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โลกเสมือนจริง (Virtual World) ก าลงัจะให้ก่อให้เกิดสังคมใหม่ของโลกโดยไม่จ  ากดั

เช้ือชาติ ภาษา ประเพณี วฒันธรรม เพศ อาย ุสถานท่ี และระยะทาง เพียงแต่ผูท่ี้เขา้ไปสัมผสัในโลก
เสมือนจริงน้ีตอ้งสามารถเขา้ถึงและมีทกัษะของการใชเ้ทคโนโลยีเหล่านั้นดว้ย ในโลกเสมือนจริง 
ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงตวัตนท่ีแทจ้ริง ไม่มีการเผชิญหน้า สามารถเลือกอยู่ในสังคมใดๆก็ไดท่ี้เรา
ตอ้งการ หรือหากไม่ชอบก็ไปหาโลกใหม่ในไซเบอร์ไดอ้ยา่งหลากหลายท่ีตรงกบัความตอ้งการ วนั
หน่ึงขา้งหนา้ มนุษยอ์าจจะมีชีวิตอยูใ่นโลกไซเบอร์ มีชีวิตอยูร่่วมกบัผูค้นต่างๆ ในโลกเสมือนจริง 
ผา่นทางหนา้จอส่ีเหล่ียมเล็กๆ หรือผา่นโทรศพัทมื์อถือ PDA , IPOD ฯลฯ และเงยหนา้ข้ึนมาพบกบั
ตวัตนท่ีแทจ้ริง แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) E - Emotion Quality (EQ) คนจะไม่มี
คุณภาพทางอารมณ์ M - Morality Quality (MQ) คนจะขาดคุณธรรมและจริยธรรม ขาดศีลธรรมท่ีดี
งาม A - Adversity Quality (AQ) คนจะขาดความอดกลั้น อดทน และฟ้ืนตวัไดช้า้หากพบกบัความ
ผิดหวงัในชีวิต S - Social Quality (SQ) คนจะไม่สามารถอยู่ร่วมสังคมกบัคนอ่ืนๆ ได ้ I - 
Intellectual Quality (IQ) คนจะดอ้ยคุณภาพทางสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  
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ILLUSION   THESIS ADVISOR : PROFESSOR PROFESSOR PHANSA BUDDHARAKSA 

Virtual World is creating a new livable world that has no limitation for nationality, 
language, culture, tradition, sex, age, location, or distance. The requirements are the user's ability 
and accessibility to access the technology that leads to those worlds. People don't have to reveal 
their appearance or encounter other people directly. They can choose any society they want to be 
with and choose to leave when they're unsatisfied because there are countless worlds online that 
they can choose to join. Looking ahead, it's possible that human will inhabit in the cyber world 
with virtual neighbourhoods through a small screen of cellphone, PDA, Ipod, or the likes of it. 
They will only find their real selves when they look away from the screen. However, people in 
this real world have low E - Emotional Quality (EQ), M - Moral Quality (MQ), A - Adversity 
Quality, S - Social Quality (SQ), and I - Intellectual Quality (IQ). 
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บทที ่1 

บทน า 

 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทต่อสังคม และเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวิตของผูค้น

ยุคใหม่ ทั้งการรับข่าวสารขอ้มูลและความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ สร้างความสะดวกสบายและ
ตอบสนองความตอ้งการอนัไร้ขอบเขตของมนุษย ์
 โลกเสมือน(virtual world)คือโลกท่ีมีรูปแบบการรองรับพื้นฐานท่ีมาจากส่ือต่างๆเช่น 
โฆษณา ภาพยนตร์ เกมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงระบบส่ือสารในรูปแบบอ่ืนๆ ไดช้กัน าผูค้นเขา้ไปสู่
กลไกทางการรับรู้โดยมีจุประสงค์ท่ีต้องการให้ผูค้นเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงร่วมกับเทคโนโลย ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ท่ีผสมผสานปะปนกนัอยูใ่นชีวติ  
 ทั้งน้ีส่ือเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อคติความเช่ือ เพราะส่ือท าหนา้ท่ีพุ่งเป้าเขา้ไปสู่สภาวะทางอารมณ์
ความรู้สึกได้โดยตรง โดยผ่านกระบวนการการรับรู้ทางการมองเห็น และสมองเป็นตวัรับเพื่อ
ปรับเปล่ียนทศันะใหเ้ป็นไปตามท่ีส่ือนั้นตอ้งการ ผมเรียกส่ิงนั้นวา่ ”การเช่ือมต่อ”1 และใชก้ลวิธีใน
การดึงดูดความสนใจก็คือ  “การล่อตาล่อใจ”เป็นวธีิการในการดึงดูดเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงค์ เพราะ
การรับรู้ของผูค้นในยุคปัจจุบนัถูกรายลอ้มไปดว้ยส่ือท่ีมีอยูร่อบๆตวั และค่อยๆปรับเปล่ียนจนมนั
กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัไปจนถึงการด ารงชีวิตโดยท่ีเราไม่รู้ตวั เพราะส่ือนั้นท าหนา้ท่ี
คลา้ยกบัความเป็นธรรมชาตินั้นเอง 
 จึงเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใชว้ิธีการ  “ล่อตาล่อใจ” 
เป็นส่วนในการดึงดูดผูช้มในดา้นอารมณ์ความรู้สึก และงานจิตรกรรมเป็นตวัแทนของ “ส่ือ” ท่ีใช้
ในการเช่ือมต่อผูค้นเขา้กบัการรับรู้ทางกายภาพนั้นคือการมองเห็น และกระตุน้การตีความจากผูช้ม
ดว้ยการเขา้รหสัผา่นภาพท่ีเป็นนามธรรม โดยจุดประสงคคื์อตอ้งการให้ผูช้มนั้นกลายเป็นส่วนหน่ึง
ในกลไกของ “ส่ือ” 
                                                           
1 โดย โรล็องด์ บาร์ตส์ นักสัญวิทยาชาวฝร่ังเศส ไดก้ล่าวถึงการ “เช่ือมต่อ” ไวว้่า สัญญะนั้นคือภาพแทน จะ
ประกอบไปด้วยส่ิงท่ีรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผสั กับส่ิงท่ีเขา้ใจผ่านความหมายท่ีภาพนั้นได้ส่ือออกมา ผ่าน
กระบวนการการตีความโดยมีจุดประสงคใ์หเ้กิดความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัข้ึนโดยใช ้2 ปัจจยัก็คือ คน และ สัญญะ
ของภาพ 
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษากลไกการท างานของส่ือโดยจะมุง้เน้นไปในทางการรับรู้ผ่านภาพ เช่น ภาพ
โฆษณา ภาพจากคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ ฯลฯ ท่ีสร้างข้ึนด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันท่ี
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนยุคใหม่ ใหเ้ขา้ไปเช่ือมต่อกบัโลกเสมือนจริง 

2. ผลงานท่ีสร้างสรรค์ตอ้งน าเสนอสุนทรียภาพทางผลงานศิลปะในรูปท่ีแบบเฉพาะตวั 
โดยการผสมผสานระหวา่งปรัชญาตะวนัออกและตะวนัตกกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นตน้ก าเนิดของ
วธีิคิด 
 3. ใช้ผลงานจิตรกรรมเป็นตวัแทนของส่ือในรูปแบบหน่ึง โดยการสลายภาพดว้ยเทคนิค
วิธีการท่ีเป็นผลน าไปสู่การเกิดข้ึนของภาพแบบนามธรรม และใช้วิธีการ “ล่อตาล่อใจ” เป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดการตีความระหวา่งคนกบัผลงานจิตรกรรม(นามธรรม) 
 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. สามารถน าเสนอใหเ้ห็นถึงการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยสีมยัใหม่และเทคนิควิธีการ
ทางจิตรกรรมท่ีสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

2. สามารถแสดงออกถึงภาพท่ีผา่นกระบวนการ ผา่นเทคนิควิธีการ และผสมผสานระหวา่ง
วิธีคิด จุดประสงค์เพื่อน าไปสู่ผลงานทางจิตรกรรมท่ีให้ความรู้สึกในการดึงดูดผูค้น โดยใช้หลกั
หลกัของสุนทรียศาสตร์ในการสร้าง ให้เกิดเป็นผลงานจิตรกรรม2มิติท่ีสามารถสะทอ้นความคิด
ผา่นกระบวนการของการท างานมากกวา่ท่ีจะเป็นภาพส าเร็จ 

 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 1. ผลงานศิลปะท่ีมีรูปแบบเป็นงานจิตรกรรมเทคนิคผสมในลกัษณะเป็นระนาบ2มิติ 
 2. ผลงานศิลปะท่ีมีเทคนิคเป็นเทคนิคผสม เช่น ผา้ใบ(Canvas) กระดาษ ปากกา สี ดินสอ ท่ี
ท าใหเ้กิดผลท่ีแตกต่างในผลงานจิตรกรรม 
 3. สุนทรียภาพทางศิลปะ น าไปสู่แนวความคิดและรูปแบบการท างานท่ีเป็นศิลปะร่วมสมยั 
 4.ได้รับอิทธิพลทางเทคนิคจากลทัธิศิลปะศิลปะลวงตา(Op Art)ท่ีท าให้เกิดมิติลวงตา 
พื้นผิว ดว้ยขนาดของรูปทรงท่ีแตกต่างกนัท าให้เกิดผลทางการมองเห็น จุดประสงค์เพื่อก้าวขา้ม
ผลงานจิตรกรรม2มิติในรูปแบบเดิมๆ 
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วธีิการศึกษา 

 1. ศึกษางานศิลปินท่ีท างานศิลปะแนว นามธรรม  
2. วเิคราะห์รูปแบบและวธีิคิด วธีิการท างานของศิลปินท่ีท างานศิลปะนามธรรม 

 3. การหาขอ้มูล จากภาพท่ีสร้างมาจากคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ โฆษณา ผา่นการดูและการ
ตีความความเพื่อน าวธีิการมาสู่กระบวนคิดและกระบวนการสร้างสรรค ์
 4. การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล รวบรวม ประมวลความคิด ท าภาพร่าง 2 มิติ 
 5. การเตรียมการก่อนเร่ิมปฏิบติังานจริง เร่ิมปฏิบติังานจริง รวมทั้งแกไ้ขขอ้บกพร่องไป
พร้อมกนัระหวา่งสร้างสรรคผ์ลงาน 
 6. การวเิคราะห์ผลงานท่ีสร้างสรรคผ์ลงานเสร็จแลว้ 
 เพื่อเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 

7. สรุปผลงานวทิยานิพนธ์ พร้อมกบัเอกสารประกอบการท าวทิยานิพนธ์ 
  

แหล่งข้อมูล 

 1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาพในอินเตอร์เน็ต 
 2. หอ้งสมุด  หนงัสือ  นิตยสาร 
 3. หอศิลป์  นิทรรศการศิลปะ 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 5. บุคคลต่างๆเช่น (ศิลปิน) 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. กลอ้งถ่ายรูป  
3. หนงัสือ 



 

 

บทที ่2 

ข้อมูลเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ 

 

อทิธิพลของศิลปะตะวนัตกกับรากฐานความคิดทางปรัชญาของชาวตะวนัออก 

กล่าวถึงศิลปะในยคุปัจจุบนัมีเร่ืองราวและเน้ือหาท่ีซบัซ้อน และเป็น “ปัจเจก” มีความเป็น

ตวัเองสูง ซ่ึงเป็นแนวทางเฉพาะตวัของศิลปินในแต่ละคน เน้ือหาสาระก็ไม่ใช่เร่ืองราวท่ี “เป็น

