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The picture is from a human perspective conveyed through a variety of 
tools, just one set of data that is both true and false. It often appears that the human 
identity or ego is always there. Whether it is an image from the thought process. Or 
coincidence with the intention to integrate with the image. Then presented to the 
public. These bring about the interpretation. Painting is one tool that can make a 
picture through the transformation process to reduce human ego in the first data layer. 
The concept of visualization is created in the second layer and interpreted to produce 
a new visual language    
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บทที ่1 

บทน า 

 
ภาพทุกภาพในสื่อต่างๆในสมัยปัจจุบันมีความหลากหลายทั้ง  มุมมอง ความคมชัด และ

จุดประสงค์ที่แตกต่าง  มีทั้งสีสัน ความงาม ความชัด ความเบลอ และปรากฏอารมณ์ของผู้น าเสนอทั้ง
ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลงและความรุนแรง  ลักษณะของภาพมีความเป็นตัวตนและ
ความเป็นอัตตาซ่อนอยู่เสมอ ทั้งจากตัวผู้ถ่าย และสิ่งที่ถูกถ่าย  

  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

           มุมมองจากภาพและสรรพสิ่งที่ถูกถ่ายทอดบนระนาบที่ปรากฏมักมีความหมายอยู่ในตัวเอง 
ทั้งความหมายที่ถูกซ่อนและทับซ้อนภายใน ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ เวลา สถานที่ การบอกเล่า
เรื่องราวผ่านการบันทึกมุมมองจากคนคนหนึ่ง สามารถท าให้คนดูตีความต่อได้ในหลากหลายแง่ มุม 
เช่น ภาพทางประวัติศาสตร์แต่กลับมีเรื่องของความรักปรากฏ หรือภาพบุคคลแต่กลับมีเรื่องของวิถี
ชีวิตและข้อกฎหมายปรากฏอยู่ในนั้นอันเรียกว่า ภาษาภาพ ซึ่งเกิดจากการคัดเลือก มุมมองของแต่ละ
บุคคล มันคือการแสดงตัวตนและทัศนคติของผู้เลือกเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งท าให้ภาพที่ปรากฏเป็นแง่มุม
จากทัศนคติของผู้เล่าโดยตรง ซึ่งเป็นชุดข้อเท็จจริงที่ อาจจะจริงทั้งหมดหรือได้รับการแต่งเติมเสริม
แต่งเข้าไปแล้ว ท าให้ภาพเป็นเพียงชุดข้อมูลหนึ่งที่มีทั้งความจริงและความลวง การคัดลอกการท าซ้ า
เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของการตอกย้ ามุมมองหรือเรื่องราวนั้นๆ กระบวนการเหล่านี้ปรากฏใน
ภาพถ่าย สื่อโฆษณา เป็นสิ่งที่ผู้เลือกให้คุณค่าและบ่งบอกจุดมุ่งหมายของการน าเสนอ ดังนั้นอารมณ์
ของผู้สร้างและกระบวนการที่ผู้สร้างจะเลือกและสร้างภาพนั้นๆจึงมีความส าคัญ หรือแม้แต่ผลงาน
ทางจิตรกรรมเองก็เช่นกัน 

ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอจิตรกรรมที่แสดงออกซึ่ง การรับรู้ของสภาพจิตใจของข้าพเจ้าที่มีต่อ
ชุดข้อมูลจากภาพที่ปรากฏ ณ สถานการณ์หนึ่ง ช่วงเวลาหนึ่ง การโต้ตอบแบบฉับพลันกับ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน หรือกระบวนการท าให้เกิดภาพที่กลับค่า จากกระบวนทางการ
จิตรกรรมแบบปกติสามัญ รูปที่เกิดจากความจริง ความเหมือน หรือภาพที่สามรถดูแล้วรู้ว่าเป็นบุคคล 
สัตว์ สิ่งของหรือ สถานที่ และแต่งเติมจนภาพเกิดอาการของความสมบูรณ์ของภาพในหัว จนมนุษย์ผู้
หนึ่งจะสามารถประมวลผลได้ว่าเป็นภาพอะไร ข้าพเจ้าน าเอาความนัย ความเป็นนามธรรมที่อยู่
ภายในของสรรพสิ่งให้ปะทุออกมาภายนอก  ภาษาทางวิธีการที่เกิดการตีค่ากลับไปมาระหว่าง
กระบวนการ ที่เหมือนจะสิ้นสุดแต่กลับริเริ่มเข้าไปกระท าการแทรกแซงใหม่ ท าให้ภาพเกิดการหวน  
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กลับ ในขณะเดียวกัน เป็นการท าลายภาพต้นแบบ หรือชุดข้อมูลเดิมและเป็นการท าลาย
ตัวตนของตัวข้าพเจ้าเอง ดั่งค าสอนของศาสนาพุทธที่ว่า เราไม่ควรยึดติดกับอะไร จากภาพที่เราจงใจ
ตั้งใจเขียนขึ้นมาจนเป็นรูปเป็นร่าง และสุดท้ายเรากลับลบมัน ท าลายมันเป็นการลดอัตตาตามหลัก
พุทธศาสนา 

  

 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอความชุดข้อเท็จจริงในกรอบของการสร้างภาพจิตรกรรมที่เกิดจาก
ภาพที่ปะทะกับสภาวะทางจิตใจของตนเองอันมีการการเกิดขึ้นดับไป ท าซ้ า คัดลอก โดยสภาพ
สมบูรณ์และกลับท าลายภาพเดิมที่เกิดจากการคัดลอกความจริงนั้น เพ่ือน าเสนอปฏิสัมพันธ์ของผู้วาด
กับภาพแต่ละภาพ ทั้งสภาวะอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง  สภาพจิตใจ แรงปะทะ กับสิ่งที่เห็นและสิ่งที่
ปรากฏในภาพแต่ละภาพ น าเสนอกระบวนการทางจิตรกรรมที่เป็นขั้นตอน ลักษณะเฉพาะที่สามารถ
บ่งบอกเนื้อหาเรื่องราวได้ในตัวภาษาของจิตรกรรมเอง ค้นหาชุดความจริงเดิมของภาพที่ก่อให้เกิด
อารมณ์และการตีความใหม่ ในกรอบของกระบวนการก่อเกิดและการสลายรูป ความเป็นต้นแบบและ
ท าลายต้นแบบ ของภาษาทางจิตรกรรมที่ปรากฏลงบนระนาบ 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

