรย์ หรือ สแตมป์มรณะ 

ในตอนแรกอาร์เธอร์ สตอลล์ นักวิจัยของบริษัทแซนดอสได้ท าการแยกสารชนิดหนึ่งออกมา
จากเชื้อราบนเมล็ดข้าวไรย์ และได้เรียกสารชนิดนี้ว่า "กรดไลเซอร์จิก" (Lysergic acid) และเพ่ือน
ร่วมงานชื่ออัลเบิร์ตฮอฟมานน์ได้ท าการสังเคราะห์ลักษณะโมเลกุลของกรดไลเซอร์จิกขึ้นมาโดยไม่
ต้องใช้เชื้อราในปี ค.ศ. 1938 และได้เรียกว่า "แอลเอสดี" (LSD) ซึ่งรู้จักกันไปท่ัวในวงการยาเสพติด 
หลังจากค้นพบแล้ว ยังไม่ทราบว่าแอลเอสดีนั้นมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร และเสพแอลเอสดีมาเรื่อย 
ๆ จนวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1943 ฮอฟมานน์ก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและตาลาย แสงแดดเจิดจ้า
ขึ้นกว่าปกติ มีประกายสีต่าง ๆ หลังจากนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอย่างประหลาด อีก
สามวันต่อมา เขาได้ทดลองกินแอลเอสดี 0.25 ไมโครแกรมใน 45 นาทีให้หลัง ยาก็เริ่มออกฤทธิ์ ท า
ให้เกิดอาการประสาทหลอน 

ต่อมา นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ท าการค้นคว้าเกี่ยวกับสารแอลเอสดี เพ่ือที่ใช้ท าเป็นยาในการ
รักษาอาการโรคจิตในอนาคต 

 

 

ภาพที่ 1 ข้าวไรย์ 
เข้าถึงเมื่อ 18/05/2563 

ที่มาhttps://www.unlockmen.com/this-is-lsd/ 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AA
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95_%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ในช่วงปี ค.ศ. 1960 สตาลิสลาฟ กรอฟ ซึ่งท างานวิจัยเกี่ยวกับยาหลอนประสาทและจิตเวช
ได้พยายามท าการวิจัยเกี่ยวกับจิตบ าบัด โดยการใช้สารแอลเอสดี โดยเป็นการใช้สารแอลเอสดีเข้าถึง
สภาวะเหนือธรรมดาของจิตส านึกและได้ออกหนังสือเกี่ยวกับการท าวิจัยของเขาออกมาชื่อ LSD 
Psychotherapy แต่ต่อมาได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามใช้ยาหลอนประสาท ท าให้กรอฟ
ต้องล้มเลิกโครงการวิจัยนี้ไป 

ในปี ค.ศ. 1960 ทิโมที แลรี นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทดลองเสพสารแอลเอ
สดีและเสนอผลการเสพสารแอลเอสดีไว้ดังนี้ 

-ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขทันที 
- มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและศิลปะ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนและการท างาน 
 - เพ่ิมความไวของประสาทการรับรู้ 
ในระยะแรกได้มีการใช้สารนี้ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้เสพในสมัยนั้นอายุมากกว่าใน

ปัจจุบัน โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 21 ปี ต่อมาได้มีการเสพกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาซื้อง่ายเพราะ
มีขายกันทั่วไป และยังหลบเบี่ยงเจ้าหน้าที่ได้ง่าย กลุ่มผู้เสพที่ส าคัญคือ นักดนตรี พวกฮิปปี้และบุปผา
ชน (flower children) ได้มีงานรื่นเริงฉลองการเสพแอลเอสดีอย่างเอิกเกริกและยิ่งใหญ่ เช่น งาน
ฉลองฤดูร้อนแห่งความรัก (summer love) ที่เมืองซานฟรานซิสโก ในเวลาต่อมาสารแอลเอสดีได้
แพร่ระบาดเข้าไปในกลุ่มวัยรุ่น และในทุกกลุ่มชนชั้นโดยเฉพาะชนชั้นกลางและร่ ารวย เด็กวัยรุ่นใน
กลุ่มเสพประท้วงรัฐบาลในการท าสงครามกับเวียดนาม ขอเพ่ิมสิทธิมนุษยชนและอิสระในการพูดและ
แสดงความคิดเห็น ในระยะหลัง ๆ ผู้เสพแอลเอสดีได้ใช้สารเสพติดชนิดอ่ืนร่วมด้วย เช่น  กัญชา แอม
เฟตามีนหรือเฮโรอีน  ท าให้การเสพสารนี้กลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ส าคัญ ร่วมกับปัญหา
เศรษฐกิจ และปัญหาเกี่ยวกับสงครามในเวียดนาม จึงได้มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดครั้งยิ่งใหญ่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีการตั้งองค์กรเรียกสถาบันการศึกษาเรื่องยาเสพติดแห่งชาติ 
 
ลักษณะท่ัวไป 

แอลเอสดีเป็นสารกึ่งสังเคราะห์ที่ไม่พบในธรรมชาติ สกัดได้จากกรดไลเซอจิกที่มีในเชื้อราที่
อยู่บนเมล็ดข้าวไรย์ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส มักจะเสพด้วยการรับประทาน มี
หลากหลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ดกลมแบน แคปซูล แผ่นเจล ของเหลวบรรจุแก้ว มีความรุนแรงในการ
ออกฤทธิ์ต่อสมองสูง คือใช้ในปริมาณแค่ 25 ไมโครกรัม (25/1 ล้านส่วนของกรัม) ส่วนใหญ่ที่พบจะ
น าเอาแอลเอสดีไปหยอดบนแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ เรียกว่า Blotter paper 
ที่มีลวดลายและสีสันต่าง ๆ แล้วแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นเล็ก ๆ คล้ายแสตมป์ นิยมเรียกกันในหมู่ผู้เสพว่า 

https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9F_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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กระดาษเมา หรือ แสตมป์เมา ยาเสพติดชนิดนี้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เสพเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า
สะดวกต่อการพกพา หรือหลบซ่อนเจ้าหน้าที่ 
 

 

ภาพที่ 2 ภาพ LSD ในรูปแบบของแผนแสตมป์ 
เข้าถึงเมื่อ 18/05/2563 

ที่มาhttps://www.unlockmen.com/this-is-lsd/ 
อาการ 

แอลเอสดีเป็นยาเสพติดประเภทหลอนประสาทที่มีผลต่ออารมณ์และจิตใจรุนแรงที่สุด มีผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง เช่น 

1. มีอารมณ์ร่าเริง สนุกสนาน 
2. อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว เดี๋ยวหัวเราะ เดี๋ยวร้องไห้ 
3. อาจเกิดความกลัวอย่างรุนแรง เช่นกลัววิกลจริต กลัวตาย 
4. เห็นภาพคมชัดผิดปกติ เช่น มีสีสันมากกว่าธรรมดา หรือเป็นประกายสวยงาม 
5. ได้ยินเสียงแต่เห็นเป็นภาพแทน เช่น ได้ยินเสียงดนตรีแต่เห็นเป็นโน้ตดนตรีแทน 
6. ภาพหลอนที่เห็นมักมีรูปทรงเรขาคณิต 
7. หัวใจเต้นเร็ว มีไข้ และความดันโลหิตสูง 
8. หวนนึกถึงอดีตที่เลวร้าย  
9. รู้สึกสับสน กระวนกระวาย สูญเสียการควบคุม 

ยาเสพติดชนิดนี้ มีการเสพติดทางจิตใจเท่านั้น ไม่มีการเสพติดทางร่างกาย และไม่มีอาการ
ขาดยาทางร่างกาย และอาการของผู้เสพจะไม่แสดงออกตามร่างกายภายนอก อนึ่งอาการดังกล่าว
อาจปรากฏให้เห็นซ้ าอีกได้แม้ไม่ได้เสพสารแล้ว โดยจะปรากฏเป็นพัก ๆ และอาจท าให้เกิดขึ้นได้เอง 
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เช่น โดยการนึกคิดหรือถูกกระตุ้นโดยเข้าไปอยู่ในที่มืดและอาจมีอาการอยู่นานเป็นเวลาหลายเดือน
หรือหลายปี เรียกลักษณะเช่นนี้ว่า "ปรากฏการณ์ซ้ า" (flashback)11 

อันตราย 

1. อาจเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เนื่องจากผู้เสพคิดว่าตนเอง "บิน" ได้ จึงกระโดดลงมาจากตึกสูงจน 
เสียชีวิต 

2. อาจได้รับบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน เนื่องจากผู้เสพสูญเสียการควบคุมจิตใจ 

อาการพิษ 

1. อาจจะเป็นโรคจิต โดยเฉพาะผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจอยู่ก่อน 
2. อาการ flashback ที่มีเป็นเวลานาน จะท าให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ใจอย่างหนัก 

โทษ 

1. ผู้เสพอาจเห็นภาพลวงตา 
2. หูแว่ว 
3. อาจมีอาการทางจิตประสาทอย่างรุนแรง 
4. เกิดอาการกลัวภาพหลอน (Bad Trip) 
5. ผู้เสพจะมีความดันโลหิตสูงผิดปกติ 
6. อุณหภูมิในร่างกายสูงเหมือนคนเป็นไข้ 
7. หายใจไม่สม่ าเสมอ เดี๋ยวเร็ว เดี๋ยวช้า 
8. เกิดอาการจิตตก ท าร้ายตนเอง 
9. คิดถึงอดีตที่เลวร้าย 

 

 

 

                                                           
11 แอลเอสดี LSD https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8% AD% 

E0%B 8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5 
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ภาพที่ 3 ภาพสวนดอกไม้จากมุมมองของคนเสพ LSD 

เข้าถึงเมื่อ 18/05/2563 ที่มา: https://youtu.be/9UtbCY98Gn8 
การทดลองจากปี 1950 ให้ศิลปินเสพ LSD เพ่ือวาดภาพเดิมถึง 9 ครั้ง 

โดย ศาสตราจารย์ Oscar Janiger จากมหาวิทยาลัย California-Irvine 

 

 ในช่วงปี 1950 รัฐบาลสหรัฐได้ท าการทดลองเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อประสาทอย่าง
รุนแรง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทดลองเกี่ยวกับยา LSDในการทดลองดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์จะ
ท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ยา LSD โดยพวกเขาได้ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเสพยาตัวดังกล่าวเข้า
ไปและหลังจากนั้นจะคอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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 ศาสตราจารย์ Oscar Janiger จากมหาวิทยาลัย California-Irvine ได้ท าการทดลองยา 
LSD กับศิลปิน โดยเขาให้ศิลปินเสพยาเข้าไปแล้วท าการวาดภาพเดิมซ้ าๆ กัน 9 ภาพ ซึ่งภาพที่คุณจะ
ได้เห็นต่อไปนี้คือภาพวาดของศิลปินหลังจากท่ีเขาได้ใช้ยาแล้ว 

 

ภาพที่ 3 ก.: ภาพวาดเมื่อ 20 นาทีหลังจากการเสพ LSD ปริมาณ 50 ไมโครกรัม 
ศิลปินเริ่มจับดินสอขึ้นมาและวาดภาพ ยายังไม่ออกฤทธิ์ ทุกอย่างยังคงปกติ 
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ภาพที่ 3 ข.: ภาพวาด เมื่อ1 ชั่วโมง 15 นาทีหลังจากเสพยาครั้งแรก และหลังจากนั้น 20 นาทีเพ่ิมยา
อีก 50 ไมโคกรัม (รวม 100 ไมโคกรัม)ศิลปินเริ่มมีอาการร่าเริง “ผมเริ่มเห็นทุกอย่างชัดขึ้น และชัด
ขึ้นเรื่อยๆ ผมเริ่มควบคุมดินสอไม่ได้ แต่ยังคงพยายามวาดภาพออกมา” เขากล่าว 

ภาพที3่ ค.: ภาพวาด เมื่อ2 ชั่วโมง 32 นาทีหลังจากใช้ยาศิลปินเริ่มที่จะขย ากระดาษ “ผมพยายามจะ

วาดรูปอ่ืน รูปต้นแบบยังคงเป็นอนัเดิม แตภ่าพที่ได้ออกมานั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการ ผมพยายามที่จะวาดใหม่อีก
หลายครั้ง” 



  26 

 

ภาพที่ 3 ง. : ภาพวาด เมื่อ 2 ชั่วโมง 35นาที 

หลังจากศิลปินเริ่มวาดภาพได้เร็วขึ้น แต่นั่นไม่ใช่ภาพของรูปต้นแบบ “ผมเริม่วาดเส้นลงไปหนึ่งเส้น

ต่อเนื่องกันโดยไม่หยดุ” หลังจากวาดเสร็จเขาเริ่มหัวเราะออกมา และจากนั้นก็ลงไปนอนกลิ้งบนพื้น 

ภาพที่ 3 จ. : ภาพวาด 4 ชั่วโมง 25 นาทีหลังจากใช้ยา 
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ศิลปินกลับไปนอนพักเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนที่จะกลับมาวาดภาพอีกครั้ง เขาท าท่าทางแปลกๆ 
อย่างเช่นโบกมือไปมาในอากาศ เขากลับมาวาดภาพอีกครั้งแต่คราวนี้ชายหนุ่มใช้ปากกา และสีน้ าใน
การสร้างผลงานของเขา นอกจากนี้เขายังวิ่งไปทั่วห้องในระหว่างที่วาดภาพอีกด้วย 

 

ภาพที่3 ฉ.: ภาพวาด5 ชั่วโมง 45 นาทีหลังจากใช้ยา 
ศิลปินยังคงวิ่งไปทั่วห้อง เขาใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะกลับมาวาดภาพอีกครั้ง เขารู้สึกว่า
ได้รับผลข้างเคียงจากยาอย่างมาก “ผมรู้สึกว่าหัวเข่าก าลังจะหลุด ตอนนี้เป็นเวลาดีที่สุดที่จะวาดรูป 
ดินสอนี่มันจับยากนิดหน่อยนะ (อันที่จริงในตอนนั้นเขาก าลังถือสีเทียนอยู่)” 
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ภาพที่3 ช.: ภาพวาด8 ชั่วโมงหลังจากใช้ยา 
ศิลปินลุกข้ึนมานั่งบนเตียง เขากลับมาวาดภาพเป็นครั้งสุดท้าย ชายหนุ่มเริ่มอ่อนล้าและไม่

อยากที่จะวาด “ผมไม่มีอะไรจะพูดส าหรับการวาดภาพครั้งสุดท้าย มันแย่และไม่น่าตื่นเต้น ตอนนี้ผม
อยากกลับบ้านแล้ว” 
 

2.2.รูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 

2.2.1เทคนิคศิลปะการจัดวาง(Installation art) 

ในงานศิลปะประเภทอิสตอลเลชั่น (ศิลปะจัดวาง) ศิลปินจ านวนไม่น้อยใช้วัสดุและกรรมวิธี
การทางศิลปะ ผสมผสานกันเรียกว่า Mixed Media Installation12 

ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่น คืองานศิลปะที่สามารถสร้างในพ้ืนที่เฉพาะเจาะจง (Site-
Specific Installation) หรือเป็นพ้ืนที่แห่งไหนก็ได้ พ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องถูกสร้างหรือแปรสภาพให้เป็น

                                                           
12 สมพร รอดบุญ, “อันเนื่องมาจาก Mixed Media” ใน สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 53, 140. 
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ส่วนหนึ่งของงานซึ่งมีความหมายแตกต่างไปจากเดิม ศิลปินที่ท างานในแนวนี้จะไม่น าสิ่งต่างๆ มาจัด
วางในพ้ืนที่เพียงเพ่ือความสวยงามหรือความเหมาะสม แต่เป็นการสร้างพ้ืนที่ขึ้นใหม่ตามกรรมวิธี
เทคนิคหรือการใช้สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือใช้ วัสดุส าเร็จรูป งานจิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ 
ประติมากรรมหรืองานวาดเส้น มาสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะตามความคิด อารมณ์ความรู้สึกและ
จินตนาการของศิลปิน ศิลปะในรูปแบบนี้สามารถสร้างกับพ้ืนที่หลากชนิด อาทิเช่น บนผนัง เพดาน 
พ้ืน หรืออาจจะเป็นพ้ืนที่ที่เป็นก้อง มุมหนึ่งมุมใดของตัวอาคาร ผู้ดูสามารถเดินเข้าไปในงานเพ่ือ
สัมผัสกับความคิดของศิลปินหรืออาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานได้ด้วยเช่นกัน13 

ศิลปะอินสตอลเลชั่นเริ่มเป็นที่รู้จังในแวดวงศิลปะของไทย เมื่อครั้งที่ กมล ทัศนาญชลี ศิลปิน
ที่ใช้ชีวิตอยู่ในลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาหลายสิบปี ได้น าผลงานของเขาในช่วง
ระยะเวลาสิบปีในอเมริกา พ.ศ. 2513-2523 มาแสดงเดียว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ 
ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2523...พ้ืนที่ห้องแสดงงานได้ถูกแปรสภาพให้เป็นงานศิลปะใน
ลักษณะ 3 มิติ ผู้ชมสามารถเดินดูได้โดยรอบ แต่เนื่องจากว่างานชิ้นนี้ของกมลเป็นสิ่งที่แปลกและใหม่
เกินไปส าหรับคนไทยในช่วงเวลานั้น รูปแบบของงานดังกล่าวที่ปรากฏ ซึ่งจัดได้ว่า เป็นศิลปะอิสตอล
เลชั่นประเภทหนึ่ง จึงยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าใดนัก14 

ส าหรับในส่วนของศิลปะการมีส่วนร่วมและการต่อต้านได้แสดงออกมาในศิลปะการติดตั้ง 
(installation art) ศิลปะแนวสถานการณ์เทศะศิลปะ (site-specific art) ศิลปะที่ไม่ได้ปรากฏร่างอยู่
ในพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ และแกลเลอรี เป็นต้น ศิลปะในแนวทางนี้ เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น
ในทศวรรษ 1970 จนกระทั่งทศวรรษ 1980 ศิลปะในแนวทางดังกล่าวจึงได้กลายเป็นกระแสที่มีชีวิต
และจิตใจเป็นของตัวเอง15 

                                                           
13 สมพร รอดบุญ, “ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่น (Installation Art)”   ใน สูจิบัตรการ

แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54, ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ 4-28 กันยายน 2551 และ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 26 
ตุลาคม 2551  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 145. 

