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Abstract
Human is a creature filled with personalities and emotions. In order to live
together as a society, we have learned to accept some unconditional rules. The rules
that have been practiced for generations with no doubts. Because human is a
creature with individual minds, the inner regulation is created. The resistance,
acceptance, and perspective inside us are affecting our behaviors, feelings, and
personalities. The combination of the surroundings and presence in specific time,
leads to physical reaction with both conflict and harmony between person and
place.
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บทที่ 1
บทนา
มนุษย์อาศัยอยู่รวมกันเป็ นสังคมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่ง มีการแสดงออกที่แตกต่างกันตั้งแต่
หน่ ว ยใหญ่ไปจนถึง ในหน่ ว ยย่ อย เริ่มจากระดับ สั งคม ครอบครั ว และบุคคล ดังนั้ นเมื่อ มีความ
แตกต่างมนุษย์จึงหาสิ่งที่จะหลอมรวมการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและเป็นระเบี ยบ จึงมี
การกาหนดลักษณะโครงสร้างทางสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่ง และสามารถอยู่อย่างเป็นเอกภาพได้
แต่หากว่ามนุษย์ยังมีความต้องการพื้นฐาน ที่จะแสดงออกทางทัศนคติและอารมณ์อันเป็นส่วนตัว ทั้ง
ความรัก ความเศร้า ความสุข เพศ สิ่งที่อยู่ส่วนลึกภายในจิตใจ ซึ่งโครงสร้างทางสังคมที่กาหนดขึ้น
เป็นเงื่อนไขทางจิตได้ทาการกักขัง หน่วงเหนี่ยว ความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้ด้วยการกาหนดแนวทางชี้นา
เป็นเหตุของการแสดงออกทางพฤติกรรมอันขัดแย้งกับบริบท ศีลธรรม และข้อกฎหมายทางสังคม
ข้าพเจ้ าน าเสนอแง่มุม ของมนุ ษ ย์ผ่ า นทัศ นคติข องตนเอง จิ ตของมนุ ษย์ ถู กครอบง าด้ว ย
เงื่อนไขการอยู่ร่วมกันในสังคมร่วมสมัย ในยุคที่ถูกกล่าวขานว่ ามีอิสระทางความคิดในการดารงชีวิต
แต่บนความเป็นจริงกลับเป็นไปในทิศตรงกันข้าม อิสระทางความรู้สึกได้ถูกโครงสร้างและบทบาททาง
สังคมริบรอนสิทธิ์ มนุษย์ในสังคมปัจจุบันจึงไม่แตกต่างอะไรกับสิ่งที่ตายไปแล้ว ไร้ซึ่งชีวิต ไร้ ซึ่งความ
สดใส เหลือเพียงซากของความอ่อนล้า ความหวาดกลัว และหวาดระแวงต่อสิ่งรอบตัว
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สืบเนื่องจากพื้นที่และการแสดงออกในสังคมปัจจุบันอันจากัดรูปแบบเฉพาะที่เฉพาะทาง
ในขณะที่ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพื้นที่ทางความคิดเฉพาะตัว อยู่ด้วยการเผยตัวตนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
จากการควบคุมทางความคิดหรือจิตภายใน ทาให้เกิดการแสดงออกทั้งขัดแย้งและกลมกลืนแตกต่าง
กันออกไปตามแต่เฉพาะสภาพแวดล้อมที่เข้าไปอาศัย อิงแอบ และมีประสบการณ์ร่วม ภาษากายที่
เกิดขึ้นจึงเป็ นไปตามอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและจุดมุ่งหมายเฉพาะของบุคคล การดารงอยู่และ
ดาเนินชีวิตจึงย้อนแย้งวิถีด้วยตัวมันเอง ทั้งตัวเราและรูปแบบของสังคมที่เป็นไป มนุษย์ถูกกลืนและ
สูญเสียจิตวิญญาณของความเป็นคนไปกับโครงสร้างทางสังคมที่กาหนดขึ้น
ข้าพเจ้ามองความขัดแย้งเหล่านี้เป็นภาพลักษณ์ของสังคมร่วมสมัยจึงต้องการนาเสนอมุมมอง
ดังกล่าวผ่านการแสดงออกทางจิตรกรรม เพื่อกระตุ้นจิตสานึกและวิธีการประเมินคุณค่าของชีวิตร่วม
สมัย
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อศึกษาแง่มุมทางความคิดที่มีต่อมนุษย์และพื้นที่ในสังคม สังเกตด้วยการ
มองเห็ น พิจ ารณา แล้ว ถ่ายทอดมโนทัศน์ ผ่านมุมมองของข้าพเจ้าออกมาเป็นผลงาน บนเทคนิ ค
จิตรกรรมสองมิติ ขับเน้นท่ วงท่าและอากัปกริยาของมนุ ษย์กับพื้นที่บนระนาบสองมิติ ปรากฏงาน
จิตรกรรมในรูปแบบกึ่งนามธรรม
วิธีการ สังเกตและจับลักษณะของการแสดงออกทางภาษาร่างกาย อารมณ์ของใบหน้าบุคคล
ทาภาพร่างจากแบบจริงประกอบกับการเก็บข้อมูลภาพถ่าย ภาพข่าว แปรค่าการปะทะทางอารมณ์
ของตนเองกับแบบผ่านทัศนคติออกมาเป็นสี พื้นผิว ทีแปรง และน้าหนัก เพื่อกระตุ้นเตือนผู้คนใน
สังคมให้หันกลับมามองความเป็นอยู่และชีวิตที่เป็นไป พิจารณาในการดารงชีวิตและปรับทัศนคติให้
เกิดความสมดุลและมีความสุขมากขึ้น
แนวความคิดในการสร้างสรรค์
เงื่อนไขอันหนักหน่วงทางทางสังคมทาให้เรากาหนดพื้นที่ทางจิตหรือพื้นที่ทางความคิดขึ้น
สืบเนื่องจากกฎเกณฑ์และบทบาทที่ได้รับ บีบคั้นและเร่งเร้าให้มนุษย์มีความกดดัน เบื่อหน่าย สุข
ทุกข์ เศร้า หลายคนต่างก็ปล่อยชีวิตดาเนินไปอย่างขาดจิตวิญญาณ โดยการแสดงออกผ่านภาษากาย
ที่เกิดจากการสั่งการทางสมองและจิตเป็นตัวควบคุม บางขณะของความอารมณ์ความรู้สึกได้ขั ดกับ
บทบาททางศีลธรรม หน้าที่ หรือวิถีที่ควรจะเป็น ความขัดแย้งจึงปะทุขึ้นภายในตนเองและต่อผู้ที่
มองเห็น
ขอบเขตของการสร้างสรรค์
- เป็นงานจิตรกรรมสีน้ามันบนผ้าใบ สร้างสรรค์ต่อจากแบบร่าง แบบจริง และแบบในความ
ทรงจา ปรับเปลี่ยนตามการทางาน ณ ขณะ เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์
- ขอบเขตด้านเทคนิค เป็นงานจิตรกรรมสีน้ามันสองมิติสาแดงอารมณ์ (Expression) สร้าง
ภาพความจากความจริงไปสู่ความเป็นกึ่งนามธรรม คลี่คลายรูปทรงผ่านทัศนคติ เพื่อให้เกิดรูปทรงที่
ผิดแผกออกไปจากความเป็นจริง
- ขอบเขตของความคิด ศึกษาการสร้างพื้นที่ให้ตนเองจากจิตของมนุษย์ ลักษณะบทบาท
ทางสังคมที่มีผลสืบเนื่องกันกับสภาพแวดล้อม กฎเกณฑ์และโครงสร้างทางสังคมที่กาหนดขึ้น ใน
ทิศทางที่ขัดแย้งกัน ไม่ราบรื่น
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ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์
1. ศึกษาปรัชญาทางพุทธศาสนา ทฤษฎี ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ แนวความคิด ถ่ายภาพ
ข้อมูลและทาภาพร่างจากบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ภาพจากสื่อ สังเกตลักษณะของพฤติกรรม
มนุษย์กับสิ่งรอบตัวและพฤติกรรมที่แสดงออกในพื้นที่ส่วนตัว และสาธารณะ รวมทั้งความขัดแย้ง
ระหว่างพฤติกรรมกับพื้นที่
2.การทาภาพร่าง (Sketch) เป็นการบันทึกความคิดแรกเริ่มก่ อนการสร้างสรรค์ผลงานจริง
โดยเบื้ อ งต้ น และฉั บ พลั น ภาพร่ า งจะเป็ น การทดลององค์ ป ระกอบสี แ ละที แ ปรง ซึ่ ง อาจมี ก าร
ปรับเปลี่ยนได้เมื่อปฏิบัติงานจริง

