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บทคัดย่อ 
 
 หลายคนอาจมองว่าวตัถุส่ิงของต่างๆเป็นส่ิงไร้ซ่ึงอารมณ์ความรู้สึกไร้ชีวิตชีวา แต่ส่วนตวั
ข้าพเจ้ากลับเห็นส่ิงเหล่าน้ีเต็มไปด้วยความทรงจ ามากมายท่ีท าให้ข้าพเจ้ามองไปถึงอารมณ์
ความรู้สึกท่ีมีร่วมกันกับส่ิงเหล่านั้ นแม้จะเป็นเพียงแค่การแทนค่าความรู้สึก ขา้พเจ้าต้องการ
ถ่ายทอดประสบการณ์น้ีผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางจิตรกรรมและเทคนิคการสร้างพื้นผิว
ร่องรอยแตกของวตัถุท่ีช่วยขบัเนน้อารมณ์ความรู้สึกถึงช่วงเวลาในอดีตโดยการแทนค่าความรู้สึก
ของวตัถุเวลาท่ีผ่านไปโดยจ าลองภาพผ่านจินตนาการให้อยู่ในห้วงเวลาปัจจุบนัขณะเพื่อทดแทน
การโหยหาค านึงถึงส่ิงของและสถานท่ีท่ีขา้พเจา้มีความผูกพนัโดยตรง ขา้พเจา้จึงอยากจะน าเสนอ
วตัถุส่ิงของและสถานท่ีเหล่านั้นมาเล่าเร่ืองราวข้ึนใหม่ให้วตัถุเหล่านั้นกลบัมามีชีวิตเพื่อให้ผูอ่ื้นได้
สัมผสักล่ินอายของความทรงจ าร่วมกัน ซ่ึงอาจท าให้นึกถึงประสบการณ์ในอดีตท่ีคล้ายกัน 
เน่ืองจากเวลามกัเคล่ือนผา่นไปเสมอความทรงจ าจึงมีคุณค่าและเป็นส่ิงท่ียงัคงเกบ็รักษาไวไ้ดซ่ึ้งเป็น
การคดัเลือกบางส่ิงจากความจริงรวมเขา้กบัความรู้สึกทุกขบ์า้ง สุขบา้ง สะสมเป็นประสบการณ์ใน
ชีวิต การเก็บแต่ส่ิงดีๆไม่ไดห้มายความวา่เราจะสุขทุกคร้ังท่ีมองยอ้นกลบัไปแต่อาจจะเป็นทุกขท่ี์ไม่
สามารถเอากลบัมาได้ ในขณะท่ีบางคร้ังเร่ืองราวความทุกข์ในอดีตก็สามารถเป็นก าลังใจและ
แรงผลกัดนัในปัจจุบนัไดเ้ช่นกนั 
 

 
 

 

 

 



จ 
 

Thesis Title  Emotional Relationship with the Duration 
Name   Miss Phiraya Phanurak 
Concentration  Vilsual Arts 
Department  Painting 
Academic Year  2016 

Abstract 

Many people might think objects have no feeling and be lifeless. In the contrary, I can see 

a lot of memories from these objects that I have memories with even it is just substitute for 

feeling.  I represent my experience through this painting and using surface crack pattern technique 

which help emphasizing feeling from the past. I create image from the memory to substitute the 

feeling of missing places and objects that I am bonded with. Accordingly, these places and objects 

are presented in new way that is more alive so the audience can experience the same memory that 

might be similar with their own memories. Time has gone so fast so that we can keep only 

memory in our mind. The artist chose only some parts of reality combining with sad and happy 

feelings that all are my lifetime experience. Happy memory doesn’t make you happy every time 

you miss it. On the contrary, painful memory can support and motivate you as well.          
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กติติกรรมประกาศ 
 

ขา้พเจา้ขอนอ้มร าลึกพระคุณของ บิดา มารดา ผูใ้ห้ก าเนิด และคอยอบรมสั่งสอนให้อยู่ใน
กรอบของจารีต ประเพณี ศีลธรรม แนะน าแนวทางในการด ารงชีวิตให้แก่ขา้พเจา้รวมถึงการท่ีคอย
เล้ียงดูขา้พเจา้เป็นอยา่งดีจนขา้พเจา้เติบใหญ่และมีสุขภาพพลานามยัแขง็แรงสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยน์าวิน เบียดกลาง ผูแ้นะน าและให้ความรู้แก่ขา้พเจา้ใน
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ รวมไปถึงสถาบนัการศึกษาและคณาจารยทุ์กท่านท่ีให้ความรู้ และพี่ๆ 
นอ้งๆ มิตรสหาย ผูท่ี้มีส่วนช่วยใหง้านศิลปนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงในทุกประการ 

ขา้พเจ้าขอให้ความดีและคุณค่าในงานสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ในคร้ังน้ี ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมและเพื่อนมนุษยใ์นการด ารงอยูด่ว้ยหลกัสจัจะธรรม 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก
จิตรกรรม ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการเขียนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนการศึกษาและทดลอง รวมทั้งกระบวนการในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ "อารมณ์ความรู้สึกท่ีสัมพนัธ์กับห้วงเวลาแห่งความทรงจ า" ตาม
หลกัสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบณัฑิตโดยเรียบเรียงให้สามารถเขา้ถึงระบบแนวความคิดและ
การปฏิบติัอนัเป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน การแกไ้ขปัญหาและการพฒันาผลงานโดยคาดหวงัว่าจะ
เกิดประโยชน์ต่อผูส้นใจศึกษาศิลปะทัว่ไป 
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43 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 6     41 
44 ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 6     42 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

เน่ืองจากหลายคนอาจมองว่าวตัถุส่ิงของต่างๆเป็นส่ิงไร้ซ่ึงอารมณ์ความรู้สึกไร้
ชีวิตชีวาแต่ส่วนตวัขา้พเจา้กบัคิดว่าแมว้ตัถุส่ิงของต่างๆจะไม่มีชีวิตแต่ส่ิงของเหล่าน้ีกลบัเต็มไป
ดว้ยความผูกพนัและความทรงจ าจากร่องรอยของการกระท าบนตวัวตัถุต่างๆย่อมมีความทรงจ า
มากมาย อาทิเช่น รอยเป้ือนจากนมช็อกโกแลต รอยข่วนหรือรอยถลอกจากการใชง้าน ส่ิงเหล่าน้ี
เม่ือเตม็ไปดว้ยความทรงจ ามากมายท าให้ขา้พเจา้มองไปถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีร่วมกนักบัส่ิงของ
เหล่านั้นแมจ้ะเป็นเพียงแค่การแทนค่าของอารมณ์ความรู้สึกท่ีขา้พเจา้มีต่อวตัถุส่ิงของนั้นๆ แต่
ขา้พเจา้อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกน้ีผา่นกระบวนการสร้างสรรคท์างจิตรกรรมและเทคนิคการสร้าง
พื้นผวิรอยแตกท่ีสามารถส่งเสริมคุณค่าในดา้นความหมายและเน้ือหาของผลงานอีกทั้งยงับ่งบอกถึง
ช่วงเวลาท่ีขาดหายไปในอดีต 

 
วตัถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 

ขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเกิดจากการใชชี้วิตโดยเฉพาะประสบการณ์ใน
อดีตมีต่อวตัถุส่ิงของท่ีขา้พเจา้มีความผกูพนัจากประสบการณ์โดยตรงน้ีเองท่ีเป็นวตัถุของการโหยหา
ความค านึงถึงและจินตนาการ รวมทั้งเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจหรือการร้ือฟ้ืนหรือและจ าลองเพื่อให้
เกิดการเรียกหาอดีตให้หวนกลบัคืนมา ขา้พเจา้จึงอยากจะน าเสนอวตัถุส่ิงของเหล่านั้นมาเล่าเร่ืองราว
ข้ึนใหม่ให้วตัถุเหล่านั้นกบัมามีชีวิตและจินตนาการผ่านผลงานและเทคนิคทางจิตรกรรม ให้ผูอ่ื้นได้
สมัผสักล่ินอายของความทรงจ าร่วมกนั ซ่ึงอาจท าใหนึ้กถึงประสบการณ์ในอดีตท่ีคลา้ยกนั 

 
แนวคดิในกำรสร้ำงสรรค์        

ขา้พเจา้ตอ้งการสะทอ้นภาพอารมณ์ความรู้สึกของวตัถุส่ิงของท่ีไม่มีชีวิตให้ดูมีชีวิตโดย
ผ่านกระบวนการสร้างสรรคเ์ทคนิคทางจิตรกรรมผ่านมุมมองและจินตนาการของขา้พเจา้ เพื่อท่ีจะ
กระตุน้ความรู้สึกร่วมของผูช้มและใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของวตัถุส่ิงของ ความผกูพนั ความทรงจ าต่างๆ
ท่ีมีร่วมกนักบัส่ิงๆหน่ึง ความประทบัใจบางอยา่งกบัส่ิงเหล่านั้น ขา้พเจา้เช่ือวา่ทุกคนลว้นมีความรู้สึกท่ี
เคยผกูพนักบับางส่ิงแลว้ คิดถึงเวลาท่ีเห็นส่ิงเหล่านั้นเม่ือนึกยอ้นไปในช่วงเวลาเก่าๆ 
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ขอบเขตของกำรสร้ำงสรรค์ 
ขอบเขตด้ำนเน้ือหำแนวควำมคิด 

