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Bad memories and dreams, negative emotions and thoughts, they never get out of my
mind. Gradually, they have created a nervous symptom, and have wounded me repeatedly for a
long time. They were merging, and became one, a mental breakdown. It makes me scare of many
things such as losing someone in my life again. Thus, I have tried to avoid facing this kind of
situation again, but, absolutely, I cannot escape this reality as nobody can. Unfortunately, my bad
dreams came true, and I really do not know how to deal with it effectively and happily. I have lost
some people in my life over and again. Some stop keeping in touch with, and some died. So, my
mind keeps frustrating, and it leads to endless fear. This unconscious mind affects my life a lot, so
I decided to relieve these emotions through my art works. My agony is conveyed through
disfigured and distorted shape, form, and line. Moreover, color and texture effectively help to
highlight my mournful and depressed feeling. Finally, I can release myself from all negativity,
and live happily on my own.
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บทที่ 1
บทนำ
ความฝันอาจเป็ นภาพลาดับข้อความ ประสบการณ์ ภาพความคิด หรื อบันทึกอารมณ์
ความรู ้สึก และการรับรู ้ที่เกิดขึ้นในขณะที่กาลังนอนหลับ โดยที่ผฝู้ ันส่ วนใหญ่ไม่สามารถควบคุ ม
เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้นในฝั นได้ ความฝั นมักจะอัดแน่ นเต็มไปด้วยเรื่ องราว ข่าวสาร และความเข้าใจ
ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เรื่ องราวชีวิตของตัวเอง ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นๆ หรื อสถานการณ์
อื่น ความฝันสามารถเกิดขึ้นได้ต้ งั แต่เรื่ องราวที่เกิดขึ้นจริ งในชีวิต หรื อเรื่ องประหลาดที่น่าเหลือเชื่ อ
ตามที่ เป็ นจริ งหรื อเกิ ดขึ้นในจินตนาการ รวมไปถึ งเรื่ องน่ากลัว เรื่ องราวของความเศร้า ที่ เรี ยกว่า
“ฝันร้าย”
ความฝั นเป็ นสิ่ งปกติ ที่ สามารถเกิ ดขึ้นได้กบั ทุ กคน มี เพี ยงบางคนเท่านั้นที่ ส ามารถ
จดจาความฝันของตัวเองได้อย่างละเอียดพิสดาร ความฝั นมักเกิ ดจากจิตใต้สานึ กของแต่ละบุคคล
เป็ นสารที่ส่งมาจากจิตใต้สานึ กเพื่อกระตุน้ ให้เราสนใจ พิจารณาเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น บางครั้งจะ
เปิ ดเผยความรู ้สึกที่อยูล่ ึกลงไปในจิตใจ ด้วยการส่ งสิ่ งเตือนใจมาให้เราอย่างต่อเนื่ องในรู ปแบบของ
ความฝันที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลกับสภาพจิตใจของมนุ ษย์ และความฝันจากจิต
ใต้สานึ กนี่ เองที่มนุ ษย์สามารถนามาร้อยเรี ยงให้เป็ นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะได้โดยอาศัยทักษะ
ความสามารถของตนเอง และหลอมละลายให้เป็ นงานศิลปะที่มีบุคลิกภาพส่ วนตนได้
ควำมสำคัญของเรื่องทีศ่ ึกษำ
ความฝั นมักเกิ ดจากจิตใต้สานึ กเพื่อกระตุน้ ให้เราระลึก ถึงเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ ง
บางครั้งจะเปิ ดเผยความรู ้สึกที่อยูล่ ึกลงไปในจิตใจยิง่ กว่าสานึ กธรรมดา ตั้งแต่วยั เด็กข้าพเจ้ามักฝั น
ร้าย ฝั นเห็ นภาพเหตุการณ์ เดิมๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนอารมณ์ ความกลัวค่อยๆ ก่อตัวขึ้น จนเกิดเป็ นปม
ภายในจิตใจ เมื่อเวลาผ่านไป ภาพความฝันในอดีตได้ประสบพบและเกิดขึ้นจริ งในชี วติ ของข้าพเจ้า
มี เรื่ องราวของการสู ญ เสี ย เกิ ดขึ้ น ท าให้ย่ิง ทวีคู ณ ความเจ็บ ปวดและความกลัวขึ้ น ในจิตใจ จาก
เหตุ การณ์ ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบ นั ได้สร้ างบาดแผลที่ ฝังลึ ก และส่ งผลกระทบต่อ
อารมณ์ ของข้าพเจ้าเป็ นอย่างมาก เพื่อเป็ นการปลดเปลื้ องอารมณ์ ความรู ้สึ กนึ กคิ ด ข้าพเจ้าจึงได้
ประมวลภาพเหตุ การณ์ จากความฝั น ผ่านประสบการณ์ แห่ งความเจ็บปวด ที่ ได้นาพามาซึ่ งความ
กลัวที่ไม่สิ้นสุ ด จากชี วิต ความรัก และความทรงจา จนกลายเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานชุดนี้
1
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ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของจิตใต้
สานึกที่เกิดขึ้นจากความฝัน ประสบการณ์ตรงในชีวติ ความรัก ความทุกข์ และความเจ็บปวด
2. เพื่อศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับภาพความฝันจากจิตใต้สานึ ก และความกลัวที่เกิดขึ้น
ในจิตใจของมนุ ษย์ จากความเจ็บปวดและความหวาดกลัว มีผลตอบสนองถึงรู ปทรงที่ ถูกทาลาย
บิดเบือน ผันแปรจากความจริ ง และบรรยากาศที่หม่นหมองกว่าปกติธรรมดา
3. เพื่ อ สร้ า งสุ นทรี ยภาพทางศิ ล ปะด้ ว ยรู ปแบบของลั ท ธิ แสดงพลั ง อารมณ์
(Expressionism) และลั ท ธิ เหนื อ จริ ง (Surrealism) ด้ ว ยเทคนิ ค ภาพพิ ม พ์ หิ น (Lithography) ที่
สามารถทดแทนอารมณ์ความรู้สึกที่ตอ้ งการได้
ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. นาเสนอเรื่ องราวจากอารมณ์ ความรู้ สึ ก ของตนเองจากภาพจินตนาการของจิตใต้
สานึกในความฝันและความเป็ นจริ งจากประสบการณ์ส่วนตัว
2. รู ป แบบของผลงานแสดงออกด้วยโครงสร้ างที่ บิ ดผัน ผ่านรู ป ลัก ษณ์ ที่ เหนื อจริ ง
(Surrealism) จากสิ่ งแวดล้อมภายใน
3. นาเสนอผลงานในรู ปแบบภาพพิมพ์หิน (Lithography)
4. จากความประทับ ใจของสภาพและสิ่ ง แวดล้อมของสถานที่ ที่ มี ค วามผูก พัน กับ
อารมณ์ความรู ้สึก แต่เมื่อเข้าสู่ กระบวนการสร้างสรรค์ภาพเหล่านี้ได้ถูกทาลายบิดเบือน ผันแปร แต่
คงสภาพเดิมอยูพ่ อให้เห็นเค้าลางภาพโครงสร้างโดยรวม
สมมุติฐำนของกำรศึกษำ
การทางานสร้างสรรค์ชุดนี้ต้งั อยูบ่ นสมมุติฐานของภาพความฝัน และภาพของเรื่ องราว
แห่งความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในอดีต เปรี ยบเสมือนเป็ นพื้นที่เชื่อมต่อทางอารมณ์ความรู ้สึกของตนเอง
ภาพความฝั นที่ ถูกซ่ อนเร้ นไว้ ได้เกิ ดขึ้นจริ งในชี วิตของข้าพเจ้า ความเจ็บปวดจากความผิดหวัง
เสี ยใจที่เกิดจากความรู ้สึกหวาดกลัวได้ถูกสร้างสรรค์และแสดงออกอยูร่ วมในผลงาน ซึ่งข้าพเจ้าเกิด
ความหวังว่า การทางานศิลปะจะสามารถปลดเปลื้องอารมณ์ ความรู ้ สึกในเรื่ องราวความเจ็บปวด
ของข้าพเจ้าได้บา้ ง การแสดงออกด้วยศิลปะน่าจะเป็ นสิ่ งที่สัมพันธ์กบั ชี วิตของผูส้ ร้ างสรรค์ หาก
ผูส้ ร้างมีชีวิตที่สดชื่ นแจ่มใสผลงานที่ได้รับไม่น่าจะเป็ นผลงานในลักษณะที่มีอารมณ์ หม่นหมอง
หากเป็ นความฝันจากสานึกธรรมดา ภาพที่ถูกสร้างขึ้นอาจเป็ นภาพทิวทัศน์ที่เรี ยบง่าย ให้ความรู ้สึก
ปกติ ธ รรมดา แต่ เมื่ องานสร้ างสรรค์ไ ด้ผ่า นการแสดงออกจากจิ ต ใต้ส านึ ก ที่ มี ความหวาดกลัว

3
ผิดปกติ ภาพที่ปรากฏซึ่ งสามารถเกิดเป็ นภาพที่ถูกตัดทอนและบิดเบือน ผิดแปลกไปจากจากความ
เป็ นจริ งโดยทัว่ ไป
คำนิยำมศัพท์
1. Dream
2. Unconscious Mind
3. Feeling
4. Emotion
5. Atmosphere
6. Surrealism
7. Expressionism

ความฝัน
จิตไร้สานึก
ความรู้สึก
อารมณ์
บรรยากาศ
ลัทธิเหนือจริ ง, ศิลปะที่เน้นในสิ่ งเหนือจริ ง
ลักษณะของศิลปกรรมที่มุ่งแสดงความรู ้สึกมากกว่าความ
เหมือนจริ ง
8. Phobic states
โรคประสาทโฟบิก
9. Neurotic depression โรคประสาทซึมเศร้า
10. Phobias
โรคกลัว
11. Phobic stimulus
สิ่ งเร้าของโรคกลัว
12. Agoraphobia
การกลัวที่รุนแรง
13. Anxiety
ความวิตกกังวล
14. Traumatic
บอบช้ าทางจิตใจ
15. Lithography
ภาพพิมพ์หิน
16. Rubbing ink
หมึกไขแท่ง
17. Tusche
หมึกไข
18. Texture
ลักษณะผิว

บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการสร้ างสรรค์
เรื่ องที่ขา้ พเจ้าศึกษานั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกนึก จินตนาการและจิตใต้สานึ ก
เพื่อเป็ นการเข้าใจกระบวนการเกิ ดสภาวะทางอารมณ์ ในรู ปแบบต่างๆ ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลทางทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ความผิดปกติทางจิต ความกลัว ความวิตกกังวล และโรคกลัวเพิ่มเติม
ซึ่งกล่าวได้โดยสรุ ปดังนี้
ทฤษฎีทางความฝันและจิตใต้ สานึก
ในทางวิทยาศาสตร์ ความฝั นเป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติที่แสดงว่าสมองบางส่ วนยัง
ทางานในการเห็นภาพ การได้ยิน รวมไปถึงการรู ้สึกสัมผัส แต่ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นในสมองไม่ใช่ดว้ ย
ตาหรื อหู ความฝันส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของการมองเห็น รองลงมาเป็ นการได้ยิน การสัมผัสและความ
เจ็บปวด ที่พบน้อยมากคือรู ปของการรับรสและการได้ กลิ่น ในความฝั นเหล่านี้ จะอัดแน่นไปด้วย
ข้อมูลข่าวสารมากมายทั้งเรื่ องราวของตัวเอง ความสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ และสัตว์แปลกๆ ที่ไม่เคย
รู้จกั ปกติคนเราจะฝันประมาณ 4-5 เรื่ องในแต่ละคืน ความฝันที่จาได้ส่วนใหญ่จะเกิดอยูใ่ นช่วงการ
หลับแบบกลอกตาไปมา หรื อ REM ซึ่ งเป็ นช่วงที่เรายังหลับไม่สนิ ท หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ ภาวะของ
การหลับลึก หรื อ Non-REM แล้วกลับไปสู่ การหลับแบบกลอกตาไปมาอีกครั้ง จนกระทัง่ ตื่น
ในอดี ต กาลมนุ ษ ย์เชื่ อ ว่า ความฝั น เป็ นค าพยากรณ์ ข องอนาคต เป็ นข่ า วสารที่ ด วง
วิญญาณบรรพบุรุษ แต่ในทางจิตวิเคราะห์ ซิ กมุน ฟรอยด์ (Sigmund Freund)1 เป็ นบุคคลแรกที่นา
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ซิ กมุน ฟรอยด์ (Sigmund Freund, 1985-1939) เป็ นผูร้ ิ เริ่ มพัฒนาแนวทางจิตวิเคราะห์
ในการรักษาผูป้ ่ วยที่มีคความผิดปกติทางจิตหรื อระบบประสาท โดยกระตุน้ หรื อสะกดจิตให้ผปู้ ่ วย
ได้พูดระบายความรู ้ สึกต่างๆ ออกมา ซึ่ งเมื่อพ้นจากอานาจของการสะกดจิตแล้ว ผูป้ ่ วยจะจาสิ่ งที่
ตัวเองพูดหรื อเรื่ องที่ตวั เองเล่าไม่ได้ ฟรอยด์เชื่ อว่าเป็ นเพราะเรื่ องเล่านี้ เป็ นความรู ้สึกส่ วนลึกที่คนผู ้
นั้น พยายามลื ม หรื อ เก็ บ กดไว้ไ ม่ ว่า ด้ว ยเหตุ ผ ลใดก็ ต าม ดัง นั้ น ในขณะที่ บุ ค คลผู ้น้ ัน ยัง ครอง
สติ สัมปชัญญะของตนไว้ได้ ก็จะไม่กล่าวถึ งหรื อแสดงพฤติกรรมเหล่ านั้นออกมา จนกระทัง่ เขา
พลั้งเผลอ นอนหลับหรื อถูกสะกดจิต สิ่ งที่พยายามลืมหรื อเก็ดกดไว้จึงได้ปรากฏขึ้นมา ฟรอยด์เรี ยก
ภาวะจิตเช่นนี้วา่ “จิตไร้สานึก”
4

5
เราไปสู่ ความเข้าใจในโลกของความฝั นและความเร้ นลับ ของจิตใต้สานึ ก2 โดยปฏิ เสธความเชื่ อ
เกี่ยวกับลางสังหรณ์ หรื อข่าวสารจากอนาคตที่ มีมาก่อนหน้านี้ อย่างสิ้ นเชิ ง เนื่ องจากความฝั นเป็ น
เรื่ องของอดีตหรื อประสบการณ์ที่ผา่ นมา รวมไปถึงความรู ้สึกนึ กคิดและความทรงจาที่ถูกเก็บกดไว้
ในวัย เด็ ก อัน เป็ นกุ ญ แจน าไปสู่ ส าระส าคัญ ที่ ซ่ อนเร้ น อยู่ใ นจิ ตไร้ ส านึ ก ผลงานชิ้ นส าคัญ ของ
จิ ต แพทย์ช าวเวี ย นนาผู ้น้ ี มี ชื่ อ ว่า Interpretation of Dreams (การแปลความฝั น ) ซึ่ งตี พิ ม พ์ใ นปี
ค.ศ.1990 เสนอว่าความฝั นเป็ นสื่ อระบายความเก็บกดในจิตใจ ลดความวิตกกังวลและตอบสนอง
ความต้องการของมนุ ษ ย์เพื่ อทดแทนความผิดหวัง ที่ เกิ ด ขึ้ น ในชี วิต จริ ง นอกจากนั้น ฟรอยด์ ย งั
ชี้ ให้เห็ นว่าจิ ตไร้ ส านึ ก ยังเสนอความคิ ดที่ ข ดั แย้งกัน หรื อความคิ ดเหล่ านี้ อาจปรากฏในรู ปของ
สัญ ลัก ษณ์ แทน แต่ ก ารวิเคราะห์ ข องฟรอยด์ก ลับ มี จุดอ่อนในเรื่ องที่ เขาเชื่ อมโยงทุ ก อย่างเข้าสู่
กามารมณ์มากเกินไป
คารล์ จุ ง 3 (Carl Jung) จิ ต แพทย์ช าวสวิส เป็ นผูห้ นึ่ งที่ อ อกมาโต้แย้งแนวความคิ ด
ดัง กล่ า วของฟรอยด์ โดยเสนอว่าความฝั น เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องเรื่ อ งอื่ น ด้วย ไม่ ว่า จะเป็ นความ
ปรารถนา ความศรัทธา และความใฝ่ ฝันที่เราเก็บซ่อนไว้
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎี ที่ ว่าด้วยความฝั นเป็ นการแสดงตัวตนของจิ ตใต้ส านึ กก็ ได้รับ
การศึกษาวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง นักจิตวิทยาในปั จจุบ ันต่างยอมรับว่า ความฝั นมีคุณประโยชน์
อย่างมหาศาลในการรักษาสมดุลทางจิตใจ และการรักษาอาการผิดปกติบางอย่างที่เป็ นผลจากการ
ไม่ แสดงความรู ้ สึ ก อย่างตรงไปตรงมาในชี วิต ประจาวัน เช่ น การล้า งมื อซ้ าๆ เพราะกลัวว่าจะ
2