ภาพที่1: ตัวอย่างภาพร่างก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริง
3.การสร้างสรรค์ผลงาน สร้างสรรค์
4.นาเสนอผลงานการสร้างสรรค์
แหล่งข้อมูล
- ภาพถ่ายบุคคล ณ เวลาและสถานที่ต่างๆในสังคม
- หนังสือปรัชญาพุทธศาสนา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีจิตวิทยา และบทความอื่นๆที่มี
ความเกี่ยวเนื่อง
- ข้อมูลภาพ ข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ บทความต่างๆ เพลง ภาพยนตร์และสื่อออนไลน์ ที่นาเสนอ
แง่มุมทางจิตวิทยา อารมณ์และความเป็นมนุษย์ในวิถีชีวิตร่วมสมัย
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์

ภาพที่2: ภาพถ่าย อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
1.เฟรมผ้าใบ
2.สีน้ามัน
3.ดินสอสีสาหรับร่างแบบ
4.ภาพข้อมูลต้นแบบ
5.พู่กัน
6.ผ้าเช็ดสี
7.คอมพิวเตอร์
8.ถาดสี
9.น้ายาล้างพู่กัน
10. Linseed
11.แปรงทาสี

บทที่ 2
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เป็นแนวความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์ผลงานของ
ข้าพเจ้าทั้งทฤษฎีจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ ปรัชญาพุทธศาสนา และอิทธิพลของงานศิลปกรรมจาก
ศิลปิน ในทุกแขนงทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ภาพยนตร์ โฆษณา สื่อ สารสนเทศ วิทยุ
โทรทัศน์ที่มีผลสะเทือนใจ และสะท้อนลักษณะทางจิตวิญญาณที่บกพร่องของมนุษย์ในสังคมร่วมสมัย
อิทธิพลจากสภาพของพื้นที่และมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน
สังคมปั จจุบัน ที่มีข้อกฎหมายเป็นแนวปฏิบัติ วิถีชีวิต อันเต็มไปด้วยข้อความเร่งรีบ ความ
วุ่นวาย ความกดดัน ทาให้การดารงอยู่ของผู้คนเป็นไปด้วยความยากลาบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมเมือง ความตายทางอารมณ์ที่ปรากฏบนความเคลื่อนไหว ของสภาพความเป็นเมือง ใบหน้า
ท่าทางที่มีอาการซึม เศร้า หดหู่ ครุ่นคิด หรือปรากฏอาการของความเหม่อลอย การแปลกแยก
ออกมาจากพื้นที่ เมื่อได้สังเกตเห็นความเป็นชีวิต ทาให้ข้าพเจ้าได้ย้อนมองหลายอย่างที่กาลังเกิดขึ้น
ในโลก ความเป็นไปของสรรพสิ่งที่ไม่มีความแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เหล่านี้เป็น
อิทธิพลที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของข้าพเจ้าโดยทางตรงและทางอ้อม

ภาพที่ 3: ภาพถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองรูปที่ 1
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ภาพที่ 4: ภาพถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองรูปที่ 2
อิทธิพลจากพุทธศาสนา
พระพุทธศานาเป็นศานาประจาชาติซึ่ง คนไทยในสังคมส่วนมากคงคุ้นเคยกับหลักธรรมคา
สอน วิชาพุทธศาสนาถูกบรรจุในรายวิชาเรียนมาตั้งแต่สมัยเรายังเด็ก เราถูกกล่อมเกลาและซึม ทราบ
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกได้ว่า ระบบคุณธรรม มันนามาซึ่งการตัดสินผ่านทัศนคติแห่งความดี เมื่อเรามอง
บุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งตัดสินตนเอง บุคคลที่อยู่ในพุทธศนา(ผู้รักษาศีล)หรือพระ เราถูกปลูกฝังใน
ความเชื่อที่ว่าพระเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี จิตใจดี และมีคุณธรรมสูง ไม่อาจทาในสิ่งที่เรียกว่า
ความผิดชั่วช้าและเลวทรามได้ แต่ในเมื่อปัจจุบันพระบางรูปกลับเป็นเพียงบุคคลหนึ่งที่เข้าไปสวมผ้าสี
เหลืองและไม่ได้มีจิตใจที่ฝักใฝุในศาสนา ทาให้เกิดการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ร่าไป ทั้งการ
เสพเมถุน กาม และอื่นๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับบทบาทและสถานะอย่างรุนแรง พระจึงมักถูกหยิบ
ยกมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้าอยู่เสมอ
อิทธิพลงานศิลปกรรม Expressionism
ลัทธิเอ็กเพรสชั่นนิสซึ่ม (Expressionism) หลังจากที่กลุ่มศิลปะลัทธิโฟวิส ซึมได้มีชื่อเสียง
ขึ้นในประเทศฝรั่งเศสก็ได้มีกลุ่มศิลปินประเทศเยอรมันนีรวมตัวกันสร้างผลงานอีกแบบหนึ่งซึ่งมี
ลักษณะการแสดงออกอย่างรุนแรงเกินความจริงและหลีกเลี่ยงความเป็นนักธรรมชาติแต่ไม่ตั ด
ตัวเองออกจากการเมืองเหมือนลัทธิโฟวิสซึม แนวทางการสร้างผลงานของกลุ่มนี้มีดังนี้
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1.แสดงอารมณ์ออกมาอย่างสุดขีด แสดงความสกปรก ความหลอกลวง และความเน่าเฟะ
ของสังคม
2.รูปแบบการแสดงออกมีการแปรผันรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน ต้นไม้ หรืออื่นๆ ให้ดู
หมุนเวียนผิดไปจากปกติ ใช้เส้นอย่างมั่นคง แน่วแน่หนักแน่น
3.ใช้สีสันสด รุนแรงตัดกันยิ่งกว่าที่ปรากฏในธรรมชาติ
4.นิยมนาเอารูปแบบและความคิดทางศิลปะของพวกอัฟริกันมาใช้ เป็นการนาเอาสิ่งที่ไร้
1
ความเจริญมาพัฒนาใหม่

ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากการสร้างสรรค์ผลงานจากลัทธิลัทธิเอ็กซ์เพรสชัน
นิสม์ (Expressionism) เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการแสดงทัศนคติส่ว นตัว ผ่านเนื้อหาเรื่องราวทาง
สังคมที่ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ร่วม การแสดงออกทางจิตรกรรมที่ไม่ได้ขับเน้นความเหมือนจริง หรือ
ให้ความสาคัญกับรูปทรง แต่เป็นการแสดงออกซึ่งสัญชาตญาณและความรู้สึกภายใน เหลือเพียง
โครงสร้างภายนอกๆเท่านั้น
ตัวอย่างผลงานศิลปกรรม Expressionism

ภาพที่ 5: Edvard Munch, The Scream, 91 cm x 74 cm, Pastel, 1863-1944

1

ที่มา: ลัทธิเอ็กเพรสชัน่ นิส [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ22 ธันวาคม2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=porpancil&group=3
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อิทธิพลงานศิลปกรรม Francis Bacon
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลงานศิลปกรรมของ Francis Bacon เป็นศิลปินชาวอังกฤษในยุคสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างสรรค์ผลงานในลัทธิสาแดงพลังอารมณ์ (expressionism) ลัทธิแสดงพลัง
อารมณ์ถือเป็นความเคลื่อนไหวในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 งานเหล่านี้มักแสดงถึงความเป็นจริงที่
บิดเบือนและอารมณ์อันรุนแรง ดังจะเห็นได้ในผลงานของเบคอนที่มักจะใช้ลายเส้นแสดงความบิด
เบี้ยว และอารมณ์ความรู้สึกเร่าร้อนรุนแรง โดยศิลปินมักสะท้อนแนวคิดด้านร้ายของสังคม การเมือง
หรือเรื่ องทางเพศผ่านผลงานของตน ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งข้าพเจ้าใช้หลักการจับ
บุคลิก กริยาท่าทาง ของฟรานซีส เบคอน มาเป็นแนวทางการเรียนรู้และเป็นแม่บทในการสร้างสรรค์
ผลงาน ผลงานที่มีทั้งสีสันที่สดสว่าง ตัดกันกันแบบชัดเจนกับรูปทรง หรือสีและโครงสร้างที่มีความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน หลงเหลือเพียงแค่ลักษณะท่าทางและอารมณ์ของภาพเท่านั้น

