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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ตั้ ง เป้าหมายจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตและ

กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ   ดังที่กล่าวกันเสมอๆว่าศิลปะมีส่วนช่วยในการรักษาจิตใจและได้
ท าการพิสูจน์ในหลากหลายรูปแบบทั่วโลก ผู้วิจัยสร้างสรรค์มีความเจ็บป่วยทางร่างกายเป็นปฐมเหตุ
และท าให้มีความกังวลใจเป็นนิจศีลการสร้างสรรค์งานศิลปะนับตั้งแต่ได้เริ่มต้นศึกษามีส่วนท าให้รู้สึก
ว่าตนเองดีขึ้น  จึงมีความประสงค์จะท าการทดลองเพ่ือลดทุกข์และเห็นผลงานศิลปะเป็นรูปธรรม 

วิธีการศึกษาวิจัยกระบวนการสร้างสรรค์เริ่มต้นด้วยการศึกษาหลักจิตวิเคราะห์แบบซิก
มันด์  ฟรอยด์ , คาร์ล จุงและปรัชญาอัตถิภาวนิยมของฌอง  ปอล ซาร์ต เพ่ือท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางจิตแบบส่วนบุคคล ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินที่
ท างานในลักษณะฉับพลันและเป็นแนวทางแบบนามธรรม เช่น ฟาเบียง แวร์ดิเยร์,  โทนี ออริโค
และ วิลเลียม อนาสตาซี  จากนั้นได้ท าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองโดยการถ่ายทอด
อารมณ์และความรู้สึกออกมาตามความเป็นจริง ด้วยกระบวนการศิลปะนามแบบธรรมฉับพลันอย่าง
เป็นธรรมชาติ   

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยและสร้างสรรค์ท าให้เห็นข้อสรุปใหม่มากกว่าศิลปะกับจิตใจ
ท างานสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  ทีเ่พ่ิมเติมมาก็คือกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะสามารถเผยสภาพของ
สภาวะจิตใต้ส านึกที่แท้จริงได้ ลักษณะของเส้นที่ปรากฏออกมาด้วยการวาด ลาก ขีด เขียนอย่าง
ฉับพลันตามกระแสส านึกสามารถเทียบเคียงเข้ากับหลักทฤษฎีของจิตวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน  ใน
แง่มุมของซิกมันด์ ฟรอยด์ การลากเส้นของผู้วิจัยสร้างสรรค์สามารถเทียบเคียงเข้ากับการแบ่งล าดับ
ชั้นของจิตเป็นอิด, อีโก้และซูเปอร์อีโก้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถบ่งชี้ให้เห็นเป็นล าดับขั้นตอนของ
องค์ประกอบทางทัศนธาตุที่แสดงออกมาในแต่ละช่วงเวลาของการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและความ
กังวลใจ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57007805 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : wandreing, subconsciousness, sufferings 

MISS VARAKORN THONGCHAIKAWSAARD : WANDERING THESIS ADVISOR : 
PROFESSOR PISHNU SUPARNIMIT 

This thesis aimed to study the relationship between body and mind and 
the process of creating art.  It is believed that art helps healing mental illness and has 
been proved to be true worldwide. Because of suffering from physical illness and 
anxiety, the Creative Researcher decided to start studying creative art. The researcher 
became healthier from the beginning so the researcher would like to perform an 
experiment in order to reduce sufferings and make creative art visible.   

The study of creative process began with studying Sigmund Freud’s 
Psychoanalytic theory, Carl Gustav Jung’s theory and Jean-Paul Sartre’s Existentialism 
in order to understand personal psychic phenomena. Expressionism art and Abstract 
art of Fabienne Verdier, Tony Orrico and William Anastasi were also chosen to study. 
Then, the Creative Researcher began creating an own work of art conveying real 
emotions and feelings through an Abstract art.     

          The results of the research and art creation revealed that apart from 
coordination between art and mind, the Creative process can also disclose the state 
of real subconsciousness. Lines created from drawing, strokes and rapid writing from 
stream of consciousness can be obviously compared to the theory of Psychoanalytic. 
According to Sigmund Freud’s model of the psyche, the Creative Researcher’s lines 
can be classified into three elements of personality – known as id, the ego and the 
superego. In addition, they indicate the sequence of visual elements showing in each 
phase of physical and mental illness. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ขอน้อมบูชาความส าเร็จนี้แด่บิดา มารดา  และขอน้อมร าลึกถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด 
นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ.2541 ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้มาศึกษาต่อในระดับดุษฎี
บัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยานิพธ์นี้สามารถสมบูรณ์แบบได้ด้วยความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร , ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ต้ังโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์) , รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ และคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง 

  
  

วรกร  ธงชัยขาวสอาด 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

บทที่ 1 .............................................................................................................................................. 1 

บทน า ................................................................................................................................................ 1 

1.ธรรมชาติของทุกข์ ..................................................................................................................... 2 

2.ทุกข์ในชีวิตที่มาแห่งการสร้างสรรค์ ........................................................................................... 4 

3.ระบบการรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์ ............................................................................................ 5 

ความมุ่งหมายและวัตถุประประสงค์ของการศึกษา ..................................................................... 17 

ขอบเขตการสร้างสรรค์ ............................................................................................................... 19 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ................................................................................................................ 19 

ประโชยน์ที่คาดว่าจะได้รับ .......................................................................................................... 20 

นิยามศัพท์   ศิลปะนามธรรมอย่างฉับพลัน ................................................................................. 20 

บทที่2 .............................................................................................................................................. 21 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................................ 21 

1.ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม ............................................................................................................. 22 

2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ .......................................................................... 27 

3. ทัศนะจิตวิเคราะห์ของ คาร์ล กุสตาฟ จุง ............................................................................... 34 

4. Psychoanalytic Painting จิตวิเคราะห์พิสูจน์ศิลปะ ............................................................. 37 

5. การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน ..................................................................... 38 

  



