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บทคัดย่อ 

 จากความเป็นอยูใ่นระบบสังคมเปล่ียนแปลงหลายอยา่งในชีวติประจ าวนัของผูค้นรวมทั้งยงั

เปล่ียนแปลง กรอบความคิด ความเช่ือ มายาคติ ทศันคติ ความเป็นอยูแ่ละการด าเนินชีวิต ในโลกท่ี

เรารู้จกักบัทั้งท่ียงัไม่รู้จกัหรือตามไม่ทนั ในโลกท่ีสามารถหาขอ้มูลดว้ยความเร็วไดเ้พียงเส้ียววนิาที 

ในส่ือระบบสังคมออนไลน์ ในชีวิตปกติผูค้นมีตวัตนในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่างๆในสังคมท่ี

หลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มจะให้อตัลกัษณ์เฉพาะแก่คน ท าให้เกิดทศันคติท่ีแตกต่างกนัไป เกิดอคติ

ท่ีมีต่อกนัดว้ยเร่ือง ทศันคติท่ีแตกต่างกนั นบัเป็นปัญหาทางสังคมอยา่งหน่ึงของโลกท่ีมีตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั ไม่ว่าจะประเทศใหญ่ท่ีมีความเจริญหรือประเทศเล็กๆ ลว้นมีปัญหาอนัเน่ืองมาจาก

ทศันคติท่ีเป็นอคติ ขดัแย้งต่อกัน ผลงาน “ทศัน(อ)คติ” ได้น าเสนอความรู้สึกท่ีถูกทบัซ้อนกัน

ระหวา่งทศันคติท่ีแตกต่างกนั โดยใชเ้ทคนิควิธีการให้สอดคลอ้งกนั รับรู้แลว้เห็นความแตกต่างกบั

ส่ิงท่ีคลา้ยจากภายในสู่ภายนอกแสดงให้เห็นความรู้สึกในเชิงความคิดในสังคมกบัความเป็นอยูใ่น

ขณะน้ี 
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Abstract 

Many things in people’s everyday life, including conception, belief, mythology, and 

attitude are reformed through living in the world that they know will, barely or the world they cannot 

keep up with under a social system. The world in these days, people can search for information 

within less than a second from online social media gives people membership of different groups in 

various societies at the same time. Each social group provides its people a particular identify that 

establishes a bias against minority group. This is considered to be one of the world’s problems from 

past to present. Even big developed countries or small countries, they all have problems about biased 

attitude. This artwork presents feelings overlapping with thought via a proper technique that makes 

the differences between feelings and thoughts in the work stand out. Seeing this work makes us 

realize the differences from something looking alike from inside to outside and also offers us 

feelings of how people see and think of a society and living. 
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กติติกรรมประกาศ 

ขา้พเจา้ขอนอ้มร าลึกพระคุณพระบิดา มารดา ผูใ้หก้  าเนิดและอบรมเล้ียงดูสั่งสอน และเครือ

ญาติทุกคนท่ีใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือใหเ้ป็นก าลงัใจและเคารพการตดัสินใจของขา้พเจา้ ผลงาน 

ศิลปนิพนธ์เล่มน้ีประสบความส าเร็จ ดว้ยดีจากความอนุเคราะห์อยา่งดียิง่จาก อาจารยผ์ูค้วบคุม 

ศิลปนิพนธ์ อาจารยพ์รรษา พุทธรักษา   อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน า และ ตรวจสอบ

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ ศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทิตาแก่พ่อ

และแม่ของขา้พเจา้ แลว้ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวตลอดจนเพื่อนร่วมการศึกษา 

 ขา้พเจา้หวงัว่าผลงานศิลปะของขา้พเจา้และเอกสารศิลปนิพนธ์ชุดน้ีคงเป็นประโยชน์ต่อ

ผูส้นใจศึกษาหาความรู้ตามสมควรไม่มากก็นอ้ย และ ขอขอบคุณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร รวมถึงคณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิาแก่ขา้พเจา้ 
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ค าน า 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก

จิตรกรรม  ปีการศึกษา 2560 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร โดย

มีวตัถุประสงค์ในการเขียนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการศึกษาค้นควา้ การคิด

วิเคราะห์ ตีความและสร้างสรรค์ผลงานชุดศิลปนิพนธ์ท่ีด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบภายใต้

หวัขอ้เร่ือง “ทศัน(อ)คติ” (Bias Outlook) ตามหลกัสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบณัฑิต โดยเรียบ

เรียงใหส้ามารถเขา้ถึงระบบแนวความคิดและกระบวนการปฏิบติัอนัเป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

เน้ือหาในโครงการศิลปนิพนธ์น้ี ขา้พเจา้ไดรั้งสรรคผ์ลงานจิตรกรรมข้ึนจากการไดรั้บรู้ถึง

ส่ือท่ีน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัทศัน(อ)คติ ท่ีมี อิทธิพลต่อสังคมท่ีอยูใ่นรูปแบบชีวิตประจ าวนัต่าง ๆ

โดยหวงัวา่ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ ทั้งในดา้นสุนทรียภาพ และคุณค่าทางดา้น

ความคิด ต่อสังคม และ เพื่อมนุษยไ์ดแ้ละยงัมองเห็นส่ิงท่ีซ่อนอยู่ในสังคมท่ีเราเช่ือในส่ิงเร้าท่ีผิด 

โดยไร้การคิดไตร่ตรองซ่ึงขา้พเจา้ไดแ้สดงออกผา่นผลงานท่ีมีต่อเน้ือหาเร่ืองราวเหล่าน้ี 
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บทที ่1 

 

บทน า 

 

ในสังคมท่ีเราตอ้งอยู่ดว้ยกนัทุกคนลว้นมีมุมมองความคิดเป็นของตวัเอง การอยูอ่าศยัใน

สังคมท่ีหลากหลาย ทั้งแนวคิด ทศันคติ ในมุมมองของแต่ละคนก็แตกต่างกนัไป มีการรวมกลุ่ม

หรือเลือกในส่ิงท่ีตวัเองเช่ือกบัคนท่ีมีอุดมการณ์ความคิดท่ีเหมือนกนั ท าให้คนเกิดความมองต่าง

ในส่ิงท่ีตวัเองไม่เช่ือ เกิดทศันคติไม่ตรงกนั น ามาสู่ความอคติ ต่างคนต่างคิดวา่ตวัเองนั้นมีมุมมอง

ถูก จึงถูกบิดเบือนการรับรู้ความจริงในการใหเ้หตุผลหาทางออกท่ีเป็นกลาง 

“ทศันคติ” เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากทาง จิตวทิยาสังคม และ การส่ือสาร มีการ

ใชใ้นการสร้างระบบความเป็นอยูข่องสังคม ทศันคติอาจเกิดข้ึนจากประสบการณ์ ค่านิยมท่ีไดจ้าก

การเรียนรู้การแยกแยะ ความแตกต่างกบัการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีการอบรมสั่งสอน

เก่ียวกบั วฒันธรรม ประเพณีจากสถาบนัต่าง ๆ ทั้งทางตรง และ ทางออ้ม บุคคลสามารถแสดง 

ทศันคติ ออกได ้3 ประเภทดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. ทัศนคติ ทางเชิงบวก เป็น ทัศนคติ ท่ีชักน าให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึก หรือ 

อารมณ์ จากสภาพจิตใจโต้ตอบ ในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน หรือ เร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง รวมทั้ง

หน่วยงาน องคก์ร สถาบนั และ การด าเนินกิจการขององคก์รอ่ืน  

2. ทศันคติทางลบ หรือ ไม่ดี คือ ทศันคติ ท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือมเสีย ไม่ได้

รับความเช่ือถือ หรือ ไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชงัต่อบุคคลใด

บุคคลหน่ึง เร่ืองราว หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือหน่วยงานองค์กร สถาบนั และ การด าเนิน

กิจการขององคก์ร และ อ่ืน ๆ 

3. ประเภทท่ีสาม ซ่ึงเป็นประเภทสุดทา้ย คือ ทศันคติ ท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นใน

เร่ืองราว หรือ ปัญหาใดปัญหาหน่ึง ต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนั องคก์ร และอ่ืน ๆ โดยส้ินเชิง 
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ทศันคติ ทั้ง 3 ประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียว หรือ หลายประการก็ได ้ข้ึนอยู่

กบัความมัน่คงในความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ค่านิยมอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ การกระท า และ

สถานการณ์1 

“อคติ” นั้นมีอยูก่บัคนในหลายรูปแบบท่ีมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัไปท่ีเคยยึดติด เคย

เป็นปัญหากบัส่ิงท่ีเราเคยท าผิดพลาด จนมนัเขา้ไปอยูใ่นจิตใตส้ านึกซ่ึงแต่ละบุคคลก็มีทศันคติท่ี

อคติแตกต่างกนัไป ทศันะ หรือ ความรู้สึกในแง่ลบต่อบุคคลหน่ึงเพียงเพราะวา่เขาเป็นคนในกลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึงส่วนบางคนบอกวา่อคติเกิดจาก การมีขอ้มูลไม่เพียงพอซ่ึงท าใหเ้รา ตดัสินผูอ่ื้นก่อนจะ

รู้จกักันไม่ว่าจะตีความอย่างไร อคติอาจเกิดข้ึนได้เสมอเม่ือมีความแตกต่างด้านเช้ือชาติ สีผิว 

ศาสนา ภาษา เพศ น ้าหนกัตวั หรือ อ่ืน ๆ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากความเป็นอยู่ของระบบสังคมในชีวิตประจ าวนัของผูค้นเปล่ียนแปลงหลายอย่าง 

รวมทั้งยงั เปล่ียนแปลง กรอบความคิดความเช่ือมายาคติทศันคติความเป็นอยู ่การด าเนินชีวิต ใน

สังคมท่ีเรารู้จกักบัทั้งท่ียงัไม่รู้จกั หรือตามไม่ทนั ในโลกท่ีเราสามารถหาขอ้มูลดว้ยความเร็วได้

เพียงเส้ียววินาทีโดยส่ือสังคมออนไลน์แล้วในชีวิตปกติของเรา เรามีตวัตนในฐานะสมาชิกของ

กลุ่มต่างๆในสังคมท่ีหลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มก็จะใหอ้ตัลกัษณ์เฉพาะแก่กนัจนท าใหเ้กิดอคติท่ีมี

ชนกลุ่มน้อยประเภทต่างๆ นับว่าเป็นปัญหาทางสังคมอย่างหน่ึงของโลกท่ีมีตั้ งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นประเทศใหญ่ท่ีมีความเจริญแลว้หรือประเทศเล็กๆ แมก้ระทั้งในประเทศไทย

ก็มีปัญหาอนัเน่ืองมาจากทศันคติท่ีเป็นอคติเหมือนกนั และ เกิดข้ึนกบัสังคมไหนก็ได ้เพราะอคติ

ระหว่างกลุ่ม (Inter-group prejudice) นั้นเป็นสากล ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นถึง ปัญหาใหญ่ในปัจจุบนั 

เช่น สงคราม การเหยยีดสีผวิ ชนชั้น การเมือง อาชีพ เพศสภาพ ค่านิยม ฯลฯ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็น

ปัญหาในอดีตจนถึงปัจจุบนัเหตุใดจึงยงัคงปรากฏอยู่ในสังคม แมว้่าจะน้อยลงไปเร่ือย ๆ ก็ตาม

                                                           
1การเกดิ ทศันคต ิ (Attitude Formation),  [ออนไลน]์,  เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2561,  เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm 
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หรือ อาจเกิดความรุนแรงมากข้ึนไปอีกตามสถานท่ีในสังคมอคติท่ีไม่เข้าใจความหลากหลาย

ทศันคติของผูค้นในสังคมท่ีรุนแรงการใช้อ านาจกระท ารุนแรง ผ่านการ ฆ่า ยดัเยียด ความผิด 

สอบสวนทรมาน การโตต้อบต่อความรุนแรงขา้งตน้ปรากฏออกมาหลายรูปแบบ และ น าไปสู่

ความรุนแรงในลกัษณะตาต่อตาฟันต่อฟัน ลงทา้ยดว้ยความรุนแรงของผูค้นจ านวนไม่นอ้ย ตวัเลข

ของเหตุการณ์ และจ านวนผูเ้สียชีวิต จากความเป็นไปได้ จะพบว่ามนุษยมี์วิธีการมองโลกใน

มุมมองท่ีเป็นด้านลบ หรือ ถ้าจะให้ชัดเจนข้ึน คือ การมองโลกแบบมีอคติเป็นภาพลวงตา ทาง

ความรู้สึก ในเฉพาะสังคมกลุ่มท่ีเรายอมรับ จนท าให้มีอคติในเชิงลบ การมองเห็นแต่ความ

บกพร่องของคนอ่ืนเป็นอคติท่ี บุคคลพยายามยกหาเหตุผลมายนืยนั ความคิดเห็นของตวัเอง เพื่อให้

ความเช่ือมัน่ว่า แนวคิดของตนนั้น ถูกตอ้ง จากความสัมพนัธ์ การแสดงออกของมนุษยน์ั้นมีการ

เผยใหเ้ห็นวธีิการมองโลกในแง่มีแนวโนม้ท่ีมากกวา่การเผยความคิดแง่ลบออกมา ถา้ไม่ถูกกระตุน้

ดว้ยอารมณ์หรือถูกชกัจูงดว้ยอุดมการณ์ทางความคิดเดียวกนั 

ขา้พเจา้ไดเ้ล็งเห็นพบวา่ ทศันอคติท่ีเกิดข้ึนจากการแสดงออกพฤติกรรมท่ีสร้างความรู้สึก