14 สมพร รอดบุญ, “ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่น (Installation Art)”   ใน สูจิบัตรการ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54, 147. 

15 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, “การรวมศูนย์ศิลปะของการกระจายตัวของศิลปะและ
การเมือง: จากภาวะหลังสมัยใหม่สู่สภาวะสมัยใหม่” ใน ศิลปะกับภาวะสมัยใหม่: ความขัดแย้งและ
ความลักลั่น (กรุงเทพ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2552), 147. 

https://www.blogger.com/editor/static_files/blank_quirks.html#_ftn4
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ศิลปะติดตั้ง (installation art) จึงเป็นเพียงการจับสิ่งแปลกปลอมวางลงไปในพ้ืนที่ของฝูงชน
ทีไ่ม่คุ้นเคยกับผลงานศิลปะ ทั้งนี้ภายใต้ความไม่ชัดเจนและอะไรก็เป็นศิลปะไปเสียหมด ก็ท าให้ผู้คน
กลับรู้สึกคุ้นเคยกับวัสดุข้าวของที่กลับกลายมาเป็นศิลปะ ในโลกของศิลปะ สิ่งที่คุ้นเคยจึงกลายเป็นสิ่ง
ที่ไม่คุ้นเคย ศิลปะในสภาวะสมัยใหม่จึงเป็นกระบวนการของการท าลายความคุ้นเคย 
(defamiliarization) เพราะในที่สุดแล้ว ทั้งผู้คนและศิลปะต่างก็เป็นเพียงสิ่งแปลกปลอมซึ่งกันและ
กัน เมื่อเป็นดังนั้นนั้นวัตถุศิลปะนั้นก็สูญสลายตัวเองไปกับฝูงชน16 

การท างานศิลปะติดตั้ง (installation) อันเป็นศิลปะที่ต้องใช้พ้ืนที่นอกเหนือไปจากสถาบันศิลปะ
เท่านั้น เท่ากับว่า เป็นการประกาศให้เห็นถึงการมีศิลปะแบบใหม่ของศิลปินรุ่นใหม่และชนชั้นใหม่ๆ ที่
เคลื่อนตัวขึ้นมาในโครงสร้างของชนชั้นหลังจากการขยายตัวของระบบการศึกษาที่มีไว้เพ่ือตอบสนอง
แรงงาน นี่ถือได้ว่าเป็นการประกาศอัตลักษณ์แบบใหม่ที่สามารถขยายตัวไปได้ทุกหนแห่ง อัตลักษณ์ท่ี
สามารถจะดึงสรรพสิ่งต่างๆ ให้เข้ามารวมตัวเป็นศิลปะ17 

2.3แนวทางของศิลปกรรม 

ภาพที่ 4 ศิลปินสื่อผสม Tony Oursler  
เข้าถึงเมื่อ 15/08/2562 

ที่มา: http://galeriemitterrand.com/en/artistes/oeuvres/3421/tony-oursler#oeuv- 

                                                           
16 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, “การรวมศูนย์ศิลปะของการกระจายตัวของศิลปะและการเมือง: จาก

ภาวะหลังสมัยใหม่สู่สภาวะสมัยใหม่” ใน ศิลปะกับภาวะสมัยใหม่: ความขัดแย้งและความลัก
ลั่น (กรุงเทพ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2552), 153. 

17 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, “การรวมศูนย์ศิลปะของการกระจายตัวของศิลปะและ
การเมือง: จากภาวะหลังสมัยใหม่สู่สภาวะสมัยใหม่” ใน ศิลปะกับภาวะสมัยใหม่: ความขัดแย้งและ
ความลักลั่น (กรุงเทพ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2552), 166-167 
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2.3.1 Tony Oursler  

 Tony Oursler ศิลปินผู้บุกเบิกด้านวิดีโออาร์ตในช่วงตน้ ทศวรรษ 1980 ในนิวยอร์ก เป็น
ศิลปินที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในด้านการใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล ผลงานส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
รูปแบบของการจดัวางอยู่ภายในห้องมืด ยกตัวอย่างผลงานเช่น ผลงานที่นา หุ่นตุ๊กตากับ วิดีโอที่เป็น
ใบหน้าของศิลปินเองฉายลงบนหุ่นตุ๊กตา รู้สึกมีชีวิต การเล่นหูเล่นตาเพ่ือตอบสนองกบัคนดูการ
พัฒนาระบบมัลติมีเดีย พัฒนาภาพ เสียง เริ่มนา วัตถุสิ่งของต่างๆ ใกล้ตัวศิลปินมาท างาน รวมกับ
รูปทรงประติมากรรมที่แปรเปลี่ยน ลักษณะรูปทรงเป็นไปตามรูปแบบวิดีโอ ตลอดจนการน าเสนอผ่าน
ต้นไม้ อาคาร หมอกควัน โดยใช้เป็นจอฉายสื่อวิดีโอ ที่มีเรื่องราว การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง
กระตุ้นอารมณ์ต่อคนดูลักษณะการน าเสนอทา ให้รู้สึกว่าวัตถุเป็นสิ่งของมีชีวิต การแสดงแสง สี เสียง
มีความลื่นไหล ลงตัวทั้งรูปแบบและเทคนิค การสร้างบรรยากาศในความมืด บรรยากาศที่ดูหลอก
หลอน ตื่นเต้น และให้ความรู้สึกท่ีสะเทือนอารมณ์ได้  

 Tony Oursler จึงเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งผลงานศิลปินมีความ
น่าสนใจในเรื่องของการน า สื่อวิดีโอมาท างานร่วมกับรูปทรงวัตถุให้ความรู้สึกสนุก ลวดลาย ความ
เคลื่อนไหวที่เกิดจากแสง สี เป็นจุดเริ่มต้นของข้าพเจ้าเกิดความสนใจด้านเทคนิควิดีโอ และประทับใจ 
สามารถน ากลวิธีมาผสมผสานกับรูปแบบของงานข้าพเจ้า ท าให้ผลงานศิลปะเกิดความคลี่คลายมาก
ขึ้น และพัฒนาผลงานได้อย่างเหมาะสมตามแนวความคิด สามารถส่งผลต่อด้านอารมณ์ของผู้ชมได้ 

 Tony Oursler เป็นศิลปินด้านมัลติมีเดียและการติดตั้งในอเมริกา เขาจบปริญญาตรีสาขา
ศิลปกรรมที่สถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนียบาเลนเซียแคลิฟอร์เนียในปี 2522 ศิลปะของเขาครอบคลุมสื่อ
หลากหลายที่ท างานร่วมกับวิดีโอประติมากรรมการติดตั้งการแสดงและการวาดภาพ ปัจจุบันศิลปิน
อาศัยและท างานอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ เขาแต่งงานกับจิตรกร18 

                                                           
18 Tony Oursler ศิลปินผู้บุกเบิกด้านวิดีโออาร์ตเข้าถึงได้จาก 

http://galeriemitterrand.com/en/artistes/oeuvres/3421/tony-oursler#oeuv-4 
 



  32 

 

          ภาพที่ 5 ผลงานของศิลปิน Tony Oursler 
ชื่อผลงาน R\os/e, 2017 
วัสดุ อุปกรณ์ Glass, led screen, audio, video, steel, acrylic, resin, led light and 
computer 
ขนาด 200 x 39 / Head 35ø cm 
TON003 
เข้าถึงเมื่อ 15/08/2562 
ที่มา: http://galeriemitterrand.com/en/artistes/oeuvres/3421/tony-
oursler#oeuv-4 
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ภาพที่ 6 ชื่อผลงาน ,ปีที่สร้าง Sound Digressions: Spectrum, 2017 
เทคนิค Videoprojector, amplifier, audio player, screen 
ขนาด  Variable dimensions 
เข้าถึงเมื่อ 15/08/2562 
ที่มา: http://galeriemitterrand.com/en/artistes/oeuvres/3421/tony-oursler#oeuv-4 
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2.3.2 Matt Clark 

 

ภาพที่ 7 ศิลปินศิลปะการจัดวาง Matt Clark ผู้ก่อตั้ง United Visual Artists (UVA)  
เข้าถึงเมื่อ 20/09/2562 

ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/United_Visual_Artists#/media/File:Matt_Clark.jpg 

United Visual Artists (UVA) คือสถานที่ฝึกฝนศิลปะในลอนดอนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2546 
โดย แมต คลาร์ก (Matt Clark) ศิลปินชาวอังกฤษ (1974) UVA ได้สร้างงานที่หลากหลายและรวม
เทคโนโลยีใหม่เข้ากับสื่อดั้งเดิมเช่นการวาดรูป งานประติมากรรม งานแสดงและการติดตั้งเฉพาะ
สถานที่ การปฏิบัติดังกล่าวมีวิธีการแบบเปิดและมีท างานร่วมกัน ในขณะที่คลาร์กเป็นผู้น าทีม UVA 
โดยค าว่า "ศิลปิน"ของคลาร์กนั้นหมายถึงผู้คนมากมายที่มีส่วนร่วมในงานของคลาร์ก 
การวาดภาพจากแหล่งต่าง ๆ ตั้งแต่ปรัชญาโบราณไปจนถึงวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีการปฏิบัติส ารวจ
กรอบวัฒนธรรมและปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ก าหนดความรู้ความเข้าใจของเราสร้างเครื่องมือที่
จัดการการรับรู้ของเราและเปิดเผยสัมพันธภาพของประสบการณ์ของเรา แทนที่จะเป็นวัตถุ งานของ 
UVA นั้นเป็นที่เข้าใจกันดีกว่าว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาซึ่งเป็นงานที่โชว์แสงเสียงและการ
เคลื่อนไหวแผ่ออกไป 

UVA ได้รับการยอมรับจากสถาบันในต่างประเทศรวมถึง Barbican Curve Gallery, 
London, England; Manchester International Festival, แ ม น เ ช ส เ ต อ ร์ , อั ง ก ฤ ษ ; 
ราชบัณฑิตยสถานแห่งศิลปะลอนดอนอังกฤษ ; Serpentine Gallery, ลอนดอน , อังกฤษ; The 
Wellcome Trust, ลอนดอน , อังกฤษ ; Towner Gallery, East Sussex, England; พิ พิธภัณฑ์ 
Victoria & Albert, ลอนดอน, อังกฤษ; YCAM, โตเกียว, ญี่ปุ่นและอ่ืน ๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการ
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แบบกลุ่มก่อนหน้า เช่น Blain | Southern ลอนดอน , อังกฤษ; Riflemaker ลอนดอน, อังกฤษ; 
Bryce Wolkowitz, New York; พิพิธภัณฑ์ศิลปะกรุงโซล , โซล, เกาหลี; และ Power Station of 
Artเซี่ยงไฮ้, จีน 

UVA ได้ร่วมมือกับศิลปินรวมถึงนักออกแบบท่าเต้น Benjamin Millepied และ Paris 
Opéra Ballet ผู้สร้างภาพยนตร์ Adam Curtis และนักดนตรี Massive Attack, Battles และ 
James Blake ล่าสุด UVA ร่วมมือกับ Christopher Bailey ส าหรับการแสดงแฟชั่นฤดูใบไม้ร่วง / 
ฤดูหนาว 2018 ที่ Burberry 19 

 

 
 ภาพที่ 8 ภาพผลงานจาก Designer: United Visual Artists 
เข้าถึงเมื่อ 20/09/2562 
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/United_Visual_Artists#/media/File:Matt_Clark.jpg 

 

 

                                                           

19 ศิลปินศิลปะการจัดวางMatt Clark ผู้ก่อตั้ง United Visual Artists (UVA) เข้าถึงได้จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Visual_Artists#/media/File:Matt_Clark.jpg 
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ภาพที่ 9 ภาพผลงานจาก Designer: United Visual Artists 
เข้าถึงเมื่อ 20/09/2562 

ที่มาhttps://en.wikipedia.org/wiki/United_Visual_Artists#/ 
media/File:Matt_Clark.jpg 

ภาพที่ 10 ภาพผลงานจาก Designer: United Visual Artists 
Score: Scanner Client: The Creators Project 
Location: New York City (2011) and San Francisco (2012) 
Additional Audio Programming: Henrik Ekeus and Dave Meckin 

เข้าถึงเมื่อ 5/05/2563 
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/United_Visual_Artists# /media/File: Matt_ 
Clark.jpg 
 

http://www.thecreatorsproject.com/
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2.3.3 Nam June Paik 

 เป็นศิลปินเกาหลีอเมริกัน เขาท างานกับสื่อหลากหลายประเภทและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้
ก่อตั้งวิดีโออาร์ต เขาให้เครดิตกับการใช้งานครั้งแรกของค าว่า "ซูเปอร์ไฮเวย์อิเล็กทรอนิกส์" เพ่ือ
อธิบายอนาคตของการสื่อสารโทรคมนาคม  