  ซ 

6. การวิเคราะห์ศิลปะของคาร์ล จุง ............................................................................................ 43 

7. การแสดงออกด้วยจิตใต้ส านึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ ............................................ 44 

8. Gestural painting พลังแห่งจิตที่แสดงออกเป็นอากัปกิริยาท่าทางจิตรกรรม ........................ 47 

9. จิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลัน (Spontaneous painting) ..................................................... 52 

10.  ฟาเบียง แวร์ดิเยร์ (Fabienne Verdier ค.ศ. 1962-ปัจจุบัน) ............................................. 55 

11. Tony Orrico ....................................................................................................................... 59 

12. William Anastasi  ............................................................................................................. 60 

บทที่ 3 ............................................................................................................................................ 63 

วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ ..................................................................................................... 63 

1. อธิบายโครงสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ ............................................................................... 65 

2.  การเคลื่อนไหวของพลังจิต (Psychic Energy) ...................................................................... 70 

3. กลไกการปรับตัวการป้องกันจิตใจตนเองจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ............................ 74 

4. วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์การผจญภัยแห่งจิต .............................................................. 75 

5. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์พิสูจน์วัดระดับจิตในกระบวนการสร้างสรรค์ ............................................. 79 

6. วิธีการสร้างสรรค์ .................................................................................................................... 83 

7. กฎแห่งความสมดุลทัศนะจิตวิเคราะห์ของคาร์ล จุง ................................................................ 91 

8. ความงามจากจิตไร้ส านึก ........................................................................................................ 92 

9. สรุปผลวธิีการสร้างสรรค์ ........................................................................................................ 93 

บทที่ 4 ............................................................................................................................................ 94 

การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ ................................................................................................... 94 

วิธีด าเนินการสร้างสรรค์ ............................................................................................................. 95 

ผลงานการสร้างสรรค์ ................................................................................................................. 98 

ระยะแรก กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557 ................................................................................... 98 

ผลงานการสร้างสรรค์ ............................................................................................................... 105 

 



  ฌ 

ระยะหลัง มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2557................................................................................ 105 

ผลงานการสร้างสรรค์ ............................................................................................................... 112 

ระยะแรก กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 ................................................................................. 112 

ผลงานการสร้างสรรค์ ............................................................................................................... 117 

ระยะหลัง มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2558................................................................................ 117 

ผลงานการสร้างสรรค์ ............................................................................................................... 125 

ระยะแรก กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2559 ................................................................................. 125 

ผลงานการสร้างสรรค์ ............................................................................................................... 129 

ระยะหลัง มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559................................................................................ 129 

ผลงานการสร้างสรรค์ ............................................................................................................... 136 

ระยะช่วง พ.ศ.2560 ................................................................................................................. 136 

ผลงานการสร้างสรรค์ ............................................................................................................... 142 

ระยะแรก กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561 ................................................................................. 142 

ผลงานการสร้างสรรค์ ............................................................................................................... 152 

ระยะหลัง มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2561................................................................................ 152 

สรุปการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือช่วงชุดก่อนท าวิทยานิพนธ์และช่วง
ชุดสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ .................................................................................................. 158 

ความก้าวช่วงท าวิทยานิพนธ์สร้างสรรค์ในพ.ศ.2560 – 2561 ................................................... 160 

การอธิบายสรุปรายละเอียดการสร้างสรรค์ ............................................................................... 161 

บทที่ 5 .......................................................................................................................................... 165 

สรุปผลการสร้างสรรค์งานศิลปะ .................................................................................................... 165 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 167 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 170 

 



  ญ 

สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพที่ 1  แผนผังที่มาของทุกข์ตามหลักศาสนาพุทธ ออกแบบโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ........................ 15 

ภาพที่ 2  ภาพแผนผังการเชื่องโยงจากความเข้าใจด้วยปรัชญาสู่ผลงานศิลปะ ออกแบบโดยผู้วิจัย
สร้างสรรค ์....................................................................................................................................... 24 

ภาพที่ 3  เปรียบเทียบโครงสร้างของจิตมนุษย์ ทั้ง 3ระดบั .............................................................. 28 

ภาพที่ 4  แผนผังจากสภาวะจิตที่มีความทุกข์ถ่ายออกมาเป็นผลงานศิลปะ  ออกแบบโดยผู้วิจัย
สร้างสรรค ์....................................................................................................................................... 32 

ภาพที่ 5  Edvard munch, The Scream, 1893, Oil, tempera, pastel and crayon on 
cardboard, 91 cm × 73.5 cm k shabi ...................................................................................... 40 

ภาพที่ 6  Jackson Pollock, Number 5, 1948,  oil on fiberboard, 2.4 m × 1.2 m ............. 46 

ภาพที่ 7  Joan Mitchell, Hemlock , 1956, Oil on canvas, 231.1 × 203.2 cm.................... 48 

ภาพที่ 8  Joan Mitchell, Landscape, 1955, Oil on linen, 203.2 × 203.2 cm ..................... 50 

ภาพที่ 9  Joan Mitchell , Minnesota, 1980, Oil on canvas, 260.4 x 617.2 cm ................. 51 

ภาพที่ 10  Joan Mitchell, Untitled, 1992, Pastel on paper, 74.9 x 55.2 cm ..................... 51 

ภาพที ่11  กระบวนการท างานของฟาเบียง .................................................................................... 55 

ภาพที่ 12  Fabienne Verdier, Saint Christophe traversant les eaux II,2011, Ink, pigments 
and varnish on canvas, 244 × 135 cm. .................................................................................. 57 

ภาพที่ 13  Tony Orrico, Penwald:6Project, Recoil, 2011, performance graphite on 
paper, 60 x 180 inches,90 min, ................................................................................................ 59 

ภาพที่ 14  William Anastasi, Untitled, Graphite on Paper,1973,19.4 x 28.3 cm .............. 61 

ภาพที่ 15  การออกแบบโครงสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เห็นสัดส่วนเพื่อความเข้าใจ
โดยภาพรวม ออกแบบโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ..................................................................................... 64 

