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MISS WANNISA SOMBOON : THE MYTHS BETWEEN IMAGES AND THE SPACE  
THESIS ADVISOR :  PHANSA BUDDHARAKSA 

          The Myths is constructed by society, social value, consumerism, 
fact, fiction, and propaganda. It exists in shapes, forms, and space that could 
eventually become a symbol, and through those shapes, forms, and space, it 
conveys the meaning and idea of the ever-changing nature and everything that 
surrounds us. 
          My thesis is addressed in a form of Fine Art by the name of, ‘The Myths 
between Images and the space, in which reflects thought and feeling towards the 
place. The artwork is uniquely and intricately created in two and three dimensional 
styles. Realistic animals and scenery are symbols of the Myths, invented under the 
limitation of space and shape. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 สภาพชีวิตในสังคมปัจจุบันคติความเช่ือทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกระท าให้เป็นธรรมชาติของการ

รับรู้ เป็นกระบวนการของการลวงให้หลง แต่มิได้หมายความว่า มายาคติ1 เป็นการโกหกหลอกลวง 

หรือถูกกระตุ้นจากโฆษณาชวนเช่ือ ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ถูกละคร มิวสิควิดิโอ เกี่ยวกับนางเอก 

พระเอก นักแสดง ดารา ที่ได้สร้างแบบ Pattern Culture ให้ผู้คนดูและจดจ า แม้จะเป็นรูปลักษณ์

ภายนอก กิริยาท่าทาง สื่อ จึงมีอ านาจในการส่งสารสู่ผู้รับวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างข้ึน ท าให้ผู้คนใน

สังคมได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมแบบ Pop Culture ที่เกิดจากระบบทุนนิยมที่กลายเป็นความรู้และ

มายาคติในสังคม  

 ในปัจจุบัน มนุษย์จึงตกอยู่ภายใต้บรรทัดฐานทางสังคมที่ ถูกก าหนดข้ึน เช่น ความถูก 

ความผิด ความจริง ความเท็จ ที่มนุษย์ต้องยอมรับ และเทคโนโลยีทางอ านาจต่าง ๆ เช่น การเมือง 

กฎหมาย กติกา ค่านิยม ก็เป็นสิ่งที่ควบคุมมนุษย์ทั้งยังเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทุนนิยม การถูกควบคุม

ชีวิตจากอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจกระท าให้ชีวิตของผู้คนในระบบมีความแน่นอนภายใต้ความไม่

แน่นอน และเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามการก าหนดของอ านาจและความรู้  การมีความเช่ือร่วมกัน

กลายเป็นบรรทัดฐาน โดยใช้ประสบการณ์และความคุ้นเคยจนเป็นค่านิยมต่อสภาวะของเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึน ซึ่ง “สัตว์ประเสริฐ” จักมีสภาวะความอยากรู้ อยากได้เป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตด าเนินไปตาม

ยุคสมัย มนุษย์ที่แข็งแรงจะสามารถปรับตัวและด ารงอยู่รอดได้ ตามกฎแห่งการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 

เพื่อความอยู่รอดจนเกิดสังคมบริโภคนิยมที่ส่งเสริมอย่างเสรี สิ่งเหล่าน้ันถูกท าเป็นจริง โดยธรรมชาติ 

                                            

 1 โรล็องด์ บาร์ตส์, ค.ศ. -. มายาคติ = Mythologies / ของ Roland Barthes ; แปลจาก
ภาษาฝรั่งเศส โดย วรรณพิมล อังคศิรสิรรพ, พิมพ์ครั้งที่ 5 ed. (กรงุเทพฯ :: คบไฟ, 2558). 
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โดยไม่มีและไม่ เกิดข้อโต้แย้ง  จากประสบการณ์ภายนอกผสมผสานจนท าให้เกิดเป็นผลงาน

วิทยานิพนธ์ชุดน้ีข้ึน 

 รูปลักษณ์ สัณฐาน รูปร่าง รูปทรง จุด เส้น แสง สี น้ าหนัก พื้นผิว สิ่งนี้ก่อผลกระทบต่อ

ผัสสะ และจิตส านึกรับรู้ของผู้คน พื้นที่ว่างในสถานที่ลักษณะ 3 มิติ ตัวสถาปัตยกรรมปรากฏรูปทรง 

พื้นที่ และเวลา ดังสอดคล้องต่อเรื่องราวที่ท าให้เปิดประสบการณ์ต่าง ๆ ถูกส่งผ่านเวลาที่ก่อให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่เป็นความรู้สึกทางใจที่เคยมีต่อสถานที่ จึงเกิดโลกทัศน์ที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ 

ได้แปรผันไปตามกาลเวลาต่อความสวยงามกับสิ่งถูกเห็น กับการเปลี่ยนแปลงผ่านสิ่งที่ ข้ึนอยู่จาก

ความรู้สึกทางใจของตัวเรา อารมณ ์สญัชาตญาณ “สิ่งที่ถูกรับรู้”2 ตลอดจนถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรวม

ไปถึง วัตถุ สิ่งก่อสร้าง ความงามที่แฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อม สังคม วัตถุ และพื้นที่ว่างทุกอย่างล้วนให้

ความสัมผัสแบบวิทยาศาสตร์ทีเ่กดิความเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ ก่อเกิดความแปรเปลี่ยนของความรูส้ึกที่

มีต่อวัตถุและสถานที่ ความรู้สึกสุข ทุกข์ ไปตามทัศนะ เมื่อพิจารณาตามความเป็นไปในโลกที่มีความ

ไม่เที่ยงแท้สัมพันธ์ระหว่างจิตกับโลกวัตถุ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเป็นไปโดยมิได้ช้ีถูกช้ีผิด หรือเป็นแนวทาง

ในการแก้ปัญหา แต่มุ่งเน้นในการน าเสนอ เพื่อสะท้อนภาษาภาพ ที่ส่งอิทธิพลระหว่างพื้นที่ว่าง อัน

แสดงนัยยะหลายความหมาย เกินกว่าการรับรู้เพียงตาเห็น และอ านาจของมายาคติที่แฝงอยู่ในภาพ 

 ต้องการสะท้อนความเช่ือมโยงระหว่างความคิดและสุนทรียะทางศิลปะ โดยแสดงให้รับรู้ถึง 

“รูปท าให้เห็นความส าคัญของพื้นที่ว่าง” บริเวณว่างโดยรอบวัตถุ ฉะนั้น “ที่ว่าง” ท าให้รูปปรากฏข้ึน

อย่างมีความหมาย 

 ผู้วิจัยศึกษากระบวนการรับรู้ทางสื่อข่าวสารต่างเป็นไป เพื่อรายงานในสาระความจริง ความ

เท็จ ทัศนคติต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน สะท้อนความคิด ความรู้สึก ผ่านการบันทึกในรูปแบบและยุคสมัย 

เพื่อแสดงออกในด้านจิตรกรรมที่มีแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

                                            

 2 สิ่งที่ถูกรับรู้ (Objective) สิ่งที่ถูกเห็น สิ่งที่ถูกได้ยิน สิง่ที่ถูกสัมผัส 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  “มายาคติระหว่างรูปลักษณ์และพื้นที่ ว่าง” 

จินตนาการจากเรื่องราว น าเสนอผลงานจิตรกรรมที่ผสมผสานจนเกิดกระบวนการความสัมพันธ์ต่อ

ระบบทัศนียวิทยา ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เทคนิคสร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตน มุ่งเน้นเพื่อ

สะท้อนภาษาภาพ ที่ส่งอิทธิพลต่อกันระหว่างรูปลักษณ์และพื้นที่ว่าง อันแสดงนัยยะหลากหลายใน

ความหมาย ซึ่งเช่ือมโยงและโต้ตอบกัน เกินกว่าการรับรู้ทางตา เพื่อให้ได้รับรู้ถึงความจริงในสิ่งที่ลวง 

และอ านาจของมายาคติที่แฝงอยู่ในภาพ เพื่อตอบสนองจดุประสงค์ในการน าเสนอที่ชัดเจน อัตลักษณ์

ทั้งในด้านแนวคิด เทคนิครูปแบบทางด้านผลงานจิตรกรรม 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ในการแสดงออกให้ผู้ชมสัมผัสห้วงเวลาในธรรมชาติ ความสัมพันธ์

กับรูปร่าง รูปทรง ท าความเข้าใจกับแนวคิดผ่านสัญลักษณ์ สาระ เนื้อหา บ้างเป็นลักษณะการลวงตา 

บ้างเป็นลักษณะของการจับจ้องทางตา 

 ขอบเขตทางด้านรูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์เป็นลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) โดย

น าเอาภาพจริง แสดงออกโดยเน้นเรื่องของรูปทรง ทั้งที่มีการเคลื่อนไหว และรูปทรงคงที่  

 ขอบเขตทางด้านเทคนิค ใช้สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยเก็บสะสม

ภาพที่ตนเองพบเจอทุกวัน 

 2. น าสาระประสบการณ์ในอาชีพสไตล์ลิสมาประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

 3. ศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินที่มีแนวทางการสร้างสรรค์ใกล้เคียงกัน 

 4. รวบรวมข้อมูล ความรู้ ความอ่าน ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน เพื่อไปประกอบการท าภาพร่าง 

(Sketch) 

 5. ท าแบบภาพร่าง (Sketch) 

6. ล าดับข้ันตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
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 7. สร้างสรรค์ผลงาน 

 8. น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ในภาควิชา เพื่อพัฒนาปรับปรุง แก้ไขผลงานบางส่วน 

 

วิธีการศึกษา 

 1. ค้นคว้าคัดเลือกสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ จากภาพถ่าย 

 2. ออกแบบความคิด เพื่อร่างภาพในมุมมอง และช่วงเวลาสถานที่ 

 3. ศึกษาการบันทึกภาพในช่วงเวลานั้นโดยคร่าวๆ บางช้ินจะสร้างสรรค์หลังจากภาพนิ่ง 

ตามแต่กระบวนการ และเทคนิคที่ได้วางแผนไว้ 

 4. ศึกษาการสร้างรูปร่าง รูปทรง ในบางผลงานจากสภาพแวดล้อม บรรยากาศทั้งสถานที่จริง 

 5. ศึกษาความแตกต่างของสี ค่าสี เพื่อสร้างสรรค์ในบางส่วน เช่น ระนาบ พื้นที่ว่าง เป็นต้น 

 6. ศึกษาความหมายของพื้นผิว ที่ถูกใช้ในการผลิตเพื่อการค้า ที่ให้ความหมายและความรู้สึก

ต่าง ๆ 

 

แหล่งข้อมูล 

 1. สถานที่ สภาพแวดล้อมจากประสบการณ์จริงที่สัมผัสด้วยตนเอง 

 2. แหล่งข้อมูลจาก Internet 

 3. ข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้า 

 1. ผ้าใบ 

 2. กรอบไม้เฟรม 

 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการขึงผ้าใบ 

 4. กล้องถ่ายภาพ 

 5. สีอะคริลิค 

 6. พู่กัน 
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 7. ปากกาสี 

 8. ไม้บรรทัด 

 9. มีเดียม ส าหรับสีอะคริลิค 



 6 

 

บทท่ี 2  

ข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค ์

 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก ต ารา ข้อมูลออนไลน์ บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน “มายาคติระหว่างภาพลักษณ์และพื้นที่ว่าง” ผู้วิจัยจึงได้สรุปประเด็น
ไว้ดังนี ้
 

1. อ านาจและความรู ้

 อ านาจถูกแปรสภาพในรูปแบบใหม่ในรปูของการจดัการ “วินัย (discipline)” ระเบียบต่าง ๆ  
การท าให้เป็นธรรมชาติ หรือความเป็นปรกติ ที่ไม่ต้องมีการตั้งค าถามและสามารถอยู่ในชีวิตประจ าวัน
ได ้การท าให้เป็นความรู้ ความจริง อ านาจเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นนิตินัย หรือในรูปกฎหมาย เช่น อ านาจ
ขององค์อธิปัตย์ สู่การเป็นความรู้ความจริงที่เกิดจากหลายภาคส่วนร่วมกันทั้งสังคมเศรษฐกิจ และ
การเมือง เพื่อเข้าควบคุมชีวิต 
 งานของ มิเเช็ล ฟูโกต์ (Micheal Foucault) ท าให้เราเห็นถึงการเข้ามาควบคุมชีวิต ของ
อ านาจที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ควบคุมถึงระดับของอัตบุคคล ท าให้อัตบุคคลนั้นตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องถูกควบคุมโดยรฐั และปัจจัยต่าง ๆ  เพื่อสามารถท าให้ตัวตนของอัตบุคคลกลายเปน็ทุน
มนุษย ์หรือทรัพยากรมนุษย์1 ที่มีคุณค่าต่อปัจจัยการผลิตในระบบทุนนิยม ความรู้และความจริงที่ถูก
สร้างข้ึนจะถูกอัตบุคคลน ามาสร้างและครอบง าตนเอง ผ่านวาทกรรมต่าง ๆ ที่ถูกสร้างข้ึนโดยอ านาจ 
ความสัมพันธ์ของอ านาจกับความจริงคือ อ านาจเข้าไปมีความสัมพันธ์กับความจริงในแบบต่าง ๆ เช่น 
การจัดประเภทแยกแยะ การจัดระเบียบของความรู้ต่าง ๆ การแบ่งแยกว่าอะไรปรกติหรือไม่ปรกติ 
สร้างการรับรู้ต่าง ๆ ต่อผู้คนในสังคม เป็นต้น 
 กระบวนการการผลิตสร้างความจริงโดยอ านาจจะเริ่มจาก การที่อ านาจนั้นสร้างสถาบัน 
สร้างสาขาอาชีพ สร้างวาทกรรมว่าด้วยความจรงิ ความจริงจึงกลายเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่ครอบง า
คนในสังคม ความจริงสนับสนุนอ านาจให้ยิ่งเข้มแข็ง และความจริงของอ านาจยังถูกใช้เพื่อตัดสินสิ่ง
                                            

1 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม (การครอบง า) / ธเนศ 
วงศ์ยานนาวา, พิมพ์ครั้งที่ 2 ed. (กรุงเทพฯ :: สมมต,ิ 2559). 
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ต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน อาจจะกล่าวได้ว่า สังคมปัจจุบันเป็น สัจนิยมแห่งความจริงของอ านาจ เช่น
ระบบทุนนิยมก็สามารถกล่าวได้ 
 อ านาจท าให้เรากลายเป็นวัตถุของอ านาจ ควบคุมพฤติกรรมและการกระท า เรากลายเป็นผู้
ถูกปกครอง ในระดับชีวิต เรากลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า ที่ทั้งโดนอ านาจผลักออกและดึงเข้า ท าให้
มนุษย์ไม่สามารถมารถใช้ศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่  มนุษย์กลายเป็นวัตถุของอ านาจที่มี
เป้าหมายคือการควบคุม ตรวจตรา และสอดส่อง2 มากกว่าที่จะกดข่ีบังคับเหมือนช่วงก่อนสมัยใหม่ 
วินัยต่าง ๆ คือรูปธรรมของความรู้ที่เกิดข้ึน เป็นภาคปฏิบัติของวาทกรรมที่เกิดจากความรู้  และเป็น
เรื่องของกฎระเบยีบภายใต้จารตีปฏิบัติในสงัคม อ านาจจะท าให้สิ่งเหล่าน้ีกลายเปน็เรือ่งธรรมดาโดยที่
ไม่ต้องตั้งค าถามกลับ ท าให้สังคมด าเนินไปได้อย่างเป็นปรกติ เหล่านี้ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความรุนแรงในเชิงภววิสัย (Objective Violence) ภายใต้โครงสร้างของระบบทุนนิยมอีกด้วย 
 ระบอบที่กล่าวถึงความจริงที่อ านาจสร้างข้ึนจะประกอบไปด้วยหลักสองประการ ประการ
แรก ประเภทต่าง ๆ ของวาทกรรมที่ถูกยอมรับ ซึ่งท าหน้าที่ก าหนด และพูดถึงความจริง เป็นวาท
กรรมก าหนดต่าง ๆ ทั้งเรื่องของกฎ กติกา การแบ่งแยกว่าสิ่งไหนจริงหรือเท็จ หลักในการแบ่งแยก
ต่าง ๆ และประการที่สอง คือ การกลับมาดูที่ผู้ผลิตวาทกรรม เช่น ใครเป็นคนพูด พูดอย่างไร เทคนิค 
วิธีการพูดน้ันเป็นอย่างไร เป็นต้น 
 ความจริงในปัจจุบันจะเกดิข้ึนจาก ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ การกระตุ้นปลุกเรา้ทางการเมือง 
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและไม่รู้จบ ความจริงถูกผลิตสร้างและควบคุมในระบบการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ กองทัพ งานเขียน  สื่อประเภทต่าง ๆ ประเด็นต่าง ๆ ที่ถกเถียงกันในสังคมเศรษฐกิจ 
และการเมือง ความขัดแย้งต่าง ๆ เป็นต้น ความจริงจึงมีความสัมพันธ์และส าคัญต่อระบบทุนนิยมเป็น
อย่างมาก เพราะช่วยเป็นให้เห็นถึงตลาดใหม่ๆ และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของระบบตลาด และช่วย
สร้างมูลค่าจ านวนมหาศาลให้กับระบบทุนนิยม 
 ความรู้ในระบบทุนนิยมยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งต่าง ๆ มากมาย กลายเป็นทุนนิยมการรับรู้
ที่มีอิทธิพลมากในสังคมปัจจุบัน ทุนนิยมความรับรู้นี้จะเกิดการผลิตข้ึนอย่างต่อเนื่องในทุกอณูของ
ชีวิตประจ าวัน เป็นการใช้ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองได้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพใน
ระบบทุนนิยม เครื่องจักรและมนุษย์จะถูกเช่ือมเข้าหากันโดยมันจะเช่ือมต่อตนเองเข้ากับชีวิตของ
มนุษย์ เช่น การท างานโดนใช้คอมพิวเตอร์ และการบริโภคความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์เผื่อผลิตสร้าง
ความรู้ที่บริโภคมาผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องจักร เป็นต้น เป็นการสร้างงานแบบ สร้างสรรค์ โดย
                                            

2 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง / ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร (กรุงเทพฯ :: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551). 
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อาศัยการบริโภคความรู้ ตัวตนของผู้ผลิตในระบบทุนนิยมจะสลายและถูกกลืนกินเข้าสู่ระบบทุนนิยม
ผ่านความรู้ต่าง ๆ สัญญะ และความหมายที่แปรเปลี่ยนในระบบทุนนิยม แม้เราจะมีความปรารถนาที่
คิดว่าสิ่งที่เกิดข้ึนนี้ คือตัวตน แต่ตัวตนน้ันก็ถูกสลายสู่ระบบทุนนิยมในท้ายที่สุด เพราะฉะนั้น ตัวตน
ของผู้คนในระบบทุนนิยม จึงเป็นตัวตนที่ด ารงอยู่แต่ไม่ได้ด ารงอยู่ 
 

2. ทุนนิยม 

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในทุกมิติ เช่น ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงมนุษย์ 
 ความพยายามที่จะฟื้นฟูอ านาจความเป็นชนช้ันมักสร้างความบิดเบือนข้ึนมาความบิดเบือนนี้
เกิดข้ึนใน 2 ภาคส่วนประการแรกเกิดข้ึนจากความจ าเป็นในการสร้างภาคธุรกิจที่ดีหรือบรรยากาศ
เพื่อการลงทุนส าหรับการประกอบการในระบบทุนนิยม ในขณะที่เงื่อนไขบางอย่างเช่นความมี
เสถียรภาพทางการเมืองการเคารพกฎหมายการใช้กฎหมายเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายพอที่จะมีลักษณะเป็น 
ความเป็นกลางทางชนช้ัน แต่มีเงื่อนไขอื่นที่แสดงถึงความไม่เป็นกลาง และจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะต่อ
แรงงานและสิ่งแวดล้อมในฐานะสินค้า เมื่อเกิดความขัดแย้งข้ึนรัฐเสรีนิยมใหม่มักไม่มีความเป็นกลาง
และเข้าข้างการมีบรรยากาศการท าธุรกิจที่ดี โดยไม่ค านึงถึงสิทธิส่วนรวมคุณภาพชีวิตของแรงงาน
หรือความสามารถในการฟื้นฟู ตัวเอง ของสิ่งแวดล้อม และในสถานการณ์ความขัดแย้งนี้จะมีความไม่
เป็นกลางอีก ประการที่สองคือรัฐเสรีนิยมใหม่มากที่เข้าข้างความมั่นคงของระบบการเงิน และสภาพ
คล่องของสถาบันการเงินมากกว่าคุณภาพชีวิตของประชากรและสภาพแวดล้อม3 

 

3. ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม ระบบการบริโภค การซื้อสินค้าของมนุษย์ ผู้วิจัยจึงได้
สรปุประเด็นไว้ดังนี ้
 
                                            