 
ภาพที่ 11 Nam June Paik  
เข้าถึงเมื่อ 20/09/2562 ที่มาhttps://www.wikiart.org/en/nam-june-paik/all-
works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry 
เกิดเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2475, Gyeongseong 
เสียชีวิตเม่ือ: 29 มกราคม 2549, ไมอาม,ี ฟลอริดา, อเมริกา 
ก าลังจัดแสดง: Smithsonian American Art Museum, เพ่ิมเติม 
ยุค: Neo-Dada, ศิลปะสมัยใหม่, ฟลักซัส 
คู่สมรส: Shigeko Kubota (สมรส พ.ศ. 2508–พ.ศ. 2549) 
ภาพยนตร์: Back To Fucking Cambridge, The Misfits - 30 Years of Fluxus, Digital 
Experiments At Bell Labs 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8C+gyeongseong&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlT4gIx85LSk-NztMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVp0HO2Y-2LHxwY6FCg92dDzYsePBjnaFBztbHuyY92BHy4OdPQrplan5eenFIGIHKyMAx1jW4WMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoATAcegQICxAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=nam+june+paik+%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSnTks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE1ZxGqRl5irkFWal6pQkJiZrfBgZ8ODHase7Nj6YMeiBzu6wIzlD3ZsebBjKlhq4YMd2x_s7HiwYy0AA2aHimkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQ6BMoADAdegQIDRAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlT4gAx04zKDLTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxCj3Y2fJgx8IHOxsf7FgLYuzYuoOVEQDzJs_UUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoATAdegQIDRAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=nam+june+paik+%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSnTUslOttIvyywuTcyJTywqQWJmFpdY5efFl2Wmli9iNcpLzFXIKs1LVShIzMxWeLCj8cGOzQ92LH2wY-ODHe0PdnSAGVMe7ASKrwIxdrQDAFQbzrJoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQ6BMoADAeegQIDxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8C+smithsonian+american+art+museum&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlTAjNN0szKMrRUspOt9Msyi0sTc-ITi0qQmJnFJVb5efFlmanli1gdHuyY-WDHxgc7Fio82NHxYMeOBzvaFR7sbHmwY96DHS0PdvYoFOdmlmQU5-dlJuYpJOamFmUmgxhFJQq5pcWppbk7WBkBMaI_XIQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoATAeegQIDxAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=nam+june+paik+%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSnTUslOttIvyywuTcyJTywqQWJmFpdY5efFl2Wmli9iNcpLzFXIKs1LVShIzMxWeLCj8cGOzQ92LH2wY-ODHe0PdnSAGVMe7ASKrwIxdrQDAFQbzrJoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQ44YBKAIwHnoECA8QBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=nam+june+paik+%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSnT0s9OttIvyywuTcyJTywqQWJmFpdYFaQWZeanxCdVggTK84uyixexiucl5ipklealKhQkZmYrPNix6MGOHQ92tAAArQJGAVgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQ6BMoADAfegQIEBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=neo+dada&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlTAjNNLM0sTLT0s5Ot9Msyi0sTc-ITi0qQmJnFJVYFqUWZ-SnxSZUggfL8ouziRawcean5CimJKYk7WBkBEvVbLlcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoATAfegQIEBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlTgjBNi8wMtfSzk630yzKLSxNz4hOLSpCYmcUlVgWpRZn5KfFJlSCB8vyi7OJFrOoPdqx4sGPLgx1LH-yY_WDHhgc7Vj3YsfDBjo0Pdix6sLP5wY7VIO7Ojh2sjAATC297dgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoAjAfegQIEBAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlT4gAxc8pSLLT0s5Ot9Msyi0sTc-ITi0qQmJnFJVYFqUWZ-SnxSZUggfL8ouziRayiD3bMf7Bj6YMdGx_saHywoxvMWLWDlREARvSNT2MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoAzAfegQIEBAF
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=nam+june+paik+%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSnTkshOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWxQX5pcWpi1iV8xJzFbJK81IVChIzsxUe7Gh5sGPng50dD3aserBj4YMdi4EMAHgThltNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQ6BMoADAgegQIDhAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8C+shigeko+kubota&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlTAjMt4g0zDLUkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVxQX5pceoiVv0HO2Y-2LHxwY6FCg92dDzYsePBjnaFBztbHuyY92BHy4OdPQrFGZnpqdn5CtmlSfkliTtYGQFRogJjZwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoATAgegQIDhAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=nam+june+paik+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSnTkshOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWufllmanFi1jV8hJzFbJK81IVChIzsxUe7FjwYMemBzvmPdix6MGOmQ92TH2wY_GDnT0A6VYOKlAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQ6BMoADAhegQIBxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8C+back+to+fucking+cambridge&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlT4gIx0yuTMwqytSSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVW5-WWZq8SJWqwc7Zj7YsfHBjoUKD3Z0PNix48GOdoUHO1se7Jj3YEfLg509CkmJydkKJfkKaaXJ2Zl56QrJiblJRZkp6ak7WBkB0TitVXMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoATAhegQIBxAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8C+the+misfits+-+30+years+of+fluxus&stick=H4sIAAAAAAAAAAF9AIL_CA4SCS9tLzAxMzVsdiINL2cvMTFid3B5ejl6ZyoYa2M6L3Blb3BsZS9wZXJzb246bW92aWVzogVB4LiZ4Lix4LihIOC4iOC4uOC4hyDguYTguJ7guITguYwgdGhlIG1pc2ZpdHMgLSAzMCB5ZWFycyBvZiBmbHV4dXO4BQGiJP-jfQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoAjAhegQIBxAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8C+digital+experiments+at+bell+labs&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlT4tVP1zc0TDLPKC5Pz6vSkshOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWufllmanFi1gdH-yY-WDHxgc7Fio82NHxYMeOBzvaFR7sbHmwY96DHS0PdvYopGSmZ5Yk5iikVgC1Zuam5pUUKySWKCSl5uQo5CQmFe9gZQQAhZ_y0X0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoAzAhegQIBxAF
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8C+digital+experiments+at+bell+labs&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlT4tVP1zc0TDLPKC5Pz6vSkshOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWufllmanFi1gdH-yY-WDHxgc7Fio82NHxYMeOBzvaFR7sbHmwY96DHS0PdvYopGSmZ5Yk5iikVgC1Zuam5pUUKySWKCSl5uQo5CQmFe9gZQQAhZ_y0X0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoAzAhegQIBxAF
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รางวัลที่ได้รับ: Ho-Am Prize in the Arts, Guggenheim Fellowship for Creative Arts, 
US&Canada, Kyoto Prize in Arts and Philosophy 
ภาพที่ 12 :ชื่อผลงาน More Log in Less Logging 
ศิลปิน Nam June Paik 
ปีที่สร้าง  1993 
รูปแบบงานศิลปะ Neo-Dada 
เทคนิค  installation 
เข้าถึงเมื่อ 26/09/2562 
ที่มาhttps://www.wikiart.org/en/nam-june-paik/all-works#!#filterName:all-paintings-
chronologically,resultType:masonry 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=nam+june+paik+%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSnTks1OttJPLE8sSoGQ8eWZeXmpRVZgTvEiVuu8xFyFrNK8VIWCxMxshQc7Fj_YsenBjvYHO5Y_2LHxwY6lD3ZMf7Bj64OdHQ92tjzYMeXBzk6wGqDULACWzn9kagAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQ6BMoADAiegQIChAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8C+ho-am+prize+in+the+arts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlTAjONLA2ySrRks5Ot9BPLE4tSIGR8eWZeXmqRFZhTvIjV4sGOmQ92bHywY6HCgx0dD3bseLCjXeHBzpYHO-Y92NHyYGePQka-bmKuQkFRZlWqQmaeQklGqkJiUUnxDlZGAEcqzCN1AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoATAiegQIChAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=US+%26+Canada+Creative+Arts+Fellowship&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlT4gIxKwuzck0ytGSzk630E8sTi1IgZHx5Zl5eapEVmFO8iFUlNFhBTcE5MS8xJVHBuSg1sSSzLFXBsaikWMEtNScnv7w4I7NgBysjAJHdp6ZiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoAjAiegQIChAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=US+%26+Canada+Creative+Arts+Fellowship&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlT4gIxKwuzck0ytGSzk630E8sTi1IgZHx5Zl5eapEVmFO8iFUlNFhBTcE5MS8xJVHBuSg1sSSzLFXBsaikWMEtNScnv7w4I7NgBysjAJHdp6ZiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoAjAiegQIChAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_thTH789TH789&sxsrf=ALeKk00BhUrlnXs326POWQO20ZDVHuxcaQ:1591291449666&q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87+%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8C+kyoto+prize+in+arts+and+philosophy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQ2zSlT4gIxs6qKDIqMtGSzk630E8sTi1IgZHx5Zl5eapEVmFO8iNX5wY6ZD3ZsfLBjocKDHR0Pdux4sKNd4cHOlgc75j3Y0fJgZ49CdmV-Sb5CQVFmVapCZp5CYlFJsUJiXopCQUZmTn5xfkFG5Q5WRgBLuPS7gQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOoN3M1ujpAhVS_XMBHQfhBOcQmxMoAzAiegQIChAF
https://www.wikiart.org/en/nam-june-paik
https://www.wikiart.org/en/paintings-by-style/neo-dada
https://www.wikiart.org/en/paintings-by-genre/installation


  39 

 

 ภาพที่ 13 ภาพผลงานของศิลปิน Nam June Paik 
จัดแสดงเมื่อ 15 ตุลาคม  2014 เข้าถึงเมื่อ 26/09/2562 
ที่มาhttps://www.wikiart.org/en/nam-june-paik/all-works#!#filterName:all-paintings-
chronologically,resultType:masonry 
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานชื่อ Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii 
ศิลปิน :Nam June Paikปีที่สร้าง : 1996  รูปแบบงานศิลปะ :Neo-Dadaเทคนิค: installation 
เข้าถึงเมื่อ 26/09/2562 
ที่มาhttps://www.wikiart.org/en/nam-june-paik/all-works#!#filterName:all-paintings-
chronologically,resultType:masonry 
 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.wikiart.org/en/nam-june-paik
https://www.wikiart.org/en/paintings-by-style/neo-dada
https://www.wikiart.org/en/paintings-by-genre/installation
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2.3.4 Wes Wilson  

 
ภาพที่ 15 ศิลปินภาพประกอบWes Wilson 
เข้าถึงเมื่อ 15/08/2562 
ที่มา https://www.rollingstone.com/music/music-news/wes-wilson-psychedelic-poster-
artist-dead-obituary-945946/ 

 
Wes Wilson ผู้ออกแบบโปสเตอร์ชื่อดัง ซึ่งสร้างสรรค์งานภาพประกอบและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ที่ท าให้เกิดอารมณ์เคลิบเคลิ้มซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องโปสเตอร์วงดนตรีร็อค ศิลปินใช้
รูปแบบของสีสันที่สดใสและตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายการละลายและของเหลวยากท่ีจะอ่าน 

Wilson ออกแบบโปสเตอร์ส าหรับศิลปินเช่น The Grateful Dead, Jefferson Airplane 
และ Van Morrison รวมถึงสไตล์ที่โดดเด่นของเขาได้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับยุค 60 
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ภาพที่ 16 ภาพหน้าปกนิตยสาร Juxtapoz–ศิลปินWas Wilson 
เผยแพร่เมื่อ ค.ส.1960 
ที่มา : https://daily.jstor.org/when-posters-went-psychedelic/ 
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2.3.5 FabianOefner 
 

 

ภาพที่ 17 ศิลปินภาพถ่ายFabianOefner(ซ้ายบน) และภาพผลงาน 
เข้าถึงเมื่อ 15/08/2562 
ที่มา https://web.facebook.com/Fabian-Oefner-347863818645141/?_rdc=1&_rdr 
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FabianOefnerเป็นศิลปินที่มีความสามารถในการรวมศาสตร์ 2 ชนิดด้วยกันนั่นคือ วิทยา
ศาสตรศิลปะการถ่ายภาพนิ่งด้วยเทคนิควิธีต่างๆ เขาได้พบและบันทึกภาพความงดงามของสภาวะ
ทางธรรมชาติเล็กๆใกล้ตัวเช่น ในสสารต่างชนิดกัน ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เมื่อน ามาหยด ควบ
รวมกัน และน าพลังของสนามแม่เหล็กมาเหนี่ยวน าสารเหล่านั้น ท าให้เกิดปรากฏการณ์การแยกชั้น
ของสี จากนั้นถ่ายภาพช่วงเวลาเหล่านั้นด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูง 

 

ภาพที่ 18 ภาพอุปกรณ์ และภาพชิ้นงานที่จัดแสดง 
เข้าถึงเมื่อ :15/08/2562 ที่มา :https://www.english-video.net/v/th/1834 



  45 

 

ภาพที่ 19 ภาพการจัดแสดงชิ้นงานภาพถ่ายที่ NEW WORK 
ในปี ค.ส.2017 โดยศิลปิน Fabian Oefnerที่มา : https://www.english-video.net/v/th/1834 
Fabian Oefnerเข้าถึงเมื่อ15/08/2562  ที่มา : https://www.english-video.net/v/th/1834 
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2.3.6 Brian Pollett 

การทดลองจากปี 2016ศิลปินเสพ ยาเสพติด 19 ชนิด เพ่ือใช้เป็นแรงบันดาลใจที่จะสื่อถึง
อารมณ์ความรู้สึกและผลกระทบต่อประสาทการรับรู้หลังเสพสารเสพติดเหล่านั้น 

 

ภาพที่ 20 ภาพ Brian Pollettผู้ท าการทดลอง  
ที่มา https://www.boredpanda.com/how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-
art-brian-pollett/ 
  Brian Pollett หรือที่รู้จักกันในชื่อPixel-Pushaต้องการที่จะลองทดสอบว่ายาเสพติดแต่ละ
ชนิดให้ผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างเขาเล่าว่าต้องการผลงานชุดนี้เป็นเหมือนการศึกษาว่าสิ่งที่คนเสพ
ยาคิดเป็นอย่างไร การทดลองของเขานั้นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเขาได้ท าการเสพยาแต่ละชนิด         
19 วันติดต่อกัน และสร้างสรรค์งานภาพเขียนดิจิตอลที่อธิบายสภาวะและความรู้สึกหลังเสพยาเหล่านี้ 
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การเปลี่ยนภาพหลอนต่างๆ ให้กลายเป็นงานศิลปะ ตอนเสพนั้นจินตนาการว่าอดีต อนาคตเส้นเวลา
ได้หายไปแล้ว จับจ้องได้แค่ปัจจุบัน เรื่องวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องตลก 

 วันที่ท าการทดลอง และชนิดของยาเสพติดที่ใช้ในแต่ละวันของการทดลอง 
วันที่1 — Butylone 
วันที่2 — G.H.B.  
วันที่ 3 — Codeine 
วันที่ 4 — T.H.C. 
วันที่ 5 — Alcohol 
วันที่ 6 — Nitrous 
วันที่ 7 — Cocaine 
วันที่ 8 — Psilocybin 
วันที่ 9 — 4-HO-MIPT 
วันที่ 10 — Poppers 

วันที่ 11 — DMT 
วันที่ 12 — Ether 
วันที่ 13 — 25I 
วันที่ 14 — MXE 
วันที่ 15 — MDMA 
 วันที่ 16 — Amphetamine 
วันที่ 17 — Mescaline 
วันที่ 18 — Ketamine 
วันที่ 19 — LSD 
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ภาพที่ 3  
ที่มา https://www.boredpanda.com/how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-
art-brian-pollett/ 
 

ภาพที่ 21 ญ. ผลงานที่ 1-9 เรียงซ้ายไปขวา 
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ภาพที่ 22  ผลงานที่10-18 เรียงซ้ายไปขวา 

ที่มา https://www.boredpanda.com/how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-art-

brian-pollett/ 
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ภาพที่ 23 ภาพผลงานชิ้นสุดท้าย จากสาร LSD  
ที่มา https://www.boredpanda.com/how-different-drugs-affect-you-artist-illustrations-
art-brian-pollett/ 
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ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งาน 
 

 
ผลงานของศิลปิน 

 
รูปแบบ 

 
เทคนิค 

 
แนวคิด/เนื้อหา 

 
สรุปการวิเคราะห์ผล
การสร้างสรรค์งาน 

 

 
 
 

 
Tony Oursler (2017) 

 
 
 

ศิลปะการจัด
วางงานส่ือผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลปะการจัด
วางรูปแบบ 
วิดีโอ อาร์ต 

การประกอบ
สร้างด้วยแก้ว 
จอLED 
เหล็ก เรซ่ิน 
อคลิลิค 
 
 
 
 
 
 
 

วีดีโอ
โปรเจคเตอร์ 
ฉายลงบน

จอภาพ และให้
เสียงผ่านล าโพง
ในแต่ละชิ้นงาน 
 

ลักษณะงานท่ีโดดเด่น
เฉพาะตัวของเขาคือ เทคนิค
การจัดฉายภาพวิดีโอลงบน
วัตถุ 3 มิติ หรือฉายผ่าน
จอภาพขนาดต่างๆภาพท่ี
ฉายลงบนวัตถุเหล่าน้ันมีท้ัง
ใบหน้าคนท่ีก าลังแสดง
ความรู้สึกหรือเฉพาะภาพ
ดวงตาคนท่ีก าลังกรอกกลิ้ง
หรือร้องไห้ ประกอบกับ
เสียงที่คล้ายคนก าลังบ่น 
บ้างก็เป็นเสียงขอความ
ช่วยเหลือ วัตถุ 3 มิติ
เหล่าน้ันดูราวกับว่ามีชีวิต
จริง ให้ความรู้สึกท่ีหลอน
และน่าหวาดหวั่น 

การน ารูปทรง 
สิ่งของเครื่องใช้มา
สร้างสรรค์ 
เป็นงานสื่อผสม 
รูปแบบกึ่งนามธรรม
และแสดงออก
ความรู้สึกต่างๆผ่าน
งานสร้างสรรค์
ลักษณะคล้ายมนุษย์ 
หรืออวัยวะมนุษย์ 
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ผลงานของศิลปนิ 
 

รูปแบบ 
 

เทคนิค 
 

แนวคิด/
เนื้อหา 

 
สรุปการวิเคราะห์
ผลการสร้างสรรค์

งาน 

 

Nam June Paik(1993) 

 

Nam June Paik(2014) 

 
ศิลปะการจัด
วาง รูปแบบ
ประตมิากรรม
สื่อผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลปะการจัด
วาง รูปแบบ
ประตมิากรรม
สื่อผสม 
 
 
 
ศิลปะการจัด
วาง ใช้รูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว
กึ่งนามธรรม 

 
การประกอบ
สร้างด้วย
จอแสดงผลและ
ใช้เทคโนโลยตีาม
ยุคสมยั  

 
“ทีวีได้จู่โจม
พวกเรากันไป
ทั้งหมด 
ตอนนี้ล่ะ เรา
ก าลังอัดมัน
กลับบ้าง” 
 
ค าพูดของ
ศิลปินในยุคที่
โทศทัศน์เข้า
มามีบทบาท
กับโลกมนุษย์
มากขึ้น
เรื่อยๆ จึง
เป็นแรง
บันดาลใจให้
เขาพัฒนา
งานจากสื่อ
สมัยใหมต่าม
ยุคสมยัตั้งแต่
อดีตสู่
ปัจจุบัน 