ภาพที่ 6: Francis Bacon, Three Studies of Lucian Freud, Oil-on-canvas, 1969
ที่มา: Francis Bacon [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ20 ธันวาคม2558, เข้าถึงได้จาก
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Studies_of_Lucian_Freud

อิทธิพลงานศิลปกรรม Marlene Dumas
ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานของ Marlene Dumas เป็นผลงานจิตรกรรมที่แสดงออก
ซึ่งการส ารวจจิ ตใจ เพศ ความรั ก และความตายและความอัป ยศมักจะอ้างอิงถึงประวัติ ศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมและเหตุการณ์ปัจจุบัน ศิลปินตีแผ่ความซับซ้อนของชีวิต เผยความน่ากลัว
ลงบนผืน ผ้าใบ และแผ่ นกระดาษ มีขนาดที่ใหญ่กว่าความเป็นจริง รูปแบบของสั ดส่วนที่บิดเบี้ยว
เบลอ ชัด สีที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกภายใน ทาให้ผลงานมีความเด่นชัดทางการแสดงออกทาง
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อารมณ์ ขับ เน้ น จิ ตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ การปะทะทางอารมณ์จากโครงสร้างของสี และ
รูปทรงมีความสะเทือนใจต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง

ภาพที่ 7: Marlene Dumas, We were are all in love with the Cyclops, 1997
ที่มา Marlene Dumas [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ27 ธันวาคม2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.boumbang.com/marlene-dumas/

อิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิทยา
จิตวิทยาเป็ นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความพยายามทาความเข้าใจต่อมนุษย์ และสามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมจากบริบทที่เกิดขึ้น ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของข้าพเจ้าจึงต้องแสวงหา
ความรู้ด้านจิตวิทยา มีหลักการเข้ามาประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกต้นแบบ หรือคัดเลือก
มุมมองที่ต้องการนาเสนอ เพื่อประมวลความคิด แทนค่าสัญลักษณ์ การตีความขององค์ประกอบรอบ
ด้าน ให้ ส อดรั บ กับ เนื้ อหาที่ต้องการนาเสนออย่างมีชั้นเชิง และคมชัด มากยิ่งขึ้น โดยอ้างอิงจาก
บทความดังนี้
ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์
พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับ
สิ่งเร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น อาจเป็นการ
เคลื่อนไหวที่สังเกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็น
ต้ น ส่ ว นสิ่ ง เร้ า ที่ ม ากระทบแล้ ว ก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมก็ อ าจจะเป็ น สิ่ ง เร้ า ภายใน ( Internal
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Stimulus) และสิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus) สิ่งเร้าภายใน ได้แก่ สิ่งเร้าที่เกิดจากความ
ต้องการทางกายภาพ เช่น ความหิว ความกระหาย สิ่งเร้าภายในนี้จะมีอิทธิพลสูงสุดในกา ร
กระตุ้ น เด็ ก ให้ แ สดงพฤติ ก รรม และเมื่ อ เด็ ก เหล่ า นี้ โ ตขึ้ น ในสั ง คม สิ่ ง เร้ า ใจภายในจะลด
ความสาคัญลง สิ่งเร้าภายนอกทางสังคมที่เด็กได้รับรู้ในสังคมจะมีอิทธิพลมากกว่าในการกาหนด
ว่ า บุ ค คลควรจะ แสดงพฤติ ก รรมอย่ า งใดต่ อ ผู้ อื่ น สิ่ งเร้ า ภายนอก ได้ แ ก่ สิ่ งกระตุ้ น ต่ า ง ๆ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง ๕ คือ หู ตา คอ จมูก การสัมผัส สิ่งเร้า
ที่มีอิทธิพลที่จะจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ได้แก่ สิ่งเร้าที่ทาให้บุคคล เกิดความพึงพอใจที่
เรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด คือ การเสริมแรงทางบวก
(Positive Reinforcement) คือ สิ่งเร้าที่พอใจทาให้บุคคลมีการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เช่น คา
ชมเชย การยอมรับของเพื่อน ส่วนการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ สิ่งเร้า
ที่ไม่พอใจหรือไม่พึงปรารถนานามาใช้เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาให้น้อยลง เช่น การ
ลงโทษเด็กเมื่อลักขโมย การปรับเงินเมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต้น มนุษย์
2
โดยทั่วไปจะพึงพอใจกับการได้รับการเสริมแรงทางบวกมากกว่าการเสริมแรงทางลบ

ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา
บุคลิกและการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์นั้น ล้วนเกิดมาจากสิ่ งที่หล่อหลอม อันเรียกว่า
ปัจจัย ปัจจัยทางจิตวิทยา มีหลายส่วนเข้ามาประกอบกัน ซึ่งทาให้เกิดการกระทาที่สืบเนื่องทั้งดีและ
ไม่ดี ซึ่งการตัดสินว่าดี หรือชั่ว ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เห็นอีกขั้นหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องเหตุ
ปัจจัยเป็นตัวกรองความคิดในวิเคราะห์และเลือกมุมมองที่ต้องการถ่ายทอดลงบนงานศิลปกรรม
ความหมาย ประเภทและปัจจัย
แรงผลักดันจากภายในที่ทาให้ให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมตอบสนองอย่าง มีทิศทางและ
เปูาหมาย เรียกว่า แรงจูงใจ คนที่มีแรงจูงใจ ที่จะทา พฤติกรรมหนึ่งสูงกว่า จะใช้ความพยายามนา
การกระทาไปสู่เ ปูาหมายสูงกว่า คนที่มีแรงจูงใจต่ ากว่า แรงจูงใจของมนุษ ย์จาแนกได้เป็น 2
ประเภทหลัก ประเภทแรก ได้แก่ แรงจูงใจทางกาย ที่ทาให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมสนองความ
ต้องการ ที่จาเป็นทางกาย เช่น หาน้า และอาหารมา ดื่มกิน เมื่อกระหายและหิว ประเภทที่สอง
ได้แก่ แรงจูงใจทางจิตซึ่งเกี่ยวข้องกับ ความต้องการทางสังคม เช่น ความต้องการความสาเร็จ เงิน
คาชมอานาจ กลุ่มและพวก เป็นต้น ปัจจัยที่ทาให้เกิดแรงจูงใจในมนุษย์ ประกอบด้วย
2

ที่มา: พฤติกรรมมนุษย์ [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ20 ธันวาคม2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/
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ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ความต้องการจาเป็นของชีวิต คือ อาหาร น้า ความปลอดภัย
ปัจจัยทางอารมณ์ เช่น ความตื่นเต้น วิตกกังวล กลัว โกรธ รัก เกลียด และความรู้สึกอื่น
ใด ที่ให้คนมีพฤติกรรม ตั้งแต่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จนถึง การฆ่าผู้อื่น
ปัจจัยทางความคิด เป็นปัจจัยที่กาหนดให้บุคคลกระทาในเรื่องที่คิดว่า เหมาะสมและ
เป็นไปได้ และตามความคาดหวังว่า ผู้อื่นจะสนองตอบ การกระทาของตนอย่างไร
ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่กาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคม
และเป็นที่ยอมรับ ของบุคคลในสังคมนั้นด้วย การกระทาของผู้อื่นและผลกรรมที่ได้รับจึงทาให้เกิด
3
การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นไปกฎระเบียบ และตัวแบบทางสังคม

จากบทความ ความหมายประเภทและปัจจัยของจากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สิ่งเร้าคือ บริบท
แวดล้อมที่เราอาศัย และสภาพจิตใจของตัวมนุษย์เอง เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก
ข้าพเจ้าสนใจในประเด็นของสิ่งเร้ารอบตัว ในสังคมปัจจุบันซึ่งมีปัจจัยทางชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้ง
ความต้องการน้า อาหาร ที่ผู้คนในสังคมเกิดการแย่งชิง กดดัน และแสดงพฤติกรรมอันขัดแย้งจาก
ข้อกาหนด ปัจจัยทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเช่น การได้รับความกดดันจาก พ่อแม่ หรือบุคคลที่
ขึ้น ชื่อว่าเป็ น ผู้มีอุป การคุณ ข้าพเจ้า จึงนามาเป็นข้อมูล ในการเลื อกต้นแบบที่จะนามาสร้างสรรค์
ผลงาน คือการสังเกตปัจ จั ยแวดล้ อมของบุคคล หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ภาพบุคคลหรือ ภาพ
ต้นแบบที่ข้าพเจ้ามีความสนใจจึงมีเรื่องราวมาอิงแอบด้วยเสมอ
ทฤษฎีแรงจูงใจ
แรงจูงใจเป็นสิ่งที่ทาให้คนเราเกิดความต้องการอยากมีอยากเป็นจากสิ่งเร้ารอบตัว บ่อยครั้งที่
คนเรามักเห็นข่าวฆ่าตกรรมจากสื่อต่างๆและ มักตั้งคาถามเสมอว่า “มีแรงจูงใจมาจากอะไร” ดังนั้น
แรงจูงใจจึงเป็นส่วนสาคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างในสังคม โดยเฉพาะการแสดงออกต่อสิ่งมีชีวิต
ด้วยกัน นั้นหมายถึงมนุษย์กระทาต่อมนุษย์

