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บทคัดยอ 

ในโลกแห งความจริงชวีิตเปนประสบการณที่มากมาย และหลากหลาย มหัศจรรย  ทุกส่ิง

ทุกอยางที่ปรากฏไม เคยหยุดนิ่งลวนเปล่ียนแปรไปสูสภาวะใหม ๆอยูเสมอ ทกุวนั ซึ่งกลายเปน

ความทรงจําความสุขและความทกุเกิดข้ึนช่ัวครูยาม แลวก็ส้ินไปเกิดข้ึนเป นความสุขใหม ทุกขใหม 

วนเวียนแทนท่ีเปนชีวิตใหมเสมอ  

ขาพเจ าแทนทีก่ฎดังกลาวดวยระบบสัญลักษณในทางจิตรกรรมแลวนํามาสรางสรรคใหม  

คิดใหมให เกิดมุมมองที่แตกตางออกไปเมือ่นั้นความสุขก็จะเขามาแทนที่ความทุกขไดทุกอย างเกิด

ข้ึนอยูกับจิตใจของเราเองว าจะเลือกส่ิงไหนให กับชีวิต 
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Abstract 

In real life, several wonderful experiences occurred and never been stopped. 

Everything is constantly changing. Tomorrow, Today will be yesterday.   Happiness or 

sadness is impermanent. It can arise and fall and arise repeatedly.  

 I used the symbolic system in painting for express this idea in different way to 

create different perspective. When we change the way of thinking then the sadness can 

be replaced by happiness. Everything depends on how you think.  
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ครอบครัวของนางสาว สุปรียา ศรีสําราญ ที่ดูแลในเร่ืองทุนการศึกษา ชวงเวลา ที่เขาศึกษาที่คณะ

จิตรกรรมประติมากับและภาพพิมพ ขอบพระคุณอาจารย ที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ธณฤษภ 

ทิพย วารี และอาจารย ทุกท านซ่ึงให คําแนะนําและให ความรูขาพเจ าเสมอมาในการสรางสรรคงาน

ศิลปะ 
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คํานํา 

  เอกสารฉบับนี้เปนสวนประกอบของผลงานศิลปนพินธ  สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมวิชาเอก

จิตรกรรม กลุมวิชาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  มหาวทิยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรช้ัน

ปริญญาศิลปบัณฑิตโดยเรียบเรียงให สามารถเขาถึงระบบ แนวคิดและปฏิบัติอันเปนผลงาน

สรางสรรค 

 เอกสารศิลปนพินธ ฉบับนีน้บัว าเปนสวนประกอบที่สําคัญในกระบวนการศึกษาและ

สรางสรรคผลงานศิลปะตลอดช วงเวลาหนึ่ง ที่จะสามารถเผยให เหน็ถงึการตกผลึกทางความคิด

จากกระบวนการศึกษาคนคว าประกอบกับทั้งดําเนนิการมาสูการนําความคิดเหลานี ้ ไปวิเคราะห  

สังเคราะห  ตีความหมายหรือนําไปขยายผลให เกิดแรงบันดาลใจเป นแนวความคิดเปนประเด็นทาง

ศิลปะและเปนไปตามจุดมุงหมายตามจินตนาการความรูสึก 

เพื่อสรุปและเพื่อหาขอสรุปหรือความเป นไปไดในการสรางสรรคผลงานอย างไรทีจ่ะดําเนนิ

กานไปตามระบบตราบจนสามารถสรางผลสัมฤทธิ์เปนผลงานศิลปะที่มีคุณคาและไดมาตรฐานสูง

ในการนี้มีเจตนาสําคัญอันเปนจุดมุงหมายหลักของการศึกษาและการสรางสรรคก็เพื่อให รูเขาใจ

และการเขาถงึในข้ันตอนของการดําเนินงานในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธภายใตหัวขอ          

อย างเป นระบบนอกจากนั้นแลวยังนับว าเปนเหมือนการแสดงออกให เห็นถึงศักยภาพและ

ผลสัมฤทธิ์ในการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปโดยอาศัยขอมูลหลักของทฤษฏีตางๆที่จะสัมพันธกบั

ผลงานจิตรกรรมให ไดมาตรฐานของผลงานผลงานดังทีป่รากฏอยูนี ้

 ขาพเจ าหวังเปนอย างยิง่ว าเอกสารศิลปนพินธ ฉบับนี ้ จักสามารถสรางแนวทางและเปน

ประโยชน แก ผูสนใจศึกษาคนคว าเพื่อนําไปสูการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปในอนาคตขางหน า

อย างเป นระบบตอไป    
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บทที่1 

บทนํา 

ชีวิตของคนเรามี ทั้งสุขและทุกขในแตละชวงเวลาที่มีส่ิงเรามากระทบ ทั้งภายนอกน้ันคือ 

จากโลกรอบตัว และจากภายในเชนความทรงจําเมื่อมเีหตุการณอย างใดอย างหน่ึงเกิดข้ึนย อมท า

ทายความรูสึกนึกคิด หากพจิารณาโดยถกูตองแล วสามารถทาํคุณประโยชน ให แก ตนเองและผูอ่ืน

ได 

นอกจากความรูสึกที่กลาวมาแลวนั้นในธรรมชาติพื้นฐานของจิตใจยงัมีสภาพของอารมณ

และการกระทบอยูรวมดวยอารมณของโลกภายนอกทีม่ากระทบมีอยูไม น อยที่เลือกไม ไดเพราะ

ข้ึนอยูกับเงื่อนไขและสาเหตุที่หลากหลายเปนไปตามสภาพแวดลอมและสังคม  การกระทบและ

สัมผัสจึงเป นลักษณะทัว่ไปของจิตรับรู ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของชีวิตและจิตใจแตหากเราเลือกที่

จะไม เปนทุกกบัส่ิงเราภายนอกที่มากระทบ เลือกที่จะปล อยวาง หาความสุขในสภาวะอันน าอึดอัด

ที่ไม สามารถหลีกเล่ียงไดเปล่ียนกระบวนการคิดใหมให เกิดความคิดทีแ่ตกตางออกไปเม่ือนัน้

ความสุขก็จะเพิ่มข้ึน และเขามาแทนความทกุขไดทุกเวลาที่เกิดข้ึนกบัจิตใจของเราเองว าจะเลือก

ส่ิงไหนให กนัชวีิต 

ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค 

                ขาพเจามักเกิดความหวัน่ไหวจากส่ิงเราภายนอกที่มากระทบและทาํให บางคร้ังจิตใจ

และความรูสึกไม สงบนิง่ ขาดการหย่ังคิด และไตรตรองเกิดข้ึนอาจซ้าํแลวซํ้าเลาจนก อตัวเปนความ

ทุกขและมีความกงัวล ขาพเจาพยายามหาหนทางเพ่ือทีจ่ะดับทุกข  ส่ิงที่สามารถทาํให คลายทกุข

ไดคือ ความนิง่สงัด 

                ขาพเจาคิดทบทวนกบัส่ิงตางๆไม ว าจะเปนเร่ืองอดีต ปจจุบันและอนาคตเกิดข้ึนในพืน้ที่

ของตัวเอง เกดิความเรียบง ายข้ึนในใจถงึแม อาจไมสงบมากนัก แตก็เปนส่ิงที่ทาํให ขาพเจ าเกิดคิด