ตัวภาพจิตรกรรมเป็นสิ่ งที่สามารถแสดงเนื้อหาทางความคิด ประสบการณ์ จิตใจ 
กระบวนการทางจิตรกรรมก็เช่นกันสามรถเป็นสิ่ งที่แสดงเนื้อหาทางความคิดภายในตัวมันเองได้
โดยตรงและโดยอ้อมข้าพเจ้าต้องกาน าเสนอเนื้อหา ณ ขณะหนึ่งของจิตประกอบกับกระบวนการและ
ขั้นตอนทางจิตรกรรมที่มีอยู่ในผลงานจิตกรรมเองโดยอาศัยรูปทรงเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของกระบวนการ
ซึ่งเป็นแกนหลักของการแสดงออกทางความคิด ซึ่งสามารถน าผู้ชมให้กลับไปหวนคิดกับสิ่งที่มีอยู่ ภาพ
ที่เป็นไป ตัวตน ความหลงเหลือและการลบเลือน ทางความทรงจ าหรือรูปลักษณ์ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 - ขอบเขตของความคิด ศึกษาความสัมพันธ์ทางสภาวะอารมณ์ของตนเองที่ที่มีต่อชุดข้อมูล
ต้นแบบที่แปรเปลี่ยนตามประสบการณ์เดิมที่มีกับกระบวนการทางภาษาจิตรกรรมผ่านเทคนิควิธีการ 
และรูปแบบของภาพที่เลือก กระบวนการทางจิตรกรรมและสภาวะของจิตใจที่เข้ามาท าปฏิกิริยากับ
ความเป็นระนาบเรียบแบนให้เกิดมิติ ผ่านทางเนื้อหา เพ่ือเกิดการคิดพิเคราะห์ การรับรู้และการ
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เปลี่ยนแปลง สร้างความสะเทือนอารมณ์หรือความงาม เพ่ือให้รับรู้ในเนื้อหาใหม่ที่ปรากฏผ่านตัวภาพ 
การท าลายต้นแบบหรือการที่น าความเป็นนามธรรมเข้าไปแทรกอยู่บนระนาบอันเรียบแบนของภาพ 
มีสภาวะของการขัดแย้งกับความเป็นปกติ สามัญ 

              - ขอบเขตด้านรูปแบบเป็นงานจิตรกรรมสีน้ ามันบนผ้าใบ สร้างสรรค์ต่อจากภาพต้นแบบ 
โดยมีการคัดลอก ปรับเปลี่ยน และน าวิธีการเข้ามาจัดการอย่างเป็นขั้นตอนในแต่ละชิ้นงานซึ่งจะเป็น
กระบวนการเฉพาะชิ้นที่ไม่เหมือนกัน  

             - ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นงานจิตรกรรมสีน้ ามันผสมสีอะคริลิก พ้ืนผิวต่างๆ บนระนาบ
สองมิติ สร้างภาพความจากความชุดข้อเท็จจริงเดิมไปสู่การน านามธรรมเข้ามาอยู่บนภาพ เกิดชุด
ข้อเท็จจริงใหม่ 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1 เลือกต้นแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพอารมณ์ แรงปะทะของสภาพจิตใจ และเทคนิค
วิธีการที่เราต้องการน าเสนอ 

2 วางแผนวิธีการจัดการ ขั้นตอนในแต่ละชิ้นงานซึ่งจะปรับเปลี่ยนตามต้นแบบที่เลือกในแต่
ละชุด 

3 วาดภาพตามต้นแบบ หรือสร้างความสมบูรณ์ของภาพในการที่คนหนึ่งจะสามารถ
ประมวลผลได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร และท าการท าลายความสมบูรณ์ทางความคิดของภาพด้วย
กระบวนการทางจิตรกรรมทั้งลบ ขูดขีด ป้ายสีทับ ซ้อนชั้นสีให้หนาขึ้น เพ่ือให้เกิดความขัดแย้งทาง
ภาษาภาพ ด้วยสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกับแต่ละภาพ 

4 พิจารณาภาพที่เกิดขึ้น และท าการกระท าความเป็นนามธรรมซ้ าลงไปบนผลงานในบางช่วง
บางส่วนของตัวงาน จนงานปรากฏความขัดแย้งทางกระบวนการจิตรกรรม 

 

วิธีการศึกษา 

  - ศึกษาปรัชญาทางพุทธศาสนา หนังสือจิตวิทยากับสังคม และอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ 

- ค้นหาถ่ายภาพข้อมูลและท าภาพร่างจากบุคคล สิ่งแวดล้อม จากหนังสือทางประวัติศาสตร์ 
สื่อสังคมออนไลน์ ข่าว และแหล่งข้อมลอื่นๆ  
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- อ่านภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในภาพและเหตุการณ์ปัจจุบันรอบตัวและเลือกส่วนที่สะเทือน
ใจต่อตนเองมาน าเสนอ 

แหล่งข้อมูล 

-  ภาพจากเหตุการณ์จริง ภาพทางประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายในอดีต ภาพถ่ายทางสังคม
ออนไลน์ ภาพที่ไม่เหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่ง ภาพถ่ายที่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์ ภาพที่มีลักษณะของความ
ย้อนแย้งทางกาลเวลา สถานที่ บทบาทหน้าที่ หรือแหล่งที่อยู่สภาพแวดล้อม 

-  หนังสือปรัชญาพุทธศาสนา ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์  

-  ข้อมูลบทความต่างๆ เพลง ภาพยนตร์และสื่อออนไลน์ ที่น าเสนอแง่มุมทางภาษาภาพ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