เป็นไปในทางเส่ือมเสียไม่ไดรั้บความเช่ือถือ หรือ ไวว้างใจอาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย 

รวมทั้งเกลียดชงัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เร่ืองราว หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง ท่ีเคยเกิดข้ึนจากการ

เรียนรู้ต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ในอดีตส่วนประกอบทางดา้นความคิด หรือความรู้ ความเขา้ใจ จึงนบัไดว้า่

เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของทศันคติ  และ ส่วนประกอบน้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้สึก

ของบุคคลอาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนั ทั้งในทางบวก และ ทางลบ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์

และ การเรียนรู้พื้นฐานทศันคติท่ีมองไม่เหมือนกนั ความเป็นจริงมนุษยถู์กก าหนดการเรียนรู้หรือ

พฤติกรรมจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม และ ธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั 

ศิลปนิพนธ์น้ีขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองราว ท่ีเป็นพื้นฐานของทศันคติในสังคมท่ีเรา

ต่างมีความแตกต่างกนั ให้เห็นถึงความส าคญัของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อทศันอคติของสังคม

ตั้งแต่ อคติมีอยู ่4 ลกัษณะ ดงัน้ี2 

                                                           
2การเกดิอคตแิละลกัษณะของอคต ิ,  [ออนไลน์],  เขา้ถึงเม่ือ 25 เมษายน 2561, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.thaieditorial.com/การเกิดอคติและลกัษณะของอคติ/ 
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อคติในทีท่ีด่ี หรือ ทางบวก  คือ การมองคนอ่ืนในทางดีเพียงดา้นเดียว แมบ้างคร้ังเขาจะท า

ผดิหรือมีขอ้เสียบา้งเราก็จะมองขา้มไม่ใส่ใจและพร้อมท่ีจะใหอ้ภยั 

อคติในทางไม่ดี หรือทางลบ คือ การมองเห็นแต่ความบกพร่องของคนอ่ืน โดยจะมองห า

แต่จุดบกพร่องและแสดงความไม่พอใจ บุคคลท่ีมีอคติ เช่นน้ีจะเป็นคนท่ีมองโลกในแง่ร้าย เขา้กบั

บุคคลอ่ืนไดย้าก 

อคติที่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้เหตุผล เป็นอคติท่ีบุคคลพยายามยกหาเหตุผลมา

ยนืยนัความคิดเห็นของตวัเอง เพื่อใหค้วามเช่ือมัน่วา่ แนวคิดของตนนั้นถูกตอ้ง 

อคติที่เกิดจากข้อสรุปที่ผิดพลาด เป็นอคติท่ีเกิดจากประสบการณ์ โดยบุคคลทัว่ไปจะ

น าเอาประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บ มาเป็นขอ้สรุปวา่ ส่ิงนั้นจะตอ้งไม่ดี หรือเป็นอยา่งท่ีเคยเป็นมา 

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

มีจุดมุ่งหมาย และ วตัถุประสงคท่ี์จะน าเสนอแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะออกมา

โดยใช้เทคนิควิธีการให้สอดคลอ้งกนักบัรูปแบบการจดัวางและคุณสมบติัของวสัดุให้ไปทางส่ือ

ความหมายไปทางเดียวกนั โดยวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคมี์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษารูปแบบความเป็นไปไดข้องความมนุษยท่ี์แสดงออกผ่านอตัลกัษณ์เชิงเด่ียว

ของบุคคลท่ีท าใหเ้กิดทศันอคติต่อส่ิงเร้า 

2. เพื่อตระหนักถึงการใช้บทบาทรูปแบบการด ารงชีวิตท่ีถูกครอบง าโดยทศันคติในแง่

อคติเชิงบวก และ เชิงลบ ท่ีส่งผลใหเ้กิดทศันอคติ 

3. เพื่อตอบสนองทางความรู้สึกในเชิงความคิดในการมองในสังคมความเป็นอยูใ่หมี้ทศันะ

คติท่ีดีข้ึน 

4.เพื่อปรับทศันอคติท่ีมีต่อกนัใหเ้ขา้ใจกนัอยูร่่วมกนัไดโ้ดยเขา้ใจความแตกต่างของกนั

และกนั 
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5.เพื่อศึกษาและคน้ควา้เทคนิควธีิการในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ

ตวัเอง 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ในความคิดของขา้พเจา้นั้นอคติในเชิงบวก และ เชิงลบท่ีตอ้งการจะส่ือความหมายใน

รูปแบบความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัในรูปแบบชีวิตปกติในสังคมจากสังคมสองแง่ในรูปท่ีเรา

เห็น กับรูปความเป็นไปท่ีเราคิดในมุมมองท่ีสามารถมองเห็นส่ิงนั้นได้ทั้งสองอย่าง แสดงใน

รูปแบบท่ีเป็นความตรงข้ามหรือต้องกลับค่าโดยใช้เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานซ่ึงมี

กระบวนการในการแสดงออกผา่นในทางสายตาของผูช้ม ท าให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ในการชมงาน

ศิลปะพร้อมแนวความคิด (Concept) ท่ีได้มีความสัมพนัธ์กนั ในรูปแบบปฏิสัมพนัธ์กบัตวังาน 

มนุษยทุ์กคนนั้นลว้นมีอิสรภาพในการใชท้ศันคติ  เจตคติ ความรู้สึก และ ท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง

ใด ๆ ส่งผลให้มีพฤติกรรมตอบสนองในลักษณะท่ีสอดคล้องกับความรู้สึก หรือ ท่าทีนั้นใน

รูปแบบทศันคติ3 

 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ขอบเขตด้านรูปแบบ 

ขา้พเจา้ตอ้งการสร้างสรรค์รูปแบบงานศิลปะให้มีความหลากหลาย โดยไม่ไดเ้จาะจงยึด

ติดกบัตวัเทคนิคหรือวสัดุโดยอาศยัเน้ือหาท่ีตอ้งการจะน าเสนอ โดยใช้รูปแบบวิธีการท่ีแตกต่าง

จากงานจิตรกรรมมีส่ือองคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่งมารวมกนั โดยใชเ้ทคนิคผสมกนัให้เกิดรูปแบบ

ท่ีแตกต่างออกไป 

. 1.ศึกษาคุณสมบติัการแสดงผลของภาพท่ีได้ 

                                                           
3สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฎแีละปฏิบัตกิารทางจติวทิยา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์กัษรบณัฑิต),  2529 
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2.ศึกษาการท างานของเคร่ืองมืออุปกรณ์หลายช้ินและขอบเขตขอ้จ ากดัของมนั 

3.ศึกษาทฤษฎีสีคู่ตรงขา้งท่ีจะส่งผลทางความหมายของตวังาน 

 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1.ศึกษาต ารา หนงัสือเอกสารเชิงวเิคราะห์วชิาการ ทางดา้นอตัลกัษณ์ จิตวทิยาอคติ ศิลปะ

สมยัใหม ่

2.ศึกษาการใชภ้าพถ่ายในการส่ือความหมายของภาพท่ีมีการแสดงออกต่อส่ิงเร้าต่างๆเพื่อ

สะทอ้นในงานศิลปะ 

 

ขอบเขตด้านเทคนิค 

1.ศึกษาการใชเ้ทคนิคส่ือผสม โดยการใชตู้ไ้ฟในการน าเสนอภาพถ่ายรูป X-ray กบัรูปถ่าย

แผน่ใสโดยลงสีอะครีลิคบนแผน่ใส 

2.ศึกษาการใชเ้ทคนิคทางจิตรกรรม โดยสีอะคริลิคบนผา้ใบและติดตั้งบนมู่ล่ีทั้งสองดา้น 

3.ศึกษาการใชเ้ทคนิคทางจิตรกรรม โดยสีอะครีลิคบนแผนไมท่ี้ห่อหุ้มดว้ยผา้ใบท่ีถูกตดั

สลบัต าแหน่งกนัระหวา่งภาพ 

 

ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 

- ศึกษาจากงานศิลปกรรมของศิลปินท่ีมีขอ้มูลหรือเน้ือหาคลา้ยกนัมาเป็นตวัอยา่งในการ

สร้างสรรคท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัแนวความคิด 

- เก็บขอ้มูลและศึกษางานภาพถ่ายท่ีมีรูปแบบสัญลกัษณ์ทางความรู้สึกอารมณ์ของภาพ 

- ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษยท่ี์บ่งบอกการใชชี้วิตในสังคมท่ีมีรูปแบบ

การเขา้ใจส่ิงเร้าในรูปแบบท่ีมีอคติ 

- ศึกษาปรัชญาทางพุทธศาสนา  ทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิด ทศันคติ 
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แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

- ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านส่ือแลว้ส ารวจสังคมต่างๆท่ีถูกสร้างข้ึนโดยความเช่ือทางสังคม 

วฒันธรรมอ่ืนๆ 

-  ข้อมูลจากต าราและเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องกับหลักทฤษฏีทางศิลปะ ปรัชญาและ

แนวความคิด เพื่อคน้หาความคิดท่ีตอบสนองต่องานสร้างสรรค ์

-ข้อมูลข่าวสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ บทความต่างๆ การ์ตูน เพลง ภาพยนตร์โฆษณา และ ส่ือ

ออนไลน์ ท่ีน าเสนอในแง่มุมทางทศันคติในทิศทางเชิงลบ(ทศันอคติ) 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1. คอมพิวเตอร์  

2.หนงัสือ เอกสารอา้งอิงประกอบ 

3.กลอ้งถ่ายรูป, กลอ้งดิจิตอล, กลอ้งฟิลม์ 

4.ภาพขอ้มูลตน้แบบ 

5.เฟรมผา้ใบ 

6.สีน ้ามนั 

7.สีอะคริลิค 

8.พูก่นั แปรงทาสีลูกกล้ิง 

9.ใบมีด 

10.มู่ล่ี 

11.ท่อสแตนเลส 
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บทที ่2 

 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

แรงบันดาลใจทีม่ีผลต่อความคิดในการสร้างสรรค์ 

ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจจากหลากหลายท่ีมาของสังคมต่าง ๆ เร่ิมจากท่ีประสบการณ์พบ

กบัสังคมส่ิงแวดลอ้มต่างท่ีขา้พเจา้ไดใ้ชชี้วติอยูต่ ั้งแต่ยงัเด็กจนโตท่ีมีความเป็นอยูท่ี่แตกต่างออกไป

แต่ล่ะพื้นท่ีมีทั้งส่ือความเช่ือท่ีไม่เหมือนกนัส่ิงเร้าท่ีต่างกนัจึงท าให้เกิด ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั

มีความคิดของสังคมแต่ละ สังคมรวมไปถึงบุคคลท่ีมี อตัลกัษณ์ท่ีต่างกนัไป เจอผูค้นมากมายสังคม

ท่ีต่างแลว้เปล่ียนแปลงเกิดความปรับตวัไม่ทนัซ่ึงโดยปกติขา้พเจา้เป็นคนเงียบ ๆ ไม่ค่อยพูดไม่ค่อย

แสดงความรู้สึกถา้บอกออกมาไดค้งจะอึดอดัใจกบัตวัขา้พเจา้ ท าให้ขา้พเจา้ตั้งค  าถามในวา่เหตุใด

มนุษยจึ์งมีเหตุผลท่ีแตกต่างตามความเขา้ใจแล้วสังคมสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงจะเห็นไดว้่า

มายาคติจะถูกซ่อนอยู่ในสังคมหลายรูปแบบท างานดว้ยการเขา้ไปครอบง าความหมายเชิงผสัสะ

และประโยชน์ใช้สอยของสรรพส่ิง แล้วท าให้มนัส่ือความหมายใหม่ได้อีกระดับหน่ึงซ่ึงเป็น

ความหมายเชิงค่านิยม และ อุดมการณ์ ให้เข้าใจถึงทศันคติท่ีด ารงอยู่ ผ่านการรับฟัง ผ่านบท

สนทนาพูดคุย ได้เขา้ใจได้เรียนรู้ ต่างบริบทของสังคมท่ีต่างกนั สภาพแวดล้อมของกลุ่มเพื่อน 

ครอบครัว ลกัษณะนิสัยการเปล่ียนแปลงเขา้ใจแลว้เรียนรู้พฤติกรรมโนม้เอียง ยงัคงมีให้เห็นอยา่ง

หลายหลายในการเข้าสังคมร่วมสมัยข้าพเจ้าได้จ  าแนกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์

ดงัต่อไปน้ี 
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อทิธิพลจากการจิตวทิยาการรับรู้กบัการเรียนรู้ 

 มนุษยค์งหนีไปไม่พน้ท่ีจะเผชิญกบับุคคล สัตว ์ส่ิงของ กิจกรรมอนัเกิดจากส่ิงเหล่าน้ี

ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆและรวมไปถึงส่ิงท่ีไม่มีตวัตน  เช่น ค าพูด ภาษา หลกัศีลธรรมขนบ

ธรรมและประเพณีในสังคม ส่ิงเหล่าน้ีท่ีจดัข้ึนเป็นส่ิงเร้า ทุกคนจะตอ้งเก่ียวขอ้งไม่วา่เวลาใดเวลา

หน่ึง และเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดล้อม และ น าเอาส่ิงแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ราบร่ืน เรามกัแยกแยะส่ิงเร้านั้นออกจากภูมิหรือพื้น (Background) อนัเป็นส่วนประกอบ จะท าให้

เขา้ใจไดดี้ข้ึนถา้เห็นสีขาวเป็นภูมิหลงั จะมองเห็นรูปหนา้คน2คนเด่นลอยออกมา แต่ถา้มองเห็นสี