ภาพที่ 16  ช่องความทุกข์ ............................................................................................................... 65 

ภาพที่ 17  ช่องปรัชญา ................................................................................................................... 66 



  ฎ 

ภาพที ่18  ช่องทฤษฎีจิตวิเคราะห์ .................................................................................................. 67 

ภาพที่ 19  ช่องผลงานศิลปะ ........................................................................................................... 68 

ภาพที่ 20  ช่องดุลยภาพความสุข.................................................................................................... 69 

ภาพที่ 21  ภาพระบบโครงสร้างการสร้างสรรค์ ออกแบบโดยผู้สร้างสรรค์ ...................................... 76 

ภาพที่ 22  เส้นเป็นสัญลักษณ์หลักในกระบวนการสร้างสรรค์ ......................................................... 77 

ภาพที่ 23  กราฟฟิคจ าลองภูเขาน้ าแข็งออกแบบโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ ............................................ 79 

ภาพที่ 24  Shozo Shimamoto, 1956, making a painting by hurling glass bottles of paint 
against a canvas. ......................................................................................................................... 82 

ภาพที่ 25  เริ่มต้นการขีดดินสอ ....................................................................................................... 84 

ภาพที่ 26  การขีดเส้นในระยะแรกที่ขีดไปเรื่อยๆ ............................................................................ 84 

ภาพที่ 27  ระยะที่สองการขีดเส้นด้วยหมึก ..................................................................................... 85 

ภาพที่ 28  ระยะที่สามการลงน้ าหนักเข้ม........................................................................................ 86 

ภาพที่ 29  การท าให้สีด ามีความเข้มต่างกัน .................................................................................... 87 

ภาพที่ 30  การกรีดด้วยเครื่องมือไฟฟ้าให้เกิดรูปร่างบนแผ่นอะคริลิก ............................................. 88 

ภาพที่ 31  ล าดับการทับซ้อนระหว่างผืนผ้ากับแผ่นอะคริลิกภาพด้านล่างจะวางทับภาพด้านบน .... 89 

ภาพที่ 32  กระบวนการสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ ............................................................................. 90 

ภาพที่ 33  Wandering no.1 ......................................................................................................... 98 

ภาพที่ 34  Wandering no.2 ......................................................................................................... 99 

ภาพที่ 35  Wandering no.3 ....................................................................................................... 100 

ภาพที่ 36  Wandering no.4 ....................................................................................................... 101 

ภาพที่ 37  Wandering no.5 ....................................................................................................... 102 

ภาพที่ 38  Wandering no.6 ....................................................................................................... 103 

ภาพที่ 39  Wandering no.7 ....................................................................................................... 104 

ภาพที่ 40  Wandering no.8 ....................................................................................................... 107 



  ฏ 

ภาพที่ 41  Wandering no.9 ....................................................................................................... 108 

ภาพที่ 42  Wandering no.10 ..................................................................................................... 109 

ภาพที่ 43  Wandering no.11 ..................................................................................................... 110 

ภาพที่ 44  Wandering no.12 ..................................................................................................... 111 

ภาพที่ 45  Wandering no.13 ..................................................................................................... 114 

ภาพที่ 46  Wandering no.14 ..................................................................................................... 115 

ภาพที่ 47  Wandering no.15 ..................................................................................................... 116 

ภาพที่ 48  Wandering no.16 ..................................................................................................... 119 

ภาพที่ 49  Wandering no.17 ..................................................................................................... 120 

ภาพที่ 50  Wandering no.18 ..................................................................................................... 121 

ภาพที่ 51  Wandering no.19 ..................................................................................................... 122 

ภาพที่ 52  Wandering no.20 ..................................................................................................... 123 

ภาพที่ 53  Wandering no.21 ..................................................................................................... 126 

ภาพที่ 54  Wandering no.22 ..................................................................................................... 127 

ภาพที่ 55  Wandering no.23 ..................................................................................................... 128 

ภาพที่ 56  Wandering no.24 ..................................................................................................... 131 

ภาพที่ 57  Wandering no.25 ..................................................................................................... 132 

ภาพที่ 58  การจัดวางผลงานน าเสนอความก้าวหน้า มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ................... 133 

ภาพที่ 60  การจัดวางผลงานน าเสนอความก้าวหน้า มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ................... 134 

ภาพที่ 59  การจัดวางผลงานน าเสนอความก้าวหน้า มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ................... 134 

ภาพที่ 61  Wandering no.26 ..................................................................................................... 137 

ภาพที่ 62  Wandering no.27 ..................................................................................................... 138 

ภาพที่ 63  Wandering no.28 ..................................................................................................... 139 

ภาพที่ 64   Wandering no.29 .................................................................................................... 140 



  ฐ 

ภาพที่ 65  Wandering no.30 ..................................................................................................... 143 

ภาพที่ 66  Wandering no.31 ..................................................................................................... 144 

ภาพที่ 67  Wandering no.32 ..................................................................................................... 145 

ภาพที่ 68  Wandering no.33 ..................................................................................................... 146 

ภาพที่ 69  Wandering no.34 ..................................................................................................... 147 

ภาพที่ 70  Wandering no.35 ..................................................................................................... 148 

ภาพที่ 71  Wandering no.36 ..................................................................................................... 149 

ภาพที่ 72  Wandering no.37 ..................................................................................................... 150 

ภาพที่ 73  Wandering no.38 ..................................................................................................... 151 

ภาพที่ 74  Wandering no.39 ..................................................................................................... 153 

ภาพที่ 75  Wandering no.40 ..................................................................................................... 154 

ภาพที่ 76  Wandering no.41 ..................................................................................................... 155 

ภาพที่ 77  Wandering no.42 ..................................................................................................... 156 

ภาพที่ 78  Wandering no.43 ..................................................................................................... 157 

ภาพที่ 79  ภาพการเปรียบเทียบความก้าวหน้าลักษณะของเส้นในแต่ละปี .................................... 158 