 
สังเกตุได้จากงาน
เมื่อปี1993 จะเป็น
เทคโนโลยีจอภาพ
โทรทัศน์แบบเก่าที่
ไม่สามารถ
แสดงผลแบบ 
ต่อเนื่องหรือสอด
ประสานกันในแต่
ละจอภาพได้ 
ต่างกันอย่างมาก
กับงานชุดปี 2014 
ที่เทคโนโลยีล้ า
หน้าสามารถเพิ่ม
ลุกเล่นให้กับ
ช้ินงานได้
หลากหลายมาก
ขึ้น การแสดงผลที่
พัฒนาขึ้นท าให้ตัว
ช้ินงานนั้นมีความ
โดนเด่นและ
น่าสนใจด้วยความ
ต่อเนื่องของมีเดีย
ที่สอดประสานกัน
ในทุกๆจอ 
เคลื่อนย้ายจากจอ
หนึ่งไปยังอีกจอนึง
ได้อย่างราบรื่น 
และสมบูรณ์แบบ 

https://www.wikiart.org/en/nam-june-paik
https://www.wikiart.org/en/nam-june-paik
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ผลงานของศิลปนิ 

 
รูปแบบ 

 
เทคนิค 

 
แนวคิด/
เนื้อหา 

 
สรุปการวิเคราะห์
ผลการสร้างสรรค์

งาน 
 

 

United Visual Artists (2018) 
 
 
 

 
 
ศิลปะการจัด
วาง ขนาดใหญ่  
 

 
 
การประกอบ
สร้างงานพ้ืนท่ี
ศิลปะขนาดใหญ่
ด้วยโครงเหล็ก 
และในทุกส่วน
ของช้ินงานมีการ
ตอดตั้งหลอดไฟ 
LED ที่ควบคุม
การเปิดไม่ว่าจะ
เป็นการเปดิ-ปิด
เป็นแถว สลับกัน 
หรือเปิดปดิแบบ
สุ่มก็สามารถท า
ได้ทั้งหมด 

 
 
เป็นงาน
ศิลปะที่ผูเ้ข้า
ชมสามารถ
เข้าไปอยู่ใน
ช้ินงาน และ
ได้รับอารมณ์
ความรู้ๆสึก
จากจากสี
ของหลอด
ทั้งหมดLED 
ในพื้นที่ 

 
 
เป็นงานสามมิติ 
ที่ออกแบบ
เพ่ือที่จะแปร
สภาพการรับรู้
ของสิ่งแวดล้อม
ของผู้เข้าชม 

http://www.uva.co.uk/
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ผลงานของศิลปนิ 

 
รูปแบบ 

 
เทคนิค 

 
แนวคิด/เนื้อหา 

 
สรุปการวิเคราะห์
ผลการสร้างสรรค์

งาน 
 

Juxtapoz(1960) 
 
 

 
 

 
 

โปสเตอร์
ภาพประกอบ 
สื่อสิ่งพิมพ ์

 
 
เป็นผู้บุกเบิก
แนวทาง
สร้างสรรคผ์ลงาน
ภาพประกอบ สื่อ
สิ่งพิมพ์โฆษณา ที่
ใช้รูปแบบของ
สีสันท่ีสดใสและ
ตัวอักษรที่มี
ลักษณะคล้ายการ
ละลายและ
ของเหลว
เคลื่อนไหวไปตาม
จินตนาการของ
ศิลปิน 

 
 
แรงบันดาลใจ
เกิดจาก 
แนวทาง ของ
วงดนตรีร็อค
ยุค 60 ท่ีเป็นที่
นิยม และเป็น
กระแสใหม่ของ
โลกนะเวลานั้น 

 
 
เป็นงานสองมิติ ท่ี
ถ่ายทอดอาการแล้ว
มุมมองขณะมึนเมา 
ลดทอนและ
ถ่ายทอดออกมาได้
อย่างน่าสนใจ และ
เป็นที่นิยมของคน
ในขณะเวลานั้น 
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ผลงานของศิลปนิ 

 
รูปแบบ 

 
เทคนิค 

 
แนวคิด/เนื้อหา 

 
สรุปการวิเคราะห์
ผลการสร้างสรรค์

งาน 
 

 

 

FabianOefner(2017) 

 
 

 
 

ศิลปะ
ภาพถ่าย 

 
 

ในสสารต่างชนิด
กัน ที่มี

คุณสมบัติ
แตกต่างกัน เมื่อ
น ามาหยด ควบ
รวมกัน และน า

พลังของ
สนามแมเ่หล็ก

มาเหนี่ยวน าสาร
เหล่านั้น ท าให้

เกิด
ปรากฏการณ์

การแยกช้ันของ
สี จากน้ัน
ถ่ายภาพ
ช่วงเวลา

เหล่านั้นด้วย
กล้องที่มีความ

ละเอียดสูง 
 

 
 
การรวมศาสตร์ 2 
ขนิดด้วยกันนั่นคือ 
วิทยาศาสตร์ และ
ศิลปะการถ่าย
ภาพนิ่งด้วยเทคนิค
วิธีต่างๆ เขาได้พบ
และบันทึกภาพ
ความงดงามของ
สภาวะทาง
ธรรมชาตเิล็กๆใกล้
ตัว 
 

 
 
เป็นศิลปะ
ภาพถ่ายท่ีเกิดจาก
ความคิด
สร้างสรรค์ของ
ศิลปินขยาย และตี
แผ่เรื่องราวของ
สสารที่เราสัมผัส
และพบเห็นได้
ทั่วไปออกมาใน
แง่มุมใหม่อันแสน
งดงาม 
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ผลงานของศิลปนิ 

 
รูปแบ

บ 

 
เทคนิค 

 
แนวคิด/
เนื้อหา 

 
สรุปการวิเคราะห์ผลการสร้างสรรค์

งาน 

 
 

 

Brian Pollett(2016) 

 
 
ศิลปะ
การ
วาด
ภาพ

ดิจิตอล 

 
 

ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้าง
ช้ินงานศิลปะ
ภาพประกอบ 

 
ตีความ
สภาวะ
อารมณ์

ความรูส้ึก
หลังเสพ

ออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

 
 
ศิลปิน
เสียสละ
ตนเองใน
การลองเสพ
ยาเสพตดิ 
19ชนิด เก็บ
รวบรวม
ข้อมูลต่างๆ
เพื่อเป็นแรง
บันดาลใจใน
การ
สร้างสรรค์
งานชุดนี้ 

 
 
ศิลปินสามารถแยกแยะ บ่งช้ีถึง
ความรูส้ึกของอาการที่แตกต่างกันเมื่อ
เสพสารชนิดต่างๆได้อย่างสมบรูณ ์
ผ่านการใช้องค์ประกอบของทัศนธาตุ
ที่ผู้คนทั่วไปสามารถตีความได้ง่าย 
และยังมีการเก็บข้อมลูอย่างละเอยีด 
เช่นการเขียนอธิบายถึงพันธเคมีของ
สารชนิดนั้นๆในทุกๆชิ้นงาน
สร้างสรรค์อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brian Pollett(2016) 
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บทที่ 3  

วิธีการด าเนินการสร้างสรรค์ 
 

 วิธีการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “หลอน” ต้องการสะท้อนความรู้สึก

สะเทือนใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่อดตีถึงปัจจุบัน ที่ข้าพเจ้าคลุกคลีและอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีเตม็ไปด้วยปญัหา

ยาเสพตดิ  โดยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะการจัดวาง แสดงถึงความรู้สึกสะเทือนใจ ผ่าน
สภาวะอาการของผู้ที่เสพติดยาเสพติด และสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นในร่างกายและสภาวะจิตใจของ
ผู้เสพ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ต้องการ 

 1. แนวคิดและแรงบนดาลใจในการสร้างสรรค์ 
 2. รูปแบบของงานสร้างสรรค์ 
 3. วิธีการด าเนินงาน 
  3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.2 การสร้างภาพร่างต้นแบบ 
  3.3 รูปแบบของงานสร้างสรรค์ 
 4 รายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 5. วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
 6. เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการสร้างสรรค์ 
 

3.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

                    ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตในจังหวัดยะลา ซึ่งอยู่เขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกยก
ให้เป็นพื้นที่สีแดงเนื่องจากเกิดเหตุก่อการร้ายบ่อยครั้ง จึงท าให้มีการออกกฎอัยการศึก และมีการ
ควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษ การขนส่งหรือการค้ายาเสพติดข้ามชายแดนเป็นไปได้ยากมากขึ้น 
แต่กลับกลายเป็นว่าเยาวชนในพื้นที่มักลองยาเสพติดตั้งแต่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ พร้อมด้วย
เรื่องราวต่างๆมากมายที่คนสนิท คนใกล้ตัว ญาติ ได้มีการข้องเกี่ยวกับเส้นทางของยาเสพติด ปัญหา
ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นรอบตัวของข้าพเจ้า 

จนเกิดภาพจ าที่ติดตา ทั้งภาพและความรู้สึกสะเทือนใจยังฝั่งลึกอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า จึง
มุ่งเน้นการแสดงออกผ่านชุดงานศิลปะการจัดวาง 
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3. วิธีการด าเนินงาน 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้าพเจ้าเก็บข้อมูลจากการสืบค้นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในแวดวงที่เกี่ยวข้องเช่น 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. (อังกฤษ: Office of the 
Narcotics Control Board) เป็นองค์กรสูงสุดในการก าหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดยสืบค้น
เป็นข้อมูลเชิงลึกคือที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ศึกษาต าราจิตเวชเด็กและวัยรุ่น.จากศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต และท าการสัมภาษณ์เพ่ือนผู้ที่มีอาการเสพติด ที่
บอกเล่าถึงความทุกทรมานขณะเสพสารเสพติด 

 

ภาพที่ 24 ภาพขณะสัมภาษณ์ ผู้ที่มีพฤติกรรมใช้สารเสพติดอย่างเป็นกิจวัตร 
บทสัมภาษณ์บางส่วน 

ข้าพเจ้า(ผู้สัมภาษณ์):สามารถเล่าความรู้สึกตอนไม่ได้เสพได้หรือไม่ครับ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : มันเป็นความรู้สึกหิว ที่กินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถท าให้อ่ิมได้ ไม่มีอะไรมาทดแทนได้
นอกจากมัน(ยาเสพติด) ยิ่งอยาก มันยิ่งเพ่ิมความทรมานจนวินาทีสุดท้ายที่จะสามารถห้ามใจจากมัน
ได้ วนแบบนี้ตลอดเวลา 

ข้าพเจ้า(ผู้สัมภาษณ์) :  ถ้ามีโอกาสเลิก หรือสามารถเลิกได้ ต้องการจะเลิกเสพอย่าสิ้นเชิง
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผมยังคงมีหวังกับการเลิกอย่างสิ้นเชิง ส าหรับผมมันสามารทดแทนได้ด้วย
ความรักจากครอบครัว ทุกคนใส่ใจและห่วงใยผม และผมก็หวังว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นให้ได้เพ่ือครอบครัว 
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จากนั้นข้าพเจ้าเก็บบันทึกข้อมูลของงานศิลปะ และศิลปินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาท าการวิเคา
ระห์กระบวนการสร้างสรรค์ และน ามาจัดองค์ประกอบโดยประกอบสร้างสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
แสดงสภาวะภายในจิตใจและร่างกายของผู้เสพผ่านศิลปะการจัดวาง 

3.2 การสร้างภาพร่างต้นแบบ และชิ้นงานต้นแบบ 

  

 

ภาพร่างชิ้นงานในช่วงระยะที่ 1 

ภาพที่ 25 ภาพร่างต้นแบบงาน 
ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 

 

 

เกิดจากตกผลึกความคิดท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูลได้ด้านต่างๆ ทั้งภาคสนาม และภาคเอกสาร และอิทธิ           
พลที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 26 ภาพร่างต้นแบบงาน 
ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 

 

ภาพที่ 27 ภาพร่างต้นแบบงาน 
ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 
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ภาพที่ 28 ภาพถ่ายสรีระร่างกายในขณะที่ท าการพันธนาการตนเอง 
เพ่ือค้นหาองค์ประกอบทางรูปทรงของตัวชิ้นงาน 

ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 
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3.3 รูปแบบและเทคนิคของงานสร้างสรรค์ 

จากการทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะในช่วงแรกของการศึกษา ข้าพเจ้าจึงต่อยอดแนวทางที่
ข้าพเจ้าถนัดในการสรรค์สร้างนั่นก็คือศิลปะการจัดวาง ประเภทของงานศิลปะที่มีที่ตั้งเฉพาะจุด, เป็น
งานสามมิติ ที่ออกแบบเพ่ือที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม โดยข้าพเจ้าแบ่งงานสร้างสรรค์ใน
พ้ืนที่เป็นสามชิ้น ทั้งสามชิ้นมีเทคนิควิธีที่แตกต่างกันเพ่ือสร้างความหลากหลายในพ้ืนที่การจัดแสดง
งานศิลปะการจัดวางในงานชุด “หลอน” ประกอบไปด้วยเทคนิคท่ีต่างกันคือ  

- ผลงานชิ้นที่ 1 Nervous System Error หรือชื่อภาษาไทยว่า ระบบประสาทล้มเหลว 
เป็นศิลปะการจัดวางที่ใช้การประกอบสร้างของจอแสดงผล หลายๆจอภาพ (ต่อยอดจากชิ้นงาน
ต้นแบบชิ้นที่5) ภายในจอนั้นมีการเล่นมีเดียเป็นศิลปะภาพเคลื่อนไหวกึ่งธรรม ที่อธิบายสภาะภายใน
สมองของผู้เสพ 

- ผลงานชิ้นที่ 2 Supermassive Black Hole หรือชื่อภาษาไทยว่า  หลุมด า เป็นศิลปะ
การจัดวางที่ใช้เทคนิคประติมากรรมสื่อผสมโดยขึ้นรูปจากสก็อตเทปที่พันร่างกายจนแข็งแต่อยู่ทรง
ประกอบสร้างตามพ้ืนที่จัดแสดง (ต่อยอดจากต้นแบบชิ้นงานที่ 1และ 4) ร่วมกับการฉายศิลปะภาพ
เคลื่อนไหนกึ่งนามธรรม ไฟ LED หลายชนิด ที่ออกแบบสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับมีเดียของานชิ้นที่ 
1  ทั้งเรื่องของเวลาในการฉาย และช่วงเวลาของเรื่องราวที่ค่อยๆเพิ่มระดับความรู้สึก 

- ผลงานชิ้นที่ 3 Narcotic Artery หรือชื่อภาษาไทยว่า  หลอดเลือดแดง เป็นศิลปะการจัด
วางที่ใช้เทคนิคประติมากรรมสื่อผสม จากวัสดุที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสพสารเสพติ ด แล้ววัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ประกอบสร้าง ห้อยแขวนจากเพดาน สู่จุดศูนย์กลางของชิ้นงาน ความ
เคลื่อนไหวของตัวงานมาจากของเหลวคล้ายเลือดที่ไหลเวียนด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ และแสงไฟ
สปอร์ตไลท์ขนาดให้ 2 ดวงโคม ควบคุมสี แสง จังหวะการกระพริบช้า-เร็วผ่านเมนบอร์ด 
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3.4 รายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนนิงาน 

ตาราง รายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนินงาน 

   
รายละเอียดในการด าเนินงาน 

ปี 2562 ปี 2563 

ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
พัฒนาแนวคิดรูปแบบเทคนิคใน
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ ์

          

น าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์แนวคิด 
และแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค ์

          

สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์           
แสดงนิทรรศการและสอบ 
วิทยานิพนธ ์

          

 

3.5 วัสดุ - อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

3.5.1 วัสดุ - อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1  

Nervous System Error หรอืชื่อภาษาไทยว่า ระบบประสาทล้มเหลว เป็นศิลปะการจัดวาง

ที่ใช้การประกอบสร้างของจอแสดงผล หลายๆจอภาพ (ต่อยอดจากชิ้นงานต้นแบบชิ้นที่5) ภายในจอ

นั้นมีการเล่นมีเดียเป็นศิลปะภาพเคลื่อนไหวกึ่งธรรม ที่อธิบายสภาะภายในสมองของผู้เสพ มีวัสดุและ

อุปกรณ์ที่ใช้ดังนี้ 
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ภาพที่ 29 จอโทรทัศน์ ขนาด 60นิ้ว 2 จอ เพ่ือแสดงภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม 
 

 

ภาพที่ 30 คอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว และจอคอมพิวเตอร์ 32 นิ้ว 4 จอ เพื่อแสดง
ภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม 
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ภาพที่ 31 ภาพอุปกรณ์แปรงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์สู่จอภาพ 
ประกอบด้วยสาย HDMI จ านวน 2 เส้น DP PORT จ านวน 2 เส้น และอุปกรณ์แปรงสัญญาณ  
สู่สาย VGA 4 ตัวแปรง 