น ้ าเงินเป็นภูมิหลงั จะมองเห็นรูปแจกนัหรือพานลอยเด่น การแยกส่ิงเร้าจากภูมิหลงัในลกัษณะท่ี

แตกต่างกนั ยอ้มท าให้เราเกิดการเรียนรู้ท่ีต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากประสบการณ์เดิมของแต่ละคนท่ี

แตกต่าง 

 

 

ภาพที ่1 แจกนัรูบิน (องักฤษ: Rubin vase) เป็นภาพลวงตาชนิดหน่ึง 

ท่ีมาhttp://www.wikiwand.com 

 

อิทธิพลของประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ภาพ และพื้น การมองเห็นภาพ และ พื้นสลบักนั 
(Reversible figure and ground) ก็ดีหรือรูปท่ีมีการเรียนรู้ ไดเ้ป็นสองแง่สองนยั (Ambiguous figure 
and ground ) ก็ดีการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีกล่าวน้ี เช่ือวา่ประสบการณ์เดิมของบุคคลมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ภาพและพื้นเป็นอนัมาก ท าให้ความแตกต่างแต่ละการเรียนรู้ต่อส่ิงเร้าท่ีมนุษยอ์ยู่อาศยัมี
ความแตกต่างกนัทั้งมุมมองแลว้รูปแบบประสบการณ์ 
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อทิธิพลจากการรับรู้ทีถู่กกระบวนการสังคมก าหนด(ทางการเมือง) 

 การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของสังคมในกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองท่ีส าคญั 
ได้แก่ ครอบครัว สถาบนัการศึกษา กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ ส่ือมวลชน และประสบการณ์ตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทศันคติท่ีเปล่ียนไป 

ครอบครัว 

ครอบครัวเป็นโครงสร้างท่ีมีหน้าท่ีท่ีให้การอบรมกล่อมเกลาทางทัศนคติ เป็น  
โครงสร้างแรกท่ีบุคคลจะไดพ้บนกัวิชาการทางรัฐศาสตร์ ไดก้ล่าวถึงความหมายไวว้่า อลัมอนด์ 
และ เพาเวลล์ เห็นว่า ครอบครัวเป็นตวัการอบรมกล่อมเกลาทางทศันคติ มีอิทธิสูงและต่อเน่ือง
ระยะยาวโดยทั้งทางตรงและทางออ้ม4 อิทธิพลท่ีส าคญัของครอบครัวคือ การสร้างทศันคติต่อ
อ านาจ กล่าวคือภายในครอบครัวจะมีลกัษณะการตดัสินใจร่วม (collective decision)ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นการใชอ้ านาจหนา้ท่ี (authoritative) ในทศันะของเด็ก เน่ืองมาจากการไม่เช่ือฟังจะน าไปสู่การ
ลงโทษ หรือไม่ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ นอกจากน้ีครอบครัวยงัมีบทบาทในการก่อรูปของทศันคติทาง
การเมืองในอนาคตของเด็กดว้ย 

สถาบันการศึกษา 

โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะตระหนกัถึงความเก่ียวขอ้งและต่อตนเอง จะมีความ
สนใจทางการเมือง มีความรู้รู้เก่ียวกบักระบวนการทางการเมือง และอาจเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองในขอบเขตท่ีกวา้งกวา่บุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ เด็กจะไดรั้บรู้ระบบท่ีชดัเจน
มากกว่าการรับรู้ดว้ยความรู้สึกทางอารมณ์แต่เพียงอยา่งเดียว  นอกจากนั้นสถาบนัการศึกษายงัมี
บทบาทในการส่งผา่นค่านิยมและทศันคติของสังคมอีกดว้ย ดว้ยการสร้างกฎเกณฑ์ทางการเมืองท่ี
ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและความผูกพนักบัสัญลกัษณ์ต่างๆของระบบการเมือง เช่น ธงชาติ เพลง
ชาติ เป็นตน้ 

 

กลุ่มเพ่ือน 

กลุ่มเพื่อน (peer group) ซ่ึงอาจหมายถึง กลุ่มเพื่อนของเด็ก กลุ่มการท างาน สมาชิก
ของกลุ่มเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเสมอภาค และ ใกลชิ้ดกนั บุคคลจะรับเอาทศันะ และ

                                                           
4Almond and powell (eds.), Comparative Politics Today. p. 38.  
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ความคิดเห็นของเพื่อนเป็นของตน (พฤติกรรรมลอกเลียนแบบ) อาจเน่ืองมาจากการยอมรับนบัถือ 
ความต้องการท่ีเหมือนเพื่อนในกลุ่ม หรืออาจจะถูกกระตุ้นหรือจูงใจ หรือกดดันให้สมาชิกมี
ทศันคติ และ พฤติกรรมท่ีกลุ่มยอมรับอยู ่

กลุ่มอาชีพ 

เป็นกลุ่มทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงผูกพนักนัด้วยอาชีพการงาน เช่น 
สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ กลุ่มเหล่าน้ีจะเป็นตวัการในการถ่ายทอดข่าวสาร และ ความ
เช่ือถือ จะมีการประเมินค่าส่ิงต่างๆ ในแนวทางเพื่อประโยชน์ของกลุ่มท่ีตนสังกดัอยู ่

ส่ือมวลชน 

ในสังคมสมยัใหม่ มีการแพร่กระจายข่าวสารต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากส่ือมวลชน
จะมีการกระจายบทบาทข่าวสารการส่งผ่านค่านิยม ความเช่ือท่ีส าคญัๆในสังคมทั้งโดยทางตรง
และทางออ้ม และ ยงัสามารถสร้างความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีมี อิทธิพลต่อการวางรูปแบบความเช่ือ
อีกดว้ย 

สถาบันการเมือง 

สถาบนัการเมืองพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีต่อขา้ราชการใน
ระบบราชการ ตลอดจนการติดต่อกบัผูใ้ชอ้  านาจทางการเมืองในระดบัต่างๆ ต่างมีผลต่อการเรียนรู้
ทางการเมืองของบุคคล และ ท าให้ประชาชนทัว่ไปยอมรับและเห็นดว้ยกบัทศันคติ ค่านิยม และ 
อุดมการณ์ของพรรคทั้งโดยตรง และ ทางออ้ม และท่ีส าคญัคือ บทบาทในการสร้างความโนม้นา้ว
เอียงท่ีจะเป็นผูเ้ขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง (participant orientations)5 

 จะเห็นได้มนุษย์ถูกก าหนดทัศนคติตั้ งแต่เกิดผ่านสังคมความเป็นอยู่โดยทั่วไปแล้ว
ลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีเกิดข้ึนก็ได้เรียนรู้จากค่านิยม ทั้งในดา้นท่ีเป็นมายาคติ ทศันคติและ
ความนึกคิดท่ีเฉพาะเจาะจง ทั้งเชิงบวก เชิงลบ จนไม่รู้ตวั เป็นการผูกติดกบัส่ิงท่ีสังคมก าหนดให้
มาโดยไม่มีอิสรภาพในการเลือกของตนเองเลย 

 

                                                           
5ดร.พรศกัด์ิ ผอ่งแผว่ และสายทิพย ์สุคติพนัธ์, การเมืองของเดก็, (กรุงเทพฯ: เจา้พระยาการพิมพ,์ 

2526), 20. 
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อทิธิพลจากค่านิยม (Value) 

ค่านิยมนั้นกล่าวกนัโดยทัว่ไปวา่มี 2 ประเภท คือ ค่านิยมส่วนบุคคล และ ค่านิยมของสังคม 

 ค่านิยมส่วนบุคคล ค่านิยมส่วนบุคคลเป็นการตดัสินใจเลือกในส่ิง หรือสถานการณ์ท่ีตน
ตอ้งการหรือพอใจนั้นถือว่าเป็นค่านิยม (Value) ของบุคคลนั้น เช่น นายแดง อยากเป็นคนขยนั
ขนัแข็งเอาการเอางาน นายแดงก็จะปฏิบติัตามตามพื้นฐานของความคิดของตนเอง เพราะฉะนั้น 
นายแดงจะมีค่านิยมของความขยนัขนัแขง็ และ แสดงความเป็นคนขยนัออกมา  

ค่านิยมของสังคม ซ่ึงนกัวิชาการไดแ้สดงทศันะไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี ค่านิยมของสังคม คือ 
การรวมค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม กล่าวคือ สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่นิยมส่ง หรือ
อยากจะปฏิบติัตนในสถานการณ์นั้น ๆ อยา่งไร ส่ิงหรือสถานการณ์นั้น ๆ ก็กลายเป็นค่านิยมของ
สังคม ของสังคมนั้น ยกตวัอยา่ง เช่น ในสถานการณ์ท่ีผวัเมียตบตีกนั สมาชิกส่วนใหญ่ของสังคม
อยากสอดรู้สอดเห็นถึงความเดือดร้อนของคนอ่ืนจึงไดไ้ปมุงดู การมุงดูก็เป็นค่านิยมของสังคมนั้น 

ค่านิยมส่วนบุคคล หมายถึง ส่ิงท่ีตนสนใจ ส่ิงท่ีตนปรารถนาจะได ้ปรารถนาจะเห็นหรือ
กลบักลายมาเป็นส่ิงท่ีคนถือว่าเป็นส่ิงบงัคบั ตอ้งท าตอ้งปฏิบติั เป็นส่ิงท่ีคนบูชายกย่อง และ มี
ความสุขจะไดเ้ห็น ไดฟั้ง ไดเ้ป็นเจา้ของ 

ค่านิยมของสังคม หมายถึง ค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคมกล่าวคือสมาชิกของสังคม
ส่วนใหญ่ยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีดีงาม หรือ ควรแก่การปฏิบติัส่ิงหรือสถานการณ์นั้น ๆ ก็จะกลายเป็น
ค่านิยมของสังคมนั้น ๆ ค่านิยมออกเป็น 2 ระดบัคือ 

ค่านิยมในทางปฏิบติั (Pragmatic values) เป็นหลกัของศีลธรรมท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานท่ีวา่ตน
ในสังคมตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ดงันั้นค่านิยมจึงประณาม ส่ิงท่ีท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม เช่น 
การคดโกง การท าร้ายกัน และยกย่องพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ความขยนั
ขนัแขง็ ความซ่ือสัตย ์

ค่านิยมอุดมคติ (Ideal values) ซ่ึงมีความลึกซ้ึงกวา่ค่านิยมในทางปฏิบติั เช่นศาสนาคริสต์
สอนวา่ใหค้นรักเพื่อนบา้นเหมือนกบัรักตนเอง ซ่ึงนอ้ยคนท่ีจะปฏิบติัตามได ้แต่ค่านิยมระดบัน้ีก็มี
ความส าคญัในการท าใหค้นเห็นแก่ตวันอ้ยลง6 

                                                           
6สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์,  [ออนไลน]์,  เขา้ถึงเม่ือ 10พฤษภาคม2561,  เขา้ถึง

ไดจ้ากhttps://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/value/04.html 
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ค่านิยมแตกต่างกนัไปทั้งน้ีเพราะ แต่ละบุคคลมีความรู้ ประสบการณ์ และ ส่ิงแวดล้อม
เหมือนกนั ความแตกต่างในเร่ืองเสรีภาพต่างก็มีกฎหมายเก่ียวกบัเสรีภาพส่วนบุคคล ขา้พเจา้คิดวา่
ค่านิยมมีความเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ค่านิยมบางอย่างอาจเส่ือมความนิยมไป หรือ อาจมี
ค่านิยมใหม่ ๆ บางอยา่งเขา้มาถูกพฒันามาจากค่านิยมเก่า หรือจากการพิสูจน์ความจริงไดว้า่ค่านิยม
นั้นผิด และ บางท่ีค่านิยมผิด ๆ ส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมปฏิบติัต่อๆกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นจนแต่ไม่
ถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรม และ กฎหมายสาเหตุของค่านิยมผดิ ๆ ในปัจจุบนัน้ีก็ยงัมีใหเ้ห็นจนชินตา 

ค่านิยมต่อตัวบุคคล  

ค่านิยมไม่วา่จะเป็นของบุคคล หรือ ค่านิยมของสังคม จะมีอิทธิพลต่อตวับุคคล 
ดงัน้ี คือ  

1. ช่วยใหบุ้คคลตดัสินใจวา่ส่ิงใดผดิ ส่ิงใดถูก ดี มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าควรท า
หรือไม่ควรท า  

2. ช่วยใหบุ้คคลในการก าหนดท่าทีของตนต่อเหตุการณ์ท่ีตนตอ้งเผชิญ  

3. ช่วยสร้างมาตรฐาน และ แบบฉบบัจากการประพฤติปฏิบติัของบุคคล  

4. มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกบับุคคลอ่ืน และ เลือก
กิจกรรม ทางสังคม ซ่ึงตนจะตอ้งเขา้ไปร่วมดว้ย  

5. ช่วยใหบุ้คคลก าหนดความคิด และ แนวทางปฏิบติั  

6. ช่วยเสริมสร้างหลกัศีลธรรม ซ่ึงบุคคลจะใชใ้นการพิจารณา การกระท าของตน
อยา่งมีเหตุผล 

 