ฟรอยด์ ใช้คาว่า “จิตไร้ สานึ ก ” (Unconscious) ซึ่ งหมายถึ งภาวะของจิตที่แสดงออก
โดยไม่ทนั รู ้ตวั หรื อไม่ทนั ยั้งคิด เช่น หลงลืมหรื อพลั้งเผลอ แต่หลังจากยุคฟรอยด์ไปแล้วจึงมีการใช้
คาว่า “จิตใต้สานึก” (Subconscious) ซึ่ งหมายถึงภาวะของจิตที่แสดงออกโดยไม่ทนั รู ้ตวั เช่นกัน แต่
เป็ นภาวะที่อยูเ่ หนื อ “จิตไร้สานึก” ขึ้นมา กล่าวคือเป็ นการกระทาที่มีจิตสานึกอยูล่ ึกๆ เมื่อนึกขึ้นได้
ก็จะรู ้สึกหรื อคิดได้วา่ ควรหรื อมิควรทา แต่บางทฤษฎีก็ใช้ท้งั สองคานี้ในความหมายเดียวกัน
3
คาร์ ล จุง (Carl Jung, 1875-1961) แบ่งจิ ตใต้ส านึ ก ของแต่ล ะคนเป็ นสองส่ วน ส่ วน
แรกคื อความคิ ดที่ เก็บ กดไว้ห รื อประสบการณ์ ที่ ถู ก ลื ม ไป และส่ วนที่ ส องคื อความทรงจาหรื อ
พฤติกรรมทั้งหลายที่ ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จุงเชื่ อว่ามนุ ษย์มีวิวฒั นาการอันยาวนานได้
ถ่ายทอดคุ ณลักษณะบางประการไว้ให้ลูกหลาน หรื อ กล่ าวโดยสรุ ป ความเห็ นของฟรอยด์เน้น
สัญชาตญาณทางเพศ (libido) และพัฒนาการของบุคลิกภาพที่เริ่ มตั้งแต่ชีวติ ในวัยเยาว์ แต่ความเห็น
ของจุงกลับเห็นไปในทางที่เหตุผลและลักษณะของพฤติกรรม และเชื่อว่าบุคลิกภาพบางอย่างในตัว
บุคคลเป็ นสิ่ งที่ได้รับสื บกันต่อกันมา
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สกปรกอยู่ตลอดเวลา หรื ออาการย้ าคิดย้ าท า มัก เกิ ดขึ้นในจิ ตใจที่ ตอ้ งการปลดปล่อยความรู้ สึ ก
ในทางลบออกไป
ในวงการแพทย์ มีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อช่วยให้ผปู้ ่ วยทางจิตที่เก็บกดความรู้ สึกของ
ตัวเองสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น และกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยแสดงความรู ้สึกต่างๆ ออกมาในความฝั น
เช่ น อิ มิพรามี น (Imipramine) เป็ นยาแก้อาการซึ มเศร้ าชนิ ดหนึ่ ง ช่ วยเพิ่มความโกรธในความฝั น
ของคนไข้จนกระทัง่ ความโกรธนั้นค่อยๆ ลดลงทีละน้อย ในขณะที่คนไข้อาการดีข้ ึน แสดงให้เห็น
ว่าผลจากการได้ระบายความโกรธซึ่ งเคยเป็ นเหตุให้เกิ ดความรู้สึกผิดและก่อให้เกิดความซึ มเศร้ า
นั้นได้รับการบาบัดไปกับการฝัน ส่ วนคลอดิอะเซปออกไซด์ (Chlordiazepoxide) ยากล่อมประสาท
ที่ใช้กนั ทัว่ ไปนั้น จะเข้าไปช่วยเพิ่มความวิตกกังวลในความฝันให้มากขึ้นกว่าปกติ เพราะในความ
ฝันทานองนี้จะเปิ ดโอกาสให้คนไข้ได้แสดงความรู ้สึกที่ไม่อาจแสดงออกได้ในยามตื่น4
การเริ่มต้ นของปฏิกริ ิยาของโรคในทางจิต
1. โรคประสาท
โรคประสาทเป็ นความผิดปกติ หรื อความแปรปรวนทางจิตใจ อาการต่างๆ ที่ปรากฏ
คือ กังวล ย้ าคิ ด ย้ าทา เหนื่ อยง่าย ฯลฯ อาการเหล่ านี้ ไม่ทาให้ผูป้ ่ วยสู ญเสี ยความสามารถในการ
ทางาน หรื อการเข้าสังคมอย่างเห็นได้ชดั เจน บุคลิกภาพไม่เปลี่ยน จนคนภายนอกสังเกตเห็นได้ ไม่
มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน ไม่มีความคิดแปลกประหลาด ส่ วนมากจะหยัง่ เห็นสภาพของตน
หรื อรู้ ส ภาวะของตนเอง รู ้ ว่าตนไม่ส บายใจ หงุดหงิด และกลุ ้มใจ ต้องการให้แพทย์หรื อคนอื่ น
ช่วยเหลือ โรคนี้มีสาเหตุสาคัญมาจากเรื่ องของจิตใจ มีความขัดแย้งทางใจ ซึ่ งถูกกดเก็บไว้ในจิตไร้
สานึก บางคนเชื่ อว่า โครงสร้างทางชี ววิทยาของบุคคลนั้น อาจเป็ นสาเหตุที่น่าจะทาให้เป็ นโรคอยู่
แล้วก็ได้ นอกจากนี้ อาจเป็ นผลสื บเนื่องจากประสบการณ์ในวัยเด็ก ที่ทาให้เด็กเกิดความขัดแย้งทาง
ใจ เช่น เด็กเกิ ดความรู ้ สึกว่าพ่อแม่ทอดทิ้ง หรื อถูกพ่อแม่ติเตียนบ่อยๆ ทาให้รู้สึกว่า ตนไม่ดี ไม่มี
คุ ณ ค่ า โรคประสาทมี ผ ลสื บ เนื่ อ งมาจากพัฒ นาการทางบุ ค ลิ ก ภาพที่ ไ ม่ เหมาะสม เนื่ อ งมาจาก
ประสบการณ์ ใ นวัย เด็ ก ท าให้ เกิ ด ความขัด แย้ง ซึ่ งอยู่ใ นจิ ต ไร้ ส านึ ก ตามทฤษฎี ข องฟรอยด์
บุคลิกภาพของคนเรามีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ
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น้ าส้ม สุ ภานันท์, “ความฝันแห่งข้าฯ” (ศิลปนิพนธ์ปริ ญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพ
พิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปี 2551), 5-7.
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1. อิด (Id) เป็ นแรงขับภายในโดยสัญชาติญาณทางเพศและความก้าวร้าว เพื่อให้มนุษย์
คงไว้ซ่ ึงเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ความต้องการอาหาร ความต้องการทางเพศ เป็ นต้น
2. ซุ บเปอร์ อีโก (Superego) เป็ นส่ วนของบุคลิกภาพที่พฒั นามาจากประสบการณ์ จาก
การใช้จิต กลไกเลียนแบบผูท้ ี่ตนนับถือ ตามกฎเกณฑ์ของสังคม และวัฒนธรรมของตน เป็ นส่ วน
ของมโนธรรม ศีลธรรม เป็ นต้น ซึ่ งอาจจะขัดแย้งกับอิด
3. อีโก (Ego) เป็ นส่ วนของบุคลิกภาพที่ควบคุ มพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ให้เป็ นไป
ในทางที่ สังคมยอมรับ
องค์ประกอบทั้งสามของบุคลิ กภาพ ถ้ามีส่วนพอดี จะทาให้ตวั เราเองอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็ นจริ ง และมีเหตุผลพอสมควร ถ้ามีความขัดแย้งระหว่างองค์ประกอบทั้งสาม อาจทาให้เกิด
อาการของโรคประสาท
2. โรคประสาทโฟบิก
โรคประสาทโฟบิก (Phobic States) จะมีอาการกลัววัตถุหรื อสถานการณ์บางอย่าง ซึ่ ง
คนปกติ จะไม่กลัว จนเกิดอาการใจสั่น อาเจียน เหงื่อท่วมตัว เช่น กลัวที่โล่ง กลัวความมืด กลัวการ
ถูกทิง้ เป็ นต้น
3. โรคประสาทซึมเศร้ า
โรคประสาทซึ ม เศร้ า (Neurotic Depression) โดยมากเกิ ด ภายหลัง การสู ญ เสี ย เช่ น
สู ญเสี ย บุคคลอันเป็ นที่รัก จะมี อาการเศร้ าขึ้นลงได้ง่าย อาจเข้าสังคมได้ตามปกติ แต่ยงั มีอาการ
ร้องไห้ รู ้สึกตัวเองไร้ค่า คิดอยากฆ่าตัวตายบ่อยๆ
4. โรคกลัว5
ความหมายของโรคกลัว
โรคกลัวหรื อโฟเบีย (Phobias) เป็ นโรคประสาทชนิดหนึ่งซึ่ งส่ วนใหญ่พฒั นาขึ้นในวัย
เด็ก โรคกลัวจะทาให้บุคคลเกิดความกลัวอย่างรุ นแรงฝังแน่นและเป็ นความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผล
ความกลัวที่เกิดขึ้นอาจจะเป็ นความกลัวที่มีต่อวัตถุ เหตุการณ์ กิ จกรรมหรื อสถานการณ์ ซึ่ งเรี ยกว่า
“สิ่ งเร้ าของโรคกลัว” (Phobic Stimulus) บุคคลที่เป็ นโรคกลัวจะพยายามหลีกเลี่ ยงสิ่ งเร้าของโรค
กลัวที่ ท าให้ตนเองเกิ ดความกลัว เช่ น คนที่ กลัวสะพานก็ จะหลี ก เลี่ ยงการเดิ น ทางในเส้ นทางที่
จะต้องมีการข้ามสะพาน เป็ นต้น

5

วิธัญญา วัณโณ, “โรคกลัว,” วารสาร มฉก. วิชาการ ปี ที่ 12, ฉบับที่ 23 (กรกฎาคม ธันวาคม 2551): 64-77.
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อาการของโรคกลัว
บุคคลที่เป็ นโรคกลัวจะทราบเป็ นอย่างดีวา่ ความกลัวของตนเป็ นสิ่ งที่ไม่สมเหตุสมผล
แต่บุคคลเหล่านี้ ก็ไม่สามารถเผชิ ญกับสิ่ งที่ตนเองกลัวได้ และพยายามทาทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยง
การเผชิ ญกับสิ่ งที่ตนเองกลัว เช่น คนที่ เป็ นโรคกลัวสถานที่คบั แคบ (Claustrophobia) อาจจะยอม
เดินขึ้นบันได 10 ชั้น เพื่อทาให้ตนเองไม่ตอ้ งขึ้นลิฟต์ตามลาพัง เป็ นต้น การเผชิญกับสิ่ งเร้าของโรค
กลัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรื อการคาดว่าตนเองจะต้องเผชิ ญกับสิ่ งเร้าของโรคกลัวจะทาให้บุคคลที่
เป็ นโรคกลัวเกิดความวิตกกังวลอย่างรุ นแรงหรื อเกิดความตื่นตระหนก (Panic Attack) ส่ งผลให้เกิด
อาการทางกายในลักษณะต่างๆ เช่น มือสั่น ใจสั่น มื้อเท้า เย็น เหงื่อแตก หน้าซี ด เวียนศีรษะ เป็ นต้น
สาเหตุของโรคกลัว
นักจิ ตวิท ยาพยายามอธิ บ ายสาเหตุ ข องโรคกลัวที่ เกิ ดขึ้ นกับ มนุ ษ ย์ โดยนัก จิตวิท ยา
อธิ บายสาเหตุของโรคกลัวไว้หลายแนวทาง ดังนี้
- จิตไร้สานึกของบุคคล (Unconscious mind) การอธิ บายสาเหตุของโรคกลัวว่าเกิดขึ้น
จากจิตไร้ สานึ กของบุ คคลสามารถใช้อธิ บายสาเหตุของโรคกลัวแบบเฉพาะเจาะจง เช่ น ซิ กมุนด์
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ซึ่ งเป็ นนักจิ ตวิท ยาในกลุ่ม จิ ตวิเคราะห์ ฟรอยด์ก ล่ าวว่า “ปั ญ หาความ
ขัดแย้งของบุคคลเกิดจากจิตไร้สานึกเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และความรู ้สึก”
ความขัดแย้งของจิตไร้ สานึ กแก้ไขได้ยาก เนื่ องจากมีรากฐานมาจากประสบการณ์ใน
วัยเด็ก และแรงขับ ความปรารถนา ความรู ้สึกต่างๆ ที่ ขดั แย้งกับสภาพความเป็ นจริ ง ซึ่ งถ้าความ
ปรารถนาเหล่ า นี้ ไม่ เป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ จิ ต ส านึ ก จะท าให้ เกิ ด การใช้ก ลไกป้ องกัน ตัว เอง
(Defense mechanism)
อีกทั้งฟรอยด์เชื่อว่าโรคกลัวเกิดจากการใช้กลไกป้ องกันทางจิต โดยบุคคลจะย้ายความ
วิตกกังวลเป็ นแรงจูงใจหรื อความปรารถนาที่ไร้สานึ กดังกล่าวแทน เช่น ฟรอยด์อธิ บายสาเหตุของ
ความกลัว ม้า อย่า งรุ น แรงของเด็ ก ชายวัย 5 ขวบคนหนึ่ งว่า เกิ ด จากความขัด แย้ง แบบออดิ ปุ ส
(Oedipus conflict) ซึ่ งอธิ บายว่าเด็กชายจะรักแม่และรู ้สึกเป็ นศัตรู กบั พ่อ เนื่ องจากฟรอยด์สังเกตว่า
เด็กชายคนนี้ รักแม่มาก แต่เกลียดพ่อด้วยความอิจฉาและกลัวว่าพ่อจะตอบโต้เขาด้วยการตัดอัณฑะ
ของเขาทิ้ ง ความขัด แย้ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ท าให้ เด็ ก ชายคนนี้ เกิ ด ความวิต กกัง วลอย่างรุ น แรงเนื่ อ งจาก
จิตสานึ ก (Conscious mind) ของเด็กทราบว่าความปรารถนาของเขาเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถยอมรับได้
ท าให้ ค วามวิตกกัง วลในจิ ตไร้ ส านึ ก ของเด็ ก ชายคนนี้ เปลี่ ยนเป้ าหมายไปสู่ วตั ถุ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ เป็ น
สัญลักษณ์แทนพ่อของเขา ซึ่งในกรณี คือม้า อย่างไรก็ตามทฤษฎีของฟรอยด์เกี่ยวกับสาเหตุของโรค
กลัวยังเป็ นที่ถกเถียงเกี่ยวกับความน่าเชื่อของทฤษฎี
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นอกจากนี้ จิตไร้สานึกของบุคคลยังถูกนามาใช้ในการอธิ บายสาเหตุของโรคกลัวที่โล่ง
แจ้งด้วย โดยเป็ นการอธิ บายว่าสาเหตุของโรคกลัวที่โล่งแจ้งเกิ ดจากจิตไร้สานึ กของบุคคลมีความ
ต้องการพึ่งพาและต้องการความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น ซึ่ งมักจะเกิดจากประสบการณ์วยั เด็กที่ไม่ได้รับ
ความอบอุ่นหรื อได้รับการเลี้ยงดูแบบปกป้ องมากเกินไป
- การเรี ยนรู้ของบุคคล (Learning) โรคกลัวสามารถเกิดจากการเรี ยนรู ้ที่ไม่ถูกต้องของ
บุ ค คล โดยการเรี ยนรู ้ อ าจจะเกิ ดจากประสบการณ์ ห รื อเงื่ อนไขที่ บุ ค คลเผชิ ญ โดยตรง เช่ น เคย
ประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ เคยถูกสุ นขั กัดหรื ออาจจะเกิดจากเคยพบเห็นผูอ้ ื่นประสบกับเหตุการณ์
ร้ายแรง เช่น เคยเห็นคนพลัดตกจากที่สูง
5. Algophobia
Algophobia เกิดจากการที่บุคลนั้นพยายามหลีกเลี่ ยงสถานการณ์ ที่น่ากระอักกระอ่วน
เป็ นโรคกลัวที่เกี่ยวกับประสบการณ์หรื อความรู ้สึกที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลัวความเจ็บปวด
ทฤษฎี จิตวิเคราะห์มองว่า Algophobia อาจเกิดจากประสบการณ์ที่บุคคลนั้น ถูกแม่ทอดทิ้งหรื อไม่
ได้รับ ความอบอุ่นจากแม่ในวัยเด็ก ต่ อมาความกลัวที่ จะถู กทอดทิ้ งและไม่เอาใจใส่ ได้ข ยายผล
ออกไปจนเป็ นความกลัวว่าจะไม่ได้รับการเหลียวแล อยูใ่ นสถานการณ์หนึ่ง
6. ความวิตกกังวล6 (Anxiety)
ความวิตกกังวลเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สุดอันหนึ่ งในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เป็ นศูนย์กลางใน
ทฤษฎีของฟรอยด์ในเรื่ องของโรคประสาท และโรคจิต ความวิตกกังวลเป็ นประสบการณ์ที่เจ็บปวด
ทางอารมณ์ อย่างหนึ่ ง ซึ่ งเกิดขึ้นโดยภาวะปั่ นป่ วนภายใน ภาวะปั่ นป่ วนนี้ เนื่ องมาจากสิ่ งเร้าภายใน
หรื อ ภายนอก โดยอยู่ภ ายใต้ก ารคุ ม ควบของระบบประสาทอัต โนมัติ เช่ น คนผูห้ นึ่ งต่ อ ต้า น
สถานการณ์ที่จะเป็ นอันตราย หัวใจของเขาจะเต้นเร็ วขึ้น หายใจถี่ข้ ึน ปากแห้ง และมีเหงื่อในฝ่ ามือ
ความวิตกกังวลเป็ นอาการที่แตกต่างจากภาวะอื่นๆ เช่น ความตึงเครี ยด ความเจ็บปวด
และความเศร้ าสลด ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ ลัก ษณะทางจิ ตส านึ ก ด้วย ฟรอยด์ คิ ดว่าน่ าจะเป็ นลัก ษณะที่
แตกต่างจากสภาพตื่นตึงในท้องไส้ทวั่ ไป ในบางโอกาสอาการวิตกกังวลอาจแยกได้โดยผูน้ ้ นั จาก
ความเจ็บปวดอื่นๆ จากอาการเป็ นทุกข์ร้อน เศร้าสลดและจากความตึงเครี ยดเนื่องจาก หิ ว กระหาย
ความใคร่ และความต้องการทางร่ างกายต่างๆ โดยอะไรก็ตามไม่มีความวิตกกังวลอย่างที่ เรี ยกว่า
ความวิตกกังวลที่ไร้สานึ ก แต่มีความเจ็บปวดจากส่ วนลึก คนมักไม่ค่อยรู ้สึกต่อเหตุที่เกิดแห่งความ