ขา้พเจา้ตอ้งการส่ืออารมณ์ความรู้สึกของส่ิงของท่ีขา้พเจา้มีความทรงจ า
และมีความผกูพนัในวยัเยาว ์ใหก้ลบัมามีความส าคญัต่อขา้พเจา้อีกคร้ัง อาทิเช่น ของเล่น ตูเ้ก็บของ 
เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีถูกเช่ือมโยง จากประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบนั การหยบิยกวตัถุต่างๆมาเล่าเร่ือง
ผา่นจินตนาการใหม่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทั้งมีบนัทึกไวเ้ป็นภาพถ่ายและเป็นส่ิงของของขา้พเจา้เองในอดีตท่ี
ยงัมีอยูน่ ามาเสนอถึงอารมณ์ต่างๆท่ีขา้พเจา้รู้สึกจากส่ิงเหล่านั้นในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยตอ้งการ
กระตุน้ใหผู้ช้มมีอารมณ์ร่วมไปกบัผลงาน เพื่อใหรั้บรู้อารมณ์ในการหวนค านึงถึงเหตุการณ์ในอดีต
และใหไ้ดส้มัผสักล่ินอายของความทรงจ าร่วมกนั 

ขอบเขตด้ำนรูปแบบ 
1. สร้างผลงานผา่นกระบวนการทางจิตรกรรมโดยใหมี้รูปแบบเป็นภาพ 

2 มิติ ก่ึงจดัวาง ซ่ึงจ ากดัมุมมองใหส้ามารถมองไดเ้พียงดา้นเดียว 
2. ขนาดของผลงานถูกก าหนดให้มีขนาดใกลเ้คียงวตัถุจริง โดยค านึงถึง

ระยะการมองของผูช้ม เพื่อใหรู้้สึกสมัพนัธ์กบัพื้นท่ีจริง 
3. การเลือกตน้แบบในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีถูกน าเสนอดา้นรูปแบบจะ

เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานท่ีและวตัถุส่ิงของท่ีขา้พเจา้มีความผูกพนัและเป็นส่ิงท่ีเก่ียวพนัธ์ถึง
เร่ืองราวท่ีถูกเช่ือมโยงจากประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบนัของขา้พเจา้ 

ขอบเขตด้ำนเทคนิควธีิกำร 
น าวตัถุตน้แบบมาขยายเป็นแบบร่างพฒันาแบบร่างจนสมบูรณ์ท่ีสุด เลือก

วสัดุท่ีจะใชร้องพื้นผวิในงานดว้ยการประเมินจากแบบร่างตามความเหมาะสมกบัตวัผลงาน เม่ือได้
วสัดุท่ีจะใช ้เร่ิมสร้างเทคนิคดว้ยการทาสีพื้นสีน ้ าตาลลงไปบนวสัดุแผน่ระนาบ 2 มิติ ระหว่างรอสี
ชั้นแรกแห้ง ผสมกาวลาเทก็ซ์ กบัน ้ าเปล่าในอตัราส่วน กาวลาเทก็ซ์ 1 ส่วนต่อน ้ า 1 ส่วน  เม่ือสีชั้น
แรกแหง้ ก็ลงมือทากาวลาเทก็ซ์ ท่ีผสมน ้ าแลว้ลงบนแผน่ระนาบ 2 มิติ รอจนแหง้สนิท ก็เร่ิมลงสีน ้ า
พลาสติกในชั้นท่ี 2 รอจนแห้ง สีจะปรากฏรอยแตกข้ึนบนแผน่ระนาบ 2 มิติ จากนั้นท าตามแบบท่ี
ร่างไวจ้นเสร็จสมบูรณ์  
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ขั้นตอนและวธีิกำรศึกษำ 
1. ขา้พเจ้าศึกษาและคน้ควา้ด้านเทคนิควิธีการรวมถึงการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทาง

วิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. ขา้พเจา้สรุปขอ้มูลและประมวลความคิดเพื่อคน้หารูปแบบในการสรางสรรค ์
3. ขา้พเจา้ทดลองเทคนิคและวิธีการใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและผลงานท่ีสร้างสรรค ์
4. ขา้พเจา้ศึกษาวตัถุจากของจริงและเกบ็ขอ้มูลภาพถ่ายเพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน 
5. ขา้พเจา้พฒันาแบบร่างโดยเพิ่มเติมในส่วนของเทคนิคและรูปแบบให้สอดคลอ้งกบั

แนวคิดและผลงานท่ีสร้างสรรคจ์นเกิดความสมบูรณ์ 
6. ขา้พเจา้ลงมือปฏิบติัผลงานจิตรกรรมตามท่ีแนวคิดการสร้างสรรคท่ี์ตอ้งการจากใน

กระบวนการท่ีวางแผนไว ้
 
 แหล่งข้อมูล  
 -   บทความจากเวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือถือได ้
 -   อา้งอิงจากหนงัสือและบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 -   วตัถุส่ิงของท่ีมีอยูท่ี่บา้น 
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรท ำศิลปนิพนธ์ 
 -   ผา้ใบ 
  -   พลาสวดู 

-   สีน ้ ามนั 
  -   สีน ้ า 
 -   สีชอลค์ 
  -   สีพลาสติกทาบา้น  
 -   แปรงทาสี,พูก่นั 
 -   กาวลาเทก็ซ์ 
 -   โครงไม ้
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบักำรสร้ำงสรรค์ 
 

ที่มำของแนวควำมคดิและแรงบัลดำลใจ 
จากการท่ีขา้พเจา้สังเกตส่ิงของบนตูเ้ก็บของท่ีบา้นของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เห็นของเล่นท่ี

ขา้พเจา้ท่ีเคยเล่นในวยัเยาวส่ิ์งของท่ีขา้พเจา้ผกูพนับนตูส่ิ้งเหล่าน้ียอ้นรอยในอดีตของขา้พเจา้ ท าให้
ขา้พเจา้รู้สึกคิดถึงเร่ืองราวในอดีตผา่นวตัถุเหล่านั้น ขา้พเจา้จึงตระหนกัถึงคุณค่าของวตัถุท่ีขา้พเจา้
ผูกพนัขา้พเจา้จึงอยากจะเติมเต็มความรู้สึกคิดถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรู้และสัมผสัให้
กลบัมามีส่วนในชีวิตของขา้พเจา้ผา่นจินตนาการ จ าลองภาพในอดีตใหย้งัสามารถคงอยูไ่ดอี้กคร้ัง 
 
ข้อมูลภำพทีเ่กีย่วข้อง 
 

  
     
ภำพที ่1   ภาพขอ้มูลตูเ้กบ็ของท่ีบา้น 
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ภำพที ่2   ภาพขอ้มูลของเล่นและวตัถุท่ีขา้พเจา้ผกูพนั 
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ภำพที ่3   ภาพขอ้มูลขนมในร้านขายของช า 
 

 
 

ภำพที ่4   ภาพขอ้มูลหอ้งเรียน  
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ภำพที ่5   ภาพขอ้มูลหอ้งเรียนศิลปะ 
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ขา้พเจา้สังเกตเห็นว่าทั้งอารมณ์ความรู้สึกและความทรงจ านั้น ลว้นเป็นระบบสั่งการ
จากสมองของมนุษยด์ว้ยกนัทั้งนั้น สมองของมนุษยจึ์งเป็นแกนหลกัท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ
การจดัเกบ็ความจ าและอารมณ์ความรู้สึก ขา้พเจา้จึงไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างสรรคผ์ลงานจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
ควำมจ ำของมนุษย์ 

ความจ าเป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ชเ้ก็บรักษาขอ้มูลความรู้จากส่ิงต่างๆท่ีเราไดรั้บมาจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก ซ่ึงจะส่งผลใหม้นุษยส์ามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตจนเขา้ใจ
ถึงส่ิงต่างๆในปัจจุบนัและคาดการณ์ไปยงัอนาคตได ้ซ่ึงกระบวนการจ าของมนุษยน์ั้นจะประกอบ
ไปดว้ย 3 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ 

 1. กระบวนการใส่รหัสข้อมูล (Encoding) เป็นกระบวนการประมวลผลและให้
ความหมายกบัส่ิงท่ีเราได้รับรู้หรือสัมผสั เพื่อท่ีจะสร้างภาพแทนของส่ิงนั้นมาเก็บไวใ้นระบบ
ความจ า 

2. กระบวนการเก็บจ า (Storage) เป็นกระบวนการเก็บรักษาภาพแทนของขอ้มูลท่ีได้
รับมาไวใ้นระบบความจ า  

3. กระบวนการน าขอ้มูลออกมาจากระบบความจ า (Retrieval) เป็นการดึงเอาขอ้มูลท่ี
ถูกใส่รหสัและเกบ็อยูใ่นระบบของความจ าออกมาใช ้