ค่านิยมทีม่ีต่อพฤติกรรมของบุคคล 

รองศาสตราจารย ์สุพตัรา สุภาพ ไดก้ล่าวถึงค่านิยมสังคมเมืองและค่านิยมสังคม
ชนบทของสังคมไทยไวค้่อนขา้งชดัเจน โดยแบ่งค่านิยมออกเป็นค่านิยมของคนในสังคม
เมือง และ สังคมชนบทซ่ึงลกัษณะค่านิยมทั้งสองลกัษณะ จดัไดว้า่เป็นลกัษณะของค่านิยม
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ท่ีท  าให้เกิดมีอิทธิพลต่อค่านิยมท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็น
ชดัเจนไดด้งัน้ี  

 ค่านิยมสังคมเมือง  

1. เช่ือในเร่ืองเหตุและผล  

2. ข้ึนอยูก่บัเวลา  

3. แข่งขนัมาก  

4. นิยมตะวนัตก  

5. ชอบจดังานพิธี  

6. ฟุ่มเฟือยหรูหรา  

7. นิยมวตัถุ  

8. ชอบท าอะไรเป็นทางการ  

9. ยกยอ่งผูมี้อ  านาจผูมี้ต  าแหน่ง  

10. วนิยั  

11. ไม่รักของส่วนรวม  

12. พูดมากกวา่ท า  

13. ไม่ชอบเห็นใครเหนือกวา่  

14. เห็นแก่ตวัไม่เช่ือใจใคร 

 

ค่านิยมสังคมชนบท  

1. ยอมรับบุญรับกรรมไม่โตแ้ยง้  

2. ข้ึนอยูก่บัธรรมชาติ  
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3. เช่ือถือโชคลาง  

4. ชอบเส่ียงโชค  

5. นิยมเคร่ืองประดบั  

6. นิยมคุณความดี  

7. นิยมพิธีการและการท าบุญเกินก าลงั  

8. ชอบเป็นฝ่ายรับมากกวา่ฝ่ายรุก  

9. ท  างานเป็นเล่น ท าเล่นเป็นงาน  

10. พึ่งพาอาศยักนั   

11. มีความเป็นส่วนตวัมากเกินไป  

12. รักญาติพี่นอ้ง  

13. มีความสันโดษ  

14. หวงัความสุขชัว่หนา้7 

 

 ขา้พเจา้คิดวา่ต่างคนก็มีโลกส่วนตวัเป็นของตวัเองข้ึนอยูท่ี่วา่เรามองโลกใบน้ีใหญ่แค่ไหน
ซ่ึงคนท่ีมีโลกส่วนตวัสูงส่วนใหญ่แลว้เป็นคนท่ีค่อนขา้งชดัเจนในวิธีการ และ  พฤติกรรมในการ
ใช้ชีวิต เ รียกว่าค้นพบตัวเอง แล้วใช้ประโยชน์จากโลกส่วนตัวท่ีตัว เองมีอย่าง รู้ สึกตัว
ตลอดเวลา ต่างจากคนท่ีไม่สามารถคน้พบ และรับรู้ถึงการมีตวัตนของโลกส่วนตวัท่ีถูกซ้อนอยู่คู่
กบัทศันคติ และความคิด ซ่ึงพวกเขามกัจะแสดงออกถึงโลกส่วนตวัท่ีตวัเองมีอย่างไม่รู้สึกตวั
บางคร้ัง ก็หลบหน้าผูค้นอย่างไม่มีเหตุผล คนท่ีแต่ก่อนยิ้มแยม้แจ่มใส ร่าเริง เม่ือวนัเวลาผ่าน
มุมมองความคิดเปล่ียนหรือมีส่ิงท่ีเขา้มากระทบกระเทือนจิต เป็นช่วงเวลาท่ีทุกขป์นสุขไปพร้อม
กนั หลายคร้ังท่ีท าให้เกิดทศันคติปิดกั้นตวัเอง ติดอยู่ใน Comfort Zone แบบไม่รู้ตวั ทั้งท่ีก็ไม่ได้
รู้สึกเปล่ียนอะไร การรับรู้โลกส่วนตวัของขา้พเจา้จะมองมนัไปทิศทางท่ีลบรวมทั้งความรู้สึกดา้น
                                                           

7ค่านิยม ( อิทธิพลของค่านิยมท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคล), [ออนไลน]์,  เขา้ถึงเม่ือ 10พฤษภาคม 2561,
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/value/01.html 
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ของอารมณ์  จริงๆแลว้มนุษยทุ์กคนก าหนด เส้นทางของตวัเองได ้แต่บางท่ีความกลวัท่ีมีในใจ มา
ปิดบงัชีวิตท่ีก าลงัจะกา้วขา้ม ทุกอยา่งลว้นแลว้มีขอ้จ ากดัมากมาย แต่ความจริงเราฝึกฝนตวัเองให้
แขง็แกร่งไดช้า้บา้งเร็วบา้งถา้ทศันคติกลา้ท่ีจะเปิดใหอ้ะไรเขา้มาท าใหมี้ความสุข 

 

อทิธิพลจากทัศนมายาหรือภาพลวงตา 

 การรับรู้ส่ิงเร้าต่างๆ โดยผ่านอวยัวะทางตาท่ีผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริง ซ่ึงทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการประกอบปรุงแต่งต่างๆ หรือ ความคิดความเช่ือท่ีบุคคลนั้นมีอยูใ่นการรับรู้ต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง อิทธิพลก่อใหเ้กิดทศันมายาหรือภาพลวงตา ไดแ้ก่ 

1. ทศันมายาท่ีเกิดจากการต่อเติมหรือเพิ่มเติมส่ิงหน่ึงส่ิงใดลงไป 
2. ทศันมายาท่ีเกิดจากการมีขนาดสัมพนัธ์กนั 
3. ทศันมายาท่ีเกิดจากการตดักนัของเส้นตรง 

ทฤษฎีมายาคติ หมายถึง การส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรมซ่ึงถูกกลบั

เกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ หรืออาจกล่าวไดถึ้งท่ีสุดไดว้า่ เป็นกระบวนการของ

การลวงใหห้ลงอยา่งหน่ึง แต่ทั้งน้ีก็มิไดห้มายความวา่ มายาคติเป็นการโกหกหลอกลวงแบบป้ันน ้ า

เป็นตวัหรือการโฆษณาชวนเช่ือท่ีบิดเบือนข้อเท็จจริงท าให้มุมมองทศันะคติท่ีมีแต่ละคนซ่ึง

แตกต่างเป็นเจตคติ ไวอ้ยา่งแตกต่างกนัตามทรรศนะของตน  โดยจะยกตวัอยา่งความสัมพนัธ์ของ

มายาคติในสังคมท่ีท าให้เกิดทศันคติในกลุ่มสังคมแล้วมาเป็นเจตคติท่ีตวับุคคลซ่ึงทุกคนล้วนมี

ความแตกต่างกนัทศันคตินั้นมิไดปิ้ดบงัอ าพรางส่ิงใดทั้งส้ิน ทุกอยา่งปรากฏต่อหนา้ต่อตาเราอยา่ง

เปิดเผย แต่เราต่างหากท่ีคุ้นเคยกับมันเสียจนไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นส่ิงประกอบสร้างทาง

วฒันธรรม เรานัน่เองท่ี “หลง” คิดไปว่าค่านิยมท่ีเรายึดถืออยู่นั้นเป็นธรรมชาติ และ เป็นไปตาม

สามญัส านึก แนวคิดท่ีมีตน้ตอมาจากงานศึกษาด้านมานุษยวิทยาท่ีบอกว่า ในกลุ่มชนพื้นเมือง

ดั้งเดิมจะมีการสร้างปรัมปราคติแบบต่างๆ ข้ึนมา มายาคติในเร่ืองตน้ก าเนิดของมนุษย ์ประวติัของ

การเกิดภูเขา ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงหนา้ท่ีของมายาคติวา่ ภายใตส้ังคมท่ีมีความขดัแยง้กนั มายาคติ
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นั้นจะช่วยกลบเกล่ือนความขดัแยง้เอาไว ้แมจ้ะมีวิทยาศาสตร์แต่ ในสังคมปัจจุบนัยงัมีทศันคติ

สมยัใหม่ท่ีถูกสร้างผลิตข้ึนมาอยา่งมากมาย ในระดบัของความหมายระดบัสองเช่นเดิม8 

 

อทิธิพลด้านการถ่ายภาพ 

ภาพถ่ายมีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัของประชากรในสังคมอยา่งยิ่งเพราะสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารในกิจการต่าง ๆ เช่น ศิลปะการศึกษา การทหาร การแพทย์ ระบบ
สารสนเทศ การประชาสัมพนัธ์และการโฆษณาสินคา้ เพื่อแสดงอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ดงัจะ
เห็นไดจ้ากสุภาษิตจีนบทหน่ึง กล่าวไวว้า่ “ภาพเพียงภาพเดียวดีกวา่ค าพูดพนัค า” ซ่ึงหมายถึงการ
ส่ือสารดว้ยการบรรยายลกัษณะคน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี และ เหตุการณ์ต่าง ๆ ดว้ยค าพูด หรือ วจั
นภาษา สัก 1,000 ค  า ก็ไม่สามารถท าใหผู้รั้บสารมีความรู้ ความเขา้ใจ เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่อ
ส่ิงเหล่านั้นดีเท่ากบัการใชภ้าพถ่ายเป็นส่ือระบบการส่ือสาร เพียงภาพเดียวขา้พเจา้เลยคิดวา่รูปถ่าย
ก็มีอิทธิพลต่องานศิลปะของข้าพเจ้าเช่นกัน ทั้ งเป็นรูปต้นแบบในการเขียนภาพหรือเป็นตวั
ตน้แบบ 

 ภาพถ่ายเป็นส่ือท่ีใชใ้นการก าหนดความรู้ ทศันคติ อารมณ์ ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล 

และกลุ่มคนไดห้ลายรูปแบบดงัน้ี 

1. การใชภ้าพในการเผยแพร่ความรู้ ทศันคติ อารมณ์ และ ประสบการณ์โดยตรงศิลปินได้

ใช้ภาพเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด ทศันคติ ได้ดีกว่าการบรรยายด้วยค าพูด จึงมีศิลปิน

จ านวนมากใชภ้าพถ่ายเป็นส่ือในการถ่ายทอดศิลปะ 

2. การใช้ภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทศันคติ อารมณ์ และ ประสบการณ์โดยตรง ใน

ระบบการศึกษา ภาพถ่ายมีบทบาทส าคญัมากในระบบการศึกษาในการเรียนการสอน เช่นการใช้

ภาพถ่ายประกอบในหนงัสือเรียนให้ผูศึ้กษาไดมี้โอกาสเขา้ใจเน้ือหาสาระในบทเรียนดีข้ึน การน า

ภาพถ่ายจดัท าในรูปของแผนภูมิขนาดใหญ่เพื่อใช้สอนผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ ๆ ไดอ้ยา่งดี การเผยแพร่

                                                           
8รศ.จ าเนียร ช่วงโชติ,  จติวทิยาการรับรู้และเรียนรู้,  (กรุงเทพฯ: บริษทัริคตอร่ี เพาเวอร์พอยทม์, 2525), 

114. 
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ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ไป ภาพถ่ายมีบทบาทส าคญัมากในการให้ความรู้ ความคิด 

ทศันคติ และ ประสบการณ์แก่ผูพ้บเห็นภาพถ่าย 

3. กิจกรรมทหาร ความปลอดภยัของบุคคล และ ของชาติ การถ่ายภาพใหป้ระโยชน์หลาย

ประการ เช่น การถ่ายภาพทางอากาศเพื่อหาข่าวแหล่งขอ้มูลทางการทหาร และ ความปลอดภยั ใน

ปัจจุบนัการถ่ายภาพจากดาวเทียมมีบทบาทอยา่งสูงในการหาขอ้มูลข่าว ในกิจการทหารและการ

รักษาความปลอดภยัของประเทศ ในดา้นความปลอดภยัส่วนบุคคล ในการเดินทางระหวา่งประเทศ

จะตอ้งมีภาพติดในหนงัสือเดินทางเพื่อความปลอดภยัของยานพาหนะ และ ผูโ้ดยสาร ในเคร่ืองบิน

หรือพาหนะอ่ืน ๆ แมแ้ต่รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศท่ีวิ่งระหวา่งจงัหวดัในเส้นทางท่ีน่าจะมี

การโจรกรรม หรืออนัตราย จะมีเจ้าหน้าท่ีมาถ่ายภาพเพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร และ 

ยานพาหนะดว้ย 

4. บทบาทท่ีส าคัญของภาพถ่ายในกิจการทางการแพทย์ ภาพถ่ายมีความหมายเชิง

วิทยาศาสตร์ท่ีมีลักษณะพิเศษส่ิงหน่ึงคือ การถ่ายภาพด้วยการอาศยัการแพร่กระจายรับสีท า

ปฏิกิริยากบัพื้นผิววตัถุซ่ึงกล่าวไวใ้นพจนานุกรมนั้น ไดถู้กน ามาใชท้างการแพทยใ์นรูปแบบของ

การถ่ายภาพดว้ยรังสีเอ็กซ์(X-Ray) ซ่ึงเป็นการถ่ายภาพผา่นวตัถุบางชนิดท่ีรังสีเอ็กซ์สามารถผ่าน

ได ้ท าใหเ้กิดภาพสี และ เงาตรงขา้มในส่วนท่ีรังสีเอก็ซ์แพร่กระจายผา่นไม่ไดจึ้งเกิดภาพท่ีมีสีและ

เงาตรงขา้มบนฟิล์มท่ีเราจกักนัดี ในช่ือของฟิล์มเอ็กซ์-เรย ์(Film X-Ray )ซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์

ของภาพถ่ายด้วยฟิล์มเอ็กซ์-เรย์ในวงการแพทย์ได้อย่างมหาศาลเพื่อการวินิจฉัยโรคบางชนิด