เคลวิน เอส. ฮอลล์ , จิ ต วิท ยาสกุ ล ฟรอยด์ จิ ต วิเคราะห์ , แปลโดย กิ ติ ก ร มี ท รั พ ย์
(กรุ งเทพมหานคร: บางกอกการพิมพ์, 2553), 130-145.
6
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กัง วลของเขา จะมี แ ต่ ค วามรู ้ สึ ก ต่ อ ความวิ ต กกัง วลเท่ า นั้น ความวิ ต กกัง วลจะไม่ เกิ ด ถ้า ไม่ มี
ประสบการณ์มาก่อน
ความวิตกกังวลคล้ายกับอารมณ์กลัว ฟรอยด์ชอบใช้คาว่าวิตกกังวลมากกว่าจะใช้คาว่า
ความกลัว เพราะความกลัวเกิ ดขึ้นจากความรู ้สึกหวัน่ หวาดต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่อยู่ภายนอก ฟรอยด์
เชื่ อว่าคนเราหวัน่ หวาดต่อสิ่ งที่ เป็ นอันตรายจากภายในเท่าๆ กับ ภายนอก ความวิตกกังวลอาจมี
มากกว่าหนึ่งอย่าง อาจจะรวมๆ กันระหว่างความกังวลต่อสิ่ งที่เป็ นจริ ง ศีลธรรม และกลัวมากจนไม่
สบายใจ อย่างใดอย่างหนึ่งรวมเข้าด้วยกันหรื อทั้งหมดเลย ถึงแม้วา่ ความวิตกกังวลจะเจ็บปวด คนก็
หวังว่ามันจะถูกขจัดออกไปโดยหาวิธีการบางอย่าง เพื่อปลุกให้คนตื่นจากอันตรายทั้งภายในและ
ภายนอกด้วย การตื่ น ตัวจะท าให้คนกระท าการบางอย่างเพื่ อหลี ก เร้ น อัน ตราย อี ก อย่างหนึ่ ง ถ้า
อันตรายขจัดออกไปไม่ ไ ด้ ความวิตกกัง วลจะฝั งรากลึ ก ลงและท่ วมท้นขึ้ น มา สภาพการเช่ น นี้
เรี ยกว่า ประสาทหักโค่น (Nervous Breakdown)
ความวิตกกังวลต่ อสิ่ งทีเ่ ป็ นจริง
ความวิตกกังวลประเภทนี้ เกิ ดจากเงื่อนไขของสิ่ งแวดล้อมภายนอกบางอย่างกดดัน
การรับรู ้อนั ตรายและความวิตกกังวลที่ถูกกระตุน้ ให้คนเรานั้น อาจฝังแน่นมาถึงปั จจุบนั ต่อสิ่ งบาง
สิ่ ง และสภาพแวดล้อมบางประการ หรื อความวิตกกังวลนั้นมาสั่งสมเอาในภายหลังก็ได้ ในบาง
โอกาสความกลัวต่างๆ เกิดขึ้นโดยง่ายภายในช่วงทารกและเด็กเล็กเนื่ องจากความไร้เดียงสาทาให้
ไม่รู้โลกภายนอก เด็กเล็กมักจะมีความกลัวอย่างเหลือล้นเพราะอีโก้ (จิตใจ) ยังไม่พฒั นาพอถึงจุดที่
รู ้ จกั สิ่ งเร้ าจากแวดล้อ ม ประสบการณ์ ที่ เต็ม ไปด้วยความกังวลท่ วมท้น นั้น เรี ย กว่า ทรอมาติ ก
(Traumatic) หรื อรากเหงาของบาดแผลทางอารมณ์ ที่ ฝั ง ลึ ก ทั้งหลายเป็ น เบอร์ ท ทรอม่ า (Birth
trauma) ในช่วงปี แรกๆ ของเด็กได้สัมผัสกับสภาพการณ์ต่างๆ ซึ่ งเขาไม่รู้จกั คุน้ เคย และบาดแผลใน
อารมณ์จะเป็ นฐานทาให้เกิดความกลัวต่างๆ เป็ นโยงใยเรื่ อยมา
ความวิตกกังวลแบบโรคประสาท
ความวิตกกังวลประเภทนี้ ถูกกระตุน้ โดยความตื่นกลัวจากสัญชาตญาณ มันเป็ นความ
กลัวซึ่ งเกิดขึ้นเนื่ องจากแรงต้านของอีโก้ ป้ องกันพลังของสัญชาตญาณซึ่ งส่ งขึ้นมาอย่างฉับพลันไว้
ไม่ได้ ความวิตกกังวลแบบประสาทนี้ ปรากฏตัวในหลายลักษณะด้วยกัน อย่างแรกเป็ น ความกลัวที่
ลอยตัวขึ้นมาโดยง่าย เช่น คนที่ตกใจง่าย ตื่นกลัวง่ายทัว่ ไปซึ่ งมักจะคาดหมายเอาเองว่าลางร้ายต่างๆ
จะบังเกิดกับตัวเขา คนเช่นนี้ เราเรี ยกว่า กลัวแม้แต่เงาตัวเอง หรื อที่ถูกก็คือ เขากลัวสิ่ งที่ซ่อนอยูล่ ึกๆ
ในใจของเขา (อิด)
ความวิตกกังวลแบบประสาทอีกรู ปแบบหนึ่งเป็ นลักษณะการกลัวอย่างล้นเหลือ ซึ่ งเรา
เรี ยกว่า “โฟเบีย” ลักษณะของโฟเบียก็คือมีความกลัวอยูห่ นาแน่นเกิ นไป กลัวอย่างไม่ควรจะกลัว
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สิ่ งนั้นหรื อน่ากลัวเพียงเล็กน้อย แต่แสดงออกว่ากลัวมาก เขาอาจกลัวแมลง ที่สูง การข้ามถนน หรื อ
ความมืด สิ่ งเหล่านี้ อาจทาให้ตื่นเต้นกับคนทัว่ ไปบ้างแต่พวกโฟเบียจะกลัวอย่างล้นเหลือ เพราะว่า
ความกลัวที่ปรากฏนั้นขึ้นมาจากอิด มากกว่าที่จะมาจากวัตถุที่กลัวเหล่านั้นอย่างแท้จริ ง กลัวแบบ
โฟเบี ยมาจากภายในไม่ใช่ ภายนอก สิ่ งที่ ทาให้กลัวช่ วยกระตุน้ อารมณ์ ส่งไปยังความพึงพอใจใน
สัญชาตญาณ หรื อสัมพันธ์ไปกับความปรารถนาของสัญชาตญาณในบางทีดว้ ย เบื้องหลังของการ
กลัวแบบโรคประสาทก็คือมีความปรารถนาแบบดิบๆ ของอิด
7. การติดยึด7 (Fixation)
การพัฒนาทางจิ ตทางจิ ตก็ เหมื อนการพัฒ นาทางร่ างกายกล่ าวคื อ ขบวนการพัฒนา
เป็ นไปตามขั้นตอนและต่อเนื่ อง ในช่ วง 20 ปี แรกของชี วิต เราอาจแบ่งช่ วงตอนการพัฒนานั้นได้
เป็ นระยะ คือ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่ ตามปกติแล้วการเติบโตของคนจะผ่านไปในแต่
ละช่ วงตอนอย่างสม่ าเสมอไปตามลาดับ แต่บางทีการเจริ ญเติบโตอาจหยุดชะงักลงตรงขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ งได้ เราอาจเรี ยกว่าการเจริ ญเติบโตหยุดชะงัก แต่ถา้ ปรากฏการณ์ เช่ นนี้ เกิ ดขึ้นกับการ
พัฒนาทางจิต เราเรี ยกว่าการติดยึด
การติดยึดแท้จริ งเป็ นรู ปแบบการอันหนึ่ งของการป้ องกันการเกิ ดความวิตกกังวล คือ
คนไม่กล้าเจริ ญในขั้นถัดไป เพราะเขาเห็ นความยุ่งยากรออยู่ขา้ งหน้า เช่ น เด็กบางคนรู ้สึกอึ ดอัด
ตั้งแต่วนั แรกที่ไปโรงเรี ยน ทุกคนรู ้สึกหวัน่ ไหวกังวลบ้างเมื่อเริ่ มต้นประกอบกิจกรรมใหม่ๆ
อะไรที่ทาให้คนที่ติดยึดกลัวความยุ่งยาก สิ่ งที่เข้ามาขัดจังหวะการพัฒนาการทางจิ ต
ไม่ให้กา้ วไปข้างหน้าและความยุ่งยากอย่างสาคัญก็คือความรู ้สึกไม่มนั่ คง กลัวความผิดพลาดและ
กลัวการลงโทษ ความรู ้ สึกไม่มนั่ คงเป็ นสภาพของจิตใจที่ เกิ ดขึ้นเนื่ องจากคนรู ้สึกว่าเขาหย่อนใน
ความสามารถ ที่จะต่อสู ้กบั ความบีบคั้นในชี วิตแบบใหม่ เขารู ้สึกว่าสภาพการณ์ใหม่น้ นั จะโถมทับ
มาที่เขาอย่างมากและเขาจะต้องเจ็ดปวด การกลัวความผิดพลาดก็เช่ นเดี ยวกัน กลัวจะถูกเยาะเย้ย
ตามมาถ้าเขาเกิดผิดพลาดขึ้นจริ งๆ ความผิดพลาดเป็ นสิ่ งที่ซัดกระหน่ าความภูมิใจในตัวเอง (อุดม
คติ) ให้ซวดเซไป คนบางคนไม่เคยแยกแยะหาความแตกต่างระหว่างความฝันและความเป็ นจริ งเลย
และหลายคนดาเนิ นชี วติ อยูใ่ ต้การนาของซุ ปเปอร์ อีโก้ บางคนติดยึดกับบางสิ่ ง บางคนหุ นหันพลัน
แล่ นในการกระท า ลัก ษณะของการติ ดยึดมี อยู่หลายชนิ ดและหลายระดับ ซึ่ งล้วนแต่เป็ นเครื่ อง
ป้ องกันคนไม่ให้รู้ถึงความโง่เง่าของเขา และเกือบทุกคนถูกทาให้ชะงักทางจิตใจด้วยความรู ้สึกกลัว
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8. การเก็บกด (Repression)
การเก็บกดคือ ขจัดแรงกระตุน้ จากสัญชาตญาณไม่ให้ออกมาสู่ จิตรู้สานึ ก โดยเก็บกด
ไว้ในจิตไร้สานึก หรื อการทาลายความทรงจาเกี่ยวกับประสบการณ์เลวร้ายหรื อเจ็บปวดโดยซ่อนไว้
ในจิตไร้สานึก
9. ความผิดปกติทางจิต
ความผิดปกติทางจิต (Mental Disorder) หรื อ การป่ วยทางจิต เป็ นรู ปแบบทางจิตวิทยา
หรื อวิกลภาพ ซึ่ งอาจสะท้อนออกมาทางพฤติ กรรม ที่ โดยทัว่ ไปเกี่ ยวข้องกับความทุ กข์ท รมาน
(Distress) และไม่ ถู ก มองว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของพัฒ นาการปกติ ข องวัฒ นธรรมของบุ ค คล ความ
ผิดปกติทางจิตโดยทัว่ ไปนิยามโดยการรวมว่าบุคคลรู้สึก กระทา คิดหรื อรับรู ้อย่างไร
10. ประสบการณ์ผดิ ธรรมดา
ประสบการณ์ ผิดธรรมดา (Anomalous Experiences) หรื อที่ เรี ยก ประสาทหลอนไม่
ร้าย เกิดขึ้นได้ในบุคคลที่มีสุขภาพกายและใจดี แม้ไม่มีปัจจัยภายนอกชัว่ คราวอย่างอื่นๆ เช่น ความ
ล้า การใช้สารออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท หรื อภาวะขาดความรู้สึกจากประสาทสัมผัส ปั จจุบนั เป็ นที่
ยอมรับกว้างขวางแล้วว่า ประสบการณ์ประสาทหลอนไม่ได้เกิดเฉพาะในคนไข้โรคจิตหรื อบุคคล
ปกติที่มีภาวะผิดปกติเท่านั้น แต่ยงั เกิ ดขึ้นเองในคนปกติในอัตราส่ วนที่สาคัญทั้งๆ ที่มีสุขภาพที่ดี
และไม่ได้มีภาวะเครี ยดหรื อความผิดปกติอย่างอื่น มีการเพิ่มพูนหลักฐานของประสบการณ์ แบบนี้
มามากกว่าหนึ่ งศตวรรษแล้ว การศึกษาเรื่ องประสาทหลอนที่ไม่มีผลร้ายเริ่ มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1886
งานยุคแรกๆ ของสมาคมการวิจยั จิตวิญญาณ (Society for Psychical Research) บอกเป็ นนัยว่า อัตรา
ร้อยละ 10 ของประชากรจะประสบกับประสาทหลอนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ส่ วนงานวิจยั ก็ได้
ยืนยันประเด็นนี้ แล้ว แม้ว่าความถี่ ของอุบตั ิการณ์ น้ ี แตกต่างกัน แล้วแต่ลกั ษณะของประสบการณ์
และความหมายที่ใช้ของคาว่า “ประสาทหลอน” แต่โดยพื้นฐาน มีหลักฐานเกี่ยวกับอุบตั ิการณ์น้ ี ที่
ชัดเจนแล้ว
ประสบการณ์ผดิ ธรรมดา ประเภทความฝันรู้ ตัว
ประสบการณ์ผิดธรรมดา ประเภทความฝันรู้ตวั หรื อ ความฝันชัดเจน (Lucid dream)
มีนิยาม คือ เป็ นความฝั นที่ผฝู ้ ั นรู ้ ตวั ว่ากาลังหลับและฝั นอยู่ นายแพทย์ชาวดัตช์ชื่อว่า เฟร็ ดเดอริ ก
แวน อีเด็น ใช้ศพั ท์ภาษาอังกฤษว่า “Lucid dream” เป็ นคนแรก เป็ นผูไ้ ด้ศึกษาความฝั นประเภทนี้
โดยศึกษาความฝันของตนเอง คาว่า “Lucid” มุ่งหมายว่า ผูฝ้ ั นมีความเข้าใจเกี่ ยวกับสภาวะปั จจุบนั
ของตน ไม่ใช่ หมายถึ งว่าความฝั นนั้นมี ความชัดเจนขนาดไหน แม้เป็ นเช่ นนั้น ความฝั นรู้ ตวั ก็ มี
ลักษณะอย่างหนึ่ งคือ มีระดับความชัดเจนสู งเหมือนกับกาลังประสบเหตุการณ์น้ นั จริ งๆ จนกระทัง่
ว่าผูฝ้ ันอาจจะถึงกับใช้เวลาในการเช็คดู และชมสิ่ งแวดล้อมที่กาลังประสบว่า เหมือนกันกับที่พบใน
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ชี วิตจริ ง ความฝั นรู ้ ตวั เกิ ดขึ้นเมื่อกาลังหลับอยู่ แต่บางครั้งพิจารณาว่าเป็ นอาการประสาทหลอน
เหมือนกับความฝันที่ไม่รู้ตวั แต่มีความชัดเจนสู งเหมือนกับเกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งพิจารณาได้วา่ เป็ นอาการ
ประสาทหลอนซึ่ งเป็ นอาการที่มีนิยามว่า “ประสบการณ์เหมือนกับสิ่ งที่เกิดขึ้นทางประสาทสัมผัส
จริ ง แต่ความจริ งไม่มีการกระตุน้ ที่เหมาะสมที่ประสาทสัมผัส”
ผลต่ อทฤษฎีทางจิตวิทยา
ความสาคัญของประสบการณ์ผิดธรรมดา เช่น ประสาทหลอนที่ไม่มีผลร้าย ต่อทฤษฎี
ทางจิ ตวิท ยา อยู่ที่ ความเกี่ ยวข้องของมันต่อทฤษฎี วิเคราะห์ ว่าเป็ นอาการของโรค และทฤษฎี ที่
วิเคราะห์วา่ มีการเกิดขึ้นในระดับแตกต่างๆ ในแต่ละบุคคล ในทฤษฎีที่วา่ เป็ นโรคภาวะโรคจิตต่างๆ
เช่ นภาวะที่ มีในโรคจิตเภทหรื อในโรคอารมณ์ สองขั้ว (Bipolar Disorder) เป็ นอาการของโรค ซึ่ ง
โดยธรรมชาติแล้วจะแบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็ นสองส่ วน คือ เป็ นพวกที่มีหรื อไม่มีโรค เหมือนกับที่
บุคคลมีหรื อไม่มีโรคทางกาย เช่น วัณโรค เป็ นต้น นัยตรงกันข้ามกันในทฤษฎี ว่ามีการเกิ ดขึ้นใน
ระดับต่างๆ ในแต่ละบุคคล ประชากรทั้งหมดมีประสบการณ์ น้ ีในระดับต่างๆ กัน ซึ่ งมีคาเรี ยกเป็ น
ภาษ าอั ง กฤษ ว่ า Psychoticism (โดย H.J.Eysenck), Schizotypy โดย (Gordon Claridge), ห รื อ
Psychosis - proneness การเกิ ดขึ้ นเองของประสาทหลอนแม้ในบุ ค คลที่ มี สุ ข ภาพดี ไม่ ได้เสพยา
หรื อมี ส ภาวะร่ างกายที่ ผิดปกติ แบบชั่วคราวอย่างอื่ น ๆ เช่ น ความล้า ดู เหมื อนจะเป็ นหลัก ฐาน
สนับสนุ นทฤษฎีวา่ ประสาทหลอนเกิดขึ้นในระดับต่างๆ ในแต่ละบุคคล ถ้าจะอธิ บายเป็ นอย่างอื่น
จากทฤษฎี น้ ี ก็จะต้องตั้งสมมติฐานเกี่ ยวกับ กระบวนการแอบแฝงของโรค โดยที่ ประสบการณ์
เหล่ า นี้ เป็ นอาการของโรคหรื อ เป็ นอาการก่ อ นโรคจะเกิ ดขึ้ น แต่ นี่ เป็ นสมมุ ติ ฐ านที่ ต้อ งอาศัย
หลักฐานอื่นที่ยงั ไม่มี มาช่วยสนับสนุน
ทีม่ าและแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์
1. แรงบันดาลใจ
เริ่ มต้นทั้งในจินตนาการจากความฝัน และภาพความเป็ นจริ งจากประสบการณ์ ตรงที่มี
ต่อเนื้อหาสาระของสภาวะอารมณ์ที่อยูร่ ะหว่างการสู ญเสี ยและการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด กลัว
ว่าเหตุการณ์ ต่างๆ จะเกิดขึ้นซ้ าอีกจนสุ ดท้ายแล้วจะหลงเหลือเราเพียงลาพัง และต้องการถ่ายทอด
จิ น ตนาการที่ ส ามารถบอกเนื้ อหา เรื่ องราวของความเจ็บ ปวดที่ เชื่ อมโยงกับ ทัศ นะและอารมณ์
ความรู ้ สึ ก ส่ ว นตนภายใต้พ้ื น ที่ และบรรยากาศที่ เราปรุ ง แต่ ง และสร้ า งสรรค์ข้ ึ น มาใหม่ ผ่า น
กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ โดยมีรูปแบบที่ผสมผสานของศิลปะแนวสาแดงพลังอารมณ์
และศิลปะแนวเหนือจริ ง
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2. ทีม่ าจากความฝันในวัยเด็ก
ในช่ วงเวลากลางคืนท่ามกลางการนอนหลับ ข้าพเจ้ามักจะสะดุง้ ตื่นกลางดึกเพราะฝัน
ร้าย ข้าพเจ้าฝันร้ ายอยูเ่ สมอ ฝั นร้ายบ่อยครั้งมากจนคิดว่ามันเป็ นเรื่ องธรรมดาไปเสี ยแล้ว เรื่ องราว
ในความฝันอาจจะไม่ได้ซ้ าหรื อเหมือนกันมากนักในแต่ละคืน แต่ก็ทว่าความฝันก็ไม่ได้ไกลจากกัน
มากนัก เรื่ องราวในแต่ ล ะคื นจะมี จุดที่ เหมื อนกัน ของตอนจบของความฝั น นั้น คื อ สุ ดท้ายแล้ว
ข้าพเจ้าจะต้องอยู่บ นโลกใบนี้ เพี ยงคนเดี ยวอย่างโดดเดี่ ยว ท่ ามกลางซากปรั ก หักพังที่ ล่ม สลาย
หรื อไม่ก็ท่ามกลางฝุ่ นผง หมอกควันที่ไม่มีสิ่งใดชัดเจนอยูเ่ ลย บางครั้งข้าพเจ้าฝันว่าตัวเองตกอยูใ่ น
สถานที่ที่ไม่คุน้ เคยหรื อไม่เคยได้พบเห็นมาก่อน ข้าพเจ้าตกอยูใ่ นที่แห่งหนึ่งที่มืดมิด มีเพียงแสงไฟ
สลัวๆ ต้องคืบคลาน ค่อยๆ ขยับตัวไปทีละนิ ดเพื่อหาทางออก ครั้นเดินทางผ่านท่ามกลางความมืด
มาจนสุ ดทางจนได้หลุ ดออกมาจากมิ ติที่มืดมิ ด แต่ตอ้ งตกอยู่ท่ามกลางตึ กร้ างอีกครั้ง เต็มไปด้วย
ฝุ่ นผง กลับไม่มีใครอยูเ่ ลย ผูค้ นหนี หายกันไปหมด เหลื อแต่เพียงสิ่ งของ วัตถุ ไม่มีแม้แต่ส่ิ งมีชีวิต
แม้แต่อย่างเดี ยว บางครั้งก็ฝันว่า ไปงานศพของพ่อแม่ตวั เอง มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา มีโลง
ตั้งอยู่เพียงแค่หนึ่ งโลง ท่ามกลางศาลาเมรุ แต่กลับไม่มีแขกผูท้ ี่มาร่ วมพิธีกรรมเลยแม้แต่คนเดี ยว
บ่อยครั้งก็ฝันว่าตกอยูใ่ นอีกโลกหนึ่ งที่มืดมน ไม่มีที่สิ้นสุ ด ไม่มีรูปร่ างรู ปทรง มีเพียงความมืดที่อยู่
รอบตัวเรา และหมุนตัวเกลือกกลิ้งไปมา จนในที่สุดก็โผล่ออกมาจากหลุ มนั้นกลับกลายเป็ นหลุ ม
ในโลกแห่ งความจริ งที่โผล่ออกมาด้วยความคาดหวังว่าที่จะพบเจอกับพ่อแม่และครอบครัว หรื อ
ใครก็ตามสักคนที่ เรารู ้ จกั แต่เปล่าเลยกลับมีแต่หลุ มเต็มไปหมด เป็ นร้อยๆหลุมที่มืดมิดลงไปใน
พื้นที่ที่ไม่มีผคู ้ นอีกตามเคย ไม่มีนกบิน ไม่มีสุนขั ไม่มีแม้แต่แมลง ทุกความฝันเต็มไปด้วยความมืด
มิด และความโดดเดี่ยว อ้างว้าง ข้าพเจ้าต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มากมายที่ทาให้ขา้ พเจ้าทุกข์
และหวาดกลัวจากภาพความฝั นร้ ายเหล่านั้น หลังจากที่ สะดุ ้งตื่นกลางดึกทุ กครั้ง ข้าพเจ้าก็ได้แต่
ภาวนาและบอกกับตัวเองเสมอว่า มันเป็ นแค่ภาพความฝัน และไม่มีวนั ที่จะเป็ นจริ งได้หรอก ถึงเรา
จะฝันร้ายสักอีกกี่ครั้ง มันก็ยงั เป็ นแค่เพียงภาพความฝันไม่ตอ้ งไปใส่ ใจแล้วเก็บมาวิตกกังวล
อิทธิพลทางด้ านศิลปกรรม
ข้าพเจ้า ได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากแนวความคิ ด และรู ป แบบทางศิ ล ปกรรมจากการศึ ก ษา
ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลป์ และผลงานศิลปกรรมที่แสดงให้เห็นการสร้างสรรค์ วิวฒั นาการศิลปะ
ของมนุษยชาติ ความเปลี่ยนแปลงของศิลปกรรมของแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็ นแบบอย่างในการพัฒนา
และสร้ างสรรค์ผลงานศิ ล ปะในรู ป แบบที่ สอดคล้องกับ แนวความคิ ด เทคนิ คและวิธีก ารในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
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อิท ธิ พลส่ วนหนึ่ งในการสร้ างสรรค์วิทยานิ พ นธ์ ชุดนี้ ได้รับแนวทางการสร้ างสรรค์
โดยเฉพาะด้านรู ปแบบการแสดงออกมาจากศิลปิ นกลุ่ มแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) และ
ศิลปิ นกลุ่มเซอร์ เรี ยลลิสต์ (Surrealism)
ศิลปะลัทธิแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism)
ศิลปะลัทธิ แสดงพลังอารมณ์ หรื อ ลัทธิ สาแดงพลังอารมณ์ หรื อ เอ็กซ์เพรสชันนิ สม์
คื อ ขบวนการทางวัฒ นธรรมที่ เริ่ ม ขึ้ น ในเยอรมนี เมื่ อ คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
ขบวนการนี้ เพื่อแสวงหาความหมายของ “ความรู้สึกมีชีวิตชี วา” (Being alive) และประสบการณ์
ทางอารมณ์แทนความเป็ นจริ งทางวัตถุ แนวโน้มของศิลปิ นกลุ่มนี้จะบิดเบือนความเป็ นจริ งเพื่อที่จะ
แสดงผลที่มีต่ออารมณ์ แสดงออกถึงอารมณ์ภายในอันเร่ าร้อนรุ นแรง การใช้สีและการตัดเส้นรอบ
นอก เพื่อให้รูปทรงเด่นชัดและแข็งกร้าว พวกเขาสะท้อนแนวคิดที่เกี่ยวกับสังคม และความเป็ นจริ ง
ในสังคมและความประทับใจในธรรมชาติแบบฉับพลันทั้งความรู ้ สึกรุ นแรง บ้าระห่ า เกลี ยดชัง
ทารุ ณ ความเจ็บปวดทางร่ างกาย ทรมาน น่าเกลียดน่ากลัว เป็ นการมองโลกในแง่ร้าย มีความเชื่อมัน่
แสงสี การรับรู้โลกภายนอก ตอบสนองด้วยความรู้สึกของตนเอง (ศิลปะอัตวิสัย) ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง
เช่น Vincent Van Gogh, Edvard Munch และ Franz Marc
ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism)
ศิลปะลัท ธิ เหนื อจริ ง หรื อ ลัทธิ เซอร์ เรี ยลลิ ส ต์ ลัท ธิ น้ ี ส ร้ างสรรค์ผลงานที่ ถ่ ายทอด
เรื่ องราวเหนื อธรรมชาติ ถ่ายทอดสิ่ งที่อยู่ในความฝั นออกมา ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี ของซิ กมุนด์
ฟรอยด์ ที่วา่ มนุ ษย์ทุกคนอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของจิตไร้สานึ ก ซึ่งเราฝังความอยากที่มิได้ขดั เกลาเอาไว้
จนเกิ ดทาให้รู้สึกว่าความป่ าเถื่ อนยังมิได้หายไปจากมนุ ษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่ วนลึ กของจิตใจ
ความสาคัญของกลุ่มลัทธิ เหนื อจริ งอยู่ที่การแสดงออกของจิ ตใต้สานึ กอย่างอิ สระ ปราศจากการ
ควบคุ ม ของเหตุ ผ ล มี ค วามฝั น อารมณ์ และจิ น ตนาการ โดยหลัก การของลัท ธิ เหนื อ จริ ง คื อ
จินตนาการเป็ นส่ วนสาคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้สานึก และจิตไร้สานึกเป็ นภาวะ
ของความฝั น ที่ มี ข บวนการต่ อ เนื่ อ งกัน ซึ่ งน าไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะได้ ศิ ล ปิ นจึ ง มัก
สร้างสรรค์ผลงานตามความฝัน ตามจินตนาการของตน ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง เช่น Salvador Dali, Marc
Chagall, Giogio de Chirico และ Paul Klee
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1. เอ็ดเวิร์ด มุงค์ 8
ผลงานของมุงค์ สะท้อนความทุกข์ยากและความขัดแย้งต่างๆ ในชี วิต ความทรงจาที่
โหดร้ายในวัยเด็กและแผลในจิตใจ ทาให้เขาแสดงทัศนคติเรื่ องความรัก สุ ราและความเลวร้ายของ
ชีวติ ถ่ายทอดลงในผลงาน ภาพของเขามักแสดงปั ญหาสังคมและความกังวลของมนุษย์