Alan D. Baddeley กล่าวถึงความจ าของมนุษยว์า่มีการท างานอยูต่ลอดเวลา ในการท่ีเรา
รับรู้ส่ิงเร้าท่ีผา่นเขา้มายงัระบบรับสัมผสั เราจะตีความส่ิงเร้าและสร้างภาพแทนของส่ิงเร้านั้นข้ึนมา
ในสมอง โดยอาศยัขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นความจ า อย่างน้อยก็ระยะหน่ึงเพื่อท่ีจะท าการดึงเอาขอ้มูล
ทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัเพื่อจะรับรู้ส่ิงเร้านั้นๆ เม่ือระบบการรับสัมผสัของเราท างานตลอดเวลา ความจ า
มนุษยเ์ราจึงท างานตลอดเวลาดว้ยเช่นกนั และยงัมีการปรับขอ้มูลในหน่วยความจ าอยู่เสมอตาม
ขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้  

มีหลายงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงขีดจ ากัดของความจ ามนุษย ์หน่ึงในงานวิจยัของ 
George Miller ในปี 1956 ได้เขียนบทความทางวิชาการเร่ือง The Magical number seven, plus or 
minus twice: Some limits on our capacity for processing information โดยเสนอวา่มนุษยเ์ราสามารถ
เก็บจ าขอ้มูลในความจ าระยะสั้นไดเ้พียง 5-9 Chunk1 เท่านั้น ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่สามารถท่ีจะจดจ า

                                                            
1 Chunk ในท่ีน้ีคือหน่วยพ้ืนฐานของความจ าระยะสั้น ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลเด่ียวๆ หรือเป็นกลุ่มของ

ขอ้มูลกไ็ด ้
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ส่ิงเร้าท่ีผ่านเขา้สู่ระบบสัมผสัมาไดท้ั้งหมด ความจ าของมนุษยมี์ขีดจ ากดั มนุษยไ์ม่สามารถเก็บ
ความจ าทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีรับรู้เขา้มาได ้

ความจ าของมนุษยน์ั้นบางคร้ังก็ไม่คงคนถาวร เราจะรู้ไดว้่ามนุษยส์ามารถจดจ าอะไร
ไดบ้า้ง จากการท่ีบุคคลนั้นสามารถน าขอ้มูลหรือภาพแทนกลบัมาจากระบบความจ าไดม้ากนอ้ยแค่
ไหน ซ่ึงกมี็การแสดงใหเ้ห็นถึงการลืม (Forgetting) และการลืมนั้นคือส่ิงท่ีบ่งบอกไดว้า่ความจ าของ
มนุษยไ์ม่คงทนถาวร โดยส่วนใหญ่แลว้ความจ าของมนุษยม์กัจะเก็บจ าขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แต่ใน
บางคร้ังมนุษยก์็ไดแ้สดงความจ าท่ีผิดพลาดออกมาบา้ง ซ่ึงมีงานวิจยัส่วนมากท่ีแสดงให้เห็นว่า 
ขอ้มูลท่ีอยู่ในความทรงจ าของมนุษยน์ั้นแตกต่างไปจากขอ้มูลของส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ใน
การศึกษาของ Frederic Bartlett ท่ีใหผู้รั้บการทดลองชาวองักฤษอ่านต านานพื้นบา้นของชาวอินเดีย
แดงเร่ือง The War of the Ghost โดยได้รับค าสั่งให้จดจ าเร่ืองราวหลายๆคร้ัง เขาพบว่าในช่วง
ระยะเวลาท่ียาวนานระหว่างการอ่านเร่ืองราวและการจดจ าของผูท่ี้ไดรั้บการทดลองถูกตอ้งนอ้ยลง
และลืมข้อมูลจากเร่ืองราว ซ่ึงผูเ้ข้าทดลองมีการข้ามรายละเอียดบางอย่างหรือปรับเปล่ียน
คุณลกัษณะบิดเบือนรายละเอียดของเร่ืองเล่าต านานใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีเขาคุน้เคยท่ีเขา้กบัความรู้หรือ
ภูมิหลงัของตน และส่ิงน้ีมีการบิดเบือนนอ้ยมากในการระลึกถึงคร้ังต่อไป ซ่ึงบาร์ตเลตตไ์ดอ้ธิบาย
ผลการทดลองของเขาว่า ผูรั้บการทดลองไดใ้ชฐ้านขอ้มูลของตนในการสร้างความทรงจ าข้ึนมา ซ่ึง
ฐานขอ้มูลของแต่ละบุคคลจะได้รับผ่านประสบการณ์ต่างๆในชีวิตท่ีถูกจัดเก็บไว ้ดังนั้ นเม่ือ
เร่ืองราวท่ีผูไ้ดรั้บการทดลองไดอ่้าน ไปตรงกบัฐานขอ้มูลใดท่ีเขามีอยู ่เขาก็จะคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อไปตามฐานขอ้มูลนั้น ท าในเกิดการบิดเบือนขอ้มูลเน้ือหาไปตามฐานขอ้มูลนั้น ๆ ท าใหรู้้
ว่ามนุษยน์ั้นไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลทุกอย่างตามขอ้มูลจริงท่ีเกิดข้ึน แต่เป็นการบนัทึกขอ้มูลโดยสร้าง
ผ่านกระบวนการสร้างขอ้มูลข้ึนในความจ า (Constructive process) และมนุษย์ก็ไม่ได้น าขอ้มูล
ออกมาจากความทรงจ าท่ีจ  าลองจากประสบการณ์ข้ึนมาใหม่ แต่เป็นการน าขอ้มูลท่ีเรียกข้ึนมาจาก
ความทรงจ าแลว้สร้างขอ้มูลข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง เพื่อให้กลายเป็นขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และเขา้ใจ ดงันั้น
เม่ือเวลาผ่านไปหรือเม่ือไดรั้บรู้ขอ้มูลใหม่ ขอ้มูลในความจ าอาจแตกต่างไปจากเดิม เพราะผ่าน
กระบวนการสร้างขอ้มูลข้ึนมาอีกคร้ัง (Reconstructive process) ดงันั้นขอ้มูลท่ีมีอยู่ในความทรงจ า
ของมนุษยน์ั้นจึงอาจจะไม่ใช่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามเหตุการณ์จริง โดยท่ีบุคคลไม่อาจรู้ว่าก าลงับนัทึก
ขอ้มูลท่ีผดิพลาดไวแ้ละแสดงความจ าท่ีผดิพลาดออกมา2 

                                                            
2 ณฏัฐารีย ์ศิริวิวฒัน์, ธรรมชำติของควำมจ ำ, เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/ธรรมชาติของความจ า 
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ดงันั้นขา้พเจา้จึงสรุปไดว้่าในการรับรู้ต่อส่ิงต่างๆและการจดัเก็บขอ้มูลประมวลผลมี
ความสอดคลอ้งกนัเป็นระบบ และความจ าของมนุษยก์็มีขีดจ ากดัเพราะมนุษยไ์ม่สามารถจดจ าทุก
ส่ิงทุกอย่างท่ีได้รับรู้ จนท าให้บางคร้ังมนุษยมี์ความจ าท่ีคาดเคล่ือนได้และในบางคร้ังมนุษยก์็
สามารถลืมส่ิงท่ีเคยรับรู้ไปไดน้ัน่แสดงว่าความจ าของมนุษยน์ั้นก็ไม่คงทนถาวร ถึงแมว้่าความจ า
ของมนุษยส่์วนใหญ่มกัจะถูกตอ้ง แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะความจ ามนุษยไ์ม่ไดบ้นัทึกตามขอ้มูลจริง
ทุกอยา่ง แต่เป็นการบนัทึกขอ้มูลโดยสร้างขอ้มูลข้ึนมาใหม่ในความจ า เน่ืองจากมนุษยไ์ม่สามารถ
จดจ าทุกส่ิงได้ตลอดไปเพราะมนุษยมี์การลืมเลือน ซ่ึงเป็นผลจากขีดจ ากัดของความจ ามนุษย ์
ขา้พเจา้จึงจ าเป็นตอ้งสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อเป็นส่ือในการเกบ็บนัทึกเร่ืองราวในอดีต 
 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอำรมณ์และควำมจ ำ 

