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บทคัดย่อ 

 

 สภาวะทีต้องเผชิญกับขอบเขตและเงือนไขของกาลเวลาอย่างหลีกเลียงไม่ได้                  

เป็นปัจจัยอนัมีผลเกียวเนืองมาถึงบทบาทและภาระหน้าทีต่าง ๆ ในชีวิตประจําวนัของข้าพเจ้า                

ซึงทําให้พบกับวงจรของความเบือหน่ายและกดดันอย่างไม่สินสุด นําไปสู่ความคิดริเริมทีพึง

จินตนาการถึง สภาวะในพืนทีและกาลเวลาอืน ๆ อนัเหนือจริง ซึงจากเนือความดงักล่าวเป็นแรง

กระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าในรูปแบบของศิลปะสือผสมโดยให้ความสําคญักับ

กลไกการออกแบบพืนทีในหลากหลายลกัษณะเพือชกัจงูและปรับเปลียน การรับรู้ตอ่พืนทีในบริบท

ใหม ่ๆ โดยนําเสนอเนือหาในประเดน็เชิงวิพากย์หรือย้อนแย้งต่อสภาวะกาลต่างในความเป็นจริง

เสมือนเป็นการตรวจสอบและตงัคําถามในความตระหนักรู้เพือเปิดโอกาสหรือหาความเป็นไปได้

ทางสนุทรียศาสตร์ในรูปแบบใหม ่
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Abstract 

 

 The artist’s daily responsibility and role have impacts on unavoidable 

situations depending on the boundary of timing. It causes constant pressure and 

tiredness.  These feelings make me imagine about unrealistic space and timeline which 

inspire me to create this mix media art. This project focuses on the way to create spaces 

in several types. The purpose is for convincing and adjusting the viewer’s perception 

about spaces in the new context. It presents this idea in a critical or paradox way to the 

real-time condition.  This art investigates and questions about awareness as well as 

finding the possible of new aesthetic art type. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 คงปฏิเสธไมไ่ด้วา่ มนษุย์ดําเนินชีวิตอยู่บนรากฐานภายใต้การอ้างอิงในเงือนไขของ

ระบบเวลา (Time Based) ภายในกรอบความคิดนีหากเรามองย้อนกลบัไปแล้วตรวจสอบใน

เชิงปฏิฐานนิยม (Positivism) จะพบว่าล้วนเกิดจากการให้คําจํากัดความโดยมนุษย์ทังในเชิง

สญัลกัษณ์ความหมายและคณุคา่เสมือนเป็นการสร้างบริบทให้เกิดความสมัพนัธ์และเชือมโยงกับ

มนุษย์อย่างแนบเนียน โดยตวัของเวลาได้แทรกซึมเข้าสู่รากฐานการดําเนินชีวิตประจําวันของ

มนุษย์อย่างเป็นอนัหนึงอันเดียวกัน วิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์มีการจัดสรรสิงต่าง ๆ อย่างมี

ระเบียบแบบแผนภายใต้กรอบเงือนไขของกาลเวลาทีเป็นเหมือนดชันีชีวดัข้อหนึงในการตดัสินใจ

เลือกหรือกระทําสิงตา่ง ๆ ในชีวิตประจําวนั 

 ในส่วนนีมีประเด็นทีเชือมโยงกับประสบการณ์ของข้าพเจ้าเกียวกับขอบเขตและ

เงือนไขของเวลา โดยตวัข้าพเจ้าเองนนัมีวิถีการดําเนินชีวิตทีอยู่ในภาวะกดดนัจากครอบครัวด้วย

ภาระหน้าทีอนัหลากหลายทีต้องรับผิดชอบสว่นมากต้องเผชิญความกดดนัและความอึดอดัจึงทํา

ให้ข้าพเจ้าเกิดจินตนาการถึงสภาวะเวลาทีอยู่นอกเหนือความเป็นจริง เป็นความรู้สึกเบืองลึกที

ต้องการหลีกหนีจากสภาวะและขอบเขตของเวลาทีเผชิญอยู่ ซึงจากประเดน็ดงักล่าวนีเสมือนเป็น

แรงกระตุ้นทีนําไปสูก่ารตงัสมมตุิฐานในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า 

 ถ้าหากกลา่วถึงขอบเขตของเวลาบนความเข้าใจพืนฐานของมนุษย์คือสภาวะทีมีอยู่

จริงเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาสามญัทีเกิดขนึและตงัอยู่บนพืนฐานแห่งความเชืออนัเป็นสจัธรรมใน

ส่วนของข้าพเจ้าเองก็มีความเข้าใจทีไม่แตกต่างกันแต่อีกส่วนหนึง ข้าพเจ้ากลบัมีสมมุติฐาน
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เพิมเติมตอ่เงือนไขและขอบเขตของเวลา กลา่วคือในทัศนะของข้าพเจ้ามีความเห็นว่าโดยปัจเจก

อารยธรรมของมนษุย์มีความพยายามทีจะนําตนเองออกไปสูพื่นทีวา่งและกาลเวลาอืน ๆ 

 ทีอยู่นอกเหนือจากสภาวะกาลในโลกแห่งความเป็นจริง ซึงทงัหมดล้วนเกิดจากตรรกะ

ความคิดในเชิงนามธรรมจากภายในเป็นแรงกระตุ้ นให้เกิดการค้นหาความเป็นไปได้ด้วย

กระบวนการต่าง ๆ เพือสร้างโลกเสมือนจริงลําดบัที 2 (Second life ) ตามเป้าหมายและวตัถ ุ

ประสงค์ของตนเองทีตงัเอาไว้ หากยกตวัอย่างการสร้างโลกเสมือนจริงของมนุษย์ทีอยู่ใกล้ตวัและ

เป็นรูปธรรมคือโลกดิจิตอล (Cyberspace) ซึงเกิดจากความปรารถนาของมนุษย์ทีต้องการ

แสวงหาซึงความเจริญก้าวหน้าอนัไร้ขอบเขตในทกุ ๆ ด้าน ทัง การสือสาร วฒันธรรม และวิถีการ

ดําเนินชีวิตทีมีจดุประสงค์เพือให้ทกุสิงสามารถเชือมตอ่ถึงกนัได้อย่างอิสระ เป็นต้น  

 ในสว่นของผลงานข้าพเจ้านนัต้องการนําเสนอพืนทีวา่งและเวลาในโลกที 2 ในแง่ของ

สภาวะทีเกิดขนึจากจินตนาการภายในของข้าพเจ้า อนัเป็นผลมาจากแรงกระตุ้นของสภาวะกาล

ตา่ง ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเกิดขนึเพียงชวัขณะหนึงแล้วทบัซ้อนคู่ขนานกับพืนทีว่างและ

เวลา ในความเป็นจริงสิงทีปรากฏอาจไร้ซึงขอบเขตและไม่ได้ตงัอยู่บนพืนฐานของความเป็นจริง 

โดยข้าพเจ้าจะนําสภาวะภายในดงักลา่ว ออกมานําเสนอเป็นกายภาพในรูปแบบของศิลปะจดัวาง

แบบสมุอดัเข้าพืนทีเพือสร้างปรากฏการณ์ โดยทีจะเน้นการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสือกับวสัดุ

ในลักษณะต่าง ๆ และนําเสนอประเด็นในเชิงวิพากษ์และย้อนแย้งต่อบริบทต่าง ๆ ในโลกแห่ง

ความเป็นจริง เสมือนเป็นการตรวจสอบและตงัคําถามในความตระหนักรู้เพือเป็นการเปิดโอกาส

หรือหาความเป็นไปได้ทางสนุทรียศาสตร์ในรูปแบบใหม ่

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. ต้องการพยายามทําให้เกิดความพลิกผนัและย้อนแย้งของประสบการณ์ความเข้าใจทีผู้ชมมี

ตอ่บริบทแห่งความเป็นจริง  

2. เพือตรวจสอบปฏิกิริยาการรับรู้และหาความเป็นไปได้ในการนําเสนอประสบการณ์และ

สนุทรียะในรูปแบบใหม ่

3. ตงัสมมตุฐิานตอ่ความตระหนกัรู้ในเบืองลกึของจิต  
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แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 