ภาพที่ 80  ภาพความพัฒนาลักษณะเส้นในผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ .................................... 160 

ภาพที่ 81  รวมภาพการสรุปผลงานสร้างสรรค์ ............................................................................. 166 



  1 

 

 

 

บทที่ 1  
บทน า 

 

  การเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี้ เป็นความประเสริฐที่สุดเหนือว่าสัตว์อ่ืนบนโลก  มนุษย์มี

จิตวิญญาณกับร่างกายเป็นส่วนส าคัญของชีวิต  มนุษย์ต้องด ารงชีวิตอยู่ตามวาระกรรมก าหนด  โดยที่

มิอาจรู้ได้ร่วงหน้าว่าเวลานั้นจะหมดลงเมื่อไร  กรรมในที่นี้ หมายถึง ผลของการกระท าทั้งความดีและ

ความชั่วอันประกอบด้วยต้นเหตุของเจตนาและตามมาด้วยผลของการกระท าการเวียนว่ายตายเกิด 

ยอมยังคงมีอยู่ตามวิถีจิตของปุถุชนธรรมดาอย่างเรา มีเพียงอริยบุคคลที่ดับสิ้นเสียจากกิเลสอย่างหมด

จดแล้วเท่านั้นที่หลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่มีการเกิดขึ้นอีก โดยมุ่งไปสู่ความว่ างเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่า

นิพพานแต่มนุษย์ผู้มากกิเลสอย่างเรายังคงต้องกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งพร้อมกับกรรมส่งผลมา

ก าหนดให้เป็นตัวตนของเราอยู่ทุกวันนี้เพื่อลิ้มรสผลของการกระท าของตนเอง 

ในขณะที่มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ ได้เรียนรู้กับทุกสรรพสิ่งที่เข้ามาทั้งท าให้ชีวิตมีการพัฒนาต่อสู้

กับอุปสรรคต่างๆ นานา แต่ทุกสรรพสิ่งที่เข้ามาล้วนเป็นประสบการณ์นั้น มนุษย์จะมีมโนส านึกรับรู้

สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนเข้ามาแล้วท าให้มีความสุข หรือสิ่งไหนเข้ามาแล้วมีความทุกข์  สิ่งไหนเข้า

มาแล้วรู้สึกมีความสุขก็อยากจะเก็บความสุขนั้นไว้แต่สิ่งไหนเข้ามาแล้วท าให้รู้สึกว่าทุกข์ก็อยากจะทิ้ง

ความรู้สึกทุกข์นั้นออกไปให้เร็วที่สุดในความเป็นมนุษย์โดยส่วนใหญ่นั้นจะไวต่อความรู้สึกทุกข์ร้อนใจ

ได้ดีกว่าอ านาจความสุขจึงดูเหมือนความทุกข์มีก าลังมากกว่าความต้องการละทิ้งหรือหลีกหนีมักจะท า

ไดย้าก ผิดกลับความสุขที่อยากจะให้อยู่กับชีวิตให้นานที่สุดแต่กลับคิดว่าความสุขนั้นมีขอบเขตแสน

สั้น บางครั้งความสุขผ่านเข้ามาแล้วหาบวับไปอย่างรวดเร็วไม่ทันได้กักเก็บไว้ทั้งๆ ที่การเข้ามาของ

เวลาความสุขและทุกข์นั้นมีเท่ากัน ท าให้เกิดมโนความคิดทึกทักเอาว่าความทุกข์มีอานุภาพมากกว่า

ความสุขผู้ใดคิดมากก็ย่อมทุกข์มากดังนั้นความคิดเป็นตัวการที่ส าคัญต่อระบบจิตใจเป็นแหล่งขุมพลัง

ส่งแรงจิตใต้
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ส านึกผลักดันขับเคลื่อนออกมาผู้วิจัยสร้างสรรค์จึงน าเอาความรู้สึกถึงความทุกข์มาเป็นจุดตั้ง

ต้นของที่มาในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า  การผจญภัยแห่งจิต 

 

1.ธรรมชาติของทุกข์ 
 ทุกข์ ตามความเข้าใจหมายถึง ความรู้สึกในแง่ลบ เช่น ความไม่สบายกายไม่สบายใจ  

ความยากล าบาก ซึ่งเป็นที่เข้ากันดีในภาษาสากลกับค าว่า suffering  ให้ความรู้สึกไปในทางลบ ทาง

ศาสนาพุทธโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อธิบายถึงความหมายแห่ง ทุกข์ ที่อยู่ในบทหนึ่ง

ของหลักค าสอนที่เรียกว่า อริยสัจ4   ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 

สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ ชาติ (การเกิด) ชรา (การแก่ การเก่า) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น) 

การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวัง

ในสิ่งนั้น  ทุกข์ในความหมายในทางหนึ่งทางใดก็ดี   เมื่อแปลออกมาแล้วให้ความหมายไปทางเดียว

เป็นอันเข้าใจโดยรู้กันทั่วไปว่า  ทุกข์นั้นคือ  ความรู้สึกนึกคิดที่ท าให้เกิดความไม่สบายทั้งใจและกาย   

เป็นไปในด้านลบของชีวิตไม่พึงประสงค์ปรารถนา 

สมภาร พรมทา ได้เขียนถึงค าอธิบายของพระพุทธเจ้าว่าทุกข์นั้นคืออะไร ได้เขียนไว้ดังนี้ว่า  

ค าสอนเรื่องทุกข์นี้มีปรากฏครั้งแรกในปฐมเทศนาที่ชื่อธรรมจักรกัปวัตนสูตร ในพระ

สูตรดังกล่าวพระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ โดยทรงได้อธิบายรายละเอียดว่าที่ว่าชีวิตนี้

เป็นทุกข์สามารถดูได้จากการที่คนเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ชรา เจ็บป่วยและที่สุดก็ตาย 

ทรงใช้ค าสี่ค าส าหรับอธิบายทุกข์ของชีวิตที่กล่าวมานี้คือ การเกิดเป็นทุกข์  การแก่ชราเป็น

