
 

 

การโหยหาจินตนาการของเดก็ในยคุปัจจุบนั 

 

 

 

โดย                                                                                                                                                        

นางสาวสุธิศา เกิดท่าพระ 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต                                           

สาขาวิชาทศันศิลป์ (จิตรกรรม)                                                                                                                       

ภาควิชาจิตรกรรม                                                                                                                                              

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร                                                                             

ปีการศึกษา 2558 

 



 

การโหยหาจินตนาการของเดก็ในยคุปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

โดย                                                                                                                                                        

นางสาวสุธิศา เกิดท่าพระ 

 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต                                           

สาขาวิชาทศันศิลป์ (จิตรกรรม)                                                                                                                       

ภาควิชาจิตรกรรม                                                                                                                                              

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร                                                                             

ปีการศึกษา 2558 

 
 



CHILDREN’S LONGING FOR IMAGINATION IN PRESENT DAYS 

 

 

 

 

By 

Miss Sutisa Kerdthapra 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree                                 

Bachelor of fine Arts (B.F.A), Program in Visual Arts                                                                                                        

Department of Painting                                                                                                                            

The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts                                                                         

Silpakorn University                                                                                                                            

Academic Year 2015 

 

 



คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัให้ศิลปนิพนธ์เร่ือง 

“การโหยหาจินตนาการของเด็กในยคุปัจจุบนั” เสนอโดย นางสาวสุธิศา เกิดท่าพระ เป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม 

 

 ........................................................... 

         (อาจารยอ์าํมฤทธ์ิ ชูสุวรรณ) 

    คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์

............/............................../................ 

ผูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 

 1.อาจารยท์รงไชย บวัชุม 

 

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์    ...........................................................         ประธานกรรมการ 

  (ผูช่้วยศาสตราจารยน์าวนิ เบียดกลาง) 

      .........../................................./.............  

 ...........................................................        กรรมการ 

           (ผูช่้วยศาสตราจารยไ์พโรจน์ วงับอน) 

 .........../.............................../.............. 

 ...........................................................        กรรมการ 

           (อาจารยท์รงไชย บวัชุม) 

 ............/................................/............. 

 ...........................................................        กรรมการ 

         (อาจารยพ์รรษา พทุธรักษา) 

 .........../................................/.............. 

 ...........................................................        กรรมการและเลขานุการ 

          (อาจารยว์ราวฒิุ โตอุรวงศ)์ 

 .........../................................/.............. 

 



หวัขอ้ศิลปนิพนธ์ การโหยหาจินตนาการของเดก็ในยคุปัจจุบนั                                    

ช่ือนกัศึกษา  สุธิศา  เกิดท่าพระ                                                                                                       

สาขาวิชา    ทศันศิลป์                                                                                                                           

ภาควิชา    จิตรกรรม                                                                                                                                     

ปีการศึกษา   2558 

บทคดัย่อ 

การสร้างสมมติฐานบางอยา่งเก่ียวกบัเด็ก ส่ิงท่ีส่งผลกลบัมามากท่ีสุดนัน่ คือ วิธีคิดของเด็กจะ

ไม่คาํนึงถึงผลลพัธ์ใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ดงันั้นศิลปนิพนธ์เร่ือง “การโหยหาจินตนาการของเด็กในยคุสมยั

ปัจจุบนั” เป็นการแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสภาวะของเด็กต่อส่ิงแวดลอ้ม ผ่านมุมมองใน

ลกัษณะการใชชี้วิตของเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากวตัถุส่ิงของ หรือสภาวะแวดลอ้มใกลต้วัในยุคสมยั

ปัจจุบนั ส่ิงท่ีดึงดูดสายตาและความสนใจของเด็กเป็นส่ิงท่ีผูใ้หญ่มองขา้มหรือไม่สนใจ เพราะการคิด

แบบเดก็ๆ นั้นยงัไม่มีระบบค่านิยมและเหตุผลเขา้ครอบงาํ ทาํใหว้ิธีคิดและความคิดของเดก็แตกต่างจาก

ผูใ้หญ่ จินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องเดก็นั้นจึงโลดแล่นไปไดไ้กล  

ผลงานสร้างสรรคชุ์ดน้ีจึงไดเ้น้นการแสดงออกในส่ือทางจิตรกรรม ท่ีสะทอ้นถึงจินตภาพท่ี

นาํไปสู่จินตนาการของเด็ก โดยนาํเสนอมุมมองของเด็กต่อวตัถุส่ิงของในสภาพแวดลอ้มความเป็นจริง

ผสมผสานเขา้กบัจินตนาการของพวกเขา อนัจะเป็นการสะทอ้นการมีอยูข่องเดก็ในสภาพแวดลอ้มนั้นๆ 

และแสดงถึงสภาวะซ่อนเร้นของเด็กท่ีพยายามโหยหาจินตนาการในรูปแบบต่างๆ ผลงานศิลปนิพนธ์

สร้างสรรคโ์ดยใชค้วามเขา้ใจและทศันะของขา้พเจา้ เช่ือมประสานกลมกลืนกนัดว้ยลกัษณะทีแปรง

ประกอบกบับรรยากาศของสีท่ีนุ่มนวล เพื่อสอดแทรกจินตนาการและความหวงั 
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Abstract 

 Analyzing through children’s thought, we may find out that there are not any logical reasons 

nor social dominations appear over them. Their thinking process are not bounded by any disciplines 

or any social values, that is the reason why the grown - ups overlook children’s imagination. Even 

though hose imaginations are made of the environments that raise the children up. Therefore 

children’s creativity takes them fly more freely than those of the grown – ups.  

 “Children’s longing for Imagination in Nowadays” is my thesis topic that conceptually 

represents the relation between children’s imagination and the environments they live in, including 

their point of view. Through linear painting technique and colors that creates soft atmosphere along 

with combinative art forms of real object and children’s imagination, I used my comprehension about 

children to convey to viewers children’s longing for imagination, which were hidden invisibly among 

their actual environment. 
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ขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ และครอบครัวท่ีพยายามช่วยเหลือเก้ือหนุนอย่างครบถว้นมิไดบ้กพร่อง 

ในเร่ืองการเรียน และการดาํรงชีวิต ไดรั้บเป็นอยา่งดีใหส้ามารถอยูร่่วมในสงัคมได ้

ขอขอบพระคุณ คุณครู อาจารยทุ์กท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอกราบขอบคุณ ท่านอาจารย ์           

ทรงไชย บวัชุม อย่างท่ีสุดในฐานะเป็นคุณครูท่ีประเสริฐอย่างยิ่งท่ีพยายามสร้างความเขา้ใจในศาสตร์
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สถาบนัท่ีส่งเสริมการศึกษาในแขนงต่างๆ ท่ีหลากหลาย และยงัเป็นเสมือนสถานท่ี ท่ีชวนให้คาํนึงและ

นึกถึงอยูเ่สมอ 

 สุดทา้ยขา้พเจา้ขอให้คุณความดี ส่งผลให้การทาํงานศิลปะบรรลุให้เกิดผลบุญท่ีไดพ้ยายาม

ฝึกฝนเป็นกุศลหนุนส่งให้ ครอบครัว อาจารย ์และญาติสนิท มิตรสหายจงมีความสุข และมีความเขา้

เขา้ใจ เขา้ถึงแก่นของการดาํเนินชีวิต กระทาํอยา่งใดลุล่วงไปดว้ยดี และส่งผลใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคม

และเพื่อนมนุษยท่ี์ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัดว้ยเถิด 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

  

 ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนสังคมไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงนั้นมีหลากหลายหนทาง เทคโนโลย ี

ประวติัศาสตร์ วรรณกรรม ภูมิประเทศ หรืออ่ืนๆ อีกมากมายแต่นัน่มนัเป็นเพียงเปลือกภายนอกท่ีถูก

สร้างข้ึนมา แท้จริงนั้ นส่ิงท่ีแน่นอนท่ีสุดกาํเนิดข้ึนมาจากความคิด ความคิดถูกขับเคล่ือนจาก

สภาพแวดล้อม สังคม การเล้ียงดู ซ่ึงมันเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมาก ในการบ่มเพราะอุปนิสัย

ความคิดท่ีใชเ้วลาสัง่สม จึงจะตกผลึกทางความคิด จะเห็นไดช้ดัว่าการสร้างบุคลากรท่ีดีต่อสังคมนั้น

จุดเร่ิมต้นท่ีสําคัญท่ีสุดคือการได้รับการเล้ียงดูท่ีเหมาะสมกับสภาวะต่างๆ  ต่อเด็ก เ ม่ือเรา

ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัเด็กเราจึงพบว่า เด็กถูกปลุกสร้างจากนํ้ ามือของผูใ้หญ่ คนรอบขา้ง และตวัแปร

ท่ีสําคญัท่ีสุดของการพฒันาเด็กคือพ่อ และแม่ ซ่ึงเด็กเป็นวยัท่ีมีความน่ารักสดใส เด็กค่อนขา้งทาํ

ความเขา้ใจในส่ิงท่ีพบเห็นเพียงเบ้ืองหนา้ ยงัไม่สามารถคิดเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อการ

ตอบโตไ้ด ้ไม่สามารถเขา้ใจกระบวนการคิดท่ีซบัซอ้นมากได ้ซ่ึงนั้นคือภาพลกัษณ์ของเด็กท่ีกระทบ

ต่อความรู้สึกของมนุษย์ในแง่ดี ซ่ึงเด็กไม่มีพิษมีภัย เด็กไม่สามารถทาํร้ายใครได้จากกายภาพ

ภายนอก 

 จากวาทกรรมของเด็กเราจะพบว่ามีสัมพนัธภาพท่ีตรงกนัขา้มกบัเด็กโดยส้ินเชิง และทาํ

ให้เกิดสภาวะการฉุดร้ังกันอยู่ระหว่าง 2 ชุดความคิด ซ่ึงทาํให้เกิดความน่ิงชวนให้หยุดคิด ถึง

สาระสาํคญับางอยา่งท่ีเราอาจมองขา้มไปเก่ียวกบัเดก็ ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมากท่ีถูกละเลยไป ซ่ึง

จากขอ้มูลจิตเวชเก่ียวกบัเด็กมกัพบปัญหาจากส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อพฒันาการของเด็กเป็น

อย่างมาก เหตุการณ์จากสภาวะแวดลอ้ม ท่ีมีผลกระทบต่อบรรยากาศทางอารมณ์ในครอบครัว เช่น 

ความยากจน การหย่าร้าง การมีลูกมากเกินไป ทาํให้เด็กขาดความรักความใจใส่ ไม่ได้รับการ

สนองตอบความตอ้งการท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวติ ขาดปัจจยัต่างๆ ในการช่วยใหเ้รียนรู้ เดก็จะสร้าง

ชุดความคิดท่ีตอบสนองต่อการรับรู้ข้ึนมา และเลียนแบบส่ิงท่ีไดรั้บ เพื่อการใชชี้วิตอยูใ่นสังคมท่ีมี

ประสบการณ์ร่วมกบัเด็กมา ประมวลผลจากส่ิงท่ีสั่งสมจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ อาจเกิดผลกระทบ

แบบต่างๆ ตามมาท่ีมนัมีความละเอียดอ่อนทางความคิดมาก ซ่ึงมนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ใจเด็ก ตอ้ง

ใชร้ะยะเวลาและความใส่ใจเท่านั้น จะพบว่าปัญหาในสงัคมส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ใส่ใจพวกเขา 
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คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตวัเอง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากความไม่เขา้ใจและละเลยท่ีจะกระทาํอยา่ง

ถูกตอ้ง 

 ปัจจยัสาํคญัท่ีมีต่อเด็กคือท่าทีของพ่อแม่ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ลกัษณะท่าที หรือ

เจตคติ (attitude) ของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 2 ประการ ประการแรกคือการไม่รักหรือรังเกียจ (refection) 

อีกประการคือการรักและปกป้องคุม้ครองเด็กมากเกินไป (overaffection and overprotection) การท่ี

พ่อแม่จะมีท่าทีต่อลูกของตนอยา่งไรนั้น ส่วนมากจะเป็นไปในจิตไร้สาํนึก โดยท่ีมิไดมี้เจตนา หรือ

โดยไม่รู้ตวั ท่าทีท่ีพอ่แม่แสดงต่อลูก ไดแ้ก่ 

 ประการแรก ทอดท้ิง กระทาํทารุณ หรือประณามอยา่งไม่สมควร เช่น เดก็ไม่ยอมใหข้อง

เล่นแก่นอ้ง แม่จะว่าเด็กว่า เป็น "เด็กเลว เห็นแก่ตวั" เด็กจะรู้สึกว่า การท่ีเขาปกป้องสิทธิของเขานั้น

เป็นความชัว่ เดก็จะมีพฤติกรรม เม่ือโตข้ึน คือ เป็นคนท่ียอมคนอ่ืนไปหมด หรืออาจประพฤติชัว่เห็น

แก่ตวั ตามแบบท่ีพอ่แม่ลัน่วาจาไวก้บัเดก็บ่อยๆ  

 ประการท่ีสอง เขม้งวด ดุ ลงโทษเสมอๆ ลูกจะเป็นคนข้ีกลวั กงัวล มีปมดอ้ย ยอมใหค้น

ทัว่ไปเอารัดเอาเปรียบ เพื่อใฝ่หาความรักท่ีไม่เคยไดรั้บ ขาดความมัน่คงทางใจ ขาดความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง หรือมีพฤติกรรมในทางตรงกนัขา้มคือ กา้วร้าว ไม่เป็นมิตร ต่อบุคคลอ่ืน และไม่ยอมลงให้

ใคร เม่ือโตข้ึน  

 ประการท่ีสาม แสดงความรักลูกไม่เท่ากนั จะทาํให้เด็กเกิดความอิจฉาแก่งแย่งชิงดีกนั

ระหว่างพี่นอ้ง เด็กท่ีรู้สึกว่า พ่อแม่ไม่รัก มกัจะกงัวล อารมณ์หวัน่ไหว สมาธิเส่ือม เป็นเด็กด้ือ เจา้

อารมณ์ และเตม็ไปดว้ยความรู้สึกชิงชงัคนอ่ืน  

 ประการท่ีส่ี แสดงความห่วงใย และตามใจเกินขอบเขต นั่นเอง วุ่นวาย ปรนนิบติั คอย

ระมดัระวงัเกินไป การบรรจงถกัทอนิสัยลูกแบบน้ีตั้งแต่เลก็เป็นผลส่งไปถึงระยะยาว ซ่ึงบางคร้ังพ่อ

แม่ก็อาจจะไม่โทษตวัเองเม่ือลูกเกิดการผิดพลาด นัน่เพราะการโอบอุม้คุม้ครองลูกมากไปเด็กจะไม่

เป็นตวัของตวัเอง ไม่รับผดิชอบตนเองเท่าท่ีควร บุคลิกภาพไม่เจริญสมวยั หรือมีวฒิุภาวะตํ่า  

 ประการสุดทา้ย แสดงความโอบอุม้คุม้ครองมากเกินไป อาจเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีบุคลิก

เปราะบาง ไม่มีความอดทน มีความโน้มเอียงท่ีจะเป็นโรคจิต โรคประสาทไดพ้อๆ กบัเด็กท่ีขาด

ความรัก เพราะชีวิตจริงนอกบ้าน ทุกคนจะตอ้งพบความผิดหวงั และความคบัขอ้งใจบ้างเป็น 

ธรรมดา ซ่ึงจะเป็นแรงกระตุน้ความทะเยอทะยาน และช่วยเสริมสร้างบุคลิกใหแ้ขง็แกร่ง นอกจากน้ี 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะช่วยสร้างบุคลิกภาพให้สมบูรณ์ และสุขภาพจิตท่ีดีให้แก่เด็กก็คือ ความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัว ถา้พ่อแม่รักใคร่ยกยอ่งนบัถือซ่ึงกนัและกนั และทั้งพ่อแม่ต่างก็รักลูก เด็กจะเจริญเติบโต
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เป็นผูใ้หญ่ท่ีดี และมีความสุข ถา้พ่อแม่ทะเลาะกนับ่อยๆ และแสดงความไม่รักกนั ลูกก็จะขาดความ

มัน่คงทางใจ ขาดความ อบอุ่น หรืออาจจะทาํอะไรแผลงๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจ0

1 

 ขอ้มูลท่ีกล่าวมาเก่ียวกบัเจตคติของพ่อแม่แลว้นั้นพบว่าเด็กนั้นมีความเส่ียงต่อภยัต่างๆ

รอบตวัเป็นอยา่งมาก ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ ท่ีเกิดข้ึนกบัคนใกลต้วัเด็กแลว้ยงัมีภยัท่ีผูใ้หญ่คิด

มุ่งร้ายเด็กทางร่างกายจากตามข่าวท่ีเราพบไดบ่้อยมากเก่ียวกบัเร่ืองการล่วงละเมิดทางเพศจะพบได้

บ่อยจากปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความคบัแคบแออดัขาดความปลอดภยั เขา้ถึงง่าย อนัส่งผล

กระทบต่อเดก็ทั้งส้ิน  

 จากขอ้มูลเกิดการทาํความเขา้ใจถึงสภาวะของเด็กและบริบทต่างๆ เด็กเป็นเหมือนผูท่ี้รอ 

“ความหวงั” มนังดงามเม่ือไดพ้ยายามแสดงส่ิงน้ีออกมาจากความรู้สึกภายใน ความหวงัจะเป็นตวั

นาํพาไปสู่ความงามในจิตใจท่ีเดก็จะประสานต่อความรู้สึกของผูอ่ื้นได ้เด็กจึงพยายามหาหนทางการ

แสดงออกถึงความอิสระ จากภายในจิตใจ เพราะเด็กไม่อาจจะพยายามทนอยูก่บัความไม่สบายใจได ้

ระบบความคิดของเขาไม่มีตรรกะและกรอบความคิดเขา้ครอบงาํ วิธีคิดของเด็กนั้นจะไม่คาํนึงถึง

ผลลพัธ์ใดๆ  เด็กมีความสุขกบัส่ิงท่ีเขาสนใจใน เป็นเร่ืองท่ีผูใ้หญ่มองขา้มไป พวกเขาดูไร้เดียงสา 

บริสุทธ์ิ สดใส ร่าเริง เด็กจึงพยายามโหยหาจินตนาการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํให้ตนเองมีความสุข และอยู่

นอกเหนือเง่ือนไขทางสงัคมท่ีครอบงาํไวเ้สมอ  

ความเป็นมาและความสําคญัของการสร้างสรรค์ 

 ในยคุสมยัปัจจุบนัเป็นยคุท่ีมีความเจริญดา้นวตัถุสูงซ่ึงสวนทางกบัจิตใจท่ีตํ่าลงไปทุกที 

วิถีชีวิตของมนุษยก์แ็ปรเปล่ียนตามไป ส่ิงท่ีเป็นตวัแปรหลกัของการพฒันาสังคมคือ อนาคตของของ

เดก็ ซ่ึงถูกละเลยและเกิดปัญหาตามมามากมาย เยาวชนในปัจจุบนัขาดกระบวนการคิดเชิงเหตุผลเป็น

อย่างมาก ในทุกๆ วนัของเรา จะไดรั้บทราบขอ้มูลหรือข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทาง โทรทศัน์ วิทย ุ

หนงัสือพิมพ ์ท่ีกล่าวถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในยคุปัจจุบนัน้ีว่าทาํไมเด็กหรือเยาวชนไทย

ของเราถึงก่อเหตุไดข้นาดนั้น  

  สาเหตุหลกัของปัญหาดงักล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ ไดค้น้พบว่า สังคมไทยในอนาคต

มีแนวโนม้ท่ีอาจนาํไปสู่สังคมล่มสลายเน่ืองจากปัจจุบนัมีปัญหาท่ีเกิดกบัเด็กและเยาวชนไทยขั้นท่ี

ตอ้งเร่งแกไ้ข  และกระทบกบัเด็กจาํนวนมาก  โดยเขาจาํแนกปัญหาเด็กและเยาวชนไทยเป็น 2 กลุ่ม 

คือ                  

 1โครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน, จิตเวชเดก็, เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=10&chap=7&page=t10-7-infodetail09.html 
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  1.  ปัญหาท่ีเกิดมาจากความยากจนและด้อยโอกาสทั้ งท่ีมีมาแต่กาํเนิด  หรือผลสืบ

เน่ืองมาจากครอบครัว  หรือถูกกระทาํจากบุคคลหรือสงัคม 

  2.  ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมเบ่ียงเบน  เช่น  เร่ืองเพศสัมพนัธ์  ติดเหลา้  บุหร่ี  ยาเสพ

ติด  ทะเลาะวิวาท  ฆ่าตวัตาย  เล่นการพนนั  เท่ียวเตร่สถานบนัเทิง  ติดเกมส์  อินเตอร์เน็ต  เขา้ถึงส่ือ

ลามกอนาจารหรือส่ือท่ีแสดงความรุนแรงและขบัรถเร็ว1

2 

 ซ่ึงถา้เรามาวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  แลว้  เราจะพบว่าในสังคมปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้มต่อตวั

เด็กและเยาวชนนั้น  ไดก้ลืนเขาเขา้สู่สังคมยุคปัจจุบนั “ยุคแห่งการแข่งขนั” โดยท่ีเด็กและเยาวชน

บางรายไม่สามารถแยกไดว้่าส่ิงใดถูก  ส่ิงใดผดิ  แกปั้ญหาเบ้ืองตน้ไม่ได ้ เหงา  เศร้า  บางรายมีชีวิต

อยูเ่พียงผูเ้ดียวไม่รู้จะปรึกษาใคร  ทาํใหเ้ขาตอ้งกระทาํในส่ิงท่ีตนเองอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได ้

 ความแฝงเร้นท่ีน่านาํกลบัมาขบคิดถึงสภาวะท่ีนาํไปสู่ทิศทางท่ีไม่สามารถคาดเดาใน

อนาคต การสร้างดุลยภาพระหว่างเด็กกบัผูใ้หญ่เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัยิง่ กระนั้นแลว้การเผยสภาวะท่ีไม่

คาดคิดท่ีอยูร่อบตวัเด็กเป็นเร่ืองท่ีตอ้งนาํมาทาํใหก้ระจ่างชดัและเขา้ใจมากยิง่ข้ึนเพราะเด็กประหน่ึง

เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีงดงาม ปราศจากพิษภัย แต่ในไม่ช้าเด็กจะตอ้งเติบโต มีกระบวนความคิด มีชุด

ความคิดเป็นของตนเอง ซ่ึงเวลาจะเป็นเส้นทางเดินท่ีสภาพแวดลอ้มจะเป็นตวัแปร ท่ีจะนาํเด็กส่งต่อ

สู่สังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข สภาพแวดลอ้มจะเป็นตวัถกัทอเด็กข้ึนมาในทิศทางท่ีถูกนาํพาไป

ดว้ยตวัแปรต่างๆ ซ่ึงตวัแปรแต่ละตวัแปร ประหน่ึงเป็นดัง่เคร่ืองมือท่ีจะส่งต่อหรือจะทาํร้ายเด็กได้

ข้ึนอยู่กบัปริมาณการไดรั้บของเด็กและเด็กมีความสามารถในการต่อตา้นหรือซึมซบัมนัไดม้ากแค่

ไหน 

 ผลสมัฤทธ์ิทางความคิดของเดก็ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงก็พบว่าตวั

แปรดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี เช่น ความยากจน ความหนาแน่นของประชากร ขนาดของครอบครัว 

การมีสุขภาพท่ีไม่ดี การขาดความรู้ทัว่ไป มีความสมัพนัธ์กบัผลกระบวนความคิดของเด็ก เชิงเหตุผล

ซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนัน่เอง2

3  

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 ส่ิงท่ีน่าสนใจและมีผลต่อการสร้างสรรคไ์ม่ใช่ผลกระทบท่ีปะทะกบัความคิดโดยตรง 

แต่เป็นส่ิงท่ีส่งผลทางอารมณ์และนาํมาสู่ความคิด จากการพยายามหาบริบทของเด็กอยา่งเจาะลึกถึง  

 2สุภาพร เรืองจนัทร์, ปัญหาของเดก็และเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน, เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org/posts/14041. 
 3เยาวดี วบูิลยศ์รี, การวจิัยเชิงวเิคราะห์ อทิธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมหิลงัของเดก็ทีม่ต่ีอการ

พฒันาความคดิเชิงเหตุผลในเดก็ไทย (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพก์รุงเทพ, 2553), 3. 
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ความเป็นเหตุ และผล เก่ียวกบัเด็กในแง่ต่างๆ ส่ิงท่ีพบนั้นกลบัเป็นตวัแปรอนันาํไปสู่ความเส่ียงใน

ยุคสมยัปัจจุบนัท่ีอยู่รอบตวัเด็กอย่างมากมาย  ส่ิงท่ีรับรู้และทาํให้รู้สึกลึกลงไปเขา้ถึงภายในจิตนั้น

เห็นเพียง “ความหวงั”  ซ่ึงมนังดงามและตรึงใจ เด็กมีความโดยหาในจินตนาการสูง เด็กจึงพยายาม

หาหนทางในการแสดงพลงัพร่ังพรูออกมาทางจินตนาการ ทศันคติเก่ียวกบัเด็กนั้นจึงใชส้ัญลกัษณ์

สากลโลกเก่ียวกบัแสงแห่งความหวงั สามารถรับรู้ไดท้นัที นาํเสนอสภาพแวดลอ้มจากความจริง

ผสมผสาน เขา้กบัภายในจิตของเด็ก เก่ียวกบัจินตภาพ จินตนาการเป็นมโนภาพในท่ีเกิดข้ึนจากการ

นึกคิดเพื่อวตัถุประสงคท์างความรู้สึกของเด็ก แสดงผา่นชีวิตของวตัถุผสมผสานเขา้กบัจินตนาการ 

ซ่ึงเด็กมีความโหยหาในจินตนาการและพยายามจะหาหนทางหนีจากความทุกข ์พวกเขาพยายามอยู่

กบัความสุข ส่ิงท่ีเขาสนใจมากกว่า  เด็กเป็นเสมือนความบริสุทธ์ิท่ีกระจายความหวงัอยูใ่นทุกท่ี เด็ก

รอเพียงความหวงัวา่จะถูกนาํไปสู่อนาคตแบบใด มนัเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใกลต้วั และละเอียดอ่อนทาง

ความคิดมากซ่ึงไม่ไดท้าํไดใ้นเวลาอนัสั่น แต่มนัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาในการสร้างสรรคส์ังคมของ

มนุษย์ร่วมโลกท่ีจะช่วยปรับเปล่ียนสภาพจิตใจท่ีเป็นอยู่ให้ดีข้ึนได้อย่างไร มันเป็นการสร้าง

ความหวงัเพื่อนาํไปสู่ความคิดเท่านั้น 

สมมติฐานของการสร้างสรรค์ 

 ขอ้มูลเชิงวิจยัวิเคราะห์อิทธิพลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม การเล้ียงดู ท่ีขาดซ่ึงการ

เอาใจใส่เด็กเป็นอย่างมาก ในยุคสมยัปัจจุบนัเป็นยุคท่ีมีความเจริญดา้นวตัถุสูงสวนทางกบัจิตใจท่ี

ตํ่าลงไปทุกที ผูค้นแข่งขนัเร่งรีบจนเป็นสาเหตุของพฤติกรรมท่ีละเลยต่อเด็ก หรือบางคร้ังเล้ียงดีแลว้ 

แต่อยูใ่นกรอบมากจนเกินไป เพียงเพราะเห็นลูกเป็นเคร่ืองมือในการออกสู่สังคม  ตอ้งเป็นไปตามท่ี

ตนกาํหนดดัง่ใจ ปัญหาเหล่าน้ีนาํมาสู่ผลกระทบในปัจจุบนัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัเยาวชนดา้นพฤติกรรม

ต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมในแง่ความเส่ือมทางดา้นจิตใจ เพราะการบ่มเพราะท่ีไม่ถูกตอ้งอนั

นาํมาซ่ึงปัญหาท่ียิง่ใหญ่ในภายภาคหนา้ 

 รูปแบบความคิดแบบน้ีถูกแทรกซึมอยู่ในทุกสังคมอาจจะคนละปัญหาคนละเหตุการณ์

แต่ลว้นมีตน้เหตุมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ และไม่เขา้ใจเดก็ ทาํใหเ้ด็กขาดซ่ึงผูป้รึกษาท่ีดีจนยากท่ีจะ

แกไ้ขเพราะเป็นเร่ืองของผลกระทบทางจิตใจซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนใชเ้วลาปลูกฝังนิสัยใจคอมา

เน่ินนาน จนยากท่ีจะถกัทอนิสยัใจข้ึนมาใหม่ใหส้วยงาม เพราะมนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีจิตใจไม่ใช่ตวัการ์ตูน

ท่ีจะเขียนใหเ้ป็นอยา่งใจไดง่้ายดาย 

 โดยเน้ือหาทั้งหมดมีอิทธิพลในการสร้างสรรคด์ว้ยการซึมซบัจากประสบการณ์ใกลต้วัท่ี

ไดรั้บโดยตรงและจากส่ือต่างๆซ่ึงมนัมากมายเสียจนตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจ และนาํไปสู่การ

สร้างงานจิตรกรรม ท่ีนาํไปสู่ผลทางความคิดอนัแสดงถึงสาระบางอยา่งเก่ียวกบัเด็ก ซ่ึงอาจเป็นการ
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ช้ีให้เห็นสภาวะท่ีมองเห็นเด็กท่ีรอเพียงความหวงัในการออกแบบตวัตน เพื่อนาํไปสู่โลกในแบบ

ใหม่ 

แนวความคดิของการสร้างสรรค์ 

 ธรรมชาติของเด็กคือผูท่ี้สร้างความมหัศจรรย ์และความสุขให้กบัโลกมนุษยต์ั้งแต่เกิด

จนกระทัง่เร่ิมถูกยดัเยียดอตัลกัษณ์เขา้สู่ความคิด บ่มเพาะประสบการณ์ต่างๆ ให้เขา้สู่ระบอบของ

สังคม  เด็กห่างเหินจากธรรมชาติของความเป็นเด็กไวข้ึนทุกที การสั่งสมประสบการณ์ด้าน

จินตนาการในช่วงวยัเด็กนั้ นจึงถูกปิดผนึกลงอย่างรวดเร็ว จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของ

จินตนาการท่ีเด็กสร้างข้ึนจากแวดลอ้มต่างๆ ปรับเปล่ียนความจริงบางอยา่งให้เห็นมิติท่ีแปลกใหม่

ในสถานท่ีนั้นๆ สร้างให้เห็นจินตนาการท่ีไม่หยุดน่ิง สามารถจะเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงท่ีมาเร้า 

เพื่อใหก้ระตุน้ใหเ้กิดจินตนาการต่อไปในรูปแบบต่างๆ อยา่งพร่ังพรูจนเกินจะคาดเดา เปรียบเสมือน