ใตรตรองปญหากบัเร่ืองที่มากระทบ 

 ส่ิงที่ไดจากความสงบนิง่ คือ เสียงของสญัชาติญาณของการสนทนาในใจของขาพเจ าทาํ

ให รูถึงความเปล่ียนแปลงของทุกสรรพส่ิง
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วัตถุประสงคในการสรางสรรค 

ขาพเจ าสรางสรรคผลงานโดยมุงมัน่และมุงเน นตรวจสอบจิตใจและความรูสึกตัวเอง และก อสราง

บทสนทนาให กับตัวเองพิจารณาปญหาและผลกระทบหรือไดสัมผัสส่ิงที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 

โดยถ ายทอดลงบนความรูสึกในการทาํงานให เกิดผลงานศิลปะเพื่อบรรเทาปญหาและปมบาง

ประการที่เกิดข้ึนภายในใจ ทาํจิตใจและความรูสึกให เปนกลาง มองโลกแห งความจริงคนหา

ความหมายของชีวิตดวยความสงบนิ่งเพื่อให จิตใจไดดําเนินตามการเปล่ียนแปลงและการ

เคล่ือนไหวตามกาลเวลาของทกุสรรพส่ิงทีเ่กิดข้ึนและดับลง เพื่อทาํความเขาใจและมองให เหน็ถึง

แก นของความสุขที่แท จริง 

แนวความคิดในการสรางสรรค 

 จากผลกระทบของส่ิงเราภายนอกที่ไดจากการพบเจอและสัมผัส ขาพเจาสรางบทสนทนา

ให กับตัวเองไตรตรองทําทกุอย างให ว างเปล า แม เพียงวบูหนึง่ ก็เปนไปไดที่จะมีโอกาสแห งการรูถงึ

ความสุขทีเ่กิดข้ึนชั่วครูยาม โดยไม ไหลตามกระแสของการดําเนนิชวีิตในปจจุบนั ความรูสึกที่

เกิดข้ึนที่ไมมีความแน นอน ลองลอยไปไม หยุดนิ่งเปนธรรมดาของโลกมนุษย และธรรมชาติทกุสรรพ

ส่ิงที่มกีารเกิดข้ึน ต้ังอยู และสูญสลายตามความแปรผันของกาลเวลาโดยที่เราไมรูตัว  

การสรางบทสนทนากับตัวเองของขาพเจา ดวยสติ จึงเปนเคร่ืองมอืที่สําคัญเพื่อนําไปสู

การตระหนักรูถึงความสุขทีแ่ท จริง 

ขอบเขตของการสรางสรรค 

             1.ดานเนื้อหา (concept) แสดงอารมณความรูสึก ความสงบนิง่ดวยสติและความทกุข 

ความสุขสรางความหมายโดยผานสัญลักษณ เช นคนสัตว ส่ิงของและธรรมชาติ  

             2.ดานรูปแบบ(style) เปนการสร างสรรคผลงานจิตรกรรมในลักษณะสองมิติแบบเหมือน

จริงและแสดงอารมณ 

3.ดานเทคนิคผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 
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ขั้นตอนและวิธีการสรางสรรค 

1.วิเคราะห ถงึแนวเร่ืองที่น าสนใจ  สรุปสาระที่ตองการนําเสนอ นําขอมูลที่มีความสําคัญ

และสอดคลองกับเร่ืองราวแลวจึงสังเคราะห ออกมาเปนภาษาภาพ ทีส่ามารถถ ายทอดออกมาเปน

ความรูสึกจินตนาการที่เกิดข้ึนตรงกับจุดหมาย 

2.ทําการเก็บขอมูลโดยการถ ายภาพเกี่ยวกบัสัญลักษณให เกิดความหมายทางความคิด

ของขาพเจ า 

            3.รางภาพ (Sketch) อย างคราวๆวิเคราะห  ให ตรงตามจุดมุงหมายที่ตองการ 

 4.สรางผลงานจิตรกรรมตามข้ันตอนที่ไดวางไว  

  5.นําผลงานเข าวิเคราะห กบัอาจารย ผูสอนเพื่อพัฒนาแก ไขตอไป 

แหลงขอมูลที่นําที่นาํมาใชในการสรางสรรค 

1.ศึกษาในหลักธรรมมะในหลักพระพุทธศาสนาและจิตวทิยา 

2.ศึกษาจากประสบการณทางส่ิงแวดลอมภายนอกทางสังคม ดวยการสัมผัส พบเจอ และ

การเหน็ดวยใจจากภายในทีเ่กิดข้ึนในชีวิตประจําวนั 

3.ศึกษาจากขอมูลและเอกสารตางๆ 

4.ศึกษาผลงานศิลปะทัง้อดีตและปจจุบันที่มีลักษณะแนวความคิดสอดคลองใกลเคียงกนั 

5.ขอมูลเกี่ยวกับส่ิงที่ขาพเจารูสึก เกี่ยวกบั คน สัตว ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ธรรมชาติและ

ส่ิงของ 

อุปกรณทีใ่ชในการสรางสรรค 

1.อุปกรณในการถ ายภาพ 

2.กระดาษดินสอในการรางภาพ 

 3.ผาใบโครงเฟรมไม  

4.อุปกรณสีน้าํมัน น้าํมนัลินสีด น้าํมนัสน 
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บทที่2 

 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค 

 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

การสรางสรรคผลงานของขาพเจ าเกิดจากประสบการณจริงหลากหลายเร่ืองราวของแต ละ

ชวงเวลานั้นๆ โดยมีผลกระทบและสัมผัสรับรูเองโดยตรง ทําเกิดความรูสึกภายในจิตใจทั้งจาก

ส่ิงแวดลอมรอบๆตัวลวนแล วเปนแรงบันดาลใจให แก ขาพเจาทั้งส้ินและผลงานของศิลปนในอดีตที่

ผานมาและผลงานศิลปะในปจจุบันที่ทําให แรงผลักดันกระตุนทําให เกิดแรงบันดาลใจ และกระตุน

ความรูสึกในการสรางสรรคผลงาน 

การใชบทสนทนาของขาพเจ าเรียบเรียงความรูสึกภายในจิตใจดวยสติ ตระหนักรูเท าทัน

ปญหาของสภาวะปญหา ปญหาสังคมภายนอกและส่ิงแวดลอมรอบๆตัว ทีม่ีความยุงยากนัน้

เกิดข้ึนดวยความเรียบง ายถงึแม อาจจะไม สงบมากนกั แตก็ไม ทาํให ชีวิตทีย่ังคงดําเนนิไปในโลก

ปจจุบันมีผลกระทบตอจิตใจตามชีวิตแบบโลกปจจุบนั 

               ชีวติคือการเผชิญ และโตตอบกับเหตุการณโดยกระบวนการทางความคิดและการ

กระทาํเมื่อผลเกิดข้ึนอย างไร ก็รับรูแนวคิดและทําสืบตอเนื่องตอไปเปนอนกุรมแห งความเปนเหตุ

เปนผล ปรารถนาความสุข และชิงชงัหน ายหนีจากความทุกขทั้งการกระทําจึงสําคัญถึงบุคคลที่