กลาง” หรือ “เป็นสากล” เขา้ใจง่ายอย่างเช่นเม่ือในอดีต ยกตวัอย่างเช่นภาพทิวทศัน์ ภาพเหมือน 

หรือหุ่นน่ิงของวตัถุ ความซับซ้อนของเน้ือหารวมทั้งคุณค่าท่ีมีนั้นมากกว่า “ความงาม” และ 

“อารมณ์ความรู้สึก” ท่ีงานศิลปะในยคุปัจจุบนัจะสามารถแสดงภาษาในภาพผลงานของตน “ให้พูด

ไดด้ว้ยตวัของมนัเอง” พดูง่ายๆก็คือศิลปะในยคุปัจจุบนัเป็นยคุของความเป็น “ร่วมสมยั” นั้นเอง 

ประเด็นร่วมสมัยความสมจริงและแบบแผนคลาสสิกก่อนเข้าสู่ศิลปะสมัยใหม่ 

รูปแบบการแสดงออกของศิลปะตะวนัตกก่อนศิลปะสมยัใหม่ ไดรั้บมรดกทางวฒันธรรม

แบบคลาสสิกและถือเป็นรากฐานทางความคิด และภูมิปัญญาในการแสดงออกทางศิลปะ ท่ีมี

ระเบียบแบบแผนอย่างต่อเน่ือง จนเขา้สู่ยุคใหม่ของศิลปะท่ีมีจุดเร่ิมตน้ในราวตน้ศตวรรษท่ี20 จึง

เร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีความชดัเจนข้ึน 

แนวโน้มท่ีเด่นชัดของศิลปะในยุคสมยัใหม่คือการต่อตา้นความสมจริงและพฒันาการท่ี

คล่ีคลายไปสู่ลกัษณะนามธรรม ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากการพยายามต่อต้านและล้มล้างจารีตแบบ

คลาสสิก ขณะท่ีส่วนหน่ึงเกิดจากการผสานอุดมคติในเร่ืองรูปแบบ (form) ของคลาสสิกของคิว

บิสม์ (Cubism) เขา้กบัรูปลกัษณ์ไปในทิศทางใหม่ของศิลปะ ซ่ึงไดค้ล่ีคลายไปสู่ศิลปะนามธรรม

เรขาคณิต แบบแผนและจารีตคลาสสิกและบริบทตลอดจนรูปแบบทางวฒันธรรมก่อนเขา้สู่ยุค

สมยัใหม่ถือเป็นพื้นฐานส าคญัเพื่อความเขา้ใจในภาพรวมของศิลปะ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

จากรากฐานทางวฒันธรรมในยโุรป ซ่ึงมีท่ีมาจากการเลียนแบบและเนน้ความสมจริงในยุคคลาสสิก 

ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยา และศิลปะตามหลกัวชิาหลงัยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาก่อนเขา้ยคุสมยัใหม่ 
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ศิลปะและวฒันธรรมคลาสสิก 

ท่ีมาจากการมองโลกและแนวความคิดในการแสวงหาความจริง คุณค่าทางความงามซ่ึง

รวมหลกัทางสุนทรียศาสตร์ อนัจะเป็นท่ีมาของศิลปะแบบคลาสสิกการเลียนแบบและความสมจริง

ถือเป็นหัวใจของศิลปะในยุคคลาสสิก การเลียนแบบและความสมจริงน้ีน าไปสู่รากฐานของการ

สร้างงานแบบภาพเหมือนจริงของวตัถุ 

การเลยีนแบบและความสมจริง 

ความหมายโดยทัว่ไป การเลียนแบบมีลกัษณะของการอา้งอิงกบัภาพหรือส่ิงท่ีปรากฏ เช่น 

คน วตัถุ ส่ิงของ หรืออากปักริยา ท่าทาง เสียง ท่ีสามารถน าความรู้สึกนึกคิดของผูช้มไปสู่ส่ิงๆนั้น

เพลโต กล่าววา่ การเลียนแบบคือการสร้างรูปลกัษณ์ (Image making)  ซ่ึงหมายถึงการสร้างบางส่ิง

บางอย่างซ่ึงไม่ใช่ของจริงและเป็นเพียงภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้น การเลียนแบบถือเป็นกิจกรรมหรือ

พฤติกรรมในการแสดงออกของมนุษยท่ี์พบในทุกยุคสมยัพฤติกรรมท่ีแสดงออกน้ีซ่ึงมีลกัษณะ

แตกต่างกนัออกไปตามบริบทของมนุษยใ์นแต่ละวฒันธรรม ศิลปะในอดีตและปัจจุบนัแสดงให้

เห็นธรรมชาติในการเลียนแบบของมนุษย ์มนุษยมี์ความสามารถในการเลียนแบบเพื่อส่ือสารเล่า

เร่ืองราวถึงส่ิงต่างๆท่ีไดพ้บเห็น  

ในวฒันธรรมคลาสสิกการเลียนแบบเป็นมากกวา่ลกัษณะท่ีปรากฏภายนอกหรือหลกัการ

ทางเทคนิควิธี การเลียนแบบเป็นพื้นฐาน เป็นตน้ก าเนิดและเป็นทฤษฎีทางศิลปะ การเลียนแบบ

สามารถเป็นไดห้ลายลกัษณะ ทั้งการเลียนแบบส่ิงท่ีเกิดจากประสาทสัมผสัการรับรู้ เช่นธรรมชาติ 

คนส่ิงของท่ีเป็นรูปธรรมและการเลียนแบบในลกัษณะนามธรรม2 นอกเหนือจากความสมจริงทาง

กายภาพแลว้ศิลปะตอ้งเลียนแบบโลกของความงามในอุดมคติ ในทศันะน้ีการสร้างงานตามอุดมคติ

คือการเลียนแบบอยา่งหน่ึงเช่นกนั 

ขณะท่ีความสมจริงคือการเลียนแบบในระดบัท่ีใกล้เคียงกบัการรับรู้ของประสามสัมผสั

หรือเหมือนกับท่ีประสาทสัมผสัเคยรับรู้ ในงานทศันศิลป์รูปแบบของความสมจริง (realism) 

แสดงออกโดยอาศยัการสร้างรูปลกัษณ์ท่ีเลียนแบบวตัถุ ส่ิงของ ธรรมชาติ หรือมนุษยท่ี์คลา้ยคลึง

หรือเหมือนกับการรับรู้ของประสาทสัมผสัซ่ึงต้องอาศยั ทักษะ เทคนิค วิธีการ และเข้าใจถึง
                                                           
2ทศันะเก่ียวกบัการเลียนแบบไม่จ าเป็นตอ้งมีตน้แบบท่ีเป็นรูปธรรม ส่ิงท่ีถูกเลียนแบบอาจจะเป็นปรากฏการณ์
ของวตัถุ หรืออาจเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น และเป็นนามธรรม เช่น ความดี ความชัว่ 
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ธรรมชาติ ในงานทศันศิลป์องค์ประกอบท่ีสร้างให้เกิดความคล้ายคลึงของการรับรู้คือ สัดส่วน 

โครงสร้าง ปริมาตร มิติ ระยะ แสงเงา ความสมจริงจะอาศยัการเลียนแบบเป็นพื้นฐานและต่อเติมใน

ส่วนของรายละเอียดเพื่อให้การเลียนแบบใกล้เคียงกับการรับรู้จริงของประสาทสัมผสัตาม

ธรรมชาติ 

การก่อตัวของศิลปะสมัยใหม่น าไปสู่แนวคิดของศิลปะร่วมสมัย 

การเกิดข้ึนของรูปลกัษณ์ใหม่และการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ระดบัของการเป็นแบบฉบบั มี

ปัจจยัสองประการคือบริบท (Context) ของศิลปะได้แก่ระยะเวลา สังคมและรวมไปถึงความ

เจริญกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ วฒันธรรมหรือค่านิยมของสังคมในขณะนั้น บรรยากาศทางวฒันธรรม

ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและถ่ายเทรูปแบบท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้ไปสู่รุ่นต่อรุ่นการเปล่ียนแปลงของ

บริบททางวฒันธรรมอาจไม่เพียงพอซ่ึงยงัตอ้งอาศยัพลงัอ านาจอีกส่วนหน่ึงในการเลือกตดัสิน พลงั

อ านาจน้ีตอ้งการความเช่ือมัน่และเด็ดขาดของบุคคลท่ีเดินไปขา้งหน้าหรือถอยหลงั ท าในส่ิงท่ีไม่

เคยปรากฏหรือกลบัไปพฒันารูปแบบเดิม ความเป็น “สมยัใหม่” และสังคมสมยัใหม่ บริบททาง

สังคม วฒันธรรม และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นสมยัใหม่ (Modernity) ดว้ยพลงัและรูปแบบ

ของสติปัญญาท่ีมีความพร้อมและเช่ือมัน่ในความกา้วหน้า ดว้ยความสนบัสนุนของวิทยาศาสตร์

และการปฏิวติัอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการส่ือสาร การลม้ลา้งรูปแบบและประเพณีท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อความกา้วหนา้ของมนุษย ์

ธรรมชาติของการ “สร้างสรรค์” ส่ิงใหม่ๆ ทศันะของศิลปินในยุคปัจจุบนัได้กลายเป็น

ส่ิงจ าเป็น เพราะในยุคปัจจุบนันั้นเป็นยุคของ “ปัจเจกนิยม” ดงันั้นความใหม่จึงมีสภาวะอยูเ่พียงแค่

ชัว่คราวไม่ถาวร “ใหม่” ในช่วงเวลาหน่ึงก็กลายเป็น “เก่า” ในช่วงเวลาถดัไป “เก่า” ในสถานท่ีหน่ึง

อาจกลายเป็น “ใหม่” ในอีกสถานท่ีหน่ึง ดงันั้นทา้ยท่ีสุดแลว้ความใหม่ ความเก่าไม่มีสภาวะคงตวั

เป็นมาตรฐาน เป็นสากล แปรเปล่ียนไม่แน่นอนจึงเป็นเหตุผลน าไปสู่วธีิคิดแบบ “ร่วมสมยั” เกิดข้ึน

ดงันั้นศิลปินทุกคนต่างมุ่งมัน่สร้างสรรค์ในเร่ืองราว เน้ือหา สาระท่ีเป็นลกัษณะ “เฉพาะตน” จึง

กลายเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจและเขา้ถึงยากเพราะส่ิงส าคญัท่ีสุดในการท างานศิลปะนั้นคือ “ความคิด” เพราะ

ไม่วา่กระบวนการของการท างานศิลปะจะเป็นประเภทของ จิตรกรรม ประติมากรรม ส่ือผสม หรือ

วดีิโออาร์ต หรือผลงานจะมีรูปเหมือนจริง นามธรรม เพอร์ฟอร์มานซ์ (Performance art) หรือ คอน

เซ็ปท์ชวล (Conceptual art) จุดเร่ิมตน้ของการบวนการทั้งหมดตอ้งมาจากความคิด การก าหนด
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แนวความคิด (Conception) ในการท างานท่ีชดัเจนดงัท่ี Joseph Kosuth ศิลปินช่ือดงัคอนเซ็ปทช์วล

ลิสได้กล่าวไว้ตั้ งแต่ปี 1969 ว่า “ศิลปะทั้ งหมด หลัง (Duchamp) เป็นคอนเซ็ปท์ชวล (โดย

ธรรมชาติ) เพราะวา่ศิลปะเกิดข้ึนไดจ้ากความคิดเท่านั้น” ท่ีกล่าวเช่นนั้น Kosuth มีเจตนาท่ีจะบอก

ว่า ศิลปะคอนเซ็ปท์ชวลเท่านั้นท่ีเป็นศิลปะนบัตั้งแต่ Marcal Duchamp เร่ิมตน้ท างานศิลปะดว้ย