การทีมนุษย์จินตนาการถึงพืนทีอืน ๆ นอกเหนือสภาวะกาลแห่งความเป็นจริงอัน

ประจกัษ์ ซึงอาจจะเกิดขนึเพียงชวัขณะและอาจไร้ซึงขอบเขตและสํานึกแห่งความเป็นจริง นันเป็น

สิงทีสะท้อนให้เห็นถึงปัจเจกความต้องการของมนษุย์ทีจะหลดุพ้นหรือตงัคําถามกับกรอบเงือนไข

ต่าง ๆ ของความจริงในชีวิต โดยการนํามาซึงประสบการณ์ทีแตกต่างแม้เพียงชัวขณะหนึงของ

สํานึก อาจเป็นช่องทางทีมนษุย์จะมีอิสระในการตรวจสอบบางสิง ทังในสภาวะอนัเป็นนามธรรม

และเป็นรูปธรรมโดยไร้ซึงกรอบหรือเงือนไขใดจํากดั 

 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

1. ขอบเขตทางด้านเนือหา ศกึษาเกียวกบัสภาวะของจิตไร้สํานึกของมนษุย์ รวมทงัสํารวจการ 

รับรู้และปฏิกิริยาทีมีตอ่สภาวะดงักลา่วเพือทําความใจในประเดน็ศกึษา 

2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ มีลกัษณะเป็นชดุผลงาน ทีอยูภ่ายใต้ขอบเขตและเนือหาของ

โครงการ โดยมีกรณีศกึษาในประเดน็ทีหลากหลาย และนําเสนอด้วยกระบวนการของ ศิลปะ

จดัวาง (Installation Art) 

 

ระยะเวลาทีใช้ในการสร้างสรรค์ 

2 ภาคการศกึษาในระหวา่งภาคการศกึษาที 1-2 ปีการศกึษา 2559 

 

ขันตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 

1. ศกึษาและเก็บข้อมลูในประเดน็ศกึษาทีต้องการนําเสนอในผลงานชดุนนัด้วยวิธีการที 

หลากหลาย อาทิ บนัทึกวิดีโอ ถ่ายภาพ รวมถึงการจดบนัทึก 

2. วิเคราะห์และคดักรองข้อมลูจาการสํารวจ 

3. ศกึษาข้อมลูเฉพาะของพืนที ในการนําเสนอผลงาน 

4. สํารวจวสัดทีุความเชือมโยงกบัข้อมลูสํารวจ พร้อมทงัทําการออกแบบและทดลองวสัดดุ้วย

กระบวนการตา่ง ๆ 
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5. สรุปผลการคดักรองข้อมลูในสว่นตา่งๆ พร้อมออกแบบและเขียนแผนผงัการติดตงัผลงาน                   

ทงัแบบสองมิติและสามมิต ิ

6. ติดตงัผลงานในพืนทีจริง พร้อมบนัทึกข้อมลูการตดิตงัและสร้างสรรค์ผลงาน 

7. นําเสนอผลงานในการสอบประเมินศิลปะนิพนธ์ 

8. เผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ 

  

แหล่งข้อมูลทีนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. ข้อมลูจากการศกึษาค้นคว้า 

 1.1 เอกสารทางวิชาการหนงัสือด้านศิลปกรรม 

  1.1.1 ศิลปะกบัสภาวะสมยัใหม ่ความขดัแย้งและความลกัลนั โดย ธเนศ  

  วงศ์ยานนาวา 

  1.1.2 บทความวา่ด้วยทศันียภาพของศิลปะร่วมสมยั โดย ธนาวิ โชติประดษิฐ์ 

  1.1.3 การวิจารณ์ทศันศิลป์ ข้อคิดของนกัวิชาการไทย โดย จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ

  และสายณัห์ แดงกลม บรรณาธิการ 

  1.1.4 ประเดน็ทศันศิลป์ โดย อารยา ราษฎร์จําเริญสขุ 

  1.1.5 บทความ สือ ความหมาย มิติทางประวตัศิาสตร์ และการปรับเปลียนทาง

  สงัคม โดย ทศันยั เศษฐเสรี 

  1.1.6 บทความ สือใหม ่สือกลาง และสือสาร โดย กฤตยิา กาวีวงศ ์

  1.1.7 บทบรรยายเนือหาเรือง Installation Art  โดย สมพร รอดบญุ 

 1.2 เอกสารทางวิชาการหนงัสือด้านปรัชญา 

  1.2.1 About Looking โดย John Berger 

  1.2.2 อา่นวิพากษ์ มิเชล ฟโูกต์ โดย ธงชยั วินิจจะกลู, ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 

  อรรถสิทธิ  สิทธิดํารง, สามชาย ศรีสนัต,์ จฬุารัต ผดงุชีวิต, สลิสา ยกุตะนนัทน์ 

  1.2.3 ศาสตร์ อศาสตร์ เข้ามานอก ออกไปข้างใน โดย จนัทนี เจริญศรี 

2. ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 

 2.1 อินเทอร์เนต (Internet) 
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3. สถานทีเกบ็ข้อมลู 

 3.1 สํานกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 3.2 สตดูิโอ (Studio) 

4.อปุกรณ์ทีใช้ในการทําศิลปนิพนธ์ 

 4.1 กล้องดิจิตอล 

 4.2 คอมพิวเตอร์ 

 4.3 โปรแกรมตดัตอ่วิดีโอ พรีเมียโปร ซีซี 

 4.4 โปรแกรมตดัตอ่เสียง อาฟเตอร์ เอฟเฟค 

 4.5 โทรทศัน์ แอล ซี ด ี

 4.6 วสัดสํุาเร็จตา่ง ๆ ตามสมควร 

 4.7 ลําโพงเครืองเสียงพร้อมอปุกรณ์ตอ่พ่วง 

 4.8 โปรเจคเตอร์ฉายภาพ 

 4.9 อปุกรณ์เขียนแบบ 
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บทที 2 

ข้อมูลทีเกียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

แนวความคดิและทีมาของแรงบันดาลใจ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากหลายส่วน โดยเริมจาก

ข้าพเ จ้านัน ใ ช้ ชี วิตอยู่ ใ นครอบครัว ที มีความเ ป็ นอนุ รักษ์ นิย มค่อนข้างสูง  จึ ง มีกรอบ                              

ธรรมเนียมปฏิบตัิตา่ง ๆ  ในครอบครัวทีมีความเคร่งครัดเป็นอย่างมาก ซึงทําให้ข้าพเจ้าเกิดประเดน็

คําถามมากมายเกียวกบัสภาวะความเชืองเชือของตนเอง ต่อสภาพการณ์ทีเป็นอยู่ อนัเป็นปัจจัย 

ทีทําให้ตวัข้าพเจ้านนัเกิดความรู้สกึเหนือยหน่าย โดยเฉพาะกับการทีต้องจมอยู่กับวงจรอนัจําเจ

ของภาระหน้าทีตา่ง ๆ ในชีวิตประจําวนั จากประเด็นนีทําให้ข้าพเจ้าเล็งเห็นเจตนาบางประการ            

ทีอาจเป็นหนึงในแรงจูงใจให้มนุษย์มีความคิดริเริมในการสร้างไซเบอร์สเปซ (cyberspace)                       

ทีเป็นเสมือนอีกพืนทีหนึงบนโลกทีไร้ขอบเขต โดยยงัคงเป็นสงัคมทีมีความหลากหลาย แตส่ามารถ

เข้าถึงได้ง่ายขนึ รวมทงัทกุคนยงัสามารถออกแบบพืนทีและตวัตนได้อย่างอิสระ ประการนีทําให้

ข้าพเจ้าหยิบยกขนึมาเป็นประเดน็ศกึษาในผลงานศิลปนิพนธ์ ทีกลา่วถึงการเกิดขนึซึงพืนทีภายใน

จากกระบวนการทางจิตอันเป็นนามธรรมของมนุษย์ ซึงสาระของประเด็นศึกษานีข้าพเจ้า                     

มีทศันะวา่คงเป็นการกระตุ้นให้มนษุย์ได้หวนกลบัมาวิเคราะห์และตรวจสอบ ซึงความตระหนักรู้ 