ภาพที่ 1 ภาพ The Storm (1893), 93 x 131 cm, Oil on canvas
ที่มา : Edvard Munch, The Storm, Accessed 30 May 2016, Available from
http://www.edvardmunch.org/the-storm.jsp

8

เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard munch, 12 ธันวาคม ค.ศ.1863 - 23 มกราคม ค.ศ.1944) ศิลปิ น
ชาวนอร์ เวย์ที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่ ง เป็ นจิตรกร ศิลปิ นภาพพิมพ์หินและภาพพิมพ์เอ็ชชิ่ ง ได้รับ
การยกย่อ งให้ เป็ นคนส าคัญ ในการพัฒ นากลุ่ ม เอ็ก ซ์ เพรสชัน นิ ส ม์ห รื อลัท ธิ แสดงพลังอารมณ์
(Expressionism) ในเยอรมัน และยุโรปกลาง ผลงานที่ ไ ด้รับ การยกย่อง ได้แก่ The Scream และ
Madonna เป็ นต้น
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ภาพที่ 2 ภาพ Night in St. Cloud (1890), 64.5 x 54 cm, Oil on canvas
ที่มา : Edvard Munch, Night in St. Cloud, Accessed 30 May 2016, Available from
http://www.edvardmunch.org/images/gallery/Night-in-St-Cloud-1890.jpg

ภาพที่ 3 ภาพ Melancholy (1894), 72 x 98 cm, Oil on canvas
ที่มา : Edvard Munch, Melancholy, Accessed 30 May 2016, Available from
http://www.edvardmunch.org/melancholy.jsp
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2. ซัลวาดอร์ ดาลี9
ซัลวาดอร์ ดาลี คือศิลปิ นกลุ่มเซอเรี ยลลิสต์ (Surrealism) ผลงานศิลปะของดาลีได้รับ
อิทธิ พลจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์สะท้อนภาพที่ซ่อนอยูใ่ นจิตใต้สานึ กและความฝั น เขาทางานศิลปะ
โดยใช้สัญชาติญาณดิบ และแรงขับทางเพศ งานของดาลี จึงเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ มีบรรยากาศราว
กับความฝัน เร้นลับ วิน่ แหว่ง เลือนหลอม ว้าเหว่และเวิง้ ว้างกว้างไกลไม่มีที่สิ้นสุ ด ซึ่ งดาลีเชื่อว่าจิต
ใต้สานึกคือภาษาสากล

ภาพที่ 4 ภาพ Metamorphosis of Narcissus (1937), 51.2 x 78.1 cm, Oil paint on canvas
ที่มา : Salvador Dali, Metamorphosis of Narcissus, Accessed 30 May 2016, Available from
http://www.tate.org.uk/art/artworks/dali-metamorphosis-of-narcissus-t02343

9

ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali, 11 พฤษภาคม ค.ศ.1904 - 23 มกราคม ค.ศ.1989) เกิด
ที่ฟิเกอรัส ในประเทศสเปน เป็ นจิตรกรชาวสเปนที่มีชื่อเสี ยงจากภาพวาดแนวเหนื อจริ ง ผลงานที่
ได้รับการยกย่อง ได้แก่ The Persistence of Memory และ Premonition of Civil War เป็ นต้น
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3. คาเซ รามิเรซ10
คาเซ รามิเรซ ผลงานของเธอแสดงออกถึงความลึกลับและจิตวิญญาณของธรรมชาติ
ในพื้นที่หนึ่ ง นาเสนอเรื่ องราวที่เกี่ ยวข้องความฝั นและความทรงจา โดยผ่านการเชื่ อมโยงของมิติ
เวลาและสถานที่ อีกนัยหนึ่ งคือความทรงจาภายในที่ยงั ไม่ถูกลื มเลื อน เธอสร้างสรรค์ผลงานผ่าน
กระบวนการภาพพิมพ์และผลงานวาดเส้น

ภาพที่ 5 ภาพ Cabin (Sea Level, North Carolina) 16 x 19 cm, Photopolymer plate intaglio
ที่มา: Kasey Ramirez, Cabin (Sea Level, North Carolina), Accessed 30 May 2016, Available
from http://kaseyramirez.com/images/