วตัถุส าเร็จรูป (Ready Made) และในปัจจุบนัส่ิงท่ี Kosuth ไดก้ล่าวไวก้ลายเป็นจริงครอบคลุมศิลปะ

ทุกประเภท ในปัจจุบนั “ความคิด” ไดก้ลายมาเป็นสาระท่ีส าคญัท่ีสุดกล่าวสรุปไดว้่าผลงานทุก

ประเภทจะดีมีคุณค่าหรือไม่ก็อยูท่ี่ “ความคิด” เท่านั้น3 

แลว้ “ความคิด” นั้นเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรในทศันะส่วนตวัของผมส่ิงท่ีเรียกวา่ “ความคิด”

นั้นเกิดข้ึนมาจากการผสมผสานระหว่างส่ิงพื้นฐานรอบๆตวัจากจุดท่ีเล็กท่ีสุด ไปสู่ส่วนท่ีใหญ่ข้ึน 

เกิดข้ึนจากบริบทของสภาพแวดล้อม สังคม ปรัชญา ศาสนา วฒันธรรม การเมือง ยุคสมยั ฯลฯ 

ก่อใหเ้กิดคติความเช่ือทางทศันคติและน าไปสู่กระบวนการสร้างสรรคใ์นเวลาต่อมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 รศ. อิทธิพล ตัง้โฉลก (2549). "กวา่จะมาเป็นจิตวิญญาณบรรพบท." จิตวิญญาณบรรพบท 
8-18. 
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อทิธิพลทางความคิดทีไ่ด้รับมาจากปรัชญาตะวนัออก 

 รากฐานของความเช่ือในศิลปะตะวนัออกนั้น อาจสืบไปถึงรากฐานทางปรัชญาความเช่ือซ่ึง

ได้กล่าวถึง “ความเป็นจริง” ในระดบัสัจธรรมท่ีอยู่ลึกเขา้ไป เหนือการมองเห็นเพียงรูปลกัษณ์

ภายนอกดว้ยตา ซ่ึงวชิาปรัชญานั้นแบ่งออกไดด้งัภาพ(ตวัอยา่ง) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ค าวา่ “ปรัชญา” นั้นนกัปราชญใ์นไทยและต่างประเทศไดใ้ห้ค  านิยามไวคื้อ สาเหตุของการมองและ

เนน้ไปถึงสาระส าคญันั้นคือ (แก่น) นั้นหมายถึงแก่นแทข้องสาระต่างๆในโลกนั้นไม่ไดส้ัมผสัหรือ

รับรู้ผา่นการมองเห็นแค่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ตอ้งใชค้วามเขา้ใจ ประสบการณ์ ในเชิงลึกกวา่ความ

เป็นกายภาพทัว่ๆไปอย่างมาก 4เพราะ ศิลปินบางคนมีมุมมองในเร่ืองราวสาระท่ีตวัเองสนใจใน

หลากหลายมิติมากๆ จึงท าให้การรับรู้ของผูช้มทัว่ๆไปมีความไม่เขา้ใจ หรือเขา้ไม่ถึงมิติของงาน

ศิลปะบางประเภท ซ่ึงในท่ีน้ีขอใชค้  าวา่ “ความเป็นนามธรรม” 

 

                                                           
4
 ทองหลอ่ วงษ์ธรรมา (2555). พืน้ฐานปรัชญาการศกึษา : ภมูิปัญญาของตะวนัออกและตะวนัตก = Fundamental of 

educational philosophy : Eastern and western intelligence / ทองหลอ่ วงษ์ธรรมา. กรุงเทพฯ :, โอเดียนสโตร์. 
  

ปรัชญาแบ่งออกได้ 3 

ประเภท 

อภปิรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา 

จกัรวาล

ภววิทยา 

ปรัชญาจิต 

ธรรมชาตขิอง

ก าเนิดของความรู้ 

ความสมเหตสุมผลของ

ความรู้ ขอบเขตของความรู้ 

ตรรกวิทยา 

จริยศาสตร์ 

สนุทรียศาสตร์

ร์ 

รูปภาพ 1 ภาพตวัอยา่งโครงสร้างของวชิาปรัชญาพ้ืนฐาน 
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ลกัษณะของปรัชญา 

ปรัชญานั้นมีลกัษณะวิพากษ์ วิจารณ์ ถกถียง ซ่ึงเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย ์เพราะ

มนุษย์นั้นต้องการความรู้และความจริง โดยมีวตัถุประสงค์อยู่ 2 ประการคือ เพื่อน าความรู้มา

แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ เรียกส่ิงนั้นวา่ “การแสวงหาโลกทศัน์” หมายถึงความเช่ืออนัเป็นระบบ

ในการด าเนินชีวิตของคนคนหน่ึง หรือสังคมหน่ึง ซ่ึงอาจมีหลายเร่ือง เช่น เร่ืองค่าของชีวิต 

อุดมการณ์ และศิลปะ ลักษะส าคญัประการหน่ึงของปรัชญาคือ การแสวงหาความจริงของโลก 

ธรรมชาติ ชีวิต หมายถึงปรัชญาจะช่วยท าให้ความเช่ือในเร่ืองต่างๆ สอดคล้องเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั ไม่ขดัแยง้กนั 

 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)ก็เป็นส่วนหน่ึงในสาขาปรัชญาดว้ยเช่นกนัถา้พูดถึงเร่ืองของ

ความงามและคา้หาเกณฑ์ตดัสินความงาม เน้ือหาส าคญัในสุนทรียศาสตร์นั้น เป็นเร่ืองการคน้หา

ความจริงเก่ียวกบัการมีอยูข่องความงาม ในประเด็นปัญหาท่ีวา่ “ความงามมีอยูจ่ริงหรือไม่” หรือวา่

ความงามไม่มีอยูจ่ริง เพราะสุนทรียศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนิยามของ

ความงามก็เปล่ียนไปในแต่ละยุคสมยัสุดทา้ยนิยามของความงามในความคิดของผมคือ “รสนิยม”

การรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจากความงามนั้น อาจเป็นแรงบลัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของใคร

หลายๆคน ผมขอยกตวัอยา่งศิลปินหญิงท่ีผสมผสาน ศาสตร์แห่งความงามไดอ้ยา่งลงตวัดว้ยการน า

วธีิคิดทางปรัชญา ความเรียบง่ายและความละเอียดอ่อนท่ีมาจากความเป็นธรรมชาติของผูห้ญิง 
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วธีิคิดทางปรัชญาแบบตะวนัออกน าไปสู่ผลงานศิลปะของโนริโคะ อมัเบะ(Noriko Ambe) 

โนะริโคะ อมัเบะ(Noriko Ambe)ศิลปินหญิงชาวญ่ีปุ่นท่ีในผลงานของเธอได้รับแรง

บนัดาลใจมาจาก สวนญ่ีปุ่นของวดัท่ีช่ือไซโฮจิตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองเกียวโต หรือท่ีรู้จกั

กนัในช่ือวดัโคะเคะเดระ (Kokedera) ซ่ึงมีความหมายตายตวัว่าวดัตะไคร่น ้ า เหตุท่ีมีช่ือแบบน้ีก็

เพราะสวนภายในวดัเตม็ไปดว้ยตะไคร่หรือหญา้มอสส์กวา่40ชนิด จากความช้ืนของสภาพแวดลอ้ม 

เช่น การเดินเขา้ไปในสวน สูดอากาศท่ีเตม็ไปดว้ยไอน ้ าและความช้ืนอนับริสุทธ์ิให้ความความรู้สึก

สุขใจ นอกจากน้ีความเงียบสงบของบริเวณยิ่งขบัเน้นสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาติมากข้ึน เม่ือ

สวนท่ีสร้างสรรค์โดยมนุษยผ์่านกาลเวลาและการสร้างสรรค์จากธรรมชาติ กลายเป็นพื้นท่ีแห่ง

สุนทรียภาพและการตระหนกัรู้ การสร้างสรรคข์องพืชขนาดเล็กอยา่งมอสส์นั้นไดส้ร้างบทสนทนา

ระหวา่งกนัจนกลายเป็นสุนทรียภาพอนังดงาม  

อมัเบะได้กล่าวถึงถึงสัจจะแห่งธรรมชาติอนัยิ่งใหญ่น้ีผ่านผลงานของเธอ ผ่านผลงาน

ประติมากรรมท่ีอาศยัแนวคิดการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและกาลเวลา ดว้ยวิธีการแบบช่างฝีมือ

(craft)ท่ีท าโดยมือมนุษยส์นทนากบัความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัสัจจะ

ดังกล่าวนั้นปรากฏ ผ่านกระบวนการตดักระดาษทีละแผ่นด้วยมือเป็นล าดับชั้น จากนั้นได้น า

ระนาบของกระดาษมาบรรจงซ้อนกันทีละชั้ น จนกลายเป็นปริมาตรและเกิดเป็นรูปทรง 

กระบวนการน้ีเองท่ีท าให้รู้สึกถึงเวลาและความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติท าให้สามารถเช่ือมโยง

ถึงแนวความคิดแบบนิกายเซนท่ีอยูใ่นวิถีชีวิตของคนญ่ีปุ่นและไดผ้่านการตีความมาน าเสนอเป็น

ผลงานศิลปะ อมัเบะไดน้ าเสนอความสมบูรณ์ของวิธีคิดและกระบวนการท างานไดอ้ยา่งครบถว้น 

ซ่ึงเห็นไดจ้ากขั้นตอนของเทคนิควิธีการท่ีแสดงออกผา่นความเป็นผูห้ญิงนั้นคือความละเอียดอ่อน 

ละเมียดละไมในการสร้างผลงานข้ึนจากเทคนิคซ่ึงนั้นก็เป็นธรรมชาติในรูปแบบหน่ึงเช่นกนั ผา่น

วธีิคิดผา่นกาลเวลาท่ีน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงจนเกิดเป็นผลงานศิลปะหน่ึงช้ิน นอกจากนั้นเธอได้

น าธรรมชาติมาน าเสนอออกมาในรูปแบบของประวติัศาสตร์และขยายความไปยงับริบทของสังคม

โลก 
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รูปภาพ 2 A Piece of Flat Globe Vol.4, Cut on Yupoขนาด 6 1/8x 8 5/ x 6 ½ น้ิวเขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560,เขา้ถึงจากhttp://dailyartmuse.com/?s=bracing 

 

รูปภาพ 3 ภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติจนไปเกิดเป็น
ผลงานศิลปะ 
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อทิธิพลทางความคิดผ่านสังคมในยุคสมัยใหม่ 

เม่ือพูดถึงอิทธิพลทางความคิดเป็นไปไม่ได้เลยท่ียุคสมยัและสภาวะแวดลอ้มนั้นจะไม่มี

บทบาทต่อความคิด เพราะในปัจจุบนันั้นความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เขา้มาแทนท่ีต่อ

บทบาททางสังคมอยา่งแพร่หลาย อิทธิพลของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัท่ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ

มนุษยเ์ราในยคุสมยัน้ีมากท่ีสุดคือเทคโนโลยกีารสร้าง “ภาพเสมือน” พดูง่ายๆคือมนัเขา้มาท าหนา้ท่ี

ปรับเปล่ียนการรับรู้ของเราผา่นการมองเห็นนั้นเอง ยกตวัอยา่งเช่น ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ข่าวสารตาม

โฆษณา ฯลฯ หน้าท่ีคลา้ยกบัการจ าลองพื้นท่ี สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีท าให้คนไดรั้บ

ประสบการณ์ผ่านส่ือเหล่าน้ี โดยผ่านจุดประสงค์ของผูท่ี้สร้างมนัข้ึนมาแล้วใช้การรับรู้ของคน