1.  เฟรมผ้าใบ, ที่ดึงเฟรม, โครงไม,้ ลวดเย็บกระดาษ 

2.  เกรยอง, สีน้ ามัน, สีอะคริลิก, ลินซีด, ดินสอ, ผงซักฟอก, น้ ามันสน 

 3.  ภาพถ่ายข้อมูลต้นแบบ 

 4.  พู่กัน, แปรงทางสี, เกรียง, ผ้าส าหรับเช็ดส ี

 5.  โต๊ะ, เก้าอ้ี 

 7.  คอมพิวเตอร์ 

 8. กล้องถ่ายภาพ 

 
 

ภาพที่ 1: อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน

สังคม ทั้งที่ตนเองประสบพบเจอและ สิ่งที่ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของผู้อ่ืน ปรัชญาพุทธศาสนา 
ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม อิทธิพลจากรูปแบบของงานศิลปกรรม อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพ
ที่เกิดขึ้นจากสื่อหรือข่าวต่างๆที่เผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์อันเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์จิตรกรรม
ภายใต้หัวข้อภาวะทับซ้อนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และอัตตา  

 

อิทธิพลจากภาพสื่อของสถานการณ์ที่หลากหลายในปัจจุบัน 

 
สังคมปัจจุบันอันมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีต่างๆมากมาย ทั้งกล้องถ่ายภาพ มือถือ สื่อต่างๆท่ี

มีการเผยแพร่ภาพอย่างขาดการไตร่ตรอง ท าให้ชุดข้อมูลมีข้อเท็จจริงอยู่มาก ทั้งอคติของผู้น าเสนอ 
อคติของคนดู การแสดงออกซึ่งตัวตนผ่านภาพ ผ่านชุดข้อมูลที่ตนสนใจ โดยเฉพาะภาพข่าวที่มีอย่า ง
มากและถูกแชร์ไปในสังคมออนไลน์โดยขาดการไต่ตรอง ภาพที่เกิดขึ้นมีท้ังจากตัวข้าพเจ้าเอง คนรอบ
ข้าง เพ่ือนในสังคมจริงและ สังคมสมมติ ทั้งภาพข่าว ภาพวิดีโอ ภาพจากกล้องมือถือ ภาพถ่ายส่วนตัว 
ภาพถ่ายจากสถานที่สาธารณะ 

 

อิทธิพลจากภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเมือง สถานที่ บุคคล และเหตุการณ์ทางความ

เชื่อวัฒนธรรม ประเพณีในอดีต 

ชุดภาพถ่ายที่ปรากฏทั้งปัจจุบันและอดีต ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการเมือง สถานที่ บุคคล 
วัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ มักเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นผู้รับ
ข้อมูลและตัดสินว่าถูกผิดภายในจิตส านึกไปแล้ว ทุกคนล้วนใส่ความคิดและการตีความของตนเข้าไป
ผสมกับข้อมูลภาพที่ได้รับเสมอ เหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อจิตใจของข้าพเจ้าและได้หยิบยกน ามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมแทบทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 2:  ตัวอย่างภาพถ่ายประวัติศาสตร์แร้งวัดสระเกศ 
 

 

 
 

ภาพที ่3 : ตัวอย่างภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ 
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ภาพที่ 4 :  ตัวอย่างภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ 
 

 
 

ภาพที่ 5:  ตัวอย่างภาพข่าวเหตุการณ์ทางการเมือง บันทึก 6 ตุลา 
 

 

อิทธิพลจากทฤษฎีตัวตนและศาสนาพุทธ 

ปรัชญาพุทธเป็นหลักค าสอนที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต เช่นเดียวกับการสร้างผลงาน
จิตรกรรมของข้าพเจ้าที่สามารถเชื่อมโยงไปยังหลักการทางพุทธศาสนาในหลักของ อัตตา 
 ค าว่า “ตัวตน”มีความหมายตรงกับค าว่า อัตตา หรือในศาสนาฮินดูเรียกว่า “อาตมัน”
ภาษาอังกฤษค านี้ตรงกับค าว่า “self” หรือ “ego” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นศูนย์กลางของคนเรา (พุทธ
ทาส,2550,หน้า88) ตัวตนเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันของจิตใจ ร่างกาย และเครือข่ายทางสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งบุคคลนั้นอาศัยอยู่ ตัวตนของเรามีการตระหนักรู้ในตน (self-awareness) นักวิจัยเห็น
ว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องแยกแยะระหว่างความตระหนักรู้ส่วนตน (private self-awareness) ซึ่ง
หมายถึงการสนใจเรื่องในใจ เช่น อารมณ์ ความคิด ความปรารถนา และลักษณะนิสัย เป็นเรื่องของ
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การสนใจเรื่องในใจ ในทางตรงกันข้ามการตระหนักรู้ในตนส่วนสาธารณะ (public self-awareness) 
หมายถึงการสนใจว่าคนอ่ืนรับรู้ตัวเราคิดเกี่ยวกับตัวเราอย่างไร การตระหนักรู้มักเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินตนเองด้วย ข้อส าคัญของการตระหนักรู้คือการเทียบตนเองกับมาตรฐาน เช่น ดีหรือไม่ดี การ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานท าให้รู้ว่าสิงนั้นๆ ดีหรือไม่ดี การตระหนักรู้อาจท าให้ไม่สบายใจเพราะเมื่อ
เทียบกับมาตรฐาน เช่น  อุดมคติ ศีลธรรม1  
 
 จากบทความ ตัวตนเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ คือการตระหนักรู้ในตนทั้งต่อตนเองและ
สาธารณะ ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการน าเสนอภาพที่ผู้อ่ืนสามารถ
ตระหนักรู้ในตัวตนและน าเสนอต่อสาธารณะ หรือความใส่ใจการคัดกรองโดยใช้ตนเองเป็นศูนย์กลาง 
 

อิทธิพลจากทฤษฎีมานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ 

 ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาการกระท าต่างๆของมนุษย์ที่ เกิดขึ้นในอดีต มนุษย์กับ
ประวัติศาสตร์คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเสมอเพราะมนุษย์เป็นผู้ท าให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นผู้มี
ความคิดเป็นของตนเอง และสามารถน าเสนอข้อเท็จจริงในสังคม และเกิดเป็นบันทึกหลักฐานต่างๆ 
 ข้อเท็จจริงจะไม่พูดด้วยตัวของมันเอง นักประวัติศาสตร์เริ่มศึกษาโดยเลือกจากข้อเท็จจริงที่
ส าคัญ และที่เกี่ยวข้องออกมาจากข้อเท็จจริงอ่ืนๆที่มีอยู่ทั่วไปและมีจ านวนมาก แล้วค้นหาว่าอะไร
เป็นเหตุ(Causes) หรืออะไรเป็นผล (Effect) ตลอดจนค้นหาความเก่ียวพันกับเหตุการณ์อ่ืนๆ2 
 ต้นแบบที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในผลงานล้วนเป็นภาพที่มนุษย์กระท าขึ้นและเป็นการบันทึก
ช่วงเวลาอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจ าวันแต่เหล่านั้นล้วนเป็นประวัติศาสตร์แทบทั้งสิ้น
ซึ่งภาพเหล่านี้สามารถบอกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ 
 ในการที่จะแสดงให้ เห็นกระบวนการที่สถาบันเปลี่ยนจากรูปหนึ่ ง ไปสู่ อีกรูปหนึ่ ง 
ประวัติศาสตร์จะท าให้สามารถที่จะมองเห็นโครงสร้างที่เป็นพ้ืนฐาน มีลักษณะคงที่ตลอดเวลาที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยเหตุนี้มานุษยวิทยาจึงไม่สามารถละเลยไม่ให้ความสนใจกระบวนการ

                                                           
1 นพมาศ อุ้งพระ . จิตวิทยาสังคม / นพมาศ ธีรเวคิน (กรุงเทพฯ :: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553). 

2 สุเทพ สุนทรเภสัช., มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ : รวมความเรียงว่าด้วยการประยุกต์ใช้แนวความคิด และ

ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในการศึกษาข้อมูลทางประวัตศิาสตร์ / ผู้เขยีน สุเทพ สุนทรเภสัช, พิมพ์ครั้งท่ี 2. ed. 

(กรุงเทพฯ :: เมืองโบราณ, 2548). 
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เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ อันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่จะน าความน่าเป็นไปได้ต่างๆ ที่อยู่ใต้
จิตส านึก (Uncon-scious Possibilities)3 
 

อิทธิพลงานศิลปกรรม  Nicola Samori 

  
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลงานศิลปกรรมของ  Nicola Samori เป็นศิลปินชาวอิตาลี เกิดในปี 

1997 ศิลปินร่วมสมัย ที่มีแนวงานเฉพาะโดยมีการวาดชั้นแรกด้วยรูปแบบงานบาโรก และสร้างพื้นผิว
ในชั้นถัดมาด้วยชั้นสีที่หนา นูน ศิลปินท าการขีดข่วน ตามรูปทรงของภาพที่วาดไว้ในตอนแรก ภาพ
ของ Nicola Samori ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เกรี้ยวกราด เจ็บแสบ บางผลงานมีการสร้างรูปทรงและ
ท าลายในภายหลัง สร้างความย้อนแย้งทางกระบวนการของจิตรกรรม ผลงานจึงสามารถดึงดูดให้ผู้คน
ชวนคิดต่อจากภาพ และเกิดการตีความใหม่ผ่านภาษาทางจิตรกรรม 

 

 
 

ภาพที่ 6: Nicola Samori, 2018, oil on wood, 200 x 70 cm. 
 

                                                           
3  มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์, หน้า 65 
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ภาพที่ 7 : Nicola Samori, Leibl, 2011, oil on wood 
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บทที3่ 

การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มต้นจากการสนใจตัว

ภาพที่ถ่ายทอดความคิดบางสิ่งบางอย่าง ทั้งเนื้อหาเรื่องราวที่มีความเป็นปัจเจกไปจนถึงเรื่องราว
สาธารณะ น ามาผ่านกระบวนทางจิตรกรรมคัดลอกภาพต้นแบบและท าลายด้วยความงามทาง
จิตรกรรม 
 

ขั้นตอนของการประมวลความคิด 

 

เนื้อหาในการสร้างสรรค์ (Content) 

 
           เนื้อหาโดยรวมเป็นการวิพากษ์สังคมและกระบวนการท างานตนเอง วิพากษ์สังคมผ่านภาพ
ต้นแบบโดยข้าพเจ้าจะเลือกภาพที่ผู้ อ่ืนหรือตนเองก็ตามเป็นคนถ่ายทอด และน าเสนอประเด็น
บางอย่างที่ส่งผลกระทบกับจิตใจของข้าพเจ้า อาทิภาพข่าวไม่ว่าเป็นข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม 
ข่าวศาสนา ความเชื่อ และเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อทัศนะของข้าพเจ้า แล้วน าภาพเหล่านั้นมาคัดลอก
ทั้งหมด หรือบางส่วนให้สมบูรณ์หรืออยู่ในรูปแบบที่คนสามารถรับรู้ได้ว่ามันคืออะไร และกลับท าลาย
ภาพที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นด้วยสีและทีแปรงด้วยตัวของข้าพเจ้าเอง เพ่ือลดอัตตาของข้าพเจ้าเองผู้ที่เป็น
ผู้สร้างผลงาน ผลงานที่เกิดขึ้นด้วยระยะเวลาที่นาน แต่การท าให้ภาพเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลาเพียงไม่กี่
นาที ส่งผลต่อจิตใจและการแสดงออกของข้าพเจ้า 
  

ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ 

 
ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากสภาวะแวดล้อมที่มองเห็น 

รูปทรง เส้น สี ที่ว่าง น้ าหนัก พ้ืนผิว ที่อยู่รอบตัวน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดความผสานกลมกลืนและท า
ให้เกิดคุณค่าขึ้นในงานศิลปกรรม 
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รูปทรง (Form) 
รูปทรงที่ปรากฏในงานคือความเหมือนจริงผสมกับความเป็นนามธรรม สองความขัดแย้งที่อยู่