จะตองเอาใจใสและพิจารณาเพื่อผลตอบสองน้ันจะเปนไปตามความปรารถนา หากคิดในทางที่

เกิดความทุกข ชีวิตก็จะเปนไปในทางที่แย สภาพจิตใจตกตํ่าจนทําให เกิดการดําเนินตอไปอย างไม

ราบร่ืน 

                  ประสบการณจากการพิจารณาถึงส่ิงแวดลอมรอบๆตัวและสังเกตภาวะความรูสึก 

ภายในจิตใจแลวถ ายทอดส่ิงนัน้ออกมาเปนรูปแบบของ ผลงานทีส่นุก การคิดในแง บวกกบั

สถานการณหรือสภาวะทีก่ดดันความตองการที่จะให ผูดูคิดในแง บวก 
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ทัศนคติที่เกีย่วของกับการสรางสรรค 

                   ในการสร างสรรคผลงานศิลปะของขาพเจานัน้จินตนาการเปนจุดเร่ิมตนของ

ความรูสึกนึกคิดและอารมณทางศิลปะเกิดข้ึนภายในจิตใจเห็นแจ งข้ึนโดยสัญชาติญาณ เปน

ความรูสึกที่เกดิข้ึนโดยเจตนาให เกิดทางจติใจเมื่อเกิดข้ึนถงึพัฒนาการสุดท ายแล ว จะตอง

แสดงออกอย างจริงใจกับผลงานที่เปนศิลปะที่ตองการแสดงออก 

อิทธิพลจากพระพุทธศาสนา 

 ไตรลักษณ3 

ส่ิงทัง้หลายทั้งปวงประกอบอยูดวยลักษณะอันเรียกว า ไตรลักษณ หรือลักษณะ 3 ประการคือ 

1. อนิจจัง แปลว า ไม เทีย่ง มหีมายความว า ส่ิงทั้งหลายมีลักษณะเปล่ียนแปลงอยูเสมอไป ไม มี

ความคงที่ตายตัว 

2. ทุกขัง แปลวา เปนทุกข มีหมายความว า ส่ิงทั้งหลายทัง้ปวงมีลักษณะที่เปนทุกขมองดูแลวน า

สังเวชใจ ทาํให เกิดความทุกขใจแก ผูที่ไม มคีวามเห็นอย างแจ มแจงในส่ิงนัน้ๆ 

3. อนัตตา แปลว า ไม ใชตัวตน มีความหมายว า ทุกสิง่ทกุอยางไม มคีวามหมายแห งความเปนตัว

เปนตน ไม มีลักษณะอันใดที่จะทาํให เรายึดถือไดว ามนัเปนตัวเราของเรา ถ าเหน็อย างแจ มแจง

ชัดเจนถกูตองแลว ความรูสึกที่ว า ไม มีตน จะเกิดข้ึนมาเองในส่ิงทัง้ปวง แตที่เราไปหลงเหน็ว าเปน

ตัวเปนตนนัน้ ก็เพราะความไมรูอย างถกูตองนัน่เอง 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้คือการประกาศความจริงออกไปว า ส่ิงปรุงแตงทัง้ปวงไม เที่ยง ส่ิง

ปรุงแตงทัง้ปวงเปนทุกข ส่ิงทั้งปวงไม ใชตัวตน 

ลักษณะสามัญ 3 ประการนี้ พระพุทธเจ าทรงส่ังสอนมากกว าคําส่ังสอนอ่ืนๆ ในบรรดา

คําส่ังสอนทัง้หลายจะนํามารวบยอดอยูที่การเหน็ อนจิจัง ทุกขัง อนัตตา นีท้ั้งนัน้ บางทีกก็ลาว

ตรงๆ บางทีกพ็ูดดวยโวหารอยางอ่ืน แตใจความมุงแสดง ความจริงอย างเดียวกัน 

เราตองรูว าส่ิงทั้งปวงเปนอะไร และตองปฏิบัติอย างไร จึงจะตรงตอกฏธรรมชาติของส่ิงทั้ง

ปวง ดังนี้แลว หลักในพระบาลีก็มีอีกพวกหนึง่เรียกว า โอวาทปาฏิโมกข แปลว า คําสอนที่เปน

ประธานของคําสอนทั้งหมด มีอยู 3 ขอส้ันๆ คือ ไม ทาํความช่ัวทัง้ปวง ทําความดีให เต็มที ่และทาํ

จิตใจให สะอาดปราศจากความเศราหมอง นี้เปนหลักสําหรับปฏิบัติ 
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เมื่อรูว าส่ิงทัง้ปวงไม เที่ยง เปนทกุข ไม ใชตัวตน ยึดถือไม ได และไปหลงใหลดวยไม ได เรา

ตองปฏิบัติตอส่ิงทัง้ปวงให ถกูตองดวยความระมัดระวัง คือเว นจาการทําช่ัว หมายถึง การละโมบ 

โลภลาภดวยกิเลส ไม ลงทนุดวยการฝ นศีลธรรมขนบธรรมเนียมตางๆ เพื่อไปทําความช่ัว อีกทาง

หนึง่นัน้ให ทาํแตความดีตามที่บัณฑิตสมมุติตกลงกนัว าเปนคนดี แตทั้งสองขอนี้เปนเพยีงข้ัน

ศีลธรรม ขอที่สามที่ว า ทาํจิตใจให บริสุทธิห์มดจดจากเคร่ืองเศราหมองโดยประการนั้นนัน่แหละ 

เปนตัวพุทธศาสนาโดยตรง หมายความว าทําจิตใจให เปนอิสระ ถ ายงัไมเป นอิสระจากอํานาจ

ครอบงําของส่ิงทัง้ปวงแล ว จะเปนจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไปไม ได จิตจะเปนอิสระก็ตองมาจาก

ความรูอะไรเปนอะไรถึงที่สุด ถายงัไมรูจะไปหลงรัก หรือหลงชงัอย างใดอย างหนึง่หลีกเล่ียงไม ได 

แลวจะเรียกว าเปนอิสระแท จริงไดอย างไร คนเรามีความรูสึกอยูสองอย างเท านัน้ คือความพอใจกับ

ไม พอใจ (อภิชฌา และโทมนสั) 

สรุป ขาพเจานาํหลักธรรมมะทางพระพุทธศาสนามาใชในการตรวจสอบจิตใจ เมื่อใดที่ขาพเจ า

ไดรับความทุกขใจและสามารถชวย บรรเทาให ความทกุขลดเลือนหายไปในเวลาไมชานกั รูปภาพ

ของผลงานขาพเจาอาจจะไมมีความชัดเจนในเร่ืองนีน้ัก แตขาพเจ าแฝงเปนความรูสึกไว ภายใน

ผลงานเปน สัญญะทางจิตรกรรม1 

 

อิทธิพลที่ไดรับแรงบันดาลใจทางสภาพสังคมปจจบุัน 

ในยุคปจจุบนัสังคมมีการแขงขันกนัตลอดเวลาลวนก อให เกิดสถานการที่กดดันและไม เอ้ือ

ตอการดําเนนิชีวิตเท าที่ควรนัก ทกุลวนเรงรีบ มีเวลาไรก็ไม เคยพอเกดิความเห็นแก ตัวมากข้ึน จน