ภายในKM Centerร่างกายคนซ่ึงไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า แต่สามารถถ่ายเป็นภาพมาให้

เห็นได ้ท าให้แพทยส์ามารถช่วยเหลือชีวิตมนุษยน์บัลา้น ๆ คนจากประโยชน์ของการใชภ้าพถ่าย

ระบบน้ีและภาพถ่ายท่ีสามารถถ่ายภาพคนไขก่้อนรักษาและหลงัรักษาทาง Medical illustration 

ทางการแพทยอ่ื์น ๆ 
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ภาพที ่2  DAVID SPRIGGS. Violin Case.32 x 60 x 11 inches/ 56 x 152 x 28 cmEngravings on 9 

sheets of tempered glass layered and spaced in transparent plexi-glass display units.2014 

5. ภาพถ่ายมีความส าคญัต่อระบบสารสนเทศ นบัตั้งแต่ขอ้มูลของโลกจนถึงขอ้มูลส่วน

บุคคล เช่น การถ่ายภาพของบุคคลตั้ งแต่เกิดจนกระทั้ งแก่ ภาพเหล่านั้ นจะเป็นข้อมูลทาง

ประวติัศาสตร์ของบุคคลนั้น ๆ ท่ีสามรถจะคน้หามาถ่ายทอดเร่ืองราวในอดีต ปัจจุบนั แมแ้ต่ใน

อนาคตการผลิตภาพถ่ายสามารถใช้เทคนิคพิเศษ ท าให้เกิดภาพอนาคตในจินตนาการของผู ้

ถ่ายภาพได้ ในการเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศนั้นภาพถ่ายสามารถจะถ่ายทอดเร่ืองราว

ทศันคติและความรู้ให้แก่ผูส้นใจจะคน้ควา้ไดอ้ยา่งดี และในกระบวนการถ่ายทอดหรือส่ือสาร เรา

ถือวา่ภาพถ่าย ใหค้วามชดัเจนของการเล่าเร่ืองราวเท่าการบรรยายดว้ยค าพูด 

6. ในการประชาสัมพนัธ์ ภาพถ่ายมีบทบาทส าคญัโดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์ดว้ยการ

ใชส่ื้อส่ิงพิมพแ์ละส่ือวทิยโุทรทศัน์ 

7. ภาพถ่ายกบัการโฆษณาสินคา้ การถ่ายภาพมีบทบาทส าคญักบัการโฆษณาสินคา้ ตั้งแต่

การโฆษณาขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ความส าคญัของภาพยงัสามารถสร้างความเช่ือถือไดดี้กวา่

ภาพในรูปแบบอ่ืน การใชภ้าพถ่ายประกอบการพิจารณาคดีในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ผู ้

พิพากษาไดเ้ห็นส่ิงแวดลอ้ม และ สถานการณ์นั้นไดดี้ยิ่งข้ึน หรือการใช้ภาพถ่ายในการโฆษณา

ชักชวนเพื่อหาเสียงเลือกตั้ งบุคคลเป็นผูแ้ทนเพื่อกิจการต่าง ๆ รวมถึงการใช้ภาพถ่ายอ่ืนท า

เหตุการณ์ ประวติัความเป็นมาต่าง ๆ ของบุคคล ท าให้การบนัทึกความทรงจ ามีความเป็นรูปธรรม
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สูงกว่าการจดบนัทึกด้วยอกัษร ปัจจุบนัภาพถ่ายสีธรรมชาติมีอิทธิพลสูงมากในการถ่ายทอด

ความคิดทศันคติ และสร้างภาพพจน์ ไดใ้กลเ้คียงสถานการณ์จริง9 

ขา้พเจา้คิดวา่ภาพถ่ายเป็นภาษาสากลท่ีมีบทบาทส าคญัในชีวติประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นส่ือ

ในการให้ข้อมูลตามความจริงแต่เป็นการส่ือความหมายเพื่อบอก หรือ อธิบายเร่ืองราวหรือ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้คนดูเข้าใจแต่บางทีภาพนั้ นถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใช่ส่ือความหมาย

โดยเฉพาะทางหรือในแง่ๆหน่ึง ซ่ึงขา้พเจา้ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บขอ้มูลเพื่อตอบสนองส่ิงเร้าน้ีซ ้ าๆ

กนัจนเกิดพฤติกรรมการรับรู้ต่อส่ิงเร้าท่ีผดิๆ 

 

ภาพที ่3 ภาพถ่ายรูปท่ีไม่มีความชดัเจนซ่ึงท าใหรั้บรู้ส่ิงเร้าผดิได ้

 

 

 

 

                                                           
9ความส าคญัของภาพถ่าย, [ออนไลน]์,  เขา้ถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2561,  เขา้ถึงไดจ้าก 

https://sites.google.com/site/2813bbee/khwam-sakhay 
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อทิธิพลด้านปรัชญา 

 ปรัชญาชีวติ ฌองปอลซาร์ตร์ 

 

ภาพที ่4 ฌอง ปอล ซาร์ตร์ 

ท่ีมา :http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2015/10/12/entry-1 

ฌอง-ปอลชาร์ตร์ (Jean-Paul Sartre) เกิดเม่ือ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2448 กรุงปารีส, ประเทศ
ฝร่ังเศส เสียชีวิตเม่ือ 15 เมษายน พ.ศ. 2523 ท่ีกรุงปารีส เป็นนกัเขียนนวนิยาย นกับทละคร นกั
ปรัชญาชาวฝร่ังเศส ทั้งยงัเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในแนวคิดอตัถิภาวนิยมหรือทฤษฎีท่ีวา่ทุกคนนั้น
อิสระและรับผิดชอบในการกระท าของตน (Existentialism) เป็นนกัปรัชญาผูป้ระกาศเสรีภาพของ
มนุษยใ์นแง่ปัจเจกชน ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมเม่ือปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) 10 
  

                                                           
10มนุษย์ในทศันะของ ฌอง-ปอลชาตร์ (Jean-Paul Sartre), [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 

2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2015/10/12/entry-1 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก ปรัชญาชีวิต  ฌองปอลซาร์ตร์ในเ ร่ืองความเป็น

อิสระเสรี และ ทั้งหมดน้ีคือ ความเป็นมนุษย ์ในทศันะของชาร์ตร์เน้นในเร่ืองการเผชิญหน้ากบั

ปัญหาในปัจจุบนั เขาสอนให้แกปั้ญหาและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เฉพาะหนา้ ให้รู้จกัใชเ้สรีภาพ 

และภูมิใจในเสรีภาพของตนเอง ให้รู้จกัชีวิตและรับผิดชอบต่อชีวิตในปัจจุบนัเท่านั้น ซ่ึงขา้พเจา้

คิดวา่ปรัชญาของชาร์ตร์ จดัอยูใ่นประเภทอเทวนิยม เขาไม่ยอมรับคุณค่าทางศาสนาใดๆ ทั้งส้ิน ไม่

เช่ือเร่ืองปรโลก เร่ืองอมฤตภาพของวญิญาณ และความมีตวัตนของวญิญาณ โดยถือวา่วญิญาณเป็น

เพียงกระแสความส านึก (Consciousness) เม่ือมนุษยส้ิ์นลมหายใจหรือตายไปแลว้ทุกอยา่งก็หมด

กนั ปรัชญาของชาร์ตร์ จึงเรียกวา่ เป็น แนวคิดอตัถิภาวนิยม หรือ Existentialism 

 

ปรัชญาทางพุทธศาสนากบัแนวความคิดของชาร์ตร์ทีค่ล้ายคลงึกนั 

ไม่ว่าจะเป็นความว่างเปล่าหรือความทุกข์  ชาร์ตร์เองไม่มีความรู้เก่ียวกับพุทธ

ศาสนาเลยแต่มีความเห็นในทิศทางเดียวกนัหลายเร่ือง เช่น การมีเสรีภาพพุทธศาสนาเนน้

เร่ืองกฎแห่งกรรมนั้นไม่ไดแ้สดงวา่ ศาสนาพุทธไม่เช่ือเร่ืองเสรีภาพของมนุษย ์กรรรมท่ีมี

อิทธิพลต่อชีวิตของแต่ละคนในปัจจุบนันั้น เกิดจากการการท าของแต่ละคนในอดีต คือ

เป็นทั้ งเหตุ และ ผลของกรกระท าตัวเราในปัจจุบันเป็นผลจากการของเราในอดีต

เปล่ียนแปลงแก้ไขไม่ได้  เรามีเสรีภาพท่ีจะเลือกทศันคติต่ออดีตกรรม และท่ีจะสร้าง

กรรมใหม่ท่ีจะส่งผลท่ีดี-เลวให้แก่ตวัเราอนาคต ดว้ยเหตุน้ี ศาสนาพุทธจึงเช่ือเช่นเดียวกบั

ปรัชญาเอกซิสเตนเชียลลิสมว์า่ ปัจจุบนัเป็นช่วงระยะเวลาท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวิตมนุษย ์เป็น 

จุดพบของอดีตและอนาคต  แต่ศาสนาพุทธแตกต่างจากปรัชญาของซาร์ตร์ตรงท่ีให้

ความส าคญัแก่อดีตมากกว่าซาร์ตร์ ส าหรับซาร์ตร์ อดีตจะมีอิทธิพลต่อชีวิตปัจจุบนัมาก

น้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัทศันคติของเราท่ีมีต่ออดีต ถา้เรายอมให้อดีตมีอิทธิพลเหนือชีวิต

ปัจจุบนั อดีตก็มีอิทธิพลเช่นนั้น11 

                                                           
11ฌองปอลซาร์ตร, ชีวติและแนวคดิของเจ้าส านักเอกซิสเตนเชียลสิม์, แปลโดย พินิจ รัตนกลุ, 

(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพส์ามญัชน, 2555), 184. 
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พุทธศาสนาและปรัชญาเอกซิสเตนเชียลลิสม์ต้องการให้มนุษย์เป็นผูรั้บผิดชอบการ

กระท าของตวัเองอยา่งเต็มท่ี ดงันั้นจึงเน้นให้แต่ละคนเลือก และ ตดัสินใจเอง ในการตดัสินใจน้ี  

แลว้ศาสนาพุทธแนะน าให้เราใชเ้หตุผลให้มาก การใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ จะช่วยให้เสรีภาพท่ี

เรามีอยู่มีทิศทาง และ เป้าหมายท่ีถูกตอ้งได ้เหตุผลบอกให้รู้ว่า การตดัสินใจนั้นถูกตอ้งหรือผิด 

สมควรหรือไม่สมควรแต่ส าหรับซาร์ตร์เสรีภาพมีความส าคญัมากกวา่ส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน 

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปกรรม 

ขา้พเจา้ใชอิ้ทธิพลจากทฤษฎีและแนวความคิดของยคุทั้งในอดีต และ ปัจจุบนัไดศึ้กษา จน

เกิดเป็นรูปแบบท่ีตอบสนองต่อความรู้สึกในการสร้างสรรค์ เน้ือหาเก่ียวกบัการมีทศันคติท่ีถูก

ระบบสังคมการเมืองมาควบคุมขาดอิสรภาพ และ เกิดอคติต่อชนชั้นสังคม การเหยยีด ไม่เขา้ใจกนั

บุคคลท่ีมีต่อบุคคลจนขยายไปถึงสังคมแต่ละสังคมท่ีแตกต่างกนั 

อนิสตอลเลชันอาร์ต (Installation Art) 

ขา้พเจา้มีผลงานศิลปะประเภทอินสตอลเลชัน่ (ศิลปะจดัวาง) ศิลปินจ านวนไม่

นอ้ยใชว้สัดุและกรรมวธีิการทางศิลปะ ผสมผสานกนัเรียกวา่ “Mixed Media Installation” 

ในผลงานชุดแรก 

ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่น  คืองานศิลปะท่ีสามารถสร้างในพื้น ท่ี

เฉพาะเจาะจง (Site-Specific Installation) หรือเป็นพื้นท่ีแห่งไหนก็ได้ พื้นท่ีดังกล่าว

จะตอ้งถูกสร้างหรือแปรสภาพให้เป็นส่วนหน่ึงของงานซ่ึงมีความหมายแตกต่างไปจาก

เดิม ศิลปินท่ีท างานในแนวน้ีจะไม่น าส่ิงต่างๆ มาจดัวางในพื้นท่ีเพียงเพื่อความสวยงาม 

หรือความเหมาะสม แต่เป็นการสร้างพื้นท่ีข้ึนใหม่ตามกรรมวิธีเทคนิคหรือการใช้ส่ือ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวสัดุเหลือใช้ วสัดุส าเร็จรูป งานจิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ 

ประติมากรรมหรืองานวาดเส้น มาสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะตามความคิด อารมณ์
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ความรู้สึกและจินตนาการของศิลปิน ศิลปะในรูปแบบน้ีสามารถสร้างกบัพื้นท่ีหลากชนิด 

อาทิเช่น บนผนงั เพดาน พื้น หรืออาจจะเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นกอ้ง มุมหน่ึงมุมใดของตวัอาคาร 

ผูดู้สามารถเดินเขา้ไปในงานเพื่อสัมผสักบัความคิดของศิลปินหรืออาจกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของงานไดด้ว้ยเช่นกนั12 

ลัทธิเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม (อังกฤษ: Surrealism)เป็น “ลัทธิ” หรือ 

“กระบวนการ” ทางวรรณศิลป์ และ ทศันศิลป์ท่ีเกิดข้ึนในฝร่ังเศสช่วงหลงัสงครามโลก

คร้ังท่ีหน่ึง อ็องเดรเบรอตง (Andre Breton) เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มดาดา (Dadaism) ท่ีมี