ด้วยกัน ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของมนุษย์ สัตว์ สิ่งของ และสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อในการแสดงออกทาง
ความคิด เป็นรูปทรงที่ในขั้นแรกที่ถ่ายทอดความเป็นจริงตามต้นแบบและมีการสลายรูปทรงเดิมใน
ภายหลัง ท าให้รูปทรงในส่วนที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสารเกิดความแปลกออกไปจากต้นแบบ  

 

ทีแปรง (Brush) 
ทีแปรงเป็นส่วนส าคัญในงานของข้าพเจ้า เพราะนอกจากจะสร้างตัวผลงานแล้วเป็นตัว

แสดงออกทางเนื้อหา ซึ่งในผลงานจะปรากฏทีแปรงที่เด่นๆอยู่สองลักษณะคือ เรียบ กับ หยาบ  
ทีแปรงที่เรียบจะปรากฏในส่วนของภาพรวมทั้งหมดในขั้นแรกของภาพ คือมีการเกลี่ยเรียบเพ่ือท าให้
เกิดรูปร่างรูปทรงทั้งหมด ทีแปรงหยาบหนา ปรากฏในส่วนของตัวภาพบางตอนที่ต้องการขับเน้น
ความส าคัญ หรือเป็นตัวที่ท าให้ภาพเกิดลักษณะแปลกแยกจากภาพเดิม 

 

 
 

ภาพที่ 8 : ภาพแสดงรายละเอียดของทีแปรง 
 

สี(Color) 
 สีเป็นทัศนธาตุในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า และเป็นตัวขับเน้นเนื้อหาส าคัญให้เกิดขึ้นและ
ย้ าความส าคัญของภาพในจุดที่ข้าพเจ้าต้องการสื่อสาร ด้วยการป้ายสีที่หนา บาง หรือการน าเอาก้อน
สีลงไปปาดป้าย ด้วยปริมาตรที่ไม่เท่ากันท าให้มีความนูนของสี และเป็นโทนสีที่แตกต่างจากภาพ
ต้นแบบ อาจเป็นสีที่สด และฉูดฉาด หรือคู่ตรงข้ามกับภาพที่สมบูรณ์ในขั้นแรก เพ่ิมระดับความ
เข้มข้นข้ึนมาอีกข้ันหนึ่ง   
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พื้นผิว(Texture) 
พ้ืนผิวที่ปรากฏในงานของข้าพเจ้ามีลักษณะของความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน  คือความเรียบ

แบนและความนูนหนา บางภาพอาจมีความกลมกลืนด้วยการเคลือบชั้นของพ้ืนผิวให้มีระดับต่างกัน
หลายระดับ แต่บางผลงานพ้ืนผิวเกิดความแยกกันอย่างชัดเจนอาจเกิดจากการป้าย การขูด หรือ
แม้กระทั่งการปาสีลงไปที่ผลงาน การสร้างพ้ืนผิวในแต่ละภาพเกิดจากการประมวลความคิดและสิ่งที่
ต้องการน าเสนอ 

 

  
 

ภาพที่ 7: ภาพแสดงรายละเอียดพื้นผิวที่ในงาน 
 

พื้นที่ว่าง(Space) 
พ้ืนที่ว่างในงานเป็นส่วนของพื้นหลังซึ่งเป็นบรรยากาศแวดล้อม โดยมากลงสีแบบเรียบ สีโทน

เดียว หรือเพ่ือให้เกิดเป็นพ้ืนที่ว่าง พ้ืนที่โล่งทางความรู้สึก ปล่อยให้เกิดจิตนาการถึงพ้ืนที่จริง  ขับเน้น
ตัวรูปทรงให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีการวิพากษ์สังคมผ่านการลดอัตตา
ของข้าพเจ้าเอง การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ตามเนื้อหาของภาพแต่ละภาพซึ่งไม่มีสูตรที่ตายตัว  ไม่
มุ่งเน้นความงามที่จะปรากฏแต่ขับเน้นการตอบสนองกับเนื้อหาของภาพแต่ละภาพ และตอบสนอง
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองในระหว่างการท างาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบนามธรรมจากตัวผู้สร้างเข้าไป
ผสมกับรูปแบบรูปธรรมจากต้นแบบ 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการ 

 
-เมื่อได้เนื้อหาที่ต้องการ น ามาคิดทบทวน กับแนวความคิด และถ่ายทอด เป็นลักษณะของสี 

พ้ืนผิว รูปทรง น้ าหนักและแสงเงาต่างๆ 
-บันทึกข้อมูลด้วยการจด การจ า ภาพถ่าย หรือทดลองในภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมา 
-ค้นหาความรู้เพิ่มเติม จากเรื่องราว และข้อมูลข่าวต่างๆในสังคม 
-ขยายผลงานจริงจากแบบร่าง หรือ มโนภาพในหัวและน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ

วิเคราะห์ถึงปัญหา 
-น าเสนอผลงานและสรุป 

 

ภาพร่าง(Sketch) 

การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือประกอบการสร้างสรรค์ มักจะมีความสนใจในสิ่งที่อยู่รอบตัวความคิด
อันหลากหลายปรากฏขึ้นท าให้มีความจ าเป็นในการจดบันทึกอย่างยิ่งอาจบันทึกเป็นตัวหนังสือ หรือ
งานทดลองชิ้นขนาดเล็ก ผสมผสานความรู้และจิตนาการเข้าไปกับรูปร่างรูปทรงที่ เราตั้งใจ และเมื่อ
ปฏิบัติงานจริงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนได้ เคลื่อนไหวได้อยู่ตลอดเวลา 

 
 

 

ภาพที่ 8 : ภาพร่างจากการน าเอาเทคนิคทางจิตรกรรมเข้าไปทดลองกับภาพถ่าย 
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บทที4่ 

วิเคราะห์การพัฒนาผลงาน 

 
 การพัฒนาผลงานเกิดจากการศึกษาค้นคว้าทดลองเนื้อหาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทั้งด้านตัวเทคนิค รูปแบบ  ข้าพเจ้าพอสังเขปขั้นตอนของการพัฒนาผลงานเป็น4 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

 

ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 

 