(Self - conscious) ของตนเองตอ่สภาวะดงักลา่ว 

 

อทิธิพลจากการศึกษาสภาวะจติในแง่ของวทิยาศาสตร์และศาสนาพุทธ 

 ในยุคสมัยแห่งความศิ วิไลซ์ของสังคมไทย ทีทุกสิงรอบตัวล้วนเคลือนทีและ

เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะแห่งระบบเศรษฐกิจทนุนิยม บีบคนัให้ทกุคนตืนตวัและแข็งขนักับ

การดํารงชีวิตประจําวนัอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ทําให้ผู้คนในสงัคมยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะ

ของความเครียดและความกดดนัทกุคนล้วนถกูโอบล้อมด้วยกลไกลทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่าง

แนบเนียน ด้วยภาวะของยคุสมยัปัจจบุนันีศาสนาพุทธเองก็หนีไม่พ้นกลไกลดงักล่าวด้วยเช่นกัน 

ซึงอาจจะทําให้ความเลือมใสศรัทธาของผู้คนในสงัคมนนัเสือมถอยลงบ้างเป็นธรรมดา แต่สิงหนึง
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ทียงัคงยึดถือปฏิบตัิและปรับใช้ในทกุยคุทกุสมยั คือ เรืองของปรัชญาคําสอนตา่ง ๆ ทียงัคงถือเป็น

หลกัยึดเหนียวจิตใจและพึงปฏิบตัิของพทุธศาสนิกชน โดยตวัข้าพเจ้าเองนันก็ถูกหล่อหลอมด้วย

หลกัปฏิบตัิตา่ง ๆ จากครอบครัว  

 โดยในศิลปนิพนธ์ชุด “ณ ขณะหนึงในมิติแห่งจิต” ทีข้าพเจ้าศึกษาในเรืองของการ

เกิดขนึของสภาวะจิตหรือจินตภาพภายในอนัเป็นนามธรรม ซึงถ้ากลา่วถึงคําวา่ จิต โดยอธิบายใน

แง่ของความเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทีอาศยัการรวบรวมข้อมลู อย่างมีแบบแผนและควบคมุ

ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล กลับกันในแง่ของพุทธศาสนานันให้ทัศนะถึงคําว่า                         

จิตวิญญาณ และ มโน มีความหมายลกัษณะเดียวกนัในเชิงสภาวะ ดงัพทุธพจน์ขององค์สมัมาสมั

พทุธเจ้าทีกล่าวไว้ว่า “ดกู่อนภิกษุทังหลาย ก็แลธรรมชาติใดเรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณ

บ้าง ธรรมชาติ นนั ขณะทีจิตดวงเก่ากําลงัดบัไป ดวงใหมกํ่าลงัจะขนึ เป็นอย่างนีเรือยไปตลอดวนั 

ตลอดคืน” 1 หากวิเคราะห์ถึงหลกัคิดดงัทีกล่าวมาของ ทังสองศาสาตร์นันมีความเป็นคู่ขนานใน

ลกัษณะทีตา่งกนัและคล้ายคลงึกนัในหลาย ๆ แง่มมุ 

 ในภาคของความเป็นวิทยาศาสตร์ ดงัทีกลา่วมาข้างต้นนนั มีผู้ทีศกึษาเกียวกบัศาสตร์

ของสภาวะจิต หรือ ศาสตร์แห่งพฤติกรรมมนษุย์ โดยพฤติกรรมศาสตร์นนัแบ่งออกได้เป็นสองส่วน

หลกัคือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behevior) อนัหมายถึงพฤติกรรมอันชัดเจนและเปิดเผย 

สามารถสังเกตได้โดยไม่ ต้องอาศยัสิงใดช่วยในการวิเคราะห์ ส่วน พฤติกรรมภายใน (Covert 

Behevior) หมายถึง พฤติกรรมทีซ่อนอยู่ภายใน ซึงผู้ อืนไมส่ามารถสงัเกตได้ เว้นแตต่วัเราเอง โดย

ทงัสองสว่นสอดประสานและสนบัสนนุซึงกันและกัน สภาวะภายในเป็นกลไกลกําหนดซึงสภาวะ

ภายนอก โดยทงัหมดถกูเรียกวา่ การศกึษาพฤติกรรมอนัเป็นกระบวนการทางจิต  

 โดยหากมองย้อนไปถึงรากของการศึกษา เกียวกับเรืองของ สภาวะจิตของมนุษย์                                  

มนัเริมมีเค้าลางมาตงัแต่สมยักรีกโบราณ โดยนักปรัชญาเมธีหลายต่อหลายคน แต่ยังไม่ชัดเจน

เสียทีเดียว จนกระทังในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที 16 - 17 นักปรัชญาชาวองักฤษอย่าง จอห์น  ลอค 

(John Locke) ซึงเป็นผู้ ริเริมในศาสตร์จิตวิทยาแผนใหม่และให้นิยามทีน่าสนใจไว้ว่า มนุษย์มี

ร่างกายกบัจิตใจอยู่ภายในและจิตทําหน้าทีเป็นกลไกควบคมุสิงตา่ง ๆ ของร่างกายอย่างมีนยัยะ  2  
                                                             

1 ภาณวุงัโส, เกินกว่าฟรอยด์จะจนิตนาการ, พิมพ์ครังที 1 (กรุงเทพฯ : มาย แบ็งค็อค, 2547), 

32. 
2 ภาณวุงัโส, เกินกว่าฟรอยด์จะจนิตนาการ, พิมพ์ครังที 1 (กรุงเทพฯ : มาย แบ็งค็อค, 2547), 

13. 
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ซึงแนวคิดของล๊อค ถือเป็นการต่อต้านแนวคิด เกียวกับเรืองของวิญญาณ ว่าเลือนลอยและไม่

น่าสนใจพอ จนมาถึงยุคปัจจุบันการศึกษาเรืองสภาวะของจิต เริมแยกตวัออกจากรูปแบบของ

ความเป็นปรัชญาจนเข้าสูค่วามเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเตม็ตวั  

 กลุ่มนักจิตวิทยาสายพฤติกรรมนิยม จอนห์ บี วัตสัน (John B. Watson) และ                  

คาร์ล อาร์ โรเจอร์ (Carl R. Rogers) แสดงแนวคิด ทีเห็นถึงหลกัความเป็นเหตแุละผลทีชัดเจน ซึง

ทังสองกล่าวในทํานองทีบอกถึง การจะศึกษาสภาวะใดก็ตามของมนุษย์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

จําเป็นต้องสืบค้นอย่างมีขนัมีตอน เช่น ถ้าต้องการศกึษาสภาวะจิต ของผู้ใดจําเป็นต้องศึกษาและ

สงัเกตพฤติกรรมของผู้นนัอย่างถีถ้วน รวมถึงอีกแนวคิดอืน ๆ ทีถกูแบ่งย่อยออกเป็นแนวทางตา่ง ๆ 

ตามความสนใจ  อาทิ กลุ่มโครงสร้างนิยม หรือ กลุ่มจิตวิเคราะห์ ของนักคิดทีมีชือเสียงอย่าง               

ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Freud) จิตแพทย์ชาวออสเตรีย ซึงมีวิธีการศึกษาทีเน้นการสงัเกตพฤติกรรม                    

และการสืบประวตัิ ให้ระบายออกอย่างเสรี 3 เป็นต้น ทงันีทศันะของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ ยังคง

ถูกพัฒนาอย่างต่อเนืองมาจนถึงปัจจุบัน แต่ทว่าการพัฒนาศาสตร์แห่งการศึกษาสภาวะจิตใน

ปัจจบุนักลบัมีหลายสว่นทีสอดคล้องกบัหลกัพทุธจิตวิทยา อย่างน่าสนใจ 

 

 

ภาพที 1 หนงัสือ Aristotle on the Soul. Prava Naturalia. On Breath 

ทีมา : เข้าถึงเมือ 8 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จากhttps://www.loebclassics.com/view/ 

LCL288/ 1957/volume.xml 

 

                                                             
 3 ภาณวุงัโส, เกินกว่าฟรอยด์จะจนิตนาการ, พิมพ์ครังท ี1 (กรุงเทพฯ : มาย แบ็งค็อค, 2547), 