เป้าหมายใช้ความกา้วร้าวรุนแรงเพื่อต่อตา้นสงคราม ต่อตา้นค่านิยมของชนชั้นกลางทุก

ชนิดรวมทั้งคริสตศ์าสนา ตอ้งการท าลายขนบประเพณีท่ีชนชั้นกลางสะสมไวร้วมทั้งศิลป

วรรณคดีด้วย หลังจากร่วมท ากิจกรรมกับกลุ่มดาดาอยู่ระยะหน่ึง เบรอตงกับเพื่อนก็

แยกตวัออกมาตั้งกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มเซอร์เรียลลิซึม ซ่ึงยงัรับเอาความกา้วร้าวมุ่งท าลาย

ค่านิยมของชนชั้นกลางของดาดามาเป็นฐานแต่มุ่งสร้างค่านิยมใหม่13 

 ขา้พเจา้เห็นความเป็นไปไดร้ะหวา่งงานท่ีขา้พเจา้ตอ้งการจะให้เป็นโดยใชว้ธีิการน าเอาส่ิง

ท่ีเป็นสภาวะปกติวิสัยตั้งแต่ 2 ส่ิงท่ีดูเขา้กนัไม่ไดห้รือความหมายตรงกนัขา้มให้เกิดมุมมองความ

แตกต่างของทศันคติมาจดัร่วมประกอบกนั และ แต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็นส่ิงเดียวกนัเหมือน

ภาพลวงตาอยา่งกลมกลืน ส่งผลต่อประสบการณ์ทางการมองเห็นให้สอดคลอ้งกบัความคิด ตามท่ี

ขา้พเจา้ประสงค ์

 

                                                           
12สมพร รอดบุญ, “ศิลปะในรูปแบบอนิสตอลเลช่ัน (Installation Art)”   ใน สูจิบตัรการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 54, ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ ระหวา่งวนัท่ี 4-28 
กนัยายน 2551 และ ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม เฉลิม. 

13ลทัธิเหนือจริง, [ออนไลน]์,  เขา้ถึงเม่ือ 14พฤษภาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%
B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B
4%E0%B8%87 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน 

เรอเน มากริต 

 

ภาพที ่5 Rene Magritte - Photo by Steve Schapiro 

ท่ีมาhttps://www.wikiart.org/en/rene-magritte 

“เรอเนฟร็องซวักีแลน มากริต (องักฤษ: René François Ghislain Magritte) หรือเป็นท่ีรู้จกั

กนัในช่ือเรอเน มากริต (21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2510) เป็นจิตรกรสัญชาติ

เบลเยีย่ม มีช่ือเสียงจากการวาดภาพแนวเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม เขาเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัจากผลงาน

ท่ีดูเฉลียวฉลาด และ ภาพวาดเหนือจริงท่ีชวนกระตุน้ให้คิดผลงานของเขาเป็นท่ีทา้ทายต่อผูเ้ขา้ชม

ท่ีถูกความเป็นจริงตีกรอบไว”้14 

                                                           
14เรอเน มากริต, จากวกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, [ออนไลน์],  เขา้ถึงเม่ือ 15พฤษภาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99_%E0
%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95 
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ภาพที ่6 ผลงานของ Rene Magritteช่ือผลงาน The Lovers (1928) 

ท่ีมาhttps://www.sartle.com/artwork/the-lovers-rene-magritte 

ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากเรอเน มากริตในเร่ืองราวส่ิงท่ีขดัแยง้ มีรูปแบบวิธีการ

คิดโดยสร้างสัญลกัษณ์  ซ่ึงเป็นการตั้งค  าถามในงานศิลปะ เห็นถึงสภาวะของมนุษย ์อยา่งเช่นภาพ 

The Lovers (1928) ภาพท่ีศิลปินถ่ายทอดออกมา เป็นภาพชายหญิงก าลงัจูบกนัโดยมีผา้คลุมส่วน

ศีรษะไวท้ั้งคู่ ในบรรยากาศฉากหลงั มืดคร้ึม  ภาพท่ีแสดงออกมาท าให้ขา้พเจา้ตีความวา่ ชายหญิง

คู่น้ี อาจจะไม่ไดรู้้จกัตวัตนของกนัและกนัดี มีความลึกลบัซ่อนเร้น หรือตอ้งการปิดบงั ในดว้ยหน่ึง

ของตนเองโดยทั้งคู่ไม่ได้รู้จกัตวัตนของกนั และกนัอาจมีเพียงแค่ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัใน

ทัศนะด้านหน่ึงเพียงเท่านั้ น จริงแล้วมีการตีความได้หลายความหมายภายใต้ลัทธิเหนือจริง 

(Surreallism)ไม่มีอะไรท่ีมีความหมายตายตวั  

https://www.sartle.com/artwork/the-lovers-rene-magritte
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ภาพที ่7 ผลงานของ Rene Magritteช่ือผลงานThe Son of Man (1964) 

ท่ีมา https://en.wikipedia.org/wiki/The_Son_of_Man 

เป็นภาพวาดท่ีโด่งดงัภาพหน่ึงของ เรอเน มากริต(Rene Magritte) เป็นภาพ Self-Portriat

ตวัเองท่ีก าลงัยืนอยู่ริมทะเลท่ีมีก าแพงกั้น กบัแอปเปิลท่ีบดบงัใบหน้าของเขาอยู่จากการตีความ 

แอปเปิลเป็นผลไมแ้ห่งความรู้เหตุผลท่ีแอปเปิลบดบงัใบหนา้เหมือนกบัหลาย ๆ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเรารู้ 

แต่ทุกส่ิงท่ีเราเห็นมนับงัหรือซ่อนบา้งส่ิงบางอยา่งอยูเ่สมอ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Son_of_Man
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ภาพที ่8 ผลงานของ Rene Magritteช่ือผลงาน Not to be Reproduced (1937) 

ท่ีมา https://www.sartle.com/artwork/not-to-be-reproduced-rene-magritte 

 

เป็นภาพวาดของชายคนหน่ึงท่ีก าลงัยืนส่องกระจกมีเพียงหนังสือสีเขียวเล่มเดียวทาง

ดา้นขวาของเขา โดยปกติแล้วภาพสะทอ้นกลบัของกระจกกลบัไม่ใช่ใบหนา้ของเขา แต่กลบัเป็น

ดา้นหลงัของเขาเฉกเช่นเดียวกนั จากการตีความหมายถึงการถูกสะทอ้นการไม่รู้ตวัตนท่ีแทจ้ริง

ของตวัเอง หรือ หมายถึงความขดัแยง้ภายในตวัเอง 

https://www.sartle.com/artwork/not-to-be-reproduced-rene-magritte
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Zhang Xiaogang 

 

ภาพที ่9 Zhang Xiaogang 

ท่ีมาhttp://www.fondationlouisvuitton.fr/en/collection/artists/zhang_xiaogang.html 

 

Zhang Xiaogang ศิลปินร่วมสมยัของจีนเป็นศิลปินอีกคนหน่ึงท่ีมีความดงัไม่แพศิ้ลปินช่ือ

ดงัของยโุรปหรืออเมริกา ภาพวาดชุด "Bloodline : The Big Family" ของเขาเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ

กนัไปทัว่วา่เป็นภาพวาดท่ีมีความสวยงามและมีลกัษณะพิเศษท่ีไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

เพราะภาพวาดชุดดงักล่าวผูว้าดตั้งใจวาดภาพให้ดูเหมือนภาพถ่ายของครอบครัวสมยัเก่าในยุค 

1950-1970 โดย  Zhang Xiaogangวาดคนในภาพให้มีใบหน้าแบบคนจีนมากๆ เป็นใบหน้าท่ี

ปราศจากรอยยิม้ ตากลมโตเหมือนกบัคนท่ีก าลงัหวาดกลวัหรือตกใจ ทุกคนมีสีหนา้ และแววตาไร้

อารมณ์  Zhang Xiaogang ใหค้วามสนใจกบัความสลบัซบัซอ้นของความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 

อารมณ์และชีวิตของคนในครอบครัวใหญ่ซ่ึงแนวคิดเร่ืองครอบครัวขนาดใหญ่ท่ีมีสายโลหิต

เดียวกนั แต่ละคนต่างก็เช่ือมโยงกนั ผกูพนักนัและบางคร้ังก็ประจนัหนา้กนั เป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความ

สนใจและเป็นแนวคิดท่ีสร้างความรู้สึกผูกพนัของชาวจีนท่ีมีมาเป็นเวลานาน เป็นส่วนหน่ึงของ
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ประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรมของจีนมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ีซ่ึงสายโลหิตก็ยงัคงมีอิทธิพล

และเป็นส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการด าเนินการ และ การตดัสินใจต่างๆมาจนทุกวนัน้ีเช่นกนั 15 

เราทุกคนอยูใ่นครอบครัวขนาดใหญ่ บทเรียนแรกท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้คือ ท าอยา่งไรท่ีจะ

ปกป้องตนเองและเก็บเอาความเด่นของตวัเองซ่อนไวใ้ห้พน้จากสายตาของคนอ่ืน ในขณะท่ีใน

เวลาเดียวกนัก็ใชชี้วิตอย่างมีความสุขในฐานะท่ีเป็นคนในครอบครัวใหญ่ ครอบครัวคือส่ิงท่ีสาน

ต่อชีวิต ให้พลงั ความหวงั ชีวิต ความอยาก ความรัก ครอบครัวเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานของชีวิต 

ต่างคนต่างตอ้งพึ่งพาอาศยักนั 

 

ภาพที ่10 ผลงานของ Zhang Xiaogang ช่ือผลงานBig Family No. 3, (1995) 

 ท่ีมา : https://qz.com/417861/zhang-xiaogang-the-haunting-high-priced-

paintings-of-   zhang-xiaogang/  

                                                           
15("ครอบครัวไร้อารมณ์" โดย อายตนะ ), [ออนไลน]์,  เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1289798838 

https://qz.com/417861/zhang-xiaogang-the-haunting-high-priced-paintings-of-
https://qz.com/417861/zhang-xiaogang-the-haunting-high-priced-paintings-of-
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ภาพที ่11 ผลงานของ Zhang Xiaogang ผลงานชุด "Bloodline : The Big Family" 

 ท่ีมาhttps://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1289798838 

Zhang Xiaogangเร่ิมวาดภาพชุด "Bloodline : The Big Family" มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ภาพ

ชุดดงักล่าวมีจ านวนมากมายหลายภาพและบุคคลต่างๆท่ีปรากฏอยูใ่นภาพต่างก็มีความแตกต่างกนั

ไป มีทั้งเด็กและผูใ้หญ่ ชายและหญิง ภาพเด่ียว ภาพคู่และภาพหมู่ Zhang Xiaogangให้ความสนใจ

กบัความสลบัซับซ้อนของความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว อารมณ์และชีวิตของคนในครอบครัว

ใหญ่ซ่ึงแนวคิดเร่ืองครอบครัวขนาดใหญ่ท่ีมีสายเลือดโลหิตเดียวกนั แต่ละคนต่างก็เช่ือมโยงกนั 

ผูกพนักนั และบางคร้ังก็ประจนัหน้ากนั เป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความสนใจ และ เป็นแนวคิดท่ีสร้าง

ความรู้สึกผูกพนัของชาวจีนท่ีมีมาเป็นเวลานาน เป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์สังคมและ

วฒันธรรมของจีนมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ีซ่ึงสายโลหิตก็ยงัคงมีอิทธิพลและเป็นส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลงั

การด าเนินการและการตดัสินใจต่างๆมาจนทุกวนัน้ีเช่นกนั 
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บทที ่3 

 

ขั้นตอนการท างานและวธีิการสร้างสรรค์ 

 

งานศิลปนิพนธ์ “ทศัน(อ)คติ” เป็นการน าเสนอเร่ืองราวทศันคติการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการ

เขา้ใจการอคติของมนุษยโ์ดยท่ีไดคิ้ดไดเ้ขา้ใจระบบสังคม มายาคติท่ีมีต่อสังคมท่ีใชภ้าพคนในการ

เป็นส่ือท่ีแสดงความรู้สึกการเขา้ถึงแลว้สะทอ้นความเป็นมายาความคิดของมนุษย ์โดยใชภ้าพถ่าย

ท่ีไดถ่้ายจากกลอ้งมาแปรเปล่ียนเป็นงานจิตรกรรมโดยมีเทคนิคผสม โดยให้ผลของงานเป็นตวัตั้ง

ค  าถามประเด็นหาทางออกประสบการณ์ทางทศันะความคิดของแต่ละบุคคล 

ทัศนะการอยู่อาศัยรวมกันในสังคมมนุษย์ส่ิงส าคัญคือความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันให้

ความรู้สึก ความคิดหรือความเช่ือ และ แนวโน้มท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคล เป็น

ปฏิกิริยาโตต้อบ โดยการประมาณค่าวา่ชอบ หรือไม่ชอบ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของ

บุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ ในสภาวะแวดลอ้มของบุคคลนั้น ๆ 

โดยท่ีทศันคติน้ี สามารถเรียนรู้ หรือจดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ และ ทศันคตินั้นสามารถท่ีจะรู้ 

หรือถูกตีความไดจ้ากส่ิงท่ีคนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรือ จากการส ารวจท่ีเป็นทางการ 

หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจ้า ได้น าประสบการณ์ส่วนตวั และ ความคิดทศันคติ