โลกแห่งความจริงและโลกแห่งจินตนาการท่ีทบัซ้อนกันและเช่ือมประสานรวมอยู่ด้วยกันด้วย

เทคนิคทางจิตรกรรมอยา่งลงตวั ละมุนละไม และเกิดความเพลิดเพลินในการคิดฝันต่อถึงจินตนาการ 

ท่ีสามารถสร้างความพิเศษให้เกิดข้ึนไดใ้นทุกท่ีท่ีเดก็สนใจ สร้างใหเ้กิดความรู้สึกอารมณ์แบบเด็กๆ 

การไร้ซ่ึงเหตุผล และตรรกะทางความคิด ความสะอาด ความสดใส ราวกับจินตนาการสร้าง

ความหวงัแบบเดก็ๆ ลงสู่โลกแห่งความจริง   

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 ขอบเขตของการสร้างสรรคศิ์ลปะ แสดงผ่านทศันธาตุขององคป์ระกอบศิลป์ ใชค้วาม

เขา้ใจขององคป์ระกอบศิลป์ สร้างใหรู้้สึกถึงมิติของภาพ ความเหมือนจริงท่ีลวงตา และคน้หาความ

เป็นไปไดข้องลกัษณะเฉพาะของเดก็ เช่น เสน้ สี ท่ีเรียบง่าย 

 ด้านเน้ือหา การคน้หาบริบทของเด็กท่ีแสดงสภาวะท่ีสร้างผลกระทบภายในจิตให้

ตระหนกัถึงการมีอยูข่องความหวงัของเด็ก ผา่นการมองสภาวะต่างๆโดยนาํเสนอให้เห็นในมุมมอง

การหาหนทางในการโหยหาจินตนาการของพวกเขา แสดงสภาวะของโลกแห่งความเป็นจริงของ

วตัถุ ส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืนๆ ผสมผสานเขา้กบัจินตนาการท่ีใหค้วามรู้สึกถึงความเป็นเดก็  

 ดา้นรูปแบบ เป็นการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมในลกัษณะสองมิติ ท่ีมีความเหมือนจริง

ทางกายภาพ ผสมผสานกบัจินตนาการในรูปแบบเหนือจริง มีความเป็นแฟนตาซี (Fantasy) ในการ

แสดงออก และสร้างมโนภาพในจินตภาพใหเ้กิดการกระตุน้ซ่ึงจินตนาการของเดก็ 

 ดา้นเทคนิควิธีการ จิตรกรรมสีนํ้ามนับนผา้ใบ  

 



 7 

เวลาทีใ่ช้ในการทาํศิลปนิพนธ์ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2558 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ประจาํปีการศึกษา 2558 

วธีิการศึกษา 

1. การหาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลโดยพยายามหาสถานท่ี ท่ีเด็กมีความสนใจ และสังเกต

คุณสมบติัของวตัถุส่ิงของท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างเด็กกบัผูใ้หญ่ และถ่ายภาพเพื่อรวบรวมขอ้มูล

จากสถานท่ีจริง  

2. ศึกษาจากบทความ ในหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์ส่ือ อินเตอร์เน็ต ท่ีเก่ียวกบัเดก็ อนัส่งผลท่ีมา

รองรับสาเหตุในการสร้างสรรค ์

3. รวบรวมขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์หาความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรค์ ท่ีเกิดข้ึนจาก

ขอ้มูลท่ีหลากหลายมิติ เพื่อหารูปแบบในการสร้างสรรคง์าน 

4. สร้าง Sketch ข้ึนมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บหลายรูปแบบ สร้างองคป์ระกอบ และรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมโดยรองรับกบัความเขา้ใจท่ีจะส่ือสารออกไป 

5. นาํภาพร่างมาขยายเป็นงานจริงในขนาดท่ีรองรับกบัความคิดท่ีจะแสดงใหเ้ห็น  

6. วิเคราะผลงานท่ีสร้างข้ึน โดยหาแนวทางใหม่หลากหลายรูปแบบ ในมิติทางความคิดท่ี

แตกต่างเพื่อนาํมาพฒันาความคิด และผลงานในการท่ีจะส่ือสารใหเ้ขา้ใจอยา่งคลอบคลุม 

แหล่งข้อมูล 

1. ขอ้มูลทางเอกสาร หนงัสือทัว่ไปท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเด็ก หนงัสือการวิจยัเก่ียวกบัเด็ก 

เช่น หนังจิตเวชเด็ก หนงัสือวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อเด็ก  หนังสือการการสร้าง

พฒันาการใหแ้ก่เดก็ เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลจากส่ือสาระสนเทศรูปแบบต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต วิทย ุ

วารสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีมีต่อเดก็ในยคุปัจจุบนั เป็นตน้ 

3. ขอ้มูลจากภาพถ่าย โดยการสัมผสัผ่านสถานท่ี ท่ีเด็กมีประสบการณ์ร่วมจริงในบริบท

ต่างๆ วตัถุส่ิงของทัว่ไปภายในบา้น โรงเรียน ในมุมมองหลากหลายดา้น ภาพร่างจากสมุดบนัทึก 

ภาพจากอินเตอร์เน็ต  
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการสร้างสรรค์ 

  

 

 การสร้างฐานขอ้มูลนั้นเช่ือมโยงกบัความคิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการคน้ควา้ในเร่ืองราว

ต่างๆ อนัเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงไปสู่ความเป็นไปไดท่ี้หลากหลายในการสร้างสรรค ์และเกิด

การตกผลึกทางความคิดในเร่ืองท่ีมีความเขา้ใจอย่างละเอียด ขอ้มูลจึงนาํพาไปสู่แรงบนัดาลใจท่ี

ไดรั้บอนัส่งผลการรับรู้ท่ีมากมายหลายความเขา้ใจ 

ทีม่าและแนวความคดิของแรงบันดาลใจ 

 กระบวนการสร้างสรรคท่ี์สร้างการเช่ือมประสานความคิด กบัจินตนาการให้สอดคลอ้ง

ไปดว้ยกนัมกัปรากฏข้ึนจากระบบความคิดท่ีมีประสบการณ์ต่ออิทธิพลรอบดา้น ประสานและหล่อ

หลอมกนัทาํให้เกิดชุดความคิดของตนเองท่ีมีต่อส่ิงรอบตวั จากกระบวนการคิดเบ้ืองตน้นาํไปสู่

การศึกษา คน้ควา้ อย่างจริงจงัในส่ิงท่ีสนใจ จึงนาํมาสู่ผลท่ีเกิดจากการประมวลข้ึนอย่างละเอียด

รอบคอบ และเจาะจงเร่ืองราวเพื่อสร้างสรรคข้ึ์น ทาํให้เกิดอารมณ์ทางความรู้สึกท่ีตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ 

 กระบวนการคิดท่ีถูกกลัน่กรองตามประสบการณ์ท่ีไดพ้บนั้น ส่งอิทธิพลถึงทศันคติท่ีมี

ต่อส่ิงท่ีสนใจ อนัจะนาํไปสู่การรับองคค์วามรู้ท่ีหลากหลายมิติ และทาํความเขา้ใจท่ีจะทาํใหเ้กิดการ

สร้างสรรคจ์ากขั้นตอนการประมวลผลจากส่ิงท่ีคน้ควา้ แรกเร่ิมสุดจึงพยายามสร้างกระบวนการใน

การวิเคราะห์ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงท่ีสนใจ นาํมาสู่การพบระบบความคิดของเด็กซ่ึงมีความมหัศจรรย์

ดา้นความรู้สึกพิเศษต่อผูอ่ื้น แนวคิดเบ่ืองตน้ก่อนท่ีจะนาํปสู่การคน้หาความเป็นไปไดท่ี้หลากหลาย

ดา้น คือการเสนอความตรรกะความเป็นเด็ก เก่ียวกบัความเป็นแฟนตาซี (fantasy) เพราะเด็กนั้นมี

ความเป็นแฟนตาซีสูง ซ่ึงแสดงสภาวะจิตไร้สาํนึกออกมาเพื่อสร้างความปราถนาใหเ้กิดข้ึนสมใจ 
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อิทธิพลหลกัท่ีสนบัสนุนแนวความคิดอนัส่งผลต่อการสร้างสรรคง์านศิลปะในชุดน้ี ไดแ้ก่ 

 1. อิทธิพลจาก สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 2. อิทธิพลจาก แนวคิด ส่ือ หนงัสือ ดา้นการวิจยั  

 3. อิทธิพลจาก ศิลปินรูปแบบศิลปกรรม 

 4. อิทธิพลจากแนวคิดจิตวิเคราะห์  

 5. ขอ้มูลทางทศันธาตุ                                                                                                                              

 6. ขอ้มูลเชิงจิตวิทยาของสี                   

อทิธิพลจาก สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 การพฒันาเดก็มีปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลมากท่ีสุดคือ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความใกลชิ้ด

และละเอียดอ่อนสําหรับพวกเขา ซ่ึงภายใต้สภาพแวดล้อมในครอบครัวและสังคมท่ีเด็กมี

ประสบการณ์ร่วมนั้น เป็นจุดกาํเนิดแรกเร่ิมของความเขา้ใจในวิธีการคิด ท่ีเด็กสามารถซึมซบัเขา้มา

สู่จิตใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ีได้สัมผสัตั้ งแต่เยาว์ว ัยและจึงได้สังเกตรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อนัจะส่งผลกระทบต่อเด็ก ซ่ึงส่ิงท่ีไดพ้บนั้นเป็นประสบการณ์ท่ีสร้างมิติทาง

ความคิดท่ีหลากหลาย บริบทของบางอยา่งท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงในแถบยา่นท่ีอยูอ่าศยัท่ีเตม็ไปดว้ยสภาพ

ชนชั้นท่ีแบ่งแยกทางสงัคม ความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง (ตวัอยา่งภาพท่ี 1, 2) จากการท่ีได้

สัมผสัถึงใหเ้ขา้ใจไดท้นัทีว่า “ปัจจยั” เป็นส่ิงสาํคญัในการดาํรงชีวิตและการพฒันาในเด็กเป็นอยา่ง

มาก  

 

 
  

ภาพที ่1   ภาพเดก็ในส่ิงแวดลอ้มท่ีสุ่มเส่ียง, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kidjarak.com/kid-life-in- 

  philippines/ 

http://www.kidjarak.com/kid-life-in-
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ภาพที ่2 ภาพเดก็ในส่ิงแวดลอ้มท่ีสุ่มเส่ียง, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaihealth.or.th/ 

 

 อนัเน่ืองมาจากการรับรู้ถึงความแตกต่างเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และสังคมทาํให้เกิด

กระบวนการท่ีนาํไปสู่การคน้หาคาํตอบ จึงพบว่าไม่ว่ากระบวนการของความคิดปฐมภูมิ (Primary 

thinking process) เป็น ความคิดท่ีไม่มีการแยกความแตกต่างระหวา่งส่ิงเร้า ท่ีเกิดข้ึนจากภายในกบัส่ิง

เร้าท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก ทาํใหไ้ม่สามารถแยก ความจริง (reality) ออกจากความเพอ้ฝัน (fantasy) ได้

กระบวนการน้ียงัเก่ียวขอ้งกบั หลกัแห่งความพอใจ (pleasure principle) ซ่ึงเป็นการแสวงหาความ

พอใจใหก้บัตนเอง เป็นการทาํงาน ตามแรงขบัทางสัญชาตญาณ หรือ Id ในจิตไร้สาํนึก โดยเฉพาะ 

แรงขบัทางเพศ และแรงขบัทางกา้วร้าว เป็นแนวคิดท่ีไม่มีเหตุผล และไม่ข้ึนอยูก่บัเวลา หรือสถานท่ี 

กระบวนการของความคิดแบบน้ีพบไดใ้นทารก และเดก็ปฐมวยั3

4 

 เม่ือนาํมาวิเคราะห์ผา่นจินตนาการเชิงเปรียบเทียบทาํให้เขา้ใจไดว้่า เด็กมีความตอ้งการ

ในจินตนาการเป็นอย่างมาก ซ่ึงเด็กพยายามไขว่ควา้หาหลกัแห่งความพึงพอใจและสร้างความคิด

สร้างสรรคใ์นรูปแบบต่างๆ ท่ีพยายามตีตวัออกห่างความไม่พอใจ แต่กลบัพยายามทาํส่ิงท่ีตอบสนอง

ต่อความพึงพอใจมากกว่า แต่กระนั้นแลว้ความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการนั้นมนัจะยงัคงอยูต่่อไปได ้

เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้ม สังคม และครอบครัว ท่ีมีความใกลชิ้ดและมีความเขใ้จเป็นหลกั สุดทา้ย

สภาพแวดลอ้ม สงัคม และครอบครัว กจ็ะหล่อหลอมใหเ้ป็นผูใ้หญ่ในอนาคตนัน่เอง 

 

 4NovaBizz, การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ในเดก็, เขา้ถึงเม่ือ 25 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก              

http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Creative_Thinking_Developing.htm#ixzz3nb5YPXJT 
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อทิธิพลจาก แนวคดิ ส่ือ หนังสือด้านการวจัิย 

 ยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปเทคโนโลยีท่ีนาํพาเราไปสู่ข่าวสาร และเร่ืองราวต่างๆในแง่ของนัก

ตีความ วิพากษว์ิจารณ์สังคมในยคุสมยัปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีครอบคลุมการใชชี้วิตของมนุษย ์ซ่ึงเกิด

มิติต่างๆทางความคิดในเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ข่าวสารไดรั้บการตีความท่ีหลากหลายทาํให้เกิดเกิดมิติ

ทางอารมณ์ ความคิด ท่ีแตกต่างตามประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคล เม่ือมีการตีความท่ี

หลากหลายอนัจะส่งผลทาํใหเ้ราเขา้ใจถึงตน้เหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงนาํไปสู่กระบวนการวิจยัท่ีทาํ

ใหรั้บรู้ไดอ้ยา่งอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

 จากการวิเคราะห์ท่ีหลากหลายซ่ึงนาํไปสู่งานวิจยัเก่ียวกบัสภาพชีวิตของเด็กในแต่ละ

สงัคม ซ่ึงครอบครัวของเดก็แต่ละคนซ่ึงมีฐานะท่ีไม่เท่าเทียมกนัอนัส่งผลมาถึง “ปัจจยั” ปัจจยัเป็นตวั

แปรสําคญัของระบบความคิดของพวกเขา ระบบสังคม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตท่ีพวกเขาดาํรงอยู่มี

อิทธิพลต่อพวกเขา และจะเป็นตวัหล่อหลอมอุปนิสยัใจคอของพวกเขาในอนาคต  

 หนังสือด้านการวจัิย  

 ช่ือหนงัสือ “การ์ตูน มหศัจรรยแ์ห่งการพฒันาสมองและการอ่าน” ว่าดว้ยเร่ืองของความ

มหัศจรรยข์องเด็กท่ีสร้างสรรค์งานศิลปะ บางคร้ังเราอาจมองขา้มความสนใจของเด็กท่ีมีต่อส่ิง

รอบตัว การจินตนาการของพวกเขานําพาไปสู่การสร้างความแฟนตาซี (Fantasy) (โปรดดูบท

วิเคราะห์แฟนตาซีของ ฌา้คส์ ลาก็อง หน้า 27 เพิ่มเติม) ดว้ยการสร้างกลไกลในการบาํบดัตวัเขา 

ความแฟนตาซีคือ การสนองต่อความตอ้งการของอารมณ์ของพวกเขา เด็กสามารถคิดฝันต่อจากจินต

ภาพท่ีทบัซ้อนกบัความจริงและพยายามคิดต่อดว้ยการจินตนาการ คือการคิดล่วงหน้าแต่ไม่ไดส้ม

ปรารถนา และใชค้วามเป็นแฟนตาซีสนองและบาํบดัความตอ้งการท่ีมีอย่างมากในการโหยหาซ่ึง

จินตนาการ เพราะจินตนาการคือตน้ความคิดท่ีนาํไปสู่ความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละอยูน่อกเหนือการ

ควบคุม 

 ในบทวิจยัเก่ียวกบัเดก็และการ์ตูน เขาใหค้วามสาํคญักบัตวัการ์ตูนท่ีสามารถสร้างชาติได้

ตวัการ์ตูนจะดึงดูดใจให้มองสร้างให้เกิดสุนทรียศาสตร์ในการมอง สามารถพฒันาสมองและทกัษะ

การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 

 อุบติัการณ์แห่งจินตนาการของเด็ก โลกของเด็กมีความแตกต่างกนัในวิธีคิดท่ีเป็นคนละ

แบบ เด็กจะไม่คาํนึงถึงผลลพัธ์ของส่ิงท่ีเขาทาํหากแต่ส่ิงนั้นท่ีทาํมนัดึงดูดและเพลิดเพลินใจ เขาจะ

ทดสอบทุกส่ิงท่ีเขา้มาในตวัเขาและความสนใจของเขาท่ีผูใ้หญ่มองขา้มหรือไม่สนใจ กลบัเป็นส่ิงท่ีดี
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ท่ีไม่มีระบบค่านิยมเขา้ครอบงาํการพฒันาเชิงจินตนาการจึงสามารถทาํใหจิ้นตนาการโลดแล่นไปได้

ไกล4

5
 

 เม่ือภาษาตวัหนงัสือยงัไม่ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาส่วนภาษาพูดก็ยงัไม่สามารถแสดงส่ิงท่ี

ตอ้งการ หรือส่ิงท่ีเก็บไวใ้นใจการออกมามากนกั ภาษาท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวของประสบการณ์

ของเด็กออกมาไดด้ว้ยตวัเองจึงเป็นภาษารูปสัญลกัษณ์ เป็นการขีดเข่ีย ขีดเขียน หรือวาดรูป การขีด

เขียนจึงเป็นสือสําคญัท่ีใชส่ื้อความรู้สึก ความปรารถนาและความไฝ่ฝันของเขาออกมาไดใ้นขั้น

แรกๆไม่เพียงแต่เป็นการใชมื้อ ฝึกประสาทของกลา้มเน้ือทางดา้นกายภาพเท่านั้น แต่มนักลบัเป็การ

พฒันาความคิดดา้นสมองท่ีนาํไปสู่การสร้างสรรคอี์กดว้ย5

6 

 จากเร่ืองราวของความสาํคญัของความเขา้ใจเก่ียวกบัการ์ตูน การ์ตูนมีผลกระตุน้สมอง

ของเด็กเป็นอย่างมากราวกบัว่าเป็นส่ิงมีชีวิตซ่ึงแตกต่างจากผูใ้หญ่ สมองจะไม่รับการ์ตูนเป็นส่ือ

ส่ิงมีชีวิตแต่จากระบบความคิดเขาจะมองมนัเป็นเพียงแค่ภาพเคล่ือนไหวเท่านั้นเอง การสร้างสรรค์

ตวัการ์ตูนท่ีกระตุน้ความคิดดา้นจินตนาการของเด็กเป็นส่ิงท่ียอดเยีย่มท่ีสุด เด็กจะสามารถเขา้ใจถึง

ความมีชีวิต เขา้ใจถึงธรรมชาติความเป็นไปอย่างค่อยๆ เป็นค่อยๆไปดว้ยการค่อยๆบรรจงสร้างมนั

ข้ึนมา จากเส้น ไปสู่สีท่ีทาํเกิดอารมณ์ความรู้สึกเพิ่มข้ึน (โปรดดูบทบรรยายเร่ืองสีของ เกอเธ่ หนา้ 

30 เพิ่มเติม)  

 กรณศึีกษาเกีย่วกบัศิลปนิพนธ์ 

 กรณีศึกษาของปัญหาเก่ียวกบัเด็กท่ีถูกสร้างสภาวะทางกายภาพ และทางจิตใจโดยเสนอ

วิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาลยั ตาํบลบางเก่า อาํเภอชะอาํ จังหวดัชลบุรี มี

นกัเรียน 300 คน ซ่ึงหน่ึงในนั้นเป็นนกัเรียนพิเศษท่ีทางโรงเรียนไดรั้บรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแยกไดเ้ป็น 9 

ปัญหา ซ่ึงเด็กเหล่าน่ีเร่ิมแรกท่ีเขา้มาศึกษาในชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 คุณครูจะเร่ิมสาํรวจนกัเรียนและ

ทาํความเขา้ใจในเด็กแต่ละคน และพยายามแกปั้ญหาในแต่ละรูปแบบเพื่อการบาํบดัเช่นกนั ลว้นมี

ลาํดบัขั้นตอนต่อการทาํงานดงัน้ี 

 ศึกษาประวติัเดก็จากแพทยอ์ยา่งละเอียด ศึกษาคาํวนิิจฉยัและขอ้มูลอ่ืนๆ จากแพทย ์

 ศึกษาขอ้มูลจากคอบครัว 

 ศึกษาขอ้มูลจากครูประจาํชั้น, แพทยป์ระจาํโรงเรียน 

5ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ ์และพิรุณ อนวชัศิริสงศ,์ การ์ตูน:มหัศจรรย์แห่งการพฒันาสมองและการอ่าน 

(กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพมู์ลนิธิเดก็, 2552), 10. 
6เร่ืองเดียวกนั, 11. 
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 ศึกษาขอ้มูลจากเด็ก ทั้งน้ีใหเ้ด็กไดท้าํงานศิลปะ ไดแ้ก่ การวาดภาพระบายสี การป้ันดิน 

การแกะสลกั และงานหถักรรมต่างๆ (ตวัอยา่งภาพท่ี 3)  

 

 
 

ภาพที ่3  อุปกรณ์การเรียนหอ้ง LD  

 

 ศิลปะบาํบดัท่ีเป็นกระบวนการ ซ่ึงเป็นการใชศิ้ลปะบาํบดักบัเดก็ประเภทต่างๆ  

1.   เดก็พิเศษ ออทิสติค  แอสเอร์เกอร์  ดาวน ์

2.  มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ 

3.  มีปัญหาสงัคม 

4.  โรคร้าย 

5.  มีบาดแผลทางใจ เช่นสึนามิ6

7 

 บทสัมภาษณ์คุณครูประจาํห้อง LD เป็นห้องเรียนท่ีใช้สําหรับรองรับเด็กกลุ่มพิเศษ

ดังกล่าวท่ีคุณครูได้ประชุมและแยกแยะเด็กออกมาจากการทาํความรู้จักและทาํความเขา้ใจมา

ระยะเวลาหน่ึง ห้องเรียนสําหรับเด็กกลุ่มน้ีจะรองรับเด็กท่ีบกพร่องในรายวิชาใดวิชาหน่ึงหรือทุก

วิชาแลว้แต่ปัญหา เป็นห้องท่ีไดรั้บการจดัการดา้นการเรียนรู้ท่ีมีความเขา้ใจเด็ก ไม่ไดส้อนเป็นเชิง

หลกัวิชาการแต่สอนในรูปแบบบาํบดัทางจิตใจให้แก่เด็ก เหมือนกบัมาตรการใหม่ท่ีว่าดว้ยการลด

 7Prof. Vicharn Panich, ศิลปะกบัดุลยภาพแห่งชีวิต, เขา้ถึงเม่ือ 25 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.gotoknow.org/posts/184804  
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เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การเพิ่มเวลารู้เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบติัจริง มีประสบการณ์ตรง

คิดวิเคราะห์ ทาํงานเป็นทีม และเรียนรู้ดว้ยตวัเองอยา่งมีความสุข 

 ปัจจยัสาํคญัท่ีมีต่อเดก็ท่ีสร้างใหเ้กิดปัญหานั้นคือท่าทีของพอ่แม่ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของ

เด็กโดยมีการแสดงลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 1 คือลกัษณะท่าที หรือเจตคติ (attitude) ของ

พ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 2 ประการ ประการแรกคือการไม่รักหรือรังเกียจ (refection) อีกประการคือการรัก

และปกป้องคุม้ครองเดก็มากเกินไป (overaffection and overprotection)8 

 กรณีศึกษาท่ี 1 คือการไม่รักหรือรังเกียจ (refection) เดก็ชาย กลวชัร พวงละออ เป็นเด็กท่ี

มีปัญหาดา้นสติปัญญา มีระดบัไอคิวตํ่ากว่า 50 จากการท่ีคุณครูไดค้น้หาขอ้มูลมาระดบัหน่ึง เม่ือเขา้

สู่ลาํดบัขั้นตอนการทาํงานในการบาํบดัจึงพบว่าตน้เหตุสาํคญัของปัญหาคือตอนแม่ตั้งครรภ ์ด่ืมหลา้ 

บุหร่ี ทาํอย่างน่ีทุกวนัจึงพบว่าเม่ือเด็กโตมาเด็กมาเด็กมีการตอบสนองท่ีชา้กว่าเด็กปรกติ ทาํความ

เขา้ใจยาก จะพบว่าปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากการกระทาํของผูใ้หญ่ท่ีไม่เอาใจใส่และละเลยเด็กอนัเป็น

ปัญหาใหแ้ก่เด็กในภายภาคหนา้ วิธีการแกปั้ญหาของคุณครูจะไม่รวมเด็กท่ีมีปัญหาไวร้วมกนัแต่จะ

จบัมาผสมกบัเด็กธรรมดาและให้ทาํกิจกรรมร่วมกนัทาํใหเ้ด็กไดเ้ขา้สังคมและพูดจาตอบโตก้นัไดดี้

ข้ึน เด็กท่ีมีปัญหาดา้นน้ีบางรายวิชาท่ีไม่สามารถเขา้ใจก็จะเขา้ไปห้องรับรอง LD ซ่ึงมีการจดัการ

ดา้นการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเด็กในแต่ละประเภท โดยเน้นเชิงสร้างสรรค์ งานฝีมือ การวาดรูป

ระบายสี ท่ีทาํใหเ้ดก็มีพฒันาการเพิ่มข้ึนและสามารถอยูร่่วมกบัสงัคมได ้ 

 กรณีศึกษาท่ี 2 การรักและปกป้องคุม้ครองเด็กมากเกินไป (overaffection and 

overprotection) เด็กชาย พสักร จนัทร์คง  มีปัญหาดา้นสติปัญญารับรู้ไดช้า้ เรียนหนงัสือไม่เขา้ใจ มี

อาการเหม่อลอย พูดจาไม่คล่อง มีอาการผอมร่างกายไม่แขง็แรง เม่ือเขา้สู่ลาํดบัขั้นตอนการทาํงาน

ในการบาํบดัจะพบว่าฐานะในครอบครัวท่ีดี พ่อแม่ไม่ค่อยอยูบ่า้นเด็กอยูก่บัคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา

เน่ืองจากพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเด็ก จึงซ้ือคอมพิวเตอร์ให้ลูก และเด็กก็มีพฤติกรรมอยู่หน้า

คอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเป็นเวลานานหลายปี เล่นเกมส์ตลอดเวลาไม่ค่อยกินขา้ว นอนนอ้ย นอนดึก 

เม่ือเข้าสู่ห้องเรียนเด็กไม่สามารถเรียนแบบเพื่อนได้เลย ราวกับว่าเขาได้อยู่ในโลกของเกมส์

ตลอดเวลา เด็กขาดจินตนการให้การสร้างสรรคชี์วิต หรือแมก้ระทัง่การไม่แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้

ดว้ยซํ้าไป เดก็ส่ือสารไม่ค่อยเขา้ใจเน่ืองจากไม่เคยส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากนกั8

9
  

                8โครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน, จิตเวชเดก็, เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=10&chap=7&page=t10-7-infodetail09.html. 
 9ประนอม สุดดี, สัมภาษณ์โดย สุธิศา เกิดท่าพระ, คุณครูพิเศษประจาํหอ้ง LD,โรงเรียนโตนดหลวง

วทิยา. 
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 จึงสรุปไดว้่าการรักลูกตามใจลูกใหใ้นส่ิงท่ีเขา้อยากทาํมากเกินไปโดยไม่มีการช้ีนาํอนัท่ี

ถูกตอ้งทาํใหส่้งผลต่อเด็กในตอนโตอยา่งเห็นไดช้ดั วิธีแกไ้ขปัญหาเหมือนกบักรณีแรกแต่ใหเ้ขาลด

การใชค้อมพิวเตอร์ แต่กลบัเขา้มาสู้สังคมจริงและใช้ศิลปะบาํบดัให้มากข้ึนเน่ืองจากเทคโนโลยี

สมยัใหม่มีความไวเด็กจะสมาธิสั้น จึงตอ้งใหป้ฎิบติังานชา้ๆ ค่อยเป็นค่อยไปใหรู้้จกัใชพ้ลงังานจาก

ภายในถ่ายออกมาสู่ภายนอกและเดก็จะมีพฤติกรรมการตอบสนองท่ีดีข้ึน (ตวัอยา่งภาพท่ี 4) 

 

 
  

ภาพที ่4 รูปแบบผลงานของเดก็นกัเรียนหอ้ง LD 

  

 คุณประโยชน์ของศิลปะบาํบดั การทาํงานศิลปะบาํบดักบัผูท่ี้ขาดความสมดุลเป็นการ

มองการเยยีวยาอยา่งเป็นองคร์วม ทั้งความคิด ความรู้สึก และเจตจาํนง   

 ความคิด (Thinking)  ส่ิงสาํคญัในการวาดภาพระบายสี คือ การคิด การสังเกต และการ

จดจาํ  

 ความรู้สึก (Feeling)   การคน้หาคุณภาพของความรู้สึก  

 เจตจาํนง (Willing)   การลงมือกระทาํ การป้ัน การวาดภาพระบายสี แสดงถึงพลงั 

เจตจาํนง การตระหนกัในคุณค่าของตวัเอง ความภูมิใจหรือปีติยนิดีลว้นเกิดข้ึนจากเจตจาํนง9

10 

  

 10ศากลุ ตานะเศรษฐ, ศิลปะบําบัดในมุมมองของมนุษยปรัชญา, เขา้ถึงเม่ือ 26 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=16742  
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 การกรณีศึกษาน้ีทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่าการทาํความเขา้ใจในเด็กตอ้งอาศยัเวลาและใกลชิ้ดเด็ก

ใส่ใจเด็กมากข้ึนโดยกรณีน้ีทาํให้ศิลปะนั้นเป็นส่ือสําคญัในการสร้างการบาํบดัจิตให้เขาไดอ้ยู่กบั

โลกแห่งความเป็นจริง และพยายามสร้างสัมพนัธ์กับส่ิงรอบตวัข้ึน เป็นการแก้ปัญหาท่ีตน้เหตุ

สามารถแกจ้ากภายในของเดก็ท่ีพวกเขาพยายามแสดงออก 

 บทความจากส่ือ 

 จินตภาพส่วนหน่ึงทาํใหเ้กิดเเรงบนัดาลใจดา้นรูปแบบงานอยา่งชดัเจน เช่น คู่พลงัของสี 

และภาพจินตนาการจากเทพนิยายท่ีมีความฟุ้งฝัน เพื่อให้เด็กไดเ้กิดการจินตนาการต่อจากการสร้าง