คาเซ รามิ เรซ (Kasey Ramirez) ศิ ลปิ นหญิ งชาวอเมริ กนั เธอเกิ ดและเติบโตที่ New
Jersey ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั เธอเป็ นอาจารย์สอนศิลปะ สาขาวิชาภาพพิมพ์ที่ University
of Arkansas, Fayettevill, USA ผลงานที่ โ ดดเด่ น ได้แ ก่ Site, Cabin (Sea Level, North Carolina),
Edifice, และ Writ in Water เป็ นต้น
10
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ภาพที่ 6 ภาพ Edifice (2011), 73 x 43 cm, Wood cut on gampi tissue
ที่มา: Kasey Ramirez, Edifice, Accessed 30 May 2016, Available from
http://kaseyramirez.com/images/
ข้าพเจ้าได้รับ มุมมองเกี่ยวกับแนวความคิด และรู ปแบบในการแสดงออกจากผลงาน
ของศิลปิ นทั้ง 3 ท่าน โดยเฉพาะทัศนะและการแสดงออกของพวกเขาที่เกี่ ยวข้องกับจิตใจภายใน
ภาพความฝัน จิตใต้สานึก ประสบการณ์ชีวติ ความรัก และความทรงจา ตลอดจนกระบวนการสร้าง
งานและเทคนิ คในการแสดงผลงานที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์ ที่คล้ายคลึ งกันทั้งในด้านเนื้ อหา
และการแสดงออก ซึ่ งอาจกล่ าวได้ว่าการสรรค์ส ร้ างผลงานศิ ล ปะนี้ เป็ นการโต้ตอบ เชื่ อมโยง
ระหว่างจิตใต้สานึ กและตัวตนของผูท้ ี่ สร้ างสรรค์ผลงาน ซึ่ งจุดมุ่งหมายในการแสดงออกมีความ
คล้ายคลึงกัน คือ การแสดงออกถึงตัวตนที่แท้ของสภาวะจิตใจในด้านที่ถูกซุ กซ่อน หรื อซ่ อนเร้นไว้
โดยได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจมาจากความฝัน ความทรงจาหรื อประสบการณ์ตรงในชีวิตด้าน
ลบ ดังนั้นรู ปแบบผลงานของข้าพเจ้าจึงมีรูปทรงที่ บิดเบี้ ยว บิ ดผันไปตามอารมณ์ ความรู ้ สึก จาก
สภาวการณ์ ต่างๆ ที่ เข้ามากระทบกระทัง่ สู่ ก ารปลดปล่ อย ถ่ายทอดอารมณ์ ผ่านภาพผลงานที่ มี
ลักษณะการแสดงออกถึงความฉับพลัน รุ นแรง ดิบ และหยาบเถื่อน

บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้ างสรรค์
ในการศึกษาค้นคว้า ผลงานวิทยานิ พ นธ์ คือการส ารวจลงไปในเบื้ องลึ กของสภาวะ
อารมณ์ และจิตใจของตนเองที่เกี่ยวข้องกับภาพความฝันร้ายในวัยเด็ก และความหวาดกลัวจากภาพ
ความฝั น ที่ ไ ด้ป รากฏชัด และเกิ ด ขึ้ น จริ งในชี วิต ของตน ท าให้ เกิ ด อาการเก็บ กดและแอบซ่ อ น
ความรู ้สึกบางอย่างไว้ จนกระทัง่ เกิดเป็ นปมขึ้นในจิตใจโดยไม่รู้ตวั จึงอาศัยภาพความฝันร้ายนี้เป็ น
เครื่ องมือเพื่อถ่ายทอดความรู ้สึกที่ขา้ พเจ้าต้องการจะปลดเปลื้องความกลัวและความเจ็บปวด ความ
ฝันยังเป็ นข้อมูลที่ ส่งมาจากจิตใต้สานึ ก เพื่อสะท้อนสภาวะปั ญหาทางจิตใจและความวิตกกังวล
ต่างๆ ผ่านการนาเสนอและถ่ายทอดในรู ปแบบ เทคนิควิธีการของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพ
พิมพ์
การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลในการสร้ างสรรค์
การสร้างผลงานชุดวิทยานิ พนธ์ในชุ ดนี้เริ่ มต้นจากเรื่ องราวประสบการณ์ส่วนตน โดย
ใช้เรื่ องราว อารมณ์ความรู ้สึกที่สัมพันธ์กบั ความฝันในวัยเด็ก ผ่านเหตุการณ์ที่ได้ประสบพบเจอใน
ชีวิตจริ งตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยกาหนดให้พ้ืนที่ทางสถาปั ตยกรรมดังกล่าวเป็ นพื้นที่สมมติ มี
ลักษณะบิดเบือนของโครงสร้ างจากสิ่ งแวดล้อมภายใน เพื่อแสดงถึ งความกลัวที่ เกิ ดขึ้นในจิ ตใจ
และสั ม พัน ธ์ ก ับ ภาพความฝั น จากจิ ต ใต้ส านึ ก เกิ ด การผสมผสาน กลมกลื น ผ่านบรรยากาศที่
หม่นหมอง อ้างว้าง ช่วงเวลาที่มืดมน ต่อสภาพแวดล้อมรอบข้าง ในด้านตัวโครงสร้างของสถานที่
รู ป แบบ สถาปั ตยกรรมที่ ได้เลื อกนามาประกอบการสร้ างสรรค์ยงั แสดงเรื่ องราวผ่านตัวเองด้วย
ร่ องรอยจากการถู กทิ้ง ถู กปล่อยให้รกร้ าง เปรี ยบเสมือนสถานที่ ที่ บนั ทึ กเรื่ องราวชี วิต ความรัก
ความสัมพันธ์ การจากลา และการเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
เป็ นสื่ อเชิ งสัญลักษณ์ ที่สาคัญยิ่งในการสร้ างภาพร่ างต้นแบบ เพื่อให้เกิดความหมายที่ชัดเจนและ
หนักแน่นยิง่ ขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
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ภาพที่ 7 ลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมบนเกาะฮาชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
วิธีการและเทคนิคในการสร้ างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์คือการแสดงออกด้วยภาษาทางทัศนศิลป์ ที่มุ่งเน้น
การสื่ อความรู้สึกที่ตอบสนองความรู ้สึกส่ วนตนจากภาพความฝันในวัยเด็ก และประสบการณ์แห่ ง
ความทรงจาผ่านลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่บิดเบี้ยว โดยอาศัยทัศนคติ
จากจิตใต้สานึ กและจินตนาการผ่านทัศนธาตุต่างๆ นามาร่ วมประกอบกันจนกลายเป็ นสัญลักษณ์
ของผ่านผลงานและเกิดสุ นทรี ภาพ ด้วยรู ปแบบการแสดงออกของลัทธิ เหนือจริ ง (Surrealism) และ
ลัทธิ แสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) ที่ส ามารถแสดงออกถึ งสภาวะอารมณ์ ความสะเทื อนใจ
จากจิตใต้สานึ กที่เกิดขึ้นจากความฝันที่เป็ นประสบการณ์จากอดีต และภาพเหตุการณ์เมื่อในอดีตที่
ได้เกิ ดขึ้ น จริ งในชี วิต ผ่านผลงานศิ ล ปะภาพพิ ม พ์ด้วยเทคนิ คภาพพิ ม พ์หิ น (Lithography) เป็ น
กระบวนการพิมพ์ที่มีความสัมพันธ์กบั แนวความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์ดว้ ยเทคนิคการ
เขี ยนแม่พิ มพ์ด้วยเกรยองไข (Litho Crayon), หมึกไขแท่ง (Rubbing Ink), หมึ กไข (Tusche) ด้วย
คุณสมบัติของการแสดงออกทางด้านเทคนิ คดังกล่าว ทาให้เกิ ดคราบ และร่ องรอยของพื้นผิวใน
รู ปแบบต่างๆ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกับร่ องรอยของความบอบช้ าทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั
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1. ความสาคัญของลักษณะกายภาพพื้นที่ ในการสร้างภาพร่ างต้นแบบ (Sketch)
พิจารณาเลือกลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่ถูกปล่อยรกร้าง
แสดงถึ ง การเคยมี ชี วิ ต อยู่ แสดงออกถึ ง เรื่ อ งราวและเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ณ ที่ แ ห่ ง นั้ น
สอดคล้องกับมนุ ษย์และพื้นที่ อีกนัยหนึ่ง แสดงถึงมิติที่อา้ งว้างโดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง ทาให้สามารถ
สื่ ออารมณ์ เศร้า หดหู่ หรื อบรรยากาศที่เศร้าสลด จากภาพเหตุการณ์ หรื อภาพความทรงจาในพื้นที่
หนึ่ งในขณะที่ยงั มีชีวติ อยู่ อาจกล่าวได้ถึงการใช้ชีวิต ณ ช่วงเวลาหนึ่งในพื้นที่น้ นั ๆ ผ่านการตีความ
ด้วยภาพความฝันจากจิตใต้สานึก และความรู้สึกจากประสบการณ์ส่วนตน

ภาพที่ 8 ภาพถ่ายพื้นที่บนเกาะฮาชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนามาสร้างภาพร่ างต้นแบบ (Sketch)
2. การสร้างภาพร่ างต้นแบบ
2.1 จดบันทึกภาพร่ างต้นแบบด้วยการถ่ายภาพ
2.2 บันทึกภาพเหตุการณ์ บางอย่างที่เกิดขึ้นในความฝั น จากประสบการณ์ ต่างๆ ใน
อดีตที่มีผลกระทบต่อจิตใจเป็ นอย่างมาก
2.3 น าภาพร่ างต้น แบบผลงานมาปรั บ แต่ งภาพและบรรยากาศด้วยกระบวนการ
เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ (Photoshop)
2.4 นาภาพร่ างต้นแบบผลงานที่ผา่ นกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ แล้วมาประกอบ
ขึ้นใหม่ ด้วยการจัดวางองค์ประกอบของภาพและรู ปทรงให้มีการเคลื่ อนไหวอย่างอิสระ บิดเบี้ยว
ไปมา ปลดปล่อยให้จินตนาการที่ถูกเก็บอยูภ่ ายในจิตใจเป็ นตัวขับเคลื่ อนภาพร่ างให้สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับเนื้อหาให้ได้มากที่สุด
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ภาพที่ 9 ภาพตัวอย่างการสร้างภาพร่ างต้นแบบ (Sketch)
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ภาพที่ 10 ภาพตัวอย่างการสร้างภาพร่ างต้นแบบ (Sketch)
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กระบวนการสร้ างผลงาน
กระบวนการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็ นผลงานที่จดั อยูใ่ นกลุ่มศิลปะภาพพิมพ์
ใช้กระบวนการภาพพิมพ์หิน บนแม่พิมพ์อลูมินม่ั มีข้นั ตอนและรายละเอียดในการปฏิบตั ิงานดังนี้
การลอกโครงภาพ
เมื่อได้ภาพต้นฉบับ ที่พ อใจแล้ว ในขั้นต้นจะขยายภาพให้ได้ข นาดที่ ตอ้ งการลงบน
กระดาษลอกลายหรื อกระดาษไข โดยคัดลอกเฉพาะเส้นโครงสร้างหลักในองค์ประกอบภาพเท่านั้น
(ใช้เกรยองแดงเขียนตามแนวเส้น) จากนั้นจึงนาไปคว่าลงบนแม่พิมพ์ แล้วติดกระดาษกาวกันเลื่อน
จากนั้นใช้ดินสอที่ไม่แหลมนักหรื อปากกาลูกลื่นเขียนเส้นตามแนวของเกรยองแดง ที่มองเห็นจน
ครบทุกเส้น เมื่อดึ งกระดาษไขออกจะปรากฏเส้นสี แดงซึ่ งแสดงโครงขององค์ประกอบทั้งหมด
จากนั้นจึงเขียนด้วยวัสดุ ไขชนิ ดต่างๆ ขณะที่เขียนต้องระวังไม่ให้นิ้วมือถู กบริ เวณพื้นที่ ว่างเปล่า
ของแม่พิมพ์ หากจาเป็ นอาจจะใช้สะพานรองมือช่วยหรื อวางกระดาษไขปิ ดทับบริ เวณที่เขียนแล้ว
เสี ยหาย การเขียนแม่พิมพ์ควรเขียนให้เสร็ จสิ้ นในเวลาต่อเนื่ องกันจนเสร็ จสิ้ น
การสร้ างแม่ พมิ พ์แยกสี
การท าภาพร่ า งแยกสี ใ ห้ ใ ช้ก ระดาษไขหรื อ กระดาษลอกลายวางทาบลงบนภาพ
ต้นฉบับนั้น แล้วลอกเส้นเค้าโครงบริ เวณ, เส้น, กลุ่มของสี ใดสี หนึ่ ง สาหรับกระดาษภาพร่ างแยกสี
1 แผ่น โดยเขียนหรื อระบายด้วยสี ที่จะพิมพ์จริ งตามที่ปรากฏในภาพร่ างต้นฉบับ ซึ่ งสอดอยูภ่ ายใต้
กระดาษภาพร่ างแยกสี น้ ี เมื่อจัดทาภาพร่ างแยกสี ขนาดเท่าภาพร่ างต้นฉบับโดยลงสี จริ งที่จะพิมพ์
จะทาให้ทราบจานวนแม่พิมพ์ที่ชดั เจน ต่อไปจึงทาแบบโครงลายเส้นหลักของภาพหรื อ แม่พิมพ์
หลัก ด้วยกระดาษไขขนาดเท่าจริ งผลงาน โดยร่ างเส้นโครงสร้างเฉพาะเส้นหลักๆ ที่สาคัญซึ่งแสดง
ให้เห็นชัดเจนว่าพื้นที่ใดจะเป็ นพื้นที่บริ เวณของสี ใดสี หนึ่ งหรื อเส้นหลักใดเป็ นเส้นหลักสี ใดสี หนึ่ง
และในแผ่นแบบโครงลายเส้นนี้จะต้องทาเครื่ องหมายกากับ
วัสดุอุปกรณ์ ในการทาภาพพิมพ์แม่ พมิ พ์ แผ่ นอลูมินั่ม
1. แผ่นอลูมินม่ั
2. กรดซัลฟูริค (Sulfuric Acid)
3. กรดฟอสฟอริ ค (Phosphoric Acid)
4. ทินเนอร์ (Thinner) หรื อ แอซซิโทน (Acetone)
5. น้ ายาแลคเคอร์ แดง (Red Lacquer) สาหรับใช้เป็ นน้ ายาสร้างภาพ
6. น้ ามันสน (Turpentine)
7. แอสฟัลตั้ม (Asphaltum)
8. หมึกพิมพ์ลิโธ (Litho Ink) หรื ออาจจะใช้หมึกพิมพ์ออฟเซท (Offset Ink) แทนได้
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9. ผงไลท์แมกนีเซียมคาร์บอเนต (Light Magnesium Carbonate Powder)
10. ลูกกลิ้งยางขนาดต่างๆ
11. เกรี ยงผสมหมึก
12. วัสดุไขเขียนแม่พิมพ์, ดินสอไข, เกรยองไข (Litho Crayon), หมึกไขแท่ง (Rubbing
Ink), หมึกไข (Tusche) รวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของน้ ามัน เช่น หมึกพิมพ์,
ปากกาลูกลื่นและแอสฟัลตั้ม
13. แปรง, พูก่ นั กลม, พูก่ นั แบนขนาดต่าง ๆ
14. แป้ งผุน่ (Talcum Powder)
15. กาวกระถิน (Arabic Gum)
16. กระดาษไข, กระดาษลอกลาย
17. ดินสอ, เกรยองชนิดธรรมดา, ปากกาลูกลื่น
18. เทปหน้ากว้าง 0.5” เช่น เทป “NITTO”
19. กระดาษบรู๊ ฟ (Proof)
20. กระดาษพิมพ์ เนื้อเรี ยบ มีความยืดหยุน่ ในตัว เช่น กระดาษพิมพ์ “Fabriano”
21. ผ้าสาลูชนิดไม่ลงแป้ ง
22. ฟองน้ าอย่างดี
23. อ่างเคลือบหรื ออ่างพลาสติก

ภาพที่ 11 วัสดุอุปกรณ์ในการทาภาพพิมพ์หินบนแม่พิมพ์แผ่นอลูมินม่ั
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การเตรียมแผ่ นอลูมินั่ม
การสร้ างแม่พิ ม พ์ด้วยการเขี ยนด้วยมื อ ซึ่ งใช้แผ่นอลู มิ นั่ม ชนิ ดธรรมดา (Uncoated
Plate) นั้นก่อนจะนามาเขียนจะต้องล้างทาความสะอาดด้วยกรดซัลฟูริคเจือจางเพื่อขจัดละอองหรื อ
ไขให้หลุ ดออกจากรู พ รุ นเล็กๆ ของผิวอลู มิ น่ัม ใช้ฟ องน้ าหรื อผ้าสะอาดลู บกรดเจื อจางทัว่ แผ่น
ประมาณ 2-3 นาที แล้วราดน้ าเพื่อทาความสะอาด ทาซ้ า 3 ครั้ง เมื่อครบ 3 ครั้งแล้ว นาแผ่นอลูมินมั่
ซับน้ าออกบ้างโดยวิธีการวางกระดาษบรู๊ ฟปิ ดทับ ลูบกระดาษให้ซบั น้ าให้มากที่สุด จากนั้นรี บนา
แผ่นอลูมินม่ั ไปผึ่งพัดลมให้แห้งสนิ ทโดยเร็ ว เมื่อแห้งแล้วนาไปเขียนได้ทนั ที ถ้ายังไม่เขียนควรห่อ
ด้วยกระดาษสะอาดไม่ให้ฝุ่นละอองจับผิวอลูมินมั่ ทั้งนี้ตอ้ งแน่ใจด้วยว่าด้านหลังของแผ่นอลูมินมั่
ก็แห้งสนิทเช่นเดียวกัน
การเขียนแม่ พมิ พ์
วิธีการเขียนแม่พิมพ์บนแผ่นอลูมินมั่ อาจใช้วสั ดุไขเขียนได้โดยตรงหรื อสร้างภาพด้วย
การถอนภาพจากสิ่ งพิมพ์หรื อโดยการถ่ายภาพจากแผ่นฟิ ล์มลงบนผิวแม่พิมพ์ที่เคลือบน้ ายา) เมื่อ
เขี ย นด้วยหมึ ก ไขผสมน้ า หรื อน้ า มัน ต้อ งรอให้ ห มึ ก ไขแห้ง เสี ย ก่ อนจึ ง โรยแป้ งฝุ่ นเคลื อ บกาว
กระถินบริ สุทธ์พกั แม่พิมพ์ทิ้งไว้ 1 คืน จึงเริ่ มขั้นตอนการกัดกรดครั้งที่ 1