ทําให บางคนไม เหน็คาของความสุข ทัง้ๆที่ความสุขนั้นมีอยูรอบตัวเราทกุคนเพยีงแตไม มีใครให 

เวลากับมัน มีแตจะให ความสุขวิ่งมาหาตนเองว า หากเราเปล่ียนมมุมอง เปล่ียนวิธีคิดโดยไม ใช

ศูนย กลางทุกๆเร่ืองรับฟ งผูอ่ืน เอาใจเคามาใสใจเราเพียงแคนี้ก็มีความสุขทุกๆวนัไดสุขโดยไม ตอง

ไขว คว า สุขกบัเร่ืองธรรมดาๆ เรียนรูอยูกบัส่ิงที่เราไม ชอบ ปรับทัศนะคติให เปนแง บวก แคนี้กท็ําให 

เรามีความสุขทุกๆวนัได 

 

                                                            
1http://suchart.rmutl.ac.th/Misc/Trilak.php 
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อิทธิพลที่ไดรับจากนักจิตวิเคราะหของ ซิกมันด ฟรอยด 

ฟรอยด (Freud 1856-1939)เปนชาวออสเตรีย เปนคนแรกที่เหน็ความสําคัญของพฒันาการในวยั

เด็ก ถือว าเปนรากฐานของพัฒนาการบุคลิกภาพ ตอนวัยผูใหญสนับสนุนคํากลาวของนกักว ี

words worth ที่ว า “The child is father of the man”  และมีความเชื่อว า 5ปแรกของชีวิตมี

ความสําคัญมาก เปนระยะวิกฤติของพฒันาการ ของผูใหญ มักจะมีผลรวม5ปแรก ฟรอยด เชื่อว า

บุคลิกภาพ5ปแรก ฟรอยด เชื่อว าบุคลิกภาพแตกตางกนั ก็เนื่องจากประสลการณของแตละคน 

แก ปญหาขัดแย งของแตละวยัเมื่อเวลาอยูในวัยเด็กก็ข้ึนอยูกับเด็กแตละคนแก ไขปญหาขัดแย งของ

แตละวัย อย างไร ทฤษฎีของ ฟรอยดกม็ีอิทธิพลตอคนไขโรคจิต วิธีการนี้เรียกว าจิตวิเคราะห   โดย

ให คนไขระบายปญหาให จิตแพทย ฟ ง ทฤษฎีของ ฟรอยดอาจจะกลาวโดยยาดังตอไปนี ้

 

              ฟรอยดไดแบงจิตมนุษย แบงออกเป น 3ระดับ คือ  

1. จิตสํานึก(Conscious) 

2. จิตก อนสํานึก ( Pre-conscious) 

3. จิตไรสํานึก(Unconscious) 

  เนื่องจากระดับจิตสํานึก เปนระดับที่ผูแสดงพฤติกรรมทราบ ละรูตัว สวนเนื้อหาของระดับ จิต

ก อนสํานึก เปนส่ิงที่จะดึงข้ึนมา อยูในระดับจิตสํานกึไดง าย ถ าหากมีความจําเปนหรือตองการ 

ระดับจิตสํานกึเปนระดับที่อยูในสวนลึกภายใตจิตใจ จะดึงข้ึนมาระดับจิตสํานึก ไดยาก แตส่ิงที่อยู

ในระดับไรจิตสํานึก มอิีทธิพลตอพฤติกรรมฟรอยดเปนคนแรกที่ให ความคิดเร่ืองแรงผลักดันไร

จิตสํานึก (Unconscious drive) หรือแรงจูงใจไรจิตสํานึก (Unconscious motivation) ว าสาเหตุ

สําคัญของพฤติกรรมและมีอิทธิพลตอบุคลิคภาพของมนษุย  ฟรอยดกลาวว ามนษุย เรามีสัญชาติ

ญาณติดตัวมาต้ังแตเกและไดแบงสัญชาตญาณออกเปน2ชนิดคือ 

  1. สัญชาติญาณเพื่อดํารงชีวิต ( Life instinct) 

2. สัญชาติญาณเพื่อความตาย (Death instinct) 

สัญชาติญาณบางอย าง จะถูกเก็บกดในจติไรสํานึก ฟรอยดไดอธิบายเกี่ยวกับสัญชาติญาณ เพื่อ

การดํารงชีวิตไดอย างละเอียด ไดต้ังสมมติุฐานว ามนุษย มีพลังงานในตัวต้ังแตเกิด เรียกพลังงานนี้

ภาพท่ี1ซิกมันด ฟรอยด  

  นกัทฤษฎีจิตวิเคราะห  
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ว า “Libido”เปนพลังงานทีท่ําให มนษุย เรามีชีวิต อยากสรางสรรค และอยากมีความรัก และมีแรง

ขับทางเพศ หรือกามารม(Sex)จุดเปาหมายเพื่อความสุขและความพงึพอใจ (Pleasure)โดยมีสวน

ตางของรางกายที่ไวตอความรูสึก และเรียกสวนนีว้ า อีโรจีเนียสโซน (Erogenous Zones) แบง

ออกเปนสวนตางตางดังนี้  

- สวนปาก ชองปาก(Oral)  

- สวนทางทวารหนัก (Anal) 

- และสวนอวัยวะสืบพนัธุ (Genital Organ) 

    ฉะนั้น ฟรอยด กลาวว าความพึงพอใจสวนตางๆ ของรางกายนี้เปนไปตามวัย เร่ิมต้ังแตวัยทารก 

จนถงึวัยผูใหญ ซึ่งแบงออกเปน5ข้ันตอน คือ 

- ข้ันปาก(Oral Stage) 

-  ข้ันทวารหนกั (Anal Stage) 

-  ข้ันอวยัวะเพศ (Phallic Stage) 

-  ข้ันสนใจเพศตรงขาม ( Genital stage) 

และมาตรฐานจริยธรรมบิดามารดา เปนของตน โดยต้ังเปนมาตรการความพฤติมาตรการนี้จะเปน

เสียงแทนบิดามารดา คอยบอกว าอะไรควร อะไรไม ควรทํา  มาตรการของพฤติกรรมโดยมากไดมา

จากกดเกณฑ ตางทีพ่ี่แม สอนและเปนมาตรฐานจริยธรรม และคานยิมของพ อแม ฟรอยดไดกล าว

เปนผลของการปรับปรุง Oedipus และ Electra Complex  ซึ่งทาํให เด็กผูชายเลียนแบบพฤติกรรม

ผูชาย จากบิดา และเด็กผูหญิงเลียนแบบพฤติกรรมของผูหญิง จากมารดาแล ว ยงัยึดถือหลัก

จริยธรรมคานยิมของบิดามารดา เปนมารการของพฤติกรรมดวย Superego แบงเปน2อย างคือ 

1. Conscience  ซึ่งคอยบอกให หลีกเล่ียงพฤติกรรมที่ไม พึงปรารถนา 

2. Ego ideal  ซึ่งสนับสนนุให มพีฤติกรรมดี 

Conscience มักเกิดจากเกิดจากการขูว าจะถูกทําโทษ เช น “ถ าทาํอย างนัน้จะเปนเด็กไม ดีควรจะ