นกัจิตวิทยา กอร์ดอน โบเวอร์ ไดส้งัเกตเห็นวา่ อารมณ์ของคนเรานั้นดูเหมือนจะส่งผล
กระทบต่อความจ าของเราดว้ย เขาจึงไดศึ้กษาและทดลองจนสามารถสรุปไดว้่า เม่ือไรก็ตามท่ีเราได้
รับรู้หรือไดจ้  าในขณะท่ีเรามีความทุกข ์เราจะนึกถึงมนัไดอี้กคร้ัง เม่ือเวลาท่ีเราเกิดความทุกขซ่ึ์งมี
ลกัษณะคลา้ยๆกนั ในงานวิจยัน้ีจึงสรุปไดว้่า มีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสภาวะทางอารมณ์
และส่ิงท่ีเกิดรอบๆตวัเรา ซ่ึงขอ้มูลและอารมณ์เหล่านั้นจะถูกเช่ือมโยงกนัและบรรจุเขา้ไวด้ว้ยกนั 
มนัจึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะระลึกความจ าท่ีเราเคยจ าไดใ้นขณะท่ีเรามีอารมณ์เดียวกนัในขณะนั้นและ
กอร์ดอนยงัคน้พบว่า อารมณ์ของเรานั้นมีส่วนในการจดัเก็บขอ้มูลในสมองอีกดว้ย จากการสังเกต
ว่าในขณะท่ีเราก าลงัมีความสุข เราก็มกัจะนึกถึงแต่ส่ิงท่ีท าให้เรามีความสุข แต่ในทางกลบักนัเม่ือ
เรารู้สึกเศร้า ส่ิงท่ีท าให้เราหดหู่ใจ ก็จะท าให้เราพลอยนึกถึงแต่เร่ืองไม่ดีท่ีเคยเกิดกบัตวัเรา ซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งหรือมีเร่ืองท่ีคลา้ยกบัเหตุการณ์นั้นไดง่้ายข้ึน 

กอร์ดอนพบว่าคนท่ีมีความทุกขจ์ะนึกถึงเร่ืองแย่ๆ ไดดี้กว่าคนท่ีมีความสุข เม่ือไดอ่้าน
เร่ืองเศร้าๆ ซ่ึงเขาเรียกว่า “Mood-Congruent Processing” หรือเรียกว่า การประมวลผลท่ีสอดคลอ้ง
ทางอารมณ์ สรุปว่าความจ าเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีตในแต่ละช่วงหรือท่ีเรียกว่า “Episodic 
Memory” ซ่ึงความจ าไม่ใช่ส่ิงท่ีเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง จะมีความเช่ือมโยงกนัเป็นพิเศษในทางอารมณ์ 
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเราประสบมาจะถูกจดัเก็บอยูใ่นความจ าของเรา รวมทั้งอารมณ์ของเราในขณะนั้น
ดว้ย เราจึงมกัจะนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆไดเ้ม่ือเรามีความรู้สึกนั้นเกิดข้ึนกบัเราอีกคร้ัง3 

จากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่ ความเช่ือมโยงระหว่างอารมณ์ความรู้สึกของมนุษยก์บัความจ า
มีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงผลการวิจยัระบุไวว้่า มนุษยจ์ะสามารถรับรู้ถึงอารมณ์เดียวกนั
                                                            

3 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอำรมณ์และควำมจ ำ, เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก

htmlttp://ideallyyourself.blogspot.com/2012/11/blog-post_7.html  
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ได้ง่ายเม่ือมนุษยป์ระสบเหตุการณ์ท่ีคลา้ยกันกับอารมณ์เดียวกันในความจ าท่ีถูกจัดเก็บไว ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอในผลงาน 
 
ชีวติและประสบกำรณ์โหยหำ 

การโหยหาอดีต เป็นเสมือนการมองโลกหรือวิธีการให้ความหมายแก่ประสบการณ์
ชีวิตของมนุษยอ์ย่างหน่ึง โดยเน้นความส าคญัของจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกของผูค้นใน
ปัจจุบนัขณะ ท่ีมีต่ออดีตท่ีผ่านพน้ไปแลว้ ซ่ึงมนุษยใ์นสังคมทัว่ไปมกัจะคิดค านึงและจินตนาการ
ไปถึงประสบการณ์ชีวิตในลกัษณะของการมองยอ้นอดีต ถือไดว้่าการโหยหาอดีตกเ็ป็นส่วนส าคญั
ในการสร้างบุคลิกภาพของมนุษยแ์ต่ละคน เช่นเดียวกบัสังคม ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นในระดบัองคร์วม 
ผูค้นในสังคมต่างก็โหยหาหรือยอ้นเวลากลบัไปหาอดีต เพราะอดีตมีเสน่ห์และมีพลงัอยา่งมหาศาล
ต่อความรู้สึกและจินตนาการของมนุษย ์ 

วิลเลียม เคลล่ี (William kelly) ใหค้วามหมายของการโหยหาอยา่งกระชบัวา่ เป็นการ 
“จินตนาการถึงโลกท่ีเราไดสู้ญเสียไปแลว้”(Imagination of a world we have lost)4  

ซ่ึงในฐานะท่ีเราเป็นบุคคลของหน่วยในสมาชิกทางสังคมวฒันธรรม เราต่างก็เคยมี
ประสบการณ์ร่วมกนัในอดีต โลกท่ีเคยเป็นจริงในอดีต แต่ต่อมาก็เหลือไวเ้พียงความทรงจ าและ
ประสบการณ์ให้เราไดร้ะลึกถึง ซ่ึงโลกท่ีว่าน้ีเราสามารถท่ีจะติดต่อส่ือสารกบัมนัไดอี้กคร้ังโดย
อาศยัช่องทางของจินตนาการ ซ่ึงถูกหลอมรวมมาจากประสบการณ์ในชีวิตและประสบการณ์ทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญั เราสามารถสัมผสัโลกท่ีเราเคยสูญเสียไปแลว้ไดอี้กคร้ัง หากเราสามารถสร้าง
ภาพตวัแทนโดยการผลิตซ ้า ดว้ยความทรงจ ายอ้นไปจ าลองประสบการณ์ในอดีตข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง 

 มาริลีน ไอวี่ (Marilyn Ivy) เรียกการโหยหาลกัษณะดงักล่าวว่า “การเรียกหาอดีตท่ี
เลือนหายไปแลว้ใหก้ลบัคืนมา” (To call up a vanished past)5 

ทั้งท่ีเราเองก็รู้ดีว่าเป็นไปไม่ได ้แต่ถึงอย่างนั้น เราก็ยงัสามารถจิตนาการเก่ียวกบัอดีต
และสร้างความรู้สึกร่วมกบัอดีต โดนยนืยนักบัตวัเองและกล่าวอา้งกบัผูอ่ื้นอยา่งมัน่ใจว่า โลกสมมติ
ของส่ิงท่ีผา่นไปแลว้ แต่ไดรั้บกาจ าลองข้ึนมาใหม่นั้นคือภาพอดีตท่ีแทจ้ริง (an authentic past) 

กล่าวคือการโหยหาอดีตเกิดข้ึนเพราะกาลเวลาท่ีเคล่ือนผา่นไปอยา่งไม่อาจยอ้นกลบัมา 
ขา้พเจา้จึงเลือกใชช่้องทางจินตนาการในการโตต้อบขีดจ ากดัของสถานท่ีกาลเวลาและโลกความ

                                                            
4 พฒันา กิติอาษา, มำนุษยวทิยำกบักำรศึกษำปรำกฏกำรณ์โหยหำอดตีในสังคมไทยร่วมสมยั

(กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน), 2546), 5. 
5 เร่ืองเดียวกนั. 
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เป็นจริง  เพราะเราไม่สามารถท่ีจะยอ้นเวลากลบัไปสู่อดีตโลกในอดีตไดท้างกายภาพ ดงันั้นขา้พเจา้
จึงตอบสนองการโหยหาอดีต โดยใชจิ้นตนาการสร้างภาพจ าลองความทรงจ าในอดีตของขา้พเจา้ 
 
สุนทรียศำสตร์ของควำมพร่อง             

วะบิ-ซะบิ คือความงามของสรรพส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์แบบ ไม่คงทนถาวรและไม่เสร็จ
สมบรูณ์ กล่าวคือ 

1. สรรพส่ิงทั้ งมวลล้วนไม่คงทน การเอนเอียงไปสู่ความไม่มีอะไรมักเกิดข้ึนอยู่
บ่อยคร้ัง แมแ้ต่ในบรรดาส่ิงท่ีมีคุณลกัษณะเด่นชดัของความเป็นวตัถุสสาร เช่น ความแขง็กระดา้ง 
ความทึบตนัส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาของความคงทนถาวร เราอาจจะลืมเลือนหรือ
มองขา้มไป แต่ในวาระสุดทา้ยแลว้สรรพส่ิงทั้งมวลลว้นจบลงดว้ยความไม่มีอะไรเพราะทุกส่ิง
ทั้งหลายท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได้ เช่น เกียรติยศ ช่ือเสียง ความทรงจ าต่างๆ ถึงทา้ยท่ีสุดแลว้ส่ิง
ทั้งหลายทั้งมวลน้ีกจ็ะเล่ือนหายไปสู่สภาวะของการถูกลืมเลือนและความไม่มีอยู ่

2. สรรพส่ิงทั้งมวลลว้นไม่สมบูรณ์แบบ ทุกส่ิงลว้นมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในตวั 
หากเราใส่ใจมองส่ิงต่างๆอยา่งใกลชิ้ดเราก็จะเห็นถึงร่องรอยของต าหนิต่างๆ รอยบ่ินแตกความเป็น
หลุมบ่อ และความกระด ากระด่าง ช่างฝีมือลว้นทราบดีถึงขอ้จ ากัดของความสมบูรณ์แบบเม่ือ
กาลเวลาผา่นไปส่ิงต่างๆเร่ิมท่ีจะแตกหกัเสียหายและหวนคืนสู้สถานะแรกเร่ิมของมนั พวกมนัก็ยิ่ง
จะกลายเป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์แบบนอ้ยลงและมีความไม่สม ่าเสมอมากข้ึน 