ภาพที่ 12 ภาพตัวอย่างการเขียนแม่พิมพ์บนแผ่นอลูมินมั่
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กาวกระถินบริสุทธิ์และกาวกรด
การกัดกรดแม่พิมพ์อลูมินมั่ นั้นจะใช้กาวกระถินผสมกับกรดฟอสฟอริ ค ให้มีค่าความ
เป็ นกรดประมาณ pH 1.8-2.0 กาวกรด (Gum Etch) นี้ เรี ยกว่า “Stock Solution” จึงได้สูตรผสมกาว
กรดของห้ อ งปฏิ บ ัติ ง านภาพพิ ม พ์ คื อ กาวบริ สุ ท ธิ์ (Pure Gum) 8 ออนซ์ : กรอฟอสฟอริ ค 5.6
มิลลิลิตร เมื่อต้องการใช้กดั กรดแม่พิมพ์จะผสมกับกาวกระถินบริ สุทธิ์ อัตราส่ วนที่แตกต่าง
ขั้นตอนการกัดกรด
หลังจากเขียนแม่พิมพ์โรยแป้ งและเคลือบกาวทิ้งไว้ 1 คืนแล้วนาแม่พิมพ์วางบนแท่น
รองของแม่พิมพ์โดยพรมน้ าเล็กน้อยลงที่แท่นพิมพ์บริ เวณกลางแท่นเพื่อเป็ นการยึดแม่พิมพ์ด้วย
หลักการสู ญญากาศไม่ให้ขยับขณะกัดกรดแล้วจึงเริ่ มกัดกรดแม่พิมพ์
การกัดกรด
ใช้ส่ วนผสมของกาวกรดกับ กาวกระถิ น บริ สุ ท ธิ์ ในอัตราส่ วน 50 : 50 เทกาวลงบน
แม่พิมพ์ ควรเทลงในบริ เวณที่ไม่มีภาพเสมอแล้วจึงใช้ฟองน้ าหรื อแปรงเกลี่ยกาวกรดลูบทาให้ทว่ั
เมื่อครบตามเวลาที่กาหนดให้เช็ดกาวออกด้วยฟองน้ าให้บางที่สุดแล้วจึงเทกาวกระถินบริ สุทธิ์ ลง
ไปอีกครั้งใช้ฟองน้ า (ซึ่ งบีบกาวกรดออกหมดแล้ว ) ลูบกาวกระถินบริ สุทธิ์ ทัว่ แผ่นประมาณ 2-4
นาที จึงเช็ดกาวออกด้วยฟองน้ าให้บางเสี ยก่อนจึงจะเช็ดด้วยผ้าสาลูป้ ันเป็ นลูกประคบเช็ดวนให้ทวั่
แม่พิ มพ์ให้บ างที่ สุ ด จากนี้ พ กั แม่ พิ ม พ์ไว้ป ระมาณ 1 ชั่วโมง หรื อข้ามคื นเพื่ อให้ได้แม่พิ มพ์ที่ มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่างการโรยแป้ งบนแผ่นแม่พิมพ์อลูมินมั่

ภาพที่ 14 ภาพตัวอย่างการลูบกาวกรดบนแม่พิมพ์แผ่นอลูมินมั่

ภาพที่ 15 ภาพตัวอย่างการลูบกาวบริ สุทธิ์ บนแผ่นอลูมินมั่
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ภาพที่ 16 ภาพตัวอย่างการใช้ลูกประคบเช็ดวนให้ทวั่ แม่พิมพ์
การล้างเขม่ าดา-เคลือบแลคเคอร์ แดง-กลิง้ หมึก
หลังจากที่กาวที่เคลือบแห้งสนิ ท ดีแล้วโดยพักแม่พิมพ์ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงหรื อ 1 คืน ถ้า
เกินหนึ่ งคืนต้องลงกาวใหม่และให้พกั ไว้ 45 นาที แล้วจึงนามาล้างเขม่าดา จากที่วสั ดุเขียนไขลงบน
แม่ พิ ม พ์ออกจากแม่ พิ ม พ์เรี ยกว่า “Wash Out” โดยใช้ผ า้ เนื้ อนุ่ ม หรื อกระดาษนุ่ ม และเหนี ย วชุ บ
น้ ามันสน และพรมน้ ามันสนบ้างเล็กน้อยบนแม่พิมพ์ เช็ดน้ ามันให้ทว่ั แม่พิมพ์สักครู่ เขม่าดาจะ
ค่อยๆ หลุดปะปนกับน้ ามัน เช็ดซ้ าด้วยผ้าชิ้นใหม่จนสะอาด เหลือเพียงรอยจางของไขชั้นล่าง จึงใช้
ผ้าชุ บทินเนอร์ เช็ดให้สะอาดจนแม่พิมพ์ไม่ปรากฏคราบดา จึงใช้ผา้ ชุ บน้ ายาแลคเคอร์ แดง เช็ดวน
โดยเร็ วเฉพาะบริ เวณที่เขียนไว้ให้น้ ายาเคมีบางที่สุดแล้วจึง กลิ้งหมึกสี ลงบนแม่พิมพ์ทนั ที เมื่อกลิ้ง
หมึกจนได้น้ าหนักตามที่เขียนไว้แล้วพิมพ์เพื่อตรวจสอบ (Proof)1

1

58-63.

กัญญา เจริ ญศุภกุล, ภาพพิมพ์หิน Lithograph, (กรุ งเทพมหานคร: อมริ นทร์ , 2550),
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ภาพที่ 17 ภาพตัวอย่างการล้างเขม่าดา

ภาพที่ 18 ภาพตัวอย่างการเคลือบแลคเคอร์แดง
ขั้นตอนการพิมพ์
1. ชุ บน้ ามันสนด้วยผ้านุ่มที่แห้งสะอาดแล้วลูบผิวแม่พิมพ์ให้ทว่ั เพื่อให้หมึกสี ดาหลุ ด
ออกให้หมด
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2. เจื อสี ที่ ต้องการใช้ในการพิ ม พ์ด้วยน้ ามัน สนเล็ ก น้อ ย ให้เป็ นเนื้ อครี ม แล้วใช้ผ า้
สะอาดชุบหมึกถูวนให้ทว่ั บริ เวณภาพ
3. หลังจากเช็ ดด้วยผ้านุ่ ม ทัว่ ทั้งแม่พิมพ์แล้ว พัดให้น้ ามันระเหยล้างแม่พิ มพ์โดยใช้
ฟองน้ าที่ค่อนข้างชุ่มน้ าลูบแม่พิมพ์โดยเร็ วเพื่อให้กาว แลคเคอร์ แดง และหมึกส่ วนเกินหลุดไปกับ
น้ า กลิ้งหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์
4. หลังจากกลิ้งหมึ ก ได้น้ าหนักที่ ต้องการแล้ว จึงพิ มพ์ตรวจสอบด้วยกระดาษบรู๊ ฟ
ก่อน จนสามารถควบคุมการกลิ้งหมึกได้สม่าเสมอแล้วจึงพิมพ์จนครบตามจานวนชิ้นในชุ ดนั้น เมื่อ
พิมพ์เสร็ จแล้วควรผึ่งกระดาษไว้ที่ตะแกรงวางงานประมาณ 1 วัน เพื่อให้หมึกแห้งสนิ ทก่อนพิมพ์สี
ต่อไป

ภาพที่ 19 ภาพตัวอย่างการเจือสี ดว้ ยน้ ามันสน

ภาพที่ 20 ภาพตัวอย่างการผสมสี
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ภาพที่ 21 ภาพตัวอย่างกลิ้งหมึก

ภาพที่ 22 ภาพตัวอย่างการกลิ้งหมึก
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ภาพที่ 23 ภาพตัวอย่างการมาร์คกระดาษที - บาร์ดา้ นบนและด้านล่าง

ภาพที่ 24 ภาพตัวอย่างการมาร์คกระดาษที - บาร์ดา้ นบนและด้านล่าง
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ภาพที่ 25 ภาพตัวอย่างการวางกระดาษบรู๊ ฟ

ภาพที่ 26 ภาพตัวอย่างการปาดจารบี
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ภาพที่ 27 ภาพตัวอย่างการเก็บกระดาษบรู๊ ฟ

ภาพที่ 28 ภาพตัวอย่างการดึงชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์แผ่นอลูมินมั่
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องค์ ประกอบในการสร้ างสรรค์ และการใช้ ทศั นธาตุ (Visual Element)
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ สร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีความสมบูรณ์ดา้ น
ความงามและความน่ าสนใจทางศิ ลปะ หรื อที่ เรี ยกว่า ทัศนธาตุ (Visual Element) ซึ่ งประกอบไป
ด้วยรู ปทรง เส้น สี น้ าหนัก แสงเงา พื้นผิว พื้นที่วา่ ง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาเรื่ องราวและแนวความคิดได้อย่างลงตัวตามหลักสุ นทรี ยศาสตร์
1. รู ปทรง (Form)
รู ปทรงในผลงานวิทยานิ พนธ์ชุดนี้ เกิ ดจากนาความรู้สึกจากอารมณ์ ของตนเอง เป็ น
การถ่ ายทอดประสบการณ์ ทางอารมณ์ ความรู ้ สึกนึ กคิ ดต่างๆ ที่ ถูกสะสมและถูกซ่ อนอยู่ภายใน
เบื้องลึกของจิตใจ เกิดเป็ นองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ รู ปทรงเกิดจากการทางานของจิตใต้สานึ กที่
แปลประสบการณ์ ต้ งั แต่อดี ตถึ งปั จจุ บ นั ผสานกับ การตอบโต้ท างจิ นตนาการที่ อาศัยโครงสร้าง
ลักษณะกายภาพภายนอกของพื้นที่สถาปั ตยกรรม ที่ปรากฏในโลกความเป็ นจริ งในฐานะโครงสร้าง
สมมุติที่มีความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ความฝั นในวัยเด็กเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าการกาหนดรู ปทรง
และองค์ป ระกอบทั้ง หมดที่ เกิ ด ขึ้ น แสดงความเป็ นจริ ง ทางสภาวะอารมณ์ ท างของจิ ต ใจผ่า น
ความรู้สึกนึกคิดของโลกภายในภายใต้จิตสานึกของตัวข้าพเจ้าเอง
รู ป ทรงสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 2 ส่ วนคื อ โครงสร้ างทางรู ป หมายถึ ง รู ป ทรงของ
โครงสร้างทางสถาปั ตยกรรม จัดอยูใ่ นรู ปทรงเลขาคณิ ต (Geometric Form) ที่เกิดจากการประกอบ
กันของรู ปทรง เช่น รู ปทรงที่บิดพัน รู ปทรงที่ผนึ กเข้าด้วยกัน รู ปทรงที่แทรกเข้าหากัน ทาให้เกิ ด
ลัก ษณะของรู ป ทรงลัก ษณะผสมใหม่ ๆ สอดคล้อ งกับ ความสะเทื อ นใจที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในจิ ต ใจ
สอดคล้องกับความต้องการนาเสนอได้เป็ นอย่างดียงิ่ ส่ วนที่ 2 คือ โครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ หิ น ปูน
ไม้ ดิ น อิฐ และโลหะอื่ นๆ ซึ่ งแสดงความหมายในเชิ งสัญลักษณ์ ได้ด้วยตัววัตถุ เอง เช่น คราบที่
เกิดขึ้นตามผนังและปูน เศษไม้ ดิน และเศษซากโลหะต่างๆ ที่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง แสดงถึงการผ่าน
ประสบการณ์ หมายถึงการเคยมีอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง
รู ปทรงอิสระ (Free form) หมายถึง รู ปทรงแบบที่ไม่ใช่เลขาคณิ ต หรื อแบบอินทรี ยร์ ู ป
แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน เป็ นไปตามอิทธิ พลและการกระทาจากสิ่ งแวดล้อม
เช่ น ก้อนเมฆ ก้อนหิ น หยดน้ า ควัน รู ปทรงอิสระที่เกิดขึ้นในภาพผลงานชุ ดวิทยานิ พนธ์ สามารถ
ทาให้รับรู ้ ได้ถึงความรู ้ สึกเคลื่ อนไหว มีบางสิ่ งบางอย่างที่ไม่ชัดเจน เคลื่ อนไหวไปมาซ่ อนอยู่ใน
ภาพผลงาน อีกนัยหนึ่ งคือ ความฝั งใจจากภาพฝันร้ายในวัยเด็กที่เราถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดี ยวบน
โลกใบนี้ ทุกคนหายไปหมด มีแค่เราโผล่ออกมาจากหลุมซึ่ งเป็ นจุดเล็กๆ บนโลกใบนี้ ผูค้ นหนีหาย
กันไปหมด หาใครไม่เจอเลยแม้แต่คนเดียว มีแต่ฝนควั
ุ่ น และคราบหยดน้ าเต็มไปหมด
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รู ปทรงอิสระ