ทัว่ไปเพื่อบรรลุเป้าหมายของจุดประสงค์นั้นๆ เป็นวิธีการของโลกเสมือนท่ีน ามนุษยเ์ขา้ไปสู่การ

รับรู้ในการตีความหมายนั้ นก็คือ “สัญญะ”ภาพแทนของจุดประสงค์แล้วมันส่งผลต่อการ

ตีความหมายของมนุษยใ์นปัจจุบนัอยา่งไร อาจนิยามไดจ้าก ความสะดวกสบายท่ีมนุษยน์ั้นไดรั้บ

ประสบการณ์ผ่านส่ือและเทคโนโลยีจนท าให้มนุษย์ละทิ้งศักยภาพท่ีมีแต่เดิมไป หรืออาศัย

เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น เราสามารถส่งขอ้ความคุย

กันผ่านโทรศัพท์มือถือได้แต่เราก็ไม่สามารถแสดงความรู้สึกจริงๆผ่านข้อความนั้นได้ ซ่ึงใน

ทศันคติของผมนั้นมีความเห็นว่าหากเทคโนโลยีนั้นไดเ้ขา้มารองรับความตอ้งการของมนุษยเ์กิน

ความจ าเป็นอาจท าให้ความสัมพนัธ์ของความเป็นมนุษยไ์ด้หายไปหรืออาจถูกครอบง าด้วยชุด

ความรู้จากโฆษณาชวนเช่ือในแต่ละชุดขอ้มูลนั้นๆจนบิดเบือนความจริงบางอยา่งไป 

 

ทฤษฎมีายาคติกลไกทีน่ าไปสู่ความเข้าใจส่ือในสังคมยุคใหม่ 

 “ในยามท่ีเราพบเห็นส่ิงหน่ึงท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนมา หากเรามองเห็นมนัอยู่แค่ท่ี

ตรงหน้าเราหรือเห็นเพียงประโยชน์ใช้สอยจากของส่ิงนั้น ถือว่าเรายงัมองไม่เห็นนยัยะแฝง 

หรือความหมายท่ีแฝงอยู่ในของส่ิงนั้น มนุษยเ์รานั้นอาจจะคุน้เคยกบัความหมายแฝงของส่ิง

ต่างๆมานานแลว้ แต่บดัน้ีมนุษยก์ลบัตกเป็นเคร่ืองมือของการสร้างความหมายแฝงเหล่านั้น 

ขอเรียกคติท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาน้ีวา่ มายาคติ” 5 

                                                           
5
 . "โรลอ็งด์ บาร์ตส์(Roland Barthes) “มายาคติ”(Mythologies)และ“สญัศาสตร์วรรณกรรม”." Retrieved 17 2561, 

from http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2010/12/19/entry-1. 
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มายาคติ (myth) เป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมาจากสังคมและวฒันธรรมซ่ึงถูกกลบเกล่ือนให้รับรู้

เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ แลว้มีการถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจนท าให้เกิดเป็นความเช่ือท่ีคนส่วนมาก

ยอมรับและสอดคล้องกบัสภาพของสังคมนั้นๆ ยกตวัอย่างเช่น ในแวดวงของการท าโฆษณาใน

ปัจจุบนั ในบา้นเรามีการน าเอาแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการประกอบสร้างมายาคติมาใช้กนัอย่าง

แพร่หลาย โดยหวงัผลว่า เม่ือโฆษณาออกไปแลว้ จะสร้างผลกระทบให้เกิดข้ึนไดโ้ดยผลกระทบ

ท่ีว่านั้นก็คือการเกิดมายาคติข้ึนในจิตใจของผูบ้ริโภคนัน่เอง เพราะนกัส่ือสารการตลาดเช่ือว่าเม่ือ

เกิดมายาคติข้ึนในจิตใจผูบ้ริโภคในทางบวกแลว้ ส่ิงท่ีตามมาก็คือความนิยม การตดัสินใจซ้ือสินคา้

เหล่านั้นทา้ยสุดก็คือเกิดการยอมรับในตราสินคา้นัน่เอง ซ่ึงเราสามารถท าความเขา้ใจถึงเหตุผลการ

มีอยูข่องมนัได ้และเม่ือเราสามารถเขา้ใจโครงสร้างของมายาคติไดส้ าเร็จ ก็จะกลายเป็นเคร่ืองมือ

ชนิดหน่ึงท่ีช่วยให้เราไม่ถูกชกัจูงทางความเช่ือและการโดนปรับเปล่ียนทางทศันคติ ดงันั้นจะเห็น

ไดว้า่มายาคตินั้นไดแ้ฝงตวัอยูใ่นสังคมปัจจุบนั และมีหลากหลายรูปแบบ แต่ท่ีเห็นโครงสร้างของ

มายาคติไดช้ดัเจนท่ีสุดนั้นคือ ส่ือโฆษณา และ ส่ือภาพยนตร์6 

อ่านมายาคติผ่านภาพยนตร์ของ “หว่องกาไว” 

สุนทรียะแห่งงานสร้าง สุนทรียะแห่งภาพยนตร์ ผมขอใชค้  าวา่ “กล่ินอาย” (aura) เพราะผม

ก าลงัจะพูดถึงมายาคติท่ีแฝงตวัอยูใ่นโครงสร้างของภาพยนตร์ ผ่านตวัละคร บทบาท หรือแมก้ระ

ทั้ง บรรยากาศ มนัคือการดึงเอาความเป็นนามธรรม มาสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมผา่นภาพแทน แลว้

ยอ้นกลบัไปสู่ความเป็นนามธรรมอีกคร้ังในรูปของความรู้สึกผา่นผูช้ม และมีความคลา้ยคลึงอยา่ง

มากกบังานประเภทจิตรกรรม เพราะตวักลางในการถ่ายทอดออกไปเป็นรูปแบบของภาษา ต่างกนั

เพียงวธีิการในการบอกเล่าผา่นภาพเคล่ือนไหว กบั ภาพน่ิง 

 เล่าเร่ืองผ่านภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกบัแรงบนัดาลใจของ “ความเหงา” ความเดียวดายอย่างโร

แมนติกเล่ามายาคติผา่นภาพยนตร์ในโลกของผูก้  ากบัท่ีช่ือ “หวอ่งกาไว” พูดถึงความเหงาผมเช่ือวา่

ทุกคนก็ตอ้งมีบางคร้ังท่ีเคยรู้สึกแบบนั้น เป็นประสบการณ์ท่ีไม่วา่ใครต่อใครก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้่า

เคยเกิดข้ึนกบัตวัเอง หว่องกาไวเป็นผูก้  ากบัท่ีสามารถดึง สีสันบรรยากาศกล่ินไอของความเหงา

                                                                                                                                                                      
  
6
 โรลอ็งด์ บาร์ตส์ (2558). มายาคติ = Mythologies / ของ Roland Barthes ; แปลจากภาษาฝร่ังเศส โดย วรรณพิมล 
องัคศิริสรรพ. กรุงเทพฯ :, คบไฟ. 
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ออกมาไดอ้ยา่งเต็มเป่ียม เรามาท าความรู้จกักบัผูช้ายท่ีช่ือว่า หวอ่งกาไวกนัหรืออีกช่ือหน่ึงท่ีถูกตั้ง

ฉายาวา่ผูช้ายขายความเหงา  

หวอ่งกาไว หรือ หวาง เจียเหวย่เกิดในนครเซียงไฮ ้เขายา้ยตามพ่อและแม่มาอยูฮ่่องกงเม่ือ

อายไุด ้5 ขวบ เขาเร่ิมงานในวงการบนัเทิงในฐานะคนเขียนบทและไดก้ลายมาเป็นผูก้  ากบัการแสดง

ในปี 1989 แลว้จากนั้นไม่นานเขาก็ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูท่ี้มีพรสวรรค์พิเศษ ภาพยนตร์เร่ือง

แรกของเขานั้นคือเร่ือง As Tears Go By ได้รับการฉายในอาทิตยข์องภาพยนตร์ท่ีได้รับการ

วิพากษว์ิจารณ์ ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 1989 และภาพยนตร์เร่ืองต่อมาของเขาก็คือ

เร่ือง Days of Being Wild ซ่ึงถ่ายท าในช่วงปี ค.ศ. 1960 ภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดช้นะรางวลัฮ่องกง ฟิลม ์

อวอร์ดถึงห้ารางวลัด้วยกนั ซ่ึงรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผูก้  ากบัการแสดงยอดเยี่ยมอีกดว้ย

หลงัจากนั้นเขาไดใ้ชเ้วลาอีกสองปีท างานหนงัเร่ืองต่อไปของเขาคือเร่ือง Ashes of Time ซ่ึงถ่ายท า

ในมณฑลอนัห่างไกลในประเทศจีน ในภาพยนตร์เร่ืองน้ี หว่อง ประสบความส าเร็จในการท า

ภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้แบบดราม่า ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเปิดตวัในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิซปี 

1994 และ ก็ได ้ก ากบัการแสดงภาพยนตร์เร่ือง Chungking Express ซ่ึงต่อมาไดรั้บความนิยมใน

หลายประเทศ ภาพยนตร์เร่ืองน้ียงัเป็นเร่ืองแรกของเขาท่ีมีการจดัจ าหน่ายไปทัว่โลก จากนั้นเขาได้

สร้างเร่ือง Fallen Angels ภาพยนตร์ท่ีตวัเขาเรียกว่าเป็นการทดลอง  ซ่ึงไดเ้ปิดตวัในงานเทศกาล

ภาพยนตร์ท่ีกรุงโตรอนโตปี้ 1995 ภาพยนตร์เร่ืองต่อมาคือเร่ือง Happy Together ซ่ึงไดเ้ปิดตวัใน

งานเทศกาลภาพยนตร์เมือง คานส์ในปี 1997และเขาไดรั้บรางวลัผูก้  ากบัการแสดงยอดเยีย่มจากเร่ือง

น้ี ในปี 2000 ภาพยนตร์ของเขาเร่ือง In The Mood for Love ก็ไดเ้ปิดตวัเพื่อเขา้ประกวดในงาน

เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ซ่ึงเป็นงานท่ีเขาไดรั้บรางวลัหลายต่อหลายรางวลั  

ในส่วนท่ีหยิบยกข้ึนมาผมก าลงัจะพูดความเป็นมายาคติท่ีแฝงอยู่ในรูปแบบของส่ือ ผ่าน

บทบาทในภาพยนตร์โดยหยิบ ความรู้สึกของความเหงา ผ่านมุมมองของการสร้างสรรค์ภายใน

เน้ือหาของภาพยนตร์จะเก่ียวกบัผูค้นความแปลกแยก เร่ืองราวความสับสน เปล่ียวเหงา ภาวะทาง

จิตใจความผิดหวงัความรู้สึกท่ีมนุษยทุ์กคนมีและใกลต้วัมากท่ีสุด เทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างอารมณ์

ความรู้สึกในภาพยนตร์ของ “หวอ่งกาไว”ค าพดูส่วนใหญ่ในภาพยนตร์มนัคลา้ยบทกวี มากกวา่ท่ีจะ

เป็นการพูดในแบบปรกติซ่ึงบางฉากในภาพยนตร์นั้ นจะถูกแทรกด้วยบทกวี ยกตัวอย่างใน

ภาพยนตร์เร่ือง Chunking Express(1994) มีบทกวีท่ีสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกของความเหงาได้



  15 

อย่างชัดเจนเช่นบทของภาพยนตร์ท่ีว่า “ผมคิดว่าทุกอย่างมีวนัหมดอายุ ไม่เวน้แต่ความรัก แต่