ส่วนรวมรับรู้มาจากตวัเองหรือตามส่ือในช่องทางต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัท่ีมีการอยู่ร่วมอาศยักบั

กลุ่ม สังคมท่ีแตกต่างกนัมีส่ิงท่ีขา้พเจา้เห็นจากการเป็นผูรั้บฟัง(ส่วนใหญ่)ได้เป็นผูแ้สดงความ

คิดเห็น(ส่วนนอ้ย) ในมุมมองของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัตามเจตคติทั้งเช่ือถือไดก้บัไร้หลกัฐาน

แก่นสารในมุมมองทั้งเชิงบวกและเชิงลบส่ิงท่ีขา้พเจา้มองนั้นกลบัการเป็นความคิดขั้นตน้ท่ีขา้พเจา้

เล็งเห็นวา่มนัส าคญั ในการท่ีจะศึกษาความแตกต่างระหวา่งทศันคติ ประเด็นความเห็นต่างๆ ท่ีท า

ให้เกิดความขดัแยง้  ความเห็นแก่ตนเป็นส าคญั น าไปสู่การเกิดอคติต่อส่ิงรอบตวัโดยไม่รู้ตน ใน

การท างานน้ีขา้พเจา้จึงน าความรู้ความคิดทศันคติในมุมมองท่ีแตกต่างเพื่อศึกษาท าความเขา้ใจ

รวบรวมความคิดมุมมองท่ีต่างกนั มาท างานศิลปะเชิงการตีความหมาย 

 

เทคนิคและการสร้างสรรค์ 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทางจิตรกรรมได้ใช้สีอะคริลิคลงบนผา้ใบกับลงบน

แผน่ฟิล์ม แลว้น าไปติดตั้งลงบนมู่ล่ีโดยการตดัผา้ใบให้มีขนาดเดียวกนัสลบักนัระหว่างภาพเห็น

ถึงส่ิงเร้าท่ีมีการสลบัทบัซ้อน เป็นประสบการณ์ท่ีค่อนขา้งใหม่ส าหรับขา้พเจา้เพราะในช่วงแรก

ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิคซ้อนภาพลงบนแผน่ฟิลม์ใสก่อนค่อย ๆ พฒันาแลว้เรียนรู้ขนวนการเทคนิคอ่ืน ๆ

ท่ีสามารถต่อยอดไดเ้ป็นการน าสองภาพมาตดัสลบัต าแหน่งระหวา่งกนัจนเกินเป็นภาพซ้อน จึงมี

วธีิและขั้นตอนระยะเวลานานพอสมควร 

 

การสร้างสัญลกัษณ์ในงาน 

ในการสร้างสรรค์ของขา้พเจา้นั้นมีการสร้างสัญลกัษณ์ท่ีเด่นชดัเป็นเอกภาพ หรือ จุดเด่น

เลยทีเดียว สัญลกัษณ์ท่ีเด่นชดัตอ้งการส่ือความหมายในสองทศันคติท่ีมีต่อกนัให้เกิดการตีความ
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ขบคิดตอ้งการจะดึงผูเ้ขา้มาชมผลงานไดตี้ความคิดตามกบัสัญลกัษณ์นั้น ๆ เช่น สัญลกัษณ์มือ ใน

ผลงาน 

1. ภาษากาย ในรูปแบบของทฤษฎีขอ้มูลท่ีเรารับรู้ได้จากคู่สนทนานั้นจะแสดงออกใน

รูปแบบท่ีเรียกวา่ภาษากาย มนัถูกแสดงออกมาภายในช่วงเวลานั้น แต่เราอาจไม่เขา้ใจถึงภาษากาย

ท่ีคู่สนทนาเราแสดงออกมา เราจะพาไปรู้จกัภาษากายต่าง ๆ ท่ีแสดงออกมาเพื่อท่ีคุณจะไดเ้ขา้ถึง

ความรู้สึก และ ความคิดของเขาและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีมากข้ึนน ามาใช้ในการ

แสดงออกในงานศิลปะ 

สัญลกัษณ์มือถูกใช้ในรูปแบบสังคม วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไปแต่ละท่ีการน ามาใช้ใน

งานศิลปะเพื่อส่ือความหมายมุมมองทศันะหน่ึงแต่ข้าพเจ้าตั้ งใจให้ผูเ้ข้ามาชมผลงานเกิดการ

จินตนาการในประสบการณ์ท่ีไดรู้้ความหมายของภาษากายสัญลกัษณ์มือท าให้เกิดมุมมองทศันะ

ต่างกนัออกไปตามประสบการณ์ของผูช้ม  

 
ภาพที ่12 สัญลกัษณ์มือในผลงาน 
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ภาพที ่13 สัญลกัษณ์มือในผลงาน 

2. ชุดเคร่ืองแบบเคร่ืองแต่งกาย ถูกก าหนดให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชนชั้นท่ีถูก

เคร่ืองแต่งกายเป็นตวัก าหนด เป็นไปตามแบบสังคม วฒันธรรม ท่ียงัท าใหรู้้สึกถึงความเป็นอคติอยู่

อดีตจนถึงปัจจุบนั 

3. นยัยะทางความคิดท่ีแสดงออกผา่นการติดตั้งในสัญลกัษณ์รูปแบบในเชิงศิลปะ 

4. นยัยะทางความคิดท่ีแสดงออกผา่นเทคนิค ในสัญลกัษณ์รูปแบบในเชิงศิลปะ 

ทศัธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

เส้น (Line) ใช้เส้นเพื่อแสดงถึงส่ิงท่ีมีระเบียบและในสังคมท่ีมีความขัดแย้งทาง

ความหมายกนั เส้นท่ีใชเ้น้นเร่ืองของความลวงตาเพื่อให้งานดูมีมิติข้ึน และ แสดงถึงความมัน่คง

ตรงไปตรงมาและ มีความเช่ือมโยงกนัและกนั 

 

 

ภาพที ่14 เส้นท่ีแสดงความหมายในงาน 
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สี (Color) การใช้สีในงานส่วนใหญ่จะพบว่ามีการใช้สีคู่ตรงขา้มกนัเพื่อให้ความหมาย

ของภาพท่ีตอ้งการให้เกิดความขดัแยง้อย่างชัดเจน เช่นการตดักนัของสี ตดักนัการใช่ค่าของสี 

แสดงถึงการมองท่ีแตกต่างกนัละรูปแบบท่ีมีการสลบักนัมาระหวา่งกนั ความรู้สึกท่ีมีต่อทศันคติท่ี

หลากหลาย เช่นสีขาวและสีด า 

 

ภาพที ่15 สีท่ีสลบัตดักนั 

แสงเงา (Light and Shadow) ในส่วนของการใชแ้สงเงา จะใชแ้สงเงาจากธรรมชาติ หรือ

แสงไฟเข้ามามีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานเขา้ในบางผลงานท่ีเป็นมู่ล่ี ท่ีมีช่องว่างระหว่าง จะพบว่า

บริเวณท่ีขา้พเจา้ตอ้งการให้ผูช้มผลงานได้สัมผสัความลวงตาท่ีเกิดบนระนาบของผลงานท่ีไม่

เท่ากนั และ ผลงานท่ีเป็นระนาบเดียวกนั 
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ภาพที ่16 แสงเงาท่ีระนาบต่างกนั 

 พืน้ผวิ (texture) พื้นผวิจะมีความเรียบแบนเพราะเทคนิคในการใชใ้นการสร้างสรรคง์าน

จิตรกรรมโดยใชว้ธีิการเกล่ียเนียนซ่ึงเป็นเทคนิคหน่ึงในรูปแบบหน่ึงของจิตรกรรม 

 

ภาพที ่17 พื้นผวิแบบเกล่ียเนียน 

รูปร่างรูปทรง (Form) มีความส าคญัต่องานของขา้พเจา้อยา่งมากในการสร้าง สองภาพให้

มีความสัมพนัธ์กนักบัความขดัแยง้กนั ขา้พเจา้ไดส้ร้างนยัยะทางความคิดผา่นรูปร่างและรูปทรงท่ี

สามารถน าความหมายสัญลกัษณ์จากประสบการณ์ท่ีเห็นมาถ่ายทอดให้มาเป็นเร่ืองเดียวกนั อีกทั้ง

ยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคิดท่ีตอ้งการพูดถึงความเหมือนท่ีแตกต่างไดอ้ย่างคมคายเช่น ผลงาน 
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“ทศันสอง” ท่ีไดน้ าตวับุคคลทั้งสองคนมารวมกนั โดยส่วนตวัขา้พเจา้ไดบี้บรูปร่างรูปทรงของอีก

บุคคลหน่ึงให้เท่ากนัอีกภาพ ซ่ึงเป็นทศันะหน่ึง ให้เป็นดัง่ภาพเสมือนกนั แต่จริง ๆ แล้วมีสอง

บุคคลอยูใ่นภาพเดียวกนั 

 

ภาพที ่18 รูปทรงท่ีถูกก าหนดใหเ้ท่ากนั 

 

ภาพที ่19 รูปร่างท่ีถูกก าหนดใหต่้างกนั 
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บรรยากาศ (Atmosphere) ตอ้งการขบัรูปร่างรูปทรงท่ีขา้พเจา้ให้ความส าคญัดูเด่นข้ึนมา

โดยการกระจายสีรอบ ๆ เขา้ไปในงานดูเป็นโทนสีเดียวกนับา้งช้ินใช้สีคู่ตรงขา้มให้เกิดความตดั

กนัของรูปร่างกบับรรยากาศท่ีตอ้งการเนน้แสดงเอกภาพของงานนั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ข้ันตอนการก าหนดรูปแบบศิลปะ 

 รูปแบบในงานแต่ละช้ินของขา้พเจา้จะข้ึนอยู่กบัความคิดในช่วงเวลานั้น ๆ ในมุมมอง

ทศันคติท่ีหลากหลายท่ีไม่ติดอยู่กบัความคิดเร่ืองเดิม ๆ ท่ีเคยท ามา การคน้ควา้ท่ีใช้เวลาในการ

รวบรวมขอ้มูลในการตีความรวบยอดท่ีเกิดจากความคิดผ่านจากประสบการณ์  ช่วงเวลาท าให้

รูปแบบผลงานเปล่ียนไปจากอดีตจนถึงปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัมากผลมาจากความคิดท่ีถูกกลัน่

ออกมาท่ีมีความเปล่ียนแปลงตามประสบการณ์ของขา้พเจา้ ตอ้งการท่ีจะก าหนดให้ทศันคติใน

มุมมองท่ีแตกต่างกนัอยู่ร่วมกันได้ผ่านความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ท่ีข้าพเจ้าได้เห็นและศิลป

นิพนธ์เล่มน้ีเป็นเพียงทศันคติท่ีมีเพื่อส่ือสารความเขา้ใจกนัในทศันะท่ีแตกต่างผ่านมุมมองทาง

ศิลปะ 

 

ขั้นตอนทางกระบวนการทางจิตรกรรม 

 ขั้นตอนการท าต้นแบบ ออกพื้นท่ีเก็บขอ้มูล ท าตน้แบบจากภาพถ่าย หรือ แบบกระดาษ

ก่อนแลว้จึงน าภาพมาตดัต่อใชโ้ปรแกรมโฟโตช้อป จดัวางองคป์ระกอบในภาพตามท่ีตอ้งการ 

 ขั้นตอนการท าโครงสร้างงาน หลงัจากท่ีไดท้  าภาพตน้แบบเสร็จ ไดน้ ามู่ล่ี ท่ีเป็นโครงสร้าง

หลกัในผลงานระยะแรกจดัเตรียมท าความสะอาด ในผลงานระยะหลงัน าไมส้นมาตดัประกอบกบั

ไมก้ระดานเตรียมไวร้อการติดตั้งผลงาน 

 ขั้นตอนการร่างภาพลงบนงาน ใชดิ้นสอร่างภาพคร่าว ๆ ลงบนผา้ใบ ตรวจสอบความถูก

ตอ้งทั้งสองภาพก่อนวา่สัดส่วนตรงกบัท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
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 ขั้นตอนการลงสีรองพื้นผา้ใบดว้ยสีอะครีลิค สีพื้นหลงัจากนั้นก็ลงสีชั้นแรกตามโทนสี

จากสีเขม้ ไล่โทนสีจากเขม้ท่ีสุดไปจนถึงค่าน ้ าหนกัสว่างสุด ลงสีชั้นท่ีสองให้มีสัดส่วนท่ีชัดเจน

ข้ีน และ ลงสีชั้นสุดทา้ยเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆก่อนท่ีจะน ามาตดัในขั้นตอนต่อไปท าจนเสร็จทั้ง

สองภาพ 

 ขั้นตอนการติดตั้ง หลังจากการลงสีเสร็จแล้วทั้งสองภาพน าภาพวาดทั้งสองมาตดัใน

สัดส่วนท่ีพอดีเท่ากนั สลบัต าแหน่งช่องระหวา่งช่องกนัติดตั้งลงบนมู่ล่ี กบัโครงเฟรมไมก้ระดาน

โดยการใชก้าวลาเท็กซ์ติดตั้งลงบนทั้งมู่ล่ี / ไมก้ระดานโครงเฟรม อยา่งระมดัระวงั  แลว้มาเก็บสี

ในส่วนท่ีเสียหาย เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปภาพข้ันตอนการด าเนินงาน 

 ก่อนศิลปนิพนธ์ 

ถ่ายภาพท่ีตอ้งการเพื่อน าไปเป็นภาพตน้แบบในการสร้างงานจิตรกรรมลงบนแผน่ฟิลม์ 

 