23. 
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ภาพที 2 จอห์น ลอค (John Locke) นกัปราชญ์ชาวองักฤษ 

ทีมา : เข้าถึงเมือ 8 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://grandespersonajesdelahumanidad 

.wikispaces.com 

 

 

ภาพที 3 จอห์น บี วตัสนั (John B. Watson) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั 

ทีมา : เข้าถึงเมือ 9 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.dealwithautism.com 
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ภาพที 4 คาร์ล อาร์ โรเจอร์ส (Carl R. Rogers) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั 

ทีมา : เข้าถึงมือ 9 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.dealwithautism.com 

 

 

ภาพที 5 อลัเฟรต แอดเลอร์  (Alfred Adler) นกัจิตวิทยากลุม่จิตวิเคราะห์ 

ทีมา : เข้าถึงเมือ 9 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.awaken.com/2013/07/alfred-

adler/ 
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ภาพที 6 แมกซ์ เวอร์ไธเมอร์  (Max Wertheimer) นกัจิตวิทยากลุม่เกสตลัท์ 

ทีมา : เข้าถึงเมือ 9 มกรา 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.awaken.com/2013/07/alfred-adler/ 

โดยหากขยายความถึงหลกัแนวคิดเกียวกับ สภาวะจิต ตามวิธีคิดแบบศาสนาพุทธ 

นันค่อนข้างมีลกัษณะทีเป็นปรัชญาหลกัคําสอน ผนวกกับหลักของความเป็นเหตแุละผลแบบ

วิทยาศาสตร์ซึงสว่นมากจะสอดแทรกและผสมผสานเข้ากบัวิถีชีวิตและสงัคมไทย อย่างแนบเนียน

จนกลายเป็น  คติความเชือและหลกัปฏิบตัิทียึดถือและสืบตอ่กนัมาของคนในสงัคม ซึงแก่นสาระ

ของการศกึษาจิตวิทยาเชิงพุทธ คือ การวิเคราะห์ธรรมชาติของ จิต ว่าคืออะไรและอย่างไร ทังนี

วิธีการศกึษานนัไมไ่ด้มีแบบแผนทีชดัเจน ขนึอยู่กบัตวับคุคล โดยวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั

ของการศึกษาจิตวิทยาเชิงพุทธ คือ การปราศจากซึงความทุกข์และเข้าถึงความสงบสขุอย่าง

สมบรูณ์ และต้องเป็นการศกึษาทีสามารถยกระดบัสภาวะจิตใจของผู้ศึกษาให้บริสทุธิ  โดยอาศยั

หลกัของพุทธธรรมเป็นทีตงั เพือบรรล ุซึงอาจจะมีสาระทีแตกต่างจากการศึกษาจิตวิทยาแบบ

วิทยาศาสตร์ตะวนัตกโดยสินเชิง และเป้าหมายดงักลา่วอาจจะดเูป็นสิงสงูสดุสําหรับกระบวนการ

ศกึษาทางศาสนาพทุธโดยจากกรณีศกึษาทงัสองสว่นนี ทําให้ข้าพเจ้าสามารถมองภาพได้กว้างขนึ

ทงัใน สว่นของวิธีคิด รวมถึงจดุเชือมโยง ตา่ง ๆ ในประเดน็ศกึษาของข้าพเจ้า ทังนีถ้าพิจารณาให้

รอบด้านจะพบวา่ ไมว่า่จะเป็นวิธีการศกึษาในรูปแบบใดก็ตาม ก็ไมส่ามารถหาคําตอบทีสงูสดุต่อ

ประเดน็ศึกษาดงักล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตามแต่ วิธีการศึกษาทังสองรูปแบบ ก็เป็นประโยชน์และ
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เพียงพอทีจะสามารถเป็นช่องทางชีนําและปักหมดุในการเลือกศกึษาเรืองดงักลา่วได้ดีขึน และจับ

จดุความต้องการรวมถึงทีมาทีไปของวิธีคิดในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างพอเหมาะและมีแบบ

แผนตอ่ไป 

 

อทิธิพลทางด้านศิลปกรรม 

ในปัจจบุนัโลกของศิลปะ มีความหลากลายและเปิดกว้าง ตามสภาวะของสงัคมในยคุ

ทีถกูเรียกวา่ สงัคมร่วมสมยั ยคุทีศิลปะนนัได้เข้าไปมีบทบาท “ร่วม” กบัสาขาหรือศาสตร์ตา่ง ๆ ใน

หลายลกัษณะ ซึงทําให้ดเูหมือนวา่ขอบเขตระหวา่งศิลปะกบัสงัคมนนัเบาบางลง อนัเป็นทีมาของ

แนวความคิดในเรืองของความเป็น สหวิทยาการ แต่ในขณะเดียวกันเราไม่อาจละเลยความเป็น

จริงทีวา่ทกุสิงล้วนมีขอบเขตหรือกรอบความคิดเฉพาะทางของตนเอง ซึงการกล่าวถึงการร่วมกัน

หรือ การข้ามศาสตร์ ในกรณีตา่ง ๆ จึงเป็นเพียงแคเ่ปลือกเท่านนั และความเป็นจริงอีกประการคือ

ศาสตร์ทกุศาสตร์ล้วนมุง่เน้นซึงความเป็นปัจเจกเฉพาะตน ฉะนันการทีจะทําให้ ละทิงซึงมมุมอง

เฉพาะทาง จึงเป็นสิงทีทําได้ยากเช่นกนั  

นํามาซึงคําถามมากมาย ถึงลักษณะของคําจํากัดความทีดูคลุมเครือของรูปแบบ

ความเป็นศิลปะในปัจจบุนั ดงัทีกลา่วไปข้างต้นวา่ศิลปะนนัได้เข้าไปผกูโยงกบัสิงตา่ง ๆ ในกลไกล

ของสงัคมอย่างแนบเนียน อาทิ การเกิดขนึของสืออืน ๆ ทีหลากหลายนอกเหนือจากสือประเพณีที

เรารู้จกัคุ้นชินกนั เช่น เนท อาร์ท (Net Art) กริดด์ อาร์ท (Grid Art) แฮคติวิซึม อาร์ท (Hactivism) 

ทีหมายถึงการแฮกเข้าไปในเวบ็ไซต์หรือฐานข้อมลูในโลกไซเบอร์เพือสร้างบางสิงบางอย่างขึนมา

ใหม ่4 ทําให้สือดงัทีกลา่วมาข้างต้นถกูยกตวัอย่างขนึมา ในขอบเขตของความเป็น “สือสมยัใหม่” 

ทีเริมมีบทบาทและเป็นทีแพร่หลายมากขึนในหมู่ของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบของ

มีเดียอาร์ท และยิงโดยเฉพาะกลุม่ของนกัศกึษาศิลปะเลือดใหม ่ทีเริมหนัมาให้ความสนใจมากขึน

เพราะปัจจบุนัมีช่องทางทีจะสามารถศกึษาและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกบัตวัข้าพเจ้าที

เริมสนใจและศกึษาเรืองเกียวกบัการทํางานสอดประสานกนัระหวา่งศาสตร์หลาย ๆ ประเภทและ

ปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหวา่ง ผลงาน ผู้ชมและพืนที  

                                                             
4 โครงการจัดตงัภาควิชาสอืผสม, “คํากล่าวเปิด” ใน สะบัด รัด ฟัด เหวียง การศึกษาสือ

ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในบริบทของสังคมร่วมสมัย, เตยงาม คปุตะบตุร, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศิลปากร

,2557), 13. 
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สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ 

 สนิทศัน์ ประดิษฐ์ทศันีย์ ศิลปินหญิงเลือดใหม ่ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางแบบ

ปฏิสมัพันธ์ (Interactive Installation) จุดเด่นของผลงานศิลปินคือลกัษณะของการออกแบบ

โครงสร้างของผลงาน ทีมีระเบียบแบบแผนของการก่อร่างผลงานในสว่นตา่งๆทีน่าสนใจ อาจเนือง

ด้วยภมิูหลงัเดิม ของศิลปินนนัมีพืนฐานการศกึษาเกียวกบัการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 ผลงานชุด “เขามอ” (Mythical Escapism) โดยรูปลักษณ์ของผลงานภายนอกมี