ทุกข์  ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์  และความตายเป็นทุกข์ หลังจากที่ตรัสถึงทุกข์ที่เป็นเรื่องทาง

กายภาพแล้ว ก็ตรัสถึงทุกข์ที่อาจเรียกด้วยศัพท์สมัยนี้ว่าทุกข์ทางจิตวิทยา โดยตรัสว่า ขณะที่

มีชีวิอยู่ท่ามกลางกระแสสืบเนื่องจากชีวิตที่เริ่มต้นจากการเกิดและจะไปสิ้นสุดที่ความตายนี้

คนเราอาจปรารถนาสิ่งนี้สิ่งนั้น ความปรารถนาแล้วไม่สมหวังคือความทุกข์  นอกจากนี้

คนเรายังต้องเก่ียวข้องกับบุคคลทั้งท่ีเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก  การประสบกับสิ่งที่เราเกลียดก็

เป็นทุกข์ในขณะที่ความพลัดพรากจากสิ่งขอหรือบุคคลอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ (สมภาร พรม

ทา 2553) 

 จากค าอธิบายถึงความทุกข์ของพุทธองค์เป็นค าอธิบายที่ครอบคลุมอย่างชัดเจน เห็นถึงเหตุ

ที่มาของความทุกข์ในมนุษย์นับตั้งแต่การเกิดจนถึงจุดสิ้นสุด และยังอธิบายไปถึงความรู้สึกในขณะที่
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ด ารงชีวิตว่าความทุกข์นั้นมีขึ้นมาได้อย่างไร นั้นคือความไม่สมปรารถนา  การพลัดพรากจากลา  

ความเจ็บป่วยแก่ชราที่เป็นไปตามกาลเวลาเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก ยังไม่

เพียงเท่านี้ ทรงได้ตรัสถึงความทุกข์ในทางจิตวิทยา ในส่วนนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจในการตรัสรู้ของพระ

พุทธองค์ในเชิงจิทวิยาเนื้อความดังนี้ 

ทุกข์ในทางจิตวิทยาก็คือทุกข์อันเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงทางธรรมชาติที่ว่า

เมื่อเกิดมาแล้ว เราต้องแก่ชรา ต้องเจ็บป่วย ต้องตาย และระหว่างที่มีชีวิตอยู่เราไม่สามารถ

จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการโลกไม่ใช่ของเรา  ชีวิตก็ไม่ใช่ของเรา  เมื่อไม่ใช่ของเราเราก็ไม่สามารถ

บังคับให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่ต้องการ  เกิดแก่เจ็บตายคือความจริงตามธรรมชาติ  แต่มนุษย์

ทั่วไปมีแนวโน้มที่จะไม่ยอมรับความจริงตามธรรมชาตินั้น  เมื่อไม่ยอมรับก็เกิดความขัดแย้ง

ระหว่างความปรารถนากับความจริง เนื่องจากลึกๆแล้วมนุษย์เรารู้ว่าความปรารถนาของตน

เป็นความปรารถนาที่ไม่มีความตอบสนอง แต่ก็อดไม่ได้ที่จะปรารถนาเช่นนั้นเพราะอ านาจ

ของอุปาทาน การอยู่ระหว่างแรงเหนี่ยวดึที่มีพลังพอๆ กันสองด้านท าให้มนุษย์เป็นทุกข์กังวล

ทุรนทุรายเจ็บปวดในยามที่ความคาดหวังในแต่ละเรื่องด าเนินมาจนถึงจุดแตกหักกับ

ข้อเท็จจริง เราจะร้องไห้คร่ าครวญเมื่อสูญเสียคนรัก  เราจะกังวลเมื่อรู้ว่าตนเริ่มแก่  เราจะ

หวาดผวาและพยายามหาทางยึดเหนี่ยวเวลาเอาไว้ให้มาที่สุดเท่าที่จะท าได้เมื่อรู้สึกว่าตนเอง

ก าลังเดินเข้าหาความตาย(สมภาร พรมทา 2553) 

ความทุกข์เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้อย่างไร  ความทุกข์เป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกท่ีไม่สามารถจับ

ต้องได้ ไม่รู้จักว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร  แต่ท าไมถึงมีพลังงานทรงอิทธิพลส่งผลกระทบต่อการ

ด ารงชีวิตอยู่   ผู้วิจัยสร้างสรรค์เห็นถึงอนุภาพความทุกข์นี้จึงได้น ามาสู่การแสดงออกทางศิลปะ  

ต้องการเห็นว่าความทุกข์มีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไร  จึงใช้ความทุกข์มาสร้างสรรค์เปรียบเสมือนคลื่น

ทางจิตที่ถูกถ่ายทอดลงบนผ้าใบ ถอดเอาความทุกข์นั้นออกมาแสดงให้เห็นถึงรูปร่างแท้จริงของจิต

เวลามีทุกข์  และเมื่อได้เห็นหน้าตาความทุกข์แล้วท าให้เกิดการทบทวนถึงต้นเหตุของการเกิด  
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2.ทุกข์ในชีวิตที่มาแห่งการสร้างสรรค์ 
  ทุกข์ในทัศนะของผู้วิจัยสร้างสรรค์ที่เป็นต้นเหตุก าเนิดจิตรกรรมการผจญภัยแห่งจิต    

นั่นคือความทุกข์ในชีวิต   ความรู้สึกทุกข์ที่มีอยู่มาจากสองทาง   ทางแรกป็นความไม่สะดวกสบาย

ร่างกายจากอาการป่วยไข้  ความอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันการหายใจที่เหนื่อยมากกว่าคนปกติ ทาง

ที่สองความเรื้อรังของโรคทางเดินหายใจนั้นขัดขวางชีวิตให้มีอุปสรรคไม่สามารถกระท าภารกิจให้

ลุล่วงไปได้  เป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละวันอาจล่าช้าหรือไม่อาจส าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ได้  สร้าง