จินตภาพท่ีใชใ้นการบาํบดัรักษาโรค 

 ภาพท่ีเกิดข้ึนมาจากประสบการณ์และความทรงจาํอนัมีความละเอียดอ่อนถูกกลัน่กรอง

ดว้ยการสร้างจินตภาพ เพื่อให้นาํไปสู่จินตนาการซ่ึงในวยัเด็กนั้นประสบการณ์การรับรู้ท่ีน้อย จึง

ช่วยสร้างจินตภาพท่ีสวยงามได ้เน่ืองจากส่ิงท่ีเด็กไดรั้บรู้นั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตีขอบมากนกั ทาํให้

การสร้างจินตภาพเกิดข้ึนไดง่้าย โดยจินตภาพจะนาํไปสู่ความแฟนตาซี ซ่ึงเดก็มกัมีความพึงประสงค์

และมีความเอาแต่ใจสูง (โปรดดูบทบรรยายเก่ียวกบัเดก็ของ ฌา้คส์ ลากอ็งหนา้ 26 เพิ่มเติม) ซ่ึงไดรั้บ

แต่ประสบการณ์ท่ีสวยงาม และพยายามแสดงความแฟนตาซีจากภายในจิตไร้สาํนึกออกมาเสมอ ทาํ

ใหเ้กิดการสร้างภาพจินตภาพมีความสวยงาม เหมือนฝันกลางวนั เรียบเรียงจากบทความ 

 สตีเฟ่น (Stephen) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพ หมายถึง วิธีการท่ีใช้ติดต่อ ส่ือสาร

ระหว่างการรับรู้อารมณ์ และการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ซ่ึงเสมือนสะพานเช่ือมระหว่างความคิด 

อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยการสร้างจินตภาพจะใชป้ระสบการณ์เก่ียวกบัความจาํ 

ความฝัน การสร้างมโนภาพ และการมองเห็น 

 ไทร์แนน (Tiernan) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพ คือ การมองเห็นภาพในการคิด เห็นจาก

การรับรู้ จากการสัมผสัทั้งห้าในกระบวนการสร้างจินตภาพ ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้ิน การได้

กล่ิน การรับรส และการสัมผสั โดยขณะท่ีสร้างจินตภาพนั้น บุคคลจะมีการตอบ สนองทางดา้น

สรีรวิทยา โดยไม่รู้สึกตวั ทาํใหผ้อ่นคลาย และหากสร้างจินตภาพเป็นเวลานานพอ กจ็ะทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีจะสงัเกตได ้

 ดอสเสย ์(Dossey) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพ หมายถึง การใชป้ระสบการณ์ท่ีเก่ียวกบั

ความจาํ ความฝัน การสร้างมโนภาพ และการมองเห็น ร่วมกบัการใชส้ัมผสัอย่างเดียว หรือหลาย

อยา่งรวมกนั เพื่อเป็นสะพานเช่ือมระหวา่งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

 ละเอียด ชูประยูร กล่าวว่า การสร้างจินตภาพเป็นการสร้างภาพในจินตนาการ อาจเป็น

ภาพสถานท่ีหรือเหตุการณ์ใดก็ได ้ท่ีบุคคลนั้นคิดข้ึนมาแลว้มีความสุข มีความสบายใจ เช่น ภาพ

ชายหาด ป่าเขาลาํเนาไพร ธารนํ้าตก สวนดอกไม ้ความหมายของจินตภาพท่ีใชใ้นการฝึกกีฬา 
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 คอกซ์ (Cox) กล่าวว่า จินตภาพ คือ การนึกสร้างภาพเคล่ือนไหวในใจ ท่ีทาํใหม้องเห็น 

และเกิดจากข่าวสารท่ีเก็บไวใ้นความจาํ จินตภาพจะปรากฏในรูปแบบของภาพ และเสียง รวมไปถึง

ความรู้สึกในการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ืออีกดว้ย 

 สมบติั กาญจนกิจ และสมหญิง จนัทรุไทย กล่าวว่า จินตภาพเป็นการสร้างภาพการ

เคล่ือนไหวในใจก่อนการแสดงทกัษะจริง ถา้ภาพในใจท่ีสร้างข้ึนชดัเจน และมีชีวิตชีวามาก กจ็ะช่วย

ให้การแสดงทกัษะจริงไดผ้ลดีข้ึนไปดว้ย นอกจากน้ี การสร้างจินตภาพยงัช่วยในการควบคุมความ

วิตกกงัวล ความโกรธ หรือความเจบ็ปวด 

 ริชาร์ดสัน (Richardson) กล่าวว่า การใชภ้าพจินตนาการ (Visual Imagery) เป็นส่ือแสดง

ถึงความคิดท่ีเป็นระบบ เป็นการช่วยถ่ายโอนความรู้จากส่ิงท่ีคุน้เคยไปสู่ส่ิงท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงเกิดจาก

การตีความขอ้มูลของแต่ละบุคคล นักเรียนสร้างภาพจินตนาการเพื่อช่วยในการจาํเน้ือหาหรือส่ิง

ต่างๆ และสามารถสะทอ้นความเขา้ใจออกมาเป็นภาพได ้เพื่อส่ือความเขา้ใจและทาํใหเ้กิดการระลึก 

 แมทลิน (Matlin) กล่าววา่ จินตภาพ หมายถึง ภาพแทนในใจของส่ิงต่างๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึน

จริง จินตภาพสามารถท่ีจะแทนเหตุการณ์ หรือวตัถุท่ีเราเคยมีประสบการณ์มาก่อน และสามารถท่ีจะ

แทนเหตุการณ์ หรือส่ิงของต่างๆ จากการท่ีเราสร้างภาพข้ึนมาเองได้10

11 

 จะพบว่าจินตภาพ (Image) สามารถบาํบดัความรู้สึกมนุษยไ์ด ้เกิดข้ึนจากประสบการณ์

การรับรู้ในตวัเองและกลัน่กลองออกมาเป็นภาพท่ีจินตนาการข้ึนเพื่อใหห้ลุดพน้จากความทุกข ์และ

สามารถผสมผสานรวมได้กับทุกศาสตร์  และใช้ได้ผลท่ีดีในการดํารงชีวิต หากเด็กไร้ซ่ึง

ประสบการณ์ทางความคิด ความรู้สึกท่ีดีต่อจิตใจ มนัจะส่งผลถึงการจินตนาการการริเร่ิมหรือ

ความคิดสร้างสรรคอ์นัจะนาํไปสู่หนทางการแกปั้ญหาในชีวติในอนาคตกเ็ป็นได ้

อทิธิพลจากศิลปิน รูปแบบศิลปกรรม 

 อทิธิพลจากศิลปิน ฮิคาริ ชิโมดะ (Hikari Shimoda) 

 ฮิคาริ อยู่ในนากาโนะ ประเทศญ่ีปุ่น ฮิคาริแรกเร่ิมศึกษาภาพประกอบท่ีมหาวิทยาลยั 

Saga จงัหวดัเกียวโต ก่อนท่ีเธอเร่ิมอาชีพของเธอเป็นศิลปินร่วมสมยัในปี 2008 ผลงานศิลปะของ ฮิ

คาริ การสร้างโลกของสีท่ีน่ารักแต่ซ่อนความกลวัอยูร่่วมกนักบัจินตนาการ ซ่ึงตรงตามความเป็นจริง

ในยคุสมยัปัจจุบนั เธอช่ืนชอบวฒันธรรมป๊อปญ่ีปุ่นเธอไดแ้รงบนัดาลใจศิลปะจาก “อะนิเมะ” และ    

“มงังะ” ของญ่ีปุ่น (เป็นการ์ตูนของคนญ่ีปุ่นท่ีเขียนข้ึนเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการใชชี้วิตให้แก 

 11
Novabizz, จินตภาพ, เขา้ถึงเม่ือ 25 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0

%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.htm#ixzz3rIt8Yar2 
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เด็ก และวยัรุ่นญ่ีปุ่นโดยทัว่ไป รวมไปถึงผูใ้หญ่ดว้ย สามารถดูไดทุ้กเพศทุกวยัมีหลากหลายแง่คิด

เน่ืองจากส่วนใหญ่จะมีพลอ็ตเร่ืองจินตนาการลํ้าลึกหลุดโลก แถมยงัแฝงซ่อนปรัชญาสะทอ้นชีวิต-

สงัคม-โลกเชิงลึก ทาํใหเ้ป็นท่ีแพรหลายของคนในสงัคมญ่ีปุ่นโดยทัว่ถึง) 

 ภาพวาดของเธอนาํเสนอความเป็นเดก็น่ารักสดใส แต่ฮิคาริเผยใหเ้ห็นปัญหาของผูค้นใน

การต่อสู้สังคมปัจจุบนัด้วยจากภายในจิตใจ จากในทศันคติของเธอผลงานชุดน้ีให้ความสําคญั

เก่ียวกบัศาสนศาสนาคริสตข์องพระเยซูคริสตซ่ึ์งเป็นผูช่้วยให้รอดของมนุษยชาติ ในผลงานชุดเด็ก

กบัคาํขอ โดยสร้างวีรบุรุษในจินตนาการของเรา ตวัละครเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นตวัแทนของความ

กลา้หาญ แต่ความปรารถนาท่ีผูใ้หญ่ดูเด็กของเราเติบโตและปกป้องโลกท่ีเราไดส้ร้างดว้ย โดยแต่ละ

ช้ินของเธอแสดงถึงหนทางสาํหรับความรอด และความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงของเธอจากโลกวุ่นวายน้ี (ภาพ

ตวัอยา่งท่ี 5, 6)11

12 

 สร้างความหวงัในความน่ากลวั โดยใชเ้ด็กเป็นผูก้าํเนิดความหวงัใหแ้ก่สงคมท่ีน่ากลวั สี

ในงานดูน่ารักสดใสแต่ซ่อนสีท่ีน่ากลวัปะปนอยู ่และสร้างฮีโร่ในความเป็นเดก็เป็นเชิงสญัญะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12Lisa Hassell, Hikari Shimoda, เขา้ถึงเม่ือ 21 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.we-heart.com/2015/05/26/hikari-shimoda-interview/ 
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ภาพที ่5  ฮิคาริ ชิโมดะ (Hikari Shimoda), About people of the afterworld, เขา้ถึงไดจ้าก

HTTPS://WWW.EYESONWALLS.COM/COLLECTIONS/HIKARI-SHIMODA 

 

 
 

ภาพที ่6        ฮิคาริ ชิโมดะ (Hikari Shimoda),The world we do not know that today, เขา้ถึงได้

จาก HTTPS://WWW.EYESONWALLS.COM/COLLECTIONS/HIKARI- 

SHIMODA 

   

  

https://www.eyesonwalls.com/collections/hikari-
https://www.eyesonwalls.com/collections/hikari-
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 การสร้างความงามจากสีท่ีชวนให้รู้สึกสวยงาม เป็นโลกของสีท่ีน่ารักและความน่ากลวั

อยู่ร่วมกนัผ่านจินตนาการ ซ่ึงส่งอิทธิผลในดา้นรูปแบบท่ีสร้างข้ึนระหว่างความฝัน แฟนตาซีและ

จินตนาการผสมผสานกนั นอกจากส่งผลในดา้นรูปแบบแลว้ผลงานท่ีเด็กพยายามกูโ้ลกท่ีย ํ่าแย่เป็น

แรงบนัดาลใจในบทสรุปดา้นเน้ือหาเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเป็นงานท่ีสะทอ้นให้เห็นความหวงัอยา่งท่ีสุด

เพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติ ซ่ึงสร้างความสะเทือนใจในเร่ืองปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีผูใ้หญ่ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อเด็กในดา้นจิตใจ โดยพยายามคน้หา และลงรายละเอียดในดา้น

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กในสภาวะต่างๆ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลในการคน้หาความหวงัในอีกรูปแบบหน่ึงท่ี

พยายามหาหนทางท่ีเด็กพยายามกระทาํเพื่อให้เกิดทางออกในรูปแบบของจินตนาการท่ีมีผลต่อ

ภายในถ่ายเทสู่ภายนอก โดยมีความปรารถนาใหผู้ใ้หญ่ดูแลเดก็ใหเ้ติบโตไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

 ศิลปะลทัธิเซอเรียลลสิม์ (Surrealism)  

 ลทัธิเหนือจริงนับเป็นความเคล่ือนไหวของศิลปะแบบหน่ึง ซ่ึงมีความคิดตามครรลอง

ทฤษฎีของซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Freudianism) มีจุดมุ่งหมายสําคญัอยู่ท่ีการแสดงออกของจิตใตส้ํานึก

อย่างอิสระปราศจากการควบคุมขอเหตุผลมีความฝัน และอารมณ์จินตนาการ เซอเรียลลิสม์ได้

วิวฒันาการมาจากลทัธิดาดา ในเร่ืองราวของการมองความจริงอนัพิสดาร 

 ลทัธิเซอเรียลลิสมไ์ดค้น้ควา้หาเร่ืองของความชดัเจนในชีวิต ขยายหลกัตรรกวิทยาให้

กวา้งขวาง และในการมองสจัธรรม (Reality) โดยรวมส่ิงเหล่านั้นใหเ้ป็นเร่ืองของสัญชาติญาณจิตใต้

สาํนึก และยงัเป็นความฝันเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความสาํเร็จอนัสูงสุด หรือ “ยอด” ของความเป็นสัจธรรม 

(“Super”Realism) อองเดร เบรอตง (Andre Breton) กวีคนสาํคญัของฝร่ังเศส เป็นผูน้าํคนหน่ึงไดใ้ห้

เป้าหมายน้ีว่า “เป็นความตั้งใจอนัรีบด่วนท่ีสร้างส่ิงท่ีขดัแยง้กนัระหว่างความฝันและความจริง” 

จุดมุ่งหมายใหญ่ๆ คือ ผสมผสานส่ิงท่ีแตกต่างกนัลทัธิต่างๆ ท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกนั และเทคนิคท่ีไม่

เหมือนกนั พยายามใช้ช่องโหว่ของเหตุผลและการควบคุมจิตสํานึกมาปล่อยให้เป็นอิสระ ไม่ยึด

เหน่ียว และมีแนวโนม้ไปในทางโกหกสร้างความฝันเอาตามใจชอบ  

 กรรมวิธารสร้างงานของกลุ่มน้ีมิไดก้าํหนดรูปแบบโดยเฉพาะ มีทั้งการใช้วตัถุ สร้าง

พื้นผิว และ วาดตามแบบอย่างเหมือนจริง เทคนิคต่างๆถูกนาํมาใชเ้พื่อการแสดงออกของความฝัน 

โดยศิลปินกลุ่มน้ีมีการทาํท่ีต่างไปจากผูส้ร้างฝันในอดีต พวกเขาประสบความสําเร็จในเร่ือง

ความหมาย การแสดงอารมณ์เฉพาะในเร่ืองต่างๆ การนาํส่ิงของสองส่ิงท่ีมิไดมี้ความหมายเก่ียวขอ้ง

กนัเลยมาจดัวางดว้ยกนั เป็นการนาํส่ิงท่ีมีคุณค่าอยา่งหน่ึงให้ปรากฏเปล่ียนแปลเป็นคุณค่าอีกอย่าง

หน่ึง เช่นงานของดาลี (ตวัอยา่งภาพท่ี 7) ซ่ึงวาดภาพตามหลกัวิชาการ ผลออกมาจึงดูราวกบัภาพถ่าย

หรือวิธีการของพวกโบราณ เท่ากบัว่าเป็นการสร้างส่ิงท่ีแตกต่างกนัระหว่างความเป็นจริง (Realism) 



 21 

และความไม่จริง (Unreal) เขา้ไวด้ว้ยกนั (Juxtaposition) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีศิลปินสมยัก่อนยงัมิไดคิ้ดถึง

กนั12

13
  

 

 
 

ภาพที ่7 Salvador Dalí, Melting Watch 1931, เทคนิค สีนํ้ ามนับนผา้ใบ, ขนาด 24 x 33 

เซนติเมตร, ท่ีมา Museum of Modern Art, New York City, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.dalipaintings.net/ 

 หลกัสุนทรียภาพ มีการแสดงออกในเร่ืองของชีวิต มากกว่าแสดงนยัยะของสุนทรียภาพ 

วตัถุประสงคส์าํคญัคือ ตอ้งการปลดเปล้ืองทรรศนะท่ีคาํนึงถึงแต่ความมีเหตุผลของความจริงออกไป

โดยผา่นกรรมวิธีท่ีแน่นอนเท่านั้น ใหมี้ความยดืหยุน่ดว้ยการยดึมัน่ในเหตุผลอนัอิสระต่อการแนะนาํ

ให้มนุษยเ์ขา้ใจในส่ิงใหม่ ในประสบการณ์อนักวา้งใหญ่ไพศาล ในขอบเขตท่ีสร้างข้ึนระหว่างโลก

ภายนอกท่ีถือวา่เป็นส่ิงท่ีจริงกบัโลกภายในของมนุษยท่ี์ถูกสร้างข้ึน13

14
 

 การสร้างระบบของความจริงกบัความฝันเป็นส่ิงท่ีส่งอิทธิผลต่องานศิลปนิพนธ์เป็นอยา่ง

ยิง่ ซ่ึงการสร้างโลกแห่งความจริงท่ีผสมผสานกบัความฝันทาํใหต้ระหนกัถึงจินตนาการท่ีเกิดข้ึนใน

13กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์ิแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2554), 34. 
14เร่ืองเดียวกนั, 344. 

                                                            

http://www.dalipaintings.net/
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โลกแห่งความจริง โดยพยายามสร้างให้คนไม่ยึดติดกบัตรรกะเหตุผลมากจนเกินไปให้คาํนึงถึง

ความสําคญัของจินตนาการท่ีพร่ังพรูออกมาจากจิตไร้สํานึก ในงานศิลปนิพนธ์ได้แสดงวิธีคิด

คลา้ยคลึงกนัในเร่ืองการตระหนกัถึงคุณค่าของจินตนาการเพื่อใหไ้ดเ้กิดระบบความคิดใหม่ ส่ิงท่ีไร้

เหตุผล ต่ืนเตน้ ฟุ้งซ่าน ผิดปรกติ เป็นการสร้างโอกาส เพื่อทอดสะพานเขา้สู่โลกภายในของมนุษย์

ได ้

 ศิลปะลทัธิเรียลลสิม์ 

 ศิลปะเรียลลิสมเ์กิดข้ึนเม่ือประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนถึงปลายคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 19 (ค.ศ. 1850-1880) มีจุดเร่ิมตน้ในประเทศฝร่ังเศส โดยกลุ่มศิลปินชาวฝร่ังเศสกลุ่มหน่ึงท่ีไม่เห็น

ดว้ยกบัการทาํงานของกลุ่ม "นีโอ-คลาสสิคอิสม"์ (คลาสสิคใหม่ คือความเคล่ือนไหวทางศิลปะซ่ึงมี

สุนทรียภาพแบบกรีกและโรมนั) และ "กลุ่มโรแมนติกอิสม"์ (จินตนิยม) ท่ียดึถือประเพณีหรือตวัตน

เป็นหลกั หรือแสดงความคิดฝันเอาตามใจตนเอง ศิลปินเรียลลิสมเ์ห็นว่าศิลปะทั้งสองไม่ไดแ้สดง

ความกลมกลืนของชีวิต ยงัคงลกัษณะความเป็นอุดมคติอยูห่าใช่ความจริงไม่ 

     ศิลปะเรียลลิสม ์(Realism) หรือ ศิลปะสจันิยม โดยทัว่ไปหมายถึง การสร้างงานท่ีเหมือน

จริงดงัท่ีปรากฏอยูใ่นธรรมชาติ รวมถึง การสร้างสรรคภ์าพงานในเชิงวิพากษว์ิจารณ์สังคม (socially 

critical images) ภาพเก่ียวกบัชีวิตของคนเมืองและชนบท พวกชาวไร่ชาวนาในช่วงยุคสมยั จาก

ประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น ความยากจน การปฏิวติั ความเหล่ือมลํ้ าในสังคม โดยการเน้น

รายละเอียดเหมือนจริงมากท่ีสุด (ภาพตวัอยา่งท่ี 8, 9)   
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ภาพที ่8  โอโนเร โดมิเย (Honoré Daumier), The Third-Class Carriage 1862-1864, เทคนิค 

สีนํ้ ามนับนผา้ใบ ขนาด 65.4 x 90.2 เซนติเมตร, ท่ีมา Metropolitan Museum of Art, 

เขา้ถึงไดจ้าก   https://sites.google.com/site/cultofarttt/3-laththi-reiylli-sm-realism 

 

 

 

ภาพที ่9 กสุตาฟว ์กร์ูแบ (Gustave Courbet), The Stone Breakers 1849, เทคนิค สีนํ้ ามนับน

ผา้ใบ, ขนาด 165 x 257 เซนติเมตร, เขา้ถึงไดจ้าก  

https://sites.google.com/site/cultofarttt/3-laththi-reiylli-sm-realism 

 

 

 

https://sites.google.com/site/cultofarttt/3-
https://sites.google.com/site/cultofarttt/3-
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โดยลกัษณะผลงานการแสดงออกท่ีสาํคญัของแบบอยา่งศิลปะเรียลลิสต ์คือ   

1. มีรูปแบบและการแสดงออกอยา่งเหมือนจริงเนน้ความจริงท่ีศิลปินในอดีตเคยรังเกียจโดย

กล่าวหาว่าเป็นส่ิงสามญั และเป็นของพื้นๆ ปราศจากคุณค่าทางความงาม เช่น สภาพชีวิตความ

เป็นอยูข่องชนชั้นตํ่าผูย้ากไร้ หรือสภาพอาคารท่ีอยูอ่าศยัอนัซอมซ่อ 

 2. นําเสนอความจริงในทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยม์ากกว่า เน้นการแสดงเร่ืองราว

เน้ือหา ความงามในธรรมชาติหรือความงามท่ีเกินจริงแบบอุดมคติ 

ทั้งน้ี ศิลปะเรียลลิสม์ในเวลาต่อมาได้ให้แนวทางกับศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ ศิลปินเร่ิม

เรียนรู้แสงสีประกอบในวตัถุ รู้จกัสังเกตแสงสีตามบรรยากาศต่างๆจากภาพท่ีเกิดจาก ความจริง ซ่ึง

ศิลปินสาํคญัในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ โดเมียร์ (Daumier) ชอบวาดรูปจากชีวิตจริงท่ีแสดงความยากจนของ

คน คูร์เบต ์(Courbet) ชอบวาดรูปชีวิตประจาํวนัและประชดสังคม มาเนต ์(Manet) ชอบวาดรูปชีวิต

ในสงัคมเช่นการประกอบอาชีพ เป็นตน้  

ผลพวงจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมไดส้ร้างปัญหาแก่สังคมและเศรษฐกิจมากมาย มีคนจน 

ชนชั้นกรรมาชีพเพิ่มข้ึน ศิลปินเรียลลิสมต์อ้งการนาํเสนอปัญหาในงานศิลปะ เพื่อนาํความจริงตีแผ่

ให้เพื่อนมนุษยไ์ดรั้บรู้ โดยมกัปฏิเสธเร่ืองราวเก่ียวกบัคนชั้นสูงหรือคนรวย แต่เลือกสะทอ้นภาพ

ความลาํบากของชนชั้นล่าง แสดงให้เห็นถึงความเหล่ือมลํ้าในสังคมตามพนัธกิจซ่ึงพวกเขาเห็นว่า

ภาระหนา้ท่ีของศิลปินคือการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม และสอดคลอ้งกบัชีวิต

ความเป็นอยูร่่วมสมยั14

15
 

การแสดงความเป็นสจัธรรมสงัคมนิยมใหม่ (New Realism) ความหมายน้ีใชอ้ยา่งกวา้งขวาง 

มีทรรศนะทางสุนทรียศาสตร์หลายอยา่ง จึงเป็นการยากท่ีจะหาคาํจาํกดัความได ้แต่ทา้ยสุดลทัธิน้ีก็มี

แนวความคิดเร่ืองความงามของสุนทรียภาพเป็นหลกั เขาคิดว่าศิลปะเสริมสร้างโลกมากกว่าจะเป็น

แค่การลวงตาให้รับรู้เท่านั้น หากไดเ้สนอเร่ืองราวดว้ย โดยดึงผูช้มให้เขา้ไปอยู่ในขอบเขตของการ

คน้ควา้ ความหมายไม่ใช่เพียงเหมือนหรือไม่เหมือน หากแต่เป็นการนาํวิถีชีวิตของคนทัว่ๆ ไปท่ีอยู่

ในทุกๆ ท่ีทุกเวลา ใหเ้กิดการรับรู้ถึงสภาวะความเป็นอยูข่องคนในแต่ละท่ีแตกต่างกนัมาแสดง15

16
 

ลกัษณะงานท่ีส่งอิทธิพลกบัศิลปนิพนธ์ในเร่ืองการแสดงความเป็นจริงในรูปแบบท่ีเขา้ถึง

ง่าย ว่าดว้ยความเป็นสัจนิยมแสดงสภาพความเป็นอยูจ่ริงของยคุสมยัโดยส่งผลปะทะทางอารมณ์ใน

แง่ความน่ิงจากการเพน้ท ์ท่ีสร้างให้เหมือนจริงตามอุดมคติ และการสร้างสีท่ีส่งผลให้เขา้ถึงอารมณ์

ไดม้ากจากลกัษณะทางจิตวิทยาของสี โดยการแสดงอยา่งตรงไปตรงมาเห็นส่ิงใดก็พยายามส่ือสาร

15Leontura, ศิลปะลทัธิเรียลลสิม์, เขา้ถึงเม่ือ 26 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/realism.html 

16กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่, 389. 

                                                            

http://www.istockphoto.com/googleimages.php?id=1360043&platform=blogger&langregion=th
http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/realism.html
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ส่ิงนั้นบ่งบอกถึงความจริงท่ีตอ้งการตีแผค่วามคิดในทศันคตินั้นๆ ออกมาในแง่มุมต่างๆ ของสภาวะ

ของสงัคม 

อทิธิพลจากแนวคดิจิตวเิคราะห์ 

ซิกมันด์ ฟรอยด์  (Sigmund Freud)      

 ความคิดสร้างสรรคเ์ร่ิมตน้จากความขดัแยง้ (conflicts) ของมนุษย ์ซ่ึงมีตน้ตอมาจากแรงขบั

ทางสญัชาตญาณพื้นฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่สญัชาตญาณแห่งชีวิต (life instinct or libido) แรงจูงใจท่ี

สร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใดข้ึนมา คือ ความพยายามของคนเราท่ีจะหาวิธีแกค้วามขดัแยง้เหล่าน้ีใหห้มดไป  

 นอกจากนั้น ฟรอยดย์งัเช่ือว่าแรงขบัทางเพศมีบทบาทอยา่งเด่นชดัในเร่ืองของความคิด

สร้างสรรค ์ความคิดเช่นน้ี มีส่วนสัมพนัธ์กบัความอยากรู้ อยากเห็น ทางเพศในวยัเด็ก ซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือ

เด็กอายปุระมาณสามขวบ แรงขบัทางเพศมกัถูกกดเก็บเอาไวใ้นจิตไร้สาํนึกจากอิทธิพลทางศาสนา 

การศึกษา และสงัคม ในคนบางคน ความอยากรู้อยากเห็นทางเพศจะมีการแปรเปล่ียนโดยกลไกทาง

จิตท่ีเรียกว่าการทด เทิด หรือการเปล่ียนใหเ้ป็นท่ียอมรับ (sublimation) ไปเป็นความคิดสร้างสรรค ์

ความฝันกลางวนั (day dreams) และจินตนาการ (imagination) ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบบ่อยในวยั

เด็ก คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์มกัชอบสร้างผลงานท่ีตอบสนอง และทาํใหเ้กิดความพอใจต่อความ

ฝันกลางวนัของเขา ตามปกติแลว้คนเรามกัมีความละอายใจท่ีจะพูดเก่ียวกบัเร่ืองราวของความฝัน

กลางวนั ดว้ยเหตุน้ีจึงมีคนบางคนท่ีพยายามแปรเปล่ียนความปรารถนาดงักล่าว ออกมาเป็นผลงานท่ี

ทรงคุณค่า และมีสุนทรียภาพอยา่งยอดเยีย่ม16

17 

 จากบทความท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบั ซิกมนัด ์ฟรอยด ์นั้นไดใ้หค้วามชดัเจนเก่ียวกบัวยั

เดก็ไดใ้นเร่ือง ความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ อนัส่งผลใหเ้กิดอาการฝันกลางวนัซ่ึงในทางลทัธิทาง

ศิลปะจะเขา้ใจได้ว่าความเพอ้ฝันของเด็ก เสมือนลทัธิเซอร์เรียลลิสม์ท่ีความจริงในโลกจะถูก

แปรเปล่ียนไปดว้ยจินตนาการอนัแปลกใหม่ โดยการใชพ้ลงัอนัพร่ังพรูในการใชจิ้นตนาการท่ีเกิด

จากจินตนภาพท่ีนาํพาไปสู่การฝันกลางวนัของเดก็โดยจินตนาการเกิดข้ึนไดทุ้กเร่ืองทุกท่ีท่ีเขาสนใจ

และสร้างบรรยากาศของความเป็นแฟนตาซี (โปรดดูบทบรรยายเร่ืองแฟนตาซีของ ฌา้คส์ ลาก็อง 

หน้า 27 เพิ่มเติม) ดา้นการปลดเปล้ืองอารมณ์ของพวกเขาท่ีทาํไปดว้ยไม่คาํนึงถึงผลลพัธ์ใดๆ ใน

ความเป็นจริง 

 

 

                17Novabizz, การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ในเดก็, เขา้ถึงเม่ือ 25 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Creative_Thinking_Developing.htm#ixzz3nb5YPXJT 
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 ฌาคส์ ลากอ็ง (Jacques Lacan) 

 สาํหรับทศันะของ ฌาคส์ ลากอง เร่ือง อตับุคคล (subject) เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บอิทธิพลใน

เร่ืองความเป็นตวัตนของบุคคลนั้นๆ ท่ีถูกหล่อมหลอมข้ึนจากประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มอนั

นาํไปสู่ความเป็นอตัลษัณ์ ลากอ็งไดพ้ิจารณามนุษยอ์อกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. มนุษย ์คือความคิด ความคิดเก่ียวกบัตวัเองหรือ "ฉนั" ซ่ึงถูกสร้างจากจินตนาการของ

การรับรู้ดว้ยตา จากภาพหรือแบบในกระจกเงา เกิดข้ึนเพียงแต่ในความคิด เป็นจินตนาการหรือภาพ

แทนตวัเองท่ีอยากใหค้นอ่ืนเห็น ลาก็องเรียกชั้นกระจกเงาน้ีว่า "โลกแห่งจินตนาการ" (the realm of 

theImaginary) 

                    2. มนุษย ์เป็นวฒันธรรม มนุษยเ์ร่ิมท่ีความว่างเปล่าใน "ขั้นกระจกเงา" (the Mirror 

stage) มนุษยไ์ดส้ร้างอตัลกัษณ์ข้ึนดว้ยความเขา้ใจตวัเอง จากการเลียนแบบจากภาพหรือเปลือกนอก