ลักษณะเป็นลูกบาศก์และพืนผิวเป็นกระจกเงาเรียงก่อรูปคล้ายกับเจดีย์ ซึงถ้ามองเผิน  ๆ             

จะดเูหมือนวา่เป็นผลงานประติมากรรม แตผู่้ชมสามารถเดินเข้าไปมีสว่นร่วมซึงภายในของรูปทรง

มีดินสีเข้มโรยทบัไว้อยู่ภายในประกอบกบัมีแผ่นกระจกขนาดเล็กสอดแทรกอยู่ร่วมกัน ซึงจุดเด่น

ของผลงานศิลปิน คือ ลกัษณะของความสัมพันธ์ของ วสัดุ สัญลักษณ์และการออกแบบพืนที                 

ซึงภายหลังผลงานของศิลปินถูกย้ายไปติดตังถาวรในพืนทีสาธารณะท่ามกลางบรรยากาศ

ธรรมชาติ โดยสาระสําคญัทีศิลปินต้องการสือสารคือ การพดูถึงเรืองความมีอยู่และไมมี่อยู่ ของสิง

ตา่ง ๆ รอบตวั ควบคู่กับแก่นของพุทธศาสนา ราวกับเป็นการตงัคําถามถึงความหมายอนัลึกซึง

ของชีวิต  

 

 

ภาพที 7 สนิทศัน์ ประดษิฐ์ทศันีย์, เขามอ (Mythical Escapism), 2013  

ทีมา : เข้าถึงเมือ 13 กมุภาพนัธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.wurkon.com/full/researchs/ 

sanitas-studio2/ 
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ภาพที 8 สนิทศัน์ ประดษิฐ์ทศันีย์, เขามอ(Mythical Escapism), 2013 

ทีมา : เข้าถึงเมือ 13 กมุภาพนัธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.wurkon.com/full/researchs/ 

sanitas-studio2/ 

 

 

ภาพที 9 สนิทศัน์ ประดษิฐ์ทศันีย์, เขามอ(Mythical Escapism), 2013 

ทีมา : เข้าถึงเมือ 15 กมุภาพนัธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.wurkon.com/full/researchs 

/sanitas-studio2/ 
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โซล เลวทิท์ (Sol Lewitt) 

 โซล เลวิทท์ (Sol Lewitt) ศิลปินหัวก้าวหน้าชาวอเมริกัน เจ้าของวลีทีว่า “ความคิด

สามารถเป็นผลงานศิลปะได้ พวกมนัอยู่ในห่วงโซ่ของพฒันาการซึงในท้ายทีสดุจะบรรลถุึงรูปแบบ

บางอย่างและความคิดทังหมดนันไม่จําเป็นต้องถูกทําขึนให้เห็นเป็นจริงทางกายภาพ” ในช่วง

คริสต์ศกัราชที 1974 ศิลปินได้สร้างผลงานชดุสําคญัมากทีสดุชดุหนึง คือผลงานประติมากรรมเส้น

โครงสร้างลกูบาศก์จํานวน 122 ชิน โดยนําเสนอร่วมกับแผนภมิูและภาพโดยศิลปินเลือกใช้ทรง

พืนฐานอย่างเลขาคณิต มาวิเคราะห์และถอดชินสว่นตา่ง ๆ ศิลปินได้เลือกทีจะละทิง องค์ความรู้

เชิงองค์ประกอบศิลป์ต่าง ๆ และ เ ลือกทีจะเคารพเพียงโครงสร้างทางความคิดเท่านัน                         

ราวกับ “ความคิดเป็นเครืองจักรทีผลิตสร้างศิลปะ” ซึงกล่าวคือถ้ามีแบบแผนความคิดทีชัดเจน

และแขง็แรง มนัจะทํางานด้วยตนเองด้วยความคิดนนั ๆ 5 

 

 

ภาพที 10 Sol Lewitt, All Variations of Incomplete Open Cubes, 1974 

ทีมา : เข้าถึงเมือ 19 มกราคม 2560 เข้าถึงได้จาก http:// www.sattchigallery.com/aipe 

/sol_lewitt.htm 

                                                             
5รศ.ธเนศ อ่าวสนิธุ์ศิริ, Conceptual Art, เข้าถงึเมือ 19 มกราคม  2560, เข้าถงึได้จาก 

https://m.facebook.com/people/นําอ้อย-อ่าวสนิธุ์ศิริ/100000893207798 
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ภาพที 11 Sol Lewitt, All Variations of Incomplete Open Cubes, 1974 

ทีมา : เข้าถึงเมือ 19 มกราคม 2560 เข้าถึงได้จาก http:// www.sattchigallery.com/aipe 

/sol_lewitt.htm 
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จากการกล่าวยกตัวอย่างถึงศิลปินทังสองท่าน ซึงมีอิทธิพลทีมีต่อการสร้างสรรค์                  

ทีสําคญัเป็นอย่างยิงแดข้่าพเจ้า อย่าง สนิทศัน์ ศิลปินสาวเลือดใหม่แห่งวงการศิลปะร่วมสมยัคน

หนึงของไทย คือเรืองของการให้ความสําคญัในเรืองของการออกแบบโครงสร้างเชิงความสมัพันธ์

และปฏิสมัพันธ์ ซึงเป็นส่วนสําคญัมากสําหรับการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนีของข้าพเจ้า ส่วน

ศิลปินชาวอเมริกนัอย่าง โซล เลวิทท์ สิงทีเป็นอิทธิพลโดยตรงกบัการทํางานศิลปะของข้าพเจ้ามา

โดยตลอดคือเรืองของการให้ ความสําคญักับความแข็งแรงของแนวความคิดและตรรรกะในการ

ผลิตผลงานศิลปะซึงเป็นสิงทีสําคญัทีสดุอย่างหนึงสําหรับผู้สร้างสรรค์ 
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บทที 3 

 

กระบวนการและขันตอนการสร้างสรรค์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านันมีลกัษณะ ของการศึกษาทดลองทีหลากหลาย

และไม่ตายตัวเพราะข้าพเจ้ามีคติในการสร้างสรรค์ผลงานทุกชิน คือการทีข้าพเจ้าจะให้

ความสําคญักบัประสบการณ์ตา่ง ๆ ทีจะได้รับจากการทํางาน ทังในเชิงของการคิดวิเคราะห์และ

ลงมือปฏิบตัิ มากกวา่ทีจะให้นําหนกักบัผลของการประเมินทางการศึกษา โดยผลงานศิลปนิพนธ์

ชุดนีข้าพเจ้าเป็นการนําเสนอเกียวกับ สภาวะของพืนภายในทีเกิดขึน ณ ขณะหนึงแห่งจิตของ

ข้าพเจ้า โดยมีเนือหาเป็นประเดน็ ๆ ต่างอนัหลากหลาย โดยกล่าวถึงในเชิงวิพากษ์หรือย้อนแย้ง

ตอ่บริบทตา่ง ๆ แห่งความเป็นจริง และนําเสนอด้วยรูปแบบของศิลปะจดัวาง (Installation Art) 

 

ขันตอนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

แบ่งออกเป็น 4 ขนัตอนหลกัดงันี 

 1.ขั นัตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1.1 การรวบรวมข้อมลูเชิงเนือหา 

  1.1.1 ข้าพเจ้าเริมศกึษาข้อมลูจากประสบการณ์ตรงและสํารวจถึงความสนใจของ

ตนเองต่อสิงรอบข้างโดยคดักรองแง่มุมต่างๆเพือสํารวจ และนํามาเป็นประเด็น

ศกึษา 

   1.1.2 เริมศกึษาข้อมลูเชิงเอกสารอ้างอิง ทังใน ด้านสงัคมวิทยา ด้านปรัชญา ด้าน

ศิลปกรรม รวมถึงบทความวิจารณ์ตา่ง ๆ 

   1.1.3 เริมสํารวจข้อมูลเพิมเติมในเชิงภาคสนาม โดยการเข้าชมนิทรรศการ

ศิลปกรรมตา่งทีจดัขนึในช่วงเวลานนัๆ ทงัในแกลเลอรีบนพืนทีกระแสหลกัและพืนที

กระแสรอง รวมถึงการบันทึก เทปสัมภาษณ์ศิลปินในนิทรรศการถึงทีมา

แนวความคิดและทศันคติทีมีตอ่การสร้างสรรค์ 
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   1.1.4 นําข้อมลูทังหมดมาจําแนก พร้อมตงัสมมตุิฐานและวิเคราะห์ข้อมลู รวมถึง