 3 แมนเฟร็ด สเตเกอร์, เสรีนิยมใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา = Neoliberalism : A Very Short 
Introduction / Manfred B. Steger and Ravi K. Roy ; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, แปล (กรุงเทพฯ 
:: โอเพ่นเวิลด์ส, 2559). 
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3.1 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
  ในอดีตนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ผู้บริโภคไว้ว่า เป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ เป็นนายของใจตัวเอง มนุษย์เป็นผู้ค านวณผลได้
ผลเสียอย่างมีเหตุผล ซึ่งวิธีการมองแบบอดีตนั้นไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในสมัยใหม่ 
ในสังคมปัจจุบันมนุษย์สร้างเอกลักษณ์และความสุข โดยการสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเงินตราและทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นจิตวิทยาของสังคมที่มีการบริโภคมวลรวม ชีวิตของผู้บริโภคในสมัยนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน 
กล่าวคือ มนุษย์ถูกกระทบกระเทือนอย่างง่ายดายนอกจากการที่ถูกโฆษณาชักชวน มนุษย์ยังมีการ
แข่งขันกับมนุษย์ผู้อื่นเช่น ญาติ เพื่อนฝูง หรือคนในองค์กร ถ้ามนุษย์ไม่ระวังในด้านของความรู้สึกที่
อยากจะแข่งขัน ก็จะสามารถถูกชักจูงความรู้สึกนั้นทันที จิตวิทยาในการแข่งขันน้ีเป็นแนวความคิด
ตะวันตกที่ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เป็นเจตคติที่ต้องแข่งขันกับผู้อื่น เช่น หากเห็นว่าเพื่อนฝูงนั้นได้ซื้อ
รถยนต์ใหม่ มนุษย์นั้นก็อยากที่จะมีรถยนต์เป็นของตนเองบ้าง แม้จะไม่มีเงินก็จะสามารถท าทุก
วิถีทางเพื่อให้ได้มาไม่ว่าจะเป็นด้วยการกู้ยืมก่อน หรือใช้ระบบเครดิตผ่อน จากตัวอย่างนี้จึงท าให้การ
กู้หนี้ยืมสินเกิดข้ึนมากมายกับผู้คนสมัยนี้ เพราะในสภาวะสมัยใหม่นี้มนุษย์ได้สร้างความสัมพันธ์วัตถุ
สิ่งของกับเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของตนเอง โดยที่เกิดจากความเคยชินจากวาทกรรมการบริโภค คือ 
การบริโภคเป็นหนทางสู่การพักผ่อนหย่อนใจและการหาความสุข  หากวิเคราะห์ตามความหมายของ
การโฆษณาขายสินค้าแล้ว มนุษย์ควรบริโภคให้มากที่สุดเพราะจะท าให้เกิดความเช่ือมั่น ตัวอย่างเช่น 
เช่ือมั่นว่าผู้หญิงจะผวิขาวสวย เช่ือมั่นว่าจะมีกลิ่นปากที่หอม เช่ือมั่นว่าจะมีกลิ่นกายที่หอม ซึ่งสารพัด
ที่จะเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต และถ้าหากวิเคราะห์ในส่วนของฝ่ายขายและส่วนการบริการนั้น  ก็มักจะ
สร้างความจ าเป็นให้กับผู้บริโภค เช่น น้ าหอม น้ ายาดับกลิ่น น้ ายาเพิ่มกลิ่น เพื่อสร้างความเช่ือมั่น 
ความจ าเป็นในการใช้รถยนต์ เป็นต้น โดยศาสตราจารย์กิตติคุณทางจิตวิทยา Ftephen Lea คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จากการศึกษาของ Lea และคณะ พบว่าการติดหนี้เป็น
ปัญหาใหญ่โดยเฉพาะกับผู้ที่มีรายได้ต่ าและมีฐานะทางสังคมต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับคนไม่มีหนี้แล้ว
มนุษย์ผู้มีหนี้ตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์มากกว่า รู้สึกควบคุมการเงินไม่ได้ มีความไม่พอใจในมาตรฐาน
ของการครองชีพของตน มีเจตคติแบบชอบติดหนี้ (Pro-Debt Attitude) ในขณะเดียวกันก็มักจะ
กล่าวโทษกับระบบเครดิตที่ท าให้เกิดปัญหาน้ี 
 

3.2 ตัวตนและการเป็นเจ้าของวัตถุ 
  นักจิตวิทยาได้กล่าวถึงสัญชาตญาณของการเป็นเจ้าของต่อทรัพย์สิน  วัตถุต่าง ๆ 
ของมนุษย์โดยใช้กรอบความคิดของดาร์วินเนียน (Darwinian) ผลผลิตทางความคิดของชาร์ล ดาร์วิน 
(Darwin Charle Rodert, 1809 - 1882) เป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ผู้ท าการปฏิวัติความ



 10 

เช่ือเดิม ๆ เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิต และเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ 
และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  โดยเขาให้ความเห็นไว้ว่าการที่ มนุษย์มี
ทรัพย์สินก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและการด ารงชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ความอยาก
มีบ้านของมนุษย์อาจจะเกิดจากเหตุผลทางชีวภาพ ดังนั้นการมีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมตัวแปรในชีวิต 
  Lita Ferby นักจิตวิทยา ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เจตคติที่ต้องการใช้วัตถุเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมสิ่งแวดล้อม และควบคุมผู้อื่น วัตถุจะถูกจัดว่าเกี่ยวข้องกับตัวตนของตนแค่ไหน จาก
การที่ได้ศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่อเมริกา กลุ่มวัยรุ่นที่คิบุทซ์ในอิสราเอล และกลุ่มวัยรุ่นในตัวเมืองของ
อิสราเอล พบว่ากลุ่มวัยรุ่นคิบุทซ์ในอิสราเอลมคีวามคลั่งไคล้ต่อวัตถุน้อยที่สดุ การทดลองพบว่ามนุษย์
เช่ือมวัตถุกับการควบคุม และการควบคุมคือสัญลักษณ์ของอ านาจ 
 

3.3 ความเชื่อและค่านิยมทางสังคม 
  การบริโภคนั้นไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคมเท่าน้ัน แต่การบริโภคนั้นยัง
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของมนุษย์อีกด้วย เช่น เครื่องหมายการค้าของดีไซเนอร์ที่มีช่ือเสียง สามารถ
บ่งบอกตัวตนได้มากกว่าการพูดคุยหรือการท าความรู้จักกัน และสามารถบ่งบอกถึงฐานะของผู้ซือ้หรือ
ผู้ใช้ได ้ทั้งนี้การให้นิยามเกี่ยวกับตัวเองคงจะมีปัญหาเพื่อวัตถุและสร้างพฤติกรรมการดูถูกตัวเอง เช่น 
การขายบริการทางเพศเพื่อน าเงินมาซื้อสินค้าที่ต้องการ  ซึ่งคงเป็นเพราะการบริโภคนั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของมนุษย์ การแสดงออกและความสัมพันธ์ในสังคมของมนุษย์  เช่น ความ
ต้องการทัดเทียมเท่ากันกับเพื่อนฝูง ค่านิยมในการบริโภคในสมัยนี้ได้ถ่ายทอดออกไปอย่างรวดเร็ว สิ่ง
ที่ขัดแย้ง คือ ในปัจจุบันน้ีผู้บริโภคควรจะมีเสรีภาพและทางเลือกในการบริโภคมากขึ้นในวิถีชีวิต และ
ความเป็นจริงมนุษย์ถูกครอบง าไปด้วยวัตถุ ความบ้าวัตถุถูกน ามาทดแทนความส าเร็จในชีวิต 
  สรุปคือการบริโภคมวลชนเป็นทัง้ทางเลอืกในการบรโิภคและการครอบง าการบรโิภค
ที่เกิดข้ึนดังนั้นสังคมจึงมีการสอนให้ผู้บริโภคมีคุณภาพการใช้วัตถุมาทดแทนอุดมคติจึงสามารถสร้าง
ความทุกข์และความหมายในการโหยหาความหมายในชีวิต 
 

3.4 ความเป็นวัตถุนิยมและค่านิยม  
  ในสังคมวัตถุนิยมนั้นประกอบไปด้วยค่านิยมสามประการคือ การหาเงินและวัตถุเพื่อ
ตัวเงินและวัตถุ การใช้เงินและวัตถุเป็นสิ่งช้ีวัดความส าเร็จและความสุข และการใช้เงินและวัตถุแสดง
สถานะทางชนช้ัน ซึ่งการช้ีวัดความเป็นวัตถุนิยมในตัวของมนุษย์นั้นถูกสร้างข้ึนเมื่อปี  1992 โดย 
ศาสตราจารย์ Marshall Richins มหาวิทยาลัย Missouri ประเทศโคลัมเบีย และ Scott Dawson 
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เป็นนักวิชาการ ได้วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค โดยที่ใช้ส่วนประกอบสังคมนิยมวัตถุทั้งสามประการเป็นตัว
แปรส าคัญในการศึกษาการช้ีวัดความเป็นวัตถุนิยมในตัวมนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าความเป็นวัตถุนิยมเป็น
ค่านิยมซึ่งยึดถือว่าการครอบครองวัตถุเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิต  โดยมีแนวความคิดว่าวัตถุเป็น
หนทางสู่ความสุขและความอยู่ดีของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นสิ่งช้ีวัดถึงความส าเร็จในชีวิตอีกด้วย รวมถึง
ค่านิยมที่นิยมวัตถุยังมีผลต่อทั้งความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ บุคคลที่มีความนิยมวัตถุจะมีความ
คาดหวังเกี่ยวกับส่วนดีของวัตถุเกินความจริง อีกทั้งยังมีมุมมองถึงประโยชน์และความเป็นสัญลักษณ์
ของสถานะมากกว่า ส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีความต้องการเกี่ยวกับวัตถุจะถือว่าวัตถุนั้นเป็นเพียงแค่
สัญลักษณ์ของความสัมพันธ์และเป็นสิ่งที่เสริมความสุขเพียงเท่านั้น นอกจากนี้วิธีการรับรู้ของผู้ที่นิยม
ในวัตถุเกี่ยวกับมนุษย์ผู้มีฐานะคือ บุคคลที่มีความร่ ารวยต้องเป็นผู้มีความฉลาด มีความส าเร็จและ
ขยัน ส่วนบุคคลที่ไม่ได้นิยมในวัตถุนั้นจะไม่ได้เช่ือมโยงสิ่งเหล่าน้ันเข้าด้วยกัน 
 

3.5 จิตวิทยาในการซื้อของคนในปัจจุบัน 
  ความเข้าใจในการซื้อแต่เดิมนั้น การซื้อสินค้าเป็นการซื้อสิ่งจ าเป็นเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์  แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการสนใจซื้อสินค้าในฐานะที่ เป็นการบริโภคเ ชิง
สัญลักษณ์ การซื้อในลักษณะนี้เป็นการซื้อด้วยรสนิยมช้ันสูง จึงท าให้องค์กรหรือร้านค้าต่าง ๆ อาศัย
จิตวิทยาแบบนี้ เกิดการโก่งราคาสินค้าซึ่งเกินความเป็นจริง มีต้นทุนไม่มากนักเพียงแค่ใส่ยี่ห้อ หรือ
ตราสินค้าที่มีช่ือเสียงเข้าไป ก็สามารถเพิ่มราคาสินค้าได้มากข้ึน ทั้งนี้คือการซื้อขายแบบไร้เหตุผลแต่
ใช้อารมณ์และความเป็นอัตวิสัยเป็นหลัก ผู้บริโภคแบบช้ันสูงที่แนวคิดที่ว่าการซื้อสินค้าเกี่ยวพันกับวิถี
ชีวิต เช่น การแสดงความร่ ารวย การผ่อนคลายอารมณ์ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ได้แสดงความเป็น
ตัวเอง เช่น การอวดความร่ ารวยหรือการมีรสนิยมช้ันสูง  
  ปรากฏการณ์อีกส่วนหนึ่ง คือ การค้นพบนิสัยการซื้อสินค้าของผู้คนน้ัน เน้นที่ตัวตน
มากข้ึน อาจเป็น เพราะความต้องการเปลี่ยนแปลงความเช่ือมั่นการที่ผู้อื่นเคารพตนให้ดียิ่งข้ึน การ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์ หรือเป็นการตอกย้ าความพิเศษในตัวบุคคลเอง 
  การบริโภครวมทั้งสินค้ามีผลสะท้อนให้มนุษย์มีการให้นิยามตัวตน และหล่อหลอม
ความเป็นตัวตนได้ กล่าวคือ สินค้าและการบริโภคได้หล่อหลอมมนุษย์และสะท้อนความเป็นตัวตน
ออกมา ซึ่งปัจจุบันน้ีจ านวนผู้บริโภคที่ควบคุมสติในการซือ้สนิค้าได้ดีนั้นลดน้อยลงไป เนื่องจากอ านาจ
การซื้อถูกขยายโดยระบบเครดิต และการกู้ยืมที่ง่ายข้ึน ประกอบด้วยสังคมสมัยใหม่ได้สร้างเจตคติ
แบบ Pro-Debt Attitude คือการส่งเสริมการก่อหนี้ ท าให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนย่ิงไร้เหตุผล
มากขึ้น ตราบเท่าที่ยังไม่เกินความสามารถที่จะจ่าย การซื้อดังกล่าวยังถือได้ว่าไม่มีความผิดปกต ิหาก
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ว่าเป็นการซื้อแบบเสพติดจะถือว่าเป็นการบริโภคที่ไม่ปกติ ซึ่งเป็นสภาวะที่ผู้คนโดนกักขังอยู่ในระบบ
การบริโภคนี้ 
 

4. สัญวิทยา 

 สัญวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะภายในสังคม มักปรากฏความคิดของมนุษย์
เพื่อสร้างวาทะแห่งมายาคติ ในสิ่งรอบตัว สัญญะ ทั้ง ภาษา ภาพ ภาพถ่าย ภาพวาด โปสเตอร์ 
ภาพลักษณ์ เสียง เครื่องหมาย สัญญาณ กลิ่น รส พิธีกรรม การกระท า และวัตถุ สิ่งเหล่านี้ไม่มี
ปรากฏความหมาย และจะเปลี่ยนสถานะเป็นสัญญะ เมื่อมนุษย์สร้างความหมายให้กับสิ่งเหล่าน้ีและ
ถูกทอนให้เหลือเป็นเพียงรูปสัญญะ เพื่อสื่อถึงสิ่งอื่นเสมอ 
 สัญญะถูกก าหนดผ่านผู้บริโภคเป้าหมายรสนิยม ชุดความเช่ือ (Belief System) ซึ่งมาจาก
ความคิดที่ถูกครอบง าด้วย ถ้อยค า ซึ่งมีรูปสัญญะเป็นตัวเขียน และสื่อความให้เข้าใจถึงสินค้าผู้บริโภค 
 สัญญะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ตัวความหมาย (Signifier) รับรู้ได้ด้วยประสาท
สัมผัส เป็นรูปแบบทางกายภาพของสัญลักษณ์ ก่อให้เกิดรูป ภาพวาด ตัวเขียน หรือเสียง ในส่วนที่
สอง คือ ตัวหมายถึง (Signified) สิ่งที่เข้าใจได้ว่าเป็นความหมายที่สื่อออกมา คือ บริบทภายในใจที่ถูก
หมายถึงโดยตัวหมาย กระบวนน้ีจึงเรียกว่า “การสร้างความหมาย” เพื่อศึกษาในเชิงสัญญะโดยเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวความหมายและตัวหมายถึง เป็นความหมายถูกสร้างขึ้นและถ่ายทอดออกมา
อย่างใดอย่างหนึ่งให้เข้าใจจากถ้อยค าน้ัน4  
 การสื่อความหมาย (Signification) เพื่อจ าลองค่านิยมทางวัฒนธรรมเอาไว้ในตรรกะและ
กลไกของมันอย่างครบถ้วน โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์
วัฒนธรรมเรื่อง “Lemaonde ou I on catche” (โลกของมวยปล้ า) โดยระบุว่า มวยปล้ าเป็นสิ่งที่
สังคมกระฎุมพี ตราหน้าว่าเป็นกีฬาช้ันต่ าของชาวบ้านธรรมดาคนทั่วไป เป็นการต่อสู้อันป่าเถ่ือนที่ยั่ว
ยุให้เกิดความรุนแรง โดยน าเอามวยปล้ ามาพิจารณา ทั้งในร่างกายของนักมวยปล้ า ตลอดจน
อากัปกิริยาและสีหน้าทา่ทางลว้นถูกใช้เป็นหน่วยสื่อความหมายหรือ สัญญะ (Sign) ซึ่งสื่อถึงแนวคิดที่
ผูกติดอยู่กับคุณค่าทางสั งคมไม่ ว่าจะเป็นความดี  ความ ช่ัว ความหลงตน ความโหดเหี้ยม 
 จากการศึกษา โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) เสนอว่าหน่วยสื่อความหมายแต่ละหน่วย
มิได้มีตัวตนอยู่ได้โดยล าพังโดด ๆ แต่อาศัยความสัมพันธ์โยงใยระหว่างกันซึ่งประกอบเป็นโครงสร้าง
                                            

 4 นวพร สิงหพุทธางกูร , "สัญญะ “ผู้หญิงยุคใหม่” ในโฆษณาแฝงบทความนิตยสาร 
Cosmopolitan ความเป็นผู้หญิ งยุคใหม่  : บริโภคนิยม  โดย นวพร สิงหพุทธางกูร" (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556). 
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ขององค์รวม จึงท าให้แต่ละหน่วยมีค่าสื่อความหมายข้ึนมาได้  ตามหลักการพื้นฐานของสัญวิทยา 
มายาคติจึงมีลักษณะเหมือนภาษาหรอืกระบวนการสื่อความหมายประเภทอื่น ๆ เช่น สัญญาณจราจร 
ท าหน้าที่โดยอาศัยหน่วยสื่อความหมาย ซึ่งในภาษาวิชาการเรียกว่า สัญญะ (Sign)  ภาษาสัญญะ ก็
คือ ถ้อยค า ซึ่งมีรูปสัญญะเป็นเสียงหรือตัวเขียน และความหมายสัญญะ ก็คือ แนวคิดที่เข้าใจจาก
ถ้อยค านั้น เช่น สัญญาณจราจร เครื่องหมาย แผ่นป้าย ดวงไฟ ฯลฯ เป็นรูปสัญญะ เพื่อสื่อ
ความหมายให้ผู้ขับข่ีเข้าใจถึงพฤติกรรมที่จะต้องกระท าและมายาคติก็ใช้สัญญะในท านองเดียวกับที่
กล่าวมา 
 การวิเคราะห์ทางสัญวิทยา โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) จะเตรียมพื้นที่ให้เราได้พินิจ
บรรดาวัตถุแห่งมายาคติในแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) นั่นได้แก่ รูปลักษณ์ สัญฐาณ 
สีสัน น้ าหนัก ความแน่น ฯลฯ ของสิ่งเหล่าน้ันว่า ก่อผลกระทบต่อผัสสะและจิตส านึกรับรู้ของผู้คน
อย่างไร โดยมายาคติจึงเป็นกระบวนการสื่อความหมายที่อาศัยการเข้าไปยึดครอง (Appropriation) 
 เครื่องความหมายของภาพหรือสญัญะของภาพ มักจะถูกเปรียบเทียบกับความเข้าใจทางด้าน
ภาษาภาพ เพราะภาพ ก็คือ การสื่อสารที่จะบอกอะไรกับเราด้วยตัวอักษรเช่นกันกับภาษา เหมือน
การพูด การอ่านที่บอกกับผูร้บัสาร ทั้งอารมณ์และความรู้สึกในทางศิลปะ สัญศาสตรจ์ึงเปน็ศาสตร์ที่มี
สว่นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและภาษา ท าให้เกิดความเข้าใจในงานศิลปะ ภาพอาจจะถูกตีความจาก
ความเป็นจริงตามธรรมชาติของการมองเห็น การเข้าใจสัญญะของภาพ ผู้รับสารจะต้องท าความเข้าใจ
สัญญะของภาพในคติความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม บริบททางสังคม เหมือนกับการเรยีนรู้ภาษาให้ตรง
กับภาษาของผู้พูดหรือเขียน ท าให้เข้าใจภาษาภาพที่เกิดข้ึน 
 

สัญศาสตร์กับภาพแทนความหมาย 
  การแทนความ  (Representation) โดยมี ความส าคัญ คือ  ความคล้ ายคลึ ง 
(Resemblance) และ กรอบจ ากัด (Limitation) ภาพสามารถสื่อสารได้ตรงไปตรงมากว่าภาษาพูด 
หรือเขียนซึ่งมักแปรเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม บริบทต่าง ๆ ภาพที่สื่อความตรงไปตรงมาและมี
ความหมายที่เป็นสากล การที่ศิลปะมีแนวคิดเกี่ยวกับการแสดงออก (Expression) จิตรกรรมจึงถูก
ตีความในบริบทของกระแสสังคมจากประสบการณ์ และพยายามสร้างประสบการณ์ออกมาเป็น
ผลงานศิลปะให้ผู้ดู ได้รับถึงความเช่ือ  และวัฒนธรรม ศิลปะที่ ไม่ ได้มีลักษณะ “แทนความ” 
(Representation) ศิลปะอิมเพรสช่ันนิสม์ (Impressionist art) หรือ ศิลปะนามธรรม (Abstract 
art) ศิลปินอิมเพรสช่ันนิสมพ์ยายามสร้างงานที่ท าให้การใช้ภาพแทนความ (Visual representation) 
มีฐานะการรับรู้ทางตา (Visual Perception) ในขณะที่ศิลปินนามธรรมพยายามสร้างงานที่ก่อให้เกิด
อารมณ์โดยตรงแก่ผู้ชม 
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5. มายาคต ิ

 มายาคติ (Myth) หมายถึง การสื่อความหมายด้วยคติความเช่ือทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบ
เกลื่อนให้เป็นที่รับรู้ เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ เป็นกระบวนการลวงให้หลงอย่างหนึ่ง แต่ไม่ ได้
หมายความว่า “มายาคติเป็นการโกหกหลอกลวง” หรือ “การโฆษณาชวนเช่ือที่บิดเบือนข้อเท็จจริง” 
โดยไม่ได้ปิดบังอ าพรางสิ่งใดทั้งปวง ทุกอย่างจะปรากฏต่อหน้าต่อตามนุษย์อย่างเปิดเผย แต่มนุษย์
กลับถูกคุ้นเคยกับมันเสียจนไม่ทันสังเกตุว่าเป็นสิ่งประกอบทางวัฒนธรรม มนุษย์น่ันเองที่ “หลง” คิด
ไปว่า ค่านิยมที่ยึดถืออยู่น้ันเป็นธรรมชาติ หรือเป็นไปตามสามัญส านึกที่แฝงไปกับความคิด ความเช่ือ 
ของคนในสังคมนั้น ๆ  
 มายาคติจะเป็นผลผลิตทางประวัติศาสตร์ วิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ศึกษาการเมื อง เศรษฐกิจ 
หรือสังคมโดยทั่วไปก็อาจใช้อธิบายได้แต่เพียงรากเหง้าของมายาคติมีตรรกะภายใน (Internal Logic) 
ของตัวมันเอง อันได้แก่ ตรรกะของการสื่อความหมาย ซึ่งจะต้องอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์จากศาสตรท์ี่
เช่ียวชาญในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ บาร์ตได้ยืนยันว่า “มายาคติเป็นสิ่งที่พึงศึกษาด้วยศาสตร์อย่าง
หนึ่ง ซึ่งขยายกว้างออกมาจากภาษาศาสตร์ นั่นคือ “สัญวิทยา”  
 มายาคติจึงเป็นรูปแบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์ในสังคมสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดการขัดเกลาทางสังคม 
และให้ยากต่อการเข้าถึงความจริง มายาคติถูกประกอบสร้างข้ึนส่งต่อ ๆ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง หรือบางครั้งเกิดโทษต่อผู้ที่กระท าตามมายาคติเหล่าน้ัน5  
  