ส าหรับความทรงจ า ผมไม่อยากให้มนัมีวนันั้น หากความทรงจ าท่ีผมมีต่อเธอตอ้งมีหมดอายุ ก็

ขอให้เป็นหม่ืนปี” หรือในภาพยนตร์เร่ือง Happy Together มีบทภาพยนตร์ท่ีว่า “หากคนเราไม่

ไขวค่วา้ก็ไม่เจบ็ปวด การเริมตน้ใหม่หมายถึงการมุ่งหนา้ไปสู่การแยกกนัอีกคร้ัง หูส าคญักวา่ตา  

เพราะคุณแกลง้ท าเป็นไม่เห็นความเศร้าได ้แต่คุณโกหกเสียงจากหวัใจไม่ได”้บทกวีท่ียกตวัอยา่งมา

ขา้งตน้ยงัมีอยูใ่นภาพยนตร์ของเขาทุกเร่ืองแสดงให้เห็นห่วงเวลาของทั้งความโรแมนติกและความ

เหงาไปพร้อมๆกนัเป็นการดึงความรู้สึกของคนดูไปสู่โลกความเหงาของเขานั้นเองความเรียบง่าย

และมีเสน่ห์เป็นเทคนิคท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูก้  ากบัคนน้ีมีลกัษณะเป็นการทดลองภาพและสีใน

ภาพยนตร์ เพื่อให้ความสดของบรรยากาศสีและบรรยากาศในทางสุนทรียศาสตร์จะหลีกหนีไม่ได้

เลยวา่สีและบรรยากาศนั้นมีส่วนในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกภาพยนตร์ส่วนใหญ่ของเขาขบัเน้น

ด้วยสีท่ีดูฉูดฉาดรุ่นแรงในเป็นเอกลกัษณ์ แสดงภาพตวัอย่างในการใช้สีและบรรยากาศภายใน

ภาพยนตร์ในแต่ละเร่ืองขบัเนน้ใหเ้ห็นถึงตวัละครด าเนินไปและการตดัสลบัภาพไปมาให้ดูสับสนดู

แลว้ไม่สวยงามซ่ึงนั้นอาจจะเป็นจุดประสงคข์องผูก้  ากบัคนน้ีเพราะ “บางคร้ังความไม่สมบูรณ์นั้น

อาจเป็นคุณค่าของความงามอยา่งแทจ้ริงในความเป็นธรรมชาติ”ส่ิงท่ีด ารงอยูใ่นความเป็นภาพยนตร์

ของหว่องกาไวคือเขาเจตนาให้คนดูพยายามตั้งค  าถามและตีความไปกบัส่ิงท่ีเขาก าลังน าเสนอ 

บรรยากาศของหนงัท่ีถูกน ามาใช ้ในการส่ือความหมาย ความกดดนับีบคั้น หดหู่เปล่ียวเหงา แสงสี

ฉูดฉาดสดใส ความสับสนท่ีเกิดจากผูค้นมากมายท่ีไม่รู้จกัจนสุดทา้ยก็ตอ้งมาใชเ้วลากบัตวัเองเป็น

ตน้ ส่ิงท่ีเขาสร้างให้เราสัมผสัอยา่งลึกซ้ึงในความรู้สึก เขาไดอ้ธิบายไวว้า่เพราะโลกของความรู้สึก

มนัอธิบายไดย้ากกวา่โลกของเหตุผล ทั้งทีความรู้สึกมนัมาก่อนเหตุผลเสมอ 

ภาพยกตวัอยา่งฉากต่างๆในภาพยนตร์ของหวอ่งกาไว7 
           

 

 

 
                                                           
7
 merveillesxx (06 กมุภาพนัธ์ 2548). "Wong Kar Wai’s Anthology – แด.่..โลกของหวอ่งกาไว." Retrieved 18, 

2561, from https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=merveillesxx&month=02-
2005&date=06&group=1&gblog=4. 
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รูปภาพ 5 ภาพของ หลินชิงเสีย ในบทบาทของสาวท่ีช่ือวา่ วยัหวงัเฟย ก าลงันัง่ส่องกระจกผา่นทางเล่ือนกลางแจง้

ท่ียาวท่ีสุดในโลกของฮ่องกงจากภาพยนตร์เร่ือง Chungking Express, 

เขา้ถึงเม่ือ 1 มกราคม 2561 เขา้ถึงจาก http://www.wurkon.com/full/researchs/wongkarwai/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 4 ภาพของตวัละครท่ีช่ือ โซลไหล่เจิน สวมก่ีเพา้หรูเลิศสีสนัสดใสในภาพยนตร์เร่ือง 

In the mood for love, 2000 เขา้ถึงเม่ือ 1 มกราคม 2561 เขา้ถึงจาก 

http://www.wurkon.com/full/researchs/wongkarwai/ 

 

     รูปภาพ 6 ภาพของ เหลียงเฉาเหวย่ ก าลงันั้งสูบบุหร่ีและบรรยากาศของภาพท่ีดูเงียบเหงา เปล่า
เปล่ียว จากภาพยนตร์เร่ือง 2046 (2004)เขา้ถึงเม่ือ 1 มกราคม 2561 เขา้ถึงจาก 

http://www.wurkon.com/full/researchs/wongkarwai/ 
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ผมขออธิบายโครงสร้างของมายาคติท่ีแฝงอยู่ในอิทธิพลของภาพและภาพยนตร์โดยจะอธิบาย

ตวัอยา่งง่ายๆ  

มีนกัปรัชญาคนหน่ึงช่ือวา่ ชีลส์ เดอเลิซ (Gilles Deleuze) ไดก้ล่าวศกัยภาพในการรับรู้ของ

มนุษยท่ี์มีต่อภาพว่า เป็นการรับรู้ในลกัษณะของเหตุการณ์ (event) เช่นถา้กลอ้งถ่ายภาพยนตร์จบั

ภาพไปท่ีมีดแลว้ตาเราเช่ือมต่อภาพท่ีเห็น เกิดผลต่อเราในเร่ืองของความคมของมีดหรืออ านาจของ

มีดในการตดั เฉือน หั่น แทง ฯลฯ การเห็นมีดจึงเป็นการเห็นถึงศกัยภาพของมีดนั้นคือ เราเห็น

เหตุการณ์ไม่ใช่เห็นวตัถุหรือภาพลกัษณ์ท่ีเรียกว่า “มีด” นั้นคือเป็นเร่ืองของพลงัของภาพลกัษณ์ 

(the power of image)8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร (2555). การเมืองของความปรารถนา = The Politics of Desire / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 
กรุงเทพฯ :, บ้านพิทกัษ์อกัษร. 
  

ผู้ก ากบั 

การน าเสนอ 

-ผา่นตวัละคร 

-ผา่นบทบาทท่ี

ไดรั้บ 

-ผา่นวธีิคิด 

-ผา่นการตดัต่อ 

-ผา่นเทคนิคใน

ภาพสมบูรณ์ท่ีเกิดข้ึน

ภายใตจุ้ดประสงคข์องผู ้

ส่วนท่ีไม่ได้

น าเสนอผา่น

ภาพเป็นส่วนท่ี

ตอ้งใช้

ประสบการณ์

รูปภาพ 7 โครงสร้างการเกิดข้ึนของมายาคติในภาพยนตร์ 
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อทิธิพลทางความคิด ยุคสมัย + ปรัชญา + วธีิน าเสนอด้วยกลไกทางมายาคติ น าไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงาน ศิลปะแบบ “นามธรรม” 

 ส่ิงท่ีผมน าเสนอไปผมไดพู้ดถึงกลุ่มกอ้นของนามธรรมท่ีแฝงเอาไวผ้า่นทางส่ือในรูปแบบ
ต่างๆผา่นรากฐานวธีิคิด ทางปรัชญา สภาพแวดลอ้ม ยคุสมยั หรือทฤษฎีท่ีช้ีให้เห็นวา่นามธรรมเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีอยู่รอบๆตวั ไม่สามารถมองเห็นหรือจบัตอ้งได้แต่สัมผสัได้ผ่านอารมณ์ความรู้สึก มี
ตวัตน และสามารถสร้างผา่นทางส่ือต่างๆไดท้ั้งในภาพยนตร์ หรือแมก้ระทั้งในงาน “จิตรกรรมท่ีใช้
รูปแบบของนามธรรม” เป็นตวักลางในการส่ือภาษา 
 ผมขอใชค้  าวา่ “ภาษานามธรรม” เหตุผลท่ีใชน้ามธรรมเป็นตวัส่ือความหมายในงานศิลปะ
ก็เพราะวา่ “มนัไดผ้ลส าหรับผม” ตอ้งยอ้นกลบัไปสู่กลไกทางทางวธีิคิดทั้งหมดของผมลว้นเกิดจาก
ความเป็นนามธรรมทั้งส้ิน เพราะภาษาของนามธรรมนั้นเราจ าเป็นต้องอ่านและท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัมนั และนั้นเป็นจุดประสงค์อย่างหน่ึงของวิธีคิดเพื่อต้องการให้ผูช้มเขา้สู่กระบวนการ
ทางการตีความหมาย และส่ือในรูปแบบจิตรกรรมก็ยงัสามารถทบัซ้อนขั้นตอนของจุดประสงค์ท่ี
ตอ้งการจะเปิดเผยและไม่ตอ้งการท่ีจะเปิดเผยไดอี้กดว้ยเพราะผูช้มนั้นจะไม่ไดเ้ห็นขั้นตอนในการ
สร้างผลงานนั้นเอง ในทศันคติของผมกระบวนการน้ีเป็นขั้นตอนของการสร้าง “มายาคติ” เพราะถา้
จุดประสงค์ในการสร้างงานหน่ึงช้ินข้ึนมาเพียงเพื่อตอ้งการใช้ดึงดูดผูช้มให้เขา้มาอยู่ในโลกของ 
“มายาคติ” ท่ีผมไดส้ร้างข้ึนมามนัอาจเป็นการบรรลุเป้าหมายในการสร้างผลงานของผมแลว้นั้นเอง 
 เทคนิคทีใ่ช้ในการดึงดูดผู้ชมในงานจิตรกรรมนามธรรม (การเข้ารหัสขั้นตอนการท างานที่
ไม่ปรากฏบนงาน) 
 ค าว่า “รหัส หมายถึงความหมายท่ีแฝงอยู่โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรู้ตวั” ณ ขณะท่ีจิตใจอยู่กับ
เร่ืองราวจนยากวา่ก าลงัใชก้ระบวนการใดบา้งในการเขา้ใจถึงเร่ืองเหล่านั้น การท่ีจะเขา้ใจแบบแผน
ดงักล่าวนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชป้ระสบการณ์ ความเคยชินสั่งสม ผนวกกบัส่ิงท่ีเคยไดย้ิน ไดฟั้ง และ
ไดรั้บรู้มา 