คดักรองส่วนต่าง ๆ ทีสําคญั จากนันจึงทําการสรุป เพือกําหนดวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายของการสร้างสรรค์ชินงาน 

  1.2 การรวบรวมข้อมลูเชิงรูปแบบ 

   1.2.1 จากรูปแบบผลงานของข้าพเจ้าเป็น รูปแบบของศิลปะจดัวาง  

   (Installation  Art ) จึงเริมต้นด้วยการศึกษาพืนทีจริงในการสร้างผลงาน เพือ

   วิเคราะห์สว่นตา่ง ๆ อย่างละเอียด และนํามาหาความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในกระบวน 

   การสร้างผลงาน เนืองด้วยสว่นทีสําคญัทีสดุของ การสร้างสรรค ์ผลงาน ในรูปแบบ

   ของศิลปะจดัวาง คือการให้ความสําคญักบัการใช้พืนทีอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ 

   เพราะพืนทีนนัไมไ่ด้เป็นเพียงแคส่ว่นรองรับหรือจดัแสดงผลงานทีเสร็จสมบูรณ์แล้ว

   เท่านนั แตก่ลบัถือเป็นส่วนหนึงของผลงาน เพราะอีกนัยหนึงของพืนที นันพ่วงไป

   ด้วยบริบทของสงัคมวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ การเมือง ฯ จึงเกิดความสมัพันธ์เชิง

   ลกัษณะเฉพาะ (Circulation) ระหวา่งพืนทีและผลงาน 

 

 
 

ภาพที 12 ภาพพืนทีจริงในการติดตงัผลงาน 

 

 
 

ภาพที 13 ภาพพืนทีจริงในการติดตงัผลงาน 
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 1.2.2 เริมสํารวจวสัดตุา่ง ๆ ในการสร้างสรรค์ รวมถงึวิเคราะห์ตวัวสัด ุเพื ิ อหาความ 

 เชือมโยงกบัสว่นตา่ง ๆ ของผลงาน 

 2. ขั นัตอนการสร้างภาพร่างของผลงาน 

  2.1 ข้าพเจ้าเริมจาก การร่างแบบคร่าว ๆ ลงในสมดุสเกต็ช์ พร้อมกบัจดรายการของวสัดุ

 ทีสนใจและลายละเอียดสว่นตา่ง ๆ ในผลงานเพือคํานวณหาความเป็นไปได้ตา่ง ๆ ใน

 การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 
 

ภาพที 14 ภาพร่างผลงาน 

 

 
 

ภาพที 15 ภาพร่างผลงาน 
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  2.2 สรุปสว่นตา่งๆ จากภาพร่างคร่าวๆ ทงัในส่วนของ การออกแบบพืนที การเลือกวสัดุ

 รวมถึง การออกแบบติดตงั และ สรุปรวบยอดในสว่นของคา่ใช้จ่ายตา่งๆในผลงาน 

  2.3 เริมต้นการเขียนแบบจริง ทังแบบสองมิติ บนกระดาษ และ สามมิติลงใน

 คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม สเกตอพั ทรีดี (sketch up 3D) 

 

 
 

ภาพที 16 ภาพเขียนแบบผลงาน 

 

 
 

ภาพที 17 ภาพเขียนแบบผลงาน 
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ภาพที 18 ภาพเขียนแบบผลงาน 

 

 
 

ภาพที 19 ภาพเขียนแบบผลงาน 
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ภาพที 20 ภาพการออกแบบผลงานด้วยโปรแกรม Sketch Up 3D 

 

 
 

ภาพที 21 ภาพการออกแบบผลงานด้วยโปรแกรม Sketch Up 3D 
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 3. ขนัตอนการประกอบสร้างผลงานจริง 

  3.1 เริมต้นจากการวางโครงสร้างของการติดตงั ทงัหมด โดยกําหนดจดุติดตงั ระยะ

 สดัสว่น เพือความแมน่ยําและรวดเร็วในการทํางาน 

 

 
 

ภาพที 22 ภาพตรวจวดัและกําหนดแผนในการตดิตงัผลงาน 

 

 
 

ภาพที 23 ภาพตรวจวดัและกําหนดแผนในการติดตงัผลงาน 
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  3.2 นําวสัดโุครงสร้างหลกั มาประกอบสร้างเข้ากบัพืนที 

 

 
 

ภาพที 24 ภาพการประกอบโครงสร้างผลงาน 

 

  3.3 จากนนัจึงเริมนําสว่นของ วสัดหุน่วยย่อย เข้ามากินระวางในพืนที 

 

 
 

ภาพที 25 ภาพการประกอบโครงสร้างผลงาน 
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ภาพที 26 ภาพการประกอบโครงสร้างผลงาน 

 

 
 

ภาพที 27 ภาพการประกอบโครงสร้างผลงาน 
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  3.4 ขนัตอนสดุท้ายคือการติดตงั อปุกรณ์ไฟและอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงทดสอบการ

 แสดงผลของสว่นตา่งๆเพือเป็นตรวจทานครังสดุท้ายก่อนประเมินผลงานจริง 

 

 
 

ภาพที 28 ภาพการทดลองผลงานขนัสดุท้าย 

 

 
 

ภาพที 29 ภาพการทดลองผลงานขนัสดุท้าย  
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 4. ขนัตอนการวิเคราะห์และสรุปผล  

  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด “ณ ขณะหนึงในมิติแห่งจิต” ข้าพเจ้ามีทัศนะ

 วา่การทีข้าพเจ้าได้มีโอกาสแสดงออกในลกัษณะทีแตกออกจากความเป็น จิตรกรรมดงัเดิมด้วย

 เครืองมือและกระบวนการทางศิลปะทีหลากหลาย ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าผลงานของข้าพเจ้าได้

 โต้ตอบและสือสารกบัคนดไูด้กว้างขึน ก็เพราะโดยส่วนตวัข้าพเจ้ามีทัศนะว่าศิลปินไม่ควรยึด

 ติดกับเครืองมือและรูปแบบของการสร้างสรรค์เพราะมนัจะเป็นเสมือนการสร้างกรอบให้กับ

 ตนเอง ซึงในผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี มีการนําเสนอสนุทรีย์ในรูปแบบของความเป็นสามมิติ               

 ซึงสามารถวิเคราะห์คณุคา่ทางทศัน์ศิลป์ได้ดงัตอ่ไปนี 

  4.1 คณุคา่ทางอารมณ์ความรู้สกึของผู้ชมทีจะได้รับ จากการสร้างบรรยากาศของ

  อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ สีแสงทีเกิดจากหลอดไฟ ประกอบกบัเครืองเสียง ซึงทงันี

  คณุคา่ดงักลา่วทีได้รับจะเกิดขนึแตกตา่งกนัขนึอยู่กบัทศันะด้านตา่ง ๆ ของผู้ชมทีมีตอ่

  ผลงาน  

  4.2 ลกัษณะของการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหวา่งผลงาน กบั ผู้ชม ด้วยกลวิธีตา่ง ๆ                  

  ในกระบวนการสร้างสรรค์ โดยทีจะมีความหลากหลายไมต่ายตวั ขนึอยู่กบัผลงานแตล่ะ

  ชิน ซึงลกัษณะผลงานในรูปแบบนี อาจสามารถกระตุ้นและขยายขอบเขตการรับรู้

  ของผู้ชมทีมีตอ่งานผลงานศิลปะได้มากขนึ  

  4.3 ผลลพัธ์ของคณุคา่ทางศิลปะทีเกิดจากการ ประกอบสร้างร่วมกนัขององค์ความรู้สาม

  สว่น ซึงได้แก่ องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ องคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้

  ทางศิลปะ 
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บทที 4 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงาน 

  