 “มายาคติเป็นระบบสื่อความหมายซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่มันก่อตัวข้ึนบน
กระแสสื่อหมายที่มอียู่ก่อนแลว้ จึงถือได้ว่า มายาคติเป็นระบบสัญญะในระดับที่สอง 
สิ่งที่เป็นหน่วยสัญญะ (ผลลัพธ์จากการประกบของรูปสัญญะกับความหมาย ) ใน
ระบบแรก กลายมาเป็นเพียงรูปสัญญะในระบบที่สอง ขอย้ าในที่นี้ว่า วัสดุส าหรับ
สร้างวาทะแห่งชาติ (เช่น ภาษา ภาพถ่าย ภาพวาด โปสเตอร์ พิธีกรรม วัตถุ ฯลฯ) 
ไม่ว่าในเบื้องต้นน้ันจะมีความแตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม เมื่อครั้นเมื่อถูกจับ
ยึดโดยมายาคติแล้ว ก็จะถูกทอนให้เหลือเปน็เพียงรูปสัญญะเพื่อสื่อถึงสิ่งอื่นเสมอ”6 

โรลอ็งด์ บาร์ตส ์
                                            

 5 อรรถเดช สรสุชาติ, "มายาคต ิในสื่อโฆษณา," กรงุเทพธุรกจิออนไลน์, 
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/634144. 
 6 บาร์ตส์, มายาคติ = Mythologies / ของ Roland Barthes ; แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย 
วรรณพิมล อังคศิริสรรพ. 
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 มายาคติเหมือนภาษาหรือกระบวนการสื่อความหมาย ท าหน้าที่ โดยอาศัยหน่วยสื่อ
ความหมาย “สัญญะ” (Sign) ดังกระบวนการสร้างมายาคติ (Mythologies) โดยเป็นความคิดที่ผู้คน
ส่วนมากยอมรับและสอดคล้องกับระบบอ านาจที่ด ารงอยู่ในสังคมขณะนั้น โดยมายาคติสามารถมีอยู่
ได้ในทุกศาสตร์ และทุกมิติของชีวิต ในแง่ของการบริโภคนั้น มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ผูกติดกับมายา
คติโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกิน การเที่ยว การใช้สินค้าที่หรูห ราฟุ่มเฟือย ยานพาหนะ 
โทรทัศน์ ต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากการได้รับมายาคติเหล่านั้น จากสื่อโฆษณาที่ได้รับ เพื่อสร้าง
ผลกระทบให้เกิดข้ึนได้โดยผลกระทบที่ว่านั้นคือการเกิดมายาคติข้ึนในจิตใจของผู้บริโภค เพราะนัก
สื่อสารการตลาดเช่ือว่า เมื่อเกิดมายาคติข้ึนในจิตใจผู้บริโภคในทางบวก ดังนั้นสิ่งที่ตามมา คือ ความ
นิยม 

 
 “มายาคติแปรรูปประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นธรรมชาติ  เราจึงเข้าใจได้ว่า
เหตุใด ผู้เสพมายาคติจึงแลเห็นทั้งเจตนาและความหมายของมายาคติที่เจาะจงสื่อ
มาสู่เขา โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการมุ่งมอมเมาเอาประโยชน์ ต้นตออันเป็นที่มาของมายา
คตินั้นแจ่มแจ้งชัดเจน แต่เพราะมายาคติถูกจับตรึงไว้ในความเป็นธรรมชาติ ผู้เสพ
จึงไม่รับรู้ว่ามันเป็นเรื่องของเจตนา แต่คิดไปว่ามันเป็นเรื่องของเหตุผล”7 

       โรลอ็งด์ บาร์ตส ์
 

 ดังนั้น มายาคติจึงท างานด้วยการเข้าไปครอบง าความหมายเบื้องต้นของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็น
ความหมายเชิงผัสสะหรือประโยชน์ใช้สอย ต่อมาได้สื่อความหมายใหม่ในอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็น
ความหมายเชิงอุดมการณ์ โดย โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ได้อธิบายเชิงวิชาการเกี่ยวกับ
กระบวนการไว้ดังกล่าวข้างต้น 

จากการสัมภาษณ์ วิทวัส พุคคะบุตร Feature Editor DONT Magazine 

1. สัญญะของนิตยสารถูกเผยแพร่ในฐานะ (ลักษณะ) ไหนของผู้ชมมากท่ีสุด? 
“เมื่อก่อนนิตยสารเป็นแบบเหมือน Influencer คือ คนที่เป็น Influencer (อิทธิพล) จริง ๆ 

ก็คือบรรณาธิการนั่นแหละ บรรณาธิการบริหาร ก็คือเหมือนแบบเขาพูดอะไรคุณก็จ าเหมือนโดน 
Shape ไปตามสถานการณ์นั้น ในปัจจุบันมันไม่ใช่แล้ว เพราะว่าตอนนี้นิตยสารมันกลายเป็นสื่อที่ 
Delay (ล่าช้า) กว่าด้วยซ้ าเพราะมีสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาทุกคนเป็นสื่อได้หมดเลย เพราะฉะนั้นใครก็
                                            

 7 ibid. 



 16 

ตามที่อยู่ใน Social Media ก็เป็น Influencer กันเองได้ เพราะฉะนั้น ทีนี้ ค าว่าสัญญะของนิตยสาร
มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่ได้เป็น Influencer แบบสมัยก่อนแล้ว ปัจจุบันมันก็ยังท าหน้าที่เป็นสื่อ
อยู่ ก็คือ ยังให้ข้อมูล แต่นั่นแหละ ทีนี้ตัวนิตยสารในแง่ของการเป็นสัญญะของนิตยสารมันก็ต้อง
เปลี่ยนแปลงไป เช่น จากที่เมื่อก่อนพูดอะไรใครก็เช่ือ มันมี Influencer แบบอื่นที่ไปสร้างอิทธิพล
แบบนั้นแล้ว ถามว่า ความน่าเช่ือถือของการเป็นนิตยสาร คนก็ยังคาดหวังอยู่ เพราะฉะนั้น Way 
(แนวทาง) จากการ Influencer ก็กลายเป็นแบบอื่นแล้ว ก็น าเสนอในเชิงลึก ออกเป็นรายสัปดาห์ 
รายเดือน มี Process ในการท า หรือที่เค้าปรับตัวเป็นระบบราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือราย
สะดวก ฉะนั้น คนยังหวังความน่าเช่ือถืออยู่ แต่ทีนี้ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อคนอ่าน มันก็จะเป็นการให้ความรู้
เชิงลึกแล้ว ส าหรับเรา หรือ น าเสนอข้อมูลที่แตกต่างออกไปจาก โลกอินเตอร์เน็ตตอนเนี้ย คือ คนที่มี 
Influencer โลกอินเตอร์เน็ต เราไม่ได้ว่าเขา แต่เราหมายถึง มันอาจจะเร็วกว่าหรือฉาบฉวยกว่า 
เพราะฉะนั้นนิตยสารน่ะ มันยังต้องให้คนยังรู้สึก Trust อยู่แล้วก็ยังอยู่ได้ มันต้องเป็นอีกแบบนึง คือ
ให้ความรู้ในเชิงลึกและไม่ฉาบฉวย มันยังท าหน้าที่สื่ออยู่ นิตยสาร แต่มันไม่ได้เป็นผู้ทรงอิทธิพลขนาด
นั้นแล้ว ถ้าในปัจจุบันสั้น ๆ  กระชับ (ข้อมูลมันก็จะแน่นมากข้ึน ถ้าคนมองภาพรวมข้อมูลแน่นกว่ากว่า
อินเตอร์เน็ตทั่วไปที่คนจะได้รับ เพราะว่าอินเตอร์เน็ตทั่วไป ในปัจจุบันมันก็ฉาบฉวย มันแค่เน้น
รวดเร็ว) ในอินเตอร์เน็ตมันเน้นรวดเร็วกว่า แต่คือ ข้อมูลมันอาจจะผิดพลาดมันก็สูงกว่า แต่นิตยสาร
ผ่านการ Craft ผ่านการกลั่นกรองอะไรแบบนี้มาแล้ว เพราะฉะนั้นมันท าหน้าที่ตรงนั้น หน้าที่เชิงลึก
ไป ผ่านการ Craft มาแล้ว นิตยสารมันดีตรงที่ มันแบ่งคอลัม เป็น Part เป็นส่วน คนยังอ่านมันในแง่
ยังเสพหนังสืออยู่ มันจะกลายเป็นเสพได้ทั้งงานอาร์ต งานวรรณศิลป์ งานข้อมูล มันกลายเป็นแหล่ง
รวมงาน Creative อยู่ใน 1 เล่ม 1 เดือน 1 สัปดาห์ จะปรากฎตรงนี้ แต่ถามว่าสัญญะในแง่ของการ
เป็นผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสารมันถูกลดลงไปแล้ว” 
 

2. สิ่งท่ีคอลัมนิสต์ (นักเขียน) จะส่งอิทธิพลวิธีคิดอย่างไรต่อนิตยสารและผู้เสพในยุคนี้ 
รวมถึงค าถามท่ีจะสัมภาษณ์คนในสื่อ ดารา หรือ เจ้าของแบรนด์สินค้า หรือ บุคคลพิเศษ
ท่ีจะมาลงเล่ม การตั้งค าถามในการถามผู้คนดังกล่าว เพ่ือบอกอะไรกับผู้เสพอีกที? 
“คือเรารู้สึกว่า คือเมื่อก่อน ด้วยความที่เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมาก เหมือนป้อนอะไรไปก็ได้ 

เหมือนป้อนให้คนอ่าน เสพไป เราไม่รู้ว่า คนอ่านจะคิดว่าอ่านไม่รู้เรื่องหรืออะไรรึเปล่า แต่น่ันแหละ 
ด้วยความที่มันเป็นสื่ออิทธิพลมาก มันท าอะไรก็ได้ แต่ปัจจุบันมันหลายสื่อแยก ข้ึนมาแบบเล็กน้อย
มาก ใครก็สร้างสื่อเองได้แล้ว เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่า วิธีการที่เราจะสื่อสารกับคนดู คือท ายังไงก็ได้ให้
รู้สึกว่า เราเป็นตัวเราเองมากที่สุด ไม่ว่าจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ ถ้างานที่ Create ได้เอง Craft ได้เอง 
อย่างบทสัมภาษณ์หรือบทความที่มันมาจาก แนวคิดของเรา ก็คือ เล่าให้เป็นเรามากที่สุด ก็คือเราใส่
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ความเป็นตัวเองมากที่สุด ใส่ความคิดตัวเองลงไป ภาษาที่แทนตัวเอง แทนที่เราจะแทนตัวเองเป็น
ผู้เขียน ผม ดิฉัน ที่มันดูเป็นทางการ อาจจะแทนตัวเองเป็น เรา โทนเสียง Dawn ลง อาจจะเป็น
ลักษณะของ Report อยู่ เหมือนการ Report โดยเพื่อน เหมือนเพื่อนเล่า ด้วยความที่เป็นนิตยสาร 
มันก็ยังต้องมีความสุภาพนิดนึง แต่ว่าน้ าเสียง โทน การเป็นทางการมันก็ลดลงมา เหมือนเราคุยกับ
เพื่อนในเวอร์ช่ันสุภาพ น้ าเสียง โทนลดลงมา อันน้ีในเชิงที่เราคิดเอง Craft เอง แต่ถ้าในเชิงเขียนข่าว
เผื่อ Support ลูกค้า แทนที่เราจะเขียนตามการเป็นทางการมาก คนก็รู้ มันก็จะเป็นแบบทางการมาก 
เดี๋ยวนี้คนจะไม่เสพโฆษณากันโต้ง ๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ Way ความเป็นตัวเองเล่า ก็เหมือนเราเล่า
ให้เพื่อนฟัง สมมุติ เขามีงานเปิดตัวโรงภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ งานที่เราท า Major Cineplex Group 
เปิดตัว เราอาจจะ Tweet เนี่ยมีโรงหนังใหม ่อันน้ีนะ เขาต้องการเปิดเพื่อให้คนมา Enjoy เหมือนเล่า
ให้เพื่อนฟัง Way มันก็จะเปลี่ยนไป โทนน้ าเสียงมันก็จะเปลี่ยนไป  

สิ่งที่อยากถามเขา ส่วนใหญ่จะเป็นค าถามเกี่ยวกับอะไร “คือ ตัวตนของเขา ไม่ว่าจะเป็นโดย
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการท างานของเขา วิธีการอยู่ในสายอาชีพที่เขาท าอยู่ ณ ปัจจุบัน ถ้ามี Theme มี
ครอบ ก็จะถาม Theme ที่มาครอบ เช่น สมมุติเป็น Theme สิ่งแวดล้อม เราก็อาจจะถามความ
คิดเห็นของเขาต่อประเด็นนั้น ประเด็นที่มันตรงกับ Theme เรา ถ้ามันเป็นภาพรวมไม่มีอะไรไม่มี 
Theme ชัดเจนมาครอบ ส่วนใหญ่เราจะถามถึงวิธีการท างานของเขาวิธีการเอาชนะอุปสรรคของเขา 
เหมือนให้มันเป็นแบบ กึ่ง ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอ่านก็ไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าคนอ่าน
ต้องท าแบบนั้นนะ ให้รู้ว่าคนที่อยากเป็นแบบนี้หรือว่าคนที่ไม่ได้อยากเป็นแต่ ช่ืนชอบ ให้รู้ว่าเขาเป็น
อย่างนี้ จริง ๆ บางอย่างมันมาอาจมา Adapt กับคนอ่านก็ได้ที่ Feel การท างานหรืออาชีพมันต่างกัน
เลย แนวคิดมันก็มีประโยชน์ซึ่งกันและกัน มันก็คือการด าเนินชีวิตในโลกเหมือนกันบางทีค าพูดของคน 
ๆ นึง มันก็อาจจะมีประโยชน์กับคนอ่านก็ได้ แต่เราไม่ได้ท าออกแบบเจาะจงว่าเป็นค าคมจ๋า เหมือน
เพจค าคม...เราก็ไม่ใช่ เราก็เหมือนเป็นแค่แง่มุมหนึ่ง สะท้อนให้เขาเห็น เออ...มันมีคนที่คิดแบบนี้นะ 
แล้วเขาท างานแล้ว เขาประสบความส าเร็จในงานของเขาระดับนึงนะ มันเป็นอย่างนี้ หรือ เขา Move 
On ยังไง กับแนวคิดที่เขาเจอมา เราจะไม่เจาะข่าวฉาวเขา” 

 อาชีพนักเขียนกับนักข่าวต่างอยู่แล้ว “มันก็เป็นเชิงเหมือนนักข่าวนะ เพราะมันคือ ท างาน
สื่อเหมือนกัน แต่ว่าวิธีการขายเราก็จะต่างกับเขา วิธีการท างาน เขาต้องขายข่าวฉาว เขาต้องปูด้วย
ค าถามแบบนั้น แต่เราไม่ใช่ เราอาจะถามกลาง ๆ มันจะเป็น Way วิธีจัดการชีวิตเขา การด ารงชีวิต
ของเขาหลังจากนี้มากกว่า” 

เคยสัมภาษณ์อาชีพที่แปลกที่สุดไหม “เราเคยสัมภาษณ์คนที่ดูแลเรื่อง เต่าออมสิน เต่าที่กิน
เหรียญ เขาเป็นสัตวแพทย์ เป็นอาจารย์สัตวแพทย์ที่จุฬา เขาเป็นหัวหน้าโครงการที่อนุรักษ์เต่า 
ช่วงหนึ่งข่าวดังมาก ที่คนโยนเหรียญให้เต่ากิน เต่ามีปัญหา ต้องผ่าตัด แล้วในที่สุด เต่าก็ตายไป 
วิธีการท างาน เรื่องเต่า แล้ว Theme ของเล่มมันเป็นผู้หญิง แล้วสัตวแพทย์คนมองภาพมันมีแต่ผู้ชาย 
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ผู้หญิงมันน้อย เราก็ถามเค้าใน Way แล้วการเป็นผู้หญิงกับการเป็นสัตวแพทย์มันมีอุปสรรคมากไหม 
เรื่องเพศกับอาชีพ แล้วก็เจาะไปที่อาชีพเขาเลย ว่าการดูแลเต่าของเขามีอุปสรรคยังไงบ้าง เขามี
ปัญหาวัด เพราะเต่าเลี้ยงในวัด เขาพยายามช่วยเต่า คนเช่ือเรื่องบุญ มันก็โยนเหรียญเข้าไปในบ่อเต่า 
เขาอาจจะไม่มีปัญหากับวัดโดยตรงแต่ มัคนายก แม่ค้าขายผักบุ้ง รอบ ๆ ถ้าสมมุติเขาเอาเต่าออกมา 
คนพวกนี้ไม่มีรายได้กับวัด เขาจะมีปัญหากับคนเหล่าน้ีทันที เขาพยายามช่วยเต่า คนพวกนี้มีปัญหา
กับเขาแน่นอน นั่นคือความเสี่ยงเขา เขาก็ยังท างานของเขา มันคือความสุขของเขา” 
 “หนังสือของเรามันชูที่แฟช่ันอ่ะ ผิดแบบไปจากหนังสือเรา ถ้าถามโดยส่วนตัว อาชีพนี้ก็ยังไม่
เป็นอาชีพที่แปลกมากนัก แต่ในองค์กรที่เราอยู่ อันนี้ถือว่าแปลกจาก Theme ขององค์กรเรา  ในแง่
งานส่วนตัวอาชีพ...มันก็ธรรมดา ไม่ได้แปลกไป “แล้วอาชีพที่แปลกแบบนี้เอาไปลงเล่มด้วยมั้ย” ลงใน 
DONT Magazine ฉบับพฤษภาคมปีที่แล้ว” แล้วตอนนี้นิตยสารไม่แปลกไปใช่มั้ย “ไม่แปลกเพราะว่า
ธีมเล่มมันคือธีมผู้หญิง มันจะมีดารา Set ปกอยู่ แต่ว่าด้วยพาร์ทที่ เราท ารู้สึกว่าท าไมเราต้อง
สัมภาษณ์แต่ดารา ผู้หญิงด้วยกันมันไม่ได้มีแต่ดารา มันมีอาชีพอื่น ๆ ในพาร์ทนั้น ๆ แล้วก็จะมีคน
เนี้ยะ ที่เป็นสัตวแพทย์ มีอีกคนนึงที่เป็นทนายคดีไผ่ดาวดิน แล้วอีกอันที่สัมภาษณ์ คือ เป็นผู้ก ากับ
ผู้หญิงทั่วไป ท าเรื่อง มหาสมุทรกับสุสาน แต่ว่ามีหนังสั้นที่เขาไปท ากับองค์กรหนึ่ง ที่ท าเรื่องคดีคนอุ้ม
หาย บิลลี่ พอละจี มันก็คือการ Step เขาในฐานะการเป็นผู้ก ากับในอีก Step หนึ่งแล้ว เรารู้สึกว่ามัน
ก็ไม่ได้ท าให้หนังสือแปลกไปนะ ถึงแม้จะเป็นหนังสือแฟช่ัน แต่หนังสือแฟช่ันก็จะต้องเขยิบตัวเองก้าว 
Step (ข้ัน) มันก็ต้องไปอีกข้ันนึงแล้ว ถ้ามันอยู่เป็นแค่หนังสือแฟช่ันมันก็จะตาย เพราะว่าแฟช่ันมันก็
เป็น Need เป็นเฉพาะกลุ่ม แต่เราก็ปรับตัว ด้วยความที่นิตยสารมันไม่ได้เป็นสื่ออิทธิพลอย่างที่บอก
ไปตั้งแต่ตอนแรก เพราะฉะนั้นวิธีการมันก็ยังสื่อเรื่อง เล่าเรื่องอยู่เหมือนเดิม แต่ท ายังไงให้คนมันรู้สึก
ว่าน่าเช่ือถือ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันคือตัวที่เสริม คุณจะอยู่แต่ความเป็นแฟช่ันอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ ถ้า
มันไม่มีคนเสพ ก็แสดงว่าคุณไม่ปรับตัวตามคนอ่านเลย ต้องปรับตัวตามคนอ่านด้วย เพราะฉะน้ันต้อง
น าเสนอในแง่มุมที่คนอ่านเขาไม่รู้ แต่เขาอาจจะอยากรู้ก็ได้ แต่เขาไม่รู้มาก่อน มันก็ต้องหาวิธีการ
น าเสนอต่อไป แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะท าแบบนี้ทุกเล่ม เราก็ต้องมี Theme ขององค์กรของเรา
อยู ่คือเราเป็นหนังสือแฟช่ัน เราเป็นหนังสือผู้หญิง เพราะฉะนั้นเราต้องมีจริต ต้องมีองค์ประกอบเดิม
อยู ่อันที่ท าน้ีก็คือแทรกไป คือมันท าไงก็ได้ให้คนรู้สึกว้าว อ่ะ และก็น าเสนอสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ สอดแทรก
ไปจากกระแสหลักของเรา” 
 