ภาพที ่20 ภาพตน้แบบ 
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ภาพที ่21 ภาพตน้แบบ 

 

เม่ือไดรู้ปถ่ายท่ีตอ้งการแลว้ท าการตกแต่งเพิ่มเติมลงบนโฟโตช้อป(photoshop)จึงน าไป

ลา้งรูปแลว้ท าการอดัรูปลงบนแผน่ใสเพื่อน าไปท างานจิตรกรรมในขั้นตอนต่อไป 

 

ภาพที ่22 ภาพตน้แบบท่ีถูกตดัต่อลงบนโฟโตช้อป 
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ภาพที ่23 ภาพตน้แบบท่ีถูกตดัต่อลงบนโฟโตช้อป 

น าภาพท่ีท าการลา้งอดัออกมาแลว้มาตรวจสอบแล้วเร่ิมลงท าการลงสีดว้ยสีปากกาเคมีโปรง

แสงเคลือบลงบนช้ินงานเพื่อใหเ้กิดมิติบนตวังานท่ีมากข้ึนแลว้ลงสีดว้ยอะคริลิคดว้ย 

 

 

ภาพที ่24 การลงสีลงบนแผน่ใส 
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ภาพที ่25 การลงสีลงบนแผน่ใส 

เก็บรายละเอียด ขั้นตอนสุดทา้ยใหส้มบูรณ์ก่อนน าไปติดตั้งผลงาน 

 

ภาพที ่26 เก็บรายละเอียดภาพท่ีเอามาประกอบเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 
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ภาพที ่ 27 เก็บรายละเอียดภาพท่ีเอามาประกอบเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 
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ภาพที ่28 ขั้นตอนการลงสี 

 

 

ภาพที ่29  ขั้นตอนการลงสี 
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ภาพที ่30 ภาพท่ีเอามาประกอบเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 
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ภาพที ่31 ขั้นตอนการลงสี 

 

 

ภาพที ่32 ขั้นตอนการลงสี 
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ภาพที ่33 ขั้นตอนการตดัแบ่งภาพ 
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ภาพที ่34 ภาพท่ีเอามาประกอบเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 
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ภาพที ่35 วาดภาพใหเ้สร็จก่อนทั้ง2ภาพ 

 

 

 
  ภาพที ่36 ขั้นตอนการตดัภาพก่อนน าภาพมารวมกนั 

 



51 

 

 

 
ภาพที ่37 ภาพท่ีเอามาประกอบเป็นขั้นตอนสุดทา้ยแสดงรูปแบบการจดัวางผลงาน 
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ภาพที ่38 ภาพถ่ายตน้แบบ 

 

 
ภาพที ่39 ลงสีเก็บรายละเอียด 
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  ภาพที ่40 ภาพท่ีเอามาประกอบเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 
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บทที4่ 

 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ในทศันคติของขา้พเจา้ คือการทดลองหาแนวทางวิธีการ

ใหม่อยูเ่สมอเพื่อสามารถแสดงออกเร่ืองราว และ แนวคิดให้มีความสัมพนัธ์  สามารถน าเสนอนั้น

มีมากมายหลายวิธี หลายรูปแบบและหลายเทคนิคกระบวนการท่ีขา้พเจา้มีความสนใจ ในมุมมอง

ทศันคติต่างๆท่ีท าให้เกิดการโนม้เอียงทางดา้น อคติ โดยขา้พเจา้ไดก้ าหนดรูปแบบมากข้ึนในการ

น าเสนอ จากการได้พฒันากระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งในด้าน

แนวความคิดและเทคนิคกระบวนการ ท าความเขา้ใจกบัปัญหาเพื่อปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 

การสร้างสรรค์และการพฒันาในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที ่1 

ผลงานในระยะน้ีเป็นช่วงเร่ิมตน้ของการสร้างสรรค์และทบทวนถึงแนวทางความคิดท่ี

ตอ้งการ  โดยตอ้งการหาความเป็นไปไดใ้นรูปแบบแรงบนัดาลใจของ สังคมท่ีขา้พเจา้อยู ่มีทั้งมายา 

กิเลส มากมายท่ีเขา้มาท าให้มนุษยเ์ราหลงผิดกบัส่ิงน้ีมากมายจนเกิดความเช่ือวา่โดยเกิดเป็นส่ิงเร้า

ท่ีเขา้ใจผิดๆเราไดรั้บภาพความจ าความเคยชินซ ้ าไปมาจนไม่ไดส้งสัยกบัส่ิงน้ีขา้พเจา้เลยตอ้งการ

สะท้อนภาพความเคยชินเหล่าน้ีเพื่อสะท้อนความรู้สึกของมนุษย์เหตุผลเพราะว่ามนุษย์เป็น

ส่ิงมีชีวิตท่ีเห็นแก่ตวั จึงน าภาพบุคคลมาเป็นภาพตน้แบบท่ีมีการแสดงความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั

ออกไปแต่เป็นบุคคลเดียวกนั 

ในตวัผลงานของขา้พเจา้ขั้นตอนแรกๆพบปัญหาอยา่งมากมายเร่ืองการคุมน ้ าหนกัของสี

ตอนฉายแสงกบัตอนไม่ฉายแสงจะต่างกนัเพราะขั้นตอนการเร่ิมกระบวกการท าช่วงแรกได้น า

แผน่ฟิลม์มาเขียนเลยโดยท่ีไม่ไดท้ดสอบหรือท าการทดลองงานฉายแสงจริงก่อนท าให้เวลาจดัการ

จริงๆเกิดค่าของแสงท่ีฉายแสงบนหนา้ฟิลม์สีงานไม่เพียงพอตามท่ีคาดหวงัไวแ้ลว้เร่ืองสีท่ีมีความ
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โปร่งแสงมากจนเกินไปท าให้การแสดงออกตามกระบวนการยงัไม่เป็นท่ีคาดหวงัมากนัก แต่

ขา้พเจา้ไดท้  าการคน้ควา้หาคุณสมบติัของสีชนิดอ่ืนมาผสมดว้ยท าใหง้านยงัมีน ้าหนกัแน่นสามารถ

ปรับและเปล่ียนแปลงได ้

 

 

ภาพที ่41 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน ตวัตน 

เทคนิค  ส่ือผสม 

ขนาด  40 x 60 ซม. (2 ช้ิน) 
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ภาพที ่42 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน ลกัษณะถึงความงาม 

เทคนิคส่ือ ส่ือผสม 

ขนาด  120 x 150 ซม. 
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ภาพที ่43 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน สองร้อยไดไ้หม 

เทคนิค  ส่ือผสม 

ขนาด  140 x 170 ซม. 
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การสร้างสรรค์และการพฒันาในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที ่2 

ผลงานในระยะน้ีขา้พเจา้ไดพ้ยายามเปล่ียนแปลงในทางเทคนิค การน ามู่ล่ีมาใชใ้นผลงาน

เพื่อให้เกิดภาพท่ีมีการสลบัต าแหน่ง และ มีช่องวา่งระหวา่งกนั ท าให้การส่ือสารความหมายแฝงมี

ความกลมกลืนมากข้ึน เป็นไปตามความตั้งใจของขา้พเจา้ท่ีให้มีมุมมองการมองภาพท่ีแตกต่างกนั

ออกไป 

 

 ภาพที ่44 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน  ทศันะภายใน 

เทคนิค ส่ือผสม 

ขนาด 140 x 160 ซม. 
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ภาพที ่45 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน ต่างชนชั้น 

เทคนิค  ส่ือผสม 

ขนาด  120 x 180 ซม. 

 

การสร้างสรรค์และการพฒันาในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที ่3 

จากการทดลองปรับปรุงแกไ้ขในผลงาน จึงเขา้สู่การเลือก ประเด็นท่ีเห็นชดัข้ึนในการใช้

มู่ล่ี ขา้พเจา้ได้เล็งเห็นฟังค์ชั่นท่ีมีปัญหาในการติดตั้งผลงาน ในการแสดงภาพออกมาท่ีมีความ

ชดัเจนมากพอท่ีจะส่ือความหมาย ในมุมมองเร่ืองทศันะท่ีมีฟังกช์ัน่ใหผู้เ้ขา้มาชมผลงานเขา้ไปเล่น

ได ้แต่เม่ือขยายขนาดผลงานให้มีความใหญ่ข้ึน ท าให้ปัญหากบัระยะเวลาท างานขั้นตอนซับซ้อน
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มากข้ึน กลไกและหน้าท่ีการใช้งานไม่เป็นไปตามคาด จึงเร่ิมหาทิศทางการพฒันาผลงานคร้ัง

ต่อไป 

 

 

 

 ภาพที ่46 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน เผยแค่เห็น (1) 

เทคนิค ส่ือผสม 

ขนาด 120 x 150 ซม. 
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ภาพที ่47 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน เผยแค่เห็น (2) 

เทคนิค  ส่ือผสม 

ขนาด  120 x 150 ซม. 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพที ่48 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน ทศันสอง (1) 

เทคนิค ส่ือผสม 

ขนาด 122 x 152 ซม. 
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ภาพที ่49 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน ทศันสอง (2) 

เทคนิค ส่ือผสม 

ขนาด  122 x 152 ซม. 
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ภาพที ่50 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน Agender (1) 

เทคนิค  ส่ือผสม 

ขนาด  120 x 120 ซม. 
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ภาพที ่51 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน  Agender (2) 

เทคนิค ผสม 

ขนาด 120 x 120 ซม. 
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ภาพที ่52 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน Comfort zone 

เทคนิค ส่ือผสม 

ขนาด 120 x 160 ซม. 
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บทที ่5 

 

บทสรุปการสร้างสรรค์ 

 

บทสรุปในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ ในหวัขอ้ “ทศัน(อ)คติ” ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

มนุษย์ถูกป้อนข้อมูลมาอาจถูกเปล่ียนแปลงตามกาลเวลามีความแตกต่างออกจากชุดความคิด

ทศันคติในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัญหาอยา่งมากส าหรับผลงานศิลปนิพนธ์สังคมมีความสอดคลอ้ง

กบัผลงานของขา้พเจา้ท่ีจะแสดงรูปออกมาในรูปแบบมิติทางสายตา อาจจะไม่ได้เจาะจงความ

เป็นมาของทศันคติในดา้นใดดา้นหน่ึงแต่เป็นการส่ือสารทางสายตาไดดี้ในการเขา้ถึงตวัผลงานท่ี

เป็น Installation แลว้ผูช้มท่ีมีส่วนร่วมกบังานในการเขา้ไปดูมีการแสดง ออกของงาน2มิติ กบัก่ึง3 

มิติ (ในเชิงการรวมสายตาของภาพ) กระทัง่ผลงานชุดหลงัถูกก าหนดเป็นเพียงภาพผลงาน 2มิติ แต่

กลบัได้มุมมองทศันคติ ท่ีตอ้งการจะส่ือความหมายทางความแตกต่าง ได้ชัดเจนข้ึน ทั้งหมดน้ี

ขา้พเจา้ตอ้งการเพียงเพื่อสนับสนุนความคิดของขา้พเจา้ให้มัน่ใจยิ่งข้ึนว่า การมองให้เป็นกลาง  

เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้เป็นมาตลอด ซ่ึงในความเป็นจริง บางทีเราไม่รู้มุมมองทศันคติของใครไดช้ดัเจน 

ความเป็นมนุษยข์องแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัเพียงแค่หลอมรวมกนัเหมือนดัง่หลากหลายสีสัน

ท่ีหลอมรวมกนั แลว้เขา้ใจในความต่าง 

ผลจากการสร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดมุมมองทางทศันคติ ทางความคิด ความเหมือน และ

ความแตกต่างท่ี สะทอ้นความนึกคิด “ทศันอคติ” ภายใตจิ้ตใจของมนุษย ์วา่ทุกคนลว้นมีคุณค่า มี

คุณธรรมและมีสติ ปัญหาท่ีความแตกต่าง อยากให้มนุษยไ์ดต้ระหนกัปัญหาดว้ยเหตุผลท่ีบุคคลได้

เกิดอคติต่อกนั จากส่ิงท่ีถูกปลูกฝังดว้ยความทรงจ า ขา้พเจา้มองว่าความจริงสามารถยอมรับผูอ่ื้น

อยา่งเตม็ใจดว้ยการเปล่ียนมุมมองของตนเพื่อใหไ้ดมี้ความสุขกบัการใชชี้วติท่ีหลากหลาย แตกต่าง

กนัโดยปราศจากการมีอคติ รู้จกัปล่อยวา่ง อยา่งมีสติ 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  

ช่ืองาน    ขนาด    เทคนิค 

ตวัตน    40 x 60     ซม. (2 ช้ิน)  ส่ือผสม 

ลกัษณะถึงความงาม  120 x 150 ซม.   ส่ือผสม 

สองร้อยไดไ้หม   140 x 170 ซม.   ส่ือผสม 

ทศันะภายใน   140 x 160 ซม.   ส่ือผสม 

ต่างชนชั้น   120 x 180 ซม.   ส่ือผสม 

เผยแค่เห็น (1)   120 x 150 ซม.   ส่ือผสม 

เผยแค่เห็น (2)   120 x 150 ซม.   ส่ือผสม 

ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ช่ืองาน    ขนาด    เทคนิค 

ทศันสอง (1)   122 x 152 ซม.   ส่ือผสม 

ทศันสอง (2)   122 x 152 ซม.   ส่ือผสม 

Agender (1)   120 x 120 ซม.   ส่ือผสม 

Agender (2)   120 x 120 ซม.   ส่ือผสม 

Comfort zone   120 x 160 ซม.   ส่ือผสม 
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