ระยะที่1(ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559) 
 วิทยานิพนธ์ ช่วงแรกเป็นการค้นหาเนื้อหาและรูปแบบโดยมีการหยิบยกภาพถ่ายของบุคคล 
ทั้งนักการเมือง บุคคล ภาพผู้คนที่อยู่รอบตัว แม้กระทั่งตนเอง มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยการ
คัดลอกให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วท าลายความเป็นต้นแบบด้วยสีและทีแปรงแบบเฉพาะเจาะจงที่ใบหน้า
เพียงอย่างเดียว เพ่ือให้ภาพมีการบิดเบือนจากแบบ แต่กระนั้น ภาพที่เกิดขึ้นมีความจงใจเกินไป 
ผลงานในระยะแรกมีการขัดกันระหว่างตัวรูปทรงกับพ้ืนหลังท าให้เนื้อหาที่ต้องการแสดงออกมาได้
น้อย 

ระยะที่2(ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559) 
 ผลงานในระยะที2 เริ่มมีการค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม และค้นในเชิงลึกมากข้ึน เน้นภาพบุคคลที่
อยู่ในเครื่องแบบ ชุดสีที่ใช้มีความหดหู่ มีการคัดลอกต้นแบบและป้ายทีแปรงในส่วนของใบหน้าด้วย
เนื้อสีที่หนา มีการปาสีลงไปที่ผลงาน แต่ผลงานยังขาดความกลมกลืนในเบื้องต้น เริ่มค้นหาภาพที่มี
ความขดัแย้งในทางอารมณ์และความรู้สึก แล้วน ามาแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม 
 

ช่วงวิทยานิพนธ์ 

 

ระยะที่3(ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560) 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 3 เริ่มขยับเนื้อหาจากภาพบุคคลในเครื่องแบบเป็น ภาพ
เหตุการณ์ที่กว้างข้ึน อันมีผลสะเทือนใจต่อตัวเอง เช่นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมือง หรือ
ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ หรือผู้คนในแต่ละยุคสมัย  ท าให้งานเริ่มมีการเคลื่อนออกจา
ชุดข้อมูลเดิม และมีการใช้ชุดสีที่หลากหลายมากขึ้น เริ่มมีการน าวาดเส้นเข้ามาสร้างสรรค์ร่วมด้วย 
สามารถหาเทคนิคที่เชื่อมภาพในระยะหลังและระยะหน้าได้ดีขึ้น  
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 ระยะที4่(ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561) 
 ระยะวิทยานิพนธ์ มีการใช้ภาพข้อมูลที่มีเนื้อหาเรื่องราวส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อตนเองเข้า
มาท างานอย่างจริงจัง ทั้งภาพเหตุการณ์หรือบุคคลในอดีตที่มีเนื้อหาเรื่องราวขัดแย้งกับความเป็น
ปัจจุบัน เปิดรับชุดข้อมูลภาพจากข่าวออนไลน์ ซึ่งเป็นสีในปัจจุบันร่วมด้วยท าให้งานมีความหลาย
หลายทางเรื่องราว ตัวผลงานมีการขับเน้นเนื้อหาที่ส าคัญด้วยเทคนิคทางจิตรกรรม และจงใจป้ายสี 
ทับชั้นสี ในส่วนที่ต้องการน าเสนอ ท าให้เนื้อหาสาระมีความเข้มข้น เพ่ือให้ผู้ชมเกิดการตระหนักคิด
กับภาษาของภาพที่เกิดขึ้นใหม ่ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
    ชื่อผลงาน          “วัดส่วน” 

    ขนาด              150x200 ซม. 

    เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

                 ปีที่สร้าง            2560 
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ภาพที่ 10: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
          ชื่อผลงาน          “123 โดด” 

          ขนาด               200x250 ซม. 

เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

           ปีที่สร้าง            2560 
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ภาพที่ 11: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
       ชื่อผลงาน  “ชุดฆ่าราชการ” 

       ขนาด         220x180 ซม. 

                              เทคนิค        สีน้ ามันบนผ้าใบ 

       ปีที่สร้าง       2560 
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ภาพที่ 12 : ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
       ชื่อผลงาน       “สามเกลอ” 

       ขนาด             100x150 ซม. 

              เทคนิค            สีน้ ามันบนผ้าใบ 

       ปีที่สร้าง           2560 

 
 

ภาพที่ 13: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 
       ชื่อผลงาน        “ฉันท์ดึก” 

       ขนาด             100x150 ซม. 

                                                 เทคนิค            สีน้ ามันบนผ้าใบ 

       ปีที่สร้าง           2560 
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ภาพที่ 14: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6  
       ชื่อผลงาน         “ขอสัมภาษณ์” 

       ขนาด              150x150 ซม. 

       เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

       ปีที่สร้าง            2560 
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ภาพที่ 15: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7  
        ชื่อผลงาน          Nirvana 

        ขนาด               100x150 ซม. 

      เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

        ปีที่สร้าง            2560 
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ภาพที่ 16: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8 
        ชื่อผลงาน         สามเกลอหมายเลข2 

        ขนาด              180x150 ซม. 

             เทคนิค            สีน้ ามันบนผ้าใบ 

        ปีที่สร้าง            2560 
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ภาพที่ 17: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 9  
        ชื่อผลงาน  เป่าแอลก์ 

        ขนาด                100x80 ซม. 

 เทคนิค               สีน้ ามันบนผ้าใบ 

         ปีที่สร้าง            2560 
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ภาพที่ 18: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 11 
ชื่อผลงาน         miss 

         ขนาด              100x80 ซม. 

   เทคนิค            สีน้ ามันบนผ้าใบ 

        ปีที่สร้าง           2560 
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ภาพที่ 19: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 12  
      ชื่อผลงาน         “WATER COLOR PORTRAIT set”      

           ขนาด              - 

      เทคนิค            สีน้ า 

      ปีที่สร้าง           2560 
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ภาพที่ 20 : ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 13 
      ชื่อผลงาน         “WATER COLOR PORTRAIT set2”      

           ขนาด              - 

      เทคนิค            สีน้ า 

      ปีที่สร้าง           2560 
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ภาพที่ 21 : ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 14  
ชื่อผลงาน         “WATER COLOR PORTRAIT set3”      

     ขนาด              - 

เทคนิค            สีน้ า 

ปีที่สร้าง           2560 
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ภาพที ่22: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 15  
       ชื่อผลงาน         “นาน” 

       ขนาด              150x150 ซม. 

           เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

       ปีที่สร้าง            2560 
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ภาพที่ 23 : ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 16  
      ชื่อผลงาน         “ผู้ทรงรางวัล” 
      ขนาด               110x90 ซม. 

       เทคนิค              สีน้ ามันบนผ้าใบ 

      ปีที่สร้าง             2560 



  30 

 

 
ภาพที่ 24: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 17  

        ชื่อผลงาน        “คือมนุษย์”   

        ขนาด            150x100 ซม. 

        เทคนิค           สีน้ ามันบนผ้าใบ 

        ปีที่สร้าง          2560 
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ภาพที่ 25: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 18 
       ชื่อผลงาน         “Self Portrait 1” 

            ขนาด              35x28 ซม. 

                    เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

               ปีที่สร้าง           2561 
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ภาพที่ 26: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 19  
      ชื่อผลงาน         “Self-portrait 2” 

       ขนาด              100x150 ซม. 

               เทคนิค            สีน้ ามันบนผ้าใบ 

       ปีที่สร้าง           2561 
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ภาพที่ 27: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 20  
      ชื่อผลงาน         “ป๋า” 

       ขนาด              45x35 ซม. 

       เทคนิค            สีน้ ามันบนผ้าใบ 

                 ปีที่สร้าง           2561 
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ภาพที่ 28: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 21 
                ชื่อผลงาน         “Black Heart” 

         ขนาด              80x60 ซม. 

               เทคนิค            สีน้ ามันบนผ้าใบ 

      ปีที่สร้าง           2561 
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ภาพที่ 3129: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 22  
                   ชื่อผลงาน         “You and me” 

                ขนาด               100x100 ซม. 

                   เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

                                                 ปีที่สร้าง           2561 
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ภาพที่ 30: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 23  
               ชื่อผลงาน          “Crazy girl” 

               ขนาด               100x80 ซม. 

                  เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

       ปีที่สร้าง            2561 
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ภาพที่ 31: ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 24  
                                            ชื่อผลงาน         “ สี(หน้า)น้ าเงิน (My name is blue)” 

       ขนาด               100x80 ซม. 

             เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

       ปีที่สร้าง            2561 
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ภาพที่ 34 : ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 25  
       ชื่อผลงาน          “รอ” 

        ขนาด               120x100 ซม. 

        เทคนิค              สีน้ ามันบนผ้าใบ 

        ปีที่สร้าง            2561 
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ภาพที่ 32 : ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 26  
        ชื่อผลงาน         “ท่าน” 

         ขนาด              100x80 ซม. 

         เทคนิค            สีน้ ามันบนผ้าใบ 

         ปีที่สร้าง           2561 
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ภาพที่ 33 : ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1  
ชื่อผลงาน “อยุธยา” 
ขนาด  100x120 ซม. 
เทคนิค  จิตรกรรมผสม 
ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 34 : ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2  
ชื่อผลงาน “เสาชิงช้า” 
ขนาด  110x90 ซม. 
เทคนิค  จิตรกรรมผสม 
ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 35 : ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3  
ชื่อผลงาน “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” 
ขนาด  100x150 ซม. 
เทคนิค  จิตรกรรมผสม 
ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 36 : ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4  
ชื่อผลงาน “เทพ 4.0” 
ขนาด  40x30 ซม. 
เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพท่ี 37 :ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5  
          ชื่อผลงาน         “เสี่ย” 
         ขนาด               40x60 ซม 

    เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

 ปีที่สร้าง            2561 

 

 

 

 



  45 

 

 

ภาพที ่38: ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6  
ชื่อผลงาน “หลวงเธอ” 
ขนาด  40x30 ซม. 
เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 39 : ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7  
          ชื่อผลงาน        “หลวงพ่ี”    

               ขนาด              40x60 ซม. 

            เทคนิค             สีน้ ามันบนผ้าใบ 

          ปีที่สร้าง           2561 
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ภาพที่ 40: ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8 
ชื่อผลงาน “สาธุ” 
ขนาด  20x30 ซม. 
เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 41: ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 9  
ชื่อผลงาน “องค์ลง” 
ขนาด  40x30 ซม. 
เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 42 : ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 10  
ชื่อผลงาน “เจ้าอาวาส” 
ขนาด  40x60 ซม. 
เทคนิค  สีน้ ามันบนผ้าใบ 
ปีที่สร้าง  2561 
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บทที5่ 

บทสรุป 

 
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดภาวะทับซ้อนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และอัตตา  มี