3. ในปัจจุบัน นิตยสารจะสร้างสัญญะอย่างไรให้คนเสพคล้อยตาม? 
 “ก็คือข้อมูลที่น่าเช่ือถือนั่นแหละ แล้วก็น าเสนอในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน สมมุติเราท า
เกี่ยวกับดารา ดาราบางคนดังอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องน าเสนอในแง่มุมที่คนเขาไม่รู้มาก่อน คือพยายาม
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ปรับอ่ะ คือท าไงก็ได้ให้มันเริ่มที่เราอ่ะ แต่ที่นี้มันก็ข้ึนอยู่กับ Subject ด้วยนะว่าเขาเป็นคนยังไง ถ้า
เขามี image ของเขา เขาก็จะพูด Pattern เดิม ๆ มันก็แก้ไม่ได้แล้ว แต่เอาให้เริ่มต้นที่เราก่อน 
เหมือนแบบว่าเราต้องพยายามมีแนวคิด มี Concept ว่า เราน าเสนออีกมุมหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง อีกแบบ
หนึ่ง” 
 “อย่างน้อยก็เพื่อต้องได้ค าตอบที่คนอ่านรู้สึกว้าวข้ึนมา” ใช่ ๆ จะได้อะไรใหม่ ๆ จาก
แบบเดิม ๆ ในแง่มุมที่คนเขาอยากรู้ แต่เขาไม่ได้รับจากสื่ออื่น ๆ  เพราะฉะนั้นเราก็ต้องท า ด้วยความที่
เราเป็นนิตยาสาร เราก็ต้องท าแบบนี้เพื่อที่ว่า Influencer อย่างที่เราบอกตอนแรก แต่ถ้าเราท าข้อมูล
ที่น่าเช่ือถือถูกต้องมากที่สุด และน าเสนอแง่มุมใหม่ ๆ มันก็จะท าให้เราเป็น Influencer ได ้อาจจะไม่
สุดเหมือนสมัยก่อน แต่มันก็ได้ในระดับหนึ่ง แข่งกับโลกที่มันเปลีย่นแปลงไปในปจัจุบันได้ ก็คือเป็นอีก
สื่อหนึ่งที่เขาเช่ือถือนะ สัญญะที่ท าให้คนติดตาม มันก็ต้องเปลี่ยนตามโลก ปรับตัวตามโลก ไม่ใช่ว่า
คุณอยากท าอย่างนี้ แต่คุณไม่แคร์คนอ่านเลย มันไม่ได ้มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่คุณจะป้อนอะไรก็ท า
ได ้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วคนเขาฉลาดข้ึน เพราะฉะนั้น คนอ่านอยากรู้อะไรมันก็ต้องน าเสนอเขาแลว้ก็
ไป Beyond เขา” 
 “ก็เหมือนคล้อยตาม ตามผู้เสพมากกว่า” คอยสังเกตุการณ์ผู้เสพว่าเขาอยากได้อะไร แต่ก็
ไม่ได้แบบตามเขาอย่างเดียวนะ อะไรเป็นกระแสก็เอา ๆ ๆ เขาก็เบื่อ คือพยายามรู้สึกว่าเท่าทันผู้อ่าน 
แต่ก็ต้องไป Beyond เขาเหมือนกัน อย่างเช่นว่า คนไทยอินเรื่อง BNK คุ๊กกี้เสี่ยงทาย ใช่เราลงไปเล่น
ได ้เพราะมันคือกระแส แต่มันก็ต้องน าเสนอในทางอื่นมั้ย  ไม่ใช่น าเสนอ BNK กับเพลงคุ๊กกี้เสี่ยงทาย 
มันเยอะไป คนก็เบื่อ เพราะมันออกมาจากสื่อเดียว เราก็เกาะพอได้บ้าง แต่ก็น าเสนออีกแง่มุมหนึ่ง 
แล้วเราก็ไปแตะอีกแง่มุมหนึ่ง ที่มันสอดคล้องกัน อย่างบางสื่อเขาก็น าเสนอในแง่มุมของธุรกิจไปเลย 
ซึ่งตอนนั้นคนสนใจแค่ตัวน้อง BNK กับตัวโอตะ แต่กลายเป็นว่าเขาเสนอในแง่ Model Business 
ของโรสมีเดีย ที่เอา BNK เข้ามา มันคือการน าเสนอเกาะกระแส BNK แต่เขาน าเสนอแง่มุมนึง มันก็ดี
ที่ผู้อ่านอีกมุมนึงเขาจะได้ตามได้ด้วย หรือเปิดโลกให้คนที่ตามแต่พวกนี้ ได้เห็นในเบื้องลึกเบื้องหลัง 
มันมีอะไรที่มากกว่าน้ัน มันไม่ใช่แค่เอาผู้หญิงสวย ๆ มาเต้น”  
 ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ข้อเท็จจริง เอาความจรงิกับความเท็จในเปอร์เซ็นต์ ที่เท่าไหนในการมา
เขียนส่วนใหญ่ “ถ้าถามเรารู้สึกมันต้องมีทั้งสองแง่มุม แต่ทีนี้เปอร์เซ็นต์มันก็แล้วแต่คนเขียนว่าเขาจะ 
เฉ ไปทางไหน เขาอาจจะขยี้ตรงอย่างนี้ เพราะฉะนั้น มุมมองคนนี้มันอาจจะเยอะกว่า มุมของคนน้ีก็
อาจจะน้อยกว่า หรือว่าบางทีการสื่อมันก็อาจจะไม่ได้เป็นกลาง คือเขาบอกว่าสื่อควรจะเป็นกลาง
ใช่มั้ย แต่ในที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นกลางหรอก เรารู้สึกว่าค าว่าเป็นกลาง คือ การน าเสนอสองด้าน คือ
หมายถึงว่ามีสองมุม ที่มันก็ต้อง Balance ของเขาเอาเอง คือเขามีความเช่ือแบบไหน เขาก็ไปขยี้ตรง
นั้น เทน้ าหนักให้ตรงนั้น” 
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 ก็แล้วแต่สื่อทีจ่ะขายอะไรมากกว่ากัน “ใช่ ๆ แต่เรารู้สกึว่าถ้าเป็นสือ่ที่ดี ไม่เป็นกลางได ้แต่
มันก็ต้องน าเสนอสองด้านได้” 
  
 จากบทสัมภาษณ์ วิทวัส พุคคะบุตร นั้นในการน าเสนอของหนังสือแฟช่ันยังต้องปรับตัวตาม
ผู้อ่าน กระแสโลกในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า วิธีการท างานของนักเขียน (คอลัมนิสต์) จึงไม่ได้
แตกต่างจากสายงานศิลปกรรม เนื้อหาและสาระ ท าหน้าที่ต่อจินตภาพของการด าเนินชีวิต โดยดึงหา
ความ Balance ผู้วิจัยได้น าความ Balance มาใช้ให้เกิดในผลงานสร้างสรรค์ ระหว่างความจริง กับ
และความเท็จ กับ ภาพลักษณ์ (Image) และ พื้นที่ว่าง (Space) ที่เกิดข้ึน 
 

6. อิทธิพลจากลัทธิและผลงานศิลปะ 

 อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ สิ่งที่ช่วยเติมเต็มแรงจูงใจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้สร้างสรรค์
ได้รับอิท ธิพลจากเรขาคณิตโดยสัมพันธ์ทางทัศนธาตุ แฝงด้วยสัญลักษณ์  (Symbolic) เป็น
ส่วนประกอบของเนื้อหาบางส่วนและการได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นถือเป็นเรื่องปกติ เพราะธรรมชาติของ
มนุษย์ต้องรู้จักเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวเอง โดยการน ามา
ประยุกต์ใช้ ส าหรับผู้ที่ท างานสร้างสรรค์จึงมีความจ าเป็นจะต้องศึกษา ค้นคว้าจากผลงานของศิลปิน
ในศิลปะลัทธิต่าง ๆ เพิ่มเติมในความคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม
ทัศนคติและความคิดส่วนตัวในการสร้างสรรค์ 
 ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเรียนรู้และเอาอย่างสิ่งที่ดีกว่ามาใช้ การเรียนรู้ที่จะ “คิดต่อ” นั้น 
ท าให้โลกเราเจริญข้ึนอย่างรวดเร็ว ในประเทศตะวันตก การรับอิทธิพลจากผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดาและ
มักจะท ากันอย่างเปิดเผย เช่นเดียวกับการที่ศิลปินจ านวนไม่น้อยประกาศไว้ในแนวความคิดของการ
สร้างสรรค์ซึ่งเมื่อมองในวิชาการนี้ก็เป็นการ “อ้างอิง” อีกแบบหนึ่ง8 
 

6.1 อิทธิพลจากเรขาคณิตสัมพันธ์ทางทัศนธาตุ  
  ใน ศต วรรษ ที่  19 พ าซ ก์ , ม อริท ซ์  (Pasch, Moritz. ค .ศ . 1843-1930) นั ก
คณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้เรียบเรียง แก้ไข ปรับปรุง เรขาคณิตแบบยุคลิด โดยเห็นความส าคัญ
ของอนิยาม ได้แบ่งเป็น 2 พวก คือ พวกที่ก าหนดความหมายไว้อย่างชัดแจ้ง กับพวกที่ไม่ได้ก าหนด
ความหมายไว้ชัดแจ้ง ให้ค าว่า “จุด เส้น และระนาบ” เป็นค าที่ไม่ได้ก าหนดความหมาย (ค าอนยิาม) 
                                            

 8 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง / อิทธิพล ตั้งโฉลก 
(กรงุเทพฯ :: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พบัลเิคช่ัน, 2550). 
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ในการพิสูจน์ทฤษฎีบทต่าง ๆ จะต้องไม่ตีความค าอนิยาม เพราะจะท าให้อ่อนเหตุผลทางตรรกศาสตร์ 
และอาจเผลอใช้สมมติฐานบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ ดังนั้นพาซก์จึงพิสูจน์เรขาคณิตโดยไม่พึ่งรูป แต่ได้
อาศัยรูปแบบประโยคสัญลักษณ์ทางตรรกศาสตร์ และเข้มงวดในการให้เหตุผลอย่างมาก 

 
 “การมองสิ่งต่าง ๆ  อย่างทะลุปรุโปรง่ของไอน์สไตน์ เกิดจากการคิดออกมา
เป็นภาพก่อนที่จะแปลงเป็นภาษาคณิตศาสตร์” 

      ดร. แซนดรา วิทเทลสัน9 
 

6.1.1 ในทางระบบคณิตศาสตร์  

 สมัยโรมันช่วงคริตศักราช 12 ใช้ความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมผังพื้นที่เป็นความยาว
เดียวกับความสูงจากพื้นถึงยอด เรขาคณิต ในสมัยเรเนอซองส์ วงกลมและสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงความ
สมบูรณ์ในตัวเอง เทียบเท่ากับร่างกายมนุษย์ที่อยู่ศูนย์กลางของจักรวาลในเชิงเปรียบเทียบ  
 ระบบวิธีคิดที่เป็นตัวควบคุม 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมของทาดาโอะ อันโด โดย อาจารย์
ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ ได้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์นี้ไว้ว่า ระบบวิธีคิดที่เป็นตัวควบคุมสามารถแบ่งได้เป็น 
2 รูปแบบดังนี้ 
 ระบบวิธีคิดที่เป็นตัวควบคุมในรูปแบบ 
  - ระบบวิธีคิดที่เป็นตัวควบคุมในรูปแบบนามธรรม คือ การค านวณ ของคณิตศาสตร์ 
วิธีการล าดับสัดส่วนและความหมายเชิงสัญลักษณ์ของวงกลม หรือเท่ากับอุดมคติกับวิธีการใช้
เรขาคณิตเพื่อบรรลุอุดมคติ ดังนั้นรูปทรงเรขาคณิตที่ขาดส่วนจึงต้องเติมด้วยมนุษย์ สัตว์ และ
สิ่งมีชีวิตใช้อาคาร 
  - ระบบวิธีคิดที่เป็นตัวควบคุมในรูปแบบรูปธรรม คือ รูปร่าง รูปทรง ถูกน ามาใช้ใน
พื้นที่ทางสถาปัตยกรรมถูกก่อรูปข้ึนด้วยรูปทรงวงกลมของโดมและผังพื้นกับทรงกระบอกของผนัง
อาคารโดยรอบหรือเท่ากับวิธีการใช้เรขาคณิต เพื่อแก้ปัญหาในการก่อสร้าง การก่อรูปพื้นที่โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิตที่หลากหลายประเภท10 

 
                                            

 9 ดร. แซนดรา วิทเทลสัน นักวิจัยด้านระบบประสาท 
 10 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ, รู้สึกและนึกคิด : เรขาคณิตของทาดาโอะ อันโด / ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ, 
พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหา. ed. (กรุงเทพฯ :: คอร์ปอเรช่ัน โฟร์ด,ี 2551). 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างและความยาว เป็นระบบเหตุผลที่ควบคุมให้การแสดงออก
ซึ่งอุดมคติของวัฒนธรรมกรีกเป็นไปได้ อุดมคติ คือความงามที่ปรากฏต่อสายตามนุษย์อย่างมีระเบียบ 
ในส่วนอุตสาหกรรมนั้นจะท างานได้ก็ต่อเมื่อทุกช้ินส่วนประกอบกันข้ึนเพื่อเข้ากันได้กับระบบ ดังที่ 
เลอ คอร์บูซิเยอร์11 แยกแยะแนวคิดออกเป็นนามธรรม (สัดส่วนทอง) และรูปธรรม (การท างานอย่าง
เป็นระบบซึ่งต้องอาศัยการค านวณ)  
 พื้นที่เรขาคณิต (Geometric Space) รูปทรงเรขาคณิตที่มีส่วนที่ขาดหายไปอาจท าให้พื้นที่
อยู่ในภาวะไร้การควบคุม เพื่อให้เกิดส่วนที่เติมเต็มโดยสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะท าให้พื้นที่มีลักษณะการท างาน
ในพื้นที่ และเวลาเฉพาะมากกว่า รูปทรงไม่ให้ก่อรูปพื้นที่เพื่อความสมบูรณ์แบบในตัวเองและระบบ 
ระเบียบ ทางคณิตศาสตร์ 
 รูปทรงเรขาคณิตในงานของทาดาโอะ อันโดจึงไม่ใช่ตัวแทนของระบบคณิตศาสตร์ กลับเป็น
รูปทรงของพื้นที่ที่พร้อมจะสร้างความหมายของตัวเองตามเวลาที่ส้มพันธ์กับผู้ใช้ ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เปิดโล่งเพื่อรับแสงและลมดันธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ การ
ท าให้พื้นที่ทั้งหมดถูกแบ่งนั้นเป็นผลในการปิดล้อมเชิงความหมาย เพื่อสร้างโลกส่วนตัว การเช่ือมต่อ
พื้นที่ที่เน้นให้เกิดการรับรู้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
 มนุษย์สามารถรับรู้ลักษณะและรับเอาความรู้สึกมาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ตัวเอง  
มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Geidegger)12 เรียกกระบวนการนี้ว่า การอาศัย (Dwell)13 สามารถ
สร้างโมเดลของการอาศัย คือ การที่มนุษย์สามารถหาทิศทาง (Orientation) และสร้างตัวตน 
(Identification) 
 การที่มนุษย์พบว่าสภาวะแวดล้อมหนึ่งทรงความหมายกับตัวเองในด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าที่
อื่น บทบาทของสภาปัตยกรรมซึ่งเปน็ศิลปะแห่งการกอ่สร้างของมนุษย์อยู่ที่การท าหน้าที่สร้างสถานที่
ที่เอื้อให้มนุษย์อยู่ด้วย (Belong) ได้ด้วยการสร้างรูปธรรม (Concrete) ของวัตถุที่ท างานร่วมกับ
ข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของท้องถ่ินแลก่อให้เกิดลักษณะพิเศษ (Character) ของ
                                            

 11 เลอ คอร์บูซิเยอร์ สถาปนิก นักผังเมือง สร้างสรรค์ผลงานด้านผังเมือง และการออกแบบ 
แนวคิดหน่วยที่อยู่อาศัย เพื่อน าไปสู่การสร้างทฤษฎีของการอยู่อาศัยแบบร่วมกัน “วีลาซาวอย ก่อน
สงครามโลกครั้ง 2 จะเป็นผลงานเชิงรปูธรรมของเราขาคณิต แต่หลังสงครามโลกครัง้ที ่2 จะเป็นในแง่
ระบบวิธีคิดโนเฉพาะการแสวงหาระบบเหตุผลในงานสถาปัตยกรรมผ่านรูปทรงพื้นฐานเรขาคณิต โดย
เน้นที่นามธรรมหรือเน้นที่การคิดเชิงอุดมคติที่ปรากฏในงานระบบโมดูเลอร์ 
 12 มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Geidegger) นักปรัชญาชาวเยอรมัน 
 13 การอาศัย (Dwell) โดยใช้วิธีสืบสวนลงไปในความหมายของรากศัพท์เก่าของเยอรมัน 
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พื้นที่ คือ บ้านและพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว (Private) และพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ (Public) ทั้งหลาย 
เช่น ทะเล ภูตลาด เป็นต้น 

 
 “แสงเป็นต้นก าเนิดของการด ารงอยู่ทั้งมวล ยามที่สัมผัสกับพื้นผิวของสิ่ง
ต่าง ๆ แสงจะให้เส้นรอบนอก รวบรวมเงินที่ด้านหลังและสร้างความลึก วัตถุถูกท า
ให้ปรากฏระหว่างขอบเขตแสงและความมืดแล้วได้รับรูปทรงของตัวเอง  ค้นพบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและเช่ือมต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด แสงให้อิสระแก่สิ่งต่าง ๆ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันข้ึนมา เราอาจจะพูดได้ว่าแสงยกระดับ
ความโดดเดี่ยวให้แตกต่างภายในบริบทความสัมพันธ์ของตัวเอง แสงเป็นผู้
สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ซึ่งสร้างโลกขึ้นมาด้วย แม้จะไม่ต้องสงสัยเลยว่าจุดก าเนิด
ของการด ารงอยู่มาจากแหล่งที่อยู่นิ่ง แต่ภายใต้อาการสั่นไหวเปลี่ยนแปลงที่ไม่จบ
สิ้นของแสงนี้เองที่โลกถูกค้นพบอีกครั้ง”14 

 
 ในระหว่างการรับรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับเรขาคณิตและหน่วยแบบสัดส่วนของนามธรรม
ล้วนสร้างอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานที่ในสิ่งแวดล้อมให้ผิดแผกแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะ
วัฒนธรรมของตนเองหรือสถานที่นั้น ๆ 

 
“ศิลปะคือสิ่งที่เราท า วัฒนธรรมคือสิ่งทีท่ ากับเรา” 

       คาร์ล อองเดร 
 

 การที่มนุษย์อยู่บนโลกที่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาประกอบอยู่ เพราะเรามีดวงอาทิตย์เหนือท้องฟ้า
เป็นองค์ประกอบส าคัญของโลกแบบที่ไฮเดกเกอรเ์รยีกว่า โลกและท้องฟ้า (Earth and Sky) รูปธรรม
ของพื้นที่จึงต้องหลอมรวมเอากระแสเวลาเข้าไปด้วย15 
 
                                            

 14 ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ, ธรรมชาติ ที่ว่าง และสถานที่ : รวมบทความว่าด้วยสถาปัตยกรรม
ญี่ปุ่น / โดย ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ (กรุงเทพฯ :: คอร์ปอเรช่ันโฟร์ดี, 2543). 
 15 รู้สึกและนึกคิด : เรขาคณิตของทาดาโอะ อันโด / ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ. 
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 พื้นที่ (Space) จะทรงความหมายเป็นสถานที่ (Place) จะต้องเป็นรูปธรรมท างานร่วมกับ
สภาพแวดล้อมของสังคมและวัฒนธรรม  เอื้อให้มนุษย์สร้างตัวตนและหาทศิทางของตนเองข้ึนมา เพื่อ
สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขของเวลาช่ัวขณะในปัจจุบันหนึ่งๆ ให้ได้ 
 มนุษย์ รับ เอาด้านดีและด้านร้ายของธรรมชาติเอาไว้เป็นสมบั ติของตัวเองเสมอ 
สภาพแวดล้อมที่มีทั้งดีไม่ดีในทางกายภาพ แต่ก็ยังมีด้านดีที่ท าให้สามารถสัมผัสและช่ืนชมกับความ
งามของธรรมชาติภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่ละสถานที่ ทั้งหมดนี้เพราะความคิดที่ว่าการ
รับรู้สภาพธรรมชาติน้ันต้องรับรู้ทั้งสองด้าน ที่เปลี่ยนความรู้สึกต้องทนทุกข์ทรมานให้กลายเป็นการ
รับรู้ซึ่งความงามทั้งในทางกายภาพและนามธรรม 
 ดังนั้น การผสมผสานเข้ากับปรัชญาด้ังเดิมของตะวันออกท าให้เรขาคณิตกลายเป็นเครื่องมือ
ในการสืบหาความหมายของโลกต่อชีวิตในลักษณะนามธรรม เป็นการตีความนามธรรมของธรรมชาติ
เพื่อมาปรุงแต่งตามปรัชญาที่คนยึดถือ จึงเป็นการน าเสนอนามธรรมของรูปธรรม ที่ว่างผ่านทาง
รูปทรง จิตผ่านทางกาย ที่การค้นหาความหมายจะสมัพันธ์กับประสบการณ์ของแต่ละคนมากกว่าที่จะ
มีความหมายตายตัว 
 

6.2 อิทธิพลและแรงบันดาลใจในศิลปกรรม 
  อิทธิพลทางศิลปกรรมที่ผู้วิจัยมีความสนใจนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมศิลปะ
ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีความสนใจในศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) ซึ่งในแต่ละลัทธิดังกล่าวล้วนมี
รูปแบบที่เฉพาะในเรื่องของรูปแบบทัศนคติความเช่ือ ผู้วิจัยได้ศึกษาศิลปินตามแนวทางที่ผู้วิจัยสนใจ
และได้น าอิทธิพลบางประการในแต่ละลัทธิ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมทางด้านรูปแบบและ
ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ศิลปะเหนือจริง (Surrealism)  

 แนวทางการสร้างสรรค์ของผูส้ร้างสรรค์ได้รบัอิทธิพลมากจากลัทธิเหนือจรงิ (Surrealism)  
และลทัธิเสมือนจริง (Realism) โดยแฝงสัญลักษณ์ (Symbolic) เป็นส่วนประกอบ 
 