ความทรมานที่มีผลกระทบไปสู่จิตใจ  ส่งผลให้เกิดปัญหาความทุกข์เพ่ิมเป็นสองทาง  จิตภายในต้อง

แบกภาระความรู้สึกกดดันไว้ อาการไม่สมบูรณ์ของร่างกาย   ท าให้ระบบชีวิตที่ด ารงอยู่จากปกติก็

เปลี่ยนไป  ความไม่เข้าใจจากสังคม การงานหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็มีอันต้องเกิดอุปสรรคความไม่

เข้าใจ  แต่ก็ท าให้เห็นอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ระดับน้ าใจมิตรภาพความเอ้ืออาทรที่มีไม่เท่ากัน  หากไร้

ความสามารถหมดประโยชน์ก็ขาดสัมพันธ์ต่อกันได้   

 ผู้วิจัยสร้างสรรค์จึงได้น าเอาสภาวะอารมณ์ความทุกข์มาใช้ในการแสดงออกถ่ายทอด

ความรู้สึกผ่านเป็นผลงานศิลปะ  ทุกข์ที่สร้างสรรค์เผชิญอยู่นั่นคืออาการเจ็บป่วยด้วยระบบทางเดิน

หายใจ เนื่องจากเป็นอาการเรื้อรังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  ประกอบกับอายุที่มากขึ้นท าให้

บางครั้งอาการหายใจแย่ลง  กายสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงดังค าสอนของปรัชญาพุทธ ที่ว่าด้วยทุกข์ใน

อริยสัจ4  ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  ความเสื่อมไปของสังขาร การเกิด แก่  เจ็บ  และตาย เป็น

ทุกข์ที่เกิดในมนุษย์ทุกคน  จริงอยู่ว่าเราไม่อาจหลีกหนีความเสื่อมสลายไปได้  แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้น

ในใจของผู้วิจัยสร้างสรรค์อยู่ตรงที่  ความเจ็บป่วยไม่ควรมาเยือนเร็วก่อนวัยชรา  ยังมีภารกิจหน้าที่

อีกหลากหลายที่ต้องด าเนินกระท าให้ส าเร็จเพ่ือการด ารงชีพ  หากความป่วยไข้มารวดเร็วจนเกินไป 

มันจึงกลายเป็นความยากล าบาก เป็นอุปสรรคใหญ่ของชีวิต ท าให้การด าเนินชีวิตผิดปกติไป  ภารกิจ

หน้าที่ต้องหยุดกะทันหัน ไม่เป็นไปตามเจตจ านง หรือตามเป้าหมายได้เลย  ซึ่งเป็นสภาวะทุกข์ที่

ทรมานบีบคั้น อึดอัดอยู่ภายในใจ   
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3.ระบบการรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์ 
 3.1 การรับรู้   หมายถึง  การตีความหมายจากการได้รับสัมผัสโดยอาศัย

ประสบการณ์การเรียนรู้   ถ้าไม่ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์   มนุษย์จะไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่มา

กระทบสัมผัสนั้นคืออะไร   หากถามว่ามนุษย์นั้นสามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างไร   และผ่านระบบ

ของร่างกายส่วนไหน ที่มากระทบแล้วรับรู้ว่า ร้อน อุ่น หนาว อ่อน  แข็ง ฯลฯ  เมื่อกระทบแล้วท าให้

รู้สึกพอใจและไม่พอใจ ผู้วิจัยสร้างสรรค์จะแยกประเด็นการรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์เป็น 2  ทาง   

ทางกายกับทางจิตใจ  การรับรู้จากทั้ง2ทางนี้เป็นสาเหตุให้มีความรู้สึก นึกคิด อารมณ์ตามมา การเกิด

ความรู้สึกนั้นต้องอาศัยร่างกายเป็นสื่อการรับรู้ อธิบายได้ดังนี้ 

 ในทางวิทยาศาสตร์อธิบายถึงพ้ืนฐานทางสรีระประสาททางจิตวิทยา โครงสร้างการท างาน

ของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์นับล้านเซลล์เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์การท างานของเซลล์

ทั้งหลายในร่างกายมนุษย์จะเป็นไปในลักษณะประสมประสานกัน   เซลล์ชนิดเดียวกันหลายๆเซลล์ที่

ท าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งร่วมกันเป็นกลุ่มของเซลล์เรียกว่า เนื้อเยื่อ  และถ้าเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อ

ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า อวัยวะ  อวัยวะของร่างกายมีทั้งอวัยวะภายในร่างกายและอวัยวะ

ภายนอกร่างกาย ถ้าอวัยวะหลายๆอวัยวะร่วมกันท าหน้าที่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับร่างกาย

เรียกว่า  ระบบ   จากระบบการท างานของอวัยวะต่างๆนี้เอง  จะมีผลต่อการกระท าพฤติกรรม

รูปแบบต่างๆของมนุษย์  (มุกดา ศรียงค์ 2540) 

พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาเป็นไปในลักษณะผสมผสานหลากหลายวิธีระหว่ างระบบ

ประสาทกับระบบต่อมหลายชนิดภายในร่างกาย  อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของจิตใจ  

ระบบในสรีระของมนุษย์ เป็นสื่อการรับรู้ของการมีชีวิตทุกเหตุการณ์  การกระทบตอบโต้กับสิ่งเร้า  

อีกทั้งแรงจูงใจจะคอยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม  ในส่วนของโครงสร้างสมองที่ซับซ้ อนนั้นก็มีการ

ตีความจากการรับรู้เรื่องราวผ่านระบบประสาทเป็นความนึกคิด  ความรู้สึกนั้นเอง 
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  3.2 ระบบประสาทกับพฤติกรรมมนุษย์ 

  ระบบประสาทส าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์เนื่องจากท าหน้าที่ควบคุมการท างานของ

ร่างกาย  การยืดหดตัวของกล้ามเนื้อที่ท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้  การสั่งการต่อมหลากหลายชนิด  