ละอายแก ใจจากพฤติกรรมนั้น” สวน Ego ideal มักจะเกิดจากอาการให แรงเสริมบวก หรือการ

ยอมรับ เช น แม รักหน ู เพราะหนูเปนเด็กดี ฟรอยดถือว าแรงผลักดันทางเพศคือแรงขับ และไม

จําเปนจะอยูในระดับจิตสํานึกเสมอ แตอาจจะอยูในระดับจิตไรสํานกึ (Unconscious) และมี
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พลังงานมาก ความคิดของฟรอยดเกีย่วกับแรงขับระดับจิตไรสํานึก เปนประโยชน ในการเขาใจ

พฤติกรรมของคน ซึ่งป จจุบันนีน้ักจิตวทิยา สวนใหญยอมรับความคิดของฟรอยดเกี่ยวกับ 

Unconscious motivation แม ว าจะไม รับหลักของฟรอยดทั้งหมด ฟรอยดกลาวว า พัฒนาการทาง

บุคลิกภาพเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะชวงวัยทารก วัยเด็กและวัยรุน ระบบทั้ง3ของ

บุคลิกภาพ คือ Id Ego และ Superego จะทาํงานดีข้ึน เนื่องจากเด็กมีปฏิสัมพันธกบัส่ิงแวดลอม

หรือโลกภายนอกมากข้ึน ยิ่งโต Ego ยิ่งแกรงข้ึนและสามารถควบคุม Id ไดมากข้ึน  

            องคประกอบที่มีสวนพัฒนาการทางบุคลิกภาพมีหลายอย างซึ่งฟรอยดดืไดกลาวไว ดังนี้คือ 

- วุฒิภาวะซ่ึงหมายถึงพัฒนาการตามวัย 

- ความคับของใจจากสมหวงัไม สมหวัง เมื่อมีปฏิสัมพันธกบัส่ิงแวดลอมภายนอก  

- ความคับของใจเกิดจากการขัดแย งภายใน 

- ความไม พรอมของตนเองทางดานรางกายและเชาวน ปญญา ละการขาดประสบการณ 

- ความวิตกกงัวลเนื่องจากความกลัว 

             ฟรอยดเชื่อว าความคับของใจเปนพืน้ฐานสําหรับพัฒนาการบุคลิกภาพ แตตองมีจํานวน

พอเหมาะที่จะช วยพัฒนา Ego แตถ ามีความคับของใจมากเกนิไป ก็จะเกิดมีปญหา และทําให เกดิ

กลไกในการป องกันตัว (Defense mechanism) ซึ่งเปนวิธีปรับตัวในระดับจิตรไรสํานึกกลไกในการ

ปองกนัตัวมักจะเปนส่ิงที่คนทั่วไปนาํไปใช ในชีวิตประจาํวัน ของบุคคลปกติต้ังแตวยัอนุบาลถึงวยั

ชรา 

กลไกการป องกันตัว ( Defense mechanism) ฟรอยดและบุตรี แอนนา ฟรอยด ไดแบงกลไกใน

การป องกนัตัวดังนี้  

           การเกบ็กด (Repression) การเกบ็กด ความรูสึกไม สบายใจหรือความรูสึกผิดหวังคับของ

ใจไว ในจิตสํานึก จนกระทั่งลืมกลไกป องกนัตัวประเภทนี้อันตรายเพราะถ าเกบ็ความรูสึกไว มาก 

และอาจทาํให เปนโรคประสาทได 

       การป ายความผิดให แก ผูอ่ืน (Projection) หมายถงึการลดความวิตกกงัวลโดยการป าย

ความผิดให แก ผูอ่ืน ตัวอย างถ าตนเองรูสึกเกลียด หรือไม ชอบใครที่ตนเองควรจะชอบอาจจะบอก

ว าคนนัน้ไม ชอบตน เด็กบางคนที่โกงในเวลาสอบก็อาจจะปายความผิดหรือใสโทษว า เพื่อโกง 
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           การหาเหตุผลเขาขางตัวเอง (Rationalization)  หมายถงึการปรับตัวโดยหาเหตุผล เขาขาง

ตัวเอง โดยให คําอธิบายโดยที่เปนที่ยอมรับ สําหรับผูอ่ืน ตัวอย างเชน พ อแม ที่บอกว า การตีลูกเป น

การทาํเพื่อลูก 

เพราะเด็กตองไดรับการลงโทษจึงจะไดดี  พ อแม จะไม ยอมรับว าตี เพราะโกรธลูก นกัเรียนที่สอบ

ตก อาจะอางว าตนเองไม สบายแทนที่จะบอกว า ไม ไดดูหนังสือ บางคร้ังใช เหตุผลแบบ “องุน

เปร้ียว” เช นนกัเรียนที่อยากเรียนแพทยแตสอบเขาไมได  ไดวิศวกรรมศาสตร  อาจจะบอกว าเขา

แพทยไม ไดกดี็แลว เพราะอาชีพแพทยเปนอาชีพที่เหนด็เหนื่อย  ไม มีเวลาให ตัวเอง เปนวิศว ดีกว า

เพราะเปนอาชีพอิสระ  การหาเหตุผลเขาขางตัวเอง แตกตางจากกับเหตุผลการโกหก เพราะ ผู

แสดงพฤติกรรมจะไม รูว าตัวเองผิด  

             การถดถอย (Regression) หมายถงึการหนกีลับไปอยูในสภาพอดีตเคยทําให ตัวเองมี

ความสุขตัวอย างเชน  เด็ก 2-3ขวบ ที่ชวยตัวเองไดเห็นแม มนี องใหม เหน็แม เอาใจใสกับน องมี

ความรูสึกว าแม ไม รัก และไม สนใจเท าทีเ่คยไดรับจะมีพฤติกรรมถดถอยไปอยูในวยัทารก ที่ชวย

ตัวเองไม ได ตองให แม ทําให ทุกอยาง  

            การแสดงปฏิกิริยาตรงขามกับความปรารถนาทีแ่ท จริง(Reaction Formation) หมายถงึ

กลไก ปองกนัตนโดยการทุมเทแสดงพฤติกรรมตรงขามกับความรูสึกที่ตนเองคิดว าเปนส่ิงที่สังคม 

อาจจะไม ยอมรับ ตัวอย าง พ อแม ไม รักลูกคนใด คนหนึง่อาจจะเปนพฤติกรรมตรงขามโดย

แสดงออกความรักอย างผิดปกติ หรือนักเรียนทีม่ีอคติตอนักเรียนตางชาติที่อยูในโรงเรียนเดียวกนั

จะแสดงพฤติกรรมที่ดีตอนกัเรียนคนนัน้ โดยตนเป นเพือ่นสนทิ เปนตน 

           การสรางวิมานในอากาศหรือฝนกลางวัน(Fantasy หรือ Day Dreaming)กลไกปองกนัตัว

ประเภทนี้ เปนการสรางจินตนาการหรือมโนภาพ เกีย่วกับส่ิงที่ตนมีความตองการ แตเปนไปไม ได

ฉะนัน้จึงคิดฝนหรือสรางวิมานในอากาศเพ่ือสนองความตองการชัว่ขณะหนึง่เปนตนว า นกัเรียนที่

เรียนไม ดี อาจฝ นว าตัวเองเรียนเก งมมีโนภาพวาตัวเองไดรับรางวัล มคีนปรบมือให เกียรติเปนตน 