 ลัทธิเหนือจริงคือความต้องการแสดงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของโลกปรากฏเห็นได้
ด้วยตา แต่ต้องการแสดงสิ่งที่มองไม่เห็นอันเป็นสาระของโลกที่ปรากฏเห็น หรือ
กล่าวอักนัยหนึ่งต้องการจะแสดงสิ่งซึ่งอยู่เหนือโลกนี้ เพราะสิ่งที่ปรากฏเห็ นล้วน
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เป็นมายา คือ เป็นจริงโดยสมมติเท่าน้ัน สิ่งที่เป็นสาระอยู่เหนือจริงนั้น ซึ่งศิลปิน
ต้องการแสดงออกให้ปรากฏเห็น16 
 

 การสร้างสรรค์ของกลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ จัดอยู่ระหว่างโลกความจริงและความฝันหรือ
จินตนาการ เพื่อให้หลุดพ้นจากโลกปัจจุบันที่ก าลังเผชิญอยู่ด้วยความคาดหวังต่อการค้นพบโลกใหม่ 
ชีวิตใหม่ สิ่งใหม่ ซึ่งถือเป็นการบรรลุสูงสุด เป็นความตั้งใจอย่างฉับพลันในการสร้างโลกใหม่ที่
ผสมผสานระหว่างความจริงกับความฝันให้บรรลุถึงยอดสัจธรรม เหมือนการแสดงออกในวัยเด็กที่เต็ม
ไปด้วยจินตนาการ และมีความเป็นอิสระแก่ตนเองมากที่สุด 

ลทัธิสัจนิยม (Realism) 

 ลัทธิสัจนิยมเป็นลัทธิปรัชญา เน้นความจริง สะท้อนเรื่องราวข้อมูลที่เป็นจริงที่มีความเช่ือใน
โลกแห่งวัตถุ มีความเช่ือในการแสวงหาความจริงโดยจิตนิยม ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ
ด้วยความแท้จริงที่แท้คือ วัตถุที่ปรากฏต่อสายตา สามารถสัมผัสได้มีความเช่ือว่า ความจริงมาจาก
ธรรมชาติ ซึ่งประกอบสิง่ทีเ่ป็นวัตถุสามารถสัมผัสจับต้องได้ และพิสูจน์ได้ เช่ือว่าธรรมชาติเป็นบ่อเกิด
ความรู้ได้มาจากการได้เห็นได้สัมผัสด้วยประสาทสัมผัส สุนทรียศาสตร์เป็นเรื่องของความงดงามตาม
ธรรมชาติสะท้อนความงามตามธรรมชาติออกมา ส่วนรูปแบบเหมือนหรือไม่ก็ได้ ศิลปะลัทธิสัจนิยม 
ให้อิทธิพลต่อผู้วิจัยในด้านวิธีคิด การแสดงออก เนื้อหา ถึงสาระความเป็นจริงของชีวิต การสร้างสรรค์
ที่ถ่ายทอดความจริงจากภายนอก ศิลปะสัจนิยมให้ความหมายมากกว่าความงามแค่เพียงภายนอก คือ
การสะท้อนความเป็นจริง การรับรู้ สร้างจินตนาการให้ผู้วิจัยเป็นอย่างดี การเรียนรู้และซึมซับเข้ามา
เป็นประสบการณ์แบบอย่าง และน ามาประยุกต์ปรับใช้ เปลี่ยนไปสู่การคิดค้นทดลองเชิงสร้างสรรค์  
 

ลัทธิป็อปอาร์ต (Pop Art) 

 ศิลปะได้ขยายตัวออกไปกลืนกินศิลปะประยุกต์ นั่นคือ ภาพประกอบ ในยุคป๊อปอาร์ต (Pop 
Art) บรรจุภัณฑ์สินค้า หนังสือการ์ตูน นิตยสาร แฟช่ัน เสื้อผ้า ถูกจัดเป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลได้
กลายเป็นเรื่องราวเนื้อหาให้ศิลปินในยุคนั้นสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะมาแล้ว แต่ภาพประกอบในที่นี้
มิใช่เรื่องราวที่กระตุ้นความคิดหรือให้ความบันดาลใจกับศิลปิน แต่ตัวภาพประกอบกลับถูกยกย่องให้
                                            

 16 สดช่ืน ชัยประสาธน์, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 
2507-2527 = Surrealistic Trends in Painting and Literature in Thailand 1964-1984 / สด
ช่ืน ชัยประสาธน์ (กรุงเทพฯ :: สยามสมาคม, 2539). 
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เป็นศิลปะบริสุทธ์ิเท่าเทียมกับศิลปะประเภทอื่น ในอดีตถ้าผลงานของนักศึกษาศิลปะคนใดได้รับค า
วิจารณ์ว่าผลงานดูเป็นภาพประกอบ ย่อมหมายถึงคุณค่าในเชิงลบบ่งบอกถึงผลงานของเขาขาด
อารมณ์ความรู้สึก เพราะเรื่องราวที่เอามาวาดเป็นของคนอื่น ผู้ที่วาดรูปประกอบจึงไม่มีความรู้สึกร่วม
ไปกับเรื่องราวในภาพ แต่วาดเส้นยุคปัจจุบันเมื่อประเมินในเชิงคุณค่าก็พบว่า ผลงานที่ดูเป็น
ภาพประกอบนั้นเพราะรูปแบบอยู่ในแบบแผนของภาพประกอบมากกว่าเนื้อหาน้ันก็คือ ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเหมือนจริง หรือกึ่งเหมือนจริง เพื่อให้การเล่าเรื่องได้ชัด ศิลปินพยายามค้นหา “ภาษาใหม่” 
และ “สุนทรียภาพใหม่ ๆ” อยู่ตลอดเวลา เพราะความใหม่อยู่คงที่ได้ไม่นาน มีความคงตัวอยู่ช่ัวคราว
แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปเสมอ 
 

อิทธิพล ต้ังโฉลก (Ithipol Thangchalok) 

 จากการศึกษา นิทรรศการ “นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ”17 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ
อิทธิพล ตั้งโฉลก เป็นในแนวทางนามธรรมที่ลักษณะเป็นตะวันออก ความจริง หรือสัจจะของศิลปะ มี
ทั้งวัตถุจิตรกรรม ความจริงของความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและวัตถุจิตรกรรม ความจริงของภาษา
ภาพ ความจริงของจักรวาลที่ประกอบด้วยคู่ตรงข้ามในลักษณะเก่ากับใหม่ แสงและเงา รูปทรงกับ
พื้นที่ ว่าง เหตุผลและอารมณ์ ปัญญาญาณกับปรีชาญาณ จริงกับเท็จ จากเนื้อหาเรื่องราว
ประสบการณ์จริง ในรูปแบบของศาสตราจารย์อิทธิพลได้ทดลองท างานในลัทธิต่าง ๆ เช่น คิวบิสม์ 
(Cubism) เซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) เอ็กเพรสช่ันนิสม์  (Expressionism) และแอ๊บสแตรค 
(Abstract) เป็นการท างานศิลปะแบบใช้ปัญญาญาณ (Intuition) โดยรับความสะเทือนใจ ประทับใจ 
หรือบันดาลใจส่วนใหญจ่ากประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง มีตั้งแต่การค้นการูปทรงนามธรรมเรขาคณิต 
ทั้งรูปทรงเดียว และเฉพาะรูปทรงเล็ก ๆ เทคนิคของผลงานหลักคือภาพพิมพ์ ที่อิทธิพลได้ศึกษา 
ได้แก่ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ภาพพิมพ์ร่องลึก (Etching) ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) 
และภาพพิมพ์หิน (Lithograph) เทคนิคทั้ง 4 น ามาสู่แนวเรื่องของการท างานที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
รูปทรงอินทรีย์ของเมล็ดพืช ต้นไม้ ในเมือง ผนังและก าแพง และรูป ทรงมนุษย์กับพื้นที่ ว่าง 
ศาสตราจารย์อิทธิพลใช้วิธีการค่อย ๆ ตัดทอนรูปทรงเหมือนจริงจนกลายไปสู่ความเป็นนามธรรม 
                                            

 17 "นิทรรศการ Abstract the Truth of Art “นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้ง
โฉลก,"  http://www.bacc.or.th/event/“Abstract-The-Truth-of-Art”-Ithipol-Thangchalok-
.html#page. 
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จากเมล็ดพืชที่สามารถรับรู้ได้จนกลายเป็นรูปทรงเรขาคณิต จากพุ่มไม้ใหญ่จนเป็นเส้นอิสระ และ
รูปทรงของมนุษย์จนกลายเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ของกลุ่มรูปร่างเรขาคณิต18 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 อิทธิพล ตั้งโฉลก, Door, Acrylic on canvas, 50 x 70 cm. 
ที่มา เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2561 เข้าได้จาก http://www.bangkokartmuseum.com/pages 
/125 
 
 ศิลปะนามธรรมของศิลปิน ท าหน้าที่สกัดเอาทั้งแก่นของชีวิตมนุษย์และธรรมชาติออกมา
สร้างใหม่ ซึ่งมิใช่การลอกเลียนต้นแบบในชีวิตจริง นัยของการตีความในลักษณะนี้ย่อมเป็นการ
สนับสนุนความลึกซึ้งของศิลปะนามธรรมในการที่จะสะท้อน “โลกภายใน” ของมนุษย์ ความคิดที่มา
จากภายในจิต 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 อิทธิพล ตั้งโฉลก, สี่สัญญะ (Four Signs), 2005 (2548), Acrylic on canvas, 60 x 183 
cm. 
ที่มา เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2561 เข้าได้จาก http://www.thaicritic.com/?p=3119 
                                            

 18 อิทธิพล ตั้งโฉลก, นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ = the Truth of Art / อิทธิพล ตั้งโฉลก 
(กรุงเทพฯ :: มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2558). 



 28 

 ในนิทรรศการ นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ ผลงานชุดหลังจะแหวกแนวออกจากอดีต ด้วย
องค์ประกอบ การใช้สีที่ค่อนข้างมีรสหวาน สะดุดตา มีเสน่ห์ที่ไม่รุนแรง องค์ประกอบที่แยกตัวออก
จากกันให้ความมั่งคงทางสุนทรียภาพที่เกิดข้ึน แต่จะเพิ่มเติมที่ทัศนธาตุแบบละเอียด เพื่อให้เข้ากับ
องค์ประกอบโดยรวม ในแต่ละช้ินงานจะแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป โดยคงความเป็นนามธรรม
และเรียบง่ายต่อการมองเห็น แต่ยากที่จะเข้าใจได้ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  3 Ithipol Thangchalok, Sign of Tranquility, 2005 , Acrylic on canvas, 140 x 195 
cm. 
ที่มา เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2561 เข้าได้จาก http://www.bangkokartnews.com/Art%20Ex/20. 
ArtIthipol.html 
 
 การจัดรูปร่าง รูปทรงไม่ได้ซับซ้อน เป็นการซ้ าของจุดและร่องรอยบนรูปทรงเรขาคณิตแสดง
ให้เห็นเจตนาของศิลปิน ที่ก าลังเช่ือมโยงการซ้ าของทัศนธาตุกับระบบต่าง ๆ เช่น จังหวะการเต้นของ
ชีพจร ลมหายใจเข้าออก และความต่อเนื่องของเวลาที่ไม่รู้จบ เป็นต้น  ผลงานจึงเป็นการสะท้อนให้
เห็นปัญญาของศิลปินในการใช้ระบบเรขาคณิตที่ เรียบง่าย เพื่อน าไปสู่การท าความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์อื่นที่อยู่รอบ ๆ ตัว ศิลปินยอมรับว่า มนุษย์ไม่อาจวางตัวไว้เหนือธรรมชาติได้ และเมื่อ
มาถึงจุดหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า มนุษย์ต้องน้อมรับความเป็นไปที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  
 ความเรียบง่ายของศิลปะนามธรรมมีคุณค่าเสมือนกุญแจที่ไขประตูบานใหญ่ที่ศิลปินได้กล่าว
ไว้ว่า “นามธรรมเป็นเรื่องของใจ” และ “ใจ” คือ กลไกส าคัญที่ท าให้ศิลปินค้นพบ “สัจจะ” หรือ 
ความจริงของศิลปะในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ความจริงของตัววัตถุจิตรกรรม ความจริงของภาษาภาพ 
ความจริงของความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและวัตถุจิตรกรรม ความจริงของจักรวาลที่ประกอบไปด้วย
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คู่ตรงกันข้าม เก่าและใหม่ แสงและเงา รูปทรงและพื้นที่ว่าง อารมณ์และเหตุผล ปัญญาญาณและ
ปรีชาญาณ โครงสร้างและองค์ประกอบทุก ๆ ส่วนต้องมีความประสานสัมพันธ์กันอย่างมรีะเบียบ การ
สร้างรูปทรง ก าหนดที่ว่างไปจนถึงขนาด ต าแหน่ง สัดส่วน และจังหวะ  
 การท างานจิตรกรรมเป็นการ  “คิดต่อ” โดยปรับแนวความคิด “คู่ตรงกันข้าม” โดย
แบ่งเป็น ระหว่างวัตถุกับจิต สมองกับใจ หรือปรีชาญาณกับปัญญาญาณ ภววิสัยกับอัตวิสัย เหตุผลกับ
อารมณ์ จิตส านึกกับจิตไร้ส านึก นิ่งสงบกับเคลื่อนไหว ระเบียบกับอิสระ ความคิดกับความรู้สึก ยัง
มี “ตัวกลาง” ที่เช่ือมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ “สัจจะแห่งจิตรกรรม” ตัดความลึกแบบลวงตา
ออกไป และไม่อ้างอิงหรือเลียนแบบวัตถุใด ๆ ในโลกใบนี้ รวมทั้งตัดเรื่องราวและความหมายทางโลก
แห่ งโลกี ย์ ที่ สั บ สน วุ่นวายออกไปความ คิดในการ  “ลด”ให้ น้ อยลง  ในทั ศน ศิลป์ เมื่ อตั ด
เรื่องราว ความหมาย ลดรูปทรงของวัตถุออกไปก็จะเหลือเพียงทัศนธาตุ และเมื่อ “ลด” ทัศนธาตุลง
ให้เหลือน้อยที่สุดก็จะเหลือเพียง “จุด” ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุด ถ้าตัดออกไปก็จะเหลือเพียงความว่าง
เปล่า และเมื่อเอาจุดมาเรียงต่อเนื่องติดกันก็จะกลายเป็นเส้น ตามธรรมดาทั้งจุดและเส้นในตัวมันเอง
ไม่มีความส าคัญ ไม่มีบทบาท ไม่มีความหมาย ผลงานบางช้ิน จุดและเส้น ถูกศิลปินแปรเปลี่ยนใหก้ลบั
กลายเป็นรูปทรง เรื่องราว ความหมาย รวมทั้งเป็นสื่อและภาษาในตัวเอง เพื่อมุ่งเข้าสู่สภาวะแห่งจิตที่
น้อย เรียบง่าย ธรรมดาสามัญ บริสุทธ์ิ และสงบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 Ithipol Thangchalok, Five units, 2012, Acrylic on canvas, 115 x 160 cm. 
ที่มา เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2561 เข้าได้จาก https://www.facebook.com/115506035157778/ 

photos/a.486942861347425.106853.115506035157778/486943024680742/?type=3&th

eater 
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 จุดและเส้นจึงเป็น “สัญญะ” แห่งความบริสุทธ์ิแห่งจิต จึงจะเป็นสื่อเช่ือมโยงเข้าไปสู่
พรมแดนแห่งจิตวิญญาณได้ในที่สุด ถูกน ามาสานต่อโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการสาน การถัก การ
ทอของเครื่องจักรสาน ผ้าในในอดีตและปัจจุบัน ผสานเข้ากับความคิดเดิม สะท้อนให้เห็นถึงความ
เรียบง่ายและพอเพียง รวมทั้งจิตใจที่บริสุทธ์ิ ซื่อตรง จริงใจ ไร้การปรุงแต่งและเสแสร้ง ห่างไกลจาก 
“กิเลส” แห่งโลกวัตถุนิยมเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจากบรรพกาล เส้นตั้ง เส้นนอน และเส้นเฉียง ถูก
น ามาเรียงซ้ า ๆ  ขนานกันอย่างเป็นระเบียบจะกลายเปน็ “ลายเส้นขนาน” มีความเรียบง่าย เป็นกลาง 
เป็นสากล ถูกใช้โดยมนุษย์ทุกยุคเผ่าพันธ์ุในลายผ้า ลายพรม ลายเครื่องปั้นดินเผา 
 การใช้ทัศนธาตุ จุด เส้น และสี จึงมีลักษณะถึงความส าคัญของตัว “ภาษาทัศนศิลป์” และใช้
ทัศนธาตุในการแสดงออกถึงโลกภายในแห่ง “จิต” โดยตรง  
 “การซ้ า” จึงถูกจัดเป็นกฎเกณฑ์แห่งจักรวาล เช่น การแปรเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืน 
เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก และการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลกซ้ า ๆ อย่างไม่รู้จบ สอด
ประสานกับการเต้นของหัวใจ การหายใจเข้าหายใจออก การเต้นของชีพจร เช่ือมโยงไปถึงการเดิน
อย่างสม่ าเสมอของนาฬิกาและด้วยการเพ่งภาวนาของจิตที่ซ้ า ๆ ด้วยความเพียงคือ วิถีทางแห่งการ
เข้าถึงสภาวะนิ่งสงบเป็น “สมาธิ” แห่งจิต  
 ทัศนธาตุ “สี” และ “พื้นผิว” เป็น “ภาษา” ของจิตรกรรมที่มีความส าคัญในจิตรกรรมของ
ศิลปิน สีเป็นภาษาแห่งอารมณ์และความรู้สึก รวมทั้งยังบ่งบอกความหมายในตัวของมันเอง ส่วน
พื้นผิวมีบทบาทในการสร้างความเป็นจริงทางวัตถุให้กับจิตรกรรม หรือ “ตรรกะแห่งจิตรกรรม” เป็น
วัตถุในตัวของมันเอง มิได้จ าลองหรืออ้างอิงวัตถุใด ๆ แต่เป็น “วัตถุแห่งจิต” เมื่อน าทั้ง จุด เส้น สี 
และพื้นผิวมาประสานให้สัมพันธ์กันย่อมเกิดพลังในการสื่อ “สาระ” แต่ทัศนธาตุอย่างสี และ พื้นผิว 
ไม่ใช่ “ตัวแสดงหลัก” และ “ตัวเสริม” ทรงพลังที่ไม่อาจจะตัดให้ลดน้อยลงไปกว่าน้ี 
 “แนวความคิดหลัก”จะครอบคลุมผลงานในทุกช้ิน คือ “ความขัดแย้งของคู่ตรงกันข้าม” เกิด
จากความส านึกถึงความส าคัญของกระบวนการทางเทคนิคและวัสดุที่เลือกใช้ คือ “เครื่องมือเฉพาะ” 
ที่มีศักยภาพและมีข้อจ ากัดในศิลปิน เทคนิคจึงถูกค้นคว้า และน ามาทดลอง เลือกน ามาใช้ให้เหมาะ
กับแนวความคิดและเทคนิคในแต่ละช่วงของช้ินงานจะเป็นไปตาม “สภาวะทางจิตใจ” ซึ่งเกิดเป็น
ประสบการณ์ชีวิต ศิลปนามธรรม จึงถือเป็นก าเนิดมาเพื่อการสื่อ “สาระ” ทางจิตใจโดยเฉพาะจึง
สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน การแสดงออกถึงสภาวะทางจิตใจอันเป็นแก่นแท้แสดง 
“ตัวตน” ของศิลปินปัญญาญาณกับปรีชาญาณ เป็นความพยายามที่จะค้นหา “ตัวตน”  และ “รู้จัก
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ตัวตน” ให้ลึกซึ้งยิ่งด้วยกลวิธีตรงกันข้าม เพื่อส ารวจ ตรวจสอบ และยืนยัน จิตรกรรมจึงเป็นเสมือน
กระจกเงาที่ท าให้ศิลปินมองเห็นตัวเอง และผู้ดูย่อมมองเห็นตัวตนของศิลปินจากกระจกบานนี้19 
 

พิชิต ต้ังเจริญ 

 ศิลปนิพนธ์ “ความสัมพันธ์ของสีและบรรยากาศกับสภาวะของกาลเวลา” ของพิชิต ตั้งเจริญ 
เป็นการสังเกตความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาของพิชิต ตั้งเจริญ ทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิตเศรษฐกิจวัฒนธรรมสภาวะทางการเมืองมวลมนุษย์มีการแข่งขันกันท าให้การด ารงชีวิตของ
มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากอดีตกาลที่ผ่านมา ที่อาศัยอยู่ในท่ามกลางสภาวะแวดล้อม
ธรรมชาติแต่ปัจจุบันธรรมชาติถูกท าลายลงไปจากสภาวะเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมื อง ความ
เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้อารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน อยากที่จะสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
โดยสภาวะธรรมชาติ จึงเป็นแรงบันดาลใจมาจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านกาลเวลา ท าให้วัตถุในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือพื้นผิวซึ่งมี
ร่องรอยในการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในช่วงเวลาต่อเนื่องและระยะเวลาที่ยาวนานรวมถึง
บรรยากาศ ที่ต่างกันออกไป20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