ควบคุมการเต้นของหัวใจ  การหมุนเวียนโลหิต  การควบคุมอารมณ์   รวมถึงการปรับระบบการ

ท างานในร่างกายให้ถูกต้องและยังเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกนึกคิด   สติปัญญา  ความคิด  

ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์  โครงสร้างของระบบประสาทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนแรก

ระบบส่วนกลาง (Central Nervous System) ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง  ส่วนที่สองระบบ

ประสาทส่วนปลาย   (Peripheral Nervous System) ซึ่งยังประกอบไปด้วยระบบประสาทโซมาติก 

และระบบประสาทอัตโนมัติ 

 3.2.1 ระบบประสาทโซมาติก (Somatic Nervous System)  

         ประกอบด้วยเส้นประสาทสมอง (Cranial Nerves) จ านวน12คู่ มีที่เกิดอยู่ในสมอง

แล้วทอดออกมาจากพ้ืนล่างของสมองผ่านรูต่างๆ ที่พ้ืนกะโหลกศรีษะและเส้นประสาทไขสันหลัง  

(Spinal Nerves) จ านวน31คู่ มีที่เกิดอยู่ในไขสันหลัง เส้นประสาทเหล่านี้รับการกระตุ้นจากสิ่ งเร้า

ภายนอกผ่านผิวหนังกล้ามเนื้อและข้อต่างๆ  เข้าสู่ไขสันหลังและสมองท าให้เกิดความรู้สึกต่างๆเช่น 

ร้อน เย็น เจ็บ ปวดและยังประกอบด้วยเส้นประสาทที่น ากระแสประสาทจากสมองและไขสันหลังไปสู่

ส่วนต่างๆของร่างกาย เพ่ือกระตุ้นให้มีการท างานของกล้ามเนื้อลายทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจท าให้

ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล เช่นการนั่ง ยืนเดิน และการปรับตัวของอวัยวะเกี่ยวกับการทรงตัวภายใน

ช่องหู 

 3.2.2 ระบบประสาทอัตโนมัติ  (Autonomic Nerves System)  

 เป็นระบบประสาทอิสระท าหน้ามี่ควบคุมกล้ามเนื้อเรียบของร่างกายทั้งหมดที่

ประกอบกันขึ้นเป็นอวัยะภายใน  เช่นกระเพาะอาหาร ส าไส้ หลอดโลหิต หลอดน้ าเหลือง หัวใจและ

การขับฮอร์โมนของต่อมไม่มีท่อต่างๆ  ซึ่งอวัยวะเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอ านาจของจิตใจ มันท างานของมัน

เองโดยเราไม่รู้สึก เช่นการเต้นของหัวใจ   การหลั่งน้ าลาย หรือน้ าย่อยอาหาร  ระบบประสาท

อัตโนมัตินี้แบ่งออกเป็น2 ระบบย่อยคือ ระบบประสาทซิมพาเธติก (Synthetic Nerves System) ท า

ให้ร่างกายมีการท างานมากข้ึน  เกิดการตื่นตัว การเตรียมพร้อมชีพจร หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง 

ผนังล าไส้หดตัวน้อยลง   ม่านตาขยายกว้าง   เหงื่อออกมา  ขนลุก  ระบบซิมพาเธติกนี้ท าให้ร่างกาย
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มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือต้อนรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและระบบประสาทพาราซิมพาเธติก 

(Parasympathetic Nerves System) ท าให้ร่างกายมีความสงบพักผ่อนการย่อยดี  ความดันโลหิตต่ า  

ระบบนี้ท าให้ร่างกายอยู่ในภาวะสงบ  ดังนั้นทั้ง 2 ระบบนี้มีการท างานที่ตรงข้ามกันเสมอ เพ่ือให้

ร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลคงชีวิตได้อยู่ตามปกติ (มุกดา ศรียงค์,2540:31-32) 

 3.3 ความรู้สึกทุกข์สุขในระบบประสาทการรับรู้ 

ดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นถึงระบบประสาทอัตโนมัติ และการท างานของระบบประสาทย่อย

ออกมาอีก 2ระบบ ที่มีการท างานต่างกันแต่การจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันเพ่ือให้มนุษย์คงอยู่ใน

สภาวะความสมดุลของจิตใจ  ความทุกข์ท่ีอยู่ลึกภายในนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ทางกายระบบประสาท

ซิมพาเทติกจะเก็บความทุกข์สะสมทับถมกันเป็นปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆทั่วร่างกาย ปฏิกิริยาการ

ตอบสนองที่ถูกกระตุ้นด้วยความโกรธเกลียด  จะส่งกระแสไปยังสมองกับร่างกาย  และส่งผลกระทบ

ต่อระบบประสาทซิมพาเทติก    

การท างานของระบบประสาทซิมพาเธติก(SNS) เป็นการท างานที่อยู่นอกเหนือจากอ านาจ

จิตใจ เมื่อมนุษย์ประสบเหตุกรณีฉุกเฉินหรือรู้สึกว่ามีอันตรายภัยคุกคามระบบสั่งการต่อสู้หรือวิ่งหนี

โดยจะถูกกระตุ้นด้วยสาร Adrenalin ท าให้เลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อมากข้ึน ตรงข้ามกับการท างานของ

ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก(PNS) จะท าให้ร่างกายผ่อนคลายสงบสุขหัวใจเต้นช้าลง เป็นการ

พักผ่อนสมองจิตใจ ความรู้สึกรัก ความสุขไม่ได้เกิดจากระบบประสาท  แต่เป็นการเก็บรักษาระบบ

ประสาททั้งหมดให้อยู่สภาวะสมดุลปกติ 

ระบบประสาทเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การมีชีวิตของมนุษย์ขับเคลื่อนด าเนินไปอย่างเป็น

ปกติ การรับรู้ที่ท าให้เกิดความสุขเป็นประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายรวมไปถึงระบบโครงสร้างจิตใจ 