3. สรรพส่ิงทั้งมวลลว้นไม่เสร็จสมบูรณ์ ทุกส่ิงทุกอยา่งรวมทั้งจกัรวาลนั้นลว้นอยู่ใน
สภาวะของการเปล่ียนแปลงหรือการสูญสลายไปอยูต่ลอดเวลา บ่อยคร้ังท่ีเราคิดไปเองว่าห้วงเวลา
ขณะนั้นไดจ้บส้ินหรือเสร็จสมบูรณ์ไปแลว้ แต่ว่าเม่ือใดท่ีจะบอกว่าส่ิงนั้นบรรลุผลถึงท่ีสุดแลว้ 
อย่างเช่นพืชพรรณเองก็ไม่ไดเ้สร็จสมบูรณ์แค่เพียงเม่ือตอนท่ีมนัผลิออกดอกออกผล หรือเม่ือมนั
กลายเป็นเมลด็พนัธ์ุ หรือเม่ือขณะท่ีเมลด็พนัธ์ุงอกออก หรือเม่ือทุกส่ิงทุกอยา่งเส่ือมสลายกลายเป็น
ซากผุพงั ซ่ึงพูดไดว้่าแนวความคิดเร่ืองความเสร็จสมบูรณ์ไม่ไดมี้อยู่รากฐานในวะบิ-ซะบิแมแ้ต่
นอ้ย6 
 

                                                            
6 เลนนาร์ด โคเรน, วะบิ-ซะบิ ส ำหรับศิลปิน นักออกแบบ กวี&นักปรัชญำ. พิมพค์ร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ:สวนเงินมีมา, 2550), 62-66. 
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ขา้พเจา้ยกเร่ืองสุนทรียศาสตร์ความพร่อง เพื่อท่ีจะน าเสนอมุมมองอีกดา้นของวตัถุใน
ความเส่ือมและไม่จีรัง การท่ีเราจะไดรู้้จกัท่ีจะตระหนกัหรือสงัเกตเห็นส่ิงเลก็ๆนอ้ยๆในความพร่อง
ของวตัถุ จะท าใหเ้ราไดฉุ้กคิดหรือเห็นถึงร่องรอยขีดขวนบ่ินแตกบนวตัถุ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีลว้นบอก
เล่าเร่ืองราวในตวัของมนัและเร่ืองราวเหล่ากเ็ป็นคุณค่าในความทรงจ าของตวัมนัเอง หรือแมก้ระท า
การน าความพร่องกลบัมามองในชีวิตของตวัเรา เม่ือเราเห็นถึงความพกพร่องในตวัของเรา เราจะได้
เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกบัความผดิพลาดเหล่านั้น  
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บทที่ 3 

กำรพฒันำและวธีิกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
 

เน่ืองจากผลงานขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากส่ิงของท่ีมีความผูกพนักบัขา้พเจา้ใน
อดีต ขา้พเจา้จึงเร่ิมทดลองเทคนิควิธีการสร้างพื้นผิวในงาน 2 มิติ  เพื่อส่งเสริมให้ผลงานมีความ
พิเศษทั้งการรับรู้ดว้ยผสัสะ และส่งเสริมในแง่ของเน้ือหาและความหมายในตวัผลงาน  
 
ขั้นตอนกำรประมวลควำมคดิกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

ขั้นตอนประมวลควำมคิดจำกทัศนคติ 
ขา้พเจา้มีความช่ืนชอบในวตัถุส่ิงของท่ีขา้พเจา้ผกูพนั ขา้พเจา้สังเกตเห็น

ร่องรอยต่างๆของวตัถุเหล่านั้นมนัเหมือนกบัการไดส้ ารวจไปถึงความรู้สึกและความทรงจ าท่ีมีต่อ
ส่ิงๆนั้น ขา้พเจา้เร่ิมมองวตัถุไม่ใชแ้ค่วตัถุแต่มนับอกเล่าเร่ืองราวและสะทอ้นบางส่ิง ขา้พเจา้จึง
กลบัไปคน้ของในตูแ้ลว้น ามาจดัสร้างเร่ืองราวใหม่ โดยเร่ิมเก็บจากภาพถ่ายและเก็บขอ้มูลจาก
ส่ิงของท่ีขา้พเจา้มีอยูน่ ามาเป็นตน้แบบ 

ขั้นตอนกำรแสดงออกโดยรูปธรรม 
ข้าพเจ้ามีวิธีการเลือกต้นแบบในการสร้างผลงานจากการประมวล

ความคิด โดยการนึกยอ้นไปในวยัเด็กถึงวตัถุท่ีแวดลอ้มใกลต้วั และแจกขอ้มูลจากส่ิงท่ีมีความ
ใกลชิ้ดและผกูพนัท่ีสุดนั้นก็คือ  ของเล่น (ภาพท่ี6) หลงัจากท่ีขา้พเจา้สร้างผลงานมาช่วงระยะเวลา
หน่ึงขา้พเจา้จึงเร่ิมคิดถึงวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลในครอบครัว อาทิเช่น ขวดน ้ าหอมของคุณแม่ 
(ภาพท่ี7) แลว้จึงเร่ิมขยายไปถึงวตัถุท่ีผกูพนัแต่อยูใ่นพื้นท่ีสาธารณะ อาทิเช่น โต๊ะเรียน (ภาพท่ี8)  

 

  
 

ภำพที ่6   ภาพขอ้มูลของเล่น 
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ภำพที ่7   ภาพขวดน ้าหอมของคุณแม่        
              

 
 

ภำพที ่8   ภาพโต๊ะเรียนท่ีโรงเรียน 
 

เพื่อให้เน้ือหาของงานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ขา้พเจ้าจึงได้คน้หาเทคนิควิธีการท่ีจะส่ือถึง
อารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อวตัถุส่ิงของท่ีเคยมีความผกูพนัและมีความทรงจ าร่วมในอดีต ขา้พเจา้สืบคน้
วิธีการและทดลองเทคนิคการสร้างสรรคพ์ื้นผวิ เพื่อใหส่ื้อถึงอารมณ์ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการโดยถ่ายทอด
ลงในผลงาน 2 มิติ   

ขา้พเจ้าเลือกใช้พื้นผิวลกัษณะหยาบไม่เรียบและแตกเป็นร่อง ซ่ึงเป็นพื้นผิวท่ีให้
ความรู้สึกเก่า ผุพัง สูญสลาย จากการศึกษาเทคนิคการสร้างพื้นผิว จากในหนังสือและใน
อินเตอร์เน็ต การทดลองและท าซ ้ าจนเกิดความช านาญกระทัง่สามารถควบคุมเทคนิคให้มีความ
สมบูรณ์ข้ึนเร่ือยๆ จนประสบผลเป็นลกัษณะท่ีมีผวิเป็นรอยแตกดงัท่ีใชส้ร้างงานในศิลปนิพนธ์ของ
ขา้พเจา้ โดยมีกระบวนการสร้างพื้นผวิและขั้นตอนดงัน้ี 
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ขั้นตอนทดลองกำรสร้ำงเทคนิคพืน้ผวิให้เกดิรอยแตก 
 

 
 

ภำพที ่9   ขั้นตอนท่ี 1 น าสีน ้ ามนัทารองพื้นในชั้นแรกบนแผน่ระนาบ 2 มิติ รอจนแหง้สนิทใชเ้วลา 
ประมาณ 5-6 ชัว่โมง 
 

  
 

 
 

ภำพที ่10   ขั้นตอนท่ี 2 การผสมน ้ากาว ใส่กาวลาเทก็ซ์ในภาชนะส าหรับผสมน ้าเปล่าลงไปใน
ภาชนะท่ีผสมกาวลาเทก็ซ์ดว้ยอตัราส่วน กาวลาเทก็ซ์ 1ส่วน น ้า 1ส่วนแลว้คนใหก้าวลาเทก็ซ์และ
น ้าผสมเป็นเน้ือเดียวกนั                        
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ภำพที ่11   ขั้นตอนท่ี 3 จากนั้นน าน ้ าท่ีผสมกาวลาเทก็ซ์มาทาบนพื้นสีท่ีทารองไว ้
 

 
 

ภำพที่ 12   ขั้นตอนท่ี 4 ท้ิงไวป้ระมาณ 3-4 ชัว่โมงน ้ากาวกใ็กลจ้ะแหง้สนิท 
                                         

 
 

ภำพที ่13   ขั้นตอนท่ี 5 น ้ากาวแหง้สนิทแลว้ 
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ภำพที ่14   ขั้นตอนท่ี 6 น าสีพลาสติกทาบา้นมาทาทบัพื้นท่ีลงกาวไวแ้ลว้ 
 

 
 

ภำพที ่15   ขั้นตอนท่ี 7  เม่ือสีพลาสติกทาบา้นเร่ิมแหง้รอยแตกจะเร่ิมปรากฏข้ึน 
 

 
 