            การแยกตัว (Isolation) หมายถึงการแยกตนให พ นจากสถานการณ ทีน่ําความคับของใจ

มาให  โดยแยกตนออกไปอยูตามลําพัง ตัวอย างเชนเด็กที่คิดว าพ อแม ไม รัก อาจจะแยกตนปด

ประตูคนเดียว 
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           การหาสิ่งมาแทน (Displaecment) เปนการระบายอารมณโกรธ หรือคับของใจตอคนหรือ

ส่ิงที่ไม เปนเหตุ เปนตนของความคับของใจ เปนตนว าบุคคลที่ถูกนายขมขูอยูหรือทําให คับของใจ

เมื่อกลับมาบ านอาจะใช ภรรยาหรือลูกๆเป นแพะรับบาป เช น อาจมีพฤติกรรมก าวราวตอลูกๆ

นักเรียนทีโ่กรธครูแตทําให ครูไม ได 

ก็อาจจะเลือกส่ิงของเชน เตะโตะ เก าอ้ี  

           การเลียนแบบ  (Identfication) หมายถงึการเลียนแบบปรับตัวให เหมือนบคุลที่ตนยกย อง 

เช น เดกชายพยายามเลียนแบบให เหมือน พ อ เด็กหญิงพยายามเลียนแบบให เหมือนแม ในพฒันา

ของฟอลลิคฟรอยดการเลียนบบนอกจากจะเปล่ียนพฤติกรรมให เหมอนกับที่ตนเลียนแบบแมจะ

ยึดถือตามคานิยมเละมีความรูเกี่ยวกับผูทีเ่ลียนแบบในความสําเร็จหรือความล มเหลวในตัวบุคคล

นั้น การเลียนแบบไม จําเปนตองเลียนแบบจากบุคคลจริงๆแตอาจจะเลียนแบบในตัวละครโทรทัศน  

ภาพยนตรโดยมีความรูสึกรวมกับผูแสดง เมื่อประสบความทุกขความเศราใจ  หรือเมื่อมีสุขจะ

พลอยมีสุขไปด วย 

                 กลไกในการปองกนัตัว เปนวธิีที่บุคคลใชในการปรับตัว เมื่อประสบปญหากับความคับ

ของใจการใชกลไกปองกนัและยึดเวลา ในการแก ไขปญหา เพราะจะปลอยให ระบายความเครียด

และไมสบายใจทําให คิดหาเหตุผลหรือแก ไขปญหาได 

                 สรุปแลว ทฤษฎีของฟรอยด เปนทฤษฎีทีม่อิีทธิพลทัง้ทางตรง และทางออม ผูที่ มีความ

เชื่อ และเล่ือมใสในทฤษฎีของฟรอยด  ก็ไดนาํหนักการตางๆ ไปใชในการรักษาคนในเร่ืองรักษา

บุคลิกภาพ ซึ่งไดชวยคนกว ากึง่ศตวรรษ สวนนกัจิตวิทยาที่ไม ใชทฤษฎีของจิตวิเคราะหก็ไดนาํ

ความคิดของฟรอยดไปทํางานวิจัยเกี่ยวกบับุคลิกภาพ จึงนับว าฟรอยด เปนนกัจิตวทิยาผูมีอิทธิพล

มากตอพฒันาการของนักจติวิทยา2

                                                            
2ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด ,เข าถึงเมื่อ27กันยายน2559, 

เข าถึงไดจาก  http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Theory_Freud.htm 
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บทที่3 

วิธีการดําเนนิงาน 

การสรางสรรคผลงานของขาพเจาสนใจเร่ืองของความรูสึกใกลตัวทีเ่ขามากระทบกับชีวิต

ในแตละวัน ซึ่งจะแสดงออกจากอารมณความรูสึกภายใน ที่เกิดข้ึนและไดสัมผัสรับรูตลอด

ชวงเวลาจงึมาวิเคราะห กล่ันกรองความรูสึกที่ไดรับมาสรางเป นผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ 

บอกกลาวเร่ืองราวตามสภาวะจิตใจของมนุษย ในแง มมุตางๆ ทั้งเร่ืองราวของทั้งสาระชีวิตมนษุย มี

ทั้งความปรารถนาตองการ เร่ืองราวความทรงจําของการเปลีย่นแปลงของมนษุย ทัง้ความทกุข

ความสุขทีม่ีสะสมภายใตจติสํานึกจนกลายเปนพฤติกรรมอันซับซอนแตกตางออกไปตามพ้ืนฐาน

ของแตละบุคคลที่ไดสัมผัส ความรูสึกเหลานีท้ําให ขาพเจ าสนใจนํามาสรางสรรคเปนผลงาน

จิตรกรรมตามรูปแบบที่ตองการโดยอาศัยรูปทรงตางๆและประกอบไปดวยรูปสัญลักษณเปนนัยยะ

แฝงภายในผลงานเพื่อสรรคสรางผลงานในมุมมองตางๆที่มีมิติทางจติรกรรม 

วิธีการสรางสรรค  

1.ผลจากการไดสัมผัสเร่ืองราวทางสังคมและส่ิงแวดลอม นํามาวิเคราะหทบทวนปญหา

และเรียบเรียงเหตุการณบนัทึกรายระเอียดขอมูล เพื่อจะนาํความคิดมาสรางสรรคเปนผลงานตาม

อารมณความรูสึกที่จะแสดงออกเปนงานจิตรกรรม2มิติ 

2.จดบันทกึขอมูลและคนหาความหมายขอมูลสัญลักษณที่เกี่ยวของกับเนื้อหาเพื่อที่จะ

นํามาเปนแบบราง 

3.รางภาพผลงานตามขอมลูที่ตองแสดงออก 

4.สรางตนแบบผลงานข้ึนเปนขอมูลภาพถ ายตามแบบราง 

5.นําเสนอแบบรางจริงตออาจารย  เพื่อวิเคราะหแก ไขและปญหา 

6.ปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ตองการแสดงออก 

7.นําเสนอผลงานตออาจารย และพัฒนางานในรูปแบบตอๆไป  
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การหาขอมลู 

ขอมูลที่ขาพเจ านาํมาสรางสรรคเกิดข้ึนจาดเหตุการณจริงทีถู่กกระทบวนเวยีนจนมีความ

สนใจในความรูสึกที่จะนํามาสรางสรรคเปนงาน เกิดข้ึนจากสภาวะทางจิตใจและอารมณนําทาง

มาสูการริเร่ิมสรางสรรคเปนผลงาน วิเคราะห หาจุดความน าสนใจที่สุดในแตละเร่ืองราวมา

กล่ันกรองเพื่อที่จะตองการนาํมาแสดงออกความสําคัญทีสุ่ดคือการนําเร่ืองจากประสบการณ จริง

ในชีวิตที่ไดสัมผัสทั้งๆหลายดานมาประกอบและสรางสรรคเป นงาน 

รูปแบบของผลงาน 

ผลงานจิตรกรรมของขาพเจ าจะเปนภาพประกอบในเชิงสัญลักษณ (Symbolistice) สอง

มิติและความคิดฝน (Fantastic Art)ใชเทคนิคการเขียนสีน้ํามันบนผาใบบรรยากาศของสีที่มีความ