 ก่อนจะมาเป็น ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุด ณ ขณะหนึงในมิติแห่งจิต ได้มีการทดลอง

สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ทังในเชิงกระบวนการและรูปแบบ อาทิ การเริมต้นตงัแต่การสร้าง

ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ โดยเป็นจิตรกรรมนามธรรม (Abstract Painting) ผสมวสัดแุละเริมขยับ

มาเป็นคอมไบน์ เพนติง (Combine Painting) กระทังก้าวข้ามสือโดยใช้การถ่ายภาพและการ

ทดลองวิดีโออาร์ทลองผิดลองถกูจนทําให้ตกผลกึความเข้าใจในตนเองมากขึนและชัดเจนในการ

คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ส่วนต่าง ๆ ในก่อนการสร้างสรรค์  โดยข้าพเจ้าขอแบ่งผลงานออกเป็น                

3 ระยะ คือ ช่วงพฒันาและทดลองกระบวนการก่อนเข้าสู่ศิลปนิพนธ์ ศิลปะนิพนธ์ระยะแรก และ

ช่วงศิลปนิพนธ์ 

 

การสร้างสรรค์พัฒนาและทดลองก่อนช่วงศิลปนิพนธ์ 

 ในช่วงแรกข้าพเจ้ามุง่ประเดน็ไปทีการค้นหา กระบวนการตา่ง ๆ ทงัในเชิงรูปแบบและ

เทคนิค โดยทดลองไปศกึษางานจากศาสตร์อืน ๆ ทงั การออกแบบภายใน ฟิล์มและภาพยนตร์เพือ

ค้นหาสมการทีลงตัวทีสุด สําหรับการนํามาใช้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน                      

ในช่วงศิลปนิพนธ์ โดยช่วงทีทดลองก็ประสบผลสําเร็จบ้างในบางสว่นและล้มเหลวบ้าง แต่จากผล

การทดลองดงักลา่วทําให้ข้าพเจ้าค้นพบความสนใจบางประการคือเรืองของ “กลวิธีในการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์หรืออารมณ์ความรู้สึกบางอย่างให้เกิดกับผู้ชมผ่านบรรยากาศเสมือนจริง ทีมากกว่า

การแรงปะทะในกรอบสองมิต”ิ ซึงความสนใจดงัทีกล่าวมามีความเชือมโยงกับแนวคิดทีข้าพเจ้า

สนใจ ซึงยงัคงเกียวเนืองกับเรืองของสภาวะนามธรรมทีข้าพเจ้าสร้างสรรค์ต่อเนืองมาตงัแต่ช่วง                

ชนัปีที 3 ภาคการศกึษาตอนปลาย ในช่วงทียงัจํากดัตนเองให้ทําเฉพาะรูปแบบจิตรกรรมนามธรรม 

ในหลากหลายรูปแบบ แตค่ราวนีเลือกทีจะนําเสนอ แนวคิดดงักล่าวในรูปของแบบศิลปะจัดวาง 

และนําเสนอในประเด็นเนือหาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายทีอยากจะนําผู้ ชมมาสัมผัสความเป็น
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นามธรรมในรูปแบบของข้าพเจ้า โดยในเบืองต้นถือวา่พฒันาได้มากขึนและมีแนวโน้มทีจะพัฒนา

ได้ตอ่เนืองเมือเข้าสูศ่ิลปนิพนธ์ 

 

ปัญหาและผลกระทบของการสร้างสรรค์ 

 หลงัจากทีข้าพเจ้าได้ลองผิดลองถูกมาหลายอย่างเพือเตรียมพร้อมและค้นหาความ

ลงตวัทังในเชิงกระบวนการและรูปแบบ จนเริมทีจะค้นพบบางส่วนทีน่าสนใจ แต่ในช่วงแรกยัง

ติดขดักับอยู่หลายส่วน อาทิ เรืองของการขยับจากการทํางาน 2 มิติสู่การทํางาน 3 มิติทีมีการ

ทํางานร่วมกบัพืนที เนืองจากข้าพเจ้าไมมี่ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ลกัษณะนีมาก่อน เลยทํา

ให้กังวลเกียวกับความสมบูรณ์ของชินงานทีเกิดขึน ประกอบกับการต้องทํางานสอดคล้องกัน 

ระหวา่งการออกแบบชินงาน วสัด ุกับ พืนที ทังในเชิงรูปแบบและเนือหายิงทําให้เป็นเรืองทียาก

และรู้สกึวา่ยงัอยู่ในช่วงของการจบัต้นชนปลายส่วนต่าง ๆ ของชินงานอยู่ จึงทําให้ผลงานในช่วง

ทดลองระยะแรกขาดทงัความสมบรูณ์และลงตวัในหลาย ๆ ด้าน 
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ภาพผลงานทดลองก่อนช่วงศลิปนิพนธ์ 

 

 

 

 

 

ภาพที 30  ภาพผลงานทดลองช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ชือผลงาน    “Take me home” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          วิดีโออาร์ท 
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ภาพที 31  ภาพผลงานทดลองช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ชือผลงาน    “How long” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          วิดีโออาร์ท 
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ภาพที 32  ภาพผลงานทดลองช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ชือผลงาน    “1992” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          วิดีโออาร์ท 
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การพฒันาสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะแรก 

 เริมต้นเข้าสูก่ารสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในช่วงแรก ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางทีชัดเจน

ขนึโดยหลงัจากได้ทดลองเทคนิคและกระบวนการตา่ง ๆ มาระยะหนึง ข้าพเจ้าจึงเริมวิเคราะห์แยก

ประเดน็ระหวา่งเนือหากบัรูปแบบทีใช้ในชินงาน โดยในสว่นของเนือหานนัในระยะแรกนียงัสานตอ่

โครงสร้างแนวคิดทีเกียวข้องกบั จิตและสภาวะนามธรรม แตเ่ริมขยายประเด็นทีสนใจมากขึนจาก

เดิมทีนําเสนอประเดน็เกียวกบัตนเอง อาทิ เรืองของวตัถกุบัความทรงจํา ซึงข้าพเจ้ามองวา่ประเดน็

ดงักล่าวยังดสู่วนตวัเกินไปและเข้าถึงได้ยาก จึงเริมต่อยอดประเด็นดงักล่าวโดยหันไปให้ความ

สนใจเกียวกบั ปัจจยัทีเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดภาวะนามธรรมภายใน ซึงมาจากบทบาทและภาวะ

ทางสงัคมต่างๆ โดยจุดนีข้าพเจ้ามองว่า มนัสามารถและเข้าถึงกลุ่มผู้ เสพย์ได้หลากหลายกว่า 

และสามารถเชือมโยงกบัความสนใจในเรืองของการ สร้างรูปแบบ ซึงผลงานระยะแรกข้าพเจ้าได้

เริมมีการเลือกนําวัสดุสําเร็จ (Ready Made) มาสร้างรูปแบบร่วมกับพืนทีในลกัษณะต่าง ๆ                 

โดยเริมสอดแทรกเนือหาผา่นวสัดแุละการจดัวาง 

 

ปัญหาและผลกระทบของการสร้างสรรค์ 

 เนืองจากในการเลือกทีจะนําเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ในรูปแบบของศิลปะจดัวางแบบ

กินระวางเตม็พืนที (Installation Art) ซึงตา่งจากช่วงทดลองทีเพียงแคนํ่าผลงานทีเสร็จสมบูรณ์ไป

ติดตงัในพืนทีจึงย่อมหลีกเลียงไม่ได้กับสารพันปัญหาและขอบเขตข้อจํากัดในการสร้างสรรค์

ผลงานเนืองด้วยประการแรกผลงานมีลกัษณะทีต้องกระทําร่วมกบัพืนทีซึงถือว่ามีขนาดใหญ่และ

ปัญหาทีตามมาคือสามารถควบคมุได้ยากซึงถึงแม้ทกุครังก่อนการลงมือประกอบสร้างผลงานใน

พืนทีจริงข้าพเจ้าจะมีการวางแปลนและเขียนแบบพืนทีอย่างรัดกุมแต่ก็ยังไม่สามารถควบคมุได้