รู ปทรงเลขาคณิ ต

รู ปทรงของอิฐ
รู ปทรงของปูน
รู ปทรงเศษไม้
รู ปทรงของดิน

ภาพที่ 29 ภาพประกอบแสดงรู ปทรง
2. พืน้ ทีว่ ่าง (Space)
พื้นที่วา่ งมีบทบาทที่สาคัญมากในผลงานของข้าพเจ้า กล่าวคือ ที่วา่ งที่เกิดขึ้นจริ งทาง
กายภาพ (Physical Space) ลักษณะพื้นที่ ที่ได้โอบรอบรู ปทรงทางโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมอยู่ มี
ความกว้าง ความยาวที่ เป็ นการแทนค่าความลึ กลงบนระนาบที่ เป็ นสองมิ ติ พื้ นที่ ว่างมี ส่วนช่ วย
เสริ ม ท าให้ เกิ ด ภาพลวงตาระหว่า งระยะใกล้ก ับ ระยะไกล อี ก ทั้ง แสดงออกทางด้า นเนื้ อ หาที่
สอดคล้องกับแนวความคิด คือ สภาวะที่เวิง้ ว้าง ว่างเปล่า ถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยว ท่ามกลางมรสุ ม
และฝันร้าย
แบบรู ปของที่วา่ ง (Space Pattern) แบบรู ปปิ ด (Closed Pattern) คือ แบบรู ปของที่วา่ งที่
เส้นรอบนอกล้อมมาชนกัน ทาให้รูปทรงเกิดเป็ นหน่วยแยกตัวออกจากที่วา่ งที่มีอยูแ่ ล้ว แบบรู ปปิ ด
ของภาพผลงานในวิทยานิ พนธ์ชุดนี้ สามารถทาให้เกิดความรู ้ สึกที่ มีการเคลื่อนไหวแบบตึงเครี ยด
จากการเผชิ ญหน้ากันระหว่างที่วา่ ง นอกจากนี้ พ้ืนที่วา่ งในภาพผลงานยังทาให้เกิดพลังเคลื่อนไหว
ของที่ว่าง (Spatial Force) จากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ง เคลื่อนไหวไปตามเส้น สี และน้ าหนักอ่อน
แก่ที่แสดงอยูใ่ นภาพผลงานอีกด้วย
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ภาพที่ 30 ภาพประกอบแสดงพื้นที่วา่ ง
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ภาพที่ 31 ภาพประกอบแสดงพื้นที่วา่ งแบบรู ปปิ ด
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3. สี และบรรยากาศ (Color and Atmosphere)
ข้าพเจ้าใช้สีเป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกที่บอบช้ า จากประสบการณ์
ในความฝันและประสบการณ์จากการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นจริ งในชี วิต ผลงานวิทยานิพนธ์ได้เลือกใช้สี
เทาในทุกภาพผลงานเพราะ สี เทาเป็ นสี ที่สามารถกระตุน้ อารมณ์ ความรู ้สึกของความหม่นหมอง
ความเศร้า ความท้อแท้ สิ้ นหวังต่างๆ ซึ่ งเป็ นความรู ้ สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจได้เป็ นอย่างดี สี เทา
เป็ นสี บรรยากาศที่แสดงถึงสภาวะสะเทือนใจของจิตในด้านต่างๆ อีกนัยหนึ่ งคือบรรยากาศในพื้นที่
แห่ งจิต ประการสาคัญสี ที่ปรากฏในผลงานของข้าพเจ้าได้ผสาน ประกอบสร้ างขึ้นมาใหม่ ไม่ได้
เป็ นจริ งตามต้นแบบทางกายภาพ หากแต่เลื อกใช้สีที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง
เป็ นสาคัญ
คุณลักษณะของพิเศษของสี ในด้านความเป็ นสี (Hue) ข้าพเจ้าได้เลือกใช้สีน้ าตาล สี น้ า
เงิน ตามวงจรสี ธรรมชาติ เพื่อที่จะแสดงสี ตามธรรมชาติที่ตอ้ งการความสดใหม่ ฉับพลัน ที่มีผลตรง
ตามอารมณ์ความรู ้สึกในลัทธิ แสดงพลังอารมณ์ ในด้านน้ าหนักของสี (Value) หมายถึง ความสว่าง
หรื อความมืดของสี ได้นาหมึกพิมพ์สีขาวเข้าไปผสมในหมึกพิมพ์ตามที่ตอ้ งการเพื่อให้มีค่าน้ าหนัก
ที่ อ่อนลงตามล าดับ เป็ นการเพิ่ มมิ ติข องชิ้ นงาน ส่ วนในด้านความจัดของสี (Intensity) หมายถึ ง
ความสดของสี เช่ น ในชิ้ นงานจะใช้หมึกพิ มพ์ที่เป็ นสี แท้ผสมด้วยสี ดา ซึ่ งทาให้หมึกพิ มพ์สีน้ ัน
หม่นลง ซึ่งตรงกับความต้องการในการนาเสนออารมณ์ความรู ้สึกของข้าพเจ้า
การเลือกใช้สีในผลงานมีการเลื อกใช้สีอยู่ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ การใช้สีกลมกลืน เป็ นการ
ใช้สี ขา้ งเคียงแบบ 2 สี หรื อ 3 สี เช่ น สี เขี ยวและสี ฟ้ า ส่ วนอี กวิธีหนึ่ ง คื อ การใช้สีตดั กัน เช่ น สี
เหลือง - สี น้ าเงิน การเลือกใช้สีที่มีความตัดกันของความสว่างและความมืดมิด ทาให้เกิดบรรยากาศ
และมิติภายในภาพ
นอกจากนี้ยงั ใช้โทนสี เข้ม คือ น้ าตาล, ดา และน้ าเงิน เป็ นตัวสร้างแสงเงาและน้ าหนัก
เพื่อการสร้ างบรรยากาศให้ดูกลมกลื น สะท้อนถึ งอารมณ์ ความรู ้ สึกในมิ ติต่างๆ ที่ มองเห็ นได้ไม่
ชัดเจน แต่ก็สามารถสัมผัสได้วา่ มีบางสิ่ งบางอย่างแอบแฝง ซ่อนเร้นอยู่
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4. เส้ น (Line)
เส้ นเป็ นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สาคัญที่ สุด เส้นเป็ นพื้นฐานของโครงสร้ างของทุกสิ่ งใน
จักรวาล เส้นแสดงความรู ้สึกได้ดว้ ยตัวของมันเอง และด้วยการสร้างเป็ นรู ปต่างๆ ตามที่เกิดขึ้น เส้น
ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเกิดจากรู ปทรงโครงสร้างของสถาปั ตยกรรมที่ แสดงจังหวะ
ของความเคลื่อนไหว โดยได้เลือกใช้เส้นที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ทางอารมณ์ ตามคุณลักษณะต่างๆ ของ
เส้น เช่น เส้นโค้ง เส้นคด ทาให้เกิดความรู ้สึกเคลื่อนไหว ปั่ นป่ วน ไม่มนั่ คงทางอารมณ์ ส่ วนเส้นที่
พร่ าเบลอไม่ชัดเจน เส้นประ ให้ความรู้สึกไม่สมบูรณ์ อีกนัยหนึ่ งคือ การแสดงถึ งส่ วนที่ ถูกซ่ อน
เอาไว้ภายในจิตใจส่ วนลึ กของตัวข้าพเจ้าเอง เส้ นเฉี ยง ให้ความรู้ สึกเคลื่ อนไหวที่ ไม่สมบูรณ์ ไม่
มัน่ คง โอนเอียง ไม่มีความสมดุลและมัน่ คงทางสภาวะอารมณ์

ภาพที่ 34 ภาพประกอบแสดงเส้น
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5. แสงและเงา (Light and Shadow)
แสงและเงาเป็ นตัวกาหนดระดับ ค่าน้ าหนักในผลงานของข้าพเจ้า ลักษณะของแสง
บริ เวณแสงสว่างจัด (Hi-Light) จะสว่างมากที่สุดเพื่อเน้นวัตถุหรื อโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมให้
เกิ ดการนาสายตา บริ เวณแสงสว่าง (Light) จะเป็ นแสงที่ค่าน้ าหนักอ่อน ในผลงานมีการกระจาย
แสงสว่างไปทัว่ ผลงานเพื่อที่จะนาสายตาให้เคลื่ อนไหวจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง ส่ วนของเงา
(Shade) เป็ นพื้นที่ที่ถูกบดบังจากแสงสว่างเพื่อที่จะให้เกิดค่าน้ าหนักที่เข้มทึบ ส่ วนบริ เวณเงาเข้มจัด
(Hi-Shade) เป็ นบริ เวณที่ถูกบดบังทับซ้อนหลายชั้นจนทาให้ภายในภาพผลงานมีน้ าหนักที่เข้มมาก
ไปจนถึงเข้มที่สุด โดยข้าพเจ้าจะเลือกใช้บริ เวณเงาเข้มจัดภายในภาพผลงานเป็ นจานวนมาก เพราะ
เป็ นพื้นที่ที่สามารถเน้นอารมณ์และความรู ้สึกที่รุนแรงได้เป็ นอย่างดี อีกนัยอาจกล่าวได้วา่ เป็ นมิติที่
เหมือนกับภาพในความฝันเมื่อวัยเด็กที่ตวั ข้าพเจ้าเองตกอยูใ่ นภวังค์ของความมืดมิด การแสดงออก
ทางด้านแสงและเงาของข้าพเจ้ามุ่ ง เน้น เรื่ องความพอใจที่ ตอบสนองต่อ สภาวะอารมณ์ เพื่ อให้
สัมพันธ์กบั บรรยากาศที่เศร้าหมอง มืดสลัว โดยจะอ้างอิงแสงเงาจากธรรมชาติตามโครงสร้างของ
สถาปั ตยกรรมเพื่อความเป็ นมวลและปริ มาตรซึ่ งไล่เรี ยงจากมืดที่สุดไปจนถึงสว่างที่สุด เพื่อแสดง
ความแตกต่างระหว่างรู ปทรงและพื้นที่ว่าง อีกทั้งยังแสดงระยะความตื้น - ลึก ของภาพ การให้ค่า
น้ าหนักของแสงและเงา หลายระดับทาให้ภาพผลงานมีความกลมกลืน สอดประสานและทับซ้อน
กันจนเกิดมิติลวงตามากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 35 ภาพประกอบแสดงแสงและเงา
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6. ลักษณะผิว (Texture)
ลักษณะทางพื้นผิวเป็ นผลที่เกิดจากวิธีการทางเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithography) ที่ถูก
สร้างขึ้นบนแม่พิมพ์แผ่นอลูมินม่ั ด้วยอุปกรณ์ ประเภทวัสดุไขชนิ ดต่างๆ จนเกิดเป็ นลักษณะผิว ที่
แสดงความงามในด้านสุ น ทรี ย ภาพ หรื อ แสดงความรู ้ สึ ก ที่ แฝงอยู่ในความคิ ด ของเนื้ อ หาและ
เรื่ องราวเป็ นสาคัญ เช่น พื้นผิวของคราบผนังปูน คราบน้ าในโครงสร้างตามสถาปั ตยกรรม ที่ลว้ น
แล้วแต่เป็ นสัญลักษณ์หลักในการสื่ อความหมายของกาลเวลา ร่ องรอย การผุพงั การสึ กกร่ อนของ
โครงสร้างทางกายภาพของสถาปั ตยกรรมที่ได้เลือกมานาประกอบสร้างขึ้นเป็ นส่ วนประกอบหลัก
ของผลงาน
การเลือกใช้เทคนิคเกรยอง (Crayon) ในการเขียนเพลทแม่พิมพ์ เพราะพื้นผิวที่ได้จาก
การปาดเกรยองให้ความรู้สึกที่รุนแรง ฉับพลัน ทาให้ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาสามารถสื่ ออารมณ์
ได้ดีกว่าการใช้ดินสอไข และการเลือกใช้เทคนิคหมึกไขทูช (Tusche) ที่เป็ นพื้นผิวเฉพาะที่เกิดจาก
ตัวเทคนิ ค สามารถเพิ่มร่ องรอยและคราบต่างๆ ที่ สามารถตอบสนองสภาวะอารมณ์ และสะท้อน
ความเป็ นอัตลักษณ์ของข้าพเจ้าได้อย่างดียง่ิ

ภาพที่ 36 ภาพประกอบแสดงลักษณะผิว
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6. การบิดเบือนของโครงสร้ างสถาปัตยกรรม
การบิ ดเบื อนของโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมเกิ ดจากผลกระทบทางจิ ตใจ ที่ ส ะท้อ น
อารมณ์ ความรู ้ สึ กนึ ก คิ ดที่ ซ่ อนอยู่ อารมณ์ ที่ ยงั ค้างอยู่ในส่ วนลึ ก ของจิ ตใจที่ ส่งผ่านมายังจิ ตไร้
สานึ ก ข้าพเจ้าแปรสภาวะทางอารมณ์ ต่างๆ ผ่านการบิ ดผันของรู ป ทรง เสมื อนจิ ตใจที่ ไม่ มนั่ คง
ปรวนแปร อีกนัยคือการบิดเบือนความจริ งหรื อความรู้สึกบางอย่างไว้ เช่น ความหวาดกลัวที่จะถูก
ทอดทิ้ง ความกลัวที่คิดว่าจะเกิดการสู ญเสี ย เกิดการพลัดพรากขึ้นอีกครั้ง โดยการบิดเบือนรู ปทรง
ทางโครงสร้างสถาปั ตยกรรมนี้ให้ผลที่สอดคล้องกับสภาพจิตใจ ตอบสนองอารมณ์ คงั่ ค้างที่ซ่ ึ งไม่
สามารถแสดงออกให้ใครรับรู้ได้
นอกจากนี้ การทับซ้อนของโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมยังแปลประสบการณ์ ต่างๆ
ให้เป็ นสั ญลักษณ์ ของการแทนค่า การทับ ซ้อนของมิ ติและห้วงเวลาในภาพความฝั น ที่ ค่อนข้าง
ซับซ้อนและไม่มีอยู่จริ งในโลกปั จจุบนั เป็ นการแสดงออกที่ สามารถเชื่ อมโยงระหว่างภาพจาใน
ความฝั นและมิติของความเป็ นจริ งที่ขา้ พเจ้าจะต้องเผชิ ญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของ
อารมณ์ความเจ็บปวด และความหวาดกลัวต่างเป็ นตัวแปรสาคัญ ข้าพเจ้าไม่อาจยึดหลักการตามภาพ
ความเป็ นจริ งของโครงสร้างสถาปั ตยกรรมได้ หากแต่ขา้ พเจ้ามุ่งแสดงทัศนะของตนเองที่มีต่อภาพ
ความฝั น ภาพความทรงจ า และภาพประสบการณ์ ใ นชี วิต ผ่านความซับ ซ้ อ นของโครงสร้ าง
สถาปั ต ยกรรมเพื่ อ ตอบสนองเรื่ อ งราวในชี วิต ที่ ป ระกอบสร้ า งขึ้ น เชื่ อ มโยงกับ ภาพประมวล
เหตุการณ์จากความฝันสลับกับประสบการณ์ แห่ งความบอบช้ าที่ได้สร้างความกลัวที่ไม่สิ้นสุ ด ซึ่ ง
เป็ นความลึกลับของด้านมืดในจิตใจที่ตอ้ งการการปลดปล่อยและหลุดพ้น

ภาพที่ 37 ภาพประกอบแสดงการบิดเบือนของโครงสร้างสถาปัตยกรรม

48

ภาพที่ 38 ภาพประกอบแสดงการบิดเบือนของโครงสร้างสถาปัตยกรรม
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บทที่ 4
แนวทางและการวิเคราะห์ ผลงานสร้ างสรรค์
การสร้ างสรรค์ผ ลงานศิ ล ปะตั้งแต่ ช่ วงปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 ข้าพเจ้าสร้ างสรรค์
ผลงานที่สะท้อนถึ งอารมณ์ สะเทือนใจที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซึ่ งเป็ นจิตใต้สานึ กที่เกิดขึ้นจากความ
ฝัน โดยใช้ผลงานภาพพิมพ์เป็ นสื่ อกลางในการนาเสนอ มีการปรับเปลี่ยน ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อ
การทดลองและปรับปรุ งพัฒนาผลงานทั้งในด้านเทคนิ คและวิธีการทางกระบวนการภาพพิมพ์และ
ลาดับขั้นตอนการประมวลแนวความคิดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานสอดคล้องกับ
แนวความคิดและวิธีการแสดงออกจากอารมณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ การพัฒนาด้านเนื้อหา
สาระ และ การพัฒนาด้านรู ปแบบ
การสร้ างสรรค์ และการพัฒนาก่อนวิทยานิพนธ์
ระยะที่ 1 การพัฒนาด้ านเนือ้ หาสาระ
ผลงานในระยะนี้ นาเสนอแนวความคิ ดของอารมณ์ ความรู้ สึกที่ ซ่อนอยู่ภายในจิ ตใจ
ภาพผลงานส่ วนใหญ่จะเป็ นมุ มมองภายในบ้าน ตามห้องต่างๆ บันได และซอกหลื บ มุ่งเน้นการ
นาเสนอผลกระทบทางจิตใจที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกของการอยูใ่ นบ้าน ในรู ปแบบต่างๆ เนื้อหา
ผลงานในช่วงนี้ตอ้ งการที่จะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ในบ้าน หรื อครอบครัวเป็ นสถานที่ ที่ขา้ พเจ้าทุกข์
ในบางครั้ง เพราะความเป็ นครอบครัวของเราไม่สมบูรณ์ มีการสู ญเสี ยเกิดขึ้นที่บา้ น อีกทั้งฝันร้าย
ของข้าพเจ้าเริ่ มต้นจากที่ บา้ นซึ่ งเป็ นอดี ตและประสบการณ์ ที่เลวร้ายในวัยเด็ก เป็ นความทรงจาที่
ยากจะลื ม เลื อ นและฝั ง ลึ ก การเลื อ กใช้ มุ ม มองของบั น ไดในการแสดงออกเพราะบั น ได
เปรี ยบเสมื อนทางเชื่ อมต่ อระหว่างมิ ติเวลาของความฝั น และความเป็ นจริ งที่ เกิ ดขึ้ น ด้วยความ
หวาดกลัวที่จะสู ญเสี ยอีก ความรู ้สึกต่างๆ และภาพฝั นร้ายได้ถูกเก็บกด ถูกซ่ อนเรื่ องราวไว้ภายใน
บ้าน ข้าพเจ้าจึงแสดงอารมณ์ความรู ้สึกเหล่านั้นผ่านภาพผลงานด้วยลักษณะท่าทางและสัญลักษณ์
ต่างๆ ที่เต็มไปด้วยนัยยะสาคัญ
โดยผลงานในระยะนี้ได้ใช้ภาพของคนเป็ นจุดเด่นในการสื่ อความหมาย ผ่านการแสดง
ท่าทางอิริยาบทในรู ปแบบต่างๆ ที่แสดงออกถึ งการผิดหวัง โศกเศร้าเสี ยใจ ให้ความรู ้ สึกถึ งความ
ระทมทุ ก ข์ โดยเลื อ กใช้สี เทาเป็ นสี ห ลัก ในการสื่ อ อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ซึ่ งใกล้เคี ย งกับ สี ข อง
บรรยากาศ ดูมีความกลมกลืน อีกทั้งยังให้ความรู้สึกหม่นหมองร่ วมอีกด้วย
49
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ปั ญหาในการสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 1 คือ การจัดวางองค์ประกอบของภาพยังไม่ลงตัว
ผลงานใช้รู ป คนสร้ า งเป็ นจุ ด เด่ น แต่ อ ากัป กิ ริ ย าท่ า ทางต่ า งๆ ที่ แ สดงออกยัง ไม่ ส ามารถสื่ อ
ความหมายได้ดีเท่าที่ควร ความตื้นลึก ระยะไกลใกล้ของภาพผลงานยังไม่มีมิติที่แตกต่างกันมากนัก
อีกทั้งโครงสร้างของสถาปั ตยกรรมที่เลือกใช้น้ นั ไม่น่าสนใจ ไม่สามารถแสดงออกด้านเนื้อหาทาง
อารมณ์ไม่ชดั เจน