 

ภาพที่ 32 ภาพอุปกรณ์ขายึดจอภาพ และอุปกรณ์เจาะ ยึด เพื่อติดตั้งจอภาพ ณ พื้นที่จัดแสดง 



 66 
 

 

ภาพที่ 33 กระจกเงาสะท้อนภาพ ขนาด 130 X 200 เซนติเมตร เพื่อสะท้อนภาพเคลื่อนไหวของ
ชิ้นงาน 

 

ภาพที่ 34 ไฟ LED หุ้มด้วยซิลิโคน สีไฟเป็นสีแดง ยาว 10 เมตร 
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3.5.2 วัสดุ - อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2 

ผลงานชิ้นที่ 2 Supermassive Black Hole หรือชื่อภาษาไทยว่า  หลุมด า เป็นศิลปะการจัด
วางทีใ่ช้เทคนิคประติมากรรมสื่อผสมโดยขึ้นรูปจากสก็อตเทปที่พันร่างกายจนแข็งแต่อยู่ทรงประกอบ
สร้างตามพ้ืนที่จัดแสดง (ต่อยอดจากต้นแบบชิ้นงานที่ 1และ 4) ร่วมกับการฉายศิลปะภาพเคลื่อนไหน
กึ่งนามธรรม ที่ออกแบบสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับมีเดียของานชิ้นที่ 1  ทั้งเรื่องของเวลาในการฉาย 
และช่วงเวลาของเรื่องราวที่ค่อยๆเพิ่มระดับความรู้สึก  มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 35 สก็อตเทปใส ขนาด 1นิ้วครึ่ง และครึ่งนิ้ว ไม่ต่ ากว่า 30 ม้วน เพ่ือถอดแบบสรีระร่างกาย 

 

ภาพที่ 36 โปรเจคเตอร์ฉายภาพ และ อุปกรณ์เพ่ิมจ านวนเต้ารับไฟฟ้า 
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ภาพที่ 37 ท่อน้ าประปาพลาสติกแข็ง ทรงกลม และข้อต่อชนิดต่างๆไฟ LED 
ชนิดหลอด 80W แสดงสีไฟเป็นสีแดง 12หลอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม ยาว 130ซม 

 

 ภาพที่ 38 อุปกรณ์ และวัดท่อน้ าประปา ชนิดต่างๆ 
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 ภาพที่ 40 อุปกรณ์ยึดจับหลอดไฟ และสายไฟ เช่น เทปพันสายไฟสีด า และ CABLE TIE 

ภาพที่ 39 อุปกรณ์พ่นสี 
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ภาพที่ 41 สายไฟยาว 20 เมตร ต่อหลอด LED ทั้งหมดเป็นอนุกรม  
เพ่ือเป็นการรวมจุดในการควบคุมการใช้งานหลอด LED ทั้งหมดพร้อมๆกัน 

 

3.5.3 วัสดุ - อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 

 Narcotic Artery หรือชื่อภาษาไทยว่า หลอดเลือดแดง 

 

ภาพที่ 42 แผ่นอะคริลิค 4 แผ่นและกาวประสาน ขวดโหลแก้ว สูง 75 cm 
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ภาพที่ 43 เครื่องมือทางการแพทย์ 
ได้แก่ ถุงเลือด 10ถุง ถุงให้อาหารเหลว 10 ถุง สายให้น้ าเกลือ 20 ชิ้น เข็มฉีดยา 20 ชิ้น 

 

ภาพที่ 44 แคปซูลยาลักษณะเป็นแบบใสภายในใส่กากเพชร 
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ภาพที่ 45 สายยางใสยาว 20 เมตร 

 

ภาพที่ 46 อุปกรณ์ผสมเลือดเทียมท่ีปลอดภัยต่อการใช้งาน 
ได้แก่กาแฟ น้ าหวานสีแดง และน้ า โดยใช้กระบอกฉีดยาในการเติมเลือดเทียมเข้าสู่ถุงเลือด 
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ภาพที่ 47 อุปกรณ์ให้แสงสว่าง  
ชนิดสปอร์ตไลท์ LED 2 ดวง สายส าหรับเชื่อมต่อดวงโคม แล้วอุปกรณ์เพ่ิมเต้ารับ 3 ชุด เมนบอร์ด

ควบคุมแสง สี และจังหวะการกระพริบของดวงโคม 

 

ภาพที่ 48 ท่อและสายชนิดต่าง ๆ เพ่ือจ าลองระบบในร่างกาย 
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ภาพที่ 49 แท่นวางชิ้นงาน  
ขนาด 50X120 เซนติเมตร 

3.6 เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการสร้างสรรค์ 

3.6.1 เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานชิ้นที่ 1  

Nervous System Error หรอืชื่อภาษาไทยว่า ระบบประสาทล้มเหลว เป็นศิลปะการจัดวาง
ที่ใช้การประกอบสร้างของจอแสดงผล หลายๆจอภาพ ภายในจอนั้นมีการเล่นมีเดียเป็นศิลปะ
ภาพเคลื่อนไหวกึ่งธรรม ที่อธิบายสภาวะภายในสมองของผู้เสพ 

ภาพที่ 50 ภาพร่างผลงาน 
ระดับที่1.Introduction แสงสว่างจ้าออกมาจากกลางจอ เสมือนการตื่นนอนในทุกๆเช้าของทุกคน 
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ระดับที่2. ภาพมีเดียเกิดร่องรอยของการเผาไหม้ โดยเริ่มจากขอบมุมของท้ัง 4 จอ 
จนรอยไหม้ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด 
ระดับที่3.  ช่วงเริ่มต้นของสภาวะ กราฟิกค่อยๆเริ่มปรากฏขึ้นอย่างช้า ค่อยๆหมุนวน รักษาความเร็วต่ า 
ระดับที่4.สภาวะขาดสติ ภาพเคลื่อนไหวเริ่มรุนแรง และรวดเร็วยิ่งขึ้น ไร้ทิศทางท่ีแน่นอน 
ระดับที่5.เสพเกินขนาด จากเส้นโค้งท่ีเคลื่อนไหวลื่นไหล กลายเป็นเส้นท่ีแข็ง พุ่ง รุนแรงและรวดเร็ว เน้น
ความสับสนวุ้นวาย 
ระดับที่6.ความวุ่นวายท้ังหมดบีบแคบลงจนเหลือเส้นเดียว และกลายเป็นชีพจรท่ีเต้นรุนแรง ช้าลง และ
หยุดนิ่งเป็นเส้นนอนในท่ีสุด 

(01)                             (02)                         (03)                           (04) 

ภาพที่ 51 สตอรี่บอร์ดที่แสดงการกระจายตัวของมีเดียจากจอหนึ่งไปอีกจอหนึ่ง 
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ได้แก่ 

- ช่วงแรก(01)การกระจายของแสงจะกระจายออกจากสองจอกลางไหลไปทีละจอจนครบทุก

จอภาพ 

- ช่วงที่สอง(02)เกิดรอยไหม้ข้ึนที่ขอบมุมจอทั้ง 4 จนกลืนกินพ้ืนที่ทั้งหมด 

- (03)จอเริ่มสลับติดๆดับแสดงสภาวะเริ่มต้นของการขาดสติ 

- (04)จอทั้ง 4 สลับไปมาอย่างรวดเร็ว รวมถึงติดๆดับๆแสดงความสับสน วุ่นวาย ไม่สามารถ

ควบคุมตนเองได้ 

ช่วงแรก (01) 

(01.1)                     (01.2)                      (01.3)                        (01.4) 

 

ภาพที่ 52 ภาพมีเดีย ช่วงระดับอารมณ์  Introduction เมื่อ edit เสร็จสิ้น (ภาพจากซ้ายไปขวา) 
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 ช่วงระดับท่ี 2 (02) 

           (02.1)                         (02.2)                        (02.3)                                          

ภาพที่ 53 ภาพมีเดียระดับที่ 2 เกิดการเผ่าไหม้จากมุมจอสู่ศูนย์กลาง และเข้าสู่ช่วงที่ 3 เป็นช่วง
เริ่มต้นของสภาวะ 

   ช่วงระดับที่ 3 (03) 

 (03.1)                      (03.2)                 (03.3)                 (03.4)                                     
 

ภาพที่ 54 ภาพมีเดียระดับที่ 3 ช่วงเริ่มต้นของสภาวะ กราฟิกค่อยๆเริ่มปรากฏขึ้นอย่างช้า ค่อยๆ
หมุนวน รักษาความเร็วที่ค่อนข้างต่ า 
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 ช่วงระดับท่ี 4 (04) 

        (04.1)                   (04.2)                       (04.3)                       (04.4)                                     

ภาพที่ 55 ภาพมีเดียช่วงต้นของระดับที่ 4 
มีจอที่ติดๆดับบ้างบางช่วงเวลา และปรับไปสู่การเคลื่อนไหวท่ีเร็วข้ึนหมุนวน รักษาความเร็วที่ค่อนข้างต่ า 

 ช่วงระดับท่ี 5 (05) 

        (05.1)                         (05.2)                  (05.3)               (05.4)                                     

ภาพที่ 56 ระดับที่ 5 ตอนต้น เสพเกินขนาด จากเส้นโค้งท่ีเคลื่อนไหวลื่นไหล  
กลายเป็นเส้นที่แข็ง พุ่ง รุนแรงและรวดเร็ว เน้นความสับสนวุ้นวาย จอสลับกันติดและดับแบบสุ่ม 
อย่างรวดเร็ว  



 79 
 

        (05.5)                         (05.6)                       (05.7)                      (05.8)                                     

ภาพที่ 57 ระดับที่ที่ 5 ตอนปลาย  
ความรุนแรงยังคงไว้แต่เพ่ิมจังหวะที่จอติดสลลับกับเปิดที่ค่อนข้างสุ่ม และถ่ีขึ้นกว่าระยะที่ 5 พร้อม

กับสร้างเอฟเฟคท่ีลักษณะคล้ายจอภาพที่มีการลัดวงจรเข้าร่วมด้วย 
ช่วงระดับท่ี 6 (06) 

                  (06.1)                 (06.2)                        (06.3)  

ภาพที่ 58 ระดับที่ 6 ตอนต้น 
 ความวุ่นวายทั้งหมดบีบแคบลงจนเหลือเส้นเดียว 
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         (06.5)                      (06.6)                      (06.7)                     (06.8) 

ภาพที่ 59 ระดับที่ 6 ตอนปลาย(ช่วงสุดท้าย)  
หลังจากมีเดียถูกบีบเป็นเส้นเดียวแล้วจะแปลงรูปมาเป็นชีพจรที่เต้นรุนแรง ช้าลง และหยุดนิ่งเป็นเส้น

นอนในท่ีสุด 

 

ภาพที่ 60 เมื่อสร้างมีเดียเสร็จก็จะเข้าสู่การติดตั้งชิ้นงานโดยเริ่มจากติดตั้งขายึดจอ 
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ภาพที่ 61 มาร์คต าแหน่งโดยให้ตลับเมตรและระดับน้ า  ท าการเจาะยึดตัวรับขาจอและแขวนจอภาพ 

 
 

ภาพที่ 62 เซทต าแหน่งของจอโทรทัศน์ และกระจกสะท้อน 
ใช้กระดาษลังรอง 1 ชั้นเพ่ือไม่ให้กระจกท าให้ฐาน ทีวีเป็นรอย 
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ภาพที่ 63 ท าการต่อสายจอ ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 

 
 

ภาพที่ 64 ท าการทดสอบภาพและเสียงเพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดแสดง 
ปรับต าแหน่งการแสดงผลบนจอให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ 
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ภาพที่ 65 จัดวางเส้นไฟ LED และท่ออลูมิเนียม จึงเป็นอันเสร็จสิ้น 

 

ภาพที่ 66 ภาพขณะจัดแสดง 01 
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ภาพที่ 67 ภาพขณะจัดแสดง 02 
 

6.2 เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานชิ้นที่ 2 

 Supermassive Black Hole หรือชื่อภาษาไทยว่า หลุมด า เป็นศิลปะการจัดวางที่ใช้เทคนิค
ประติมากรรมสื่อผสมโดยขึ้นรูปจากสก็อตเทปที่พันร่างกายจนแข็งแต่อยู่ทรงประกอบสร้างตามพ้ืนที่
จัดแสดง (ต่อยอดจากต้นแบบชิ้นงานที่ 1และ 4) ร่วมกับการฉายศิลปะภาพเคลื่อนไหนกึ่งนามธรรม 
ไฟ LED หลายชนิด  

ภาพที่ 68 ภาพสเก็ตแนวความคิดช่วงแรกเริ่ม 
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ภาพที่ 69 ภาพสเก็ตแนวความคิดเพ่ิมเติม 
ที่จะน ามีเดียที่ฉายจากโปรเจคเตอร์มาหมุนวนรอบตัวประติมากรรม ออกแบบสร้างสรรค์ให้สอดคล้อง
กับมีเดียของานชิ้นที่ 1  ทั้งเรื่องของเวลาในการฉาย และช่วงเวลาของเรื่องราวที่ค่อยๆเพ่ิมระดับ
ความรู้สึก 
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ภาพที่ 70 ภาพขณะก าลังท าการ edit ภาพเคลื่อนไหว ตามสตอรี่บอร์ด 
ที่วางไว้ซึ่งจะส าพันธ์กับงานชิ้นแรก ทั้งเวลาและระดับอารมณ์ความรู้สึก 
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ภาพที่ 71 ภาพมีเดียระดับที่ 1 กราฟิกเคลื่อนไหวลื่นไหลเข้าสู่ศูนย์กลาง 

ภาพที่ 72 ภาพมีเดียระดับที่ 2 เกิดกราฟิกหมุนวนจากตรงกลาง ออกมา 

ภาพที่ 73 ภาพมีเดียระดับที่ 3 เริ่มมีการหมุนวน 
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ภาพที่ 75 ภาพมีเดียระดับที่ 4 การหมุนวนรุนแรง และรวดเร็วมากขึ้น 
 

 
 
 

ภาพที่ 74 ภาพมีเดียระดับที่ 5 การหมุนที่รุนแรง 



 89 
 

 
ภาพที่ 76 ท าการออกแบบกล่องไฟ LED จากหลอดไฟ และโครงจากท่อน้ าประปาและข้อต่อ 
ชนิดต่างๆไฟ LED ชนิดหลอด 80 W แสดงสีไฟเป็นสีแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5เซนติเมตร  
ยาว 130 เซนติเมตร 

 

ภาพที่ 77 เริ่มลงมือตัดขนาดท่อ ให้ยาวกว่าหลอดไฟเล็กน้อย 

ภาพที่ 78 ประกอบข้อต่อ 
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ภาพที่ 79 ขึ้นโครงเพ่ือเดินสายไฟ และค านวณจุดเชื่อมต่อของสายไฟและมีสอดแทรกด้วย

ลักษณะอาการของจอภาพที่ขัดข้อง สัมพันธ์กับงานชิ้นแรกทั้งเวลาและระดับอารมณ์ สุดท้าย

จะจางหายไปในความมืด  

 

ภาพที่ 80 ทดสอบไฟหลังต่อแบบอนุกรมทั้งหมด 
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ภาพที่ 81 :น าท่อที่ตัดแล้วมาท าการพ่นสี 
 

 

 

ภาพที่ 82 ประกอบและเก็บรายละเอียดในทุกๆมุมของตัวชิ้นงาน 
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ภาพที่ 83 ต่อไปเป็นการข้ึนรูปประติมากรรมจากร่างกายของข้าพเจ้า โดยสก็อตเทป 
1.เริ่มจากเซทท่าทางอิริยาบทของตนเองตามที่ต้องการ และเกร็งค้างไว้ 

2.ใส่ถุงมือพลาสติกใสและพันด้วยแรปห่ออาหาร ในส่วนท่ีเป็นศรีษะ หรือล าตัวข้าพเจ้าจะใช้ถุงพลาสตกิใส 

เจาะรูในส่วนท่ีจ าเป็นและท าการสวมใส ่

3.เริ่มน าสก็อตเทปมาพันร่างกาย แต่หากเป็นส่วนท่ีเล็กเช่นนิ้วมือ ก็จะใช้สก็อตเทปชนิดที่เล็กกว่า

เนื่องจากจะท าให้งานเรียบร้อยและสมบรูณม์ากยิ่งข้ึน  

4.เมื่อพันแน่นแล้วอยู่ทรงแล้วใช้กรรไกรในการตดั และปิดรอยต่อตา่งๆด้วยสก็อตเทป 

 

ภาพที่ 84 ภาพขณะก าลังถอดแบบประติมากรรมจากศรีษะของข้าพเจ้าเอง 
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ภาพที่ 85 ภาพชิ้นส่วนงานรอการประกอบ ณ จุดจัดแสดง 
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ภาพที่ 86 ใช้ผ้าสีด าขนาดวัดตามผนัง น ามาปิดช่องแสงบริเวณหน้าต่าง 