ละมุนชวนเพ อฝนตามจนิตนาการความรูสึกการสรางสรรคผลงานโดยใชบรรยากาศแตละช วงเวลา

แตกตางกนัออกไป สาระทีน่ํามาเสนอในผลงานคือคนพืชสัตว ส่ิงของและธรรมชาติในโดยสรางข้ึน

จากจินตนาการที่เกิดข้ึนปรับเปล่ียนรูปแบบให มีความน าสนใจ ใชสัญลักษณมาประกอบเปนนัย

ยะที่แอบแฝง อาจมีความสงบนิง่กับโลกภายนอกทีถ่กูกระทบ ความเวิ้งว างว างเปลาแลวแต

สภาวะที่ตองการแสดงออกทางอารมณความรูสึกที่มีของขาพเจ า และเพือ่ถ ายทอดออกเปน

ผลงานทีม่ีมุมมองที่แตกตางออกไปจากโลกแห งความจริงของชีวิต 

การสรางสรรคผลงานจรงิ 

                   การสรางสรรคผลงานของขาพเจา มีการจดัวางทัศนะธาตุของผลงานทีผ่สมผสานกัน

ระหวางความขัดแย งขององคประกอบให เกิดความสมดุลของเอกภาพ เพื่อให เกิดความกลมกลืน

และมีความสัมพันธที่แสดงออกทางดานความคิดถ ายทอดเปนผลงานจิตรกรรม และทําให เกิดผล

งานทีม่ีความงามตามสุนทรียภาพและสะท อนออกมาตามอารมณความรูสึกที่ตองการนาํเสนอ 

โดยกําหนดรูปแบบผลงาน   

 1.รูปทรง(Form) การแสดงออกทางรูปทรงของขาพเจา จะปรากฏเปนรูปแบบสัญลักษณ

ในการสื่อความหมายเพื่อแสดงออกทางดานความคิดสวนตัว จะมีรูปทรงของคนเปนองคประกอบ

หลักในผลงานละมีรูปทรงที่เปนรองมาคือ สัตว  ส่ิงของ และพืช 
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 2.บรรยากาศ (Atmosphere) แสงเงา(Tone)บรรยากาศของการแสดงออกของงานใน

ชุดศิลปนิพนธชวงแรกจะใช สีที่รุนแรงและจัด และเร่ิมเปลี่ยนบรรยากาศสีและแสงเงา กาํหนดข้ึน

เองให นุมนวลชวนฝ นตามอารมณความรูสึกที่ตองการถ ายทอดลงบนผลงาน 

3.พื้นทีว่าง (Space) พื้นที่ว างในผลงานของขาพเจาเปนสวนประกอบที่สําคัญมากของ

แตละชิ้นงานสวนใหญจะปรากฏเปนฉากหลัง (Background) 

  4.ส(ีColors) สีที่ใช ในการแสดงออกของผลงานนั้น ขาพเจ าจะแสดงออกตามอารมณ

ความรูสึกชวนคิดเพ อฝน 

5.ทัศนยีวิทยา(Perspective) การสรางสรรคที่ตองใช องคประกอบทางทัศนียวทิยาของ

ขาพเจ า ในผลงานจะเหน็ไดว าจะใช เสนระดับตาของกึ่งกลางเฟรมเปนสวนใหญในการสราง

องคประกอบหลัก อาจมีบางชิน้งานที่มทีัศนียภาพที่ผิดเพี้ยนไปบาง เพื่อสรางความหมายใหม ให 

เกิดข้ึนตามความคิด 

 6.สภาพบรรยากาศ(Atmosphere) การสรางบรรยากาศในแตละชิ้นงานจะแตกตาง

ออกไปแลวแตละความรูสึกที่ตองการแสดง สวนใหญจะเปนที่สงบนิง่จะชอบใช สีทีนุ่มละมนุ ชวน

ฝนเปนภาพพืน้หลัง(background)และจะเน นบรรยากาศสีกระจายไปทั้งภาพผลงาน เพื่อตองการ

ให ภาพมีความสัมพนัธ ของบรรยากาศทั่วเฟรม
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บทที่4 

การสรางสรรคผลงานและพัฒนาผลงาน 

 การสรางสรรคผลงานของขาพเจา มีชวงเวลาในการแสดงออกของความรูสึกของผลงาน

แบงออกเป น2ชวงผลงานคือ ผลงานศิลปนพินธ ในชวงแรกและผลงานศิลปนิพนธในช วงปลาย 

การพัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

                1.ผลงานศิลปนพินธ ในชวงแรก ขาพเจ ายงัหาความชัดเจนและความสมดุจไดไม ดีนักใน

เร่ืองขององคประกอบภาพ ภาพผลงานสวนใหญจะมรูีปภาพคนเป นหลักเสมอแตยังคงมีปญหาใน

เร่ืองความสอดคล องของแนวคิดที่จะแสดงออกทางสัญลักษณจิตรกรรมในเชิงลึก อาจมีขอเสีย

บางอย างที่ตองปรับปรุงแก ไขตอไปและตองการพัฒนาสูผลงานที่ดีข้ึนตอไป 

              2.ผลงานศิลปนพินธในช วงปลายมีการเปล่ียนแปลงการรูปแบบที่ชัดเจน มีรูปแบบยังคง

ไม พัฒนาเท าทีควรป ญหาสวนใหญที่เกิดข้ึนคือ ชวงระยะนี้ปญหาคือ รูปแบบที่ยงัคงไม ที่ตองการ

มุงเน นในเร่ืองของความสงบนิ่ง มบีรรยากาศที่ปลอยพื้นที่ให โลงกว างของธรรมชาติเช นเปน

บรรยากาศท องทุง และท องฟ าทีก่ว างใหญตามจินตนาการที่แสดงออกปลดปลอยความกดดันใน

เร่ืองของแนวคิด 

ปญหาในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ  

ปญหาหลักที่เกิดข้ึนในการสรางสรรคงานศิลปนิพนธเกดิจากการใชเวลาในการวิเคราะห กล่ันกรอง

ความคิดที่จะนํามาสรางเปนผลงาน2มิติตามความตองการนั้นอาจประสบกับปญหาในความ 

ลาชาบางครั้งอาจสับสนและครุมเครือไม ชัดเจน ว าเหตุการณที่จะนํามาแสดงที่เปนผลงานนัน้จะ

ไปในรูปแบบใดให เหมาะสมกับความคิดหรือไม  เปนนยัยะในเชิงบวกหรือลบ ขาพเจ าชวงเวลานี้ใน

การไตรตรองมากเกินไป บางคร้ังจงึมีเวลาลดน อยลงไปในการปฏิบติังานอาจมีความกงัวลในเร่ือง

ของสัญลักษณ แตก็คอยๆแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนปรับเปล่ียนชวงเวลาให ดีข้ึนเสมอเปลีย่น

กระบวนการคิดใหมและวางแผนอยางตอเนื่องในการปฏิบัติงาน ขาพเจาไดวิเคราะห ผลงานชุดนี้

แบงออกเป น4 หวัขอดังนี ้
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1. วิเคราะห ดานรูปทรง ขาพเจ าไดใชรูปทรงของคนและและบรรยากาศของธรรมชาติ