ภำพที ่16   ขั้นตอนท่ี 8 เม่ือสีพลาสติกทาบา้นแหง้สนิทรอยแตกจะปรากฏข้ึนชดัเจน 
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ขั้นตอนกำรแสดงออกด้วยเทคนิคและวิธีกำรด ำเนินงำน 
ในการสร้างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 3 จากท่ีขา้พเจา้ไดเ้ทคนิคท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ 

ขา้พเจา้จึงเร่ิมน าผลของเทคนิคมาแสดงลงบนตวัผลงาน ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคทาเฉพาะบางส่วน โดย
เลือกทาในส่วนของตูไ้มใ้นภาพเท่านั้น ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคน้ีร่วมกบัการเขียนเทคนิคสีน ้ามนั หลงัจาก
ท่ีขา้พเจา้ก าหนดพื้นท่ีท่ีจะใชเ้ทคนิคไดแ้ลว้ ขา้พเจา้ก็เร่ิมร่างภาพและลงสีจนสมบูรณ์ดว้ยเทคนิคสี
น ้ามนั 

 
 

  
 

ภำพที ่17   ภาพขณะสร้างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 3 
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ภำพที ่18   ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 3 
 

จากภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 3 ขา้พเจา้ไดเ้ห็นถึงปัญหาในการใชสี้น ้ ามนัทา
ทบัลงบนสีน ้ าพลาสติกท่ีรองพื้นไวด้า้นล่าง เน่ืองจากสีน ้ ามนัมีเน้ือสีท่ีค่อนขา้งทึบการทาทบัลงไป
นั้นท าให้ไปปิดพื้นผิวท่ีสร้างไวห้รือหากทาสีให้บางลง สีน ้ าพลาสติกก็จะดูดน ้ ามนัจนปรากฏคาบ
เป็นดวงๆและในการสร้างเทคนิคเฉพาะส่วนแบบน้ี ท าใหก้ารคุมอารมณ์ของภาพค่อนขา้งจ ากดั 
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ในการสร้างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ขา้พเจา้ไดใ้ชเ้ทคนิค
การสร้างพื้นผวิรอยแตกในการทาคุมไปใหท้ัว่ทั้งภาพก่อน และใชเ้ทคนิคสีน ้าในการร่างภาพพร้อม
ลงรายละเอียดของวตัถุในภาพ จากนั้นจึงใชสี้ชอลค์ในการช่วยสร้างบรรยายการของภาพ 
 

 
                                  
ภำพที ่19   ภาพตน้แบบของผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1            
       

 
 
ภำพที ่20   ภาพขณะสร้างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  
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ภำพที ่21   ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1                                              

จากภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ขา้พเจา้สามารถแกปั้ญหา
ในการคุมบรรยากาศทั้ งภาพ ท าให้บรรยากาศของงานออกมาในทางเดียวกัน และด้วยการใช้
คุณสมบติัของสีน ้ าท่ีมีความโปร่งก็ท าให้พื้นผิวท่ีท าไวย้งัคงสามารถแสดงตวัออกมาได ้สีชอลค์ท่ี
ใชร่้วมในงานกส็ามารถช่วยขบัเนน้พื้นผวิและบรรยากาศของงานไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ในการสร้างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้น า
โครงไมท่ี้วดัไดข้นาดตามตอ้งการในแต่ละส่วนมาเรียงต่อกนัและเร่ิมร่างภาพโดยให้ในแต่ละภาพ
สามารถเช่ือมกนัเป็นภาพของตู้ๆ เดียว ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคการสร้างพื้นผวิรอยแตกทาคุมไปทัว่ทั้งภาพ
เพื่อควบคุมอารมณ์ของภาพใหไ้ปในทางเดียวกนั ขา้พเจา้ใชสี้น ้ าในการร่างภาพและลงรายละเอียด
ในภาพจากนั้นกใ็ชสี้ชอลค์ในการช่วยเกบ็รายละเอียดของภาพใหช้ดัข้ึนอีกที 
  

   
 
ภำพที ่22   ภาพขอ้มูลตน้แบบผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2            
                                  

 
 

ภำพที ่23   ภาพแบบร่างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2                                             
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ภำพที ่24   ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2            
 
จากภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ขา้พเจา้น าการปรับปรุง

เทคนิคท่ีพบในผลงานช้ินก่อนมาใชใ้นผลงานช้ินน้ีดว้ยเช่นกนั แต่จากผลงานช้ินก่อนเน่ืองจากใช้
เพียงสีน ้ าในการลงรายละเอียดของวตัถุในภาพท าใหสี้ของรายละเอียดในภาพจะดูซีดจนเกินไปเป็น
ผลจากการลงสีพลาสติกท่ีรองพื้นไปในชั้นแรก สีน ้ าพลาสติกมีการดูดสีน ้ า ท าให้สีลงดว้ยสีน ้ าไม่
สด ขา้พเจา้จึงแกปั้ญหาโดยใชสี้ชอลค์ช่วยเสริมในการเกบ็รายละเอียดของสีเพราะสีชอลค์มีเน้ือสีท่ี
แน่นและชดักว่าและยงัสามารถละลายน ้ าได ้แต่หากใชเ้พียงสีชอลค์อยา่งเดียวจะท าให้รายละเอียด
ของภาพหยาบเกินไปจึงตอ้งใชร่้วมกนักบัสีน ้ าตามความเหมาะสม 
 



25 

 

ในการสร้างผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 ข้าพเจ้าใช้เทคนิคสร้างพื้นผิวบนไม้
กระดาน ตดัไมก้ระดานดว้ยจิกซอร์ตดัไม้แลว้ลงสีดว้ยสีน ้ าบางๆควบคู่กบัสีชอล์คและเขียนลง
รายละเอียดในบางจุดของภาพ และตดัขอบเส้นดว้ยปากกาเมจิกสีด า  
 

 
 
ภำพที ่25   ภาพแบบร่างผลงานศิลปนิพนธช้ิ์นท่ี 2 

 

   
 
ภำพที ่26   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 

จากภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 ขา้พเจา้สร้างผลงานท่ีมีรูปแบบต่างจากเดิม 
ขา้พเจา้ใช้ไมก้ระดานเพื่อท่ีจะสามารถตดัโครงร่างดา้นอกออกท าให้ปรากฏเงาจริงใตว้ตัถุ และ
พยายามลดทอดสีและรูปร่างออกเพื่อให้พื้นผิวแสดงตวัไดอ้ย่างชดัเจน ปัญหาของงานชุดน้ีคือมี
น ้าหนกัค่อนขา้งมาก 
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ในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 4 ขา้พเจา้ไดน้ าผลวิเคราะห์จากผลงานช้ินก่อนมา
ปรับปรุงและขยายผล ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคในการสร้างพื้นผวิบนแผน่พลาสวูด แลว้ใชค้ตัเตอร์ในการ
ตดัแผ่นพลาสวูด โดยตดัเคา้โครงรอบนอกออกตามแบบท่ีขา้พเจา้ร่างไว ้ขา้พเจา้ใช้สีน ้ าร่วมกบั
สีชอลค์ในการลงรายละเอียดของภาพ ใชป้ากกาเมจิกสีด าในการตดัเสน้และสร้างระยะของภาพ  
 

 
 
ภำพที ่27   ภาพแบบร่างผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 

 
 

ภำพที ่28   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 4 

ในผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 4 ขา้พเจา้ไดแ้กไ้ขปัญหาเร่ืองวสัดุท าให้งานมีน ้ าหนกัเบา
ข้ึน และการลงสีคร้ังน้ีกพ็ยายามสร้างความสมดุลของสี ภายในภาพใหอ้อกมาลงตวั 
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ในผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 6 ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคในการสร้างพื้นผิวลงบนแผน่พลาสวูด 
แลว้จึงใชค้ตัเตอร์ตดัเคา้โครงรอบนอกออกตามแบบท่ีขา้พเจา้ร่างไว ้ขา้พเจา้ใชสี้น ้ าผสมสีฝุ่ นสี
เขียวทาไปทัว่ทั้งหนา้งานแลว้จึงใชสี้ชอลค์ในการเขียนภาพและลงรายละเอียดของภาพ   
 

 
 

   
 
ภำพที ่29   ขอ้มูลภาพตน้แบบผลงานศิลปนิพนธ์ผลงานช้ินท่ี 6 
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ภำพที ่30   ภาพแบบร่างผลงานศิลปนิพนธ์ผลงานช้ินท่ี 6 
 

 
 
ภำพที ่31   ภาพขณะสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ผลงานช้ินท่ี 6 



29 

 

 

 

ภำพที ่32   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ผลงานช้ินท่ี 6 

ในผลงานศิลปนิพนธ์ผลงานช้ินท่ี 6 ขา้พเจ้ามีการพฒันาแบบรูปของผลงานโดย
ค านึงถึงการใชพ้ื้นท่ีรอบๆผลงานให้เขา้มามีส่วนร่วมภายในงาน ในภาพขา้พเจา้ใชสี้ชอลค์ในการ
สร้างน ้าหนกัแสงเงาจนเป็นมวลของวตัถุและใชช้อลค์สีขาวในการคดัแสงสวา่งของภาพ   
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บทที่ 4 