 

ภาพที่ 87 ภาพติดตั้งชิ้นงาน และวางต าแหน่งเครื่องโปรเจคเตอร์ฉายภาพเคลื่อนไหว ให้สอดคล้อง
กับงานประติมากรรม 
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ภาพที่ 88 ภาพเมื่อติดตั้งชิ้นงานแล้วเสร็จ 
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ภาพที่ 89 ภาพเมื่อติดตั้งชิ้นงานแล้วเสร็จ 02 
 



 97 
 
6.3 เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานชิ้นที่ 3  

  Narcotic Artery หรือชื่อภาษาไทยว่า หลอดเลือดแดง เป็นศิลปะการจัดวางที่ใช้เทคนิค
ประติมากรรมสื่อผสม จากวัสดุที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสพสารเสพติด แล้ววัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เพ่ือเป็นการสื่อสารถึงพิษภัยร้ายโดยตรงต่อผู้เสพ โดยประกอบสร้างด้วยการห้อยแขวน
จากเพดาน สู่จุดศูนย์กลางของชิ้นงาน ความเคลื่อนไหวของตัวงานมาจากของเหลวคล้ายเลือดที่
ไหลเวียนด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ และแสงไฟสปอร์ตไลท์ขนาดใหญ่ 2 ดวงโคมควบคุมสี แสง 
จังหวะการกระพริบช้าเร็ว ผ่าน เมนบอร์ด 

ภาพที่ 82 : ขั้นตอนการผสมเลือดเทียม อัตราส่วนกาแฟผสมน้ าหวาน เท่าๆกันเพื่อให้ไดค้วามหนืด เทคนิคนี้เป็น

เทคนิคท่ัวไปที่ใช้ในวงการภาพยนต์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภยัและสามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ง่าย 

ภาพที่ 90 ถุงเลือดและถุงให้อาหารเหลว บางถุงมีการน ายาเสพติดชนิดที่ถูกกฎหมายมาใส่ 
เช่น บุหรี่ เป็นต้น 
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ภาพที่ 91 น าถุงเลือดที่ได้มาต่อเข้ากับอุปกรณ์ให้น้ าเกลือ 
ที่สามารถปรับความดันเพ่ือควบคุมความเร็วการหยดของของเหลวได้ และทดสอบการใช้งาน 

 

 

 

ภาพที่ 92 ก าหนดต าแหน่งการติดตั้งชิ้นงาน และวางแท่นแสดงงาน 
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ภาพที่ 93 เจาะผนังและขึงลวดสลิง จากฝั่งหนึ่งไปอีกฝัง และแขวนถุงของเหลวให้สูง 
เพ่ือให้แรงโน้มถ่วงท าให้ของเหลวเกิดการเคลื่อนที่ลง ส่วนถุงของเหลวที่แขวนในระยะไกล จะมีการ
ต่อสายยางใสเพ่ือเพ่ิมความยาว และเพ่ือเพ่ิมขนาดภาพรวมของตัวชิ้นงาน  

 

ภาพที่ 94 จัดการวางงานระบบไฟ วางต าแหน่งดวงโคมให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
ต าแหน่งสายไฟ และวางจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าต่างๆ 
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ภาพที่ 95 ขั้นตอนต่อไป เป็นการใช้หลักทัศนธาตุ และการจัดองค์ประกอบ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
โดยสร้างขึ้นจากสายยางใสที่ใส่ลวดเข้าไปภายในเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ตัว และมีเทคนิคในการท าลวดเป็น
ขด วงๆ เพื่อช่วยรับน้ าหนักของวัสดุที่มาประกอบสร้างด้วยเช่น ยาแก้แพ้ชนิดที่วัยรุ่นมักนิยมเสพ ไฟ
แช็ค เข็มฉีดยา ขวดน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้า และถุงเลือด 
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ภาพที่ 96 ขั้นตอนต่อไป บรรจุกากเพรชสีต่างๆลงในแคปซูล 

 

ภาพที่ 97 จัดวางด้วยความอิสระ 

ภาพที่ 98 น าน้ าแข็งแห้งใส่ในน้ าเดือด เพ่ือสร้างควันในชิ้นงาน 
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ภาพที่ 99 ภาพเมื่อติดตั้งชิ้นงานแล้วเสร็จ 
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ภาพที่ 100 ภาพเมื่อติดตั้งชิ้นงานแล้วเสร็จ 02 
การติดตั้งและการจัดแสดงผลงานชิ้นงานทั้งสามชิ้น 

เนื่องจากข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 3 ชิ้นให้มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อม
กัน มีการยกระดับอารมณ์ความรู้สึกของช่วงเวลาในตัวชิ้นงานสอดประสานกันทั้ง 3 ชิ้น โดยเริ่มจาก
ก าหนดทามไลน์ของแต่ละชิ้น 

ตารางแสดง ทามไลน์ภาพรวมของมีเดียและแสงของงานสร้างสรรค์ทั้งสามช้ิน 
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ผลงานชิ้นที่ 1 (จอแสดงผล 4 จอ)  

 ช่วง1A คือช่วงเริ่มต้น 
      2A คือช่วงเริ่มเคลื่อนไหวรุนแรง ติดๆดับสลับกับ 2B 
      ABC คือช่วงเริ่มติดๆตัด สอดประสานกันทุกชิ้นงาน อย่างรวดเร็วและรุนแรง 
ผลงานชิ้นที่ 2 (โปรเจคเตอร์ฉายบนประติมากรรมสื่อผสม)  

 ช่วง1B คือช่วงเริ่มต้น 

     2B คือช่วงเริ่มเคลื่อนไหวรุนแรง ติดๆดับสลับกับ2A 
      3B คือช่วงเคลื่นไหวรุนแรงมาก 
      ABC คือช่วงเริ่มติดๆตัด สอดประสานกันทุกชิ้นงาน อย่างรวดเร็วและรุนแรง 
ผลงานชิ้นที่ 3 (ประติมากรรมสื่อผสม)  

 ช่วง1C คือช่วงเริ่มต้น 

      2C คือช่วงที่ ไฟกระพริบถี่ เพ่ือดึงสายตาผู้ รับชมงาน  ABC คือช่วงเริ่มติดๆตัด สอด
ประสานกันทุก ชิ้นงาน อย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยสามารถเข้าชมผลงานเต็มทั้งสามชิ้นได้ที่ลิ้งข้าง
ล่าง (อัพโหลดเมื่อ14 พ.ค. 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=sYCx5RuyrVw&t=189s 

      ภาพที่ 101 ภาพหน้าเว็ปไซต์ที่เผยแพร่คลิปวีดิโอตัวเต็มของชิ้นงาน 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้แสดงออกถึงความรู้สึกสะเทือนใจจากปัญหา 
ยาเสพติด  นับตั้งแต่มีการค้นพบสารเสพติดขึ้น มันก็ได้มอมเมาสร้างภาพมายาคติ หลอกหลอนมนุษย์
บนโลกใบนี้และยังคงหยั่งรากลึกลงในสังคมปัจจุบันจนเกิดเป็นปัญหาสังคมหมุนเวียนต่าง ๆ มากมาย 
มิได้บรรเทาเบาบางลงแต่อย่างใด  ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์
รูปแบบงานศิลปะการจัดวาง ในครั้งนี้  ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึก แรงบันดาลใจจาก
ประสบการณ์ และอิทธิพลต่าง ๆ น าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ที่พัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดเป็น
ล าดับขั้นตอน สู่ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “หลอน”  

4.1 ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์ 
4.1.1 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ชิ้นที่ 1 
4.1.2 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ชิ้นที่ 2 
4.1.3 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ชิ้นที่ 3 
4.1.4 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ชิ้นที่ 4 
4.2 ผลงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์ 

4.2.1 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
4.2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
4.2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

4.1 ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนท าวิทยานิพนธ์ มีแรงบันดาลใจและแนวคิดเดียวกับผลงาน
วิทยานิพนธ์ในเรื่องการน าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับยาเสพติด ที่ข้าพเจ้าคลุกคลีและอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัญหายาเสพติด  โดยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะการจัดวาง 
แสดงถึงความรู้สึกสะเทือนใจ ผ่านสภาวะอาการของผู้ที่ เสพติดยาเสพติด และสะท้อนความจริงที่
เกิดขึ้นในร่างกายและสภาวะจิตใจของผู้เสพ จึงน าไปสู่แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ เป็น
ผลงานจ านวน 5 ชิ้น ดังนี้ 
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ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์ 

4.1.1  ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที ่1 ชื่อผลงาน “ ดอกบัว ” 
 

 

ภาพที ่94 ภาพผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร่างสรรค่งานก่อนวิทยานิพนธ่  
                 ชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน     ดอกบัว 
 ขนาด        50 ซม. x 50 ซม. X 60 ซม. (กว่าง xยาว x สูง) 
 เทคนิค       ประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ 

 
แนวความคิดในการสร่างสรรค่มาจากการจ าลองภาพความจริงภายในร่างกาย คือลักษณะ

ทางกายภาพของปอด และสภาพความจริงภายในจิตใจ เปรียบกับดอกบัว แรงบันดาลใจจากส านวน
สุภาษิต “เห็นกรงจักรเป็นดอกบัว” เป็นงานสร้างสรรค์โดยแยกวัตถุชิ้นงานหลักๆเป็น 2 ชิ้น ชิ้นแรก
คือโหลแก้ว ภายในโหลแก้วมีก้นบุหรี่ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สูบและมีดอกบัวซึ่งมีนัยยะถึงความดีหากแต่
ความดีนี้เป็นเพียงความเข้าใจของผู้เสพเองที่หล่อเลี้ยงสภาวะภายในร่างกายแทนด้วยวัตถุอีกชิ้นสร้าง
จากวัสดุสังเคราะห์รูปร่างคล้ายปอด  



 107 
 

 

    ภาพที่ 95  : ภาพผลงานชว่งพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิค งานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 ภาพที่2 
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์  
ชิ้นที่ 1 
ด้านแนวความคิด แนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจากการจ าลองภาพความจริงภายในร่างกาย 

คือลักษณะทางกายภาพของปอด และสภาพความจริงภายในจิตใจ เปรียบกับ
ดอกบัว แรงบันดาลใจจากส านวนสุภาษิต “เห็นกรงจักรเป็นดอกบัว”  

ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

ร่างภาพ 2 มิติ สร้างฟอร์มจากเศษกระดาษ ใช้องค์ประกอบศิลป์ในการจัดวาง 
และเชื่อมต่อวัสดุต่างๆด้วยท่อและก้านดอกบัว เพ่ือสื่อถึงแนวความคิดตามที่
ก าหนดไว้ 

ด้านรูปแบบ ประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ 

ด้านเทคนิค  การจ าลองอวัยวะต่างด้วยการ ประกอบสร้างวัสดุทางธรรมชาติ และวัสดุ
สังเคราะหเ์ข้าด้วยกัน 

รูปร่าง เมื่อดูชิ้นงานสามารถเข้าใจรูปทรงได้ทันที เนื่องจากเป็นรูปทรงที่จ าลองจาก
อวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ 

สี ตัวชิ้นงานเป็นสัจจะวัสดุหมายถึง การแสดงให้เห็นเนื้อแท้ของวัสดุ  ที่ไม่ได้ผ่าน
การท าสีหรือให้สีโดยศิลปิน  

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

พัฒนาด้านแนวความคิด และเทคนิคในการประกอบสร้างให้มีความพิเศษ 
ประณีตยิ่งขึ้น 
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4.1.2  ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “ พันธนาการ ” 

 
ภาพที่ 102 ภาพผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้น
ที่ 2 

ชื่อผลงาน    พันธนาการ 
 ขนาด        90 ซม. x 120 ซม. X 100 ซม. (กว้าง xยาว x สูง) 
 เทคนิค       ประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ 

 
 แนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจากการต่อยอดจากงานชิ้นที่ 2 เป็นการแสดงความ
เจ็บปวดรวดร้าวผ่านรูปทรงของประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติที่ถอดแบบจากร่างกายของข้าพเจ้าเอง 
ด้วยสก็อตเทปใส และเนื่องด้วยสก็อตเทปใสมีความโปร่งแสงสูง จึงสามารถใช้หลอดไฟ LED เพ่ือเพ่ิม
อารมณ์ความรู้สึก โดยการให้แสงสว่างออกมาจากใจกลางตัวชิ้นงาน และตรงกลาง(ช่วงอก) ของ
ชิ้นงานจะมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆเลื้อย พัน ฉีกกระชาก ตัวชิ้นงานอีกด้วย 
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ภาพที่ 103 ภาพด้านข้าง และลูกศรการวิเคราะห์ทิศทางของรูปทรงในงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
 

 

ภาพที่ 104 ภาพขยาย งานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์  
ชิ้นที่ 2 
 

ด้านแนวความคิด แนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจากการแสดงรูปทรงและกายภาพของร่างกายที่
สื่อถีงความเจ็บปวดรวดร้าวจากการพันธนาการโดยยาเสพติด  

ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

-ร่างภาพ 2 มิติ และศึกษาจากภาพถ่ายของข้าพเจ้าขณะถูกพันธนาการมือ และเท้า 
  ด้วยเชือก 
-สร้างฟอร์มจากการถอดแบบร่างกายตนเองที่ละชิ้นส่วน 
-ใช้องค์ประกอบศิลป์ในการจัดวาง และประกอบสร้างชิ้นงาน 
-เชื่อมต่อวัสดุต่างๆด้วยสก็อตเทปและเคลือบเรซิ่น  
-เก็บรายละเอียด และติดตั้งหลอดไฟLED  
-ติดตั้ง และแสดงชิ้นงาน 

ด้านรูปแบบ ประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ 

ด้านเทคนิค  การใช้รูปทรง และกายภาพของร่างกายที่สื่อถึงความเจ็บปวดรวดร้าวจากการ
พันธนาการโดยยาเสพติด โดยการถอดแบบร่างกายของข้าพเจ้าด้วยสก็อตเทปใส 
ส่งผลให้สามารถใส่ไฟในตัวชิ้นงาน และสามารถจัดแสดงในที่มืดได้ดีเป็นอย่างยิ่ง 

รูปร่าง เมื่อดูชิ้นงานสามารถเข้าใจรูปทรงได้ทันที เนื่องจากเป็นรูปทรงมนุษย์ที่คล้ายว่า
ก าลังขอความช่วยเหลือ หรือก าลังหนีออกมาจากบางสิ่งบางอย่าง และถูกครอบง า 
พันธนาการจากบางสิ่งที่โหดร้ายและน่ากลัว 

สี ตัวชิ้นงานเป็นสัจจะวัสดุเช่นเดิม แต่จะมีการต่อยอดจากชิ้นที่แล้วคือ ใช้สีของแสง
(หลอดไฟสีแดง)มาเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน  

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

การจัดแสดงในที่มืดค่อนข้างได้ผลในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับ
แนวความคิด หากแต่ต้องพัฒนาด้านรูปทรงและเทคนิคประณีตยิ่งขึ้น ต้องเผื่อ
ระยะเวลาการแห้งของเรซิ่น ในส่วนที่เป็นมือของตัวประติมากรรมนั้นขึ้นรูปทรงโดย
ใช้ถุงมือยางท าให้ความโปร่งแสงต่ ากว่าส่วนอ่ืนจึงท าให้แสงที่ออกมาจากตัว
ประติมากรรมนั้นไม่สม่ าเสมอ  
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4.1.3  ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “สารเคมีในสมอง” 

 

ภาพที่ 105 ภาพผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์  
ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน    สารเคมีในสมอง 
 ขนาด        45 ซม. x 70 ซม. X 130 ซม. (กว้าง xยาว x สูง) 
 เทคนิค       ประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ 

 

 
 แนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจากการสืบค้นเกี่ยวกับการเสพติด ซึ่งทุกอย่างล้วน
เกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมอง ภายในสมองจะมีพ้ืนที่จัดเก็บคือสารแห่งความสุข(สารโดพามีน) ซึ่งผู้
เสพนั้นจะมีความต้องการสารนี้มากกว่าคนปกติ สภาวะนี้ท าให้พ้ืนที่จัดเก็บสารแห่งความสุขขยาย 
ความต้องการสารจึงมากขึ้น เมื่อได้สารไม่เท่าเดิม(งดเสพ) จะมีอาการโหยหาถึงความสุขที่เคยได้
สัมผัส 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์  
ชิ้นที่ 3 
 

ด้านแนวความคิด แนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจากการสืบค้นเกี่ยวกับสารเคมีในสมองของผู้ติด
ยาเสพติด  

ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

-ร่างภาพ 2 มิติ และศึกษาจากภาพถ่ายของหัวกระโหลกมนุษย์ 
-สร้างฟอร์มจากการค านวณมุมและองศาที่จะพับกระดาษลัง และกรีด 
-ประกอบสร้างชิ้นงาน 
-น าลูกโป่งใสมาใส่หมึกสีด า เคลือบเรซิ่น  
-เก็บรายละเอียด เพิ่มตะปู 1 ดอกในทุกๆมุมของชิ้นงาน และติดตั้งหลอดไฟLED  
-ติดตั้ง และแสดงชิ้นงาน 

ด้านรูปแบบ ประติมากรรมสื่อผสม 3 มิติ 
ด้านเทคนิค  การใช้รูปทรง และกายภาพของกะโหลกมนุษย์ สู่ประติมากรรมรูปทรงเรขาคณิต 

ด้วยกระดาษลังขนาดใหญ่ 
รูปร่าง เป็นรูปทรงเรขาคณิต รูปกระโหลกของมนุษย์ที่มีบางชิ้นแยกออกไปเผยภายในที่มี

ลูกโป่งใส 

สี ตัวชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นสัจจะวัสดุ แต่เพ่ิมการใช้หมึกสีด าในลูกโป่งใส และยังคงใช้
ไฟชนิดเดียวกับงานชิ้นที่สอง  

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

เพ่ิมความประณีตในชิ้นงาน จุดเชื่อมต่อที่ค านวณเกิดความผิดพลาดเมื่อขยายขนาด
เป็นชิ้นงานจริง ท าให้ชิ้นงานดูไม่เรียบร้อย 
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4.1.4 ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ช่ือผลงาน “หลุมด า” 

 

ภาพที่ 106ภาพผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์  ชิ้น
ที่ 3 
                                 ชือ่ผลงาน    หลุมด า (ต้นแบบ) 

 ขนาด        60 ซม. x 200 ซม. X 170 ซม. (กว้าง xยาว x สูง) 
 เทคนิค       ศิลปะการจัดวาง  

 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจากหลุมด า มีเพียงสิ่งที่เร็วกว่าแสงเท่านั้นที่จะหนีจากหลุม

ด าได้ สอดคล้องกับยาเสพติดคือ สิ่งเดียวที่จะหนีจากมันได้ ต้องเร็วกว่าแสงเช่นกันนั่นก็คือความคิด 
ใครที่สามารถคิดได้ว่าจะเลิก จะหยุด ก็จะสามารถหลุดพ้นจากหลุมด านี้ได้ในทันที 

ภาพที่ 107 ภาพผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์  
ชิ้นที่ 3 (ขณะยังไม่เคลื่อนไหว) 
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ภาพที่ 108 ภาพผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์  
ชิ้นที่ 4 

(วิเคราะห์ทิศทางของรูปทรง) 
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์  
ชิ้นที่ 4 
 
 

 
 
 
 

ด้านแนวความคิด แนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจากหลุมด า มีเพียงสิ่งที่เร็วกว่าแสงเท่านั้นที่จะหนี
จากหลุมด าได้ สอดคล้องกับยาเสพติดคือ สิ่งเดียวที่จะหนีจากมันได้ ต้องเร็วกว่าแสง
เช่นกันนั่นก็คือความคิด ใครที่สามารถคิดได้ว่าจะเลิก จะหยุด ก็จะสามารถหลุดพ้น
จากหลุมด านี้ได้ในทันที 

 

ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

-ร่างภาพ 2 มิติ 
-สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-สร้างฟอร์มจากการถอดแบบร่างกายตนเองทีละชิ้นส่วน 
-ใช้องค์ประกอบศิลป์ในการจัดวาง และประกอบสร้างชิ้นงาน 
-เชื่อมต่อวัสดุต่างๆด้วยสก็อตเทป  
-เก็บรายละเอียด และติดตั้งโปรเจคเตอร์เพ่ิมฉายภาพ(เล่นมีเดียผ่านคอมพิวเตอร์)  
-ติดตั้ง และแสดงชิ้นงาน 

ด้านรูปแบบ ศิลปะการจัดวาง 

ด้านเทคนิค  เป็นเทคนิคเดิมที่ต่อยอดจากงานชิ้นที่ 2 โดยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น และระยะเวลาการ
แข็งตัวของเรซิ่น โดยการเพ่ิมจ านวนรอบในการพันสก็อตเทปส่งผลให้สก็อตเทปหนา
และคงตัวอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยคุณสมบัติของเรซิ่น 

รูปร่าง เป็นการต่อยอดงานชิ้นที่ 2 ใช้การถอดแบบจากร่างกายข้าพเจ้าเช่นเดิมแต่มีการเพ่ิม
จ านวน และเปลี่ยนระนาบการติดตั้งจากวางบนพื้นเป็นการติดตั้งโดยยึดเกาะกับผนัง 
ทิศทางรูปทรงของประติมากรรมกระจายออกสอดคล้องกับมีเดียภาพเคลื่อนไหว 

สี ตัวชิ้นงานเป็นสัจจะวัสดุ แต่เพิ่มการใช้มีเดียที่แสดงผลจากโปรเจคเตอร์  
แนวทาง 
ในการพัฒนา 

เพ่ิมเรื่องราวของมีเดียให้มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน  
เพ่ิมอารมณ์ที่สะเทือนใจและรุนแรงมากขึ้นในมีเดียเพ่ือให้เป็นการส่งเสริมรูปทรง
ประติมากรรม   
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4.1.5 ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 ชื่อผลงาน “DESKTOP ERROR” 
ภาพที่ 109 ภาพผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้น
ที่ 5 

                                 ชือ่ผลงาน    DESK TOP ERROR 
 ขนาด        170 ซม. x 180 ซม. X 220 ซม. (กว้าง xยาว x สูง) 
 เทคนิค       ศิลปะการจัดวาง  
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจากการจ าลองภาพการรับรู้ของผู้เสพ ตั้งแต่ตื่นนอนจน
ได้รับสารและแสดงถึงระดับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่น เคลิบเคลิ้ม มึนงง สับสน ว้าวุ่น ไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ทุกอย่างอธิบายผ่านจอแสดงผล LED ขนาด 32 นิ้ว 4 จอภาพที่ เล่นมี เดีย
ภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม 
ตารางที่ 6 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิดรูปแบบเทคนิคในการสร้างสรรค์งานก่อนวิทยานิพนธ์
ชิ้นที่5 

 

 
  

ด้านแนวความคิด จ าลองภาพการรับรู้ของผู้เสพ ตั้งแต่ตื่นนอนจนได้รับสาร 
และแสดงถึงระดับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่น เคลิบเคลิ้ม มึนงง สับสน ว้าวุ่น ไม่
สามารถควบคุมตนเองได้ 
 

ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

-ร่างภาพ 2 มิติ ร่างสตอรี่บอร์ดของมีเดีย 
-สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-เชื่อมต่อจอกับคอมพิวเตอร์ 
-ใช้องค์ประกอบศิลป์ในการจัดวาง และประกอบสร้างชิ้นงาน 
-ใช้วัสดุกระจก หรือท่ีที่สามรถสะท้อนได้ร่วมกับชิ้นงาน  
-เก็บรายละเอียด และวางไฟLEDเส้น ยาว 8 เมตร  

ด้านรูปแบบ ศิลปะการจัดวาง 

ด้านเทคนิค  จ าลองภาพการรับรู้ของผู้เสพอธิบายผ่านจอแสดงผล LED ขนาด 32 นิ้ว 4 จอภาพ
ที่เล่นมีเดียภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม จัดแสดงงานในที่มืด ใช้กระจกขนาดใหญ่
สะท้อนภาพเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การปะทะของอารมณ์ความรู้สึกต่อตัวชิ้นงาน  

รูปร่าง เป็นการจัดวางเพ่ือให้ชิ้นงานสะท้อนกันท าให้ผู้รับชมมองเห็นรูปร่างที่แตกต่างกันใน
แต่ละมุมมอง  

สี มีสีแดงที่เกิดจากสีของแสง LED และมีสีสันต่างๆมากมายที่เจอจากจอแสงผล  
แนวทาง 
ในการพัฒนา 

มีเดียมีเรื่องราว จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนแล้ว แต่ใช้ระยะเวลามากเกินความ
จ าเป็น (ท้ังหมด 4 นาที) ส่งผลท าให้หมดความน่าสนใจ ความตื่นเต้น และความน่า
ติดตาม 
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4.2.ผลงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์ 

4.2.1 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

 

 
ภาพที่ 110 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

                                 ชือ่ผลงาน    Nervous System Error 
 ขนาด        130 ซม. x 200ซม. X 220 ซม. (กว้าง xยาว x สูง) 
 เทคนิค       ศิลปะการจัดวาง  
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Nervous System Error หรอืชื่อภาษาไทยว่า ระบบประสาทล้มเหลว เป็นศิลปะการจัดวาง
ที่ใช้การประกอบสร้างของจอแสดงผล หลายๆจอภาพ ภายในจอนั้นมีการเล่นมีเดียเป็นศิลปะ
ภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม ที่อธิบายสภาะภายในสมองของผู้เสพ 

ตารางที่ 7 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 1 

 

 
 

 

ด้านแนวความคิด จ าลองภาพการรับรู้ของผู้เสพ ตั้งแต่ตื่นนอนจนได้รับสาร และแสดงถึงระดับอารมณ์
ความรู้สึกต่างๆเช่น เคลิบเคลิ้ม มึนงง สับสน ว้าวุ่น ขาดสติเพราะการรับรู้ที่
ผิดเพี้ยน ไม่สามารถควบคุมตนเอง กลับไปกลับมาซ้ าแล้วซ้ าเล่าขณะที่เสพ 

ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

-ร่างภาพ 2 มิติ ร่างสตอรี่บอร์ดของมีเดีย 
-สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-เชื่อมต่อจอกับคอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์ 
-ใช้องค์ประกอบศิลป์ในการจัดวาง และประกอบสร้างชิ้นงาน 
-ใช้วัสดุกระจก หรือท่ีที่สามรถสะท้อนได้ร่วมกับชิ้นงาน  
-เก็บรายละเอียด และวางไฟLEDเส้น ยาว 8 เมตร  

ด้านรูปแบบ ศิลปะการจัดวาง และมีเดียภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม 

ด้านเทคนิค  จ าลองภาพการรับรู้ของผู้เสพอธิบายผ่านจอแสดงผล LED ขนาด 32 นิ้ว 2 จอภาพ
และจอทีวี 60นิ้ว 2 จอภาพ เล่นมีเดียภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม จัดแสดงงานใน
ที่มืด ใช้กระจกขนาดใหญ่สะท้อนภาพเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การประทะของอารมณ์
ความรู้สึกต่อตัวชิ้นงาน  

รูปร่าง เป็นการจัดวางรูปแบบใหม่ที่แก้ไขจากรูปแบบเดิม เพ่ือเพ่ิมอารมณ์ความรู้สึกที่
สับสนมากยิ่งขึ้น และเมื่อเปลี่ยนมาใช้ขนาดจอที่ใหญ่ขึ้นท าให้ชิ้นงานสามารถแสดง
ตัวตนได้มากข้ึน ชัดเจนขึ้น   

สี มีสีแดงที่เกิดจากสีของแสง LED และมีสีสันต่างๆมากมายที่เจอจากจอแสงผล  
แนวทาง 
ในการพัฒนา 

มีการปรับปรุงแก้ไขมีเดียให้กระชับ รุนแรง และ ตื่นเต้นมายิ่งขึ้น และมีเดียทั้ง 4 
จอจะสอดคล้องกับจังหวะ เวลา และอารมณ์ความรู้สึกของผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้น
ที่ 2 
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ลักษณะเด่นของผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1  
 
ด้านเทคนิคที่สอดคล้องกันกับด้านเนื้อหา จากการที่งานสร้างสรรค์เป็น

ชิ้นงานที่แสดงภาพการรับรู้ที่ผิดเพี้ยน ซึ่งสภาวะนี้เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนด้วยประสาทการรับรู้ของผู้เสพ
เท่านั้น แต่งานสร้างสรรค์นี้ได้น าสภาวะดังกล่าวตีความ และประมวลผลใหม่จากข้อมูลเชิงลึกทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีประสบการณ์ตรง จนแบ่งได้ออกมาเป็นช่วงของอารมณ์ - ความรู้สึกท่ี
เป็นรูปธรรม แล้วน ามาตีความอีกครั้งด้วยทัศนธาตุต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมเฉพาะ ท าให้มีเดียสามารถ
เคลื่อนไหวลื่นไหลได้ทั้ง 4 จอภาพ จนถึงช่วงที่มีเดียต้องติดๆดับๆสลับกันก็สามารถสร้างความตื่นตา
ตื่นใจให้กับผู้ที่รับชมงานได้เป็นอย่างดี 
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4.2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

 
                                 ภาพที่ 111 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
                                 ชือ่ผลงาน    Supermassive Black Hole หรือชื่อภาษาไทยว่า หลุมด า 

 ขนาด        150 ซม. x 150ซม. X 240 ซม. (กว้าง xยาว x สูง) 
 เทคนิค       ศิลปะการจัดวาง   
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ตารางที่ 8 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 2 

ด้านแนวความคิด Supermassive Black Hole หรือชื่อภาษาไทยว่า หลุมด า แนวความคิดในการ
สร้างสรรค์มาจากหลุมด า มีเพียงสิ่งที่เร็วกว่าแสงเท่านั้นที่จะหนีจากหลุมด าได้ 
สอดคล้องกับยาเสพติดคือ สิ่งเดียวที่จะหนีจากมันได้ ต้องเร็วกว่าแสงเช่นกันนั่นก็
คือความคิด ใครที่สามารถคิดได้ว่าจะเลิก จะหยุด ก็จะสามารถหลุดพ้นจากหลุมด า
นี้ได้ในทันที งานสร้างสรรค์ชิ้นนี้เป็นศิลปะการจัดวางที่ ใช้เทคนิคประติมากรรม
สื่อผสมโดยขึ้นรูปจากสก็อตเทปที่พันร่างกายจนแข็งและอยู่ทรง ประกอบสร้างตาม
พ้ืนที่จัดแสดง (ต่อยอดจากต้นแบบชิ้นงานที่ 1และ 4) ร่วมกับการฉายศิลปะภาพ
เคลื่อนไหนกึ่งนามธรรม และไฟ LED หลายชนิด  
 

ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

-ร่างภาพ 2 มิติ ร่างสตอรี่บอร์ดของมีเดีย 
-สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-เชื่อมต่อจอกับคอมพิวเตอร์ 
-น าท่อแป๊ปมาตัดและประกอบเป็นโครง 
-ค านวณจุดเชื่อมต่อสายไฟ และท าการต่อ 
-ขึ้นรูปประติมากรรมด้วยสก็อตเทป(วิธีการถอดแบบจากร่างกาย) 
-มาร์คต าแหน่งการฉายภาพเคลื่อนไหวผ่านโปรเจคเตอร์  
-ใช้องค์ประกอบศิลป์ในการจัดวาง ติดตั้ง และประกอบสร้างชิ้นงาน 
-เก็บรายละเอียด และวางไฟLEDเส้น ยาว 8 เมตร  

ด้านรูปแบบ ศิลปะการจัดวาง 

ด้านเทคนิค  เป็นการต่อยอดชิ้นงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 โดยปรับเปลี่ยน ปรับปรุง
แนวทางการจัดวางรูปแบบใหม่ จากการติดตั้งบนผนังสู่การติดตั้งชิ้นงานบนฝ้า
เพดาน และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้กับพ้ืนที่ สร้างความเคลื่อนไหวของ
ตัวชิ้นงานได้ด้วยภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรมที่ไหลวนเป็นกระแสอยู่รอบตัวชิ้นงาน 

รูปร่าง เป็นการจัดวางเพ่ือให้ชิ้นงานสามารถมองได้ทุกทิศทาง  

สี มีสีแดงที่ เกิดจากสีของแสง LED และมีสีสันต่างๆมากมายที่ แสดงผลผ่าน
โปรเจคเตอร์  

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

มีเดียมีเรื่องราว จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนแล้ว แต่ใช้ระยะเวลามากเกินความ
จ าเป็น ส่งผลท าให้หมดความน่าสนใจ ความตื่นเต้น และความน่าติดตาม 
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ลักษณะเด่นของผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
  