เม่ือเราพูดถึงหรือนึกถึงภาพเขียนหรืองานศิลปะแนว นามธรรม นั้นส่วนใหญ่เรามกัจะ
หมายกนัถึงภาพเขียนหรือศิลปะท่ีปราศจากรูปร่างเน้ือหา ไม่มีอะไรท่ีเลียนแบบหรือเหมือนกบัโลก
ภายนอกจริงๆ จะมีแต่เส้นสี หรือรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆ ปะปนคละกนัจนดูไม่ออกวา่เป็นรูปอะไร
กนัแน่ ค านิยามของศิลปะแบบ นามธรรม เป็นศิลปะไร้รูปทรงนอกจากน้ียงัเป็นศิลปะท่ีไร้การ
เลียนแบบของส่ิงต่างๆท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ถึงแมว้่าจริงๆแลว้ ศิลปินบางท่านก็ไดเ้คา้ความคิดของ
ศิลปะสไตลน้ี์มาจากความจริงในธรรมชาตินัน่เอง เพียงแต่มาดดัแปลงและน าเสนอในรูปแบบใหม่
เท่านั้น ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ศิลปินสามารถมองถึงโลก ธรรมชาติและส่ิงต่างๆ รอบตวั ไดผ้ิด
แผกแตกต่างจากท่ีคนธรรมดาๆ มองดูกนั เวลาท่ีคนธรรมดามองดูส่ิงต่างๆ นั้น พวกเขาจะมองใน
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แง่การปฏิบติั นัน่ก็คือมองให้รู้ว่าส่ิงนั้นเป็นอะไร มีประโยชน์อะไรใชท้  าอะไรไดบ้า้ง ตรงกนัขา้ม
กบัศิลปินเพราะนอกจากท่ีเขาสามารถดูส่ิงต่างๆ ในแง่การปฏิบติัไดเ้หมือนคนอ่ืนๆแลว้ ศิลปินยงัมี
ความสามารถพิเศษในการท่ีจะมองส่ิงต่างๆรอบตวัในฐานะท่ีส่ิงๆนั้นมีความหมาย มีความน่าสนใจ
ในตวัของมนัเอง โดยไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ บางทีศิลปินไม่ค  านึงดว้ยซ ้ าวา่ส่ิงๆนั้นเป็นอะไรกนั
แน่เพราะเม่ือศิลปินมองดูส่ิงต่างๆรอบตวันั้น เขาจะมองลึกลงไปถึงรูปแบบบริสุทธ์ิของส่ิงเหล่านั้น 
ซ่ึงรูปแบบบริสุทธ์ิน่ีเองท่ีเป็นแรงสร้างสรรคใ์หศิ้ลปะนั้นสร้างงานศิลปะข้ึนมา  

ในงานศิลปะนั้น เส้นต่างๆ และสีต่าง จะสอดคลอ้งกลมกลืนกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดความคิด
ในแง่ของความละเอียดอ่อนข้ึนมา ซ่ึงความความประสานสอดคลอ้งกนัอยา่งกลมกลืน การรวมกนั
ของเส้นสีต่างๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงผมเรียกว่ารูปแบบแห่งนัยยะ (significant form)คือ
ความคิดทางปรัชญา เบ้ืองหลงัโลกท่ีปรากฏนอกเหนือจาก การรับรู้ทาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ยงัมี
โลกแห่งความจริงแทท่ี้ปรากฏอยู่ แต่คนทัว่ไปอาจจะยงัไม่รู้สึกถึงการมีตวัตนอยู่ของโลกแห่งน้ี 
เพราะ ความรู้ความเขา้ใจในความเป็นจริงของวตัถุนั้นมนุษยโ์ดยทัว่ไปถูกจ ากดัอยู่เพียงระดบัการ
มองเห็นและการสัมผสัผิว แต่เม่ือความเจริญของเทคโนโลยีสามารถพิสูจน์ให้เรารู้วา่ ส่ิงท่ีเราเห็น 
เรารู้จกั และเช่ืออยูเ่ดิมนบัเป็นมายาภาพหาใช่ความเป็นจริงไม่ นั้นจึงเป็นผลไปสู่ความหมายของค า
วา่ “รหสัในงานจิตรกรรม”  

เทคนิคทีใ่ช้ดึงดูดผู้ชมในด้านการรับรู้กบัลทัธิศิลปะศิลปะลวงตา(Op Art)  

ศิลปะลวงตา หรือ “Op Art” เป็นศิลปะท่ีมีวิธีการท่ีค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้

ทางสายตาผ่านกระบวนการทางเทคนิคเพื่อให้เกิดเป็นภาพลวงตา ส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีรูปทรง

เรขาคณิต ท่ีมีขอบและเส้นรอบนอกท่ีคมชดั และขนาดของรูปทรงท่ีมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากนัท า

ให้ตาของเราเห็นว่ามนัเคล่ือนไหววูบวาบ โดยเฉพาะเม่ือเราจอ้งมองมนัน่ิงๆสักพกัแล้วเปล่ียน

มุมมองทางสายตาให้เคล่ือนไปจากเดิมเล็กน้อย รูปทรงและเส้นท่ีศิลปินวางไวอ้ย่างเหมาะเจาะจะ

ท าปฏิกิริยากบัการมอง ท าให้เห็นว่ามนัเคล่ือนไหววูบวาบนิดๆ หรือในบางกรณีรูปทรงท่ีจิตรกร

สร้างข้ึนจะดูนูนสูงข้ึน เวา้ต ่าลงหรือปูดออกอยา่งสมจริง ทั้งๆ ท่ีมนัเป็นภาพแบนๆเท่านั้น ลกัษณะ

เด่นอีกสองประการก็คือ ภาพเเหล่าน้ีมกัจะดูเป็นระเบียบราวกบัถูกผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรไม่ใช่งาน

ฝีมือมนุษย ์แสดงถึงความสมยัใหม่และชวนท าให้นึกไปถึงอะไรท่ีเป็นอุตสาหกรรม จุดส าคญัท่ีสุด

ของภาพแบบน้ีคือ เป็นภาพท่ีมีผลต่อการมองท่ีท าให้เกิดการลวงตา เป็นส่ือท่ีใช้กระตุน้ประสาท

การรับรู้ต่างๆของมนุษย ์เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งการเห็น การคิด และความรู้สึก 
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รูปภาพ 8 Movement in the squares,by Bridget Riley 

เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561, เขา้ถึงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Op_art 

 

เทคนิคดงักล่าวชวนใหผ้มนึกถึงทกัษะเชิงช่างอยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนันั้นคือเทคนิคการ
สานซ่ึงเป็นภูมิปัญญาแบบทอ้งถ่ินท่ีผมใชเ้ทคนิคน้ีเป็นขั้นตอนส่วนหน่ึงในงานศิลปะดว้ยเช่นกนั 
ขอยกภาพตวัอยา่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 9 ภาพแสดงเทคนิคการสานเป็นเทคนิคเชิงช่างมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัลทัธิศิลปะลวงตา ( Op Art) เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2561, เขา้ถึงจาก 

http://kluangun.blogspot.com



 

 

บทที ่3 

วธีิการด าเนินการสร้างสรรค์ 

 

การประมวลความคิดจากข้อมูลเพือ่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 ในการศึกษาค้นควา้เพื่อการสร้างสรรค์ ได้มีจุดเร่ิมต้นมาจากทัศนคติเก่ียวกับ “โลก
เสมือน”หรือ พฤติกรรมของมนุษยท่ี์ได้แสดงการเช่ือมต่อกบับางส่ิงท่ีไม่มีอยู่จริงเป็นพื้นท่ีท่ีถูก
สร้างข้ึนจากความเช่ือ หรือทางความคิด เป็นตวับ่งช้ีผลการรับรู้ทางประสาทสัมผสัดว้ยสายตา  ผา่น
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ2มิติ ท่ีมีจุดเช่ือมกนัระหว่าง โลกเสมือนและมายาคติด้วย
ผลงานจิตรกรรมนามธรรมโดยใชอิ้ทธิพลของลทัธิทางศิลปะOp Art (ศิลปะลวงตา)มาเป็นเทคนิค
ในการผสานเขา้ดว้ยกนัเพราะ Op Art เป็นศิลปะท่ีมีวิธีการเขียนท่ีค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การลวงตา ท่ีเล่นกบัความเขา้ใจทางการมองเห็นซ่ึงวิธีการน้ี ตรงกบัแนวความคิดท่ีจะสะทอ้นให้
ผูค้นเห็นถึงทศันคติท่ีมีต่อการรับรู้และใชใ้นการดึงดูดผูช้ม 
 ภาษาทางทศัน์ศิลป์ท่ีผา่นการมองเห็นการการส่ือความหมาย คือค่าของความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างกฎเกณฑ์ทางการมองเห็น การรับรู้ท าหน้าท่ีเป็นตวัแปลความ หรือส่ือขอ้มูลจาก
การเห็นให้เป็นความหมายท่ีเขา้ใจได ้ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัศกัยภาพในการรับรู้ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของประสบการณ์ทางการมองเห็นดว้ย   
 

ขั้นตอน วธีิการสร้างสรรค์ 

1. การหาข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากภายในอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาสร้างภาพร่าง ภาพท่ี
น ามาใชส่้วนใหญ่เกิดจากภาพท่ีผา่นกระบวนการตดัต่อดว้ยโปรแกรม Photoshop เพื่อเป็นการตดั
ทอน ลดทอนความเป็นจริงของภาพให้น้อยลง และแสดงทศันะของความเป็น นามธรรมมากข้ึน
โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่ือความหมายดว้ยภาพนามธรรมท่ีแสดงสภาวะการเช่ือมต่อของมนุษยก์บั
โลกเสมือนจริง 
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2.  การสร้างภาพร่าง ภาพร่างเป็นส่วนส าคญั เป็นการแสดงออกทางจินตนาการ จาก
ความคิดและจิตใตส้ านึกภายใน เม่ือไดข้อ้มูลแลว้จึงน ามารวบรวมเพื่อจะได้วิเคราะห์แนวทางท่ี
จะแสดงออกไดอ้ยา่งตรงจุดและสังเคราะห์ออกมาโดยการก าหนดรูปทรง และโครงสร้างของภาพรวม
ทั้งเป็นการควบคุมการแสดงออก ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั จงัหวะการทบัซอ้นท่ีมีความต่อเน่ือง  

3. การสร้างสรรค์ผลงาน น าภาพตน้แบบท่ีสมบูรณ์โดนผา่นโปรแกรม Photoshop มา
ขยายลงบนเฟรมผา้ใบ และท าการลงสีอะคริลิคเพื่อให้เกิดการผสมผสานกนั และน าภาพท่ีคลา้ยคลึง
กนัอีกหน่ึงภาพมาตดั และสารสลบัตามแบบแผน (Pattern)ตามตน้แบบท่ีเป็นOp Art เพื่อท าให้ภาพเกิด
มิติ และการลวงตาตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละในขณะท่ีสร้างสรรคผ์ลงานจริงจะใชโ้ครงสร้างโดยรวม
จากภาพ และอาจมีการปรับเปล่ียนและแกไ้ของค์ประกอบเพิ่มเติม ในผลงานด้านรูปแบบตาม
ความจ าเป็น เพื่อผลทางการแสดงออก 
 

ขั้นตอนการท างาน  

 ในการสร้างการสร้างสรรค์ของขา้พเจา้  จะตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการเป็นส าคญั เพื่อ
สร้างรายละเอียด พื้นผิวและความเคล่ือนไหวของภาพ เพื่อให้ผลงานท่ีส าเร็จแลว้ออกมาให้เกิดผล
ทางการมองเห็น 

1. การเตรียมเฟรม น าภาพร่างท่ีเป็นภาพตน้แบบมาขยายขนาดด้วยวิธีการปร้ินแล้ว
น ามาขึงลงบนเฟรมไมก้ระดาน  

2. การลงสี ในขั้นแรกจะลงสีตามสัดส่วนท่ีวางแผนไวท้ั่วภาพเพื่อให้เกิดพื้นผิวท่ี
แตกต่างกนัระหว่างภาพท่ีท าการปร้ินกบัพื้นผิวของสีอะคริลิค (ภาพท่ีน ามาปฏิบติังานมีดว้ยกนั2
ภาพซ่ึงขั้นตอนของทั้ง2ภาพเหมือนกนัจากการอธิบายขา้งตน้) 