ของส่ิงอ่ืน แต่ก็ทาํใหส่ิ้งนั้นกลายเป็นอตัลกัษณ์เป็นตวัของตวัเอง กระบวนการขดัเกลาทางสังคมทาํ

ใหม้นุษยไ์ดก้ลายเป็นวตัถุ (objectify) คือกลายเป็นผูถู้กกระทาํ มนุษยมิ์ใช่ผูก้ระทาํ (subject) อยา่ง

แทจ้ริง เพราะในทุกการกระทาํของมนุษยเ์ป็นผลมาจากการถูกกระทาํของสังคม กฎเกณฑ ์/ อุดมคติ 

/ ค่านิยม / วาทกรรม ลาก็องจึงกล่าวว่าจิตไร้สาํนึกของมนุษยเ์ต็มไปดว้ยวาทกรรมของส่ิงอ่ืน หรือ

ของสังคม ความเป็นมนุษยข์องอตับุคคลเป็นเพียงประดิษฐกรรมของวฒันธรรมหรือ มนุษยเ์ป็น

วฒันธรรม 

 3. มนุษยอ์ยูใ่นปรารถนา ส่ิงท่ีถูกบนัทึกลงในจิตไร้สาํนึกของมนุษย ์หรือท่ีลากองเรียกวา่

ความรู้ของมนุษย ์(human knowledge) ท่ีบนัทึกในกระบวนการแห่งจินตนาการ (the imaginary) เกิด

จากการถ่ายแบบจากภาพของส่ิงอ่ืน ซ่ึงใหผ้ลลพัธ์เป็นอตัลกัษณ์ (identity) หรืออีโกใ้นอุดมคติ (ideal 

ego) เม่ือมนุษยเ์ขา้สู่กระบวนการขดัเกลาของทางสงัคม (social dialectic) 

 เม่ือกล่าวโดยรวมแลว้จะเห็นไดว้่า ในทศันะของลาก็อง อตัลกัษณ์แรกเร่ิมของมนุษยเ์ร่ิม

ในจินตนาการ เป็นอตัลกัษณ์ท่ีแปลกแยกจากตวัตนท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์กระบวนการขดัเกลาของ

สังคมไดป้รับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของมนุษยใ์ห้มีความแปลกแยกจากธรรมชาติท่ีแทจ้ริงมากข้ึนเร่ือยๆ 

หรือเม่ือวฒันธรรมได้รับการยอมรับ มนัก็จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของอตัลกัษณ์ โดยอตัลกัษณ์มี

ลกัษณะเป็นทวิลกัษณ์ (binary opposition) คือ มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ การสงวนรักษา (preservation) และ

การปรับเปล่ียน (sublimation) 

 1. การสงวนรักษา (preservation) เป็นนิสยัของอตัลกัษณ์ในดา้นตรงขา้มหรือ negativity 

คือ "ฉนั" ในความจริงท่ีมีนิสยัด้ือร้ัน คิดเลก็คิดนอ้ยเอาแต่ใจตวัเอง ไร้เหตุผล กา้วร้าว และเร่าร้อน

ดว้ยราคะ หรือมีนิสยัทุกอยา่งท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้มในโลกแห่งสญัลกัษณ์ มนัจึงมกัปรากฏตวัในความ

ฝัน การพลั้งปาก การพดูตลกโปกฮา หรืออาการของคนไขโ้รคประสาท  
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                   2. การปรับเปล่ียน (sublimation) เป็นนิสยัของอตัลกัษณ์ หรือ "ฉนั" ในสญัลกัษณ์บุคลิก

ดา้นน้ีของอีโกผ้ลกัดนัใหม้นุษยเ์ขา้สู่กระบวนการทางวฒันธรรม (การยอมรับทางสงัคม) 17

18 

 จากแนวคิดเก่ียวกบัตวัตนและอตัลกัษณ์ขา้งตน้ ทาํให้เห็นถึงความเก่ียวขอ้งกันของ

ความหมายของทั้งสองคาํ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนโดย

สังคม ส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัขดัเกลาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามบริบทของสังคม ซ่ึงความเป็นตวัตน

และอตัลกัษณ์นั้นเป็นความรู้สึกท่ีประกอบไปดว้ยภาพลกัษณ์ของเรา ท่ีมีต่อตนเอง และจินตนาการ

เก่ียวกับความเห็นของผูอ่ื้นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของเรา แลว้หลอมรวมกันเป็นความรู้สึกท่ีเรามีต่อ

ตวัตนของเรา โดย "ตวัตน" จะมีความหมายท่ีเนน้ไปท่ีตวับุคคล ส่วน "อตัลกัษณ์" จะเนน้ไปท่ีกลุ่ม

หรือชุมชนซ่ึงส่งผลในงานสร้างสรรคใ์นเร่ืองความเป็นตวัตน ซ่ึงความเป็นตวัตนเก่ียวกบัเด็กนั้น

สร้างผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนๆ ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายดว้ยหลกัเชิงประสบการณ์ ซ่ึงเด็กจะเร่ิมเขา้สู่

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและเข้าไปสู่อัตลักษณ์ ซ่ึงในงานรูปแบบจะเน้นความเพอ้ฝัน

จินตนาการและความเป็นแฟนตาซี (Fantasy) ในความเป็นตวัตน ความคิดท่ีเด็กปลดปล่อยออกมา

โดยไม่คาํนึงถึงผลลพัท่ี์ตามมา ท่ีควบคู่กบัความเป็นจริงท่ีสะทอ้นปัญหาทางสงัคม สร้างใหเ้กิดความ

เป็นอตัลกัษณ์ของเดก็ในสถานท่ีนั้นๆ ท่ีนาํพาใหส้ร้างชุดความคิดของตวัเอง และกาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินของเดก็อนัอยูภ่ายใตค้วามคิดท่ีเกิดจากอตัลษัณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนจากสภาพแวดลอ้ม 

 แฟนตาซี (Fantasy) ในบทวเิคราะห์ของ ฌาคส์ ลากอ็ง (Jacques Lacan)  

 แฟนตาซี หรือใจฝันหวานเป็นมโนทศัท่ีมีความซบัซอ้นผลลพัธ์เชิงนิยามปฏิบติัการท่ีไม่

อาจหาขอ้สรุปโดยง่าย เพราะการหยิบยกมโนทศัน์ดงักล่าวเป็นผลพฒันามาจากซิกมนัด์ ฟรอยด์

(Sigmund Freud) โดยเช่ือกนัว่าจิตท่ีฝันหวานเป็นส่วนหน่ึงของอตัวิสัย (Subjectivity) ของคน 

ฉะนั้น คนมิไดป้ระกอบไปดว้ยอตัวิสัยแห่งมติทางสังคมต่างๆ แต่คนประกอบไปดว้ยมิติแห่งจิตใจ

ซ่ึงมีความซบัซอ้น แฟนตาซีเป็นส่วนหน่ึงในมิตินั้น  

 แฟนตาซีเปรียบเสมือนเง่ือนงาํท่ีจะทาํให้เขา้ใจความปรารถนาเบ่ืองลึกของคน ใน

ระยะแรกท่ีฟรอยด์เร่ิมบุกเบิกทฤษฏีน้ี แฟนตาซีถูกตีความหมายเทียบเคียงว่าเป็นแค่ภาพลวงตา 

(Illusion) หรือเป็นภาพท่ีเกิดแต่ในจินตนาการ (Imagination) ของปัจเจกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเท่านั้น 

แฟนตาซีถูกเขา้ใจว่าเป็นจินตนาการอนัเกิดจากประสบการณ์การสร้างภาพลกัษณ์ อาจจะดว้ยเป็น

 18สมเกียรติ ตั้งนโม, ชุดความรู้เที่ยงคืน จากสารานุกรมเกีย่วกบัจิตวทิยา, เขา้ถึงเม่ือ 27 ธนัวาคม 

2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999548.html 
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การไดย้นิเสียง (คิดไปเอง) ความหวงัในวิมานอากาศ ความวิตกกงัวล ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนในโลกท่ีไม่มี

อยูจ่ริงแฟนตาซีจึงเป็นขั้วตรงขา้มกบัชีวิตจริงของคน (fantasy opposing to reality)18

19
  

 แฟนตาซีมิใช่เป็นเพียงแค่จินตนาการแต่เป็นประหน่ึงตวับท (text) ตวัหน่ึง ท่ีตอ้งไดรั้บ

การตีความและถอดความจึงสามารถแยกแยะระหว่าง แฟนตาซี (fantasy) กับจินตนาการ 

(Imagination) อย่างชัดเจน แฟนตาซีมีความเช่ือมโยงกับความปรารถนาของคน แฟนตาซีเป็น

มากกว่าท่ีจะเป็นเพียงแค่การแสดงอารมณ์ของปัจเจกบุคคล เพราะจินตนการไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ี

เราพึงปรารถนา จินตนาการเป็นส่ิงท่ีคนสามารถคาํนึงได ้คิดตามได ้ความคลา้ยคลึงกนัน้ีเป็นเร่ืองท่ี

ละเอียดอ่อนภายในใจคน มนัค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนัเพราะทั้งสองเป็นความคิดท่ีแยกตวัออกมาจาก

ความเป็นจริง แต่จินตนาการไม่ไดห้มายถึงว่าคนจะปรารถนามนัเสมอไปแต่อาจจะหมายถึงการ

ทดลองประกอบร่างความคิด ราวกบัว่าเป็นการวาดฝันภาพลกัษณ์บางอย่างข้ึนมาในใจ แต่อาจมิได้

ปรารถนากบัส่ิงท่ีจินตนาการข้ึนมาเพราะคนสามารถแยกไดร้ะหวา่งจินตนาการกบัความเป็นจริง แต่

ถา้เป็นกรณีของ แฟนตาซี จะยิ่งมีความเก่ียวขอ้งกบัความปรารถนาต่อบางส่ิงบางอย่างท่ีมนัสูญ

หายไป (object loss of desire) และขณะเดียวกนันั้นเองคนกพ็ยายามทวงหาส่ิงปรารถนาท่ีสูญหายไป

แลว้โดยการ “เล่า” มนัออกมาผ่านแฟนตาซีของตนเอง แฟนตาซีจึงมีความสลบัซับซ้อนยิ่งกว่า

จินตนาการ เพราะจินตนาการระดบัหน่ึงก็เหมือนกบั “การพูดกบัตวัเอง” (self-expression) คือการ

ประกอบสร้างจินตภาพส่วนตวั (self-imaginary) และเกิดเป็นเร่ืองราวแห่งอารมณ์ความรู้สึกท่ี

หลากหลาย (different emotions) จากภายในจิตใจของตนเองอนัเป็นเหมือนภาพลกัษณ์ในสมองท่ีคน

ทดลอง (experiment) คิดข้ึนมาใหค้นไดท้าํการลอง “นึกภาพ” ตามได ้แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นส่ิงท่ีจินตนาการ

กไ็ม่ไดห้มายความวา่มนัจะเกิดข้ึนจริงในชีวิตพวกเขา19

20
 

 บทวิเคราะห์ของลากอ็งสร้างพรมแดนพิเศษเพิ่มข้ึนจากการแสดงจินตนการท่ีมนัเหมือน

การนึกคิดข้ึนได ้สาํหรับแฟนตาซีนั้นเป็นทางเลือกของการแสดงออกอย่างหน่ึงในศิลปนิพนธ์ ใน

การสร้างระบบบาํบดั และเป็นท่ีปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของตวัเองลงในงานศิลปะโดยใชค้วาม

แฟนตาซีในการสร้างความรู้สึกปรารถนาในหว้งความคิดท่ีไม่มีกรอบ และมีความอิสระ ตั้งแต่การ

ลงสีสร้างอารมณ์ร่วมกบัการทาํงานท่ีบรรเลงไปตามเพลงค่อยๆ ขยี้ฝีแปรงบางๆ ทบัซอ้นกนัไปเล่ือย

เพื่อพยายามสร้างภาพท่ีพุงปรารถนาออกมาจากอารมณ์โดยไม่ไดค้าํนึงถึงความถูกผดิ และทาํใหเ้กิด

ซ่ึงการสร้างภาพจินตนาการโดยยดึการปลดปล่อยอยา่งพร่ังพรูของแฟนตาซีเป็นสาํคญั 

 

19ฌา้คส์ ลากอ็ง, สิบมโนทศัน์ในพรมแดนชีวิต (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพส์ยามปริทศัน์, 2555), 85. 
20เร่ืองเดียวกนั, 86-87. 
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ข้อมูลทางทศันธาตุ 

 หลกัการจดัองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ (Composition) คือ การนาํเอาทศันธาตุ ไดแ้ก่ จุด 

เส้น รูปร่าง รูปทรง นํ้ าหนกัอ่อนแก่ บริเวณว่าง สี และพื้นผวิ มาจดัประกอบเขา้ดว้ยกนัจนเกิดความ

พอดี เหมาะสม ทาํให้งานศิลปะช้ินนั้นมีคุณค่าอย่างสูงสุด ลกัษณะของงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้

เนน้ไปในส่วนหลกัคือเร่ืองของ เอกภาพ (Unity) การรวมกลุ่มกอ้น ไม่แตกแยกกระจดักระจายไป

คนละทิศทางจนทาํให้ขาดความสัมพนัธ์กนั ในทางทศันศิลป์เอกภาพยงัเป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึง

เน้ือหาเร่ืองราวท่ีตอ้งการแสดงอยา่งชดัเจนดว้ย ความสมดุล (Balance) ความสมดุลของส่ิงท่ีซํ้ าหรือ

เหมือนกนั (Symmetrical) คือ เป็นการนาํเอาส่วนประกอบโดยมีรูปลกัษณะเหมือนกนัหรือมีความ

คลา้ยคลึงกันมาจัดองค์ประกอบรวมเขา้ด้วยกันให้ประสานกลมกลืน เกิดการถ่วงนํ้ าหนักของ

องค์ประกอบส่วนต่างๆ ในลกัษณะท่ีพอเหมาะพอดีจนรู้สึกว่ามีความสมดุล อาจดว้ยการจดัวาง

ตาํแหน่งท่ีตั้ง ช่องไฟ ระยะห่าง อตัราจาํนวน ขนาดรูปร่าง นํ้ าหนกัอ่อนแก่ ฯลฯ ท่ีเหมือนกนัหรือ

เท่า ๆ กนัจนเกิดเป็นเอกภาพเดียวกนั มีจุดสนใจหรือการเนน้ (Emphasis) ส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดของภาพ

ท่ีตอ้งการแสดง ซ่ึงนาํไปสู่การบอกเล่าเน้ือหาของภาพทั้งหมดหรือเป็นจุดท่ีดึงดูดความสนใจใหม้อง 

ในทางทศันศิลป์จุดสนใจควรมีเพียงจุดเดียว ซ่ึงอาจเป็นส่วนท่ีแสดงความสาํคญัหรือมีสีสันสดใส

ท่ีสุด นอกจากนั้นยงัเนน้ให้เกิดจุดสนใจดว้ยการสร้างความแตกต่างข้ึนในภาพ จุดสนใจไม่จาํเป็น

จะตอ้งอยูจุ่ดก่ึงกลางเสมอไป อาจอยูส่่วนใดส่วนหน่ึงของภาพก็ได ้ความกลมกลืน (Harmony) เป็น

ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดของการจดัองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ เพราะความกลมกลืนจะทาํให้ภาพงดงาม 

และนาํไปสู่เน้ือหาเร่ืองราวท่ีนาํเสนอ และใช้ความกลมกลืนแบบคลอ้ยตามกนั หมายถึง การนาํ

รูปร่าง รูปทรง เส้น หรือสี ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัมาจดั เช่น วงกลมทั้งหมดส่ีเหล่ียมทั้งหมด ซ่ึงแมว้่า

อาจจะมีขนาดท่ีแตกต่างกนั แต่เม่ือนาํมาจดัเป็นภาพข้ึนมาแลว้ก็จะทาํใหค้วามรู้สึกกลมกลืนกนั เม่ือ

กลมกลืนจะทาํให้เกิดจงัหวะ (Rhythm) ระยะในการจดัภาพหรือการวางของวตัถุ ซํ้ าไปซํ้ ามาอย่าง

สมํ่าเสมอ เช่น ลายไทย การปูกระเบ้ือง หรือการแปรอกัษร เป็นตน้20

21 

 ลกัษณะของเส้นท่ีสามารถนาํพาให้ดูลึกไกลจากเส้นนาํสายตา ท่ีนาํพาให้เรามองจาก

หนา้สุดของภาพไปยงัหลงัสุดของภาพ ซ่ึงทาํใหรู้้สึกลึกและไกล ชวนใหเ้ดินทางไปยงัสุดสายตาโดย

นํ้าหนกัเขม้สุดเป็นระยะหนา้ผลกัส่งระยะหลงัท่ีมีความบางเบาและเบลอ ระยะหลงัคลุมเคลือชวนให้

คิดและจินตนาการต่อไป 

21อิทธิพล ตั้งฉโลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์ลบัลิซซ้ิงจาํกดัมหาชน, 2550), 10. 
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 ความสมดุลภาพของแสง-เงา อนัสะทอ้นความหวงัไดม้ากท่ีสุดเม่ือเงาท่ีมืดสลวัและแทบ

มองไม่เห็นถูกแสงอนัสว่างจา้สาดส่องมาทาํให้ตาแห่งจิตวิญญาณเกิดข้ึน สร้างมิติใหม่ท่ีเกิดกบั

สถานท่ีแห่งนั้น เปรียบไดก้บันาขา้วท่ีแห้งผากฝนไม่ตกดัง่อยู่ในเงามืดไม่มีทางออกและอยู่มาวนั

หน่ึงฝนตก นั้นคือแสงแห่งความหวงั คุณภาพของแสงไม่ใช่เพียงค่าสีท่ีสว่างท่ีสุดแต่มนัยงัเขา้สู่ภาย

ภายในจิต ทาํใหรู้้สึกล่องลอยอยูใ่นความหวงั 

 ความสมดุลในทางทศันศิลป์เป็นเร่ืองของความเขา้ใจในแต่ละเร่ืองโดยบางคร้ังการสร้าง

จุดสนใจท่ีเด่นในงาน แต่มนัอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีจะส่ือสารให้เขา้ใจ ศิลปะจึงตอ้งมองโดยละเอียดทุก

มุมมองเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพท่ีมีความสมดุลทางความคิด โดยอาศยัหลกัองคป์ระกอบศิลป์ท่ีเป็น

พื้นฐานของงานสร้างสรรค ์ราวกบัว่าเม่ือคนเราเกิดมาทุกคนมีองคป์ระกอบ และสมดุลยภาพเกิดข้ึน

ตั้งแต่เกิดมาแลว้ ดัง่เช่นศิลปะเด็กท่ีมีความเขา้ใจในหลกัองคป์ระกอบ ดูแลว้เกิดความสวยงามมี

สุนทรียภาพ โดยไม่ผา่นการเล่าเรียนอยา่งเป็นหลกัการ การเรียนบางคร้ังเปรียบเสมือนเส้นทางการ

ช้ีนาํเชิงบงัคบัเม่ือเด็กเขา้ไปอยูใ่นกรอบความสมดุลและความพอดีจนมนัขาดหายไป ศิลปะบางคร้ัง

การไม่รู้ก็สร้างผลงานท่ียอดเยี่ยมไดเ้ฉกเช่นศิลปะท่ีเด็กบรรเลงสร้างข้ึนจากตวัตนในจินตนาการ

ปรากฏข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง 

ข้อมูลเชิงจิตวทิยาของสี 

 ทฤษฏีสีของเกอเธ่ (Johann Wolf-gang von Goethe) 

 ประสบการณ์สีมีความสําคัญต่อมนุษย์ และยิ่งสําคัญเป็นพิเศษสําหรับเด็กท่ีกําลัง

เจริญเติบโตเพราะโลกภายในกบัภายนอกของเด็กนั้นแทบจะไม่แบ่งแยกกนัเลย เด็กไม่เพียงรับรู้สี

เท่านั้น พวกเขายงัสัมผสัถึงคุณภาพของสีได ้และรู้สาระนามธรรมของสี ความสามารถน้ีจะหายไป

เม่ือเด็กโตข้ึน และเม่ือเขา้สู่วยัเรียนเด็กสัมผสัประสบการณ์สีเป็นเพียงแค่คุณสมบติัส่วนหน่ึงของ

วตัถุ (ลูกบอลสีนํ้ าเงิน หลงัคาสีแดงฯลฯ) แลว้ความสามารถท่ีจะสัมผสัความแตกต่างของสีกบัผล

ของมนัจะลดลง ดวงตาแห่งจิตวิญญาณจะไม่พฒันาต่อไป บ่อยคร้ังท่ีเด็กเลก็รู้สึกดว้ยตนเองว่าสีแดง

และสีเหลืองเป็นสีท่ีอบอุ่น ท่ีเขียวและสีนํ้ าเงินเป็นสีท่ีเยน็ แต่ทนัทีท่ีเด็กโตข้ึน พวกเขาไม่ไดส้ัมผสั

กบัประสบการณ์น้ีอยา่งเตม็ท่ีอีกเลย ทาํใหค้วามสามารถน้ีกลายเป็นภูมิรู้ตายซากเขา้ถึงไดย้าก21

22
  

 จากบทความท่ีกล่าวมาจะพบวา่ในชีวิตปกติทัว่ไปเราไม่เคยคิดถึงสีอยา่งเป็นตวัตนอิสระ 

เราชินการการมองสีสันว่าเป็นเพียงคุณสมบติัของวตัถุ อย่างไรก็ตามธรรมชาติแทจ้ริงของสีย่อม

เปิดเผยแก่ดวงตาจิตวิญญาณ เกอเธ่ (Johann Wolf-gang von Goethe) เรียกส่ิงน้ีว่า "สีสะทอ้น

22บรุนไฮลด์ มุลเลอร์, ระบายสีทีหั่วใจเดก็ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพส์วนเงินมีมา, 2557), 15. 
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คุณธรรม" หรือตามท่ีอิสตเ์ลค (Eastlake) แปลไวว้่า 'ผลของสีเช่ือมโยงกบัคุณธรรม' ขอ้ความจาก

ทฤษฏีของเกอเธ่ช่วยใหเ้ราเขา้ใจถึงความมีชีวิตของสี22

23
  

 ส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ในเกิดจินตนาการในการรับรู้ท่่ีดีท่ีสุดคือการระบายสี เด็กๆสามารถ

สัมผสัประสบการณ์สีจากเทพนิยายเหล่าน้ี จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความคุน้เคยและสัมพนัธ์อนั

ใกลชิ้ดลึกซ้ึงกบัสีทั้งหลาย23

24
 

 “ทฤษฏีสีของเกอเธ่” (Goethe’s theory of colours) ส่งอิทธิพลท่ีทาํใหเ้ขา้ใจถึงความมี

ชีวิตของสี พลงัสีสามารถช่วยในการบาํบดัโรคได ้นักจิตวิทยาเช่ือว่าสีมีความสัมพนัธ์กบัร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์สีนั้นเกิดข้ึนจากกบัรับรู้ภายใน สีโทนร้อนและโทนเยน็ใหผ้ลทางความรู้สึกท่ีแตกต่าง 

สีโทนร้อนจะใหค้วามรู้สึกรุกเร้า เช่น สีเหลือง เหลืองอมแดง แดงอมเหลืองใหค้วามรู้สึกถึงความเร็ว

ความทะเยอทะยาน  

 สีเหลือง เป็นสีท่ีใกลเ้คียงกบัแสงมากท่ีสุดปรากฎใหเ้ห็นไดด้ว้ยการคล่ีคลายของแสง สี

เหลืองจะมีความบริสุทธ์และสวยงามท่ีสุด ก่อนจะไปผสมกบัสีนํ้าเงินทาํใหเ้กิดสีเขียวข้ึนมา สีเหลือง

มีความอุ่นท่ีน่าประทับใจ เม่ืออยู่ในช่วงฤดูหนาวท่ีมีสีโทนเย็น คุณสมบัติของสีเหลืองจะให้

ความสาํคญักบัช่วงเวลานั้นเป็นพิเศษ สีเหลืองเกิดทั้งความปิติความพึงพอใจ สูงส่ง อ่อนโยนในทาง

ตรงกนัขา้มเม่ือสีเหลืองถูกปนหรือโนม้ไปทางดา้นลบ จาํทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีอึดอดั 

 สีเหลืองอมแดงเม่ือเราแต่งเติมให้มีความเขม้ข้ึนความมืดของพลงัสีจะเพิ่มมากข้ึน และ

จะปรากฏพลงัของสีออกมาอยา่งทรงพลงัและเด่นสง่ามากข้ึน 

 จากการท่ีพลงัของแสง สีเหลืองพลงัในการรุกเร้า สีท่ีเป็นฝ่ายรับ เช่นสีนํ้ าเงิน เม่ือส่ี

เหลืองมาพร้อมกบัความสว่าง ก็อาจกล่าวไดว้่าสีนํ้ าเงินนาํมาซ่ึงความมืดมิด ทอ้งฟ้าเบ่ืองบนและทิว

เขาท่ีอยู่ห่างไกล มนัจะเห็นเป็นสีนํ้ าเงิน พื้นผิวสีนํ้ าเงินจึงเสมือนจะถอยห่างไปจากเรา สีนํ้ าเงินให้

ความรู้สึกเยือกเยน็ และน่ีท่ีทาํให้เราย ํ้าเตือนถึงความสลวัห้องท่ีทาสีนํ้ าเงินใสแมจ้ะมองดูกวา้งใหญ่

แต่กม็าพร้อมความอา้งวา้งและความเยอืกเยน็ไปพร้อมๆ กบัหว้งเวลา 

 สีนํ้ าเงินอมแดง เมือสีนํ้ าเงินค่อยๆ ขยบัเขา้ไปยงัสีแดง ผลบางอย่างจะออกมาในเชิงรุก 

แมสี้น้ีจะอยูใ่นฝ่ายรับก็ตามที พลงัอนัน่าต่ืนเตน้ในสีนํ้ าเงินอมแดงต่างจากสีเหลืองอมแดงเป็นอยา่ง

มาก กล่าวไดว้า่จะทาํใหรู้้สึกรบกวนและรุกเร้ามากกวา่ความคึกคกัร่าเริง 

 สีแดง ส่งผลพิเศษตามธรรมชาติของมนั น่าประทบัใจในความสง่า จริงจงั ทั้งยงังดงาม

น่าดึงดูดใจไดด้ว้ย อารมณ์แรกเม่ือเป็นสีเขม้ และอารมณ์หลงัเม่ือสีอ่อนจางลง ทั้งความภูมิฐานของ

23บรุนไฮลด์ มุลเลอร์, ระบายสีทีหั่วใจเดก็, 15. 