อย่างสมบูรณ์อีกประการหนึงคือเรืองของกระบวนการทีต้องสอดคล้องกันในสามส่วนหลัก ๆ  

ได้แก่ พืนที วสัด ุและรูปแบบการติดตงั ซึงข้าพเจ้ายังทําได้ไม่สมบูรณ์เพียงพอ เนืองด้วยปัจจัย

หลกัหลายอย่าง เช่น เรืองของการติดตงัทียังใช้สือสารเนือหาได้ไม่ดีพอ อีกทังการใช้พืนที ๆ มี

ข้อจํากดัเรืองของเวลาติดตงัและความเสียหายในจดุติดตงัวสัด ุจึงทําให้ชินงานในระยะเริมต้นยัง

ไมส่มบรูณ์และลงตวัตามทีข้าพเจ้าต้องการ 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะแรก 

 

 

 

 

 

ภาพที 33  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ระยะแรก 

 ชือผลงาน    “18 days Concentration” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          ศิลปะจดัวาง 
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ภาพที 34  ภาพผลงานทดลองช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ชือผลงาน     “Cell Game 1” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          ศิลปะจดัวาง 
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การพฒันาสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ช่วงของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ จากการทีข้าพเจ้าได้เริมสังเคราะห์

องค์ประกอบตา่ง ๆ  ของชินงานจากทีผา่นมา จึงทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจในกระบวนการตา่ง ๆ  ทีชดัเจน

ขึน ทังส่วนของรูปแบบ และ เนือหา และทีสําคญัทีสดุของการทํางานศิลปะจัดวางคือเรืองของ 

ความสมัพนัธ์ของพืนที วสัด ุและกระบวนการติดตงั ทีเริมมีความลงตวัในเชิงลึกมากยิงขึน โดย

ช่วงของการทํางานศิลปนิพนธ์นี ข้าพเจ้าได้พัฒนาเรืองของการขยายผสัสะการรับรู้ของผู้ชมให้

กว้างมากขนึ ทงัในเชิงภาพ เสียงและบรรยากาศพืนทีโอบรอบ โดยมีเป้าหมายทีอยากสือสารให้

ผู้ชมเข้าถึงความพิเศษหรือความรู้สึกบางอย่างของข้าพเจ้า ผ่านพืนทีดงักล่าว ทังนีข้าพเจ้ายัง

เพิมเติมเรืองของ รหัสข้อความเฉพาะ (Specific Text) บางอย่างทีเชือมโยงกับประเด็นนําเสนอ

ของชินงานนนั ๆ เพือเป็นการขบัเน้นและสนบัสนนุประเด็นนําเสนอให้มีความแข็งแรงมากขึน ซึง

ทงัหมดโดยภาพรวมข้าพเจ้ามองวา่กําลงัไปในทิศทางทีดีมากและสามารถพฒันาได้มากขนึตอ่ไป 
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ภาพผลงานศลิปนิพนธ์ 

 

 

 

 

 

ภาพที 35  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชินที 1 

 ชือผลงาน    “Cell Game 2” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          ศิลปะจดัวาง 
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ภาพที 36 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชินที 2 

 ชือผลงาน    “Then” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          ศิลปะจดัวาง 
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ภาพที 37 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชินที 3 

 ชือผลงาน    “The Cherry Tunnel” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          ศิลปะจดัวาง 
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ภาพที 38 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชินที 4 

 ชือผลงาน    “Then 2” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          ศิลปะจดัวาง 
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ภาพที 39 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชินที 5 

 ชือผลงาน    “The Ruins” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          ศิลปะจดัวาง 
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ภาพที 40 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชินที 6 

 ชือผลงาน    “The Keep Spinning” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          ศิลปะจดัวาง 
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ภาพที 41 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ชินที 7    

 ชือผลงาน  “Inescapable Karma” 

 ขนาด            แปรผนัตามพืนที 

 เทคนิค          ศิลปะจดัวาง
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บทที 5 

บทสรุป 

 

 การจดัทําผลงานศิลปนิพนธ์ชดุ “ณ ขณะหนึงในมิติแห่งจิต” มีวตัถุประสงค์หลกัทีจะ

นําเสนอสภาวะจิตภายในของข้าพเจ้า ทีเกิดจากแรงกดดนัและความเบือหน่ายต่อสงัคม โดย

ทังหมดเริมต้นจากปัจจัยทีตวัข้าพเจ้าต้องการจะหลดุพ้นจากวงจรแห่งความจําเจดงักล่าว แต่

ในทางปฎิบัตินันข้าพเจ้ามองว่าด้วยภาวะสงัคมในปัจจุบันมนัเป็นเรืองยากทีคนเราจะปฏิเสธ

ภาระหน้าทีต่าง ๆ ในชีวิตแล้วอยู่อย่างอิสระ ซึงสิงเหล่านีจึงเป็นเสมือนแรงขบัเคลือนต่อการ

เกิดขนึของจินตภาพเสมือนภายในจิตของข้าพเจ้าและสงัเคราะห์ออกมาเป็นผลงานดงัทีประจกัษ์ 

 โดยในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านนั ทงัหมดล้วนเกิดจากการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์  และค้นคว้าวิจัยเชิงคณุภาพ ก่อนนําเสนอและตีความสู่ผลงานทัศนศิลป์ ทังหมดทัง

มวลนีข้าพเจ้ามองวา่ถือเป็นจดุเริมต้นเลก็ ๆ ทีสําคญัของข้าพเจ้า ในการเริมต้นทํางานศิลปะอย่าง

จริงจังในฐานะของคนทีจะเรียกตนเองว่าศิลปินและข้าพเจ้าคาดหวงัว่าเอกสารฉบับนีจะเป็น

ประโยชน์แด่ผู่ทีศึกษาค้นคว้าและจะสามารถช่วยพัฒนาต่อยอดซึงความคิดสร้างสรรค์และ

ทศันคติให้เติบโตอย่างมีคณุภาพตอ่ไป 
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บรรณานุกรม 

 

หนังสือภาษาไทย 

โครงการจดัตงัภาควิชาสือผสม. “คาํกล่าวเปิด” ใน สะบัด รัด ฟัด เหวียง การศกึษาสือศลิปะ

 เชงิสร้างสรรค์ในบริบทของสังคมร่วมสมัย. เตยงาม คปุตะบตุร. กรุงเทพฯ : 
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รายชือผลงานศลิปนิพนธ์ 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช่วงปี 2559          

Take me home ขนาดแปลผนัตามพืนที วิดีโออาร์ท 

How long ขนาดแปลผนัตามพืนที     วิดีโออาร์ท 

1992 ขนาด แปลผนัตามพืนที               สือผสม 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ระยะแรก ช่วงปี 2559   

18 days Concentration    ขนาดแปลผนัตามพืนที        ศิลปะจดัวาง 

Cell Game 1  ขนาดแปลผนัตามพืนที       ศิลปะจดัวาง 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงปี 2559   

Cell Game 2  ขนาดแปลผนัตามพืนที              ศิลปะจดัวาง 

Then                                ขนาดแปลผนัตามพืนที              ศิลปะจดัวาง 

The Cherry Tunnel            ขนาดแปลผนัตามพืนที        ศิลปะจดัวาง 

Then 2                              ขนาด แปลผนัตามพืนที              ศิลปะจดัวาง 

The Ruins  ขนาด แปลผนัตามพืนที              ศิลปะจดัวาง 

The Keep Spinning          ขนาด แปลผนัตามพืนที           ศิลปะจดัวาง 

Inescapable Karma         ขนาด แปลผนัตามพืนที              ศิลปะจดัวาง 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 

 

ชือ - นามสกุล  สหวฒัน์ เทพรพ 

วันเดือนปีเกดิ 18 มีนาคม 2535 

ทีอยู่  419 / 468 หมู ่10 ซ.3/4 หมูบ้่านสยามนิเวศน์ ถ.ประชา 

  อทิุศ-คูส่ร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดย์ี  

  จ. สมทุรปราการ 10290 

โทรศัพท์   08-7596-4041 , 02-816-9171 

อีเมล์   iac_club@hotmail.com 

 

ประวัตกิารศกึษา - วิทยาลยัอาชีวศกึษาเสาวภากรุงเทพฯ 

  - คณะมณัฑนศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 