19 ปัญญาญาณและปรีชาญาณ : นิทรรศการจิตรกรรมนามธรรม 2 ชุด (กรุงเทพฯ :: หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, 2551). 
 20 พิ ชิต ตั้ง เจริญ , ความสัมพัน ธ์ของสีและบรรยากาศกับสภาวะของกาลเวลา  = 
Relationship of Colour, Atmosphere and Time / โดย พิชิต ตั้งเจริญ (2532). 
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ภาพที่ 5 พิชิต ตั้งเจริญ, รุง่อรุณ, Oil on canvas, 60 x 60 cm. 
ที่มา เข้าถึงเมือ่ 18 เมษายน 2561 เข้าได้จาก http://www.era.su.ac.th/Portfolio/pichit/lt_g 
_05.html 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความของ สุริยะ ฉายะเจริญ บทความ “จากปกแผ่นเสียงถึงการเรียงร้อย
เป็นถ้อยความจิตรกรรม” การหวนหาร่องรอยของอดีตผ่านสื่อต่าง ๆ ในงานเขียนประวัติศาสตร์ งาน
ทัศนศิลป์ วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย ภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งเสียงเพลง โดยเฉพาะ
เสียงเพลงในยุคที่ยังถูกเล่นด้วยเครื่องแผ่นเสียง เสียงที่ออกมาจากเครื่องเล่นที่แตกต่างกับเสียงที่ถูก
บันทึกด้วยระบบดิจิทัลในแบบปัจจุบัน ความมีเสน่ห์ของปกแผ่นเสียงไม่ใ ช่แค่ภาพถ่ายหรือภาพวาด 
แต่ยังถูกจัดระเบียบภายใต้องค์ประกอบที่มีเอกภาพ ภาพปกแผ่นเสียงในยุคสมัยก่อนจึงมีคุณค่าใน
การออกแบบที่ร่วมสมัยในยุคสมัยนั้น แรงบันดาลใจผลงานจิตรกรรมของพิชิต แสดงให้เห็นถึงการ
ถวิลหาสุนทรียะในยุคสมัยก่อนโดยมีภาพลักษณ์ของปกแผ่นเสียง ภาพเหมื อนนักร้องในอดีตที่มี
ช่ือเสียงถูกจัดวางเป็นจุดเด่นของภาพ โดยมีพื้นหลังเป็นเสมือนภาพระนาบ 2 มิติที่สื่อไปถึงอารมณ์
ของบทเพลงนักร้องคนนั้น ๆ ศิลปินสื่อภาพแทนของนักร้องด้วยภาพเหมือน (Icon) และสื่อไปถึง
เพลงของนักร้องนั้นผ่านภาพนามธรรมพื้นหลังที่เป็นพื้นที่จินตนาการที่ไม่แสดงความเหมือนจริง 
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(Symbol) ลักษณะโทนสีที่ไม่สดใสแต่กลับงดงามราวภาพฝันก าลังเลือนราง ให้ความรู้สึกที่นุ่มละไม
คล้ายกับเสียงเพลงจากแผ่นเสียงลอยละล่องมาตามสายลมเอื่อย ๆ21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 พิชิต ตั้งเจริญ , กรุงเทพฯ ราตรี - Bangkok Night-Time, 2016, Oil on canvas, 80 x 
100 cm. 
ที่มา เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2561 เข้าได้จาก https://www.facebook.com/11550603515777 
8/photos/a.1374011769307192.1073741904.115506035157778/1374011802640522/?ty
pe=3&theater  
 
 ในอดีตเคยได้รับการบันทึกและน าเสนอรูปแบบของแผ่นเสียง แสดงถึงเสน่ห์และคุณค่าอัน
เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแผ่นเสียง เครื่องเสียง รวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแบบไทยๆ เพื่อ
เช่ือมโยงผูกพันอยู่กับวิถีชีวิต 
 เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นกระบวนการที่ไม่สลับซับซ้อน คือ การวาดภาพสีน้ ามัน
บนผ้าใบ รูปแบบของผลงานศิลปินจะมีพื้นที่ว่างและตัวอักษรอยู่เสมอ โดยรอบบริบทภาษาภาพการ
น าเสนอของศิลปิน พื้นที่ว่างถูกก าหนดเป็นรูปธรรม สีขาวที่ปล่อยให้ว่าง เมื่อมองภาพแล้วให้ผลต่อ
ความรู้สึกของการวาดไม่เสร็จ ไม่ได้ลงสีให้เสร็จสมบูรณ์ บางส่วนถูกมองเป็นโครงร่าง บางส่วนเป็นสี
ทึบตัดกับรูปร่าง รูปทรงในส่วนนั้นจึงเกิดเป็นพื้นที่ว่างโดยรอบวัตถุในภาพ ก่อให้เกิดจินตนาการใน
ด้านเนื้อหาความหมายของสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ว่างในทางความรู้สึก 
                                            

 21 สุริยะ ฉายะเจริญ , "จากปกแผ่นเสียงถึงการเรียงร้อยเป็นถ้อยความจิตรกรรม ,"  
http://jumpsuri.blogspot.com/2015/06/blog-post.html. 
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นที อุตฤทธิ์ (Natee Utarit) 

 นที อุตฤทธ์ิได้น าเสนอในรูปแบบตัดทอนรูปทรง โดยน าข้อมูลการสร้างสรรค์มาจากภาพถ่าย
นิตยสาร บทบันทึก เน้นการสื่อในการสะท้อนชาตินิยมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปทางการเมืองอย่าง
เข้มข้นในช่วงเวลาน้ัน 
 ภาษาภาพแบบจารีตประเพณีดั้งเดิมของจิตรกรรม รวมถึงการตั้งค าต่อการเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางวิกฤตต่าง ๆ ที่รายล้อมอยู่บริเวณรอบตัว ผ่านรูปสัญญะที่ประกอบด้วยภาพหุ่นนิ่งที่ถูกจัด
ข้ึนจาก สิ่งของจ าลองพลาสติก ภายใต้จินตนาการของโลกเสมือนจริง 
 

 “สุนท รียศาส ตร์ส าห รั บ ศิลปิ น เป็ น ธาตุพื้ น ฐานที่ ค วรพิ จ ารณ า

สุนทรียศาสตร์ที่นทีอธิบายผ่านทัศนะส่วนบุคคลจากความคิดที่ไม่เห็นพ้องจาก

รูปลักษณะคือลักษณะที่มันท าให้เราไม่ตื่นเต้นไม่เกิดความรู้สึกร่วมไม่เกิดการ

ยอมรับหรือไม่ก่อให้เกิดการคิดต่อจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากถ้าจะให้นิยามเป็นค าพูด

เพราะคล้ายว่าเมื่อเริ่มต้นสร้างศิลปะสุนทรียศาสตร์เป็นสิ่งแรกที่มาพร้อมกับการ

สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามนทีไม่ได้ปฏิเสธแนวทางที่ปราศจากสุนทรียศาสตร์ในงาน

ศิลปะว่าจะไม่สามารถสื่อสารงานศิลปะออกมาได้หากแต่อาจจะต้องหาอะไร

บางอย่างมาทดแทนซึ่ งมันยากสิ่ งที่ ควรจะเป็นมากที่ สุด คือการเข้าใจใน

สุนทรียศาสตร์มาเป็นอย่างดีก่อนที่จะถอดรื้อโครงสร้างสุนทรียศาสตร์ได้”22 

 
 
 
 
 
 
 
                                            

22 art4d, "‘Tales of Yesterday, Today and Tomorrow’, 2009 สู่  Illustration of 
Crisis " art4d, http://www.megazy.com/ดู/รูปภาพ/งานออกแบบ-tales-of-yesterday-today-
and-tomorrow-2009-สู่-illustration-of-cris-โพสโดย-art4d-61701.htm  
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ภาพที่ 7 Natee Utarit, Our Battles with Annam and Burma have creased to become a 
threat to our Kingdom but we have a new threat, beware of the westerner. Learn 
form but do not worship their ways and fall them. King Rama III, 1851, 2011, Oil on 
canvas.  
ที่มา เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2561 เข้าได้จาก http://www.arndtfineart.com/website/artist_98 
28_image?idx=u 
 
 ผลงานที่ถูกจัดแสดงในชุด “การมองโลกในแง่ดีคือเรื่องน่าขัน: จิตรกรรมบนฉากประดับแท่น
บูชา”การวิพากษ์วิจารณ์เชิงศิลปะของศิลปินที่มีต่อตะวันตกสมัยใหม่ เป็นงานเสียดสีสังคมสมัยใหม่ 
และทุนนิยม บอกเล่าความเย้ายวนของสังคมและประเพณีในท้องถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 Natee Utarit, The Annunciation, 2016, Oil on canvas, 287 x 308 cm. 
ที่มา เข้าถึงเมือ่ 13 เมษายน 2561 เข้าได้จาก http://www.artbangkok.com/?p=43847. 
 
 ผลงานชุดนี้เป็นการจัดเรียงสามภาพต่อกัน (Triptych หรือ Polyptych) ตามขนบดั้งเดิม
ของศิลปะโดยเกี่ยวกับศาสนาแบบคลาสสิกที่มีกรอบภาพและการจัดวางด้วยความประณีต แม้กระทั่ง
โครงสร้างของผ้าใบ จักดูคล้ายศิลปะตะวันตก ในทางสถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรม The Last 
Supper ของศิลปิน Leonado Da vinci  
 
 ประเด็นการศึกษา การตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) 
และสัญลักษณ์ (Symbolic) ในสาระของประวัติศาสตร์ ที่มีส่วนในการสร้างชนช้ันสังคมเมือง ศาสนา 
วัฒนธรรมถูกปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหว และให้อิทธิพลต่อกันและกัน 
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 การทดลองที่เช่ือมต่อตรงกลางระหว่างภาพวาดกับรูปถ่ายและประวัติศาสตร์ตะวันตก แสง 
และทัศนคติบางอย่างในรูปแบบของการใช้ชีวิตด้ังเดิม และมีการพาดพิงถึงความเป็นไปอย่างกว้างๆ
ของสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ทั้งทางสังคมและการเมือง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 Natee Utarit, Pictorial Statement/Conversation with the Blush, Jacob Isaachsz 
Van Ruisadael, 2000 (2543), Oil on canvas, 68 x 81.5 cm. 
ที่มา เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2561 เข้าได้จาก https://www.blouinartsalesindex.com/auct 
ions/Natee-Utarit-6321277/Pictorial-Statement/Conversation-with-the-Bush,-Jacob-
Isaachsz-Van-Ruisadael-2000 

 

ยะโยอิ คุสะมะ (Yayoi Kusama) 
 ยะโยอิ คุสะมะ ศิลปินชาวญี่ปุ่น เป็นหนึง่ในศิลปินที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะของโลกอย่าง
มากในช่วงยุคศตวรรษที่ 20 และ 2123 ทางด้านศิลปะแนวป๊อปอาร์ต (Pop Art) ด้วยจินตนาการของ
                                            

 23 ข่าวประชาสัมพันธ์ MATICHON ONLINE, "เพราะชีวิตขาดสีสันไม่ได้! ชมนิทรรศการของ 
Yayoi Kusama ทีส่ิงคโปร์,"  https://www.matichon.co.th/news/557027. 
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ศิลปินแบบไม่มีขอบเขตผสมกับความกล้า ผลงานศิลปะลาย “จุด” แสดงถึงผูห้ญิงและเพศสภาพทีม่ี
สีสันสดใสและสะดุดตา ท าให้ศิลปินยืนอยู่แถวหน้าของเหลา่ศิลปินช่ือดังของนิวยอร์ค 

 “จุด” ที่ไม่สิ้นสุดได้กลายเป็นเอกลักษณ์ประจ าตัวของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงถ่ายทอดสู่
ผลงานทุกช้ิน ลักษณะการเพิ่มจ านวน เป็นการย้ าคิดที่ท าให้เกิดการกระท าซ้ า ๆ และการย้ าท านั้นได้
ตอบสนองต่อกลไกทางจิต เพื่อช่วยลดความไม่สบายใจที่เกิดจากการย้ าคิดนั้นเอง การเก็บกดเป็น
กลวิธีแก้ทุกข์โดยการลืมสิ่งที่ไม่อยากจะท า เช่น ลืมความขมขื่น ความอัปยศอดสูต่าง ๆ ที่สร้างความ
เจ็บปวดที่ได้รับจากประสบการณ์เดิมถูกซ่อนเร้นไว้ในวัยเด็ก ซึ่งได้ถูกฝังอยู่ภายในจิตใต้ส านึก เช่น 
ความเห็นแก่ตัว ความต้องการทางเพศ  

องค์ประกอบทางทศันศิลป์ เนื้อหา รูปแบบ รายละเอียดทั้งหมดในภาพจงึมีสว่นช่วยให้บุคคล
ออกจากระดับจิตใต้ส านึกไปสู่จิตรู้ส านึก เพื่อเปิดเผยสาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน 
น าไปสู่สภาวะความผิดปกติทางจิต การเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม  

ผู้วิจัยได้ศึกษานิทรรศการ YAYOI KUSAMA :  LIFE IS THE HEART OF A RAINBOW 
ณ National Galley Singapore ช่วงจัดแสดง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึง 3 กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ า พ ที่  10 Yayoi Kusama, GLEAMING LIGHTS OF THE SOULS, 2017, Mirror, Wooden 
Panels, LED Lights, Acrylic Panels, 415 x 415 x 287.4 cm.  
 

ผลงาน Gleaming Light of the Souls ผู้ชมสามารถเข้าชมได้ครั้งละ 20 วินาที ต่อ 1 ครั้ง  
จักเห็นได้จากจินตนาการที่ไม่มีขีดจ ากัด และสื่อให้เห็นถึงความกล้าที่จะฉีกกฎเดิม ๆ ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน  
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ภาพที่  11 Yayoi Kusama, THE SPIRITS OF THE PUMPKINS DESCENDED INTO THE HEA 
VENS 2015, 2015, A Mirrored Cube Installation, Mirror Box 200 x 200 x 200 cm., Mirror 
Room 300 x 300 x 600 cm. 
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ภาพที่ 12 ภายใน THE SPIRITS OF THE PUMPKINS DESCENDED INTO THE HEAVENS 
 

ผลงานช้ินนี้ถูกจัดใน 2 ส่วน ห้องใหญ่และกล่องสี่เหลี่ยมลูกมาศก์ให้ผู้ชมส่องเข้าไปให้เห็น
ภายในลูกบาศก์ที่ถูกจัดข้ึน ประกอบด้วยกระจกทุกด้านทุกส่วนและประติมากรรมฝักทองลายจุด
ด้านล่าง แตใ่ห้ผลลัพธ์เป็นมิติลวงตาที่กว้างและไกลออกไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 Yayoi Kusama, POLLEN, 1986, Mixed Media, 170 x 88 x 88 Cm. 
 

วิธีการน าเสนอผลงาน ยะโยอิ  คุสะมะ เทคนิค วิธิการที่ ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมละมุน (Soft Sculpture) โดยการสมมุติอวัยวะเพศชายที่เธอสร้างขึ้นมาผสมผสานกับ
วัตถุ ทั้งเครื่องใช้ ข้าวของ และทางจิตรกรรม ผลงานบางช้ินจัดเป็นห้องเพื่อให้ผู้ชมเข้าไปเล่นกับพื้นที่
ต่าง ๆ ได ้
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ภาพที่ 14 Yayoi Kusama, WITH ALL MY LOVE FOR THE TULIPS, I PRAY FOREVER 
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บทท่ี 3  

การก าหนดรปูแบบและวิธีในการสรา้งสรรค์ 

 
 รูปแบบในงานจิตรกรรมของผู้วิจัยเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ โดยมีกระบวนการ
สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้  
 1. ข้ันตอนการศึกษาข้อมูล  
 2. ข้ันตอนการสร้างสรรค์  
 3. การวิเคราะห์ผลงาน 
 
1. ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูล 
 การศึกษาข้อมูลวิทยานิพนธ์ชุดน้ี แสดงเนื้อหาจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน และจาก
การได้เดินทางเพื่อไปส ารวจธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ท าให้พบเห็นความงามและความหมายของ
การด ารงอยู่ในโลกธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับสิ่งแวดล้อม จึงน าไปสู่วิธีการคิด 
การก าหนดรูปแบบต่าง ๆ ของผลงานสร้างสรรค์  ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบของงานจิตรกรรมให้มี
ลักษณะกึ่งนามธรรมโดยมีที่มาจากข้อเท็จจริง เพื่อให้มีความหมายสอดคล้องไปกับแนวความคิด ได้
อาศัยการสื่อแสดงออกด้วยผลสัมฤทธ์ิทางความรู้สึกของจิตที่มีสมาธิและสื่อภาษาทางนามธรรมของ
ทัศนธาตุ (Visual Element) ต่าง ๆ ให้ผสานรวมเป็นเอกภาพทางสุนทรียศาสตร์ จิตเป็นเสมือนพื้นที่
ว่างภายในจิตที่หลบซ่อนภาพลักษณ์ทางกายภาพ 
 ความงาม1 ถูกเช่ือมโยง การลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ เพื่อค้นหา Order โดยวิธีคิด
เกี่ยวกับความงามแบบดั้งเดิม คือ เรื่องของความสมมาตร และองค์ประกอบต่าง ๆ อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม ความงามจึงไม่ใช่แค่อารมณ์และความรู้สึก แต่เป็นเรื่องของความคิด หรือ จินตนาการที่ผู้
มองแต่ละคนที่ตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับภาพที่ปรากฏ ต่างกันไปตาม ประสบการณ์การรับรู้ เมื่อ
ความงามเกี่ยวข้องกับการรับรู้ ภายใต้การรับรู้ของสิ่งที่เห็น เรื่องของสุนทรียศาสตร์จึงไม่ต่างจากเรื่อง
ของการเมือง และ จริยศาสตร์ โดยทั้งสามมีความเกี่ยวข้องกัน คือ เรื่องของ Pracitical Knowledge 
                                            

 1 ความงาม Aesthetic โดยมีรากศัพท์ ความหมายของสิ่งที่ถูกรับรู้ หรือ สิ่งที่ปรากฏให้เห็น 
(The Perceptible)  
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หรือ ความรู้เชิงปฏิบัติ หมายถึง ชุดความรู้ที่ได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าต่าง ๆ จากการกระท าจนเกิด
เป็นความเข้าใจของแต่ละบุคคล2 
 ทฤษฎีสัญวิทยาและมายาคติมีพัฒนาการและแตกแขนงจากสาขาวิชา  “ภาษาศาสตร์” 
สังเคราะห์ วิเคราะห์การสื่อความหมายของสิ่งต่าง ๆ ในเชิงลึก มิติที่ค านึงถึงความสัมพันธ์พื้นที่ว่าง
โดยรอบวัตถุ จึงเป็นรูปธรรมทาง “ภาษา” เป็นทฤษฎีวิชาการที่รองรับการสรา้งสรรค์ผลงานในการท า
วิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย ได้น าทฤษฎีมาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับความคิดและการท างานทางศิลปะ 
 

1.1 การน าเสนอในเชิงความหมายของสัญวิทยา 
  เนื้อหา เรื่องราว จะน าเสนอโดยนัยทางสญัญะที่ถูกทอดความออกมานี้เปน็ความเช่ือ
ทางมายาคติด้วยภาพลักษณ์และพื้นที่ ว่าง เป็นสัญญะที่อยู่ถัดลึกลงไปจากเปลือกของมายาคติ 
โดยสัญญะที่ถูกถอดความจากกระแสสังคม สื่อกลาง ไม่ว่าจะเป็นข่าว สังคม นิตยสาร โฆษณา ความ
เช่ือ ความจริง ความเท็จ ภาษาเป็นเรื่องภายใน ที่จะสะท้อนการมองวัตถุให้เห็นไปถึงพื้นที่ว่าง
โดยรอบที่ประกอบอยู่ของสิ่งนั้น ๆ การแสดงออกในส่วนนี้แทนนัยความหมายด้วยภาพสัตว์ และ
รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต  
  โดยรูปแบบ และเทคนิคส่วนที่เป็นภาพเขียนและพื้นที่ว่าง (Space) มีเทคนิคที่ใช้ใน
การประกอบการน าเสนอผลงานอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวกลางที่ช่วยในการผสมผสานภาพรวม
ทั้งหมดของผลงาน ให้แสดงผลสัมฤทธ์ิสูงสุดทั้งด้านแนวคิด (มายาคติ-สัญญะ-กระแสสังคม) และด้าน
เทคนิค (จิตรกรรม-ภาพลักษณ์(รูปลักษณ์ รูปร่าง รูปทรง)-พื้นที่ว่าง) เทคนิคที่เกิดข้ึน คือ “การจุดต่อ
จุดจากขอบไม้ผ้าใบ” เพื่อสร้างรูปร่าง รูปทรงของกรอบสี่เหลี่ยม ด้วยไม้บรรทัดวัดจากขอบ หรือการ 
จุดเพื่อสร้าง “วงกลม” โดยไม่ได้พึ่งวงเวียน แต่ใช้ไม้บรรทัดในการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางไปจุดที่เท่า ๆ 
กัน จนเกิดเป็นรูปทรงของวงกลม  
 

1.2 การน าเสนอในเชิงความหมายของมายาคติ  
  เนื้อหาที่จะน าเสนอในส่วนของมายาคติ จะปรากฏออกมาให้เห็นในแง่ของสื่อ ข่าว 
สังคม นิตยสาร โฆษณา การแสดงออกในส่วนน้ีแทนนัยของการบิดเบือนอ าพราง ข้อเท็จจริง ซึ่งถือได้
                                            

 2 "สัมนาปรัชญาศิลปะและสุนทรียศาสตร์ (Seminar in Philosophy and Aesthetics in 
Fine Arts) : ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ โดย อ.ดร. เกษม เพ็ญพินันท์, รศ.ดร. ธเนศ วงศ์ยานนาวา 
",  https://issuu.com/prachya/docs/aesthetics. 
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ว่าเป็นเปลือกของความจริงที่เกิดข้ึนในสังคมวิธีการสร้างสรรค์  การก าหนดรูปแบบ รูปทรงและ
เรื่องราวในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านจิตรกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ  
  - ส่วนที่เป็นงานจิตรกรรม Painting แทนนัยของ “มายาคต”ิ  
  - ส่วนที่เป็นรูปร่าง รูปทรง แทนนัยของ “มายาคต”ิ และ “ภาพลักษณ์” 
  - ส่วนที่เป็นพื้นที่ว่าง แทนนัยของ “พื้นที่ว่าง” 
  - ส่วนที่เป็นสัตว์ แทนนัยของ “ภาพลักษณ์” (มนุษย)์  
 

2. ขั้นตอนและเทคนิควิธีการในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 