ภาพที่ 40 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 การพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ
ชื่อผลงาน : Nobody knows No.1
ขนาด
: 90 x 60 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2558
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ภาพที่ 41 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 การพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ
ชื่อผลงาน : Nobody knows No.2
ขนาด
: 90 x 60 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2558
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ภาพที่ 42 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 การพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ
ชื่อผลงาน : Nobody knows No.3
ขนาด
: 90 x 60 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2558
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ภาพที่ 43 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 การพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ
ชื่อผลงาน : Nobody knows No.4
ขนาด
: 90 x 60 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2559
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ภาพที่ 44 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 การพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ
ชื่อผลงาน : Nobody knows No.5
ขนาด
: 90 x 60 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2558
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ภาพที่ 45 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 การพัฒนาด้านเนื้อหาสาระ
ชื่อผลงาน : Nobody knows No.6
ขนาด
: 90 x 60 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2559
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ระยะที่ 2 การพัฒนาด้ านรู ปแบบ
การพัฒนาด้านรู ปแบบเป็ นหนึ่ งในขั้นตอนกระบวนการของการสร้ างสรรค์ผลงาน
ศิลปะที่ มี ความส าคัญ ยิ่ง หากศิ ล ปิ นสร้ างสรรค์ผลงานซ้ าเดิ ม ก็จะไม่เกิ ดการพัฒนาทั้งทางด้าน
ความคิดและจินตนาการ ในระยะแรกเริ่ มผลงานของข้าพเจ้านั้นยึดติดกับมุมมองของมูลเหตุที่เกิด
ขึ้นกับปัญหาทางจิตจนมากเกินไป โดยการนาเสนอแนวความคิดในขั้นแรกใช้พ้ืนที่และบรรยากาศ
ในการแสดงออกด้านเนื้ อหาที่มีความใกล้ตวั มากเกินไป จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ ที่ได้รับ เกิดความจาเจ
ซ้ าซาก ไม่น่าสนใจ มุมมองโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่เลือกใช้มีความเป็ นแบบแผน (Pattern)
ขาดการต่อเติมจินตนาการเพื่อสร้างความรู ้สึก ความต้องการที่จะแสดงออกผ่านภาพผลงาน
ความคิดความรู ้สึกทางอารมณ์ที่เกี่ยวกับข้องความรัก ความสัมพันธ์ภายในบ้านนั้นทา
ให้ขา้ พเจ้ายึดติดอยูใ่ นกรอบมากเกินไป จึงได้คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ ให้ ผ ลงานการสร้ างสรรค์ข องข้าพเจ้ามี ก ารพัฒ นามากยิ่ง ขึ้ น จึ ง ได้เลื อ กใช้โครงสร้ างทาง
สถาปั ตยกรรมที่มีความน่ าสนใจ และตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์ ที่ขา้ พเจ้าได้เผชิ ญมาทั้งในภาพ
ความฝั น และภาพความเป็ นจริ งจากประสบการณ์ อนั เลวร้ายที่ ได้ประสพพบ ข้าพเจ้าเริ่ มมองหา
สถานที่ ที่สามารถสื่ อสารและถ่ายทอดอารมณ์ ท้ งั ทางด้านตัวโครงสร้ างและวัตถุ ต่างๆ เพื่อให้เกิ ด
ความโดดเด่ น น่ าสนใจ โดยเพิ่ม รายละเอี ยดภายในตัวโครงสร้ างทางด้านสถาปั ตยกรรม เลื อก
สถาปั ตยกรรมที่ผา่ นเรื่ องราว สภาวการณ์ที่บอบช้ าหรื อเลวร้ายมาก่อน เพื่อเป็ นการตอบสนอง และ
สะท้อนเบื้ องลึ กของจิ ตใจของตนเองผ่านภาพความฝั น ความทรงจา และความรัก โดยได้บนั ทึก
ข้อมูลจากการถ่ายภาพสถานที่จริ งก่อน แล้วปรับเปลี่ ยนแต่งเติ มสร้ างสรรค์ดว้ ยกระบวนการทาง
คอมพิ วเตอร์ จากนั้น นาภาพร่ างที่ ได้ม าประกอบสร้ างใหม่โดยจัดวางและเลื อกใช้มุ ม มอง และ
องค์ป ระกอบให้ เกิ ด ความงดงามอย่างลงตัว ที่ ส ามารถถ่ ายทอดอารมณ์ จากจิ ตใต้ส านึ ก ความ
เจ็บปวด และความหวาดกลัวออกมาให้ได้มากที่สุด
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ภาพที่ 46 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 การพัฒนาด้านรู ปแบบ
ชื่อผลงาน : Nobody knows No.7
ขนาด
: 70 x 100 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2559
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ภาพที่ 47 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 การพัฒนาด้านรู ปแบบ
ชื่อผลงาน : Nobody knows No.8
ขนาด
: 70 x 100 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2559
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ภาพที่ 48 ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 การพัฒนาด้านรู ปแบบ
ชื่อผลงาน : Nobody knows No.9
ขนาด
: 70 x 100 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2559
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การสร้ างสรรค์ ผลงานชุ ดวิทยานิพนธ์
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์ในหัวข้อ “ภาพประมวลจากความฝันอันเจ็บปวด”
เป็ นการสร้ า งสรรค์ผ ลงานศิ ล ปะผ่า นกระบวนการภาพพิ ม พ์หิ น (Lithography) โดยได้รับ แรง
บันดาลใจจากประสบการณ์ทางความฝันของตนเอง เป็ นการประมวลผลจากสภาวะอารมณ์ ความ
สะเทือนใจที่เกิ ดขึ้น โดยอาศัยจิตใต้สานึ กที่เกิดขึ้นจากความฝันเป็ นตัวแปรสาคัญในการถ่ายทอด
สภาวะอารมณ์เหล่านั้นๆ จากเรื่ องราวความผิดหวังการสู ญเสี ยจากเหตุการณ์ต่างๆ ในชี วติ ที่มีผลต่อ
ความรู ้ สึ ก เป็ นส าคัญ โดยได้น าโครงสร้ างทางสถาปั ต ยกรรมที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ สอดคล้องกับ
แนวความคิ ดของตนเอง มาพัฒ นาปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขอย่างต่ อ เนื่ อ ง จนท าให้ ผ ลงานชุ ด นี้ ได้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการสร้างสรรค์ตรงตามเจตนาและแนวความคิดมากที่สุด ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของข้าพเจ้านั้นสามารถแสดงคุ ณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ ผ่านภาพผลงานได้อย่างงดงามและลงตัว
เมื่อได้ภาพจาลองของความคิดออกมาเป็ นรู ปธรรมแล้ว จึงสามารถวิเคราะห์ รายละเอียดในด้าน
ต่างๆ ได้ดงั นี้
ด้านเนื้ อหาของโครงสร้ างทางพื้ นที่ และวัตถุ โครงสร้ างของพื้ น ที่ ที่ เลื อกนามาใช้
ประกอบการสร้างสรรค์มีความสอดคล้องสัมพันธ์ตามความต้องการทางด้านเนื้อหา มีลกั ษณะทาง
กายภาพที่มีนยั ยะแฝง คือ สภาวะที่ถูกทิง้ ถูกปล่อยให้ร้าง อ้างว้าง โดดเดี่ยวและหวาดกลัว ตรงตาม
สภาวะของจิตใต้สานึก พื้นที่น้ นั ๆ สามารถถ่ายทอดอารมณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นจากภาพฝั นร้ายใน
วัยเด็กได้เป็ นอย่างดี เสมือนเป็ นสื่ อกลางที่แปรภาพความฝันให้กลายออกมาเป็ นภาพผลงานศิลปะ
ในมุมมองของข้าพเจ้า
ด้านกระบวนการทางเทคนิคเฉพาะตัวของรู ปแบบภาพพิมพ์หินสามารถสร้างพื้นผิวที่
สอดคล้อ งกับ การแสดงให้ เห็ น ถึ งประเด็ น ในด้านความคิ ด และการแสดงออกได้อ ย่า งชัด เจน
เหมาะสมกับเนื้อเรื่ องและสภาวะอารมณ์ที่ตอ้ งการนาเสนอได้เป็ นอย่าง
ด้านองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ บรรยากาศของสี เป็ นผลมาจากการเชื่ อมต่อทาง
อารมณ์ระหว่างความรู ้สึกและความคิด ผนวกกับลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างสถาปั ตยกรรม
ที่เป็ นสัญลักษณ์ทางอารมณ์ สามารถสื่ อสาร ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกอ้างว้าง หม่นหมองได้โดย
สานึ กและไม่สานึ ก ซึ่ งหลังจากสร้ างภาพจาลองของความคิดในขั้นต้นแล้ว ทัศนธาตุต่างๆ และ
องค์ประกอบทางศิลปะจะปรากฏขึ้ นเองโดยอัตโนมัติ เหตุเพราะข้าพเจ้าปล่อยให้การแสดงออก
เป็ นไปตามธรรมชาติ ตามสภาวะอารมณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้
จากการสร้างสรรค์ พัฒนา ปรับปรุ งแก้ไขตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงวิทยานิ พนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้า
ได้เข้าใจตนเองมากขึ้น ได้เข้าใจสภาวะต่างๆ ของจิตใจ ทั้งที่มาของปั ญหาและความเป็ นเหตุเป็ นผล
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ของเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ได้คน้ คว้าศึกษาเรื่ องราวเพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการ โดยได้
ค้นหาข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น ทาให้สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิ มพ์
หิ นของข้าพเจ้าได้เป็ นอย่างดี และชัดเจนมากยิง่ ขึ้นทั้งรู ปแบบและแนวความคิด
ผลงานวิทยานิพนธ์

ภาพที่ 49 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 1
ชื่อผลงาน : Hallucination No.1
ขนาด
: 70 x 100 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2560
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ภาพที่ 50 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 2
ชื่อผลงาน : Hallucination No.2
ขนาด
: 70 x 100 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2560
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ภาพที่ 51 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 3
ชื่อผลงาน : Hallucination No.3
ขนาด
: 70 x 100 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2560
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ภาพที่ 52 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 4
ชื่อผลงาน : Hallucination No.4
ขนาด
: 70 x 100 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หินและดิจิทลั พริ นท์ (Lithography & Digital print)
ปี พ.ศ.
: 2560

65

ภาพที่ 53 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 5
ชื่อผลงาน : Hallucination No.5
ขนาด
: 70 x 100 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2560
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ภาพที่ 54 ผลงานวิทยานิพนธ์ หมายเลข 6
ชื่อผลงาน : Hallucination No.6
ขนาด
: 70 x 100 ซม.
เทคนิค
: ภาพพิมพ์หิน (Lithography)
ปี พ.ศ.
: 2560

บทที่ 5
บทสรุ ป
ในการสร้ า งสรรค์ผ ลงานวิท ยานิ พ นธ์ หัว ข้อ เรื่ อ ง “ภาพประมวลจากความฝั น อัน
เจ็บปวด” (Hallucination form Painful Dreams) โดยมุ่ งเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้ สึ ก
เป็ นส าคัญ โดยเริ่ ม ต้นจากความฝั นร้ ายที่ ก ลายเป็ นภาพจาในอดี ต ได้ส ร้ างบาดแผลความกลัวที่
เกิ ดขึ้นในจิตใจของมนุ ษย์จากความเจ็บปวด จนเกิดเป็ นปมขึ้นในจิตใจ ลักษณะแห่ งปมนี้ เป็ นมูล
ฐาน ที่ทาให้ได้พินิจพิเคราะห์ พิจารณาตามหลักจิตวิทยาว่า มีปมเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุ ใด
แล้วจึงทาความเข้าใจกับเรื่ องราวที่เกิดขึ้น และหาวิธีแก้ปมแห่ งความเจ็บปวดเหล่านี้ ให้ลดน้อยลง
หรื อหมดสิ้ นไป
ศิ ล ปะท าให้ ข ้าพเจ้าได้บ อกเล่ าความฝั น และความรู ้ สึ ก ที่ ไ ม่ เคยได้เปิ ดเผยมาก่ อ น
ประสบการณ์ ของข้าพเจ้าเป็ นสิ่ งเตือนใจที่ทาย้อนนึ กถึงเหตุการณ์เมื่อวันวาน ที่ถึงแม้อารมณ์ จาก
เรื่ องราวต่างๆ ในอดี ตจะแสดงผลลัพธ์ในวันนี้ แต่ก็ยงั ถื อว่าทุ กสิ่ งที่ ได้เกิ ดขึ้นไม่ใช่ ทุกอย่างของ
ชีวิตเราทั้งหมด หากแต่วา่ การสารวจตัวเองจากทุกการเดินทางที่เกิดขึ้นนั้น เป็ นการเดินทางของเรา
เป็ นผลแห่ งเหตุจากความทรงจา อาจกล่าวได้ว่า สิ่ งที่ เกิดขึ้นอาจจะเป็ นฝั นร้ าย ที่เลวร้าย แต่ถา้ เรา
เข้าใจมัน เราก็จะสามารถเดิ นหน้าต่อไปได้ การสร้างสรรค์และการแสดงออกด้วยศิลปะจึงทาให้
ข้าพเจ้าสามารถปลดเปลื้ องอารมณ์ และความรู ้ สึ ก ในเรื่ อ งราวของความเจ็บ ปวดได้อย่างเต็ม ที่
สามารถตอบสนองจิตใจ และพฤติการณ์ต่างๆ ที่จิตได้ประสบพบจนทาให้สามารถแสดงอารมณ์เก่า
ที่ยงั ค้างคาอยูใ่ นส่ วนลึกของจิตใจจากความสานึกได้ และสามารถถ่ายเทสภาวะอารมณ์เหล่านั้นให้
ดับ สนิ ท ลง คงเหลื อ ปมที่ เป็ นเหมื อ นความยุ่ง เหยิง ของอารมณ์ ที่ ย งั ต้อ งค้า งอยู่ใ นจิ ต ไร้ ส านึ ก
เปรี ยบเสมือนเส้นด้ายที่พนั กันยุง่ เหยิง ได้ค่อยๆ คลี่คลายออกทีละเล็กละน้อยผ่านการสร้ างสรรค์
ศิล ปะ แล้วจิ ต ใต้ส านึ ก ของปมนั้น ได้ค่ อยๆ ก่ อตัวขึ้ น มาใหม่ ด้วยความเข้าใจตัวเองมากขึ้ น ได้
มองเห็ น ว่าสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น มี ที่ ม าที่ ไ ปของมู ล เหตุ ได้ป ลอบประโลมตัวเองด้วยความรั ก ของคนที่
เหลื ออยู่เคียงข้าง ว่าเราโชคดี แค่ไหนที่ เรายังมี ครอบครัวที่รัก เข้าใจ พร้ อมสนับสนุ นและอยู่เคียง
ข้างเราในทุกๆ เรื่ อง อีกทั้งปมภายในจิตใจนั้นได้กลับกลายมาเป็ นสายใยแห่งความผูกพันและความ
รักแทนซึ่ งมีค่ามหาศาล และโอบกอดล้อมรอบเราด้วยความรักและความเข้าใจทั้งตนเองและผูอ้ ื่น
มากยิง่ ขึ้น
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์หินที่ประกอบไปด้วยกระบวนการทางเทคนิคที่
มีลกั ษณะรู ปแบบพิเศษ ผนวกกับเอกสารประกอบผลงานวิทยานิ พนธ์ชุดนี้มีการแสดงออกให้เห็น
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ถึงการศึกษา การพัฒนา และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จนสามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงาน
ได้สอดคล้องกับแนวความคิดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาและสัมฤทธ์ผลทางการสร้างสรรค์ จึง
เป็ นผลงานศิลปะอีกชุดหนึ่งที่ขา้ พเจ้าภาคภูมิใจและประทับใจในความงดงามทางสุ นทรี ยภาพของ
การแสดงออกทางศิลปะ โดยหวังว่าการสร้างสรรค์น้ ีจะเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่สนใจศึกษาศิลปะ
เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา และจะเป็ นแรงผลักดันให้ขา้ พเจ้าก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้า เคียง
ข้างกันไปพร้อมกับคาว่า “ศิลปะ”
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สาเร็ จการศึกษาศิลปบัณฑิ ต สาขาภาพพิมพ์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

- Art Exhibition “ARCH @KMITL Open house 2009” at KMITL
- The 28th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist
- The 29th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist
- “Signature” The 2nd Contemporary Art Exhibition at Phuket Public
Library
- The 7th National Youth and Juvenile Art by Bunditpatanasilpa
- The Art Exhibition “No Reason : Have Result” by NUA (Japan) &
KMITL
- The Art Exhibition “20th Fine Arts” by Departments of Fine Arts, at
KMITL
- Art Thesis Exhibition “Next station” by the Graduating class of
Departments of Fine Arts, Faculty of Architecture, KMITL
- The 31st PTT Arts Contest “Sufficiency economy”
- The 2nd Graphic Art Competition and Exhibition, Viet Nam
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- Honorable Mention in the “Scapes 3” in The Art Competition
Online
- 5th place of Overall Painting & Other Category and the Photography
& Digital Category in The 7th Annual “Landscapes” Art Exhibition
Online
- 3th place of Painting in The 7th Annual “Landscapes” Art
Exhibition Online
- The 1st International Print Triennial in Cieszyn 2017, Poland
- The 6th Guanlan International Print Biennial, China
- Beyond - Contemporary Art in Gallery Bayer, Strasbourg, France
- Social Art Award Book in Berlin, Germany
- ‘Thoughts Become Art’ , Berliner Exhibition in spring 2017, Berlin,
Germany
- The 2nd Annual Cityspaces Online Juried Art Exhibition, California,
USA
- The 2nd Annual Nature's Beauty Art Contest Online Exhibition
- The 8th Splitgraphic Print Biennial Online Gallery, Slovenia
- The 10th Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Japan