3

ที่มา: ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ20 ธันวาคม2558, เข้าถึงได้จาก
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ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct Theory)
สัญชาติญาณ เป็น พฤติกรรมที่มนุษย์ แสดงออกโดยอัตโนมัติ ตามธรรมชาติของชีวิต
เป็นความพร้อม ที่จะทา พฤติกรรม ได้ในทันที เมื่อปรากฏ สิ่งเร้า เฉพาะต่อพฤติกรรมนั้น สัญชาติ
ญาณ จึงมีความสาคัญต่อ ความอยู่รอด ของชีวิต ในสัตว์บางชนิด เช่นปลากัดตัวผู้จะแสดงการ
ก้าวร้าว พร้อมต่อสู้ ทันทีที่เห็นตัวผู้ตัวอื่น สาหรับ ใน มนุษย์ สัญชาติญาณ อาจจะไม่แสดงออกมา
อย่างชัดเจนในสัตว์ชั้นต่า แต่บุคคลสามารถรู้สึกได้ เช่น ความใกล้ชิด ระหว่าง ชายหญิง ทาให้เกิด
ความต้องการทางเพศได้ พฤติกรรมนี้ไม่ต้องเรียนรู้ เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ตายตัว แน่นอน ซึ่ง
กาหนดมา ตามธรรมชาติจาก ปัจจัยทางชีวภาพ ในปัจจุบันการศึกษา สัญชาตญาณ เป็นเพียง
ต้องการ ศึกษา ลักษณะ การตอบสนอง ขั้นพื้นฐาน เพื่อความเข้าใจ พฤติกรรม เบื้องต้นเท่านั้น
ทฤษฎีแรงขับ (Drive Reduction Theory)
แรงขับ (Drive) เป็นกลไกภายในที่รักษาระบบทางสรีระ ให้คงสภาพสมดุลในเรื่องต่าง ๆ
ไว้ เพื่อทาให้ ร่างกายเป็น ปกติ หรืออยู่ในสภาพ โฮมิโอสแตซิส (Homeostasis) โดยการปรับ
ระบบให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทฤษฎีแรงขับอธิบายว่า เมื่อเสียสมดุลในระบบ โฮมิ
โอสแตซิส จะทาให้เกิดความต้องการ (Need) ขึ้น เป็นความต้องการทางชีวภาพเพื่อรักษาความคง
อยู่ของชีวิต และความต้องการนี้ จะทาให้เกิด แรงขับ อีกต่อหนึ่ง
แรงขับเป็น สภาวะตื่นตัว ที่พร้อมจะทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้กลับคืนสู่สภาพสมดุลเพื่อ
ลดแรงขับนั้น (Drive Reduction) ตัวอย่างเช่น การขาดน้าในร่างกาย จะทาให้เสียสมดุลทางเคมี
ในเลือด เกิดความต้องการเพิ่มน้า ในร่างกาย แรงขับ ที่เกิดจากต้องการน้าคือ ความกระหาย จูง
ใจให้เราดื่มน้าหรือหาน้ามาดื่ม หลังจากดื่มสม ความต้องการแล้ว แรงขับก็ลดลง กล่าวได้ว่า แรง
ขับผลักดันให้คนเรามีพฤติกรรม ตอบสนอง ความต้ องการ เพื่อทาให้ แรงขับ ลดลงสาหรับที่
ร่างกาย จะได้กลับสู่ สภาพสมดุล อีกครั้งหนึ่ง
แรงขับ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) และ แรงขับ
ทุติยภูมิ (Secondary Drive) แรงขับที่เกิดจาก ความต้องการพื้นฐานทางชีวภาพ เช่น ความ
ต้องการอาหาร น้า ความต้องการและแรงขับประเภทนี้ เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเรียนรู้ เป็นแรงขับ
ประเภทปฐมภูมิ ส่วนแรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ แรงขับประเภทนี้ เมื่อ
เกิดแล้วจะจูงใจคนให้กระทาสิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เช่น คน
เรียนรู้ว่า เงินมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการสนองความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ อีก
มาก การไม่มีเงิน จึงเป็นแรงขับทุติยภูมิสามารถจูงใจให้คนกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้เงิน
4
มาตั้งแต่การทางานหนัก จนถึงการทา สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น การปล้นธนาคาร
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แรงจูงใจ แรงขับ สัญชาตญาณ ล้วนเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกอย่างไม่สามารถหลบ
เลี่ยงได้ ข้าพเจ้าใช้หลักการดังกล่าว เพื่อสังเกตพฤติกรรมของผู้คนในสั งคม ลักษณะของการการ
แสดงออกที่อาจมีผลจากสิ่งที่อยู่ภายในของตัวเองหรือสิ่งที่กล่อมเกลาจิตใจซึ่งในบางครั้งมนุษย์ที่ฝึก
จิตไม่แข็งแกร่งพอก็ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองต่อที่สาธารณะได้ จึงทาให้ทัศนคติของ
ข้าพเจ้าที่มีต่อการมองสังคมลึกซึ้งมากขึ้น
ทฤษฎีการตื่นตัว (Arousal Theory)
มนุ ษ ย์ ถู ก จู ง ใจให้ ก ระท าพฤติ ก รรมบางอย่ า ง เพื่ อ รั ก ษาระดั บ การตื่ น ตั ว ที่ พ อเหมาะ
(Optimal level of arousal) เมื่อมีระดับการตื่นตัวต่าลง ก็จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มขึ้น และเมื่อการ
ตื่นตัวมีระดับสูงเกินไปก็จะถูกดึงให้ลดลง เช่น เมื่อรู้สึกเบื่อคน จะแสวงหาการกระทาที่ตื่นเต้น
เมื่อตื่นเต้นเร้าใจมานานระยะหนึ่ง จะต้องการพักผ่อน เป็นต้น คนแต่ละคนจะมีระดับการตื่นตัวที่
พอเหมาะแตกต่ างกันการตื่นตั วคือ ระดับ การทางานที่เ กิด ขึ้นในหลาย ๆ ระบบของร่างกาย
สามารถวัดระดับการทางานนี้ได้จากคลื่นสมอง การเต้นของหัวใจ การเกร็งของกล้ามเนื้อ หรือจาก
สภาวะของอวัยวะต่าง ๆ ขณะที่หลับสนิทระดับการตื่นตัวจะต่าที่สุด และสูงสุดเมื่อตกใจหรือ
ตื่นเต้นสุดขีด การตื่นตัวเพิ่มขึ้นได้จากความหิว กระหายน้าหรือแรงขับทางชีวภาพอื่น ๆ หรือจาก
สิ่งเร้าที่เข้มข้น รุนแรง เหตุการณ์ไม่คาดหวังไว้ก่อน หรือจากสารกระตุ้นในกาแฟ และยาบางชนิด
การทางานจะที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อมีระดับการตื่นตัวปานกลาง ระดั บการตื่นตัวที่สูงเกินไปจะ
รบกวนความใส่ใจ การรับรู้ การคิด สมาธิ กล้ามเนื้อทางานประสานกันได้ยาก เมื่อระดับการตื่นตัว
ต่า คนเราทางานที่ยากและมีรายละเอียดได้ดี แต่ถ้าเป็นงานที่ง่ายจะทาได้ดีเมื่อระดับ การตื่นตัว
สูง คนที่มีระดับการตื่นตัวสูงเป็นนิสัย มักสูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินอาหารรสจัด ฟังดนตรีเสียงดัง มี
ความถี่เรื่องเพศสัมพันธ์ ชอบการเสี่ยงและลองเรื่องใหม่ ๆ ส่วนคนที่มีระดับการตื่นตัวต่าเป็นปกติ
มักมีพฤติกรรมที่ไม่เร้าใจมากนัก ไม่ชอบการเสี่ยง ความแตกต่างในระดับพอเหมาะของการตื่นตัว
เกิดจากพื้นฐานทางชีวภาพเป็นเรื่องหลัก และทาให้มีบุคลิกภาพแตกต่างกันไปด้วย
ทฤษฎีสิ่งจูงใจ (Incentive Theory)
ปัจ จั ย ภายนอกหรื อ สิ่ งแวดล้อ มที่ จู งใจจะดึ งดู ด ให้ ค นมุ่งไปหาสิ่ งนั้ น มนุ ษ ย์ ก ระท า
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสวงหาสิ่งที่พอใจ (Positive Incentives) เช่น รางวัล คายกย่อง สิทธิพิเศษ
และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอใจ (Negative Incentives) เช่น ถูกลงโทษ ถูกตาหนิ ทาให้เจ็บกาย การที่
คนมี พฤติกรรมแตกต่างกัน หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับความแตกต่างในคุณค่า
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(Values) ของสิ่งจูงใจ ถ้าคิดว่าการกระทาอย่างใด อย่างหนึ่ง จะได้รับผลคุ้มค่าก็จะมีแรงจูงใจให้
5
บุคคลกระทาอย่างนั้น