24เร่ืองเดียวกนั, 21. 
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ผูใ้หญ่และความอ่อนหวานน่ารัของวยัรุ่นทั้งสองวยัอาจเสริมแต่งไดด้ว้ยสีเดียวกนัแต่เพียงปรับความ

อ่อนเขม้ 

 สีเขียวถา้สีเหลืองกบัสีนํ้ าเงิน ซ่ึงเป็นสีพึ้นฐานและธรรมดามากท่ีสุดผสมกนั ส่ิงแรกท่ี

ปรากฏทนัทีคือส่ิงท่ีเราเรียกว่าสีเขียว สีเขียวเป็นสีท่ีเห็นแลว้สบายตาเสมอ สีทั้งสองเบ่ืองตน้ใน

สดัส่วนท่ีเท่ากนัมากนอ้ยกวา่กนั ท่ีไดจ้ะส่งผลต่อดวงตาและจิตใจเสมือนหน่ึงในสีพื้นฐานสีหน่ึง24

25 

 สีมีความเก่ียวขอ้งกบั ชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์เก่ียวขอ้งกบัการมองเห็น ความรู้สึก 

ความชอบ โดยเฉพาะความรู้สึกทางดา้นอารมณ์ของมนุษยน์ั้น แตกต่างกนัตามพื้นฐานประสบการณ์ 

ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม สีมีปฏิกริยาต่อมนุษย ์ทั้งดา้นศิลปะ ดา้นวิทยาศาสตร์ และดา้นจิตวิทยา 

แต่พลงัของสียงัมีผลกระทบต่อชีวิตในระดับลึกกว่าท่ีตามอง นั่นคือสีมีผลเก่ียวเน่ืองกับอารมณ์

ความรู้สึกนึกคิดและการตดัสินใจ การใชสี้ใหแ้สดงศกัยภาพในงานศิลปะใหป้ระสบความสาํเร็จนั้น

ตอ้งมีการวางโครงสี เพื่อใหสี้นั้นมีปฏิกริยาต่อการมองเห็น ตามจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ศิลปนิพนธ์

เน้นเป็นหลักสําคญัท่ีสุดเพราะการวางโครงสีส่งผลในเชิงการประสานกันทางสายตาเพื่อเพิ่ม

ความหมาย และเน้ือหาสาระในการแสดงออกอย่างมาก แต่ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตวัเก่ียวกบัการใชสี้ 

หลกัเกณฑต่์าง ๆ เป็นเพียงแนวทางหน่ึงเท่านั้น เพราะความรู้สึก การรับรู้ ทางดา้นสีของมนุษยน์ั้น 

แตกต่างกนั อนัส่งผลใหค้วามรู้สึก จิตใจ ฮอร์โมนและอารมณ์ในร่างกายในขณะนั้นของเราแตกต่าง

กนั เช่น ทอ้งฟ้าสีฟ้าสดใสทาํให้รู้สึกสดช่ืน สีทึบของทอ้งฟ้ายามมีเมฆทาํให้หดหู่ แสงแดดทาํให้ร่า

เริง ดงันั้นเม่ือร่างกายมีความผิดปกติ สีจึงสามารถนาํพาให้กลบัคืนสู่สภาพปกติได ้สีบางสี เช่น สี

เขียว สีฟ้า สีเช่ือมโยงระหวา่งจิตใจกบัร่างกายทั้งในดา้นบวก และดา้นลบ สีสามารถโนม้นา้วชวนให้

รู้สึกต่ืนเตน้ โศกเศร้า เห็นไดจ้ากในชีวิตประจาํวนัซ่ึงถือไดว้่าแทรกอยูทุ่กดา้นตั้งแต่การแต่งกาย ไป

จนถึง การตกแต่งสถานท่ี และการสร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ก็มีการคาํนึงถึงผลของสีท่ีมีต่อ

อารมณ์และความรู้สึกของคนเสมอ จึงมีค่าสีท่ีไดรั้บการสัมผสัท่ีแตกต่างกนั คือกลุ่มสีโทนร้อน และ

โทนเยน็ 

กลุ่มสีโทนร้อน เป็นกลุ่มสีท่ีทําให้เ กิดความรู้สึกมีพลัง เ ร่าร้อน กระตือรือร้น แล

กระฉบักระเฉง ในทางจิตวิทยาความแรงของสีโทนร้อนช่วยกระตุน้ใหมี้ชีวิตชีวา มนุษยไ์ดน้าํความรู้

เร่ืองสีมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัหลายๆ ดา้น สีต่างๆ ไม่ไดเ้ป็นเพียงส่ิงท่ีรับรู้และมองเห็นไดด้ว้ย

ตาเท่านั้น พลงัของสีเร่ิมตน้ท่ีใจ ส่งต่อไปสู่อารมณ์  สีเหลืองเป็นสีแห่งความสนุกสนาน ความฉลาด

รอบรู้ สดใสร่าเริง และทาํใหเ้กิดอารมณ์ไดดี้ สีเหลืองปรากฏในงานศิลปนิพนธ์มากท่ีสุดเพราะทาํให้

รู้สึกถึงความอบอุ่นของการแสดงออกในงาน 

 25บรุนไฮลด์ มุลเลอร์, ระบายสีทีหั่วใจเดก็, 15-19. 
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กลุ่มสีโทนเยน็ เป็นกลุ่มสีท่ีให้ความรู้สึกสดช่ืน สงบ ทาํให้เรารู้สึกผอ่นคลายสบายใจ และ

ไม่ทาํให้เครียด สีโทนเยน็จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนท่ีตอ้งทาํงานหนักและใชค้วามคิดเป็นอย่าง

มากสีเขียวเป็นสีท่ีเด่นท่ีสุดบนโลกให้ความรู้สึกร่มร่ืน สบายตา ผ่อนคลาย ปลอดภยั ทาํให้เกิด

ความหวงัและความสมดุลในดา้นการรักษา ใชเ้ม่ือตอ้งการผอ่นคลายความตึงเครียด เพราะพลงัของสี

เขียวสามารถทาํให้ประสาทตาผ่อนคลาย สีนํ้ าเงินเป็นสีท่ีมีความสุขุม เยือกเย็น หนักแน่น และ

ละเอียดรอบคอบ พลงัของสีนํ้ าเงินทาํใหค้ลายความเหงา อีกทั้งยงัเป็นสีท่ีใชใ้นการสร้างแรงบนัดาล

ใจและการแสดงออกทางศิลปะไดดี้อีกดว้ย สีฟ้า เป็นแม่สีท่ีให้ความรู้สึกสงบเยือกเยน็ เป็นอิสระ

ปลอดโปร่ง สบาย ปลอดภัย ใจเย็น โทนสีเย็นมีอิทธิพลต่องานศิลปนิพนธ์มาก เพราะผลงาน

สร้างสรรค ์เนน้สีโทนเยน็และทาํใหเ้กิดความผอ่นคลายทางความคิดดูแลว้สบายตา ล่ืนไหล กระตุน้

อารมณ์ปลอดโปร่ง ร่มร่ืน สบายตา ผอ่นคลาย ปลอดภยั ทาํใหเ้กิดความหวงัและความสมดุล  

พลงัของสีทั้งหลายท่ีส่งอิทธิพลอยา่งมากเราจะพบว่าสีท่ีแสดงพลงันั้นเราสามารถพบไดใ้น

ชีวิตประจาํวนัของเราท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติโดยท่ีเราอาจจะสังเกตุหรือไม่ไดส้ังเกตุนั้นข้ึนอยู่กบั

ประสบการณ์ภายในในการรับรู้พลงัของสีไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงพลงัของสีนั้นสามารถบาํบดัจิตใจ

มนุษยไ์ดเ้ป็นยาท่ีหาซ้ือไม่ได้แต่สามารถสัมผสัถึงได้ไม่ว่าจะอยู่ในท่ีแห่งใดสีก็จะนาํพาจิตใจท่ี

นาํไปสู่อารมณ์ความรู้สึก งานศิลปนิพนธ์ไดเ้นน้การแสดงพลงัของสีมากเป็นพิเศษ งานนั้นมีความ

เป็นรูปแบบของความเหนือจริงผสมผสานเขา้กบัความเป็น แฟนตาซี (fantasy) แสงสีท่ีใชจึ้งเป็น

ลกัษณะท่ีสาํคญัในช้ินงาน การเลือกใชน้ั้นข้ึนอยูก่บับริบทและเน้ือหาท่ีจะมารองรับการเลือกใชสี้ท่ี

เหมาะสมกบัส่ิงท่ีจะส่ือสาร และส่งผลดา้นอารมณ์ตอบสนองในเร่ืองราวนั้นๆ 

  อิทธิพลทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาลว้นส่งอิทธิพลในการสร้างงานศิลปนิพนธ์โดยการคน้หา

ส่ิงท่ีสนใจและเร่ิมมีผลกบัเราทีละเร่ือง จากหน่ึงเร่ืองท่ีเราไดรั้บผลกระทบอนัจะนาํพาไปสู่อีกเร่ือง

หน่ึงท่ีกาํลงัดาํเนินอยูใ่นขณะนั้น เพียงแต่รอการสานต่อและเช่ือมโยงความเขา้ใจ เพื่อเดินไปสู่ขอ้มูล

ความเขา้ใจต่อไป การรับอิทธิพลเขา้มาทีละเล็กมนัเป็นตวัหล่อหลอมความคิดท่ีสร้างให้เรามีความ

สนใจต่อส่ิงนั้นๆ เป็นพิเศษและไม่มองขา้มเร่ืองราวนั้นๆ พยายามเขา้ใจจุดเล็กๆ ลายละเอียดท่ีหา

ยากจนเราสามารถท่ีจะเร่ิมแสดงทศันคติต่อส่ิงท่ีอยูใ่นชุดความรู้ของเรา และพยายามวิเคราะห์และทาํ

ความเขา้ใจในการสร้างการกลไกการจินตนการถึงเร่ืองนั้นๆ และแสดงโดยศิลปะผา่นเขา้สู่จิตภายใน 

หรือจากภายในจิตสู่ศิลปะ ให้ความเขา้ใจสองส่ิงน้ีไดเ้ช่ือมต่อ และตอบโตก้นัอยู่เสมอเพื่อทาํความ

เขา้ใจกบัความเป็นไปในเร่ืองราวทั้งภายนอกและภายใน ในความรูปธรรมและนามธรรม อาจจะ

สามารถเห็นถึงความเป็นจริงของทุกส่ิง และนาํมาสร้างสรรคแ์ละ ส่ือสารออกสู่ภายนอกพร้อมทั้ง

พยายามบาํบดัภายในจิตไปพร้อมๆ กนั 
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บทที ่3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 

  

 อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคท์าํให้ตระหนกัถึงความเป็นจริงในเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุด

เก่ียวกบัเด็กซ่ึงเด็กมีความตอ้งการในจินตนาการเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค ์แต่ความเป็นจริงเด็กนั้น

กลบัไดรั้บในส่ิงท่ีไม่เหมาะสม ถูกครอบงาํทางความคิด และจินตนาการดว้ยสภาพสังคมรอบดา้น 

อนัจะส่งผลกระทบต่อเดก็ ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ทาํใหเ้กิดการสร้างงานท่ีตระหนกัถึงความสาํคญั

ของเด็กท่ีพยายามสร้างจินตนาการ ทั้งในเร่ืองของรูปแบบงาน กระบวนการคิด แนวความคิด และ

เทคนิคท่ีประสานกลมกล่ืนกนั เพื่อรองรับความเขา้ใจในการทาํงานในการสร้างสรรคแ์ละพฒันาไป

ในทิศทางต่างๆ ท่ีมีหลายมิติเก่ียวกบัประเด็นท่ีสนใจ ระหว่างความจริงกบัความฝันในจินตนาการ

ของพวกเขา อนัจะสร้างความรู้สึกนึกคิดท่ีตระหนักถึงการมีอยู่ของโลกภายในของพวกเขาท่ีจะ

ปล่อยออกมาผา่นรูปแบบต่างๆ ในสภาวะท่ีแตกต่างในปัจจุบนั 

ในการแสดงออกถึงงานสร้างสรรคต์อ้งคาํนึงถึงความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสนใจอยา่งลึกซ้ึง และ

การแสดงออกโดยยึดหลกัของสุนทรียภาพในการแสดงออกดว้ย เพราะศิลปะเป็นเร่ืองของความ

เขา้ใจในความงาม ในทางศิลปะความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีอยูใ่นมนุษยทุ์กคน และสามารถพฒันา

ให้เกิดข้ึนไดโ้ดยอาศยัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวย  ความคิดสร้างสรรค์

เกิดข้ึนไดใ้นทุกศาสตร์ ทั้งดนตรี กวี จิตวิทยา ฯลฯ ศิลปะเป็นผลจากความคิดสร้างสรรคศ์าสตร์หน่ึง 

ดงันั้นส่ิงใดก็ตามท่ีมีความคิดสร้างสรรคก์็สามารถสร้างงานศิลปะได ้ตอบสนองความตอ้งการได้

ดีกว่าเดิมรู้จกัพฒันาแนวคิด  กระบวนการ และผลผลิตให้ดีข้ึนกว่าเดิม การสร้างสรรค์เกิดจาก

ความรู้สึกภายในจิตใจ ท่ีอยากแสดงออกทางสุนทรียภาพจากประสบการณ์ต่างๆ และข้ึนอยูก่บัการ

สัมผสัของแต่ละบุคคลโดยคาํนึงถึงความเขาใจในสุนทรียภาพ ท่ีพยายามจะแสดงเจตจาํนงนั้น

ออกมา  

ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล 

 ความพยายามในการคน้หาและสาํรวจสภาพสงัคมในปัจจุบนัจึงพบสาเหตุท่ีนาํไปสู่ 

ความถดถอยของจิตใจอนันาํมาสู่ปัญหาทางสงัคมเกิดข้ึน จากช่วงวยัเดก็ท่ีไดรั้บการปลูกฝังใน 

 

34 
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รูปแบบต่างๆทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจการคน้หาความจริงท่ีบางคร้ังเราอาจจะมองขา้มไปหรือไม่

ไดส้นใจ มนันาํมาซ่ึงความต่ืนเตน้และประหลาดใจกบัส่ิงท่ีไดพ้บอยูเ่สมอ บางคร้ังอาจไม่ไดเ้ตรียม

ตวักบัส่ิงท่ีไดพ้บ แต่นัน่กบัแทรกความประหลาดไวใ้นรูปแบบท่ีทาํใหรู้้สึกหดหู่เป็นอยา่งมาก แสดง

ถึงสจัธรรม หรือลทัธิเรียลลิสม ์ท่ีสร้างข้ึนจากสภาวะความเส่ือมถอยของสังคมท่ียดึความเป็นตรรกะ

ค่านิยมท่ีไม่พอดีเขา้มาในชีวิต สร้างสมดุลท่ีผิดพลาดให้กบัคนรอบตวัรวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีรับ

ความเป็นไปในระบอบสงัคมน้ีอยูต่ลอดเวลา 

 การใชชี้วิตประจาํวนัของคนยคุสมยัปัจจุบนัท่ีกระทาํกนัอยา่งซํ้ าไปซํ้ ามา ทาํให้เกิดการ

จดจาํท่ีส่งผลต่อความคิดท่ีนาํไปสู่การพิจารณาไปสู่การหาสาเหตุเก่ียวกบัเด็ก ในยุคท่ีมีความเจริญ

ทางวตัถุเขา้ครอบงาํโดยเป็นผลใน 2 แง่ท่ีต่างกนัสุดขั้วจากผลกระทบจากวตัถุนิยมสู่สภาพแวดลอ้ม

และการดาํรงชีวิตท่ีมีความแตกต่าง สร้างสงัคมข้ึนมา 2 รูปแบบ ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มสังคมเมือง

ท่ีเจริญหูเจริญตา แต่ก็มีสังคมอีกสังคมท่ีเป็นอยู่คู่กนัตลอดเวลาและแตกต่างกนัมาก ดงัจะเห็นจาก

ตามภาพถ่ายในเมืองหลวงนั่นก็ย่อมมี ชุมชนแออดัขาดการพฒันาใชชี้วิตท่ามกลางความเส่ียง จะ

พบว่าแหล่งชุมชนแออดั จะเป็นจุดรวมผูค้นท่ีไม่สนใจกฎหมายอาศยัอยู่ตามสภาพ ขาดการพฒันา

ทางดา้นแวดลอ้ม สังคมแบบชุมชนสร้างความเส่ียงต่อเด็กท่ีจะเติบโตข้ึนไปตามสภาวะแวดลอ้ม แต่

ใช่ว่าสังคมเมืองท่ีใชชี้วิตอย่างฟุ่ มเฟือยจะสามารถสร้างฐานท่ีดีให้แก่เด็กไดเ้สมอไป จะพบไดม้าก

ข้ึนในปัจจุบนัเด็กไดรั้บความสะดวกสบายท่ีมากเกินไปในการใชชี้วิต เป็นมิติทางความคิดท่ีเกิดข้ึน

ใหม่ ท่ียงัส่งผลต่อกระทบต่อเด็กทั้งดา้นร่างกายและจิตใจในการดาํรงชีวิตในภายภาคหนา้อีกดว้ย 

(ภาพตวัอยา่งท่ี 10, 11)  

  

  
 

ภาพที ่10    เดก็ในสงัคมเมือง, เขา้ถึงไดจ้าก http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=324  
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ภาพที ่11 เดก็ในชุมชนแออดั 

ในการแสดงออกถึงงานสร้างสรรคต์อ้งคาํนึงถึงความเขา้ใจให้เร่ืองท่ีสนใจอยา่งลึกซ้ึงและ

การแสดงออกโดยยึดหลกัของสุนทรียภาพในการแสดงออกดว้ย เพราะศิลปะเป็นเร่ืองของความ

เข้าใจในความงามความงามในศิลปะ เกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจ ท่ีอยากแสดงออกทาง

สุนทรียภาพจากประสบการณ์ต่างๆ และข้ึนอยู่กับการสัมผสัของแต่ละบุคคล การจะแสดง

สุนทรียภาพ ตอ้งใชผ้า่นหลกัการแสดงออกของทศันธาตุอยา่งลงตวัดงัน้ี 

ขั้นตอนการประมวลความคดิ 

 ชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กในยุคสมยัปัจจบับนั ถูกส่ิงครอบงาํท่ีเรียกว่าระบบสังคมอนั

สร้างภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีแตกต่างอนัส่งผลตอบสนองถึงภายในของพวกเขา การแสดงความเป็น

อตัตาของคนบางกลุ่มสร้างความเขา้ใจท่ีแปลกประหราดให้กับคนอีกกลุ่ม “บทความสร้างอัต

ลกัษณ์” ของอมารตยา เซ็น กล่าวไวว้่าความป่าเถ่ือนในโลกจาํนวนมาก ดาํรงอยู่ผ่านภาพลวงของ

การมีอตัลกัษณ์เดียวท่ีไม่อาจเลือกเป็นอ่ืนไดจ้นกลบสายสัมพนัธ์อ่ืนๆ25

26 เขาจึงเสนอการอาศยัความมี

เหตุมีผลและเสรีภาพในการเลือกท่ีหลากหลาย เพื่อขจดัความรุนแรงเชิงมายาคติท่ีหนกัหน่วงและต้ืน

เขิน เพราะอตัลกัษณ์เชิงเด่ียวทาํให้คนโง่เขลา และมองความจริงแบบบิดเบ้ียว การแบ่งชนชั้นหรือ

การแบ่งความเป็นคนอ่ืน กบัตวัเองท่ีแตกต่างกนัปฏิเสธความเช่ือมโยงแบบอ่ืนทั้งหมด นาํไปสู่ความ

26อมารตยา เซ็น, อตัลกัษณ์และความรุนแรง:ภาพลวงของชะตาลขิิต (นครปฐม: สถาบนัสิทธิมนุษยชน

และสันติศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล, 2555), 13. 

                                                            

http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CD%C1%D2%C3%B5%C2%D2%20%E0%AB%E7%B9
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ตึงเครียดทางสังคมท่ีรุนแรงและมีการแบ่งกลุ่มในการดาํรงชีวิตของคนสร้างสภาวะท่ีแตกต่างกนั

หลากหลายมิติ และเกิดผลตามมาหลากหลายดา้น เช่น การด้ินรนในการขยบัความเขา้ใจในความ

เป็นอยูข่องตนเอง สังคมท่ีพฒันาสูงข้ึนแต่จิตใจท่ีตํ่าลง ในยคุท่ีโลกหมุนไปดว้ยความไวผูค้นด้ินรน

ในการใชชี้วิตเพื่อสร้างบรรทดัฐานในชีวิตท่ีดีข้ึน ไล่ล่าเปลือกภายนอกอย่างบา้คลัง่โดยขาดความ

เขา้ใจในพื้นฐานการใชชี้วิต ตวัอยา่ง คนท่ีใชลู้กเป็นเคร่ืองมือทางสงัคม จึงพยายามขดัเกลาลูกใหไ้ป

ในทิศทางท่ีตนเองสร้างไว ้ผลคือเดก็อาจจะไม่มีอิสระขาดซ่ึงการคิดนอกกรอบ และขาดวิสัยทศัน์ใน

แง่ต่างๆ เพราะถูกตีกรอบความคิดให้แคบลงตั้งแต่เด็ก เพียงเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้แก่พ่อแม่ อีก

ตวัอยา่งคือ ผูป้กครองไม่มีความรู้ สภาวะรอบตวัไม่ดีเป็นผลทาํใหเ้ด็กไม่สามารถควบคุมความเขา้ใจ

ในการดาํรงชีวิตไดเ้ช่นกนั จึงตอ้งการเวลาในการทาํความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

การสร้างเด็กนั้นจึงเป็นเร่ืองสําคญัยิ่ง เพราะเด็กในยุคน้ีจะเป็นผูส้ร้างสังคมในวนัขา้งหน้า

ใหดี้กวา่ท่ีเป็นอยู ่จุดเร่ิมตน้ของความคิดท่ีดีคือการสร้างจินตนาการใหแ้กเด็ก จินตนาการกระตุน้ให้

เด็กใช้ความคิดโดยการต่อยอดความเข้าใจของตัวเอง และเช่ือมความเข้าใจท่ีได้พบในแต่ละ

เหตุการณ์ เด็กคิดว่าโลกทั้งใบหมุดรอบตวัเองน่ีเป็นโอกาสท่ีดีในการปลูกฝังการรักในการแสวงหา

ให้แก่เด็ก สร้างโลกท่ีทาํให้กระตุน้ความคิดและจินตนาการต่อ การสั่งสมจินตนาการในช่วงน้ีจึง

สาํคญัมากเพราะมนัสามารถเก็บไปใชใ้นอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตวัแปลสาํคญัท่ีสุดในการ

ถกัทออุปนิสยัของเดก็ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม สงัคม และความเป็นอยูข่องพวกเขาเอง 

ในการแสดงออกถึงงานสร้างสรรคต์อ้งคาํนึงถึงความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสนใจอยา่งลึกซ้ึงและ

การแสดงออกโดยยึดหลกัของสุนทรียภาพในการแสดงออกดว้ย เพราะศิลปะเป็นเร่ืองของความ

เขา้ใจในความงาม ความงามในศิลปะสร้างความคิดสร้างสรรค ์เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นมนุษยทุ์กคนสามารถ

พฒันาให้เกิดข้ึนไดโ้ดยอาศยัสภาพ  แวดลอ้มท่ีเหมาะสมและบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวย  ความคิด

สร้างสรรคเ์ป็นความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ศิลปะเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค ์ศิลปะเป็นผล

จากความคิดสร้างสรรค ์ดงันั้น ส่ิงใดกต็ามท่ีมีความคิดสร้างสรรคก์ส็ามารถสร้างงานศิลปะได ้ 

ขอ้มูลเบ่ืองตน้เป็นตน้ความคิดท่ีเกิดข้ึนโดยการทาํความเขา้ใจความเป็นไปของเร่ืองราวและ

และพยายามสร้างสุนทรียภาพโดยใช้หลักทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์เป็นหัวใจในการ

สร้างสรรคอ์นัมี โดยการสร้างภาพร่างข้ึนเพื่อนาํพาระบบความคิดขา้งตน้ทาํให้เกิดเป็นประเด็นท่ี

น่าสนใจ และมีเน้ือหาดา้นความเขา้ใจในการศึกษามารองรับ เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรคต่์อไป 

 

 

 



 38 

ขั้นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 

หลกัการจดัองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ (Composition) คือ การนาํเอาทศันะธาตุ ไดแ้ก่ จุด 

เส้น รูปร่าง รูปทรง นํ้ าหนกัอ่อนแก่ บริเวณว่าง สี และพื้นผวิ มาจดัประกอบเขา้ดว้ยกนัจนเกิดความ

พอดี เหมาะสม ทาํให้งานศิลปะช้ินนั้นมีคุณค่าอย่างสูงสุด เร่ืองของ เอกภาพ (Unity) การรวมกลุ่ม

กอ้น ไม่แตกแยกกระจดักระจายไปคนละทิศทางจนทาํให้ขาดความสัมพนัธ์กนั ในทางทศันศิลป์

เอกภาพยงัเป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงเน้ือหาเร่ืองราวท่ีตอ้งการแสดงอย่างชดัเจนดว้ย ความสมดุล 

(Balance) ความสมดุลของส่ิงท่ีซํ้ าหรือเหมือนกนั (Symmetrical) คือ เป็นการนาํเอาส่วนประกอบท่ีมี

รูปลกัษณะเหมือนกนั มาจดัองคป์ระกอบรวมเขา้ดว้ยกนัให้ประสานกลมกลืน เกิดการถ่วงนํ้ าหนกั

ขององคป์ระกอบส่วนต่างๆ ในลกัษณะท่ีพอเหมาะพอดีจนรู้สึกว่ามีความสมดุล อาจดว้ยการจดัวาง

ตาํแหน่งท่ีตั้ง ช่องไฟ ระยะห่าง อตัราจาํนวน ขนาดรูปร่าง นํ้ าหนกัอ่อนแก่ ฯลฯ ท่ีเหมือนกนัหรือ

เท่าๆ กนัจนเกิดเป็นเอกภาพเดียวกนั มีจุดสนใจหรือการเนน้ (Emphasis) ส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดของภาพ

ท่ีตอ้งการแสดง ซ่ึงนาํไปสู่การบอกเล่าเน้ือหาของภาพทั้งหมดหรือเป็นจุดท่ีดึงดูดความสนใจใหม้อง 

ในทางทศันศิลป์จุดสนใจควรมีเพียงจุดเดียว ซ่ึงอาจเป็นส่วนท่ีแสดงความสาํคญัหรือมีสีสันสดใส

ท่ีสุด นอกจากนั้นยงัเนน้ให้เกิดจุดสนใจดว้ยการสร้างความแตกต่างข้ึนในภาพ จุดสนใจไม่จาํเป็น

จะตอ้งอยูจุ่ดก่ึงกลางเสมอไป อาจอยูส่่วนใดส่วนหน่ึงของภาพก็ได ้ความกลมกลืน (Harmony) เป็น

ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดของการจดัองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ เพราะความกลมกลืนจะทาํให้ภาพงดงาม 

และนาํไปสู่เน้ือหาเร่ืองราวท่ีนาํเสนอ และใชค้วามกลมกลืนแบบคลอ้ยตามกนั หมายถึง การนาํ

รูปร่าง รูปทรง เส้น หรือสี ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัมาจดั เช่น วงกลมทั้งหมส่ีเหล่ียมทั้งหมด ซ่ึงแมว้่า

อาจจะมีขนาดท่ีแตกต่างกนั แต่เม่ือนาํมาจดัเป็นภาพข้ึนมาแลว้ก็จะทาํให้ความรู้สึกลมกลืนกนั เม่ือ

กลมกลืนจะทาํให้เกิด จงัหวะ (Rhythm) ระยะในการจดัภาพหรือการวางของวตัถุ ซํ้ าไปซํ้ ามาอย่าง

สมํ่าเสมอ เช่น ลายไทย การปูกระเบ้ือง หรือการแปรอกัษร เป็นตน้26

27
 

ด้านเน้ือหา 

สร้างสรรคโ์ดยกาํคาํนึงถึงหลกัทศันธาตุท่ีมารองรับต่อเน้ือหาทางความคิด รูปทรงท่ีมีผลต่อ

ความรู้สึกจากรูปทรงไปสู่รูปร่างท่ีเป็นตน้แบบความคิด เป็นตน้กาํเนิดความเขา้ใจจากตวัเน้ือหาท่ีมี

ความหลากหลายในการแสดงออกของรูปทรง จึงมีผลกบัการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นอย่างมากเป็น

ตวัเช่ือมความสมัพนัธ์ของงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ เขา้สู่จิตใตส้าํนึกในกระบวนการ 3 มิติ ท่ีตอบโต้

กนัอย่างเขม้ขน้ในการทาํความเขา้ใจ ผสมผสานเขา้กบัจินตนการท่ีก่อเกิดข้ึนและสร้างความรู้สึก

27อิทธิพล ตั้งฉโลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง, 10. 
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แฟนตาซี โดยใชพ้ลงัของสีในการปลดปล่อยตวัตนออกมาอย่างพร่ังพรู ราวกบัว่ากาํลงับาํบดัจิตใจ

ของผูส้ร้างไปดว้ย โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และผ่านการกลัน่กรองจากภายในไปสู่สุนทรีย 

ออกมาเป็นงานสร้างสรรคท่ี์มีความเป็นรูปธรรมทางศิลปะ 

ด้านรูปแบบ 

การสาํรวจ การคน้หาขอ้มูลสร้างแรงบนัดาลใจเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆอนันาํมาสู่ความสาํเร็จ

ผา่นกระบวนการสร้างสรรคเ์ป็นรูปแบบของงาน เนน้เขา้ถึงในความคิดในการสร้างความเขา้ใจให้

เกิดการคิดต่อ ท่ีกระตุน้ความรู้สึกของคนใหรั้บเขา้ไปสู่ภายใน เป็นผลความคิดท่ีถ่ายเทจากภายในสู่

ภายนอก เป็นเสมือนการสร้างหนทางการแสดงออกดา้นการกระตุน้จินตนาการให้คิดต่อจากภาพ

ไปสู่จินตนภาพท่ีนึกคิดข้ึน จากจินตภาพส่งผ่านความเขา้ใจเพื่อการวาดฝันต่อเป็นจินตนาการ และ

แสดงออกโดยกรรมวิธีคิดแบบแฟนตาซี (fantasy) ท่ีพร่ังพรูความปรารถนาออกมาผา่นผลงานศิลปะ

โดยใชห้ลกัสุนทรียภาพในการมอง และใชห้ลกัทศันธาตุ (visual elements) และองคป์ระกอบศิลป์ 

เช่น จุด เส้น สี นํ้ าหนกั แสง-เงา ท่ีว่าง ในการสร้างการตีความและประกอบข้ึนเป็นผลงาน “ทศันะ” 

หมายถึง  การเห็น  ส่ิงท่ีมองเห็น “ธาตุ”  หมายถึง  ส่ิงท่ีถือว่าเป็นส่วนสําคญัท่ีรวมกนั เป็นรูปร่าง

ของส่ิงทั้ งหลาย ทัศนธาตุ จึงหมายถึงส่วนสําคญัท่ีรวมกันเป็นรูปร่างของส่ิงทั้ งหลายตามท่ีตา

มองเห็น 

เส้น (Line)  เป็นทศันธาตุเบ่ืองตน้ท่ีสาํคญัท่ีสุด เป็นแกนของทศันศิลป์ทุกๆ แขนง เส้นเป็น

พื้นฐานของทุกโครงสร้างทุกส่ิงในจกัรวาล เสน้แสดงความรู้สึกดว้ยตวัของมนัเอง ดว้ยการสร้างเป็น

รูปทรงต่างๆ ข้ึน งานศิลปกรรมของไทย และญ่ีปุ่น ลว้นแลว้ตอ้งมีเส้นเป็นหัวใจในการแสดงออก 

ศิลปินตะวนัตกบางคน เช่น บอตติเชลลี (Sandro Botticelli) เบลค (William black) ดูฟี (Raoul Dufy) 

ปิกาสโซ (Pablo Picasso) ก็ใชเ้ส้นเป็นแกนสาํคญั แมแ้ต่ในงานประติมากรรมซ่ึงส่วนมากแสดงดว้ย

วสัดุและปริมาตร ก็ยงัตอ้งประกอบข้ึนดว้ยมวลของรูปทรงกบัเส้นรูปนอกท่ีสมบูรณ์ ถา้มีมวลท่ี

ปราศจากรูปนอกก็ย่อมจะเรียกเป็นงานประติมากรรมไม่ได้ นอกจากน้ีการเร่ิมต้นการพฒันา

จินตนาการของงานทศันศิลป์ ศิลปินไม่ว่าจะเป็นจิตรกร ประติมากร หรือสถาปนิก จะตอ้งอาศยัเส้น

เป็นปัจจยัสาํคญัทั้งส้ิน การใชเ้ส้นนั้นเราสามารถจะกระทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตรงใจ โดยสัญชาตญาณ 

หรือใชอ้ยา่งพินิจพิเคราะห์ดว้ยการใชปั้ญญา เส้นแสดงแก่นแทข้องทุกส่ิงไดอ้ยา่งเขม้ขน้และยน่ยอ่

ท่ีสุด27

28 

28ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมคร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ: บริษทัสาํนกัพิมพ ์ไทยวฒันาพานิช 

จาํกดั 2544), 29.       
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นํ้ าหนกัอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone) นํ้ าหนกัคือความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูกแสง และ

บริเวณท่ีเป็นเงาของวตัถุ หรือการระบายสีให้มีผลต่อความอ่อนแก่ของวตัถุชนิดหน่ึง หรือหลายสี 

หรือบริเวณท่ีมีสีขาว สีเทา และสีดาํ ในความเขม้ระดับต่างๆ ในงานช้ินหน่ึง นํ้ าหนักท่ีใช้ตาม

ลกัษณะของแสงเงาในธรรมชาติจะทาํให้เกิดปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะให้ปริมาตรและความ

เนน้แก่รูปทรงแลว้ นํ้ าหนกัยงัมีความรู้สึกและอารมณ์ ดว้ยการประสานความอ่อนแก่ในตวัของมนั

เองอีกดว้ย ในงานนามธรรมเราจะไดรั้บความรู้สึกจากความอ่อนความแก่ของนํ้ าหนกัท่ีประสานอยู่

ในภาพโดยตรง โดยไม่ผา่นรูปทรงท่ีรู้ไดเ้ขา้ใจไดแ้ต่อยา่งใด28

29 

สี (Colour) สีเป็นส่วนของปรากฏการณ์ท่ีน่ามหัศจรรย ์สีมีอยู่ในแสงแดด ท่ีเป็นคล่ืนแสง

ชนิดหน่ึง จะปรากฏให้เห็นเม่ือแสงแดดส่องผ่านละอองนํ้ าในอากาศและเกิดการหักเหทอเป็นสีรุ้ง

ออกมา สีรุ้งท่ีเราเห็นในทอ้งฟ้ามีอยู ่7 สี คือ ม่วง ม่วงนํ้ าเงิน นํ้ าเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง ถา้เรา