แนวความคิดว่าด้วยการแสดงออกซึ่งชุดข้อเท็จจริงของภาพถ่ายผ่านกระบวนการทางจิตรกรรม โดย
ใช้ภาพที่ถูกบันทึกในลักษณะต่างๆที่เผยแพร่ใน หนังสือ ข่าว ภาพประวัติศาสตร์ หรือสื่ออ่ืนๆ ด้วย
ความรวดเร็วของเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบัน ท าให้ชุดข้อมูลภาพเหล่านั้นขาดการไตร่ตรองทาง
ความคิดและถูกส่งต่อได้ทุกแง่มุม  ข้าพเจ้าจึงใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเข้ามาเป็นตัวคัดกรอง
ความคิดนั้นให้เกิดการตรวจสอบต่อผู้คนที่ได้เห็นผ่านสีและทีแปรง   การคัดลอก ท าซ้ า หรือเทคนิค
ต่างๆ และท าให้แตกต่างออกไป ผ่านตัวตน จิตใจ สมอง และสภาวะอารมณ์ของตัวเอง 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการอ่านความคิดการน าเสนอภาพของผู้อ่ืนที่ผ่านการตีความด้วย
กระบวนการทางจิตรกรรมโดยตัวข้าพเจ้ากับสภาวะอารมณ์ ณ ขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จิตมี
แรงปะทะกับภาพที่เห็น ประเมินด้วยสภาพอารมณ์และความรู้สึก กลับค่าล าดับขั้นตอนของการ
ท างานไปมาจากการคัดลอกภาพให้เสร็จสมบูรณ์แล้วท าลายความสมบูรณ์นั้นแล้ว ให้ภาพเกิดความ
แปลกแยกออกมาในจุดที่ต้องการขับเน้นเนื้อหา การทับซ้อนทางเทคนิค ทับซ้อนทางความคิด หรือ
การน ากระบวนการจิตรกรรมต่างๆเข้าไปแทรกแซงภายในภาพเขียน เพ่ือให้ผู้ชมเกิดการฉุดคิดผ่าน
การอ่านภาพ กระตุ้นเตือนผู้คนในสังคมเกิดการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้ของสภาวะอารมณ์ และ
ทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์ในภาพ ทั้งอดีต ผู้คน สถานที่ หรือสถานการณ์ท่ีด าเนินอยู่ เกิดการตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด จากชุดข้อมูลเดิมคือความคิด ความรู้ และ
ทัศนคติต่อภาพที่เห็น เราจะประเมินคุณค่าทางอารมณ์ต่อภาพหรือเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไร  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ จะมีภาษาภาพท่ีข้าพเจ้าต้องการสื่อสารก่อเกิดใน
ผลงานที่จะสามารถท าให้ผู้คนตระหนักและคิดทบทวนในสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ เพ่ือลดอคติของการเอา
สภาพจิตใจ สภาวะอารมณ์ เข้าไปมีส่วนร่วมกับภาพที่เห็น หรือสิ่งต่างๆ ลดอัตตาของตนเองที่มีต่อ
การมองภาพที่เกิดขึ้นให้เป็นกลาง เช่นเดียวกับการสร้างผลงานจิตรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ แล้วท าลาย
ความสมบูรณ์นั้นด้วยกระบวนการทางเทคนิค ประเมินด้วยหลักคิดและหลักการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาพุทธ เป็นการตรวจสอบสภาพจิตใจของข้าพเจ้าไปในคราวเดียวกัน ว่ามนุษย์อย่างเรามีการยึด
ตัวตนมากน้อยเพียงใด ปล่อยวางอคติกับสิ่งที่เห็น เปิดใจ และรับรู้ วิเคราะห์ภาพต่างๆที่เห็นทั้งด้วย
ตา หรือด้วยรูป อย่างมีสติ เรียนรู้ชีวิตหลากหลายแง่มุม ดั่งเช่นวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 
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รายช่ือผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

1. “อยุธยา”           ขนาด100x120 ซม.   เทคนิค จิตรกรรมผสม 

2. “เสาชิงช้า”           ขนาด110x90 ซม. เทคนิค จิตรกรรมผสม 

3. “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” ขนาด 100X150 ซม. เทคนิค จิตรกรรมผสม 

4. “เทพ 4.0”           ขนาด40x30 ซม.  เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 

5. “เสี่ย”                      ขนาด 40x60 ซม. เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 

6. “หลวงเธอ”           ขนาด 40X30 ซม. เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 

7. “หลวงพ่ี”           ขนาด40x60 ซม.  เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 

8. “สาธุ”                      ขนาด 20x30 ซม. เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ  

9. “องค์ลง”                    ขนาด 40x30 ซม. เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 

10. “เจ้าอาวาส”           ขนาด 40x60 ซม. เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ 
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รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

นพมาศ อุ้งพระ. จิตวิทยาสังคม / นพมาศ ธีรเวคิน. กรุงเทพฯ :: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2553. 

doc6.com, ข่าวเหตุการณ์ทางการเมือง. "บันทึก 6 ตุลา."  (27 พ.ย. 2561 2561). 

สุนทรเภสัช., สุเทพ. มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ : รวมความเรียงว่าด้วยการประยุกต์ใช้แนวความคิด และทฤษฎี

ทางมานุษยวิทยาในการศึกษาข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ / ผู้เขียน สุเทพ สุนทรเภสัช. พิมพ์ครั้งท่ี 2. ed. 
กรุงเทพฯ :: เมืองโบราณ, 2548. 

samori, nicola. "ศลิปิน."  (23 ตุลาคม 2561 2561). 

ข่าวสด. "ร่างทรง4.0."  (27 พฤศจิกายน 2561 2561). 

"ต ารวจ." 2561, https://mgronline.com/crime/detail/9610000039136. 

"แร้งวัดสระเกศ." 2561, http://www.zabzaa.com/oldphotos/page/2/ (แร้งวัดสระเกศ ). 
 

 

 

https://mgronline.com/crime/detail/9610000039136
http://www.zabzaa.com/oldphotos/page/2/
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล อลิสา ผลาพล 
วัน เดือน ปี เกิด 11 ธันวาคม 2535 
สถานที่เกิด เลย 
วุฒิการศึกษา -โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  

-ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร   
-ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ที่อยู่ปัจจุบัน 123 ม.18 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 
รางวัลที่ได้รับ 2560 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Winsor and Newton Portrait 

painting challenge 2017  
2559 -รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ (รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน) 
จัดโดย กระทรวง  พลังงาน ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร  
2559  -รางวัลร่วมแสดงประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที ่ 
“7"  ณ อมตะคาส เซิ่ล นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี  
2558  -รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ (พลังงานตามรอยพ่อ) จัดโดย
กระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร  
2558 -รางวัลร่วมแสดงการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 17 
ณ พิพิธภัณฑ ์แห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า  
2557 -รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ (พลังงานใต้ร่มพระบารม)ี จัด
โดยกระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร  
2554  -รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ หัวข้อ ครูแห่งแผ่นดิน ณ คุรุ
สภา เนื่องในวันครูแห่งชาติ   รับโล่จากท่านนายกรัฐมนตรี ท่านอภิสิทธิ์  
เวสชาชีวะ  
2552  -รางวัล (Pentel Award) ศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 37ผลการ
ประกวดจากกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น   
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