จากทฤษฎีที่ได้อ้างอิงถึงนี้ ทาให้เรามองเห็ นถึงความเป็นมนุษย์ในสังคมยุคปัจจุบัน และ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากสภาพของจิตใจอันที่ไม่สามารถเข้าไปกากับได้
ทุกส่ ว น ทาให้ จิ ต ของเราละเมิ ดเงื่ อนไขที่เป็ นอยู่ และแสดงออกซึ่ง พฤติ กรรม อัน เรีย กได้ ว่าไม่
เหมาะสม หรือขัดต่อศีลธรรม ข้อกฎหมาย ที่ทุกคนในสังคมได้ตกลงร่วมกันแล้วว่า เป็นเงื่อนไขที่ดี
งาม และสามารถประมวลความเกี่ยวเนื่องของพฤติกรรมกับบริบททางสังคมได้
เราไม่อาจอยู่ตัวคนเดียวได้ มนุษย์มีความต้องการอยู่รวมกับเป็นกลุ่ม การอยู่รวมกันทาให้มี
เหตุปัจจัยที่ต้องคอยช่วยเหลือกัน พออยู่รวมกันในจานวนคนที่มากขึ้น กฎระเบียบจึงต้องถูกสร้างขึ้น
เพื่อปกครองคนหมู่ มากให้ ดารงอยู่อย่างผาสุ ก แต่เมื่อมนุษย์ไม่อาจต้านทานความรู้สึกส่ว นตัว จึง
ต้องการแสดงมันออกมา
สังคม
“สังคม หรือ สังคมมนุษย์ คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สาหรับระบบสังคมที่
รวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษย์อาจใช้คาว่า ระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆกับสภาพแวดล้อม สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความ
สนใจร่ ว มกั น ไม่ ว่ าจะในด้ า นใด เช่ น ประเทศ จั งหวั ด และอื่ นๆ และมั กจะมี วั ฒ นธรรมหรื อ
ประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม การที่มนุษย์รวมกัน
เป็นสังคมนั้น ช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จได้ ซึ่งอาจ
เป็นไปไม่ได้ถ้าต้องทาสิ่งนั้นโดยลาพัง ขณะเดียวกันสังคมที่พัฒนาหรือกาลังพัฒนาเป็นเมืองขนาด
ใหญ่ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการทางานอย่างมากนั้น ก็อาจส่งผลให้ประชากรที่ไม่สามารถ
ปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความรู้สกึ ว่าตนเองไม่มีสว่ นร่วม
6
ในสังคมขึ้นมาได้”

5
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ความต้องการอยู่ตัวคนเดียวในบางเวลาของมนุษย์อันเป็นผลมาจากการอยู่ร่วมกันภายใต้
กฎระเบียบเป็นสังคมใหญ่ เสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาเยียวยา เพราะคนเราไม่สามารถอยู่ในกรอบ
ที่ตั้งขึ้นได้ตลอดเวลา สัญชาตญาณและความต้องการส่วนตัวยังคงจะคอยปลดเปลื่องออกมาจากตัว
มนุษย์เสมอ นี้เป็นข้อสังเกตที่ข้าพเจ้าใช้มองบุคคลที่มักอยู่ตามลาพัง และปรากฏอาการเหม่อลอย
นามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
เสรีภาพ (Freedom)
บุคคลต้องการเสรีภาพทั้งทางกายและใจ เสรีภาพทางกายหมายถึงความเป็นอิสระที่จะ
ไปไหนมาไหนและท าอะไรโดยไม่ ร บกวนเสรี ภ าพของบุ ค คลอื่ น ได้ เสรี ภ าพทางใจหมายถึ ง
ความรู้สึกที่ปราศจากการบีบบังคับ ข่มขู่หรือผลักใสอยู่เสมอ โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะรู้สึกว่าตนเองมี
เสรีภาพเมื่อสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย เพื่อนฝูงเป็นที่ ไว้วางใจได้ เข้ากันได้และมีความรักใคร
ปรองดองกัน และรู้สึกว่าคนเราเป็นคนดี เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป7
วิกฤตทางจิตวิญญาณ (Spiritual crisis) กับบทบาทของจิตวิเคราะห์ในปัจจุบนั
“การปุวยทางใจ” “เซ็ง” “เหนื่อยหน่าย” ชีวิตห่อเหี่ยว มนุษย์กลายเป็นเครื่องยนต์
มนุษย์แปลกแยกจากตัวเอง จากเพื่อนพ้อง และธรรมชาติ อะไรทานองนี้ มนุษย์ได้จาเริญรอย
ตามลัทธิเหตุผล มาจนถึงจุดที่ลัทธิเหตุผลแปรตัวเองเป็นความไร้เหตุผลอย่างร้ายกาจ นับตั้งแต่
เดสคาร์ท (Descartes) มนุษย์ได้แยกความคิดออกจากอารมณ์เพิ่มขึ้นทุกขณะ ถือกันว่าความคิด
เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุผล ส่วนอารมณ์โดยธรรมชาติของมันแล้วเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผล บุคคลหรือตัว
ฉันถูกแตกออกมาเป็นปัญญา ปัญญานี้แหละประกอบเป็นตัวตนของฉัน ตัวฉัน (I) ถูกแตกออกมา
เป็ น ปั ญ ญา ปั ญ ญานี้ แ หละประกอบเป็ น ตั ว ตนของฉั น ทั้ ง ปั ญ ญาก็ ยั ง ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ฉั น
เช่นเดียวกับควบคุมธรรมชาติ การใช้ปัญญาควบคุมธรรมชาติ และการผลิตสิ่งของให้มากขึ้นจึง
8
กลายเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิต ในกระบวนการนี้มนุษย์ได้เปลี่ยนตัวเองกลายมาเป็นสิ่งของ

7

ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา, (2523), จิตวิทยาการปรับตัว, 17

8

อีริค ฟรอมม์, จิตวิเคราะห์กับพุทธศานานิกายเซน, แปลโดย สมบัติ พิศสะอาด, (กรุงเทพฯ : บริษทั

เคล็ดไทยจากัด, 2528), 5
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จากบทความของ อีริค ฟรอมม์ จิตวิเคราะห์กับพุทธศานานิกายเซน ที่ได้อ้างอิงถึงนี้ จะเห็น
ได้ว่าการเป็ นมนุษย์นั้นมีเงื่อนไขทางสังคมเข้ามาบีบบังคับ มีลั ทธิของเหตุผลเข้ามาครอบงา ทาให้
สภาพทางอารมณ์หรือจิตใจเกิดการกาวร้าวแต่ยังคงอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า เก็บกด หรือกดดัน เมื่อ
น าไปใช้ สั งเกตและจดบั น ทึกข้อมูล ภาพจากสิ่ งที่มองเห็ นในสั งคม ทาให้ ข้าพเจ้าสามารถคัดสรร
แยกแยะด้วยทัศนคติของตนเองในการนาบุคคล หรือเนื้อหาที่จะนามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
อิทธิพลจาก สื่อ
สื่อนับได้ว่าเป็นช่องทางการส่งสารที่ส ะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน สังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทและครอบคลุมคนได้ทุกพื้นที่ ทั้งตัวผู้ส่งสารและผู้รับสารมี
อยู่ทั่วทุกพื้นที่ ข่าวบางประเภทส่งผลกระทบต่อการตัดสินจากทัศนคติของตนเองที่มีต่อข่าวหรือ
ข้อมูลนั้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะในแง่ดีหรือในแง่ร้าย เป็นดั่งที่ระบายอารมณ์ความรู่สึกออกจากจิตใจ
ของตนเองในเบื้องต้นโดยไม่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูล
ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากสื่อ ซึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้เสพ และรับรู้ใน
ข้อมูล ความสะเทือนใจนั้นได้เกิดขึ้นผ่านทัศนคติโดยทันที นามาซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปกรรม

ภาพที่ 8: ภาพข่าวม็อบพระชุมนุมที่พุทธมณฑล
ที่มา : พลิกปูม พระเมธีธรรมาจารย์ เบื้องหลังพระ-ทหารเผชิญหน้า [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 10
กุมภาพพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/political79-2/2016/02/16/entry-1

17

คานิยามศัพท์เฉพาะ
Expression
Behavior
Instinct
Theory
Instinct Theory
Drive Reduction Theory
Arousal Theory
Incentive Theory
Spiritual crisis
Freedom

การแสดงออก
พฤติกรรม
สัญชาตญาณ
ทฤษฎี
ทฤษฎีสัญชาตญาณ
ทฤษฎีแรงขับ
ทฤษฎีการตื่นตัว
ทฤษฎีสิ่งจูงใจ
วิกฤตทางจิตวิญญาณ
เสรีภาพ

บทที่3
องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มต้นจากการสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมรอบตัว และ สื่ออันเสพได้ด้วยความรวดเร็วที่ไม่
ผ่านการประมวลผล ทาให้ประจักษ์ในการแสดงออกซึ่งจิตใจของคนผ่านท่ าทาง กริยา แววตา และ
บุ ค ลิ ก และประมวลผลผ่ า นทั ศ นคติ ข องตนเอง ออกมาเป็ น ความรู้ สึ ก และรู ป ธรรมผ่ า นผลงาน
จิตรกรรม
ขั้นตอนของการประมวลความคิด
รูปทรงและเนื้อหาในการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของมนุษย์เป็นสื่อในการแสดงออกทางด้านงานจิตรกรรม เป็นรูปทรงที่ถูก
คลี่คลายและไม่ยึดติดกับสิ่งที่มองเห็น เห็นเพียงรูปร่างในองค์ประกอบโดยภาพรวม ซึ่งเป็นรูปทรงของ
มนุษย์เข้าไปอิงแอบ ผสม หรือ ปรากฏขึ้น ในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ ซึ่ง รูปทรงที่ปรากฏก็ไม่ได้ถูกขับ
เน้นให้เด่นชัดอีกเช่นกัน ทุกอย่างในภาพจึงดูคลุมเครือและอบอวลไปด้วยบรรยากาศและทีแปรง
เนื้อหา (Content)
เนื้อหาโดยรวม เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ระบบโครงสร้างทางสังคม แบบแผนของวัฒนธรรม
ประเพณีของมนุษย์ซึ่งเป็นรูปธรรมที่มีกฎเกณฑ์ทางนามธรรมมาครอบอยู่ผ่านทรรศนะมุมมองและ
การแสดงออกของข้าพเจ้า การแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีความหดหู่ ก้าวร้าว รุนแรง เศร้าสลด
ทุกข์ หรือแม้กระทั่ง สุข มีปรากฏอยู่ทั่วไปในกลุ่มคนในทุกหน้าที่การงาน ผู้คนเหล่านี้ได้แสดงออกถึง
ความขัดแย้งทางจิตใจกับสิ่งที่ปฏิบัติ ซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้านามาประมวลผลนี้เป็นการตัดสินผ่านทรรศนะ
ของตนเอง ตามโครงสร้างของการเสพข้อมูลในปัจจุบัน ที่มีความฉาบฉวย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริง
ปะปนกัน อย่ า งแยกไม่อ อก การแสดงออกที่ค ลุ ม เครื อ ตามลั ก ษณะของงานจิ ต รกรรมที่ ข้า พเจ้ า
สร้างสรรค์ผลงาน เป็นวิถีของมนุษย์ที่น่าสมเพช และไม่อาจหลบเลี่ยงวงจรการดารงชีวิตเช่นนี้ได
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ทีแปรง (Brush)
ทีแปรงเป็นลักษณะที่สาคัญของงานศิลปกรรมของข้าพเจ้า มีทั้งการใช้ลักษณะของการปัด
ปูายทีแปรงใหญ่ในส่วนของรูปทรงหลัก ที่แปรงเล็กในส่วนของรายละเอียด และการเกลี่ยเรียบในส่วน
ของพื้นหลัง หรือบางครั้งอาจมีการสลับตาแหน่งของความเรียบหรือหยาบ ตามแต่สิ่งที่ต้องการจะ
สื่อสาร ในผลงานปรากฏที่แปรงแทบทุกลักษณะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานศิลปกรรมแต่
ละชิ้น

ภาพที่ 9: ภาพแสดงรายละเอียดของทีแปรงขนาดใหญ่
ทีแปรงใหญ่ชัด ปาดปูายไปด้วยสีที่หนามีมวลและปริมาตร ลงด้วยความเร็ว ฉับพลัน แต่
วางแผนมาอย่างรอบคอบ สร้างพื้นผิวด้วยร่องรอยที่เกิดจากความหนาและทิศทางในการปาดปูาย ให้
ความรู้สึกของการมีชีวิต เห็นถึงช่วงเวลาในการทางาน ความนิ่งของจิตความเด็ดขาด รับรูถึงความ
รุนแรงของสภาวะอารมณ์ แสดงสภาวะความเร็วของจิตข้าพเจ้า ความเร็วของจิตที่มีอยู่ในตัวมนุษย์
ทุกคน

ภาพที่ 10: ภาพแสดงรายละเอียดทีแปรงขนาดเล็ก
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ทีแปรงขนาดเล็ก ละเอียด ทับซ้อนกันไปตามช่วงจังหวะของการเขียนภาพ ค่อยๆก่อเกิด
ความรู้สึกของการพินิจพิเคราะห์ การไล่เรียงเวลาแห่งชีวิตลงไปบนผลงานอย่างช้าๆ ประติดประต่อ
ความรู้สึกของตนเองลงไปบนผลงาน เห็นความซ้าซากจาเจของชีวิตผ่านทีแปรง

ภาพที่ 11: ภาพแสดงรายละเอียดทีแปรงแบบเรียบในส่วนของพื้นหลัง
ทีแปรงแบบเรียบ ปรากฏในบางส่วนของผลงานของข้าพเจ้าในบางชิ้นทีแปรงแบบเรียบถูกใช้
ในส่วนที่เป็นพื้นหลัง ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบส่วนย่อย เพื่อขับเน้นให้จุดเด่นมีความชัดขึ้น หรือ
ในทางตรงกันข้าวการลงแบบเกลี่ยเรียบก็ถูกใช้ในส่วนของ จุดเด่นในระยะสาคัญเช่นกัน ขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายในแต่ละชิ้น
สี (Color)
สีในผลงานมีความหลากหลายในเรื่องของ โครงสร้างของสีทีเปลี่ยนไปตามแต่ความต้องการ
ในการสื่อสารของงานแต่ละชิ้น ในบางผลงานปรากฏความสดใสของสีตัดกับเนื้อหาที่มีความหดหู่ หรือ
ในบางชิ้นงานก็ปรากฏความคลุมเครือของโทนสีที่มีความหม่นหมองประกอบกับเนื้อหาที่ไปในทิศทาง
เดียวกัน และลักษณะของการสร้างเนื้อสีบนผลงานที่มีทั้งบางโดยการปล่อยให้เนื้อสีไหลเข้าหากันเอง
ลงหนาด้วยการปาดทับไปในรอบเดียวด้วยความรวดเร็ว เรียบ ตามแต่ละส่วนที่ต้องการจะสื่อสาร
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ภาพที่ 12: ภาพแสดงรายละเอียดการลงสีแบบบาง