 เป็นงานที่ใช้เทคนิคประติมากรรมสื่อผสมโดยขึ้นรูปจากสก็อตเทปที่พันร่างกายจนแข็ง  ใน
ขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าได้ตกผลึกบางสิ่งจากขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งคล้ายคลึงกับอารมณ์ – ความรู้สึกของ
การเสพติดยาเสพติด สิ่งที่สอดคล้องกันคือการพันสก๊อตเทปนั้นทั้งทรมาน อึดอัด ส่งผลให้ไม่สามารถ
ขยับเขยื้อนร่างกายส่วนนั้นได้โดยตรง และการพันสก็อตเทปรัดอวัยวะต่างๆของตนเองนั้นก็ได้คล้าย
กับการที่ข้าพเจ้าสมยอมให้ยาเสพติดมาพันธนาการร่างกายและจิตใจ หากสก็อตเทปที่พันยิ่งแน่นการ
จะน ากรรไกรเข้าไปตัดเพ่ือถอดแบบจะยากและอาจเสียดสีกับผิวหนังจนเกิดรอยถลอก รอยเลือด 
คล้ายกับยาเสพติดยิ่งเวลาผ่านพ้นไปการพันธนาการก็จะยิ่งหนาแน่น และแข็งแรงมากยิ่งข้ึน จะยิ่งหนี
หรือปฏิเสธมันยากยิ่งข้ึน   
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                                 ภาพที่ 112 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
                                 ชือ่ผลงาน    Narcotic Artery หรือชื่อภาษาไทยว่า หลอดเลือดแดง 

 ขนาด        แปรผันตามพ้ืนที่ 
 เทคนิค       ศิลปะการจัดวาง  

 

 

Narcotic Artery หรือชื่อภาษาไทยว่า หลอดเลือดแดง เป็นศิลปะการจัดวางที่ใช้เทคนิค
ประติมากรรมสื่อผสม จากวัสดุที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสพสารเสพติด แล้ววัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เพ่ือเป็นการสื่อสารถึงพิษภัยร้ายโดยตรงต่อผู้เสพ โดยประกอบสร้างด้วยการห้อยแขวน
จากเพดาน สู่จุดศูนย์กลางของชิ้นงาน ความเคลื่อนไหวของตัวงานมาจากของเหลวคล้ายเลือดที่
ไหลเวียนด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ และแสงไฟสปอร์ตไลท์ขนาดใหญ่ 2 ดวงโคมควบคุมสี แสง 
จังหวะการกระพริบช้าเร็ว ผ่าน เมนบอร์ด 
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ตารางที่ 9 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 3 

 

 

ด้านแนวความคิด Narcotic Artery หรือชื่อภาษาไทยว่า หลอดเลือดแดง เป็นศิลปะการจัดวางที่ใช้
เทคนิคประติมากรรมสื่อผสม จากวัสดุที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสพสารเสพติด 
แล้ววัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือเป็นการสื่อสารถึงพิษภัยร้ายโดยตรงต่อผู้เสพ 

ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

-ร่างภาพ 2 มิติ ร่างสตอรี่บอร์ดของแสงที่สอดคล้องกับมีเดียในงานชิ้นที่1,2 
-จัดหาอุปกรณ์ 
-เริ่มท าการผสมเลือดเทียม และบรรจุในตัวชิ้นงาน 
-มาร์คต าแหน่งการติดตั้งชิ้นงาน 
-ประกอบสร้าง 
-ใช้องค์ประกอบศิลป์ในการจัดวาง ติดตั้ง และประกอบสร้างชิ้นงาน 
-เก็บรายละเอียด และวางไฟ SPORT LIGHT LED ที่ควบคุมผ่านMain board มา
ติดต้ัง 
-จัดแสดงชิ้นงาน  

ด้านรูปแบบ ศิลปะการจัดวาง 

ด้านเทคนิค  -เบื้องต้นตัวชิ้นการจะไปถูกแสดงก่อนเนื่องจากจะเป็นการแย่งจุดน าสายตายชิ้น
อ่ืน และเมื่อถึงเวลาที่ก าหนด ก็จะเปิดไฟที่ควบคุมผ่านเมนบอร์ดให้กระพริบถี่ๆ
เพ่ือการเปิดตัวและน าสายตา หลังจากนั้นระดับความเร็วการกระพริบ และสีของ
ไฟจะเป็นไปพร้อมกันกับงานชิ้นอ่ืน 
-ในตัวงานจะมีการเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองเนื่องจากอุปกรณ์ล าเลียงของเหลว
ที่ติดตั้งไว้ สามารถล าเลียงได้เรื่อยๆโดยอัตโนมัติ 

รูปร่าง เป็นการจัดวางเพ่ือให้ชิ้นงานสามารถมองได้ทุกทิศทาง  สามารถขยายชิ้นงานได้
ตามพ้ืนที่จัดแสดงหรือแปรผันตามพ้ืนที่นั่นเอง 

สี มีสีแดงที่เกิดจากสีของแสง LED และมีสีสันต่างๆ  

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

มีเดียมีเรื่องราว จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนแล้ว แต่ใช้ระยะเวลามากเกิน
ความจ าเป็น ส่งผลท าให้หมดความน่าสนใจ ความตื่นเต้น และความน่าติดตาม 
 



 126 
 

บทที่ 5   

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง หลอน เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่กล่าวถึง ความรู้สึกสะเทือนใจ ของ
ข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่ข้าพเจ้าคลุกคลีและอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัญหายา
เสพติด  มาถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์ในรูปแบบชุดงานศิลปะการจัดวางที่ประกอบ
ไปด้วย ประติมากรรมสื่อผสม และศิลปะภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม โดยใช้วัสดุเป็นตัวสื่อสารถึง
สภาวะภายใจจิตใจและร่างกายของผู้ที่เสพติดการใช้สารเสพติดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่าน
กระบวนการทางเทคนิควิธีการเฉพาะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตันเอง เพ่ือให้ผู้คนได้รู้สึก และเข้า
ใจความปวดร้าว ทรมานจากอาการเสพติดและเพ่ือให้ผู้เสพตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิด และพิษภัยรุนแรงที่ส่งผลต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายของตนเอง 

การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “หลอน” ประกอบไปด้วยผลงาน
สร้างสรรค์ 1 ชุดงานทั้งหมด 3 ชิ้น เพ่ือแสดงออกถึงความรู้สึกสะเทือนใจ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
ทางทัศนศิลป์ในรูปแบบศิลปะการจัดวาง ประมวณผลจากประสบการณ์อันเลวร้ายของข้าพเจ้าและ
จากแหล่งข้อมูลเชิงลึกต่างๆผ่านกระบวนการทางเทคนิควิธีการ ถอดแบบจากร่างกาย ,อวัยวะของ
มนุษย์ การสร้างศิลปะภาพเคลื่อนไหว น ามาประกอบสร้างเป็นผลงานศิลปะการจัดวางและจัดแสดง
แสง สี เสียงทั้งหมดในที่มืดเพ่ือตอบสนองความต้องการที่อยากแสดงออกถึงความรู้สึกสะเทือนใจที่มี
ต่อชีวิตทุกๆชีวิตที่หลงผิดคิดลอง เสพ และติดยาเสพติดจนน าพาร่างกายและจิตใจไปสู่เส้นทางที่ผิด 

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่  1  Nervous System Error หรือชื่อภาษาไทยว่า ระบบ
ประสาทล้มเหลว เป็นศิลปะการจัดวางที่ใช้การประกอบสร้างของจอแสดงผล 4 จอภาพขนาด 32 นิ้ว 
2 จอ และขนาด 60 นิ้ว 2จอ ต่อยอดจากชิ้นงานต้นแบบชิ้นที่ 5 ภายในจอนั้นมีการเล่นมีเดียเป็น
ศิลปะภาพเคลื่อนไหวกึ่งนามธรรม ที่อธิบายสภาะภายในสมองของผู้เสพตั้งแต่ตื่นนอน ได้รับสาร สู่
ห้วงเวลาสุดท้ายของชีวิต โดยได้แรงบันดาลใจจาก การเห็นภาพหลอน (Visual Hallucination) และ
อาการประสาทหลอน (psychedelic effect) ชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานหลักในการส่งอารมณ์ความรู้สึก
ชุดงาน จะเป็นชิ้นที่เริ่มต้นน าสายตาผู้ชม และเป็นชิ้นที่แสดงจุดจบของทั้งชุดงาน 

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1  

 - เนื่องจากเป็นการสร้างสรรค์ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจอแสดงผลเป็นหลัก ท าให้
ระหว่างการขนย้ายและติดตั้งต้องระมัดระวังและรอบครอบเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ข้าพเจ้าระวังแล้ว
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นั้นก็ยังคงเกิดความผิดพลาดที่ว่า หนึ่งในจอแสดงผลเหล่านั้นเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ 
1 จอภาพ สายเชื่อมต่อของจอช ารุด 2 เส้น  

 -อุปกรณ์ที่ใช้ทุกชิ้นราคาสูง การที่จะไปจัดแสดงที่ใดเป็นเวลานานนั้นจ าเป็นต้องมีการ
ควบคุมดูแลจากเจ้าของสถานที่ และตกลงที่จะรับผิดชอบหากอุปกรณ์ช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย 
 -ข้อจ ากัดของพื้นที่เช่น 

1. จ านวนจุดจ่ายไฟไม่เพียงพอต่ออุปกรณ์  
2.อุปกรณ์ไม่สามารถจัดแสดงในที่โล่งได้ 
3.หากเป็นพ้ืนที่ที่อากาศร้อนและชื้นจะส่งผลต่อการท างานของอุปกรณ์ 

 -ในช่วงของการจัดแสดงชุดงานเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐมีมาตรการหลาย
อย่างที่กระทบกับการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เช่นท าให้ไม่สามารถติดตั้งชิ้นงานในพ้ืนที่หอศิลป์
ของทางมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ตอนแรกได้ และเป็นการยากล าบากอย่างยิ่งที่จะค้นหาสถานที่ท่ี
สามารถติดตั้งชิ้นงานอย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องขนาด และเวลาในการติดตั้งชิ้นงานที่ต้องเร่งรีบให้ผล
งานทั้งหมดคืบหน้าที่สุดก่อนเคอร์ฟิวในแต่ละวัน 

การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2 - Supermassive Black Hole หรือชื่อภาษาไทยว่า  หลุม
ด า โดยแนวคิดคือการเปรียบเทียบยาเสพติดเป็นดั่งหลุมด าของโลกใบนี้ ผลงานเป็นศิลปะการจัดวางที่
ใช้เทคนิคประติมากรรมสื่อผสมโดยขึ้นรูปจากสก็อตเทปที่พันร่างกายจนแข็งอยู่ทรงประกอบสร้างตาม
พ้ืนที่จัดแสดง ต่อยอดจากต้นแบบชิ้นงานที่ 1และ 4 ร่วมกับการฉายศิลปะภาพเคลื่อนไหวกึ่ ง
นามธรรมที่ถูกสร้างให้หมุนวนคืบคลานสู่ตัวชิ้นงานประติมากรรมสื่อผสม ให้แสงโดยไฟ LED ทั้งแบบ
หลอด 80W และแบบเส้นหุ้มซิลิโคน ทั้งมีเดียและแสงออกแบบสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับมีเดียของ
งานชิ้นที่ 1  ทั้งเรื่องของเวลาในการฉาย และช่วงเวลาของเรื่องราวที่ค่อยๆเพ่ิมระดับความรู้สึก งาน
ชิ้นนี้จะเริ่มแสดงตนหลังจากชิ้นแรกเริ่มเล่นมีเดียไปแล้ว 30 วินาทีเพ่ือไม่ให้เป็นการแย่งจุดน าสายตา 
และเพ่ิมความตื่นเต้นและน่าค้นหาภายในงานชิ้นนี้ 

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2  

-การพันสก็อตเทปเพ่ือขึ้นรูปนั้นมีความยากล าบากเป็นอย่างมากในการถอดแบบจากร่างกาย 
ข้าพเจ้ามักได้รับบาดเจ็บจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานเสมอ 

-ข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์ และความช านาญในการต่อวงจรไฟฟ้า(เชื่อมสายหลอดไฟ  LED 
เพ่ือเปิด-ปิดใช้งานได้พร้อมกัน) ดังนั้นจึงใช้เวลานานในการประกอบสร้างงานในส่วนนี้ 
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การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 Narcotic Artery หรือชื่อภาษาไทยว่า  หลอดเลือดแดง 
เป็นศิลปะการจัดวางที่ใช้เทคนิคประติมากรรมสื่อผสม ผลงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการน าสิ่งที่อยู่ภายใน
ร่างกายออกมาแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมเพ่ือสื่อสารกับผู้ที่ใช้สารเสพติดโดยตรงจึงเลือกใช้วัสดุที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเสพสารเสพติด และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนัยยะถึงการเข้ารับการรักษา
ตัวจากอาการเสพติดไม่ว่าจะอาการหนักหรือเบา โดยประกอบสร้าง ห้อยแขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์
เหล่านั้นจากเพดาน สู่จุดศูนย์กลางของชิ้นงาน ความเคลื่อนไหวของตัวงานมาจากของเหลวคล้าย
เลือดที่ไหลเวียนด้วยอุปกรณ์ปรับความดันที่สามารถควบคุมให้ของเหลวไหลช้าหรือเร็วตามต้องการได้ 
และแสงไฟสปอร์ตไลท์ขนาดใหญ่ 2 ดวงโคม ควบคุมสี แสง จังหวะการกระพริบช้า-เร็วผ่านเมนบอร์ด 

ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 
-ของเหลวในตัวชิ้นงานท าให้ต้องระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างมาก 
-ฝ้าที่มีความสูงากกว่า 260 เซนติเมตรต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการติดตั้งชิ้นงาน 
-ของเหลวในชิ้นงานท าจากกาแฟและน้ าหวาน(เฮลบลูบอย) ท าให้มีการเน่าเสียได้ 

ประเมินผลการสร้างสรรค์ 

 ชิ้นงานสามารถแสดงถึงความรู้สึกสะเทือนใจ ผ่านสภาวะอาการของผู้ที่เสพติดยาเสพติดได้
เป็นอย่างดีทั้งทางด้านรูปแบบ และแนวความคิด ท าให้ผู้ที่ได้รับชมผลงานชุดนี้จะสามารถเห็นถึงโทษ
ภัยที่รุนแรงและผลกระทบทางความรู้สึกทั้งทางร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้าที่มีต่อปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นรูปธรรม และตระหนักถึงผลจากร้ายจากยาเสพติดได้ในทันที และสุดท้ายผู้รับชมผลงาน 
ทราบความจริงที่เกิดขึ้นในร่างกายและสภาวะจิตใจของผู้เสพ ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับจิตใจของผู้ชม 
ให้ผู้ที่ชมเข้าใจผู้ป่วยที่ติดการเสพยาเสพติด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ ์

ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการทดลองสร้างสรรค์ การค้นหารูปแบบและ
เทคนิควิธีการต่าง สู่การพัฒนาผลงานมาโดยตลอดระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่เริ่มทดลองสร้างสรรค์
ในช่วงก่อนท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์นี้ได้สื่อสารถึงความรู้สึกสะเทือนใจของข้าพเจ้าตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน ที่ข้าพเจ้าคลุกคลีและอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัญหายาเสพติ ดใน
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน วิธีการจัดวางติดตั้งผลงานในรูปแบบการแขวน การติดตั้งกับฝ้า และ
วิธีการน าเอาวัสดุต่างๆมาประกอบสร้างงานศิลปะการจัดวางชุดนี้  ข้าพเจ้ายังคงจ าเป็นต้องพัฒนา
ตนเองทั้งด้าน แนวความคิด รูปแบบการน าเสนอแบบใหม่ๆ เพ่ือที่จะสามารถแสดงออกถึงความรู้สึก
ภายในจิตใจของข้าพเจ้า น าข้อบกพร่องปรับปรุงให้เหมาะสมกับเทคนิคที่ต้องการ ให้ได้มาซึ่งผลงาน
การสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
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Tony Oursler ศิลปินผู้บุกเบิกด้านวิดีโออาร์ตเข้าถึงได้จากhttp://galeriemitterrand.com/en  
/artistes/oeuvres/3421/tony-oursler#oeuv-4 

ศิลปินศิลปะการจัดวางMatt Clark ผู้ก่อตั้ง United Visual Artists (UVA) เข้าถึงได้จาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Visual_Artists#/media/File:Matt_Clark.jpg 
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ชื่อ-สกุล นายธฤต  อรุณศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 26 กันยายน 2537 
สถานที่เกิด ยะลา 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  

สาขาสถาปัตกรรมศาสตร์ภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง 

ที่อยู่ปัจจุบัน 48/333 คอนโดลุมพินีวิลล์ โชคชัย 4 แขวงสะพานสอง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ผลงานตีพิมพ์ - ร่วมแสดงผลงาน Gradient Exhibition 1st Floor Siam Center  
28-30 May 2018  
-ผู้ออกแบบปกนิทรรศการศิลปะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที ่5   
โดยกระทรวงวัฒนธรรม และกลุ่มศิลปินอิสระพัทยา  
-ทีมผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน Novotel Hotel Rayong By Star  
-ทีมออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน รีโนเวท Pathumwan Princess Hotel 
Bangkok  
-ทีมผู้ออกแบบ Cloud Residences Condominium Project Sukhumvit 
23 Bangkok  
-หัวหน้าทีมออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โรงแรม Asawin Grand 
Convention Bangkok By Miracle Group   
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