3. ท าการตดัภาพตามแบบแผนท่ีวางไวด้ว้ยภาพตน้แบบท่ีเป็น Op Art ซ่ึงถูกแบ่งเป็น2
ส่วนส่วนท่ี1ภาพท่ีถูกขึงกบัเฟรมจะถูกตดัเป็นแนวตั้ง และภาพท่ี2จะถูกตดัเป็นแนวนอนเพื่อไปสู่
ขั้นตอนต่อไปในการผสมผสานกนัระหวา่งภาพ2ภาพเขา้ดว้ยกนั 

4. แล้วขั้นตอนสุดท้ายน าภาพทั้ ง2ภาพที่ผ่านกระบวนการข้างต้นน ามาถ ักสาน
รวมกันเพื่อนให้เกิดภาพเพียงภาพเดียวซ่ึงขนาดของภาพที่ถูกต ัดออกจะข้ึนอยู่ก ับขนาด
ของภาพต้นแบบท่ีเป็น Op Art พอท าการสานภาพ2ภาพรวมไวด้ว้ยกนัก็เป็นอนัเสร็จขั้นตอนการ
ท างาน 
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อธิบายข้ันตอนการท างานเป็นรูปภาพ 

 

 
 

รูปภาพ 10 ภาพขั้นตอนการท างาน step ท่ี 1 ภาพพ้ืนหลงั 

 

 
 

รูปภาพ 11 ภาพขั้นตอนการท างาน step ท่ี 2 
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รูปภาพ 12  ภาพขั้นตอนการท างาน step ท่ี 3 
 

 
 

รูปภาพ 13 ภาพขั้นตอนการท างาน step ท่ี 4  
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รูปภาพ 14 แสดงขั้นตอนตวัอยา่งการท างานทั้งหมด 

 

 
 

รูปภาพ 15 ตวัอยา่งภาพท่ีเสร็จสมบูรณ์ 



  26 

อธิบายรายละเอยีดและทัศนธาตุในผลงาน 

 ในผลงานจิตรกรรมแต่ละช้ินผมสนใจเร่ืองของรายละเอียดมากกว่าภาพรวมตอนงาน
เสร็จซ่ึงส่ิงท่ีผมสนใจเป็นศิลปะรูปแบบของ “นามธรรม” มนัจึงไม่มีเร่ืองของภาพเขา้มาเก่ียวขอ้ง
แต่เป็นเน้ือหาสาระท่ีเกิดข้ึนจากขั้นตอนการท างาน พื้นผิว รายละเอียดเล็กๆท่ีมารวมกนัจนเกิดเป็น
ภาพขนาดใหญ่ผมเรียกส่ิงนั้นวา่ “ช้ินส่วน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปภาพ 16 แสดงรายละเอียดของเทคนิคในผลงานแต่ละช้ิน 

รูปภาพ 17 แสดงรายละเอียดของเทคนิคในผลงานแต่ละช้ิน 
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รูปภาพ 18 แสดงรายละเอียดของเทคนิคในผลงานแต่ละช้ิน 
 

 

รูปภาพ 19 แสดงรายละเอียดของเทคนิคในผลงานแต่ละช้ิน 
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รูปภาพ 20 แสดงรายละเอียดของเทคนิคในผลงานแต่ละช้ิน 
 

 
 

รูปภาพ 21 แสดงรายละเอียดของเทคนิคในผลงานแต่ละช้ิน 
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รูปภาพ 22 แสดงรายระเอียดของเทคนิคในผลงานแต่ละช้ิน 

 
การสร้างผลงานจิตรกรรมในชุดน้ีจะเน้นไปท่ีการก่อตวัข้ึน ของรายละเอียดแล้วค่อยก่อตวัเป็น
รูปทรง พื้นผิวเป็นรูปร่างท่ีแจ่มชดัไปทีละขั้นและสัมพนัธ์ไปพร้อมกนั ส าหรับการท างานในแบบ
นามธรรมนั้นเกิดจาก กระบวนการคิดทางปรัชญาความเช่ือท่ีตรงขา้มกนักบั ความงาม เพราะมุ่งเนน้
ไปท่ีสาระอนัเป็นแก่นท่ีตอ้งพึ่งพาการตีความจากคนดูร่วมไปดว้ย ทศันธาตุทางศิลปะท่ีส าคญัและ
ใชใ้นงานเป็นส่วนใหญ่ ไกแ้ก่ 
 พืน้ผวิ (Texture) แบ่งไดเ้ป็น2ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี1ในงานของผมพื้นผิวนั้นหมายถึงส่ิงท่ี
เพิ่มข้ึนมาจากระนาบ2มิติท่ีแบนเรียบต่างจากงานจิตรกรรม2มิติทัว่ไปท่ีมนัไม่ใช่เพียงแค่บนผา้ใบ
แคนวาส(Canvas) แต่มนัเป็นการผสมระหวา่ง พื้นผวิ2ชนิดท่ีมีคุณสมบติัต่างกนั นั้นคือผา้ท่ีมีพื้นผิว
เรียบเงา กบัผา้ในท่ีเป็นผา้ท่ีใชใ้นงาน เพน้ท(์Paint) ปรกติก็คือแคนวาส(Canvas)ส่ิงท่ีผมตอ้งการคือ 
“ความต่างเพียงเล็กน้อย”9 นั้ นเป็นส่วนของจุดประสงค์เพื่อให้คนดูนั้นตีความลึกเข้าไปสู่
รายละเอียดผ่านระนาบทั้ง2แบบส่วนท่ี2เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างพื้นผิวคือจิตรกรรมผสมดว้ยการ 
สาน คือการน าภาพนึงมาตดัแลว้เอาอีกภาพ สาน ทบัลงไปมนัเป็นเทคนิคท่ีไปเช่ือมโยงกบัวิธีคิด 
และความเป็นนามธรรมก็คือพื้นผิวด้านบน มนัเป็นส่วนท่ีตอ้งการให้เห็นและจบัตอ้งไดม้นัเป็น
ส่วนท่ีแสดงภาษาทางกายภาพออกมานั้นเอง ส่วนท่ีมองไม่เห็นคือส่วนท่ีถูก เทคนิคท าให้หายไปแต่
มนัไม่ได้หายไปจริงๆมนัแค่ถูกทบัซ้อนกนัอยู่มนัเป็นจุดประสงค์ท่ีก าลงับอกว่าถ้ามนุษยน์ั้นจะ
สัมผสักบันามธรรมไดม้นัเป็นอะไรท่ีมากกวา่แค่ตาเห็นนั้นเอง 
                                                           
9
 อธิบาย “ความตา่งเพียงเลก็น้อย” ก็คือจดุประสงค์ในการสร้างผลงานท่ีไมไ่ด้ปรากฏขึน้อย่างเดน่ชดัในฐานะภาพแตเ่ป็นการ
คอ่ยก่อตวัขึน้อย่างช้าๆภายในงานแล้วก็เดน่ชดัขึน้เมื่อมนัปรากฏ เป็นความรู้สกึของบางสิ่งท่ีคอ่ยๆเกิดขึน้โดยท่ีเราไมรู้่ตวัและ
กวา่เราจะรู้ตวัอีกทีมนัก็มาอยู่ตรงหน้าเราเรียบร้อยแล้ว 
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 รูปทรง(Form) เร่ืองของรูปทรงผลงานส่วนใหญ่นั้นเป็นการใชรู้ปทรงเลขาคณิตสร้าง
ผลงานในแต่ละช้ินข้ึนมาเพื่อให้เกิดระยะความลึก หรือมิตินั้นเองรูปทรงภายในงานจะประกอบไป
ดว้ย ส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาดไม่เท่ากนั ต่อจนเกิดเป็นรูปทรงขนาดใหญ่ ขนาดของรูปทรงท่ีไม่เท่ากนัน้ี
เองท าใหเ้กิดผลทางการมองเห็น เป็นการสร้างจุดสนใจข้ึนมาเพื่อท่ีจะดึงดูดผูช้ม การดึงดูดก็คือการ
เชิญชวนทางความรู้สึกในรูปแบบหน่ึงเพื่อให้ปฏิสัมพนัธ์นั้นเกิดข้ึนเพื่อ เช่ือมผูช้มกบัผลงานเขา้
ดว้ยกนั 

 

 

รูปภาพ 23 รูปภาพเร่ิมตน้ก่อนเขา้กระบวนการทางเทคนิค 

รูปภาพ 24 ภาพท่ีท าขั้นตอนของเทคนิคแลว้ 
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 เส้น (Line) บางผลงานเส้นอาจเป็นส่วนส าคญัอยา่งหน่ึงแต่ในผลงานของผมมนัเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติมนัเป็นผลท่ีเกิดจากการ Painting ลงไปในงานโดยเวน้บางส่วนท่ีคิดวา่มนัสวยอยู่
แลว้ตามธรรมชาติเอาไว ้พดูง่ายๆคือปล่อยไปตามอารมณ์ และใชป้ระสบการณ์เพื่อเอาไวห้ยุดความ
ฟุ้งซ่านในตวั 
มนัไม่ใช้การขีดเขียนข้ึนโดยไม่ย ั้งคิด แต่เป็นการขีดเขียนโดยมีกรอบของประสบการณ์เขา้มาเป็น
ส่วนช่วยในการท างานข้อดีของมันคือ ความยืดหยุ่น และเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยในการสร้าง
ขอ้เทจ็จริงถา้มนัคือการก ากบัความเป็นธรรมชาติลงไปในผลงานศิลปะ เปรียบเทียบโดยการท่ีเราใช้
ไมบ้รรทดัขีดเส้นตรงและการท่ีขีดเส้นตรงดว้ยมือ ผมคิดวา่ส่ิงท่ีไดม้นัคือ “เสน่ห์”  
 
 
 
 
  

 
 
  
 

 

 

รูปภาพ 25ภาพท่ีอธิบายตวัอยา่งการเกิดมิติของรูปทรง 

รูปภาพ 26 ภาพแสดงคุณสมบติัของเสน้ทั้ง2แบบ 
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 สี (Colour) สีในงานของผมมีอยูส่องประเภทดว้ยกนัคือสีท่ีใช้ในงานจิตรกรรมปรกติ
ผมใช้สีอะคริลิค(Acrylic Colour)ในการสร้างผลงานเน่ืองจากมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายคือมีทั้ง
ความโปร่งและความทึบของสีในการเลือกใช้สีในงานนั้นก็ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องแต่ละผลงาน 
วา่แนวทางของเน้ือหาจะเป็นไปในทางรูปแบบไหน สมมุติถา้เน้ือหาของงานตอ้งการสีด าท่ีมีความ
ทึบและมีความมนัเงา ผมก็จะเลือกให้ปากกาหัวมา้แทนท่ีการใช้สีด าเพราะมนัตรงจุดประสงค์
มากกว่า ส่วนสีประเภทท่ีสองคือสีท่ีได้จากการปร้ิน พูดในเชิงอุตสาหกรรมมนัก็คือ (CMYK 
Colour) มนัคือสีท่ีใชป้ร้ินป้าย โฆษณาท่ีใชติ้ดตามร้านคา้ต่างๆนั้นเอง แต่ความพิเศษของสีชนิดน้ีก็
คือ มีความยดืหยุน่ในการเลือกใชเ้ป็นคุณสมบติัพิเศษต่างจากสีท่ีใชใ้นการวาดภาพทัว่ไป คือ ความ
สดของสี หรือ แมก้ระทั้งการควบคุม “ความบาง”10 ของสี ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการในการปรับค่าได้
อย่างอิสสระ แต่จุดประสงค์ท่ีใช้ในงานจริงๆคือ เม่ือสีทั้ง2อย่างมารวมกนัจะเห็นความแตกต่าง
อยา่งชดัเจน ความแตกต่างน้ีไดน้ าไปสู่ Concept ท่ีวา่กนัดว้ยความยอ้นแยง้ระหวา่งเทคโนโลยี กบั 
ทกัษะ และมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของคุณสมบติัทั้ง2แบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 ความบางก็คือ การลดทอนหรือควบคุมค่าน ้ าหนกัของสีไดต้ามตอ้งการ ไม่ไดห้มายถึงความโปร่งใส 