นาํแท่งแกว้สามเหล่ียม (Prism) มาใหแ้สงแดดส่องผา่น แท่งแกว้กจ็ะแยกสีออกจากแสงใหเ้ห็นเป็นสี

รุ้งเช่นเดียวกนั สีแต่ละสีมีความถ่ีของคล่ืนแสงไม่เท่ากนั สีแดงมีความถ่ีตํ่าท่ีสุดและมีช่วงคล่ืนยาว

ท่ีสุด คล่ืนแสงจะมีความถ่ีสูงข้ึนเล่ือยๆ จากแดงไปส้ม จนถึงม่วงท่ีมีความถ่ีสูงสุดและช่วงคล่ืนสั้น

ท่ีสุด คล่ืนแสงท่ีมีความถ่ีตํ่ากว่าแดงหรือสูงกว่าม่วงยงัมีอยู่อีกมากมาย เช่น อินฟาเรดท่ีมีความถ่ีตํ่า

กวา่แดง หรือแสงอลัตราไวโอเลต ท่ีมีความถ่ีสูงกว่าม่วง แต่ตามนุษยน์ั้นไม่สามารถรับความถ่ีขนาด

นั้นได ้เช่นเดียวกบัท่ีหูของเรากส็ามารถรับคล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ีในช่วงหน่ึงเท่านั้น29

30 

ลกัษณะพื้นผิว (Texture) หมายถึง ลกัษณะของบริเวณพื้นผิวของส่ิงต่างๆ ท่ีเม่ือสัมผสัจบั

ตอ้งหรือเม่ือเห็นแลว้รู้สึกไดว้่าหยาบ ละเอียด มนั ดา้น ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นกาํมะหยี่ ฯลฯ 

ลกัษณะผิวมี 2 ชนิดคือ “ลกัษณะผิวท่ีเราจบัตอ้งได”้ เช่น กระดาษทราย ผิวส้ม แกว้ ฯลฯ “ลกัษณะ

ผิวท่ีทาํเทียมข้ึน” เม่ือมองดูจะรู้สึกว่าหยาบ หรือละเอียด แต่เม่ือสัมผสัจบัตอ้งเขา้จริงกลบัเป็นผิว

เรียบๆ เช่น วสัดุสังเคราะห์ท่ีทาํผวิเป็นลายไม ้ลายหิน หรือการใชร้อยผูก้นัในงานจิตรกรรมบางช้ิน

โดยแสดงถึงความเป็นพื้นผวิ30

31 

ลกัษณะผิวทัว่ไปถือว่าเป็นทศันธาตุท่ีมิไดเ้ป็นหลกัในการสร้างรูปทรง เพราะตวัมนัเองมี

ขอ้จาํกดั ไม่มีลกัษณะทัว่ไปสมบูรณ์เหมือนธาตุอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ แต่กมี็ศิลปินร่วมสมยัหลายคนท่ี

ใชล้กัษณะพื้นผวิเป็นทศันธาตุท่ีสาํคญัในการสร้างงาน ดว้ยการใชพ้ื้นผวิของวสัดุต่างๆ มาประกอบ

เป็นรูปทรงท่ีสมบูรณ์ได ้

29ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ,  42. 
30เร่ืองเดียวกนั, 54. 
31เร่ืองเดียวกนั, 62. 
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พื้นท่ีว่าง ตามปรกติจะกวา้งขวางหาขอบเขตมิได ้เป็นท่ีท่ีส่ิงทั้งหลายทั้งปวงดาํรงอยู่ ท่ีว่าง

เป็นทศันธาตุท่ีมองไม่เห็นจะปรากฏตัวก็ต่อเม่ือมีทศันธาตุมากาํหนดรูปร่าง หรือมาก่อให้เกิด

ปฏิกริยาข้ึน ท่ีว่างจะเป็นเหมือนสนามหรือเวทีท่ีทศันธาตุอ่ืนๆ จะลงไปแสดงหรือปรากฏตวัใน

บริบทของรูปทรง ทศันศิลป์แต่ละประเภทใชท่ี้ว่างต่างกนัไปตามลกัษณะของงาน จิตรกรรมท่ีใชท่ี้

ว่างเป็น 2 มิติ แต่อาจทาํให้เกิดการลวงตาเห็นเป็น 3 มิติได ้ดว้ยวิธีการประกอบกนัของทศันธาตุ

ต่างๆ ประติมากรรมท่ีใชท่ี้ว่างจริงๆ โอบลอ้มลูบได ้และเจาทะลุรูปทรงเป็น 3 มิติ สถาปัตยกรรมใช้

ท่ีว่างจริงเช่นเดียวกับปฏิมากรรม และเป็นท่ีว่างท่ีเราสามารถเข้าไปอยู่ภายในได้อีกด้วย 

ประติมากรรมส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sculpture) ใชแ้นวความคิดท่ีให้ผูดู้เขา้ไปอยูใ่นท่ีว่างท่ี

ห้อมลอ้มไปดว้ยรรูปทรงได ้เช่นเดียวกนังานสถาปัตยกรรม การเตน้ระบาํสมยัใหม่เป็นการสร้างท่ี

วา่งใหมี้ความหมาย ดว้ยการกาํหนดและเปล่ียนแปลงท่ีวา่งดว้ยร่างกาย และลกัษณะความเคล่ือนไหว

ของคน31

32
 

ทศันธาตุลว้นแลว้เป็นหวัใจของทุกสรรพส่ิงในโลก โดยจุดเร่ิมตน้จาก “เสน้” (Line)  คือ จุด

หลาย ๆ จุดต่อกนัเป็นสาย เป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงเป็นทางยาวหรือจุดท่ีเคล่ือนท่ี

ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงดว้ยแรงผลกัดนั หรือรอยขดู ขีด เขียนของวตัถุเป็นรอยยาว เส้นสามารถ

สร้างมิติลวงตาของภาพจากการลวงพื้นท่ีให้มีอยู่จริงนาํพาไปตามระยะจนเป็นภาพเส้นนาํสายตา 

(perspective)ได ้งานจึงมีมิติความลึกลวงไดโ้ดยองคป์ระกอบของเส้น ประกอบกบัการสร้างรูปร่าง

และรูปทรง (Shape and Form) “รูปร่าง” เป็นรูปท่ีมีลกัษณะ 2 มิติ คือ ความกวา้งกบัความยาว ไม่มี

ความหนา เกิดจากเส้นรอบนอกท่ีแสดงพื้นท่ีขอบเขตของรูปต่างๆ “รูปทรง” เป็นรูปท่ีมีลกัษณะเป็น 

3 มิติ คือ มีความกวา้ง ความยาว และความหนา ทาํใหเ้กิดความรู้สึกมีปริมาตร มีมวลสาร รูปทรงนั้น

ประกอบดว้ย รูปทรงจากธรรมชาติ (Organic Form) เป็นรูปทรงของส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่  รูปทรงของคน 

สตัว ์หรือส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เป็นรูปทรงท่ีมีมาตรฐานท่ีม่ี

ความแน่นอน สามารถวดัหรือคาํนวณได ้เกิดจากการสร้างของมนุษย ์เช่น รูปส่ีเหล่ืยม รูปวงกลม  

รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นทรงท่ีเกิดข้ึนอยา่งอิสระตามอิทธิพล และการกระทาํของธรรมชาติไม่

มีโครงสร้างท่ีแน่นอน เช่น เมฆ กอ้นหิน ควนัไฟ และเม่ือกระทบกนักบัแสง (Light) จึงรู้สึกถึงเป็น

มวลข้ึน “แสงและเงา” (Light & Shade)  เป็นองคป์ระกอบท่ีอยูคู่่กนั แสงเม่ือส่องกระทบกบัวตัถุจะ

ทาํใหเ้กิดเงา  แสงและเงาเป็นตวักาํหนดระดบัของค่านํ้ าหนกั ความเขม้ของเงาจะข้ึนอยูก่บัความเขม้

ของแสง แสงและเงาเป็นเสมือนการสร้างความจริงสู่ผืนผา้ใบซ่ึง แสงและเงา เป็นมวลท่ีสามารถ

สร้างความเป็นวตัถุข้ึนมา และแสงท่ีกระทบกบัวตัถุสร้างสมัผสัใหเ้ห็น “สี” (Colour) เป็นส่วนสาํคญั

ท่ีสุดสาํหรับการแสดงออกในงานจิตรกรรม เพราะสีเป็นวตัถุธาตุท่ีสามารถระบายภาพเขียนให้ได้

32ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, 65. 
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คุณค่าความงาม และความรู้สึกทางศิลปะท่ีสมบูรณ์ โดยจะตอ้งเขา้ใจถึงหลกัการใชสี้ และทฤษฎีของ

สีเป็นอยา่งดี วงลอ้สี “สร้างใหเ้กิดนํ้ าหนกั” ความเขม้อ่อนไดจ้ากคุณภาพของสีนั้น เช่น สีของแสง 

ทาํให้รู้สึกอ่อน เบา และมีค่านํ้ าหนักท่ีอ่อน สีของเงาจะมีลกัษณะเขม้ในคุณภาพสี สีสร้างอารมณ์

ความรู้สึกไดใ้นระดบัหน่ึงข้ึนอยูก่บับุคคลนั้นสามารถรับคุณภาพของสีไดร้ะดบัไหน แต่สร้างใหเ้กิด

ความลึกของเน้ือหาไดด้ว้ยการเลือกใชคู่้สีท่ีเหมาะกบัการสร้างเน้ือหาและสุนทรียภาพ นอกจากแสง

จะสามารถแสดงให้เห็นถึงสี ซ่ึงกระทบทาํใหเ้กิดมวลของรูปทรงแลว้ ยงัสามารถสะทอ้นความเป็น

ลกัษณะผิว (Texture) หมายถึง ลกัษณะภายนอกของวตัถุท่ีมองเห็นและสัมผสัพื้นผิวได ้โดยแสดง

ความรู้สึกหยาบ ละเอียด ขรุขระ มนั ดา้นเป็นเส้น เป็นจุด จบัดูแลว้สะดุดมือ หรือสัมผสัไดจ้าก

ความรู้สึกผิวเป็นทศันธาตุท่ีนาํมาประกอบในการสร้างงานศิลปะ ลกัษณะผิวท่ีแตกต่างกนัจะทาํให้

เกิดความรู้สึกแตกต่างกนั จากนั้นเราจะพบว่าเม่ือเกิดรูปทรงข้ึน จึงเป็นเหมือนการกาํหนดพื้นท่ีว่าง 

(Space) ข้ึนในทุกจุด บริเวณว่างไม่มีขอบเขต ไม่สามารถจาํกดัรูปทรงได้ หรือบริเวณว่างท่ีเป็น

รูปทรงภายในขอบเขตของมวล ท่ีว่างสองมิติ คือเป็นพื้นผิวท่ีแสดงความกวา้ง และความยาวและ 

เป็นส่ิงท่ีสําคญัมากในการสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นตวักาํหนดความหมายของงาน พื้นท่ีว่างในงานศิลปะ

เปรียบเสมือนจุดพกัสายตาท่ีสร้างใหเ้กิดความน่ิง เพราะภาพท่ีเคล่ือนไหวดว้ยเสน้ถา้เยอะมากเกินไป 

เหมือนเป็นการรบกวนความคิดทาํให้ไม่เกิดความงามทางสุนทรียภาพ และทางจิตใจ มันจะ

ก่อใหเ้กิดความคิดเป็นเป็นนามธรรมข้ึนในใจในการมองไปยงัจุดนั้นๆ 

ขั้นตอนการแสดงออกด้านเทคนิควธีิการ      

 จากแนวความคิดแรงบนัดาลใจนาํไปสู่เทคนิคและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานจาก

เน้ือหาเน่ืองมาจากความเขา้ใจเก่ียวกบัเดก็ดว้ยกระบวนการสร้างงานแบบง่าย เร่ิมจากการใชเ้ส้นเป็น

ส่ือหลกัโดยอาศยัการวิเคราะห์ขอ้งมูลเชิงศิลปะของเด็กซ่ึงมกัร่างข้ึนอยา่งง่ายๆ เส้นเป็นจุดเร่ิมของ

ทิศทางและมวลท่ีจะนาํพาไปสู่การใชเ้ทคนิคต่อมา คือทีแปรงวิธีการเพน้ทแ์บบบางๆ เน้ือสีนอ้ยมี

การทบัซอ้นกนัหลายชั้นให้เกิดความรู้สึกบางและมีมวลท่ีเบา ความหนาของเทคนิคสามารถช่วยให้

การแยกแยะวตัถุท่ีสร้างข้ึนให้รู้สึกถึงปริมาตรท่ีมีอยูจ่ริงและเห็นระยะเวลาของวตัถุในการทบัซอ้น 

กบัการเพน้ทแ์บบลวงตาในระยะถดัมา ทาํใหเ้กิดระยะและมีความแตกต่างกนัตามคุณสมบติัของวตัถุ

และมิติของความจริงกบัความฝัน การสร้างมิติลวงตาท่ีสร้างระยะดว้ยการใชเ้ส้นนาํสายตาผูดู้ใหเ้กิด

การจินตนาการถึงความเคล่ือนไหว และกาํลงัเคล่ือนท่ีทางความคิด เพื่อสร้างรูปแบบการส่ือสารให้

เขา้ใจและตรงกบัเจตนารมณ์ในการส่ือความหมายของศิลปนิพนธ์ 
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ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 

การเดินทางของขอ้มูลนาํมาสู่การสร้างภาพร่าง จึงตอ้งนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อทาํความ

เขา้ใจ และแสดงจากขอ้มูลดิบจากความจริงนาํมาสู่การสร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชท้ศันคติและ

จินตนาการภายในของผูส้ร้าง โดยการคล่ีคลายความจริงท่ีไดจ้ากการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะ

ต่างๆของเด็ก เช่น ความสนใจ การเล่น และการดาํรงชีวิต สภาวะท่ีเกิดข้ึนจากความเป็นจริงท่ีทบั

ซอ้นกนักบัจินตนาการ นาํไปสู่สภาวะของความเป็นเด็กผา่นการใชสี้สันสดใส และสะอาด ลกัษณะ

กระบวนการเพน้ทท่ี์ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ทาํให้เกิดกระบวนการทาํความเขา้ใจในการสร้างสรรค์

โดยเร่ิมจากการสร้างภาพความจริงข้ึนมาจากขอ้มูลจริง ผา่นกระบวนการทาํอยา่งละเมียดละไม และ

จริงจงัเพื่อให้เขา้ถึงตรรกะในความเป็นจริงแต่สร้างลวงในลกัษณะงานจิตรกรรม 2 มิติดว้ยความ

เป็นมายาบนผนืผา้ใบ ผสมเขา้กบัความเรียบง่ายไร้ซ่ึงตระบบความคิดของเด็กอนันาํไปสู่อารมณ์พร่ัง

พรูบางอยา่งภายในจิต เป็นเสมือนการแสดงออกของความฝันไม่ยดึติดกบัความเป็นจริงตามหลกัคิด

ของลทัธิ ลทัธิเซอร์เรียลลิสม ์(Surrealism)  

 “ภาพร่างท่ีเนน้ความคิด แฟนตาซี” (sketch fantasy) โดยทฤษฏีน้ีเป็นการแสดงความ

ปรารถนาให้พร่ังพรูถึงส่ิงท่ีตอ้งการในส่ิงท่ีจะมาช่วยบาํบดั เพื่อคํ้าจุนความปรารถนา และเก้ือหนุน

ความปรารถนาท่ีเก็บไวใ้นจิตไร้สํานึก จึงดูเหมือนกบัว่าเป็นการควกัเอาความปรารถนาท่ีถูกเก็บ

ซ่อนไวม้า พูด/ออกมาแสดง จนเกิดเป็นความรู้สึกสาํราญเกินกว่าจะบรรยาย มนัคือความสาํราณท่ี

เกินคนปรกติเหนือคนธรรมดา เพราะมนัเป็นความสาํราญท่ีตวัตน และการสร้างข้ึนคือการไดบ้าํบดั

ออกมาแลว้ การบาํบดัออกมาผ่านทางภาพร่างจึงมีความฉับไว และปลดปล่อยออกมาจนเกินจะปิด

กั้นเพราะเป็นการสร้างภาพตน้แบบข้ึนอย่างง่ายๆภายใตจิ้ตไร้สํานึกท่ีเขา้ครอบงาํในช่วงนั้นๆ 

(ตวัอยา่งภาพท่ี 12, 14) 

 “ภาพร่างท่ีเนน้ความเป็นจริง” (sketch reality) เกิดข้ึนจากการฝึกฝนในการสร้างความ

สมดุล และสุนทรียภาพภายใตค้วามเป็นรูปธรรมของวตัถุนั้ นๆ โดยการสร้างส่วนน้ีเพื่อแสดง

ขอบเขตของการวิเคราะห์ความจริงท่ีสนใจและหยิบยกมาพูดถึง เป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาท่ีจะมา

สร้างความกลมกลืนดา้นเน้ือหา และเทคนิควิธีการท่ีครบถว้นสมบูรณ์ (ตวัอยา่งภาพท่ี 13, 14, 18) 
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ภาพที ่12  ภาพร่างตน้แบบแฟนตาซี 

 

 

ภาพที ่13  ภาพร่างตน้แบบจากความจริง 
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ภาพที ่14  ภาพร่างตน้แบบแฟนตาซี 

 

 
 

ภาพที ่15 ภาพร่างตน้แบบจากความจริง 
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ภาพที ่16  ภาพร่างตน้แบบ “แบบผสม” 

 

 
 

ภาพที ่17  ภาพร่างตน้แบบ “แบบผสม” 
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ภาพที ่18  ภาพร่างตน้แบบจากความจริง 

 ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง 

 การใช้รูปแบบท่ีหลากหลายแต่ส่ือความหมายไปในทิศทางเดียวกันใช้การจดัการท่ี

หลากหลาย สร้างกระบวนการท่ีแตกต่าง มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การสร้างภาพร่างดว้ยการข้ึนค่านํ้าหนกัเขม้สุด และเวน้ค่านํ้าหนกัอ่อนใหเ้ป็นสีขาว 

 2. การเตรียมพื้นสี ลงสี ใชสี้จริงของวตัถุนั้นๆลงไปเป็นช้ินๆ เพื่อให้แยกความแตกต่าง

ของวตัถุได ้

 3. การเน้นค่านํ้ าหนกัแสงเงา ในขั้นตอนน้ีจะเร่ิมเก็บลายละเอียด เพื่อบ่งช้ีถึงความเป็น

วตัถุนั้นๆ 

 4. การสร้างบรรยากาศดว้ยการใชก้ารขยี้ฝีแปรงเบาๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ ระยะโดยเน้ือ

สีหนาในระยะหน้าไปสู่เน้ือสีท่ีน้อยในระยะหลงั การปัดขยี้ ฝีแปรงพู่กนัลงสู่พื้นหลงัท่ีแห้งแลว้

เพื่อให้เกิดอากาศและสร้างระยะเวลาและสถานท่ีให้แก่วตัถุ และแทรกสีเพื่อให้พลงัของสีเขา้มามี

บทบาทในการกระตุน้อารมณ์ความรู้สึก           
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1. การร่างภาพ 

 

 
 

ภาพที ่19 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
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 2. การเตรียมพื้นสี  

 

 
 

ภาพที ่20 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
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3. การเนน้ค่านํ้าหนกัแสงเงา 

 

 
 

ภาพที ่21 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
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 4. การสร้างบรรยากาศ 

 

 
 

ภาพที ่22 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 จากปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กในทุกมุมมองหลากหลายมิติ ผนวกเขา้กบัมุมมองของ

เด็กท่ีแตกต่างนาํไปสู่การกระตุน้จินตนาการท่ีส่งผลทางความคิด ถึงความแตกต่างดงักล่าว ซ่ึงนาํ

รูปแบบความคิดในความเป็นจริงมาแสดงออกผสมผสานกบัโลกในจินตนาการของเด็กท่ีเด็กได้

รังสรรคข้ึ์นซ่ึงความแตกต่างระหว่างความจริงกบัความฝันสร้างแรงกระตุน้ให้ไดค้รุ่นคิดถึงส่ิงท่ี

ปะทะต่อการมอง ท่ีมีความงดงามแต่ชวนใหข้บคิดเก่ียวกบัสภาวะท่ีแทรกลงในจินตนาการของเด็ก

ดงัท่ีไดก้าํหนดองคป์ระกอบในการสร้างสรรคด์งัน้ี 
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 1. สภาพแวดล้อม โดยคาํนึงถึง วตัถุ เวลา และสถานท่ี ท่ีกระตุน้สภาวะอารมณ์ใน

ความคิด 

 2. พื้นผิว เนน้พื้นผวิท่ีกระตุน้อารมณ์ระดบัง่าย โดยใชค้วามขรุขระ และ ความเรียบ ท่ีมี

ความแตกต่างทางความคิดอยา่งชดัเจน 

 3. อารมณ์ ใชก้ารสร้างภาพให้เกิดอารมณ์เบา สบาย ฟุ้งฝันทาํให้เกิดความคลุมเคลือใน

รูปทรง ทาํใหเ้กิดจินตนาการต่อ ผนวกเขา้กบัสภาพการสร้างความจริง 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทาํศิลปนิพนธ์ 

 1. พูก่นั 

 2. เกียง 

 3. สีไม ้

 4. สีนํ้ ามนั 

 5. ลินสีด 

 6. จานสี 

 7. เฟรมผา้ใบ 

 

 
 

ภาพที ่23 ภาพอุปกรณ์ 
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 ภาพที ่24    ภาพพูก่นั 

 

 

ภาพที ่25  ภาพจานสี 
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บทที ่4 

บทวเิคราะห์และพฒันาการในการสร้างสรรค์ 

 

 

 การสร้างสรรคผ์ลงานอนัเกิดข้ึนจากความสนใจในความเป็นมาของเร่ืองราวบางอยา่ง ท่ี

เกิดข้ึนใกลต้วัซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการคน้หา และทาํความเขา้ใจกบับางส่ิงบางอยา่งท่ีสนใจอยา่งจริงจงั 

วตัถุส่ิงของกบัการกระทาํ ท่ีแสดงถึงการมีอยูข่องชีวิตของวตัถุซ่ึงเราสามารถสมัผสัไดถึ้งช่วงเวลา 

การกระทาํ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยูใ่นวตัถุส่ิงของอนัส่งผลเขา้สู่หว้งความคิดในขณะนั้นๆ นาํไปสู่การ

พฒันาความเขา้ใจในความสาํคญัของวตัถุ ซ่ึงวตัถุสามารถส่งผลกระทบทางใจในรูปแบบท่ีแตกต่าง

อนันาํไปสู่การขบคิดท่ีหลากหลายแง่มุมเก่ียวกบัความเขา้ใจบางอยา่งท่ีอาจไม่แน่นอน และค่อนขา้ง

ไม่ชดัเจน 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2558  

 การสร้างสรรคใ์นช่วงระยะแรกเน้นไปในเร่ืองครอบครัวเป็นการมองหาส่ิงท่ีใกลต้วั

ท่ีสุด เพื่อสาํรวจตวัเองว่ามองส่ิงใกลต้วัอยา่งไร การแสดงออกเนน้เพื่อส่ืออารมณ์ท่ีมีต่อวตัถุท่ีสนใจ

ในรูปแบบตามจินตนาการ ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมาเพื่อสะทอ้นกบัความรู้สึกต่อวตัถุนั้นๆ อย่างจริงจงั 

และสร้างบริบทท่ีแตกต่างไปจากบริบทของวตัถุนั้นๆ การเลือกใชผ้า้เป็นหลกัเพื่อแสดงคุณสมบติั

ของผา้ให้ความรู้สึกท่ีอ่อนนุ่มทาํให้รู้สึกถึงความอบอุ่นโดยการแสดงความรู้สึกของวตัถุนั้นๆ ดว้ย

การสร้างใหรู้้สึกถึงความกวา้งใหญ่ โดยการมองภาพของวตัถุในการสร้างจินตนาการข้ึนมาเอง ผา่น

กระบวนการสร้างจินตภาพ ระดับแรก เม่ือมองภาพแล้วทําให้กระตุ้นความรู้สึกให้คิดตาม 

ทศันียภาพท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้รู้สึกถึงจินตนาการอนัจะนาํพาให้เกิดความสุข โดยแปรเปล่ียนจากท่ี

นอนธรรมดา คล่ีคลายจนกายเป็นทิวทศัน์ท่ีกวา้งขวาง แต่กลบัแทรกไปดว้ยบรรยากาศของความ

เหงา เป็นการแสดงความแฟนตาซี (fantasy) จากตวัออกมาเหมือนเป็นการบาํบดัแรงปรารถนาของ

ตวัเองลงไปในงานศิลปะให้เป็นอย่างท่ีตอ้งการสร้างแฟนตาซีเหมือนกบัการทดแทนส่ิงท่ีหายไป

โดยสร้างข้ึนจากแรงปรารถนาในตวั ในชุดน้ีจะเนน้สร้างศิลปะจากตวัตนเป็นหลกั 
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 แนวคิดในการสร้างสรรค ์การจินตนาการจากความเป็นจริงจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม

โดยอาศยัเน้ือหาของวตัถุ เช่น ผา้ห่ม หมอน ท่ีเห็นถึงการมีอยูข่องคน สร้างความจริงในการเพน้ทใ์ห้

รู้สึกถึงความเป็นจริงผสมผสานเขา้กบัจินตนาการท่ีผลกัดนั และนาํความคิดคนไปสู่ความรู้สึกเหนือ

จินตนาการ ราวกบัว่าห้องนอนไม่มีท่ีส้ินสุด โดยใชว้ตัถุพวก ตุ๊กตา หมอน ผา้ห่ม ส่ือโดยการเพน้ท์

ใหรู้้สึกถึงความอบอุ่นท่ีแต่งแตม้ไปดว้ย สดใส น่ารัก ใหก้บัของสถานท่ีนั้นๆ 

 ดา้นรูปแบบ งานนั้นเกิดจากการสร้างสรรคจ์ากวตัถุจริง เช่น หมอน ท่ีนอน ผา้ห่ม ตุ๊กตา 

โดยการใชสี้นํ้ ามนัสร้างให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกกบัวตัถุนั้น เช่นผา้ห่มรู้สึกถึงความน่ิม การซอ้นสี

เพื่อให้รู้สึกถึงบรรยากาศของสี ระยะเวลาของวตัถุ และยงัเห็นถึงความบางเบาของวตัถุซ่ึงกระตุน้

จินตนาการเพิมข้ึนจากการมองแบบธรรมดา การขยี้ ฝีแปรงเป็นการสลายรูปทรงของวตัถุทาํใหย้ิ่งดู

อ่อนตวัเพิ่มข้ึน วตัถุท่ีเป็นตุก๊ตานอนอยูใ่นผา้ห่มท่ีคล่ีคลายออก หมอนท่ีกระจดักระจายสร้างใหรู้้สึก

ถึงบรรยากาศความสบายเรียบง่ายจากเทคนิคเกล่ียเรียบ แต่กลบัผสมผสานการขยี้ ท่ีแปลงให้ฟุ้ง

เหมือนกบัมีไออุ่นๆ ลอยอยูใ่นบรรยากาศ  

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ ใชก้ารสร้างหลกัทางทศันียภาพในงานจิตรกรรม 2 มิติ จุดเด่น

เป็นตุ๊กตาท่ีนาํพาสายตาของเราไปสู่จุดต่างๆ ในรูปภาพทาํให้เกิดเป็นเส้นนาํสายตาจากอีกท่ีหน่ึง

ไปสู่อีกท่ีหน่ึง โดยใชว้ตัถุส่ิงของในการนาํพาจากการมองผา้ห่มท่ีคล่ีคลายรูปทรงเกิดเป็นเส้นโคง้

เสน้ของผา้สร้างใหเ้กิดความเคล่ือนไหวได ้ขบัเนน้จุดเด่นดว้ยนํ้าหนกัและแสงเงาใหช้ดัเจน สร้างมิติ

ลวงตาดว้ยระยะ และเทคนิดการเพน้ท ์ทาํให้รู้สึกถึงความใกล-้ไกล และขนาดของวตัถุ สีของงาน

ส่วนมากใชคู่้สีท่ีแสดงอารมณ์ เช่น สีฟ้า-ส้ม สีฟ้าทาํให้รู้สึกสดใสผสมผสานกบัสีส้มสร้างให้เกิด

การกระตือรือร้น ทาํใหเ้ราเขา้ถึงความเป็นเดก็ได ้แสงท่ีสร้างใหรู้้สึกถึงความหวงักระทบต่อเป็นวตัถุ

เกิดเป็นเงา สร้างแสงท่ีสว่าง แต่การสร้างเงาท่ีไม่เขม้นักทาํให้ค่านํ้ าหนักไม่ค่อยชดัเจนไม่เหมือน

ความจริง   
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ภาพที ่26 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  150 x 120 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่27 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  140 x 110 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่28 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  140 x 110 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่2 ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2558  

 จากผลท่ีไดรั้บในการไดศึ้กษาจากส่ิงใกลต้วัทาํให้พบความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้ม

ภายในบา้น  ของทุกอยา่งมีความเป็นเหตุ และผลมีเร่ืองราวในตวัของมนัเอง เม่ือวางใกลก้นัจนทาํให้

เกิดความรู้สึกอนัหลากหลาย ซ่ึงจากท่ีสังเกตไดเ้ห็นความสัมพนัธ์ของเด็กและผูใ้หญ่ จึงไดบ้ทสรุป

แบบท่ีเรียบง่ายเก่ียวกบัการหาทางออกโดยการสร้าง “ความหวงั” อนัส่งผลให้นาํเสนอความเป็น

ศิลปะเด็กลงบนภาพท่ีแสดงสภาวะต่างๆ ผา่นกระบวนการท่ีสะทอ้นปัญหา โดยศิลปะเด็กนั้นแสดง

มิติการรับรู้ท่ีแปลกใหม่ในงาน ไร้ซ่ึงตรรกะ และเหตุผล ซ่ึงศิลปะเด็กมีความเป็นนามธรรมสูง เป็น

การขีดการสร้างข้ึนอยา่งง่ายๆสามารถรับรู้ดว้ยจิตใจได ้สามารถสมัผสัถึงความไร้เดียงสาไดอ้ยา่งฉบั

ไวท่ีสุดจากความนอ้ยท่ีสุดของเดก็เป็นการมองกระบวนการของการกระทาํเป็นงาน 3 มิติ ท่ีทบัซอ้น

กบัการกระทาํอยา่งจริงจงั มีทกัษะ แต่เม่ือมองเขา้ไปในภาษาทางจิตรกรรม ท่ีแสดงออกอยา่งจริงจงั

และมีทกัษะในการสร้างมิติลวงตาของความจริง โดยวาดเก่ียวกบัเคร่ืองใชข้องครอบครัวท่ีแสดงถึง

ชีวิตของวตัถุท่ีอยูค่วบคู่กนักบัเส้นท่ีแสดงออกอยา่งง่ายๆ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกส่งกลบัมาบางอยา่งทั้ง