 เนื้อหา เรื่องราวจะน าเสนอในส่วนมายาคติที่เป็นหลักรูปแบบและเทคนิคที่ใช้สื่อถึงเนื้อความ
ในส่วนน้ีประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคอะคริลิคบนผ้าใบ 
 

2.1 ขั้นตอนการแสดงออก 

2.1.1 ทัศนธาตุท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงาน 

   การแสดงออกทางทัศนธาตุ เป็นส่วนส าคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งต่าง 

ๆ ตามที่ตามองเห็น ซึ่งเป็นมีอยู่ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ธาตุแต่ละชนิดมีคุณลักษณะ มี

บทบาทและหน้าที่เฉพาะตัว เมื่อน ามาจัดวางรวมกัน จึงเกิดความสัมพันธ์กับเนื้อหา และเทคนิคเพื่อ

การสื่อความหมายแบบ “ภาษาภาพ”  

   ผลงานในวิทยานิพนธ์สร้างจินตภาพในจินตนาการที่ให้ความหมายและสื่อ

ความรู้สึกถึงเป็นกายภาพของมายาคติที่แสดงอออกด้วยภาพลักษณ์ (Images) และพื้นที่ว่าง (Space) 

ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรูปแบบของนามธรรม (Abstract) ที่สื่อความรู้สึกถึงความว่างเปล่า ผ่อน

คลายเป็นเสมือนสภาวะของจิต ขณะที่ถูกโลกของวัตถุครอบง าแทรกอยู่ภายในที่ว่างของจติซึ่งเป็นเหตุ

ปัจจัยที่น าพาจิตไปสู่ความเป็น “มายาคติ” เพื่อสอดคล้องตามเนื้อหา แนวความคิดและวัตถุประสงค์

ของการสร้างสรรค์ผลงาน จากความส าคัญนี้ได้มุ่งอาศัยภาษาทางนามธรรมที่สะท้อนการปรับเปลี่ยน

ผ่านอ านาจ ความรู้ทางสังคมมาเป็นเครื่องมือใน “สาระ” ทางบริบทต่าง ๆ โดยนัยของการก่อรูปทรง

ที่สื่อถึงสาระนามธรรมจากทัศนธาตุ (Visual Element) โดยแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบการ

แสดงออกทางรูปธรรมและนามธรรมต่อไปนี ้
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   1. จุด (Point) 
   2. รูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form) 
   3. สัญลักษณ์ (Symbolic) 
   4. พื้นที่ว่าง (Space) 

 

2.1.1.1 จุด (Point) 

  การใช่้จุดเพื่อสร้างผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการศิลปะทางความหมายผ่านงาน
จิตรกรรม (Painting) จุดเป็นทัศนศิลป์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในผลงานสร้างสรรค์ สร้างให้เกิดความหมาย
ของจิตเหมือนแสงไฟกระพริบเล็ก ๆ เทคนิค ปากกาสีและปากกาสีเมทัลลิก เป็นสาระส่วนส าคัญด้วย
เพราะกระบวนการทางเทคนิคดังกล่าวนี้ เป็นเทคนิควิธีการที่สามารถสร้างรายละเอียดของรูปทรงได้
อย่างประณีตและมีลักษณะเฉพาะ การแสดงออกด้านสาระของรูปทรงที่ให้ความหมายมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยระยะความห่างกันระหว่างจุดต่อจุด ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างและความยาวที่
เป็นระบบเหตุผลที่ควบคุมด้วย ระบบวิธีคิดในรูปแบบนามธรรม คือ การค านวณของคณิตศาสตร์ 
วิธีการล าดับสัดส่วน การซ้ าในระยะที่เท่ากัน จากการค านวณทางคณิตศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน 
โดยที่ค่าน้ าหนักเหล่านี้จะผสมผสานรวมเข้ากันอย่างเป็นเอกภาพที่กลมกลืนของรายละเอียดที่
ประกอบด้วย รูปทรง พื้นที่ว่าง และบรรยากาศ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 “จุด” ภาพประกอบการสื่อความหมายทางทัศนธาตุ (Visual Element)  
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2.1.1.2 รูปรา่ง (Shape) และ รูปทรง (Form)   

  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นเจตนาของการสือ่สะท้อนถึงจินตภาพของวัตถุ 
ที่สร้างรูปร่างและรูปทรงให้มีนัยยะเป็นเสมือนกายภาพรูปธรรม เรียบง่าย รูปทรงที่มาจากเรขาคณิต 
สัตว์ สถานที่ รูปทรงเหลา่น้ีเปน็ส่วนหนึ่งของภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะอธิบายความหมาย
ของรูปทรง โดยเฉพาะรูปสถานที่และสัตว์ 
 
   การก าหนดรูปทรงต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ 
  รูปทรงของสัตว์ในภาพจิตรกรรมของผู้วิจัย เปรียบเสมือนตัวแทนความเป็นมนุษย์
ของสิ่งที่มีผัสสะทั้ง 6 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และความรู้สึก ที่ยังวนเวียนต่อการใช้ชีวิตใต้ระบบ
ทางสังคมรูปสัตว์ อาจมีความหมายรวมไปถึงสัญลักษณ์ของบทสรุปของปัญหาทั้งมวล โดยเริ่มจาก
สัตว์ที่ผู้วิจัยคุ้นเคย คือสัตว์ที่ผู้วิจัยเลี้ยง (แมว) รูปสัตว์เลี้ยงของบุคคลรอบข้าง หรือ รูปสัตว์ที่พบเจอ
ในเหตุการณ์สถานที่  สื่อ ข่าว ในปัจจุบัน ส่วนการก าหนดรูปสัตว์จะเป็นสัตว์ชนิดไหนนั้นไม่ใช่
สาระส าคัญ ผู้วิจัยต้องการปล่อยให้ข้อก าหนดนี้เป็นไปตามความคิด ความรู้สึกข้ึนอยู่กับการเลือก
เหตุการณ์สถานที่น ามาสร้างสรรค์ในช้ินนั้น ๆ ส่วนองค์ประกอบรูปร่างรูปทรงของเรขาคณิต เป็น
เพียงกายภาพ เรียบ  
  จากที่ได้เปรียบรูปทรงสัตว์แทนมนุษย์นั้น ในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน เมื่อ
มนุษย์ไปสถานที่ต่าง ๆ จะก าลังท าอะไร ในสถานที่ท่องเที่ยวอะไร เช่น ผู้คนก าลังนอนที่ดอยหลวง
เชียงดาว เป็นต้น จึงเป็นข้อสรุปได้ว่า เมื่อเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตประจ าวันหรือกระแสจากสื่อที่จะ
เกิดข้ึนได้ ย่อมมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา ผสมผสาน ตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ผู้วิจัยเลือก
มาน าเสนอ ภาพจึงเกิดเป็นเหตุการณ์ ณ ช่ัวขณะหนึ่ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 “รูปร่าง รปูทรง” ภาพประกอบการสือ่ความหมายทางทัศนธาตุ (Visual Element) 
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2.1.1.3 สญัลักษณ์ (Symbolic) 

  สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์อ้างอิงจากวัตถุรอบตัว สาระความส าคัญคือ เป็น
ตัวบอกกล่าว ผ่องถ่าย แทนค่า เปรียบเสมือนสารที่ส่งความหมายออกมา ทั้งทางตรงแบบตามจริงที่
เข้าใจยอมรับกันโดยสากล และสัญลักษณ์ยังถูกบิดเบือนเปลี่ยนแปลงความหมายให้สอดคล้องผสาน
กับเนื้อหาส่วนตัว ในบางครั้งยังเป็นการสร้างนัยทางภาษาใหม่ข้ึนมาประกอบขัดแย้งการท าลาย
ความหมายเดิม เพื่อสร้างผลปรากฏการณ์ทางศิลปะตามเจตนา ความต้องการของผู้วิจัยเอง โดยอยู่
ภายใต้หลักของเหตุและผล ความจริงที่ปรากฏ ข้อเท็จจริงของสัญลักษณ์ จักอยู่ในลักษณะที่คลุมเครือ
ไม่บ่งช้ีชัด บอกความอย่างชัดเจนตายตัว เหตุการณ์ถูกสร้างก าหนดข้ึนมาใหม่ภายในผลงานจิตรกรรม 
ที่ลวงทางการเห็นข้อขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทั่วไป สัญลักษณ์ต่าง ๆ จึงเป็นการแสดงข้อเท็จจริง 
  การซ้ า เป็นรูปแบบที่สร้างมิติให้กับผลงาน จากทัศนธาตุ เพื่อก่อให้เกิดระยะความถ่ี 
ความห่าง จึงสร้างช่องไฟทางองค์ประกอบให้กับจิตรกรรม  นอกจากจะเป็นการสื่อทางนัยยะ
ความหมาย แต่ยังเป็นการซึ่งของวัตถุ (Object) มีลักษณะเป็นจุดทิศทางที่เรียงเป็นระเบียบ เส้นแนว
ตั้ง เส้นแนวนอน แทนรูปร่าง รูปทรง วงกลมขนาดเล็กและขนาดใหญ่  โดยท างานบนพื้นที่ ว่าง 
(Space) ของธรรมชาติที่ขัดกับทัศนียวิทยาที่ความลึก ความลวงด้วยวิธีการเฉพาะทางจิตรกรรม และ
ยังเป็นการเรียบเรียงล าดับความส าคัญของความหมายของสัญญะ ก าหนดรับรู้ ทิศทางการเห็นของ
สายตาภายในผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 “สัญลักษณ์” ภาพประกอบการสื่อความหมายทางทัศนธาตุ (Visual Element) 



 48 

2.1.1.4 พ้ืนท่ีว่าง (Space)  

  พื้นที่ที่พร้อมจะสร้างความหมายของเวลาและสถานที่ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยใช้พื้นที่ว่างของสถานที่จริง ท าให้เห็นบรรยากาศที่ต่อเนื่องจาก
พื้นที่นั้น การแปรเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดมุมมองที่มีลักษณะขัดกันระหว่าง “พื้นที่” และ 
“วัตถุ” ก่อให้เกิดจินตนาการในด้านเนื้อหาความหมายจากสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ว่างในทางความรู้สึก 
  ความว่าง เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่ดั้งเดิม จุด เสียง แสง เป็นสิ่งที่ปรากฏข้ึน
ภายหลังและเป็นตัวก าหนดให้เกิดพลังเคลื่อนไหวที่เกิดจากปฏิกิริยาตอบโต้ระหว่างความว่างกับรูป
ข้ึนมา พื้นที่ว่างคือ บรรยากาศที่ท าให้ชีวิตด าเนินต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 “พื้นที่ว่าง” ภาพประกอบการสื่อความหมายทางทัศนธาตุ (Visual Element) 
 
  แสง เป็นสิ่งที่ให้ผลลัพธ์ต่อประสาทตาของมนุษย์ เมื่อมีแสงปรากฏจึงท าให้เห็นสิ่ง
ต่าง ๆ 
  จากการวิเคราะห์ของ อาจารย์ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ่์ ได้กล่าวไว้ว่า คนในทุกวัฒนธรรม
นั้นรู้สึกและวัดเวลาด้วยแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์อยู่แล้ว  (วัน-คืน-ข้ึน-แรม) และที่ส าคัญคือ มัก
ช้ีให้เห็นด้านที่ เป็นภววิสัย (Objective) ของวัตถุและอัตวิสัย (Subjective) ของคนที่รับรู้ความ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุในห้วงเวลาน้ันไปพร้อม ๆ กัน 
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“เมื่อเห็นวัตถุจงึเห็นพื้นที่ว่าง เมื่อเห็นพื้นที่ว่างจึงเห็นวัตถุ” 

ทรงไชย บัวชุม 
 
 

  พื้นที่ว่างจะเกิดข้ึนต่อเมื่อเกิดวัตถุ วัตถุเกิดจากการรับรู้ของมนุษย์ ด้วยสิ่งเร้า เมื่อ
อยากได้วัตถุจึงเกิดพื้นที่ว่าง  
  

2.2 เทคนิค ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  2.2.1 รูปแบบในการสร้างสรรค์ 
 ในผลงานจิตรกรรมของผู้วิจัย เป็นผลงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ ในลักษณะเหมือนจริง โดย
ตั้งอยู่ในความรู้สึกของการใช้ทัศนธาตุ อันได้แก่ เส้นสี น้ าหนัก แสงเงา พื้นผิว และทิศทางของฝีแปรง
มาประสานกับเรื่องราวของท้องฟ้า ทะเล ภูเขา ป่าไม้ และยังแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกภายใน
ของผู้วิจัย 
 
  2.2.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม 

 1. ศึกษาข้อมูลจริงที่สัมผัสโดยจากสถานที่ต่าง ๆ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ บรรยากาศจริง 
พร้อมทั้งถ่ายรูป เพื่อบันทึกข้อมูลโดยตรง และจากสื่อ โทรทัศน์ หนังสือ ภาพถ่าย ฯลฯ เป็นข้อมูลใน
การปฏิบัติข้ันต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 ภาพธรรมชาติจากสถานทีจ่ริง “ดอยหลวงเชียงดาว” 
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ภาพที่ 20 ภาพธรรมชาติจากสถานทีจ่ริง “ดอยหลวงเชียงดาว” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 21 ภาพธรรมชาติจากสถานทีจ่ริง “เกาะช้าง” 
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 2. เมื่อน ามาข้อมูลบางส่วนมาประมวลแล้ว จึงน าข้อมูลมาขยายผล ให้ได้ตามเป้าหมาย 
แนวความคิดที่ต้องการแสดงออก โดยการเริ่มต้นจากการหาภาพลักษณ์ของรูปร่าง รูปทรงที่ปรากฏ
ในทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพถ่าย เช่น รูปทรงบนเสื้อผ้า รูปทรงที่ถูกผลิตในสินค้า ข้าวของเครื่องใช้ 
ข้อมูลจากร้านขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ข้อมูลภาพถ่ายพื้นที่ว่างของธรรมชาติ บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ท้องฟ้า และรูปทรงการกระท าของสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 ภาพการกระท าของสัตว์ ลักษณะท่าทางต่าง ๆ 
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 3. ข้ันตอนแบบร่างทางความคิด น าข้อมูลที่ได้มาเลือกสรรก่อนจัดวางองค์ประกอบทั้งหมด 
โดยภาพร่างและคอมพิวเตอร์ จะได้ภาพของท่าทางและสีในการจัดวางทับซ้อนในส่วนต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 ข้ันตอนแบบร่างทางความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

 4. ข้ันตอนการการลงสี จะลงสีเป็นช้ัน ๆ โดยเริ่มจากสีกลางในบริเวณพื้นหลังของท้องฟ้า 
ทะเล ภูเขา และตามด้วยสีเข้ม สีเงาของบรรยากาศ หลังจากนั้นจะลงสีในส่วนที่เป็นสีแสง ตาม
อารมณ์ ความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดในผลงานจิตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 ข้ันตอนในการลงสีธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25 ข้ันตอนในการลงสีธรรมชาติ 

 

 5. ข้ั นตอนนี้ จ ะ เก็ บ รายละเอียดจากภายในบรรยากาศที่ เป็ นพื้ นหลั งธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อม และยังคงความงามของบรรยากาศ 
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ภาพที่ 26 ข้ันตอนในการเก็บรายละเอียดธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 ข้ันตอนในการเก็บรายละเอียดธรรมชาติ 
 

 6. ข้ันตอนการสร้างรูปร่าง รูปทรง จะเริ่มจากการจุด (Point) เรียงต่อกันจนเกิดเป็นรูปร่าง 
รูปทรงต่าง ๆ  โดยใช้ปากกาที่มีส่วนผสมความเงา (Pigment) การวัดค่าระยะห่างของจุด เกิดจากการ
วัดระยะห่างที่เท่ากันของไม้บรรทัดเท่านั้น  
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ภาพที่ 28 ข้ันตอนการสร้างรูปร่าง รปูทรง 
 
 เริ่มวัดจากขอบของผ้าใบเข้ามาในเนื้องานที่ต้องการเริ่มจุด (Point) จากการจุดท าให้เรียงตัว 
เพื่อเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง (Form) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 29 ข้ันตอนการสร้างรูปร่าง รปูทรง 
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ภาพที่ 30 ข้ันตอนการสร้างรูปร่าง รปูทรง 
 
 7. เป็นข้ันตอนการข้ึนภาพสัตว์ สิ่งมีชีวิต หรือวัตถุของภาพที่อยู่ด้าน (Layer) หน้า โดยจะ
ข้ึนภาพรวม ๆ ของส่วนนั้นตลอดไปจนถึงข้ันตอนการเก็บรายละเอียด ในข้ันตอนสุดท้ายจะให้
ความส าคัญในส่วนของรายละเอียดที่เป็นพื้นผิวของสัตว์ สิ่งมีชีวิต สี แสงและเงาของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้
ภาพมีมิติ และตรวจสอบเส้นรอบนอก (Outline) วัตถุจะมีความคมของวัตถุสิ่งนั้นให้ตัดกับภาพหลัง 
คล้ายภาพตัดแปะ (Collage Material)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31 ข้ันตอนการข้ึนภาพสัตว์ สิ่งมีชีวิต หรือวัตถุของภาพที่อยู่ด้าน (Layer) หน้า 
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ภาพที่ 32 ข้ันตอนการข้ึนภาพสัตว์ สิ่งมีชีวิต หรือวัตถุของภาพที่อยู่ด้าน (Layer) หน้า 
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ภาพที่ 33 ข้ันตอนการข้ึนภาพสัตว์ สิ่งมีชีวิต หรือวัตถุของภาพที่อยู่ด้าน (Layer) หน้า 
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 8. วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทั้งด้วยตนเองและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 9. ท าการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งเมื่อเห็นความบกพร่องในบางส่วนให้เป็นไปตามอารมณ์ 
ความรู้สึก และวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาผลงานจากค าวิจารณ์ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 

2.3 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 34 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน



 

60 

 

บทท่ี 4 
การด าเนนิการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ ์

 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “มายาคติระหว่างภาพลักษณ์และพื้นที่ว่าง” เป็น
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 เริ่มมีพัฒนาการจากช่วงศิลป
นิพนธ์ในระดับปริญญาตรีในการแสดงออกที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยใช้ประสบการณ์ของผู้วิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุนิยม ส่วนระยะที่ 2 ช่วงก่อนเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ จะมีการพัฒนาและคลี่คลาย
ทางรูปแบบ ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในมุมมองใหม่ ๆ และในระยะที่ 3 คือ ผลงานช่วงท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเป็นผลงานที่จะน าเสนอในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ แบ่งออกเป็นช่วงเวลาตามล าดับ
ข้ันตอน ดังนี้ 

 

การพัฒนาและการวิเคราะห์การสรา้งสรรค์ผลงานวิทยานพินธ์ 

ระยะท่ี 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 
  การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ผู้วิจัยมีความสนใจ  รูปแบบการ
แสดงออกที่ใช้ภาพสัตว์ (Animals) สื่อความหมาย และต้องการที่จะทดลอง สร้างสรรค์ผลงานชุดใหม่ 
ที่ได้พัฒนามาจากผลงานชุดเกา่สมยัเรยีนปรญิญาตรี เพราะมีความต่อเนื่อง ทั้งความคิด ความรู้สึก สิ่ง
ที่ผู้วิจัยสนใจนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก กับประสบการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังเรียนจบ จากการฝึกงาน
เป็นผู้ช่วยสไตลิสต์ การสร้างสรรค์ผลงานจึงเปิดกว้างมากข้ึน มีอิสระทางความคิดและการแสดงออก 
  การสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้จึงเป็นช่วงการศึกษา ค้นคว้า และทดลองจากเดิม 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางความคิดและแงมุ่มทีเ่ป็นมมุมองใหม่ ๆ รวมถึงความต้องการที่จะหาแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ผลงาน อันมีรูปแบบเทคนิคและวิธีการน าเสนอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในผลงานที่
เห็นได้ชัดและเป็นรูปธรรมคือ อิทธิพลทางทุนนิยม วัตถุนิยม แนวความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของ
ประสบการณ์ที่ได้พบเจอจากการค้นพบโดยอาศัยประสบการณ์จริงเข้ามาเช่ือมโยงก่อให้เกิดการ
ค้นหารูปแบบการน ามุมมองต่าง ๆ มาปรับและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนเสนอ
หัวข้อวิทยานิพนธ์และเนื่องด้วยเป็นช่วงการเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าทดลองท าให้ประสบการณ์และข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ที่แวดล้อม 
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  แนวความคิดสร้างสรรค์ เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ได้พบเจอจากการค้นพบ โดย
อาศัยประสบการณ์จริงเข้ามาเช่ือมโยงก่อให้เกิด การค้นหารูปแบบ การน ามุมมองต่าง ๆ 
  ผลงานในช่วงนี้ จะประสบกับปัญหาทั้งในส่วนของฐานข้อมูลทางความคิด รูปแบบ 
และวิธีการน าเสนอที่ยังไม่ค่อยลงตัวและไม่สอดรับกับจุดมุ่งหมายทางความคิดและการแสดงออก 
ค่อนข้างวิตกกังวลกับปัญหาที่เกิดข้ึนภายในงานมากข้ึน ในส่วนการท างานภาคปฏิบัติ เทคนิควิธีการ
น าเสนอ วัสดุที่จัดการยากมากข้ึน ท าให้กลับมาทบทวนตนเองอย่างหนัก และค านึงถึง การสร้างสรรค์
ผลงานจากวัสดุ (Material) จะปฏิบัติต่อไปหรือไม่ หรือ ตัดทอนวัสดุให้น้อยลง หรือ ตัดวัสดุออก
ทั้งหมด เพื่อให้ตนเองกลับมาใช้สื่อทางจิตรกรรม (Painting) มากขึ้น และในส่วนของความคิดประสบ
ปัญหาเช่นเคย เกิดจากปัญหาของตนเองที่ไม่ค่อยค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ท าให้การพัฒนาทาง
ความคิดล าบากมากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงไม่สนุกกับการท างานและไม่มีความตื่นเต้นในจินตนาการไม่ได้วาง
แผนการท างานที่ชัดเจน ดูหม่น ไม่สดใส ขาดชีวิต ขาดเอกภาพที่ลงตัว 
 การแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนในการสร้างสรรค์ระยะนี้ได้ปรับเปลี่ยนรปูแบบเทคนิควิธีการ โดยลด
วัสดุต่าง ๆ ตัดทอนวัสดุที่ไมจ่ าเป็น ปรบัองค์ประกอบโดยรวม ช่วยให้เกิดพื้นที่ว่างในการสร้างเทคนิค 
เลือกเฉพาะเนื้อหาสาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 