เปนจุดเลนและรองอยูเสมอ มีรูปแบบที่แตกตางออกไปแตละอารมความรูสึกที่ตองการ

นําเสนอเปนสัญลักษณเพื่อส่ือความหมาย 

2. การวิเคราะห ดานองคประกอบศิลป ผลงานในชุดนี้ขาพเจ าไดจัดวางองคประกอบที่

แตกตางออกไป ตามความรูสึกและจิตนาการของแตละช วงเวลา ที่ตองการนาํเสนอ

สรางมุมมองทีแ่ตกตางออกไป 

3. การวิเคราะหดานสี สีเปนทัศนธาตุที่สําคัญมากในการแสดงออกของขาพเจา ชวงแรก

ขาพเจ าใช สีทีรุ่นแรง อาจทําให ผลงานอาจไม เชื่อมโยงกันมากนัก และมีการพฒันาที่

ตองการใช สีทีนุ่มนวลชวนฝนตามแนวคิดจินตนาการและความฝนให เขากับความรูสึกที่

ตองการนาํเสนอ 

4. การวิเคราะหเทคนิค ผลงานทกุชิ้นของขาพเจ าใช เทคนิคสีน้าํมันบนผาใบ บางช้ินอาจ

มีการรองพื้นดานสีอะครีลิค บางชิ้นอาจเปนการเขียนภาพโดยใช เทคนิคเปนข้ันตอนลง

สีแบบโปรงแสง หรืออาจจะเขียนเป นสวนๆข้ึนอยูกับชวงเวลาที่จะแสดงออกตาม

อารมณและความรูสึก 
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ภาพรางผลงานและขอมลู 

 

ภาพท่ี2ภาพรางผลงานตัดตอโดย  Photoshop 

 

 

ภาพท่ี3ภาพรางผลงานตัดตอโดย  Photoshop ภาพท่ี4 ขอมลูภาพถ าย 
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ภาพท่ี5ภาพรางผลงานตัดตอโดย  Photoshop 

 

ภาพท่ี6ขอมูลภาพถ าย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

ภาพท่ี7 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ภาพท่ี8 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่9 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน(การรางภาพ) 

 

ภาพท่ี10 ข้ันตอนการปฏิบติังาน( เร่ิมลงสี) 
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ภาพท่ี11 ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน

 

ภาพท่ี12ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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           ภาพท่ี 13ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน

 

 ภาพท่ี 14ข้ันตอนการปฏิบติังานระยะสุดท าย ภาพรวมและเก็บรายละเอียด 
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ผลงานศิลปนิพนธในชวงแรก 

 

ภาพท่ี15 ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ชื่อผลงาน ไม มี 

ขนาด      120X140 ซม 

          เทคนิค       สีน้ํามนับนผาใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี16 ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

ชื่อผลงาน  ไม มี 

ขนาด      120X160  ซม 

เทคนิค       สีน้ํามนับนผาใบ 

 



24 
 

 

 

     ภาพท่ี17 ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

         ชื่อผลงาน ไม มี 

         ขนาด 120X150  ซม 

         เทคนิค     สีน้าํมนับนผ าใบ 

 

    ภาพท่ี18 ภาพผลงานศิลปนิพนธ 

                                                          ชื่อผลงาน มัทนะพาธา 

                                                          ขนาด 120X160  ซม 

                                                          เทคนิค    สีน้าํมนับนผาใบ 
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ภาพท่ี19 ภาพผลงานศิลปนิพนธ  

               ชื่อผลงาน   ไม ม ี

  ขนาด         150X190  ซม. 

    เทคนิค        สีน้ํามนับนผาใบ 
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ภาพท่ี20 ภาพผลงานศิลปนิพนธ  

   ชื่อผลงาน ไม มี 

   ขนาด       170X200ซม. 

                เทคนิค     สีน้าํมนับนผาใบ 

 

 

 

 



27 
 

 

ผลงานศิลปนิพนธชวงปลาย 

 

ภาพท่ี21  ภาพผลงานศิลปนิพนธ  

    ชื่อผลงาน  ไม มี 

    ขนาด       150X200 ซม 

    เทคนิค      สีน้ํามนับนผาใบ 
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ภาพท่ี22 ภาพผลงานศิลปนิพนธ  

ชื่อผลงาน   ไม มี 

ขนาด      130X170 ซม 

เทคนิค        สีน้ํามนับนผาใบ 
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ภาพท่ี23ภาพผลงานศิลปนพินธ   

   ชื่อผลงาน ลองลอย 

                ขนาด      150X170 ซม 

                เทคนิค    สีน้ํามนับนผาใบ 
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ภาพท่ี24 ภาพผลงานศิลปนิพนธ  

               ชื่อผลงาน ไม ม ี

               ขนาด       180X200 ซม 

               เทคนิค     สีน้าํมนับนผาใบ 
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ภาพท่ี25 ภาพผลงานศิลปนิพนธ  

   ชื่อผลงาน ไม มี 

                ขนาด      150X180 ซม. 

                เทคนิค     สีน้าํมนับนผาใบ 
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ภาพท่ี26 ภาพผลงานศิลปนิพนธชวงปลาย 

                ชื่อผลงาน ไม มี 

                ขนาด              180X200 ซม 

                เทคนิค            สีน้ํามนับนผาใบ 
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ภาพท่ี27 ภาพผลงานศิลปนิพนธชวงปลาย 

                ชื่อผลงาน เธอ...ฉัน...ความทรงจํา 

                ขนาด      200X250  ซม. 

                เทคนิค     สีน้าํมนับนผาใบ 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

                การสรางผลงานศิลปนิพนธ ชุด “บทสนทนาและจินตนาการ(Conversation and 

imagination)” ขาพเจ าไดถ ายทอดผลงานผานกระบวนการทางอารมณและความรูสึกจากภายใน  

ที่มีผลกระทบโดยตรงมาจากการดําเนนิชวีิตในชีวิตประจําวนั โดยจากการสัมผัสและการกระทบ

ความรูสึกตามกระแสของโลกในปจจุบนั จึงนาํมาไตรตรองเพื่อสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุดนี้

ข้ึนมาเพื่อเจตนาตอบสนองอารมณความรูสึกให เปนผลงานจุดเร่ิมตนและก าวข้ึนไปในทางดาน

ทัศนศิลป 

               การนําเสนอผลงานของขาพเจาเปนรูปแบบงานศิลปะแบบเหมือนจริง เชิงเพ อฝนและ

สอดคล องกับดานเนื้อหาสาระท่ีไดพบเจอและสัมผัสโดยตรง ของแตละช วงเวลาสรางเป นผลงาน

ตามจินตนาการและความรูสึกที่ขาพเจาม ี ซึ่งเกิดข้ึนและเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของตัว

ขาพเจ าขาพเจ ามุงเน นที่ตองการพัฒนาผลงานและสร างสรรคงานศิลปะตามความตองการของ

ตัวเองอย างซือ่สัตย และม่ันคงเพื่อรักษารูปแบบตามความเช่ือของขาพเจาเอง 

ขาพเจ าหวังเปนอย างยิง่ว าผลงานศิลปนพินธ ที่ผานการวิเคราะห รวบรวมเนื้อหาสาระ 

ในชวงหลักสูตรของการศึกษาในทัศนะของขาพเจ าจะเปนประโยชน แก ผูสนใจไม มากก็น อย 
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