กำรสร้ำงสรรค์และกำรวเิครำะห์ผลงำน 
 

จากความถวิลหาอดีตขา้พเจา้ไดน้ าไปสู่การน าส่ิงท่ีอยู่ในอดีตและภาพความทรงจ าท่ี
ขา้พเจ้าคิดถึงมาเช่ือมโยงกับจินตนาการให้ภาพในอดีตยอ้นกลบัมามีชีวิตใหม่บนผลงานของ
ขา้พเจ้าอีกคร้ัง การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจ้าสืบเน่ืองมาจากการศึกษาพฒันาเทคนิคและ
รูปแบบการน าเสนอจนไดผ้ลส าเร็จในดา้นรูปแบบและเทคนิคท่ีลงตวั ขา้พเจา้จึงแบ่งการศึกษาและ
พฒันาเป็นเทคนิคเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี  

1.การสร้างสรรคผ์ลงานก่อนศิลปนิพนธ์                                                                                                         
2.การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงศิลปนิพนธ์  
 

ผลงำนช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 3 ขา้พเจา้เขียนภาพวตัถุของเล่นบนตูข้องเล่น โดยสร้าง

บรรยากาศเก่าๆคุมโทนสีให้ออกเหลืองอมน ้ าตาลท าให้นึกยอ้นกลบัไปยงัภาพในอดีตไดแ้ละใน
ผลงานเนน้การสร้างเทคนิคพื้นผิวรอยแตกตรงตูไ้มท่ี้แสดงให้เห็นถึงเวลาของวตัถุและความเส่ือม
โทรมของวตัถุ ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานช้ินแรกท่ีขา้พเจา้เร่ิมสร้างพื้นผิวลงไปบนระนาบงาน 2 มิติ 
ท าให้งานของขา้พเจา้มีเสน่ห์ของอารมณ์ท่ีเฉพาะตวัมากข้ึน แต่ถึงกระนั้นขา้พเจา้ก็ยงัพบปัญหา
ทางดา้นเทคนิคท่ียงัไม่ค่อยลงตวั ในส่วนของรูปแบบการน าเสนอผลงานช้ินน้ีเป็นการสร้างผลงาน
จิตรกรรม 2 มิติ บนผืนผา้ใบ จากการวิเคราะห์ถึงขอ้ดีขอ้ดอ้ยของผลงานช้ินน้ี ขา้พเจา้จ าเป็นตอ้ง
น าไปแกไ้ขปรับปรุงในผลงานช้ินต่อไป  
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ภำพที ่33 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 3 
ช่ือผลงาน ตูข้องเล่น 
ขนาด 120 x 150 ซม. 
เทคนิค  สร้างพื้นผวิแตกบนผา้ใบ,สีน ้ ามนั 
ปีท่ีสร้าง 2558 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ขา้พเจา้เลือกเขียนภาพเฉพาะบาง
มุมของตูเ้ก็บของ และใชเ้ทคนิคสร้างพื้นผิวรอยแตกคอบคุมทั้งภาพท าให้ภาพทั้งภาพถูกคุมไปใน
โทนเดียวกันซ่ึงสามารถส่ือถึงอารมณ์ของวตัถุท่ีมีความเก่าได้เป็นอย่างดี ผลงานช้ินน้ีขา้พเจ้า
เลือกใชสี้ท่ีเขา้กนัไดดี้กบัเทคนิคเพื่อแกไ้ขจุดบกพร่องจากผลงานช้ินก่อน   
 

 
 
ภำพที ่34  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1                                              
ช่ือผลงาน บางมุมถา้มอง 
ขนาด  90 x 110 ซม. 
เทคนิค  สร้างพื้นผวิแตกบนผา้ใบ,สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,สีน ้ ามนั 
ปีท่ีสร้าง 2558 
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ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ขา้พเจา้เขียนภาพตูเ้ก็บของโดย
น าเสนอรูปแบบเป็นภาพจิตรกรรม 2 มิติ ก่ึงจดัวาง ขา้พเจา้สร้างผลงานท่ีมีลกัษณะเป็นกรอบรูปท่ี
ถูกแยกเป็นส่วนๆและน ามาประกอบกนัเป็นตูท่ี้เกือบสมบูรณ์ การลงสีและคุมเทคนิคสร้างเทคนิค
รอยแตกบนภาพท่ีเป็นส่วนของตูท้ั้งหมดโดยน าการแกไ้ขปัญหาจากเทคนิคจากผลงานช้ินก่อนมา
ปรับใชใ้นผลงานช้ินน้ี 
 

 
 
ภำพที ่35  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
ช่ือผลงาน กกัเกบ็ไว ้
ขนาด   245 x 250 ซม. 
เทคนิค  สร้างพื้นผวิแตกบนผา้ใบ,โครงไม,้สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,สีน ้ ามนั 
ปีท่ีสร้าง 2559 
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ภำพที ่36  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 1 
ช่ือผลงาน ส่ิงมีชีวิต 
ขนาด  230 x 250 ซม. 
เทคนิค  สร้างพื้นผวิแตกบนไมก้ระดาน,สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์ 
ปีท่ีสร้าง  2559 
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ผลงำนในช่วงศิลปนิพนธ์ 
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เขียนภาพโต๊ะเคร่ืองแป้งของคุณแม่ 

โดยจบัเอาอากบักิริยาของส่ิงของท่ีอยู่บนโต๊ะเคร่ืองแป้ง มาส่ือถึงกิจวตัรประจ าวนัอย่างหน่ึงของ
คุณแม่ซ่ึงเป็นภาพท่ีคุน้เคยตั้งแต่เด็กจนโต  ในผลงานช้ินน้ีมีการลดสีให้เหลือเพียงภาพขาวด าและ
เลือกเขียนสีเขา้ไปเฉพาะบางจุดของภาพ ความซีดจางของภาพนั้นบงบอกถึงความทรงจ าท่ีเล่ือนราง 
การใชล้กัษณะลายเส้นท่ีมีความเรียบง่าย เพราะตั้งใจจะน าเสนอภาพในมุมมองความคิดแบบวยัเด็ก
ท่ีไม่ซบัซอ้น ตวัผลงานจะมีขนาดใกลเ้คียงวตัถุจริง ในการตดัเอาเคา้โครงรอบนอกออกให้เป็นรูป
ของโต๊ะเคร่ืองแป้ง เพื่อตอ้งการใหแ้สงจากดา้นบนมากระทบท่ีตวัผลงานจนปรากกฎเงาใตว้ตัถุ ท า
ใหเ้กิดการลวงโดยภาพ 2 มิติ  
 

 
 
ภำพที ่37  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 
ช่ือผลงาน ภาพทรงจ าหมายเลข 1 
ขนาด  ผนัแปรตามพื้นท่ี 
เทคนิค สร้างพื้นผวิแตกบนไมก้ระดาน,สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,ปากกาเคมีสีด า 
ปีท่ีสร้าง 2559 
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ภำพที ่38  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 
ช่ือผลงาน ภาพทรงจ าหมายเลข 1 
ขนาด  ผนัแปรตามพื้นท่ี 
เทคนิค สร้างพื้นผวิแตกบนไมก้ระดาน,สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,ปากกาเคมีสีด า 
ปีท่ีสร้าง 2559 
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ภำพที ่39  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 3 
ช่ือผลงาน ภาพทรงจ าหมายเลข 2 
ขนาด  230 x 245 ซม.. 
เทคนิค สร้างพื้นผวิแตกบนไมก้ระดาน,สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,ปากกาเคมีสีด า 
ปีท่ีสร้าง  2559 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ขา้พเจา้ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เขียนภาพร้านขายของช า เน่ือง
ดว้ยในวยัเดก็ความสุขอยา่งหน่ึงของขา้พเจา้ คือการท่ีไดไ้ปร้านขายของช าเพื่อไปเลือกซ้ือขนม ของ
เล่นหรือเคร่ืองเขียน ซ่ึงเสน่ห์ของร้านขายของช ากคื็อการจดัวางขา้วของต่างๆในร้าน  ขา้พเจา้จึงจบั
เอาบุคลิกของร้านขายช าโดยใชเ้สน้ร่างแบนๆในการสร้างมิติของภาพและลงสีแบบก่ึงสมจริง ใน
ผลงานช้ินน้ีมีการกระจายสีเขา้ไปมาข้ึนโดยค านึงถึงภาพรวมของสีในภาพไม่ใหม้ากเกินไปและ
ไม่ใหน้อ้ยเกินไป 
 

 
 