ช่ือผลงาน เพนกวิน  
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
ขนาด  240x120 ซม. 
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ภาพที่ 36 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 

ช่ือผลงาน ยีราฟ 
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
ขนาด  120x120 ซม. 
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ภาพที่ 37 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 

ช่ือผลงาน ละมัง่ (ละ...บ้าง) หมายเลข 1 
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
ขนาด  120x180 ซม. 
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ภาพที่ 38 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 

ช่ือผลงาน ละมัง่ (ละ...บ้าง) หมายเลข 2 
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
ขนาด  120x240 ซม. 
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ระยะท่ี 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2 (Terminal Project) 
  ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 นี้  ได้ริเริ่มท าความเข้าใจกับปรัชญา
แนวความคิดที่เกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จึงก าหนดทิศทางวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เริ่มต้น
ผลงานในแนวเหมือนจริง เช่น ภาพท้องฟ้าตามเกาะทะเลโดยมีแสงและเงาทอดผ่าน หรือ ภาพพระ
อาทิตย์ตกดินแสงทอดลงพื้นน้ าทะเล โดยผู้วิจัยจะสังเกตธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ในช่วงเวลาธรรมชาติ 
(Time-Natural) ของสถานที่ต่าง ๆ (Space) การเช่ือมโยงกันระหว่างระบบของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไม่มีชีวิต พื้นที่ว่าง (Space) จึงเกิดข้ึนพร้อมกับการเกิดของรูปทรง ต าแหน่งของรูปทรงในพื้นที่ว่าง 
สามารถท าให้เกิดทิศทางของการเคลื่อนไหวที่ขัดแย้ง ทั้งในทางราบและทางลึก และให้ความรู้สึกของ
วัตถุที่ใกล้ และธรรมชาติให้ความรู้สึกของพื้นที่ว่างที่กว้างไกล  
  ภาพธรรมชาติที่เกิดข้ึนจริง ประกอบด้วย ท้องฟ้า ต้นไม้ ภูเขา เพื่อให้ความหมาย
ของพื้นที่ว่างในธรรมชาติ และสัตว์ที่เริ่มจากสัตว์เลี้ยงไปจนถึงสัตว์ที่ปรากฎพบเจอเป็นตัวแทนของ
ภาพลักษณ์ ภาพวาดในแต่ละส่วนจะสร้างให้มีลักษณะคล้ายตัดแปะภาพมาประกอบ ๆ กันเป็น
เสมือนวัตถุในแต่ละภาพ โดยพัฒนามาจากผลงานช่วงเทอมที่ 2 ในปีแรกของระดับปริญญาโทจาก
การตัดแปะวัสดุ (Material) เมื่อย้อนกลับไปดูจะเห็นชัดเจนว่า ผลงานในช่วงนี้เป็นการน าเอาสิ่งต่าง 
ๆ ในแง่มุมธรรมชาติรอบ ๆ  ตัวที่ยังไม่ซับซ้อนมากนักมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และผู้วิจัย
พยายามค้นหามุมมองที่หลากหลายมากข้ึน และกว้างข้ึนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด และตรง
ตามความคิดซึ่งเป็นการพัฒนาในระดับแรก 
  ผลงานระยะนี้ที่ได้ริเริ่มกลับมาปฏิบัติงานจิตรกรรม Painting อย่างเต็มตัวมากข้ึน 
ต้องปรับตัวและท าความเข้าใจใหม่กับงานจิตรกรรม (Painting) การสร้างสรรค์ผลงานช่วงแรกจึง
ประสบปัญหาของ Painting ตั้งแต่วิธีการข้ึนรูป จนผลงานเสร็จสิ้น และแนวความคิด จึงได้จัดการ
ปัญหาใหม่ พยายามศึกษา ค้นคว้าเจาะลึกในสิ่งที่ยังขาดความรู้ส่วนนั้น ๆ และปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานเป็นข้ันเป็นตอน ล าดับจากระยะหลังมาหน้าสุด จากการสร้างสรรค์ผลงาน เขียนภาพแยกสิ่ง
ต่าง ๆ ทีละส่วน (จะไม่ใช้วิธีการข้ึนรวม ๆ ทั้งหมด) และเก็บรายละเอียดให้เสร็จไปทีละส่วนด้วย
เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 39 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 1 

ช่ือผลงาน ละมัง่ (ละ...บ้าง) หมายเลข 3 
เทคนิค จิตรกรรมเทคนิคผสม 
ขนาด  120 x 240 ซม. 

 
 

 
 



 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 2 

ช่ือผลงาน ทะเลกระบี ่
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  120 x 160 ซม. 
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ภาพที่ 41 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 3 
ช่ือผลงาน ทะเลกระบี ่
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  120 x 160 ซม. 
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ภาพที่ 42 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 4 

ช่ือผลงาน Sky No. 1 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  120 x 120 ซม. 
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ภาพที่ 43 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 5 

ช่ือผลงาน Sky No. 2 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  120 x 120 ซม. 
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ภาพที่ 44 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 6 

ช่ือผลงาน Sky No. 3 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  120 x 140 ซม. 
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ภาพที่ 45 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 7 

ช่ือผลงาน Sky No. 4 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  120 x 120 ซม. 
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ภาพที่ 46 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 8 

ช่ือผลงาน Sky No. 5 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  120 x 120 ซม. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 47 รายละเอียดบางส่วนของผลงานกอ่นวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 ช้ินที่ 8 
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ระยะท่ี 3 ช่วงวิทยานิพนธ์ (Thesis) 
  ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์นี้ได้รวบรวมพัฒนาความคิด การเรียน การค้นคว้า เทคนิค
วิธีการตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ การพิจารณาและการใช้ระยะเวลาในการท างานทั้งหมดมา
สร้างสรรค์ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการสร้างสรรค์ โดยเป็นการ
ทบทวนสรุปและวิเคราะห์ออกมาเป็นผลงานที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ข้ึน และพร้อมน าเสนอ การแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่สะสมจนเกิดความช านาญจากประสบการณ์ ผ่านการวิเคราะห์แล้ววางแผนกระบวนการ
สร้างงานที่มีความอิสระ พัฒนาไปสู่ภาพอันต่อเนื่องในแต่ละภาพ ทั้งยังเน้นย้ าสื่ออารมณ์ความหมาย
ให้สอดคล้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน การเคลื่อนไหวของธรรมชาติ แสงของเวลาพระอาทิตย์ข้ึน 
และพระอาทิตย์ตกดิน สร้างความประทับใจต่อความงามอันไร้ขอบเขต แนวคิดเดิมจากผลงานใน
ระยะเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์มาใช้ในการแสดงออก แต่จะเพิ่มมุมมองที่ใกล้ตัว ซึ่งจะแสดงถึงความ
งามจากบรรยากาศที่ธรรมดามาเป็นแรงบันดาลใจ 
  ช่วงผลงานวิทยานิพนธ์นี้ ไม่ได้มีการก าหนดโทนสี แสงเงาให้ชัดเจน เพราะต้องการ
บรรยากาศที่ได้รับเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้นบรรยากาศในแต่ละภาพอาจจะ
คล้ายคลึงกัน เช่น พระอาทิตย์ตกดิน หรือพระอาทิตย์ข้ึน ช่วงเปลี่ยนผ่านของเวลาเป็นหลัก และ
เจาะจงเลือกมุมมองที่มีท้องฟ้า ทะเล ภูเขา เพื่อให้รู้สึกและเข้าใจชัดเจน 
  การปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ผู้วิจัยพยายามที่จะสร้างผลงานให้มีเนื้อหาที่
ชัดเจนและสมบูรณ์ที่สุด โดยเลือกสรรต้นแบบที่จะน ามาใช้อย่างระมัดระวัง โดยผลงานชุด
วิทยานิพนธ์แต่ละช้ินจะมีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละสถานที่ รวมทั้ ง
เหตุการณ์ สื่อข่าวสารที่ปรากฏในช่วงท าวิทยานิพนธ์ แต่รายละเอียดและความประณีตภายในผลงาน
จะสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
  ในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินที่ 1 - 3 และ 5 - 7 ส่วนซึ่งผลงานในช้ินที่ 4 และผลงาน
ช้ินที่ 8 เป็นผลงานที่กระบวนการแตกต่างอย่างชัดเจนจะเป็นการเขียนภาพลงบนเสื้อผ้าที่สั่งตัดพิเศษ
จากผ้าใบแต่ยังคงความเป็นจิตรกรรม (Painting) ในแบบระบบเดิม ไม่ได้แตกต่างหรือแปลกแยกออก
จากกัน ยังมีความต่อเนื่องจากทุก ๆ ช้ืนงานในลักษณะองค์ประกอบของภาพ 
  ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์นี้ จึงเป็นการพัฒนาผลงานที่ดีข้ึนเป็นล าดับข้ัน เพื่อการ
สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่สมบูรณ์มากที่สุด 
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ภาพที่ 48 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 

ช่ือผลงาน มายาคต ิ(ดอยหลวงเชียงดาว) หมายเลข 1 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  150 x 150 ซม. 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 ดอยหลวงเชียงดาว พื้นที่ว่างโดยรอบของประสบการณ์ในดอย
หลวงเขียงดาว เป็นเทคนิค โดยการปัดสีแห้ง ๆ  และเช็ดหรือซับสอีอกในบางจุด ซึ่งเป็นการข้ึนรูปด้วย
วิธีนี้ทั้งภาพเป็นการรองพื้นในช้ันแรก 
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ภาพที่ 49 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 

ช่ือผลงาน มายาคต ิ(ดอยหลวงเชียงดาว) หมายเลข 2 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  120 x 120 ซม. 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 วัดพระธรรมกาย ค านึงถึงกระแสสื่อโหมข่าวในเรื่อง วัดธรรมกาย 
โดยมีความเห็นในทางลบของฝ่ายบุคคลที่ไม่เห็นด้วยจาก พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย เจ้าอาวาสวัด
พระธรรมกาย เผยแพร่ศาสนาในปัจจัยทางวัตถุ และทางบวกของลูกศิษย์ ประชาชนที่นับถือ ศรัทธา 
ในความเห็นผู้วิจัยจึงไม่ได้ต้องการช้ีไปในทางลบหรือบวกทางใดทางหนึ่ง  แต่เป็นการแสดงออกทาง
ความคิดต่อวัด พระภิกษุ และต ารวจ (นักการเมืองที่มีสว่นได้ส่วนเห็นในเรื่องของปัจจัย) ปัจจัยจึงเป็น
ต้นเหตุของวัตถุ 
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ภาพที่ 50 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 

ช่ือผลงาน มายาคต ิ(ไพ่ Q เบตง) หมายเลข 3 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  200 x 70 ซม. 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 ทะเลหมอกเบตง  โดยเริ่มต้นจากการเห็นสภาพสังคมเมืองเบตง 
ชุมชน ในปัจจุบันที่เกิดข้ึนยังถือเป็นพื้นที่ใกล้เคียงความเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองจังหวัดยะลา  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน าไพ่มาเป็นสัญญะกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โด ย น า ไพ่  Q (แห ม่ ม )  ม า
แปรเปลี่ยนจากแดงเป็นด า จากด าเป็นแดงข้ึนมาใหม่  
 
 ไพ่ ใน 1 ส ารับ จะมี 52 ใบ ไพ่ 1 ส ารับ หมายถึง 1 ป ีคือ จ านวนสัปดาห์ใน 1 ป ี 
 ไพ่ 52 ใบ  จะแบ่งออกเป็น 4 ชุด ๆ ละ 13 ใบ หมายถึง ข้างข้ึนข้างแรม ผลจ านวนแต้มจะ
เท่ากับ 364 แต้ม   
 ส่วนในแต่ละเลข A (เอซ) แทน 1, เลข 2-9,  J (แจ็ค) มีแต้มเท่ากับ 11, Q (ควีนหรือแหม่ม) 
มีแต้มเท่ากับ 12, K (คิงส์) มีแต้มเท่ากับ 13 และไพ่ Joker ใบแรกของส ารับจะมีค่า 1 แต้ม รวมแล้ว
จะได ้365 แต้ม ซึ่งเท่ากับวันใน 1 ป ีส่วน Joker ใบที่สอง จะแทนปี อธิกสุรทิน ที่เดือนกุมภาพันธ์ มี 
29 วัน  
 ใน 1 ส ารับ จะกอปรด้วย ไพ่สีแดง จ านวน 26 ใบ และไพ่สีด า จ านวน 26 ใบ เช่นกัน ซึ่งมี
ความหมายว่า โลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ คือ กลางวัน และส่วน
ที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ คือ กลางคืน โดยไพ่สีแดง หมายถึง โลกฝั่งตะวันออก ส่วนไพ่สีด า 
หมายถึง โลกฝั่งตะวันตก แต่ผู้วิจัยได้หยิบยกเฉพาะไพ่ Q (แหม่ม) เท่าน้ันในการสร้างสรรค์ผลงาน 
แทนธรรมชาติของมนุษย์ Q คือ Queen หมายถึง หญิงสาว จะมีดอกทั้งหมด 4 ดอก ดอกจิก ข้าว
หลามตัด โพธ์ิแดง โพธ์ิด า  
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 ♣ ดอกจิก (Clubs) หมายถึง ความรู้  

 ♦ ข้าวหลามตัด (Hearts) หมายถึง ความมั่งค่ัง เงินทอง ทรัพย์สมบัต ิ

 ♥ โพธ์ิแดง (Spades) หมายถึง ความรัก 

 ♠ โพธ์ิด า (Diamonds) หมายถึง ความตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 51 รายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 52 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4  

ช่ือผลงาน Use me repeat 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ, กล่องไม ้
ขนาด  200 x 70 ซม. 
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ภาพที่ 53 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 
 
 ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที่ 4 ได้ให้ความหมายของภาพว่า ความเป็นจริงของโลกมนุษย์พยายาม
เข้าใจธรรมชาติอย่างที่ธรรมชาติเป็น มนุษย์จึงต้องหันกลับมาเรียนรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยช้ินนี้
ให้แนวดคิดการน าเสนอด้วยหลักการ Perspective ท าให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการแบ่งระยะ
ของวัตถุในภาพความใกล้ไกล ความลึก ระยะห่าง จะส่งผลต่อแนวคิดเรื่องการแบ่งแยก subject กับ
พื้นที่ว่าง (Space) 
 รายละเอียดของผลงานช้ินนี้ การปฏิบัติผลงานจิตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เนื่องจากใช้
ผ้าใบในอีกด้านในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพวิวทิวทัศน์  (Landscape) ทุ่งข้าว ดงตาล จังหวัด
เพชรบุรี โดยเพื่อสร้างความทรงจ าของสถานที่นั้น ๆ และต้องการสร้างความแตกต่างในการน าเสนอ
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ผลงาน และยังมีส่วนที่ประดิษฐ์จากกลอ่งไม้เฟรมท าข้ึนเป็นวัตถุ (กระเป๋าพับ มีหูหิ้วจับ) เป็นของใช้ได้
จริง ประหนึ่งว่าเป็นผลงานจิตรกรรมเคลื่อนที่  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ภาพที่ 54 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 
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ภาพที่ 55 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 
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ภาพที่ 56 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 
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ภาพที่ 57 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 5 
ช่ือผลงาน Excise 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  200x70 ซม. 
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ภาพที่ 58 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 5 
 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 5 ปฏิบัติผลงานจากพื้นที่จริง จึงต้องใช้ประสบการณ์และความ
ช านาญส่วนตัว เพื่อความรวดเร็ว แต่ยังเกิดปัญหายังรวดเร็วไม่เพียงพอต่อสภาพอากาศ แวดล้อม ใน
ส่วนของการติดตั้งผลงาน จักเห็นได้ว่า ผลงานจะติดตั้งบนผนังก าแพงตามกรอบของภาพที่ 55 ดังนั้น
การติดต้ังจึงแบ่งเป็นก าแพง 2 ฝั่ง เพื่อต้องการให้งานอยู่คู่ตรงข้ามกัน ฝั่งโทนสี และ ฝั่งโทนสีขาว - 
ด า  
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ภาพที่ 59 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 6 

ช่ือผลงาน Excised 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  200x70 ซม. 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 6 การสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ี เพื่อต้องการแยกพื้นที่ในส่วนของการ
เคลือบสี และไม่เคลือบสีออกจากกันเป็นการแยก Layer ให้เกิด รูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form) 
และส่วนของภาพวิว ทิวทัศน์ (Landscape) ประกอบเป็นพื้นหลังให้ภาพที่ดูลึก และไกล สร้างความ
ขัดแย้งกับส่วนด้านหน้าของสัตว์ (Animal) ที่ เป็นเพียงภาพขาวด า และเหมือนการปฏิบัติงาน
จิตรกรรมแบบตัดแปะ (Collage)  
 ผลงานช้ินนี้ เมื่อสังเกตภาพใกล้ ๆ จักเห็นได้ว่า ภาพบางส่วนถูกแบ่งด้วย Medium เคลือบ
ส าหรับสีอะคริลิค ท าให้เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง 2 มิติ จะแตกต่างจากผลงานช้ินก่อนเป็นเพียงสี
ระนาบ 
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ภาพที่ 60 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 6 
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ภาพที่ 61 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 7 
ช่ือผลงาน Connect 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  165 x 95 ซม. 

 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 7 จะนับเป็น 1 ชุดของช้ินงานทั้งหมด โดยเริ่มต้นจาก พื้นที่ว่าง 
(Space) กับ วัตถุ (Object) ของสถานที่เดียวกันและปฏิบัติงานจากสถานที่จริง ในส่วนของงานช้ินนี้
จะแตกต่างกันระหว่างช้ินขวา คือ สัตว์ (สิ่งมีชีวิต) พื้นที่ว่างโดยรอบจะดูเหมือนว่างานจิตรกรรมจะ
ปฏิบัติงานไม่เสร็จ และช้ินซ้ายเป็นสิ่งแวดล้อมแบบปฏิบัติงานเต็มผืนเฟรม แต่ภาพจิตรกรรม 2 ช้ินนี้ 
เป็นภาพ Landscape ที่ต่อเนื่องกัน โดยธรรมชาติ เพียงแต่วิธีการน าเสนอออกมาในรูปแบบที่ต่างกัน 
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ภาพที่ 62 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 7 
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ภาพที่ 63 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 8 

ช่ือผลงาน No Gray 
เทคนิค สีอะครลิิคบนผ้าใบ 
ขนาด  ไซค์หุ่น Model, แปรผันตามพื้นที ่
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 การสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ีต้องการน า Pattern ของวัตถุ ต่าง ๆ มาประกอบใช้กับผ้าใบที่ตัด
ข้ึนท าเป็นชุด ใส่ได้จริง วิธีการท างานชุดน้ี จะแตกต่าง และแปลกมากที่สุด ที่เคยปฏิบัติงานจิตรกรรม
มาโดยตลอด โดยให้คนเป็นวัตถุ และเป็นพื้นที่ว่างไปปริยาย มีทั้ง ชุดเสื้อผ้า หมวก เข็มขัด ทั้งหมดใช้
งานได้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 64 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 8 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการที่ได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “มายาคติระหว่างภาพลักษณ์
และพื้นที่ว่าง” (The Myths between Image and the Space) ผลงานทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลา
ซึ่งเป็นการค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้ทุ่มเทตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 
เพื่อสามารถถ่ายทอดทัศนะความรู้สกึผ่านกระบวนคิดตลอดจนจินตนาการส่วนตัวด้วยกรรมวิธีเทคนิค
ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  
 เมื่อการน าเสนอข้อมูลบนในปัจจุบันค่อนข้างรวดเร็วไว สื่อความหมายด้วยคติความเช่ือทาง
วัฒนธรรมโดยถูกกลบเกลื่อนให้ดูเป็นธรรมชาติ “ไม่ว่าจะอิทธิพลการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม” จึง
ท าให้คน หรือ มนุษย์อย่างเราจักต้องปรับตัวตามโลกให้ทัน ดังนั้น “โลกก็เป็นเช่นนี้” สิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่ใช่โลกจะหมุนรอบตัวเราเองเสมอไป 
 วิทยานิพนธ์นี้เป็นกระบวนการพัฒนาผลงานช่วงหนึ่งที่จะน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน โดย
ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาและคลี่คลายข้ันตอนการ
สร้างสรรค์ การค้นคว้า ทดลองตลอดจนสามารถวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลอธิบายการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน ในแต่ละช่วงมาจนถึงผลงานวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงคุณค่าในผลงานศิลปะ จึงหวังว่า
วิทยานิพนธ์ในชุดน้ี จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาศิลปะต่อไปได้ไม่มากก็น้อย 
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ประวัต ิผ ู้เข ีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วรรณนิศา สมบรูณ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 23 กรกฎาคม 2534 
สถานท่ีเกิด ชลบุร ี
วุฒิการศึกษา 2560  ก าลังศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาควิชา  

    จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์         
    มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2557  ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาควิชาจิตรกรรม)   
    คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ ์  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2552  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  
2549  โรงเรียนชลกันยานุกลู  
2546  โรงเรียนอนุบาลชลบรุ ี

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 207/90 หมู่ 5 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมอืง จงัหวัดชลบุรี 20000 
ผลงานตีพิมพ์ นิทรรศการกลุ่ม “Still Alive” “นทิรรศการศิลปนิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 

2559  ของนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต (ภาควิชาจิตรกรรม) ช้ันปีสุดท้าย 
คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ณ หอ
ศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรงุเทพฯ 

รางวัลท่ีได้รับ 2557  รางวัลดเีด่น จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครัง้ที่ 16 ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  
2555  รางวัลชมเชย วาดภาพทิวทัศน์เกาะลอย ระดบัอุดมศึกษาและ
ประชาชน ณ เกาะลอย ศรรีาชา   
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