ภาพที่ 13: ภาพแสดงรายละเอียดการลงสีแบบหนา
รูปทรง (Form)
รูปทรงในงานศิลปกรรมเป็นรูปทรงของของมนุษย์ ซึ่งเป็นรูปทรงที่เป็นรูปธรรม แต่ข้าพเจ้า
ได้นามาตีความใหม่ ทาให้มนุษย์ปรากฏรูปทรงเพียงกึ่งหนึ่ง กลายเป็นรูปทรงกึ่งนามธรรม ซึ่งเป็น
ความคลุมเครือทางรูปแบบและสภาพจิตใจตามแนวความคิด
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ภาพที่ 14: ภาพแสดงรูปทรงของมนุษย์ที่ปรากฏรูปแบบกึ่งนามธรรม
พื้นที่ว่าง (Space)
พื้นที่ว่างในงานเป็นส่วนของพื้นหลังซึ่งเป็นบรรยากาศของสภาพแวดล้อมของห้อง หรือ พื้นที่
โล่งทางความรู้สึก ปล่อยให้เกิดจิตนาการถึงพื้นที่จริง ขับเน้นตัวรูปทรงให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น
พื้นผิว (Texture)
พื้นผิวที่ปรากฏในผลงานเป็นพื้นผิวที่เกิดในส่วนของรูปทรงหลัก จากการปาดปูายสีที่หนา
และมีปริมาณมากกว่าการเขียนรูปทั่วไป และบางส่วนของผลงานก็มีการทิ้งร่องรอย พื้นผิวและการทา
ปฏิกิริยาของสีกับผืนผ้าใบเกิดเป็น พื้นผิวแบบบาง หรือการสร้าพื้นผิวจากแรงกระทาต่อผลงาน แรง
ปากปูาย แรงเหวี่ยงหรือสาดสีลงไป เกิดเป็นร่องรอยจากการขูด ขีด จุด เส้น ทับ ทาให้เกิดพื้นผิวขับ
เน้นรูปทรงหลักให้เด่นชัดและขับเน้นเนื้อหาไปในคราวเดียวกัน

ภาพที่ 15: ภาพแสดงรายละเอียดพื้นผิวที่เกิดจากการปูายสี และการขูดขีด
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ขั้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์
ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีการวิพากษ์สังคมผ่านมุมมองของ
ข้าพเจ้าเอง การจัดวางทางองค์ประกอบศิลป์เป็นไปโดยเรียบง่าย ไม่มุ่งเน้นความงามที่จะปรากฏแต่
ขับเน้นการตอบสนองแบบฉับพลัน ในระหว่างการทางาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบนามธรรมจากตัวผู้สร้าง
เข้าไปผสมกับรูปแบบรูปธรรมจากต้นแบบ
ขั้นตอนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการ
-เมื่อได้เนื้อหาที่ต้องการ นามาคิดทบทวน กับแนวความคิด และถ่ายทอด เป็นลักษณะ
ของสี พื้นผิว รูปทรง น้าหนักและแสงเงาต่างๆ
-บันทึกข้อมูลด้วยการจด การจา ถ่ายภาพ หรือร่างภาพผลงานแบบคร่าวๆ
-ค้นหาความรู้เพิ่มเติม จากเรื่องราว และข้อมูลที่อยู่รอบตัว
-ขยายผลงานจริงจากแบบร่างและนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา
-นาเสนอผลงานและสรุป
ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์
ในการสร้ า งสรรค์งานจิ ตรกรรมข้าพเจ้าได้ แรงบันดาลใจจากสภาวะแวดล้ อ มที่มองเห็ น
รูปทรง เส้น สี ที่ว่าง น้าหนัก พื้นผิว ที่อยู่รอบตัวนามาสร้างสรรค์ให้เกิดความผสานกลมกลืนและทา
ให้เกิดคุณค่าขึ้นในงานศิลปกรรม
ภาพร่าง(Sketch)
การค้นคว้าข้อมูลเพื่อประกอบการสร้างสรรค์ มักจะมีความสนใจในสิ่งที่อยู่รอบตัวความคิด
อันหลากหลายปรากฏขึ้นทาให้มีความจาเป็นในการจดบันทึกอย่างยิ่งอาจบันทึกเป็นตัวหนังสือแล้ว
ค่อยขยายออกมาเป็นภาพร่าง ผสมผสานความรู้และจิตนาการเข้าไปกับรูปร่างรูปทรงที่เราตั้งใจ และ
เมื่อปฏิบัติงานจริงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนได้ เคลื่อนไหวได้อยู่ตลอดเวลา
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ตัวอย่างผลงานภาพร่างก่อนคัดเลือกมาสร้างสรรค์ผลงานจริง

ภาพที่ 16: ภาพร่าง “ห้องเรียนหมายเลข4”

ภาพที่ 17: ภาพร่าง “ช่วงเวลาตีสี่”
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ภาพที่ 18: ภาพร่าง “รถไฟ”

ภาพที่ 19: ภาพร่าง “นักการเมือง”
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ภาพที่ 20: ภาพร่าง “Untitled”

ภาพที่ 21: ภาพร่าง “พื้นที่ของเรา”
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ภาพที่ 22: ภาพร่าง “ล็อคมากไหมถามใจเธอดู”

ภาพที่ 23: ภาพร่าง “Untitled”
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ภาพที่24: ภาพร่าง “Untitled”

บทที่4
วิเคราะห์การพัฒนาผลงาน
การพัฒนาผลงานเกิดจากการศึกษาค้นคว้าทดลองเรียนรู้ในเทคนิค ทั้งในด้านความคิดและ
จิตนาการเพื่อค้นหารูปแบบมุ่งสู่การพัฒนาอย่างเป็นลาดับขั้นตอน ข้าพเจ้าพอสังเขปขั้นตอนของการ
พัฒนาผลงานเป็น4 ระยะ ดังต่อไปนี้
ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์
ระยะที่1(ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558)
เป็นการเริ่มต้นผลงานที่เริ่มทาการสารวจพฤติกรรมของตนเอง คนรอบตัว รวมไปถึงมนุษย์ใน
สังคมทุกอาชีพและทุกชนชั้น ในบริบทของสังคมเมือง สังคมชนบท เพื่อสารวจและประเมินข้อมูลใน
เบื้องต้น ไม่ตีความ ไม่ประเมินคุณค่าหรือตัดสินด้วยทรรศนะของตนเอง
ระยะที่2(ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558)
ผลงานในระยะที่ 2 เริ่มมีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และค้นในเชิงลึกมากขึ้น ตรวจสอบข้อมูล
ที่นามาใช้เพื่อแสดงออกในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร พฤติกรรมการแสดงออกของสีหน้าท่าทาง บุคลิกภาพ
อารมณ์ความรู้สึก เริ่มทาความเข้าใจและขยายการสังเกตมาสู่ สังคมทางบทบาทหน้าที่ อาชีพ ความ
รับผิดชอบ ระบบการปกครอง ระบบการศึกษาและระบบคุณธรรม
ช่วงศิลปนิพนธ์
ระยะที่3(ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558)
ผลงานในระยะที่3 เริ่มนาข้อมูลที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาพถ่าย ภาพข่าวที่เป็นภาพเหตุการณ์จริงใน
สังคม อันเปิดให้เห็นความในของมนุษย์ที่มีความเปราะบาง ทางความคิด อารมณ์ความรู้สึกและสภาพ
จิตใจในการดารงอยู่บนสังคมที่มีความซับซ้อน และเกิดการขัดแย้งออกมาจากพื้นที่ผ่านภาษา ทาง
ร่างกาย คาพูด สีหน้าแววตา และบุคลิก

29

30

ระยะที่4 (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558)
ผลงานศิลปนิพนธ์เป็นช่วงระยะเวลาที่มีความสาคัญ เนื่องจากได้นาความหมายของสิ่งที่
หยิบจับมาใช้ เผื่อตีความนัยยะที่แฝงเร้นอยู่ใน รูปลักษณ์ ทางกายภาพ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
สถานที่ สภาพแวดล้อม ข้าวของเครื่องใช้ และเรื่องราวที่เกิดขึ้น นามาแสดงออกและตีความผ่าน
ทัศนะของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการดารงชีวิตของมนุษย์ และตัวผลงานศิลปกรรม ซึ่ง
มีความเจาะลึกและ เฉพาะมากขึ้น ขับเน้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคม มีความเป็นปัจจุบัน และ
ถ่ายทอดออกมาผ่านทัศนะของข้าพเจ้าบนผลงานศิลปกรรม
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 25: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่1
ชื่อภาพ “ห้องเรียนหมายเลข 1”
ขนาด
100x180ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 26: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2
ชื่อภาพ “ห้องเรียนหมายเลข 2”
ขนาด
100x180ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 27: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่3
ชื่อภาพ “ห้องเรียนหมายเลข 3”
ขนาด
180x180ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 28: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4
ชื่อภาพ “สภาวะของการลาจาก”
ขนาด 60x200 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ

ภาพที่ 29: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5
ชื่อภาพ “นักการเมืองหมายเลข 1”
ขนาด
60x110ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 30: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่6
ชื่อภาพ “นักการเมืองหมายเลข 2”
ขนาด
90x110 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 31: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่7
ชื่อภาพ “รถไฟ”
ขนาด 150x150 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 32: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่8
ชื่อภาพ “พื้นที่ของเรา หมายเลข 1”
ขนาด 150x130 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 33: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่9
ชื่อภาพ “พื้นที่ของเราหมายเลข 2”
ขนาด 150x130 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 34: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่10
ชื่อภาพ “ช่วงเวลาตีสี่”
ขนาด 100x180 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ

39

ภาพที่ 35: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่11
ชื่อภาพ “นอกหน้าต่าง”
ขนาด 90x110 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 36: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่12
ชื่อภาพ “ห้องเรียนหมายเลข4”
ขนาด 180x250 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 37: ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 13
ชื่อภาพ “พื้นที่ของเรา”
ขนาด 200x120 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ

42

ภาพผลงานศิลปนิพนธ์

ภาพที่ 38: ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1
ชื่อภาพ “เสวนา”
ขนาด 180x200 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ

43

ภาพที่ 39: ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ “ถือศีล”
ขนาด 200x150 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่ 40: ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3
ชื่อภาพ “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”
ขนาด 200X300ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่41: ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่4
ชื่อภาพ “ล็อคมากไหมถามใจเธอดู”
ขนาด 200x200 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ

46

ภาพที่42: ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่5
ชื่อภาพ “ไร่ส้ม”
ขนาด 200x200 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่43: ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่6
ชื่อภาพ “ความสุขของยา”
ขนาด 200x200 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่44: ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่7
ชื่อภาพ “สวนสาธารณะ”
ขนาด 200x150 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ภาพที่45: ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่8
ชื่อภาพ “นับถือพุทธ”
ขนาด 200x180 ซม.
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ

บทที่5
บทสรุป
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปนิ พ นธ์ ชุ ด “การก าหนดเงื่ อ นไขทางจิ ต และพฤติ ก รรมการ
แสดงออกของมนุษย์ในสังคม”ชุดนี้มีแนวความคิดที่ว่าด้วยการแสดงออกถึงทัศนคติของข้าพเจ้าที่มีต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน สังคมที่เต็มไปด้วยการสูญเสียตัวตน มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่
อ่อนไหวทางอารมณ์ไม่อาจต้านทานสิ่งเร้าและสิ่งที่มากระทบจิตใจได้ ชุดผลงานศิลปกรรมนี้จึงเป็นสื่ อ
อย่างหนึ่งที่จะสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในของมนุษย์ด้านที่ไม่มีใครเห็นให้ประจักษ์ขึ้น
คุณค่าที่สาคัญอีกประการหนึ่งจากการค้นคว้าทาให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของการมีชีวิต อยู่ เพื่อ
เรียนรู้ ยอมรับเงื่อนไข หรือไม่ก็ตาม สัมผัสรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถเข้าใจในสภาพ พิจารณาไล่
เลียงเหตุการณ์และความเป็นจริง สามารถยอมรับกับความแปลกแยกหรือแตกต่างได้อย่างไม่ฝืนใจ
ตนเอง งานศิลปะอาจเป็นสื่ ออีกรูปแบบหนึ่งที่ทาให้ผู้คนในสังคมเกิดการคิดวิเคราะห์และเข้าใจ
ตนเอง สิ่งที่เป็นอยู่ สภาพแวดล้อม หรือสภาพสังคมรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น “หากเราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่
ห่อเหี่ยว สิ้นหวัง ก็คงไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่ตายไปแล้ว ต้นไม้ที่เหี่ยวเฉา ไม่อาจตั้งตระหง่านสู้แสง”
มนุษย์ที่ถูกโครงสร้างของสังคมกลืนกิน ก็ไม่อาจมีโครงสร้างทางชีวิตเป็นของตนเอง
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์นี้ จะสามารถกระตุ้นเตือนให้ผู้คนในสังคมตระหนักกับ
ความเบื่ อหน่ าย ห่อเหี่ย ว ท้อแท้และความสิ้ นหวัง ที่เกิดขึ้น ก้าวผ่านสภาวะอารมณ์ เข้ามาสารวจ
สภาวะจิตใจของความเป็นมนุษย์ในตนเองให้กลับฟื้นคืนชีพ และดารงอยู่ในสังคมอย่างมีชีวิต ประสบ
ทั้งความสุขทั้งความทุกข์ แต่ก็ไม่สูญเสียจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ไปกับเงื่อนไขที่เข้ามาครอบงา
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ลัทธิเอ็กเพรสชั่นนิส [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ22 ธันวาคม2558, เข้าถึงได้จาก
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Francis Bacon [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ20 ธันวาคม2558, เข้าถึงได้จาก
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สังคม [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม2558, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สังคม
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10 กุมภาพพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/political792/2016/02/16/entry-1
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รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์
รายชื่อผลงานก่อนศิลปนิพนธ์
1. “ห้องเรียนหมายเลข 1”
2. “ห้องเรียนหมายเลข 2”
3. “ห้องเรียนหมายเลข 3”
4. “สภาวะของการลาจาก”
6. “นักการเมืองหมายเลข 2”
7. “รถไฟ”
8. “พื้นที่ของเรา หมายเลข 1”
9. “พื้นที่ของเรา หมายเลข 2”
10. “ช่วงเวลาตีสี่“
11. “นอกหน้าต่าง”
12. “ห้องเรียนหมายเลข4”
13. “พื้นที่ของเรา”

ขนาด 100 x 180 ซม.
ขนาด 100 x 180 ซม.
ขนาด 180 x 180 ซม.
ขนาด 60 x 200 ซม.
ขนาด 90 x 110 ซม.
ขนาด 150 x150 ซม.
ขนาด150 x 130 ซม.
ขนาด 150 x 130 ซม.
ขนาด 100 x 180 ซม.
ขนาด 90 x 110 ซม.
ขนาด 180 x 250 ซม.
ขนาด 200 x 120 ซม.

เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์
1. “เสวนา”
2. “ถือศีล”
3. “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”
4. “ล็อคมากไหมถามใจเธอดู”
5. “ไร่ส้ม”
6. “ความสุขของยา”
7. “สวนสาธารณะ”
8. “นับถือพุทธ”

ขนาด 180 x 200
ขนาด 200 x 150
ขนาด 200 X 300
ขนาด 200 x 200
ขนาด 200 x 200
ขนาด 200 x 200
ขนาด 200 x 150
ขนาด 200 x 200

ซม.
ซม.
ซม.
ซม.
ซม.
ซม.
ซม.
ซม.

เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
เทคนิค สีน้ามันบนผ้าใบ
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-mail
การศึกษา
2554-2558
2548-2553
2542-2547
2540-2541

อลิสา ผลาพล
11 ธันวาคม พ.ศ 2535
123 ม. 18 ต.ทรายขาว อ. วังสะพุง จ.เลย 42130
0832901994
toei_art@hotmail.com

-ศิลปบัณฑิต สาชาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
-ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนวังสะพุง
-ชั้นอนุบาลโรงเรียนวรราชวิทยา

ทุนการศึกษา
2558
-ทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พล
เอกเปรม ติณสูลานนท์
2554-2558 -ทุนการศึกษามูลนิธิ SCG
2551-2558 -ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์
การแสดงงาน
2559
-ร่วมแสดงงาน งานสมุยเฟสติวัล (SAMUI FESTIVAL: GIVERS RIDE & RUN),
เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี
2558
-ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 17 ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์
เจ้าฟูา
2557
-Metro9 Artขิงขิง, MRT พระรามเก้า, โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร
2556
-EVA as nomadic display Experimental Video Art 10 Exhibition, ThaiEuropean Friendship 2013
2556
-Sirindhorn to Germany, กรุงเบอร์ลิน, เยอรมันนี
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2556
2556
2555
2552

-Sea Air Land การแสดงออกที่แตกต่าง, ร้อยสี Gallery
- Creative art Exhibition, หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์,
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศิลปกรรม ต้นโพธิ์, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟูา, โดยคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ศิลปะเด็กศูนย์ศิลป์สิรินธร, กรุงเวียนนา, ออสเตรีย, โดยครูสังคม ทองมี

เกียรติประวัติ
2558
-รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ (พลังงานตามรอยพ่อ) จัดโดยกระทรวงพลังงาน
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
2557
-รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ (พลังงานใต้ร่มพระบารมี) จัดโดยกระทรวง
พลังงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
2554
-รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ หัวข้อ ครูแห่งแผ่นดิน ณ คุรุสภา เนื่องในวัน
ครูแห่งชาติ รับโล่จาก ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านอภิสิทธิ์ เวสชาชีวะ
2552
-รางวัล (Pentel Award) ศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 37ผลการประกวดจาก
กรุงโตเกียว, ญี่ปุน
2550
- รางวัลเหรียญทอง, ศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13 ผลการประกวดจากกรุง
Helsinki, ฟินแลนด์