ด้านกระบวนการและความเข้าใจเก่ียวกับงานจิตรกรรม เก่ียวกับความสัมพนัธ์บางอย่างของ

ครอบบครัว เขา้ใจถึงกิจกรรมบางอย่างเก่ียวกบัการกินทาํให้รู้สึกเหมือนการเล้ียงดู การดูแล สร้าง

ความรู้สึกท่ีดีในงานช้ินน้ี 

 ดา้นแนวความคิด เป็นการสร้างโลกแห่งความจริง กบัโลกแห่งจินตนาการ โดยเด็กสร้าง

จากความเขา้ใจไร้ซ่ึงตรรกะขีดเข่ียอย่างง่ายๆ ในรูปแบบท่ีเขาสนใจมีความเป็นนามธรรมด้าน

ความรู้สึกสูง การแสดงถึงสภาวะของความไร้เดียงสาท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกท่ี เหมือนกบัการโหยหาซ่ึง

จินตนาการของเดก็ในโลกแห่งความเป็นจริง 

 ดา้นรูปแบบ เป็นการสร้างศิลปะท่ีเกิดจากความเป็นจริงในวิถีชีวิต (สัจนิยม)  เพื่อให้

เขา้ใจถึงความเป็นจริงในบริบทนั้น ด้วยการทบัซ้อนกันของสีหลายชั้นทาํให้รู้สึกถึงระยะเวลา 

ร่วมกบัความเป็นวตัถุทาํใหนึ้กถึงการมีอยูข่องผูใ้ช ้กบั ภาพวาดของเด็ก ท่ีนาํเสนอง่ายๆ ไม่มีตรรกะ

ครอบงาํ กระจายไปในทุกจุดอย่างไม่มีเหตุผลเส้นในงานชุดน้ีมีความสําคญัมากท่ีสุดการใชเ้ส้น

เสมือนเป็นการสร้างความรู้สึกของการก่อเกิด เพราะเส้นเป็นจุดกาํเนิดของส่ิงต่างๆ การใชเ้ส้นจึง

สัมพนัธ์กบัเน้ือหาดา้นการร่างเส้นตั้งตน้ ก่อใหเ้กิดเป็นเคา้ร่างแบบง่ายๆ ในรูปแบบของลายเส้นเด็ก

ท่ีลงมือทาํอย่างง่ายๆ เส้นขยบัอย่างมีชีวิตชีวาราวกับว่ากาํลังตั้ งใจบรรจงสร้างข้ึนมา เป็นการ

ผสมผสานกนัทาํใหเ้กิดอารมณ์ของจินตนาการในโลกความจริง 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ เป็นองคป์ระกอบแบบง่ายๆท่ีแสดงชดัเจนในรูปทรงต่างๆ และ

สร้างจุดเนน้ของรูปทรงข้ึน สร้างแสง และเงาท่ีชดัเจนเพื่อขบัเนน้จุดเด่น การขยี้ฝีแปรงสร้างเทคนิค

ท่ีทาํให้รู้สึกฟุ้ง และไออุ่นท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหา การจดัองคป์ระกอบในลกัษณะการรวมกลุ่มกอ้น ไม่
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แตกแยกไปในทิศทางท่ีพุ่งลงมาราวกบัจินตนาการกระจายไปสู่ความจริง ลกัษณะของพื้นท่ีว่างมี

อิทธิพลต่อความคิด สร้างพื้นท่ีว่างค่อนขา้งเยอะเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกสบายตา เป็นจุดพกัสายตา งาน

จึงใชพ้ื้นท่ีวา่งสีขาวท่ีเกิดจากแสงในอตัราท่ีมาก เพื่อใหเ้กิดการจินตนาการในพื้นท่ีสีขาวนั้นต่อ รู้สึก

ถึงความน่ิงในพื้นท่ีว่างไดสู้ง  สร้างมิติการลวงดว้ยความใกลไ้กล และสร้างพื้นผวิใหเ้ห็นระยะ บอก

ถึงมวลของส่ิงนั้นๆ แสงท่ีสร้างใหรู้้สึกถึงความหวงักระทบต่อเป็นวตัถุเกิดเป็นเงา สร้างแสงท่ีสว่าง 

แต่การสร้างเงาท่ีไม่เขม้นกัทาํให้ค่าความชดัเจนไม่เหมือนความจริง คุณภาพของแสงสีขาว ทาํให้

พื้นท่ีว่างเกินขอบเขตทางความคิด สร้างอารมณ์ให้เกิดการกระตุน้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ 

เป็นมิติท่ีไกลออกไปราวกบัวา่ไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ต่รู้สึกได ้ 
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ภาพที ่29 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  140 x 110 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่30 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  150 x 120 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่3 ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2558  

 จากแง่มุมท่ีดีในผลงานชุดก่อน จึงพยายามหาความเขา้ใจในแง่มุมอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน พบถึง

สภาวะท่ีตรงกนัขา้มกบัความเป็นเด็ก หลากหลายรูปแบบ โดยแสดงถึงการเล้ียงดูท่ีหลากหลายของ

ครอบครัว ทั้งปล่อยปละละเลย หรือ ดูแลโอบอุม้มากจนเกินไปอนัส่งผลต่อการใชชี้วิตของเด็กเป็น

อยา่งมาก เป็นขอ้มูลท่ีนาํมาพฒันาช้ินงานไดห้ลากหลายมิติมากยิง่ข้ึน ผลงานชุดน้ีจึงเนน้การหามิติ

ต่างๆของความเขา้ใจ เร่ืองของปัญหาเป็นหลกั จึงทาํใหล้กัษณะของจินตนาการนอ้ยลง และเนน้การ

เพน้ทท่ี์จริงจงัข้ึนมากยิง่ข้ึน 

 แนวความคิด แสดงผ่านทศันคติการมองเก่ียวกบัเด็กถึงปัญหาท่ีมีอิทธิพลในเด็กโดย

สร้างสรรคจิ์นตนาการของพวกเขาผสมเขา้ไปในโลกแห่งความจริง เพื่อแสดงถึงการแอบซ่อนซ่ึง

จินตนาการ ทาํให้ผลงานชุดน้ีแสดงออกอยา่จริงจงัในแง่วิพากษว์ิจารยใ์นรูปแบบการดาํรงชีวิตของ

เด็กท่ีถูกละเลยจากผูใ้หญ่ เป็นเหตุทาํให้เกิดอารมณ์ท่ีเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัความสดใสของ

พวกเขาดา้นรูปแบบ แสดงผา่นวตัถุท่ีแสดงการมีอยูข่องเด็ก เช่น ตุ๊กตา ชุด เส้ือผา้ สร้างการเพน้ทท่ี์

จริงจงัมากขั้น ใชค่้านํ้ าหนกัเขม้มากข้ึนเพื่อแสดงอารมณ์ท่ีจริงจงัหนกัแน่นข้ึนเก่ียวกบัปัญหา เพน้ท์

ใหรู้้สึกถึงความเป็นจริงโดยเกล่ียเรียบเนียนสร้างอารมณ์ความน่ิง เหงา ในวตัถุนั้นๆ 

ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ เป็นองคป์ระกอบแบบง่ายๆ ท่ีแสดงชดัเจนในรูปทรงต่างๆ และสร้าง

จุดเนน้ของรูปทรงข้ึน สร้างแสงและเงาท่ีชดัเจนเพื่อขบัเนน้จุดเด่นการการขยี้ ฝีแปรงสร้างเทคนิคท่ี

ทาํใหรู้้สึกฟุ้ง การจดัองคป์ระกอบเป็นการรวมกลุ่มกอ้น ไม่แตกแยกกระจดักระจายไปคนละทิศทาง 

ลกัษณะของพื้นท่ีว่างมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างพื้นท่ีว่างค่อนขา้งเยอะเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกสบายตา 

เป็นจุดพกัสายตาได ้พื้นท่ีวา่งทาํใหใ้นเกิดการหยดุคิด สร้างมิติการลวงดว้ยความใกล-้ไกล และสร้าง

พื้นผวิให้เห็นระยะ บอกถึงมวลของส่ิงนั้นๆ แสงท่ีสร้างให้รู้สึกถึงความหวงักระทบต่อวตัถุเกิดเป็น

เงา สร้างแสงท่ีสวา่ง ตดักบัเงาท่ีเขม้มากทาํใหรู้้สึกถึงความหวงัลงมาสู่ท่ีมืดมิด 
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ภาพที ่ 31 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  150 x 120 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่32 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  150 x 120 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่33 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  110 x 100 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ (Art thesis) ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2558 

เม่ือการคน้หาขอ้มูลนาํมาสู่ความสาํคญัเก่ียวกบัเด็กบางอยา่งท่ีมีคุณค่ามาก การเรียนรู้แบบ

เด็กๆ นั้นเป็นการทดสอบทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีดึงดูดสายตาและความรู้สึกของเขา ส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจ

เป็นส่ิงท่ีผูใ้หญ่มองขา้มหรือไม่สนใจ เพราะการคิดแบบเด็กๆ นั้นยงัไม่มีระบบค่านิยมและเหตุผล

เขา้ครอบงาํ ทาํให้วิธีคิดและความคิดจะแตกต่างจากผูใ้หญ่ จินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์อง

เด็กนั้นจึงโลดแล่นไปได้ไกล การสร้างสรรค์ท่ีผ่านมาเป็นการเปิดมิติทางความคิดเก่ียวกับเด็ก

หลากหลายประเด็น มาสู่ชุดศิลปนิพนธ์เป็นการคน้พบประเด็นเก่ียวกบัการกระทาํของเด็กท่ีสร้าง

ทางออกสู่จินตนาการใหก้บัตวัเอง ในโลกแห่งความจริงในยคุปัจจุบนั  

 รูปแบบงานเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ี สภาวะแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเด็กมีการกระทาํร่วม 

กบัวตัถุต่างๆ ในรูปแบบท่ีแตกต่างและหลากหลายในความเขา้ใจเก่ียวกบัความสนใจของเด็กเป็น

การสร้างความจริงของบริบทนั้นๆ ผสมผสานร่วมกบัจินตนาการท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้รู้สึกถึงความเป็น

เด็ก สร้างการประสานกลมกลืนกนัเป็นมิติท่ีทบัซ้อนกนัระหว่าง โลกแห่งความจริงกบัโลกแห่ง

จินตนาการ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2558  

 เม่ือพบความหลากหลายของขอ้มูล ก็จะพบว่างานสามารถเจาะรายละเอียดไดม้ากมาย

หลากหลายมิติ งานในระยะน้ีมีทั้งหมด 9 ช้ิน เร่ิมคน้หาความเป็นไปไดใ้นแต่ละแง่มุมของเด็ก ทั้ง

ดา้นกายภาพและดา้นความรู้สึก โดยแสดงออกหลายรูปแบบ ใชภ้าษาในการแสดงออกท่ีอิงข้ึนจาก

ขอ้มูลเป็นหลกั เป็นการนาํเสนอแง่มุมในความสนใจของเด็กท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีปิดกั้น โดยสร้าง

ทางออกดว้ยจินตนาการ การเล่นและความสนุกท่ีเกิดจากภายในของเด็ก อนัเป็นทางเลือกท่ีเด็ก

สามารถอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม ผสมผสานเขา้กบัจินตนาการ ความคิดของตนเองไดทุ้กท่ี เด็กคิดทุก

อย่างโดยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง (egocentricity) อะไรท่ีเคล่ือนไหวไดน้ั้นมีชีวิต อะไรท่ีเกิดข้ึน

พร้อมกนัลว้นเป็นสาเหตุของกนัและกนั เด็กเช่ือมเหตุเช่ือมผลทุกอย่างรอบตวัไดโ้ดยความคิดของ

ตวัเอง3 2

33
  เด็กจึงประสานส่ิงรอบตวัทาํความเขา้ใจแบบง่ายๆ และแสดงส่ิงท่ีตนเองสนใจร่วมลงไป

อยา่งสร้างสรรค ์  

  

 

33ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ ์และพิรุณ อนวชัศิริสงศ,์ การ์ตูน:มหัศจรรย์แห่งการพฒันาสมองและการอ่าน, 

105. 
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 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เลือกบริบทภายในบา้น

ท่ีมีลกัษณะกิจกรรมของเดก็ท่ีแสดงผา่นวตัถุราวกบัวา่มีเดก็กาํลงัเล่นอยู ่วตัถุท่ีใชเ้ป็นของเล่นเด็ก อยู่

ในบริบทของห้องนั่งเล่นทาํให้รู้สึกถึงความสบาย โดยสร้างารรคเ์พิ่มเติมดว้ยสีสันท่ีหลากหลาย 

เทคนิคท่ีไม่ไดค้วบคุม ปล่อยไหลอยา่งเป็นธรรมชาติ ราวกบัว่าเด็กกาํลงัเล่นเพราะขาดรูปแบบของ

การควบคุม สีสันไม่มีการกาํหนดตายตวัไหลไปตามส่ิงท่ีเป็นไปอย่างธรรมชาติ ระยะหลงัเป็น

เหมือนสีสันภาพวาดท่ีเกิดข้ึนอย่างไร้สาเหตุเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ในการโหยหาจินตนาการ

ของเดก็กบับา้นท่ีอาศยัอยู ่กบัครอบครัว 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ เป็นองคป์ระกอบแบบง่ายๆ ท่ีแสดงชดัเจนในรูปทรงต่างๆ และ

สร้างจุดเนน้ของรูปทรงข้ึน สร้างรูปทรงท่ีชดัเจนเพื่อขบัเนน้จุดเด่น การขยี้ ฝีแปรงสร้างเทคนิคท่ีทาํ

ให้รู้สึกฟุ้ง ลกัษณะของพื้นท่ีว่างมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างโดยพื้นท่ีว่างค่อนขา้งเยอะเพื่อให้เกิด

ความรู้สึกสบายตา เป็นจุดพกัสายตาได ้สร้างมิติการลวงดว้ยความใกลไ้กล และสร้างพื้นผิวให้เห็น

ระยะ บอกถึงมวลของส่ิงนั้นๆ แสงท่ีสร้างให้รู้สึกถึงความหวงักระทบต่อเป็นวตัถุแลว้เกิดเป็นเงา 

เนน้แสงใหส้วา่งมาก แต่การสร้างเงาท่ีไม่เขม้นกัทาํใหค่้าความชดัเจนไม่เหมือนความจริง 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตน้ความคิดจากเด็กท่ีใส่

แว่น ท่ีเพิ่มอตัราข้ึนเป็นจาํนวนมากนั้นเกิดข้ึนจากการเล้ียงดูเด็กในยุคสมยัปัจจุบนัท่ีผิด การใช้

เทคโนโลยีท่ีมากเกินไปทาํให้เกิดผลกระทบอย่างมากกับเด็ก ส่ือสารด้วยการเพน้ท์ท่ีแตกต่าง

ระหว่างในแว่นท่ีมองมือถือเป็นภาพการ์ตูนกบันอกเลนส์ท่ีเป็นโลกความจริงท่ีไม่ชดัเจน พบว่าเด็ก

พยายามอยูก่บัโลกท่ีมีจินตนาการท่ีสร้างข้ึนมาเป็นรูปแบบท่ีสาํเร็จแลว้ แต่ส่งผลกระทบกบัการใช้

ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ซ่ึงการสร้างรูปแบบของจินตนาการท่ีสําเร็จรูปโดยผูอ่ื้นนั้ นไม่

สามารถสร้างจินตนาการต่อไดส้ําหรับเด็กไดเ้พียงความเพลิดเพลินแต่ไม่ไดเ้กิดการตกผลึกทาง

ความคิดต่อไปในระยะยาว 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงจุดเด่นของแว่นอยา่งชดัเจนเพื่อรองรับ

เน้ือหา  และสร้างจุดเน้นของรูปทรงข้ึน สร้างแสงและเงาท่ีชดัเจนเพื่อขบัเน้นจุดเด่นการการขยี้ ฝี

แปรงสร้างเทคนิคท่ีทาํให้รู้สึกฟุ้ง การจดัองคป์ระกอบเป็นการรวมกลุ่มกอ้น ลกัษณะของพื้นท่ีว่าง

นอ้ยทาํให้รู้สึกอึดอดั แสงท่ีไม่สว่างท่ีอยู่ในงานสร้างความมืดสลวั เงาเขม้ราวกบัอยู่ในท่ีท่ีมองไม่

ชดัเจน  

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กมีการเล้ียงดูท่ี

แตกต่างทั้งแวดลอ้มท่ีดีและไม่ดี ในสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่ดีเป็นความเส่ียงมากท่ีสุดต่ออนาคตของเด็ก 

ส่ิงท่ีทาํไดมี้เพียงการท้ิงความไม่ดี เพราะเด็กจะไม่มีตรรกะเหตุผลเขา้ครอบงาํมีเพียงสร้างความสนุก
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และจินตนาการของตัวเองเท่านั้ นเป็นการแทรกความสัมพนัธ์แบบยอ้นแยง้กันระหว่างความ

สนุกสนานกบัอนัตรายท่ีอยูใ่กลต้วั 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงชดัเจนในรูปทรงต่างๆ และสร้างจุดเนน้

ของรูปทรงข้ึน สร้างแสงและเงาท่ีชดัเจนเพื่อขบัเนน้จุดเด่นการขยี้ ฝีแปรงสร้างเทคนิคท่ีการสลดัสี

ระยะหนา้ใหรู้้สึกสนุกสนาน เสน้นาํสายตาจากจุดเด่นระยะหนา้ไปสู่ระยะหลงัของภาพ ดว้ยเส้นโคง้

ทาํใหง้านดูเคล่ือนไหว สร้างพื้นท่ีว่างเพื่อพกัสายตาค่อนขา้งนอ้ยเพื่อรองรับเน้ือหา สร้างมิติการลวง

ดว้ยความใกล-้ไกล และสร้างพื้นผิวให้เห็นระยะ ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นมวลของส่ิงนั้นๆ แสง และ

เงาค่อนขา้งนอ้ย ดว้ยบริบทสถานท่ีกลางแจง้ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  แหล่งขอ้มูลเดียวกนักบั

ช้ินท่ี 3 เป็นความเส่ียงในเดก็ท่ีเกิดข้ึนในยคุปัจจุบนัของแหล่งชุมชน โดยใชเ้ทคนิคเพน้ทท์บับนไมท่ี้

ใหค้วามรู้สึกถึงสภาวะแวดลอ้มบริเวณนั้น และใชก้ระบวนการตดัไมม้าแปะทบับนไมน้ั้นมีภาพวาด

เดก็ท่ีใหค้วามรู้สึกวา่เอาจินตนาการของเดก็พยายามปิดทบับางอยา่งท่ีไม่สมบูรณ์ 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ เป็นองคป์ระกอบแบบง่ายๆ ท่ีแสดงชดัเจนในรูปทรงต่างๆ และ

สร้างจุดเนน้ของรูปทรงข้ึน จุดเด่นแสดงความชดัเจนโดยใชก้ารปะติดไม ้ความเป็นพื้นผิวสามารถ

สร้างระยะไดดี้ การการขยี้ ฝีแปรงสร้างเทคนิคท่ีทาํให้รู้สึกฟุ้ง สร้างระยะถดัมาโดยพื้นท่ีว่างเพื่อพกั

สายตาค่อนขา้งน้อยเพื่อรองรับเน้ือหา สร้างมิติการลวงดว้ยความใกล-้ไกล แสงท่ีสร้างให้รู้สึกถึง

ความหวงักระทบต่อเป็นวตัถุเกิดเป็นเงา  

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จากแหล่งขอ้มูลของช้ิน

ท่ี 3 และ 4 ในแหล่งชุมชนท่ีมีความแออดั จากภายท่ีกระดา้งเด็กจึงพยายามหาทางของให้ตวัเองสู่

ภายนอก โดยการยกเอาการเล่นนํ้ าคลอง เด็กมกัชอบเล่นนํ้ าเพราะการเล่นเป็นการเปิดจินตนาการอีก

รูปแบบหน่ึง ซ่ึงแม่นํ้ าเหมือนอยูก่บัส่ิงมีชีวิตอีกโลกหน่ึง เด็กมกัสมมุติว่าตวัเองเป็นส่ิงนั้นส่ิงน้ีเป็น

การเปิดโลกอีกใบใหแ้ก่เดก็ จึงพยายามแสดงการมีอยูข่องเดก็ผา่นวตัถุหุ่นน่ิงบริเวณนั้น แต่กลบัไม่มี

เด็กมีแต่การกระทาํท่ีทาํให้รู้สึกเส่ียง และอนัตรายโดยแทรกสีสันท่ีสวยงามผ่านการเพน้ท์แบบ

เสมือนจริงทาํใหเ้กิดสมัพนัธภาพแบบคู่ตรงขา้ม ระหวา่งสีสนัท่ีสวยงามกบัอนัตรายท่ีสร้างข้ึน 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงจุดเด่นในระยะหนา้ท่ีมีความชดัเจนและ

รูปทรงท่ีชดัเจน มีจุดรองในระยะใกลเ้คียงโดยใชร้อยหยกัของนํ้ าสร้างทิศทางการหมุนเพื่อให้เกิด

การเคล่ือนไหวของเส้นไปในจุดต่างๆ  การขยี้ ฝีแปรงสร้างเทคนิคท่ีทําให้รู้สึกฟุ้ ง  การจัด

องคป์ระกอบ แบบทบัซอ้นกนัของรูปทรง จากจุดเด่นไล่ไปสู่ระยะหลงั นาํทิศทางในการใชเ้ส้นเป็น

ตวักาํหนด ลกัษณะของพื้นท่ีว่างท่ีขยี้ ฝีแปรงทาํให้รู้สึกเบาสบาย ใช้คู่สีม่วง เหลือง เพื่อให้เกิด

อารมณ์ความรู้สึกในงานถึงความหวงัจากแสงท่ีฉาบลงมายงัวตัถุ  
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 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่  6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558ในความเป็นจริง

สภาพแวดลอ้มอาจเป็นตวักระตุน้ระดบัการโหยหาซ่ึงทางออกของจินตนาการมากข้ึน จึงพยายาม

สร้างรูปแบบการมองจากภายในสู่ภายนอก แสดงอารมณ์ท่ีพร่ังพรูออกสู่ภายนอกโดยมีเทคนิคท่ี

ขรุขระอยูภ่ายใน ใหรู้้สึกถึงความเป็นจริงท่ีเป็นรูปธรรม และภายนอกท่ีมีความเป็นนามธรรมรู้สึกได้

และชวนใหคิ้ดต่อ  

 ด้านองค์ประกอบศิลป์ เป็นองค์ประกอบท่ีแสดงจุดเด่นเน้นอย่างชัดเจนด้วยการใช้

พื้นผิวขรุขระ สร้างมิติ และระยะเพื่อรองรับเน้ือหาแสดงความจริงของวตัถุ ใชเ้ส้นตรงระยะหนา้ทาํ

ให้รู้สึกไม่มีชีวิตชีวาผสมผสานเขา้กบัลายเส้นแห่งจินตนาการในระยะหลงัท่ีมีความโคง้ทาํให้รู้สึก

เคล่ือนไหว และระยะถดัมาสร้างดว้ยการขยี้ฝีแปรงทาํใหเ้กิดมวลท่ีแตกต่างกนักบัระยะหนา้ สามารถ

ช่วยในการผลกัระยะจากการสร้างมิติไดด้ว้ย สีท่ีสร้างให้เกิดอารมณ์ เหลือง ชมพู และฟ้า สร้างเพื่อ

กระตุน้จินตนาการท่ีกลมกลืน นํ้ าหนกัในงานไม่ชดัเจนมาก ภาพเนน้ความสว่างของแสงเงานอ้ยทาํ

ใหรู้้สึกถึงแสงและโลกท่ีสวา่งไสว ระยะหลงัมีความคลุมเครือชวนใหเ้กิดการกระตุน้การจินตนาการ

ในภาพท่ีเลือนลาง 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเป็นตัว

เสริมสร้างทกัษะทั้งทางกายภาพและดา้นจิตใจ แต่กลบัพบความเส่ียงบางอยา่งของสถานศึกษาท่ีไม่

ส่งเสริมการเรียนกบัการเล่นไปพร้อมๆ กนัจากแนวคิดเร่ือง การเล่น ของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) 

ท่ีต่อตา้นการเรียนการสอบแบบเก่าท่ีเน้นการเรียนแบบท่องจาํ และอยู่ภายใตก้ารควบคุมอย่าง

เขม้งวด เขาเช่ือว่าการศึกษาควรไดรั้บจากประสบการณ์ตรง การศึกษาควรมีความสัมพนัธ์กบัชีวิต

จริงในปัจจุบนั3 3

34
 จึงสร้างรูปแบบท่ีมีความเหนือจริงข้ึน โดยใชว้ตัถุหุ่นน่ิงของโรงเรียน เช่น โต๊ะ 

เกา้อ้ี ใหล้อยข้ึนมาเป็นจาํนวนมากใหรู้้สึกว่ามนัดูอึดอดัไร้ซ่ึงระเบียบ และมีทางออกอนันอ้ยนิดท่ีจะ

มองไปถึง แต่แทรกความหวงัของจินตนาการเล็กๆ ดว้ยลายเส้นท่ีซ่อนอยู่ตามโต๊ะ เกา้อ้ี เพื่อให้

ตระหนกัถึงการส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจกนัระหวา่งเดก็กบัผูใ้หญ่ 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงจุดเด่นโดยเน้ือหา สร้างความชดัเจน

ให้แก่จุดเด่นระยะหน้าสุด เส้นในงานมีลกัษณะโคง้นาํสายตาไปสู่ระยะหลงัของภาพ สีท่ีใชเ้ป็นสี

วรรณะคู่ตรงขา้ม แดง เขียว สร้างอารมณ์ท่ีขดัแยง้เพื่อรองรับดา้นเน้ือหา แต่ก็เกิดความกลมกลืนจาก

กระบวนการและเทคนิคเพน้ทอ์ยา่งละเมียดละไม โดยสร้างมิติลวงใหเ้กิดความรู้สึกใกล-้ไกล รวมถึง

การเพน้ท์ระหน้าให้หน้าและชัดเจนก็สามารถพลกัระยะได้ดี แสงเงามีลกัษณะท่ีไม่ชัดเจน แต่

34นภเนตร ธรรมบวร, หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2546 ), 10. 
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สามารถบ่งบอกความเป็นวตัถุไดร้ะดบัหน่ึง รูปทรงค่อนขา้งเยอะทบัซอ้นกนัแต่เป็นกลุ่มกอ้นไปใน

ทิศทางเดียวกนัไม่กระจดักระจาย  

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 8 และ 9 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จากการศึกษามา

สู่การเล้ียงดูของครอบครัวจากช้ินแรกๆ ท่ีแสดงสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่ดี การเล้ียงดูท่ีปล่อยปละละเลย 

มาสู่อีกประเด็นหน่ึงคือการควบคุมดูแลมากจนเกินไปทาํให้เกิดสภาวะแห่งความอึดอดัจากภายใน 

ไปสู่การพร่ังพรูของจินตนาการท่ีออกสู่ภายนอก และลกัษณะความเป็นเด็กท่ีลู่ออกเสมอ แสดง

ลกัษณะขดัแยง้ของความเป็นจริงกบัจินตนาการท่ีสามารถมองเห็นแต่ไม่สามารถสัมผสัถึงได ้เป็น

สภาวะบีบรัดเดก็อยา่งรุนแรงยิง่กวา่การเล้ียงดูอยา่งปล่อยปละละเลยเสียอีก  

 จะพบว่าสุขภาพจิต เวลาท่ีเราเครียดวิตกกงัวล กลวั มกัคิดอะไรไม่ออก ทาํงานไดไ้ม่ดี

เท่ากบัเวลาท่ีเราสบายใจมีอารมณ์แจ่มใส  การเล้ียงลูกแบบยดัเยยีดส่ิงต่างๆ ใหเ้หมือนเป็นการบงัคบั

ลูก หรือตั้งความคาดหวงัไวสู้งอาจทาํใหลู้กรู้สึกเครียด จึงต่อตา้น อนัจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของลูก34

35
 

 รูปแบบงานค่อนขา้งใชค้วามเป็น แฟนตาซี (fantasy) เขา้ร่วมชดัเจนกว่าช้ินแรกๆ สร้าง

แรงปรารถนาในการแสดงออกชดัเจนเป็นการสร้างออกทางอารมณ์ท่ีพร่ังพรูออกมาจากจิตไร้สาํนึก 

เด็กมีความเป็นแฟนตาซีสูงเขาจะปล่อยความปรารถนาออกมาไดง่้ายกว่าผูใ้หญ่เพราะไร้ซ่ึงตรรกะ

และการไม่มีความคิดเชิงเหตุและผลเขา้ครอบงาํ 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ มีความคลา้ยคลึงกบัช้ินท่ี 6 เน่ืองจากไดต้น้ความคิดเดียวกนั แต่

แตกต่างกนัตรงการใชสี้ท่ีเร่ิมสร้างสีท่ีใหอ้ารมณ์ท่ีรุนแรงข้ึนจากสี เทา ดาํ และสีภายนอกท่ีมีความ

เป็น แฟนตาซีสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35สังคม จงพิพฒัน์วนิชย,์ คุยกบัหมอสังคม, เขา้ถึงเม่ือ 23 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://society.drypers.co.th/category/talk-with-doctor.    