 รูปภาพ 27 ภาพท่ีแสดงความชดัเจนในความต่างของสีทั้ง2แบบ 



 

 

บทที4่ 

การวเิคราะห์ผลงาน 

  
 การสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์เป็นการพฒันาการต่อเน่ืองมาจากผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์
ซ่ึงไดมี้การศึกษา คน้ควา้  ทดลอง  และพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทั้งองคป์ระกอบ
ของภาพ การสร้างรูปทรง  เพิ ่มความเคลื ่อนไหว รวมถึงเทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค ์
แนวความคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นชดัเจนมากข้ึน  ท าใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ปรับปรุงและพฒันาผลงาน
อย่างเป็นขั้นตอน  จนเขา้สู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “โลกเสมือน
จริงสู่การลวงตาในงานจิตรกรรม”  
 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยหยิบเอาโครงสร้างของส่ือ มาเป็นจุดประสงค์หลกัในการ

สร้างผลงาน อธิบายความหมาย “โครงสร้างส่ือ” มนัคือการล่อตาล่อใจและ(ส่ือในท่ีน้ีจะกล่าวถึง

รูปแบบทางสารสนเทศ  เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา) ท าหนา้ท่ีดึงดูดผูค้นดว้ยการสร้างจุดสนใจ ท่ีมีผล

ไปสู่การรับรู้และการตีความหมาย ในเชิงรูปธรรม และ (นามธรรม คือ อารมณ์ความรู้สึกท่ีพร่ังพรู

ออกมาจากการเห็น) ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงผมไดใ้ชโ้ครงสร้างของส่ือในการส่งสาร

ทางทัศนคติ โดยน าวิธีการ "ล่อตาล่อใจ" มาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

(นามธรรม)จากโครงสร้างท่ีส่ือใช้ในการดึงดูดผูช้มดว้ย สี เทคนิค พื้นผิว รายละเอียด รวมไปถึง

สภาวะของการตีความซ่ึงเกิดจากภาพท่ีมีความคลุมเครือไม่ชดัเจน "การแปรเปล่ียนเพียงเล็กนอ้ยน้ีก็

เพื่อไปสะกิดการรับรู้จากผูช้ม" 

 และแบ่งผลงานเป็น2ช่วงในการทดลองคน้ควา้คือผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์และผลงาน

ในช่วงการท าวทิยานิพนธ์ 
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ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 

ผลงานในระยะน้ีเป็นการสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงพฒันาการทั้งดา้นแนวความคิด เน้ือหา

เร่ืองราว และเทคนิควิธีการ อย่างต่อเน่ือง เพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของภาพท่ีบอก

แนวความคิดได้ชัดเจน ผลงานในช่วงน้ียงัคงเป็นเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับจากการหา

ขอ้มูลและประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บมา 

 

 
 

รูปภาพ 28 ภาพตวัอยา่งผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
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รูปภาพ 29 ภาพตวัอยา่งผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

 

 
 

รูปภาพ 30 ภาพตวัอยา่งผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
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รูปภาพ 31 ภาพตวัอยา่งผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

 

 
 

รูปภาพ 32 ภาพตวัอยา่งผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
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ผลงานในช่วงก่อนวทิยานิพนธ์คือผมมีความสนใจ2อยา่ง คือ  
คุณค่าของทกัษะนั้นก็คือการ Paint แบบปรกติความคิดช่วงน้ีคือมองวา่คุณค่าในงานจิตรกรรมนั้น
เกิดจาก ความงาม ความละเอียด “ละเมียดละไม” ความขยนัโดยไม่ไดค้  านึงถึงจุดประสงค์ในการ
ถ่ายทอด พูดง่ายๆคือมีความเขา้ใจต่อผลงานตวัเองในช่วงนั้นน้อยมากคือท าโดยไม่ไดคิ้ดถึงขอ้ดี
ขอ้เสีย  
 สนใจในเทคนิคคือมองวา่เทคนิคมีความพิเศษและพยายามจะสร้างความน่าสนใจผ่าน
เทคนิคนั้นแต่ลืมไปว่าแทจ้ริงเทคนิคน าความคิด หรือว่าความคิดตอ้งเป็นตวัน าเทคนิคกนัแน่ เป็น
ช่วงท่ีหาระหว่างกลางไม่เจอ ปัญหาในงานส่วนใหญ่เกิดจากความละเอียดในงานมีมากเกินไปจน
ท าให้เสียเวลาในการท างานเยอะการคิดและวิเคราะห์จึงตกหล่นลงไปและยงัยึดติดกบับทสรุปท่ี
ยงัคงใหค้วามสวยงามเป็นส าคญัโดยไม่มองไปถึงจุดประสงคท่ี์แทจ้ริง 
การไดท้ดลองท าผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์จึงไดพ้บขอ้ดีและขอ้เสียของเทคนิคทั้ง2แบบและได้
น าเอาขอ้ดีของแต่ละอยา่งมาปรับปรุงแกไ้ขและน าไปสู่ผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ 

 

ผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพ 33 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 ขนาด 180 x 200 cm จิตรกรรมเทคนิคผสม  
Painting  +  Vinyl 
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รูปภาพ 34 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 ขนาด  80 x 140 cm Acrylic on canvas 

รูปภาพ 35 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 ขนาด  80 x 140 cm Acrylic on canvas 



  39 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จุดเปล่ียนแปลงในผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีเร่ิมจากผลงานช้ินท่ี4เพราะเร่ิมมองเห็นถึงขอ้จ ากดัของ
ผลงานท่ีผา่นๆมาน ามาคิดวิเคราะห์และเร่ิมน าขอ้ดีของการ Paint และเทคนิคท่ีสนใจน ามารวมเขา้
ดว้ยกนัและเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานช้ินต่อๆมา 
 

 
 

 
รูปภาพ 36 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 ขนาด 100 x 160 cm จิตรกรรมเทคนิคผสม  

Painting  +  Vinyl 
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รูปภาพ 37 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 ขนาด 100 x 145 cm จิตรกรรมเทคนิคผสม 

Painting  +  Vinyl 
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รูปภาพ 38 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 ขนาด 160 x 120 cm จิตรกรรมเทคนิคผสม Painting  +  Vinyl 
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รูปภาพ 39 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 ขนาด 145 x 145 cm จิตรกรรมเทคนิคผสม  

Painting  +  Vinyl 
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รูปภาพ 40 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 ขนาด 110 x 160 cm จิตรกรรมเทคนิคผสม  
Painting  +  Vinyl 
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รูปภาพ 41 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 9 ขนาด 160 x 160 cm จิตรกรรมเทคนิคผสม  
Painting  +  Vinyl 
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จากผลงานช้ินท่ี 1 จนถึงช้ินท่ี 9 มีการเปล่ียนแปลงอยู่ 2 ช่วงด้วยกนัคือช่วง 4ช้ินแรกยงัเป็นการ
ท างานในรูปแบบเดิมต่อจากงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองขั้นตอนการ
ท างานและท าความเขา้ใจในเร่ืองของจุดประสงคใ์นการแสดงออกมากข้ึน ในช่วงผลงานช้ินท่ี 5 มี
การรวมเทคนิคทั้ง2แบบเขา้ดว้ยกนัเพื่อหาความลงตวั และในผลงานต่อๆ มาตั้งแต่ ช้ินท่ี 6-9 เร่ิมมี
การมองส่วนท่ีส าคญัว่าส่วนไหนเป็นส่วนช่วยเน้นในเร่ืองของเน้ือหามากข้ึน มีการปล่อยในเร่ือง
เทคนิคเพื่อให้แสดงผลขอ้ดีของเทคนิคในแต่ละแบบ มีอิสระในการคิดและการท างานเพิ่มข้ึนเป็น
ล าดบั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 

บทสรุป 

 
 ส่ิงท่ีผมสนใจหรือส่วนส าคญัในงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีคือเป็นเร่ืองของการตีความของ
คนในยคุปัจจุบนัท่ีดูฉาบฉวยมองภาพลกัษณ์และตดัสินบางอยา่งจากเพียงภายนอกและส่ือก็เป็นผล
ส าคญัของการตดัสินเหล่านั้น การท างานศิลปะชุดน้ีเพื่อเป็นภาษาชนิดหน่ึงท่ีเป็นตวักลางในการ
ส่ือสารว่า โครงสร้างของส่ือนั้นมีความซับซ้อน บางอย่างถูกช้ีไปสู่จุดประสงค์อย่างท่ีส่ือนั้น
ตอ้งการ บางอยา่งจงใจช้ีเป้าให้เห็นเพื่อดึงเราให้เขา้ไปหา กลไกในการตดัสินบางอย่างมนัช่างง่าย
แสนง่าย แต่กลไกในความเขา้ใจนั้นตอ้งใชเ้วลายาวนาน ผมมองวา่การท าความเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีทุก
คนควรเรียนรู้ เพราะมนัจะน าเราไปสู่การเห็นจุดประสงค์ของบางส่ิงได้อย่างชัดเจน ถ้าเปรียบ
จุดประสงค์ของส่ือเป็นนามธรรม คนในยุคน้ีคงกลายเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีถูกใช้งาน เพราะ
นามธรรมนั้นมนัจบัตอ้งไม่ได ้เราเลยไม่รู้ตวัวา่เรากลายเป็นเคร่ืองมือ 
 ผมถ่ายทอดผลงานศิลปะท่ีหยุดน่ิงของผมเพื่อให้เกิดการพิจารณาลึกไปสู่รายละเอียดท่ี
เป็นเน้ือแทห้รือแก่นแทข้องความเขา้ใจในรูปของนามธรรม ผมมองวา่นามธรรมจริงๆแลว้มนัใกล้
ตวัเรามากมนัคลา้ยกบัค าวา่ความรู้ ถา้คนให้ความส าคญักบัความรู้ แลว้คุณจะนิยาม “ความเขา้ใจ” 
วา่เป็นอะไร  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
รายการอา้งอิง  

รายการอ้างองิ 
 

. "โรลอ็งด ์บาร์ตส์(Roland Barthes) “มายาคติ”(Mythologies)และ“สญัศาสตร์วรรณกรรม”." Retrieved 17 
2561, from http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2010/12/19/entry-1. 
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18, 2561, from https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=merveillesxx&month=02-
2005&date=06&group=1&gblog=4. 

  
ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร (2555). การเมืองของความปรารถนา = The Politics of Desire / ไชยรัตน์ เจริญสิน
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ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล เจษฎากร แดงอร่าม 

วนั เดือน ปี เกดิ 24 สิงหาคม 2532 
สถานทีเ่กดิ สมุทรสาคร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 5/3 หมู่1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
รางวลัทีไ่ด้รับ (2011)  

- The 28th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists  
- The 14th Panasonic Contemporary Painting Exhibition   
(2014)  
-The 31th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists  
-The 16th Panasonic Contemporary Painting Exhibition   
-A Visual Culture of Progressive and Modern Thai Art Exhibition at Art Front 
Gallery,Singapore (Group exhibition)  
(2017)  

-รางวลัยอดเยีย่มอนัดบั 2 The 19th Panasonic Contemporary Painting Exhibition   

-เขา้รอบ 10คนสุดทา้ย UOB 8th Painting of the Year 
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