ภำพที ่40  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 4 
ช่ือผลงาน ภาพทรงจ าหมายเลข 3 
ขนาด  240 x 245 ซม. 
เทคนิค สร้างพื้นผวิแตกบนแผน่พลาสวดู,สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,ปากกาเคมีสีด า 
ปีท่ีสร้าง  2559 
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ภำพที ่41  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 5 
ช่ือผลงาน  ภาพทรงจ าหมายเลข 4 
ขนาด  240 x 245 ซม. 
เทคนิค  สร้างพื้นผวิแตกบนแผน่พลาสวดู,สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,ปากกาเคมีสีด า 
ปีท่ีสร้าง 2560 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 6  ขา้พเจา้เขียนภาพห้องเรียน โดยน าเอาลกัษณะการเขียน
ภาพบนกระดานด าท่ีเราคุน้เคยกนัดีในสมยัท่ีเรียนประถมและมธัยมมาเป็นแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ี ขา้พเจา้ตั้งใจตดัเอาบางส่วนของช้ินงานออกใหเ้ป็นช่องแสงจากฝ่ังหนา้ต่าง
เพื่อท่ีจะสร้างภาพบรรยากาศของแสงท่ีส่องเขา้มาในห้องเรียนมากระทบโต๊ะเรียนและเกิดเป็นเงา
ของโต๊ะ ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เช่ือมโยงภาพห้องเรียนและภาพห้องศิลปะให้ต่อกนั โดยใชล้กัษณะ
ของกระดานด าและพื้นท่ีวางรอบๆผลงานในการเช่ือมถึงกนั โดยภาพหอ้งเรียนศิลปะขา้พเจา้มีการ
ลดทอนรูปทรงของหอ้งศิลปะใหเ้หลือเพียงเสน้กบัสีและเขียนภาพของรูปป้ันตามวตัถุจริง 
 

 
 
ภำพที ่42  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 6 
ช่ือ ภาพทรงจ าหมายเลข 5 
ขนาด  540 x 245 ซม. 
เทคนิค  สร้างพื้นผวิแตกบนแผน่พลาสวดู,สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์ 
ปีท่ีสร้าง  2560 
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ภำพที ่43  ภาพรายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 6 
ช่ือ ภาพทรงจ าหมายเลข 5 
ขนาด 350 x 245 ซม. 
เทคนิค สร้างพื้นผวิแตกบนแผน่พลาสวดู,สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์ 
ปีท่ีสร้าง 2560 
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ภำพที ่44  ภาพรายละเอียดผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 6 
ช่ือ ภาพทรงจ าหมายเลข 5 
ขนาด 150 x 245 ซม. 
เทคนิค สร้างพื้นผวิแตกบนแผน่พลาสวดู,สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์ 
ปีท่ีสร้าง 2560 
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บทที5่ 
บทสรุป 

 
จากท่ีขา้พเจ้าได้ศึกษาขอ้มูลทฤษฎีต่างๆท าให้รู้ถึงกระบวนการจัดเก็บขอ้มูลของ

ความจ ามนุษยท่ี์เป็นระบบ รู้ถึงการมองประสบการณ์ในอดีตของมนุษยแ์ละการโหยหาอดีตนั้นมี
ความสัมพนัธ์กบัมนุษยอ์ย่างไร อีกทั้งยงัพบว่าความจ าของมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัอารมณ์ของ
มนุษยอี์กดว้ย และท าใหเ้ขา้ถึงมุมมองในการมองความงามดว้ยหลกัสุนทรียศาสตร์ของความพร่อง 

จากการวิเคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์นั้นท าใหข้า้พเจา้เห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละ
ช้ินงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีพยายามท่ีจะปรับปรุงแก้ไขและพฒันาต่อยอดช้ินงาน จนถึงการ
ด าเนินงานในผลงานศิลปนิพนธ์ ท่ีขา้พเจา้ไดใ้ชเ้ทคนิคท่ีขา้พเจา้ทดลองและพฒันามาจนมีความ
ช านาญและเขา้ใจถึงคุณลกัษณะของเทคนิค จนสามารถหาวิธีแสดงออกถึงผลของเทคนิคด้วย
วิธีการต่างๆไดอ้ยา่งลงตวั  

ขา้พเจา้มีความถวิลหาในอดีต ขา้พเจา้จึงตระหนกัไดถึ้งความผกูพนัต่อวตัถุส่ิงของใน
อดีตของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มองเห็นถึงคุณค่าของวตัถุท่ีสะทอ้นให้เห็นภาพความทรงจ าจากตวัวตัถุ
เหล่านั้น วตัถุส าหรับขา้พเจา้เหมือนเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสะทอ้นเร่ืองราวบางอย่างในอดีต และ
เร่ืองราวเหล่านั้น จะถูกเห็นอย่างไรก็ข้ึนอยู่กับตวัผูรั้บสารว่ามีประสบการณ์ต่อส่ิงนั้นอย่างไร 
กล่าวคือ ขา้พเจา้เพียงสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อกระตุน้ผูช้มใหเ้กิดอารมณ์ร่วมในการสมัผสัถึงกล่ินอาย
ของความคิดถึงผ่านมุมมองและประสบการณ์ท่ีมีต่อวตัถุความทรงจ าของขา้พเจา้เท่านั้น ขา้พเจา้
อยากท่ีจะน าเสนอมุมมองเหล่าน้ีผา่นอารมณ์ความรู้สึกผา่นจินตนาการของขา้พเจา้เพื่อตอบสนอง 
ความรู้สึกท่ีอยากใหว้ตัถุในอดีตท่ีขา้พเจา้มีความผกูพนัไดก้ลบัมามีชีวิตในภาพจิตนการของขา้พเจา้
อีกคร้ัง และเพื่อท่ีจะตอบสนองถึงอารมณ์ความรู้สึกของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงศึกษาและรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆเพื่อใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานและทดลองเทคนิควิธีการ ท าใหเ้กิดกระบวนการพฒันาในการ
สร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้  
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บรรณำนุกรม 
 

หนังสือภำษำไทย 
พฒันา กิติอาษา. มำนุษยวทิยำกบักำรศึกษำปรำกฏกำรณ์โหยหำอดีตในสังคมไทยร่วมสมัย.

กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน), 2546. 
เลนนาร์ด โคเรน. วะบ-ิซะบิ ส ำหรับศิลปิน นักออกแบบ กวี&นักปรัชญำ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ:

สวนเงินมีมา, 2550. 
 
ข้อมูลระบบออนไลน์ 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอำรมณ์และควำมจ ำ. เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายน 2559. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://ideallyyourself.blogspot.com/2012/11/blog-  post_7.html   
ณฏัฐารีย ์ศิริวฒัน์. ธรรมชำติควำมทรงจ ำ. เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายน 2559. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/ธรรมชาติของความจ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/ธรรมชาติของความจำ


45 

 

รำยช่ือผลงำนศิลปนิพนธ์ 
 

ผลงำนก่อนศิลปนิพนธ์ 
ช่ือผลงำน ขนำด  เทคนิค 
 
“ตูข้องเล่น” 120 x 150 ซม. สร้างพื้นผิวแตกบนผา้ใบ,สีน ้ ามนั
“บางมุมถา้มอง” 90 x 110 ซม. สร้างพื้นผวิแตกบนผา้ใบ,สีน ้ า, 

สีฝุ่ น,สีชอลค์,สีน ้ ามนั 
“กกัเกบ็ไว”้ 245 x 250 ซม. สร้างพื้นผวิแตกบนผา้ใบ,โครงไม,้
   สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,สีน ้ ามนั 
 
ผลงำนศิลปนิพนธ์ 
ช่ือผลงำน                            ขนำด   เทคนิค 
 
“ส่ิงมีชีวิต”      230 x 250 ซม. สร้างพื้นผวิแตกบนไมก้ระดาน, 

สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์ 
“ภาพทรงจ าหมายเลข 1”     ผนัแปรตามพื้นท่ี สร้างพื้นผวิแตกบนไมก้ระดาน, 

สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,ปากกาเคมีสีด า 
“ภาพทรงจ าหมายเลข 2” 230 x 245 ซม. สร้างพื้นผวิแตกบนไมก้ระดาน, 
   สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,ปากกาเคมีสีด า 
“ภาพทรงจ าหมายเลข 3” 240 x 245 ซม. สร้างพื้นผิวแตกบนแผ่นพลาสวูด,
   สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,ปากกาเคมีสีด า 
“ภาพทรงจ าหมายเลข 4”   240 x 245 ซม. สร้างพื้นผิวแตกบนแผ่นพลาสวูด,
     สีน ้ า,สีฝุ่ น,สีชอลค์,ปากกาเคมีสีด า 
“ภาพทรงจ าหมายเลข 5”     540 x 245 ซม. สร้างพื้นผิวแตกบนแผ่นพลาสวูด,
         สีน ้ า,สีฝุ่ น 
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ประวัติผู้สร้ำงสรรค์ 
 

ช่ือ-นำมสกลุ ภิรญา  พานุรักษ ์
วนัเดือนปีเกดิ  10 มีนาคม 2537 
ทีอ่ยู่  28/555 ถนน สรงประภา ซอย วดัเวฬุวนาราม 16 แขวง ดอนเมือง  

เขต ดอนเมือง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10210 
อเีมล   phiraya.eorykumwan@gmail.com 
 
กำรศึกษำ 
2540  - ระดบัอนุบาลศึกษาท่ี โรงเรียนอนุบาลพจมานสวา่งวงศ ์
2543  - ระดบัประถมศึกษาท่ี โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม 
2552  - ระดบัมธัยมตน้จนถึงมธัยมปลายศึกษาท่ี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

 หอวงั  นนทบุรี 
2555 - ระดับศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกวิชาจิตรกรรม 

ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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