                                                            

http://society.drypers.co.th/category/talk-with-doctor.%20%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B223.4.2556
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ภาพที ่34 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  170 x 140 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่35  ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  140 x 110 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่36 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  150 x 120 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่37 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  ผนัแปร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่38 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  180 x 150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่39 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  140 x 110 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่40 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  170 x 140 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่41 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  180 x 140 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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ภาพที ่42 ช่ือภาพ  “ไม่มีช่ือ” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนักระดาษ 

ขนาด  ผนัแปร 

ปีท่ีสร้าง 2558 
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การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ (Art thesis) ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2558 

เม่ือการคน้หาขอ้มูลนํามาสู่ความสําคญัเก่ียวกับเด็กมนัสามารถนําพาให้สร้างสรรค์ใน

รูปแบบอ่ืนๆ โดยการใชรู้ปแบบในการมองปัญหาและจบัความหมายวางลง เกิดส่ิงท่ีมีการพฒันาข้ึน

ท่ีสาํคญัยิง่ “ความงามทางสุนทรียภาพ” เม่ืองานมีความเขา้ใจในสุนทรียภาพมากยิง่ข้ึนสามารถนาํพา

ให้รู้สึกสัมผสัท่ีลึกเขา้ไปกว่ารูปธรรมภายนอก รูปแบบงานเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ี สภาวะ

แวดลอ้มต่างๆ ท่ีเด็กมีการกระทาํร่วมกบัวตัถุ ในรูปแบบท่ีแตกต่างและหลากหลายในความเขา้ใจ

เก่ียวกบัความสนใจของเด็กเป็นการสร้างความจริงของบริบทนั้นๆ ผสมผสานร่วมกบัจินตนาการท่ี

สร้างข้ึนเพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นเด็ก สร้างการประสานกลมกลืนกนัเป็นมิติท่ีทบัซ้อนกนัระหว่าง

โลกแห่งความจริงกบัโลกแห่งจินตนาการ โลกจินตนาการเน้นสุนทรียภาพทางการมองท่ีมากข้ึน 

โดยให้ความสาํคญัเร่ืองของคุณภาพของสีเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้บรรลุถึงเจตนารมณ์บางประการ การ

พัฒนาค่อยๆ เห็นความเป็นไปในแต่ละมิติท่ีแตกต่างกันไป เม่ือเราได้สัมผสัและเกิดการใช้

ประสบการณ์ในมิติอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มมากข้ึนก็เหมือนการพฒันาความเขา้ใจท่ีหลายมิติ เป็นการส่ือสารกนั

ระหว่างมิติทางใจ ท่ีมีความเป็นนามธรรมสูงกบัความเป็นรูปธรรมภายนอก ถ่ายเทจากภายในสู่

ภายนอก สามารถเช่ือมหลกัเชิงตรรกะเหตุผล และจินตนาการเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งกลมกลืนมากข้ึน 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ช่ืองาน “New World”

ในแหล่งชุมชนท่ีมีความแออดัสกปรกจากโลกแห่งความเป็นจริงโดยการสภาพแวดลอ้มในคลอง 

เด็กมกัชอบเล่นนํ้ าเพราะการเล่นเป็นการเปิดจินตนาการอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงแม่นํ้ าเหมือนอยู่กับ

ส่ิงมีชีวิตอีกมิติหน่ึง เด็กมกัสมมุติว่าตวัเองเป็นส่ิงนั้นส่ิงน้ีเป็นการเปิดโลกอีกใบโดยให้ลายเส้นตวั

การ์ตูนท่ีสร้างข้ึนอยูใ่นระยะหลงั มีความบาง เบลอ และฟุ้งเพื่อกระตุน้จินตนการใหคิ้ดต่อ มีสีสันท่ี

สะอาดให้รู้สึกถึงสภาวะความเป็นเด็ก ส่วนบนสุดใชเ้ทคนิคสีใหไ้หลลงมาบนผืนผา้ใบเพื่อบ่งบอก

ถึงความเป็นจริง รายละเอียดจะเห็นลกัษณะของพื้นผิวของผืนผา้ใบชดัเจน โดยผสมผสานกบัการ

เพน้ทท่ี์สร้างจินตนาการใตน้ํ้ าใหเ้หนือความจริง เพน้ทใ์หรู้้สึกถึงความเบา ลอย และสบาย ราวกบัว่า

ในนํ้าเป็นโลกอีกโลกหน่ึงท่ีอยูใ่นมิติเดียวกบัความเป็นจริง 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงจุดเด่นในการสร้างจินตนาการใตน้ํ้ า 

ระยะหนา้ชดัเจนของรูปทรง โดยใชแ้สงเงาขบัให้มีความชดัเจนเพื่อสามารถสร้างมิติลวงตาในงาน

จิตกรรมทาํใหเ้กิดระยะข้ึนได ้เสน้ท่ีสร้าข้ึนจากพื้นท่ีวา่งในการนาํสายตาไปสู่ระยะหลงั การทบัซอ้น

กนัของสีในระยะหนา้ช่วยในการสร้างมวลและผลกัระยะไดดี้ ไล่ระยะไปถึงหลงัสุดดว้ยชั้นของสี 

เส้นท่ีโคง้หมุนในระยะหน้าคลา้ยเส้นกน้หอย ทาํให้เกิดความรู้สึกอึดอดัและคล่ีคลายเพื่อรองรับ

แนวคิด ใชสี้ท่ีสร้างให้เกิดอารมณ์ โดยเลือกใชสี้ฟ้า สีชมพู และ ส้ม เกล่ียให้สีประสานเขา้หากนั

เปรียบเสมือนการเช่ือมมิติของความหมายในแต่ละสีอยา่งกลมกลืน นํ้าหนกัในงานค่อนขา้งสว่างไม่
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มีเขม้สุดเพื่อรองรับเน้ือหาของงาน ค่านํ้ าหนกัสว่างสร้างความรู้สึกไม่ชดัเจน และคลุมเครือ เป็นการ

สร้างพื้นท่ีว่างให้เป็นบรรยากาศบางเบาชวนให้จินตนาการต่อถึงรูปทรงท่ีคลุมเครือ และเกิดพื้นท่ี

วา่งในการพกัสายตาร่วมดว้ย 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ช่ืองาน “New World 

no.2”  ขอ้มูลเดียวกับช้ินท่ี 1 แต่เสนอมุมมองความจริงใตน้ํ้ าผสมเขา้ไปด้วย เชิงผาท่ีสูงให้เกิด

ความรู้สึกเส่ียง และสีมืดใหค้วามรู้สึกน่ากลวัเหมือนอยูใ่นอีกโลกท่ีมีแต่ซากความเส่ือมท่ีถูกโละท้ิง

ผสมเขา้กบัจินตนการท่ีอยูเ่บ่ืองหลงัราวกบัวา่เป็นแสงท่ีปลายอุโมงคท่ี์เดก็ๆพยายามหนีจากความจริง

ไปสู่จินตนาการท่ีมีความเป็นนามธรรมสูง สามารถรู้สึกไดแ้ต่สมัผสัไม่ได ้

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ คลา้ยคลึงกนักบัช้ินท่ี 1 ต่างกนัท่ีระยะหนา้ช้ินน้ีมีความเขม้ของ

เงา รูปทรงชัดเจน โดยการใช้เทคนิคขรุขระเพื่อสร้างมิติลวงตาทางจิตรกรรมท่ีสามารถสร้าง

ระยะใกล-้ไกลได ้เสน้จากระยะหนา้นาํไปสู่ระยะหลงัดว้ยเสน้โคง้โดยอาศยัพื้นท่ีในความจริงท่ีสร้าง

ทางไปใหก้บัเสน้เป็นการสร้างทางท่ีเป็นพื้นท่ีว่างระหว่างรูปทรง ใหน้าํสายตาไปแบบเส้นโคง้ ดูล่ืน

ไหล ลกัษณะของเสน้โคง้นาํสายตาและรู้สึกถึงความเคล่ือนไหว นํ้าหนกัเขม้ท่ีคดัใหรู้ปทรงชดัเจน มี

รูปทรงทบัซอ้นกนัเป็นจาํนวนมากเพื่อให้เกิดความรู้สึกดา้นอารมณ์ แสงเงา มีความชดัมากข้ึนเพื่อ

กระตุน้ความเขา้ใจในช่วงเวลาของแสง และความลึกลวงของระยะ นํ้าหนกัในงานระยะหลงัค่อนขา้ง

สวา่งไม่มีเขม้สุดเพื่อรองรับเน้ือหา ค่านํ้ าหนกัสว่างสร้างความรู้สึกไม่ชดัเจน และคลุมเครือ เป็นการ

สร้างพื้นท่ีวา่งให ้เป็นบรรยากาศบางเบาชวนใหจิ้นตนาการต่อ 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2558 ช่ืองาน “The dimension 

of beauty”  ใชท่ี้นอนเป็นส่ือในการสร้างจินตนาการโดยคล่ีคลายจากความเป็นจริง ลกัษณะของท่ี

นอนท่ีคล่ีคลาย คลา้ยเดก็กาํลงัเล่นซ่อนหากนัโดยใชตุ้ก๊ตาเป็นจุดเด่นในการนาํสายตาไปสู่ระยะหลงั 

โดยระยะหลงัเป็นการวาดเส้นและลงสีแบบง่ายๆ ไม่มีรูปทรงท่ีไม่ชดัเจนคลา้ยเด็กวาด เทคนิคการ

ขยี้ ฝีแปรงเพื่อใหรู้้สึกเบลอ ฟุ้งฝันและให้รู้สึกลึก และไกลเพื่อกระตุน้จินตนาการให้โลดแล่นไปได้

ไกลการขยี้ ฝีแปรงเพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนเป็นการเช่ือมโลกมิติของความจริงกับโลก

จินตนาการเขา้ดว้ยกนั ลกัษณะของงานเป็นทิวทศัน์กวา้งไกลโดยใชท่ี้นอนท่ีอยูใ่นห้องนอนบริบท

ของพื้นท่ีท่ีรู้สึกถึงการจาํกดัพื้นท่ีแต่นาํมารังสรรคใ์หเ้กิดจินตนาการท่ีมากกว่าหอ้งแคบ จึงเป็นมิติท่ี

ทบัซอ้นกนัระหวา่งโลกความเป็นจริงกบัโลกแห่งจินตนาการเฉกเช่นเดียวกบัการฝันกลางวนันัน่เอง 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ มีความคลา้ยคลึงกบัช้ินท่ี 1 พื้นผิวท่ีหนากว่าในระยะหน้าช่วย

ผลกัใหดู้แตกต่างกนัระหวา่งระยะหนา้และระยะหลงั การขยี้ฝีแปรง สร้างอารมณ์ความฟุ้งและสลาย

รูปทรง การสร้างมิติลวงตาให้เกิดการสร้างระยะคู่สีท่ีสร้างให้เกิดอารมณ์ในงาน คือ เขียว นํ้ าตาล  

แสดงเสน้จากระยะหนา้นาํไปสู่ระยะหลงัดว้ยเสน้โคง้โดยอาศยัพื้นท่ีในความจริงท่ีสร้างทางเดินเพื่อ
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กาํหนดการมองโดยอาศยัเส้นนาํสายตา ลกัษณะของเส้นโคง้นาํสายตาและรู้สึกถึงความเคล่ือนไหว 

ระยะหลงัของภาพเป็นเสน้ร่าง ท่ีเป็นตน้กาํเนิดของภาพและสรรพส่ิง 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2558 ช่ืองาน “Go to asimple” 

เป็นช้ินท่ีสร้างความสําคญัเก่ียวกับจินตนาการของเด็กโรงเรียนเป็นตวัเสริมสร้างทกัษะทั้ งทาง

กายภาพและดา้นจิตใจ แต่กลบัพบความเส่ียงบางอยา่งของสถานศึกษาท่ีไม่ส่งเสริมการเรียนกบัการ

เล่นไปพร้อมๆ กนั จากแนวคิดเร่ือง การเล่น ของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้การ

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งเขม้งวด35

36  

 จึงสร้างรูปแบบท่ีมีความเหนือจริงข้ึน โดยการใชก้ระดาษพบัเป็นของท่ีเด็กใชเ้วลาว่าง

ในการสร้างข้ึนให้ลอยออกไปสู่นอกห้องเรียน และแสดงถึงเวลาหลงัการเรียนดว้ยโต๊ะ เกา้อ้ี ท่ีเก็บ

ทบัข้ึน ใชเ้ทคนิคขรุขระเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความจริงให้รู้สึกถึงความหนกั และเหน่ือยของการ

เรียน สร้างท่ีสันท่ีสวยงาม จากการเลือกคู่สี ส้ม ม่วง โดยสีส้มทาํสึกถึงความกระตืนรือร้นของ

จินตนาการท่ีเปิดกวา้งเพื่อออกไปสู่แสงแห่งความหวงัภายนอก โดยสร้างเพื่อให้ตระหนักถึงการ

ส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจกนัระหวา่งเดก็กบัผูใ้หญ่เก่ียวกบัการศึกษาในยคุปัจจุบนัน้ี 

 ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ พื้นผิวท่ีหนากว่าในระยะหนา้ช่วยผลกัให้ดูแตกต่างกนัระหว่าง

ระยะหนา้และระยะหลงั จึงสร้างพื้นผิวท่ีขรุขระแสดงความเป็นมวลของวตัถุไดเ้ป็นอย่างดี ขนาด

ของจุดเด่นท่ีใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจได ้สร้างความแตกต่างระหว่างคุณสมบติัของวตัถุได ้คู่สีท่ีใช้

สร้างอารมณ์ ม่วงแดง ส้มเหลือง ระยะหลงัของภาพเป็นเส้นร่าง ท่ีเป็นตน้กาํเนิดของภาพ ผสมกบั

รูปทรงอนับางเบาท่ีสร้างความไม่ชดัเจนและคลุมเคลือชวนใหใ้ชจิ้นตนาการต่อ 

     ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที ่5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ช่ืองาน “Happy at risk”   

ขนมหวานส่ิงท่ีเห็นคือความสวยงามน่ารับประทาน แต่ในความเป็นจริงความสวยงามนั้นซ่อนเร้น

ไปดว้ยอนัตรายเม่ือบริโภคมากจนเกินไปเพราะส่วนประกอบนั้นประกอบไปดว้ยแป้ง และนํ้ าตาล 

โดยความสวยงามน่ารักเป็นส่ิงท่ีดึงดูดเด็กให้บริโภค ซ่ึงจะพบว่ายคุน้ีเด็กมีอาการของโลกอว้นมาก

ข้ึน โรคอ้วน จากสถิติการสาํรวจสุขภาพประชาชนไทย คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า เด็กไทยอาย ุ

1 - 14 ปี 540,000 คน หรือร้อยละ 4.7 มีภาวะนํ้ าหนกัเกิน และอีก 540,000 คน หรือร้อยละ 4.6 มี

ภาวะอว้น โรคอว้น คือ ภาวะท่ีไม่สมดุลระหว่างการไดรั้บพลงังานและการใชพ้ลงังานของร่างกาย 

พฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไป เป็นสาเหตุของโรคอ้วนท่ีอาจนําพาโรคภัยไขเ้จ็บมาให้เด็ก 

อย่างเช่น โรคเบาหวาน ทอ้งผูก โรคไขมนัในเส้นเลือด โรคความดนั โรคหัวใจ เป็นตน้ ในความ

36นภเนตร ธรรมบวร, หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2546), 10. 
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เขา้ใจของเราอาจมองวา่การกินขนมหวานไม่เกิดโทษต่อร่างกาย แต่สาํหรับเดก็การบริโภคของหวาน

ท่ีมากเกินความจาํเป็นจะนาํไปใชม้นัส่งผลร้ายในอนาคตอยา่งมาก36

37  

โดยแสดงจินตนาการบนขนมหวานท่ีเกิดข้ึนบนความเส่ียง เทคนิครองพื้นดว้ยสีเทา โดยสี

เทา รู้สึกถึงความหมอง และลบออกดว้ยสีสันของขนมราวกบัว่าขนมหวานช่วยเติมเต็มชิวิตให้มี

สีสนัแห่งความความสุขในการกินของเดก็เป็นอยา่งมาก 

ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ มีความคลา้ยคลึงกบัช้ินท่ี 3 แต่ระยะหลงันั้นใชสี้ท่ีสร้างอารมณ์ท่ี

ค่อนขา้งตรงกนัขา้มกบัช้ินท่ี 3 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ช่ืองาน “incomplete”ใน

งานเป็นการสร้างความจริง 2 ระดบั คือสร้างความจริงโดยการเพน้ทท่ี์เลียนแบบความจริงบนโลก 

และความจริงท่ีเรียกว่าจริงแทไ้ม่ไดล้อกเลียน หรือสร้างข้ึนโดยการเพน้ท์เลียนแบบกระดาษพบั

สร้างจินตนการบนผืนผา้ใบดว้ยเส้น สี และสร้างให้เกิดอารมณ์สะอาดในงานเพื่อให้รู้สึกถึงอารมณ์

แบบเดก็ๆ และใชแ้รงตึงแรงเหน่ียวสร้างให ้เสน้ สี ในงานจิตรกรรม พุง่ข้ึนไปดนัผา้ใบท่ีไม่สมบูรณ์ 

ราวกบัวา่จินตนาการช่วยเติมเตม็ใหค้วามจริงสมบูรณ์ข้ึน  

ดา้นองคป์ระกอบศิลป์ รูปทรงนั้นค่อนขา้งชดัเจน เส้นท่ีใหใ้ห้รู้สึกถึงการบินพุ่งข้ึนไปของ

วตัถุ เส้นท่ีนาํสายตาไปสู่ระยะหลงัสามารถผลกัระยะดว้ยการสร้างมิติลวงตาทางจิตรกรรม ให้เกิด

ความรู้สึกใกล ้-ไกล ไดม้ากยิง่ข้ึน สีท่ีใชเ้ป็นใหเ้กิดอารมณ์ สีชมพู ส้ม นํ้ าหนกัค่อนขา้งสว่างเพื่อให้

รู้สึกถึงความหวงัของแสง แสงเงาไม่ชัดเจนราวกับว่าจะสร้างให้เกิดอารมณ์บางเบา ไม่ชัดเจน 

รูปทรงทบัซอ้นกนัเป็นจาํนวนมาก เพื่อสร้างจงัหวะให้กิดความสมดุลในภาพ และมีความกลมกลืน

เพื่อใหเ้กิดความงาม เอกภาพชดัเจนรวมกนัเป็นกลุ่มสร้างเสน้นาํสายตาไปในทิศทางท่ีตั้งใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Momy pedia, โรคที่มกัเกดิกบัลูกอนุบาล, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.momypedia.com 
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ภาพที ่22 ช่ือภาพ  “New World” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  230 x 150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภาพที ่23 ช่ือภาพ  “New World no.2” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  230 x 150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภาพที ่24 ช่ือภาพ  “The dimension of beauty” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  230 x 150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภาพที ่25 ช่ือภาพ  “Go to a simple”  

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  200 x 150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภาพที ่26 ช่ือภาพ  “Happy at risk” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  200 x 150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภาพที ่27 ช่ือภาพ  “incomplete” 

เทคนิค  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ขนาด  200 x 150 เซนติเมตร 

ปีท่ีสร้าง 2559 
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 ศิลปนิพนธ์ท่ีสร้างข้ึนนั้ นเป็นการเดินทางของความคิดไปสู่มิติใหม่ๆ โลกและ

ประสบการณ์ในการรับรู้มากมาย หากไดย้ ํ่าอยู่กบัท่ีกระทาํส่ิงท่ีเขา้ใจแลว้เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัแต่มนัก็

เป็นการสูญเสียเวลาของการพฒันาการดา้นโลกทศัน์ สุดทา้ยการสร้างความชาํนาญเป็นส่ิงท่ีทุกคน

สามารถสร้างไดด้ว้ยการทาํซํ้ า ส่ิงท่ีสําคญักว่าคือการสั่งสมประสบการณ์ในมิติต่างๆทั้งท่ีแปลก

พิศดารท่ีสร้างความสนใจ และเป็นตวักระตุน้การรับรู้เร่ืองราวแปลกใหม่ สร้างการเรียนรู้ในการใช้

ประสบการณ์ร่วมกบัเร่ืองราวต่างๆ มนุษยท่ี์เขา้ใจในสรรพส่ิงท่ีตั้งใจคน้หาหรือไม่ตั้งใจคน้หาก็ตาม

ที ความเขา้ใจน้ีสามารถเช่ือมประสานศาสตร์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและเป็นการเช่ือมเซลลส์มองระหว่าง

กลางท่ีแยกออกจากกันชัดเจนให้สามารถเขา้ถึงกันและเดินทางไปด้วยกันได้ การสร้างสรรค์ท่ี

ปฏิเสธความเขา้ใจในภายนอกโดยยดึอุดมการณ์และอตัลกัษณ์ของตนเองเป็นหลกันั้น จิตใจก็จะไม่

เปิดรับและสร้างความแปลกแยกระหว่างความเป็นอตัตาของตนท่ีสร้างข้ึนกบัของคนอ่ืน การเปิดรับ

และมองโลกในมุมมองใหม่ๆ เปิดรับความเปล่ียนไปของโลกและนาํมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัชีวิตของ

ตนเอง เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างสรรคท่ี์มหศัจรรย ์มนับ่งบอกถึงความเขา้ใจในวิถีชีวิตท่ีดาํรง

และรู้ว่าตนเองตอ้งการทาํอะไร มนัจะทาํให้จิตใจสบายเสมือนการไดใ้ชค้วามคิดต่อไปเล่ือยๆอยา่ง

ไม่หยดุน่ิง 

 ชุดศิลปนิพนธ์สร้างระบบการรับรู้สร้างประสบการณ์ และสร้างความเขา้ใจของความ

เป็นไป ทั้งกายภาพ และภายในจิตไดร้ะดบัหน่ึง ซ่ึงงานศิลปะมีคุณค่าทางจิตใจสูงมาก สร้างความ

เขา้ใจถึงความสาํคญัของการสร้างสรรค ์หรือทาํงานศิลปะไดเ้ป็นอยา่งยิ่ง ส่ิงท่ีไดรั้บน้ีจะไม่หายไป

ไหนจะยงัเก็บเอาไว ้ในความรู้สึก เพื่อนาํไปพฒันาและปรับใชใ้นอนาคตท่ีเรากาํลงัดาํเนินไปในไม่

ชา้น้ี 
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บทที ่5 

บทสรุปการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

 

  

 เม่ือยคุสมยัเร่ิมเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีพฒันาข้ึนตามลาํดบั จนทาํใหก้ารปรับสมดุล

ในชีวิตของคนบกพร่อง เม่ือโลกแห่งการพฒันาไดก้า้วไปอย่างรวดเร็ว ทั้งความคิด ความรู้ สังคม 

การดาํรงชีวิต และอ่ืนๆ แต่กระนั้นเป็นเพียงเปลือกท่ีมนุษยไ์ล่ตามอย่างบา้คลัง่ สร้างกลไกลแปลก

ประหลาดในการดาํรงชีวิตข้ึนมาใหม่อย่างไม่น่าเช่ือ วิถีชีวิตถูกปรับตามรูปแบบระบบสังคมอย่าง

รวดแร็ว ความรวดเร็วทาํใหข้าดซ่ึงการตระหนกัคิดในการเขา้มาหาซ่ึงแก่นแทข้องการดาํรงชีวิต การ

จบัตอ้งท่ีฉาบฉวยในยคุปัจจุบนัน้ีสร้างความวุน่วายหลากหลายรูปแบบตามมา 

 ระบบสังคมเร่ิมจากเด็กไปสู่ผูท่ี้สร้างอนาคต การพฒันาเด็กจึงมีความสาํคญัในการปรับ

สมดุลของสังคมในอนาคต ซ่ึงถา้ผูใ้หญ่ในยุคน้ีสร้างตรรกะความคิด และระบบค่านิยมท่ีบกพร่อง 

ผลจะไม่ต่างจากปัจจุบนัท่ีเป็นอยูใ่นยคุน้ี การสร้างพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจท่ีสามารถนาํไปปรับใช้

ใหเ้กิดการสร้างสมดุลของสังคม ธรรมชาติ และการใชชี้วิตท่ีถูกตอ้ง จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ยวดใน

การท่ีตอ้งต่ืนตวัจากปัญหาเดิมๆ ท่ีเกิดข้ึนจนกลายเป็นชีวิตประจาํวนัท่ีผดิพลาด 

  การคาดหวังถึงผลสําเร็จในผลงานศิลปะเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถทาํได้ แม้แต่ผูท่ี้มี

ประสบการณ์สูงก็ตาม แต่ความสาํคญัในการทาํงานท่ีไดพ้บในการสร้างสรรคก์ลบัเป็นการผจญภยั 

และการคน้พบส่ิงใหม่ในเร่ืองราวต่างๆ มากมายท่ีบางคร้ังเราอาจจะมองขา้มและไม่ไดส้นใจ การ

คน้หาขอ้มูลนาํเราไปสู่การตระหนกัถึงความเป็นไปรอบตวัของเราเอง เม่ือพบบางอย่างท่ีเราสนใจ

จริงๆ ส่ิงท่ีเราสนใจจะสามารถนาํพาเราไปสู่เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ตามมาจนเกิดเป็นเส้นใยใน

การประสานของสมอง ระหว่างจินตนาการกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมนัสามารถไปดว้ยกนัประสาน

กลมกลืนกนัดว้ยความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

 บทความทา้ยสุดเป็นสารท่ีสาํคญัในเร่ืองความไม่เขา้ใจของผูใ้หญ่ท่ีมีต่อเด็ก ธรรมชาติ

ของเด็ก คือ ผูท่ี้สร้างความมหัศจรรยใ์ห้กบัโลกมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนกระทัง่ถูกยดัเยยีดอตัลกัษณ์เขา้สู่

ความคิด เด็กห่างเหินจากธรรมชาติของความเป็นเด็กไวข้ึนทุกวนัๆการสั่งสมประสบการณ์ดา้น

จินตนาการในช่วงวยัเดก็นั้นสาํคญัมากท่ีสุดเพราะเด็กสามารถจะเก็บและนาํไปปรับใชใ้นอนาคตได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา. 

เยาวดี วิบูลยศ์. การวจัิยเชิงวเิคราะห์ อทิธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมิหลงัของเด็กทีมี่ต่อการ 

              พฒันาความคดิเชิงเหตุผลในเด็กไทย. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพก์รุงเทพ, 2533. 

อิทธิพล ตั้งฉโลก. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: 

 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์ลบัลิซซ้ิงจาํกดัมหาชน, 2550. 

หนังสือแปล 

ฌา้คส์ ลากอ็ง. สิบมโนทศัน์ในพรมแดนชีวติ. แปลโดย  ชญาน์ทตั ศุภชลาศยั. กรุงเทพฯ:  

              สาํนกัพิมพส์ยามปริทศัน์, 2555. 

บรุนไฮลด์ มุลเลอร์. ระบายสีทีหั่วใจเด็ก. แปลโดย อนุพนัธ์ุ พฤกษพ์นัธ์ขจี. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์

 สวนเงินมีมา, 2557. 

อมารตยา เซ็น. อตัลกัษณ์และความรุนแรง:ภาพลวงของชะตาลขิติ. แปลโดย ศิโรตม ์คลา้มไพบูลย์

 นครปฐม: สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล, 2555. 

เวป็ไซต์ 

โครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน. จิตเวชเด็ก [ออนไลน]์, เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัความคม 2558

 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=10&chap=7&page=t10-7-         

infodetail09.html 
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ศากลุ ตานะเศรษฐ. ศิลปะบาํบัดในมุมมองของมนุษยปรัชญา [ออนไลน]์, 

เขา้ถึงเม่ือ 26 ธนัวาคม 2558 เขา้ถึงไดจ้าก http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-                                                      

bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=16742 

สงัคม จงพิพฒัน์วนิชย.์ คุยกบัหมอสังคม [ออนไลน]์,  เขา้ถึงเม่ือ 23 เมษายน 2559   

 เขา้ถึงไดจ้าก  

http://society.drypers.co.th/category/talk-with-doctor.    

สุภาพร เรืองจนัทร์. ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน [ออนไลน]์, 

              เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2558 เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org/posts/14041. 

สมเกียรติ ตั้งนโม. ชุดความรู้เทีย่งคืน จากสารานุกรมเกีย่วกบัจิตวทิยา [ออนไลน]์,  

เขา้ถึงเม่ือ 27 ธนัวาคม 2558 เขา้ถึงไดจ้าก            

http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999548.html 

              bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=16742 

Leontura, ศิลปะลทัธิเรียลลสิม์ [ออนไลน]์, เขา้ถึงเม่ือ 26 เมษายน 2559,  

              เขา้ถึงไดจ้าก http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/realism.html 

Lisa Hassell, Hikari Shimoda [ออนไลน]์, เขา้ถึงเม่ือ 21 ธนัวาคม 2558, 

             เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.we-heart.com/2015/05/26/hikari-shimoda-interview/ 

Momy pedia, โรคทีมั่กเกดิกบัลูกอนุบาล [ออนไลน]์, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก

 http://www.momypedia.com/wiki-6-26-

 52/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8

 8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4

 %E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%

 E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-3-%E2%80%93-

 6-%E0%B8%9B%E0%B8%B5/          

NovaBizz, การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ในเด็ก [ออนไลน]์, เขา้ถึงเม่ือ 25 ธนัวาคม 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก                                 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Creative_Thinking_Developing.htm#    

ixzz3n5YPXJT 
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http://society.drypers.co.th/category/talk-with-doctor.%20%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B223.39
http://www.istockphoto.com/googleimages.php?id=1360043&platform=blogger&langregion=th
http://worldcivil14.blogspot.com/2014/01/realism.html
http://www.we-heart.com/2015/05/26/hikari-shimoda-interview/
http://www.momypedia.com/wiki-6-26-
http://www.momypedia.com/wiki-6-26-
http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Creative_Thinking_Developing.htm%23%20%20%20%20ixzz3n5YPXJT
http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Creative_Thinking_Developing.htm%23%20%20%20%20ixzz3n5YPXJT
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Novabizz, จินตภาพ [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 25 ธนัวาคม 2558, 

 เขา้ถึงไดจ้าก        

http://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%

99%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.htm#ixzz3rIt8Yar2http://w

ww.we-heart.com/2015/05/26/hikari-shimoda-interview/ 

Prof. Vicharn Panich, ศิลปะกบัดุลยภาพแห่งชีวติ [ออนไลน]์, เขา้ถึงเม่ือ 25 ธนัวาคม 2558, 

             เขา้ถึงไดจ้าก  https://www.gotoknow.org/posts/184804 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่1 ช่วงปี พ.ศ. 2558 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 140 x 110 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 140 x 110 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่2 ช่วงปี พ.ศ. 2558 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 140 x 110 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่3 ช่วงปี พ.ศ. 2558 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 110 x 100 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2558 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 170 x 140 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 140 x 110 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 150 x 120 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด ผนัแปร    สีนํ้ ามนับนแผน่ไม ้

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 180 x 150 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 140 x 110 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 180 x 150 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด 180 x 140 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“ไม่มีช่ือ”   ขนาด ผนัแปร     สีนํ้ ามนับนกระดาษ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช่วงปี พ.ศ. 2559 

“New World”   ขนาด 230 x 150 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“New World no.2”  ขนาด 230 x 150 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“The dimension of beauty” ขนาด 230 x 150 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“Go to a simple”   ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“Happy at risk”   ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 

“incomplete”   ขนาด 200 x 150 เซนติเมตร  สีนํ้ ามนับนผา้ใบ 
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ประวตัผู้ิวจัิย 

ช่ือ นามสกลุ     สุธิศา เกิดท่าพระ                                                                                                         

เกดิ   วนัเสาร์ ท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2536                                                                                     

ทีอ่ยู่     บา้นเลขท่ี 49 ซอยสุขสวสัด์ิ 44 ถนนสุขสวสัด์ิ เขตราษฎร์บูรณะ จงัหวดั

   กรุงเทพมหานคร 10140                                                                                                                                        

โทรศัพท์  02-427-0882                                                                             

E-mail    Jarodlai91@gmail.com                                                                                   

ประวตัิการศึกษา          

  2540 -  โรงเรียนวดัสารอด 

2548 -  โรงเรียนขจรโรจนว์ทิยา      

 2551 -  วิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร   

 2554 -  สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม

  และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการแสดงงาน         

  2554 -  10 STEP Fundamantal Arts Exhibition by students of PSG.  

  2555 -  Sea Air Land นิทรรสการแสดงภาพวาดทิวทศันสี์นํ้ามนั ผลงานนกัศึกษา

   ชั้นปีท่ี 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์  

   มหาวิทยาลยัศิลปากร      

  2555 -  Creative Exhibition by students of PSG. SU. 
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