เมื่อมนุษย์รู้สึกก าลังเผชิญกับความทุกข์ ก็จะมีสภาพใจที่แปรปรวนกระสับกระส่าย การท างานของ

ระบบประสาทก็จะรวนเร เสียการสมดุล หลายคนรู้จักการเจริญภวนาเพ่ือรักษาสมดุลเอาไว้ เพราะ

การเจริญภวนาเป็นการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเธติกให้มีความแข็งแรง ช่วยให้ตัดสินใจ

อาการสู้หรือหนีสงบลง ลดอัตราการเต้นตระหนกแปรปรวนของจิตใจ 

การอธิบายถึงระบบประสาทที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งพ้ืนฐานเพ่ือท าให้เข้าใจถึงการ

ท างานของระบบในร่างกายที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม สรีระทางกายวิภาคเท่านั้นที่ท าให้มีการ

สัมผัสรับรู้ผ่านมาเป็นความรู้สึกนึกคิดด้วยกระบวนการท างานของอวัยวะภายในร่างกาย   หากจิตเรา

นั้นไม่มีกายก็ไม่อาจเกิดความรู้สึก การรับรู้ และไม่อาจเกิดกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะขึ้นได้   อีก
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ส่วนหนึ่งที่เป็นอวัยวะส าคัญ ที่ใช้ส าหรับการตีความ  ท าให้เกิดความคิด  วิเคราะห์  ความทรงจ าการ

เคลื่อนไหวอารมณ์เชาวปัญญา จิตส านึกรวมถึงการเรียนรู้ต่างๆ นั่นคือ สมอง  

 3.4 สมองกับการรับรู้  

  สมองของมนุษย์เป็นเนื้อเยื่อที่คล้ายกับเต้าหู้  อยู่ด้านในของกะโหลกศรีษะและ

ลอยตัวอยู่ในน้ ามีน้ าหนักเพียง1,300-1,400กรัม ประกอบไปด้วยเซลล์จ านวนนับล้าน  มีหน้าที่การ

เรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นส่วนอวัยะส าคัญของระบบประสาท สมองไม่ได้มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของมนุษย์ แต่มีความส าคัญในการควบคุมพฤติกรรม  การเคลื่อนไหว การรับรู้  ความคิด  

สมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ Cerebrum, Cerebellum, Brainstem และยังมีการแบ่งย่อยอีก

หลายส่วนมีความซับซ้อน ค าอธิบายต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงมนุษย์สามารถสัมผัส   รับรู้   นึกคิด  

อารมณ์  ด้วยหน้าที่ของสมองอย่างไร 

 1. Cerebrum (ซีรีบรัม)   คือ  ส่วนของสมองที่ใหญ่ที่สุดที่รวมเส้นประสาททั้งหมด   การ

ท างานสมองส่วนนี้ซับซ้อนมาก  เป็นศูนย์กลางของการควบคุมอวัยวะสัมผัสอวัยวะมอเตอร์เชื่อมต่อ

ประสาทสัมผัสและประสาทมอเตอร์  รับข้อมูลจากสิ่งกระตุ้นภายนอกและภายในร่างกาย และ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแปรผลออกมาในรูปของการตอบสนอง รวมทั้งเป็นที่รวมและที่เกิดของความจ า 

การคิดหาเหตุผล การเรียนรู้  การใช้สติปัญญา มีความส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรม และ

ความสามารถต่างๆ สมองส่วนนี้ยังแบ่งย่อยเป็น 4 ส่วนคือ (มุกดา ศรีวงศ์ ,2540:41)  

 

 1.1 สมองส่วนหน้า (Frontal lobe) เป็นที่ตั้งของศูนย์ควบคุมกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้อ านาจของ

จิตใจได้แก ่ กล้ามเนื้อ แขน ขา ล าตัว เป็นต้น  และยังเป็นศูนย์รวบควบคุมอารมณ์การตัดสินใจการ

ควบคุมตนเองและก าลังใจด้วยมี Area เช่น Moter Area ท าหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อของร่างกายทั่วไป  

และควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย  ถ้ากระตุ้นซีกซ้ายจะมีการเคลื่อนไหวทางซีกขวา หรือกระตุ้น

ซีกขวาก็จะมีการเคลื่อนไหวทางซีกซ้ายขึ้น  หากถูกท าลายจะท าให้คนเป็นอัมพาต 

 1.2 สมองส่วนกลาง (Parietal lobe)เป็นที่ตั้งเก่ียวกับการสัมผัสต่างๆหรือความรู้สึกทั่วไปเช่น  

ความรู้สึกร้อนหนาว และความเจ็บ   

 1.3 สมองส่วนข้าง เป็นที่ตั้งแห่ง กลิ่น รส และการได้ยิน 

 1.4 สมองส่วนหลัง  เป็นที่ตั้งของศูนย์รับการเห็นต่างๆ 
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 2.Cerebellum(ซีรีเบลัม)อยู่ที่ท้ายทอยใต้ส่วนหลังของซีรีบรัมช่วยให้กล้ามเนื้อต่างๆ ท างาน

ประสานงานกัน ควบคุมการเคลื่อนไหว การเกร็ง และการทรงตัว (สุชา จันทร์เอม,2536:31) 

 3. Brain stem (ก้านสมอง) ประกอบไปด้วย เป็นแกนกลางของสมอง ซึ่งส่วนที่ต่ าที่สุด ของ

กานสมองเรียกว่า เมดดัลลา  (Medulla) เหนือเมดดัลลาขึ้นไปท่ีฐานสมองเรียกว่า พอนส์ (Pons) ทั้ง

เมดดัลลาและพอนส์ท าหน้าที่ควบคุมการท างานที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ  อยู่เหนืออ านาจของจิตใจ  เช่น

การเต้นของหัวใจ  และการ(มุกดา ศรียงค์ 2540) 

 ส่วนประกอบส าคัญของสมองมนุษย์  ส่วนนี้จะขยายความเข้าใจระบบการรับรู้   อารมณ์  

ความจ า 

คอร์เท็กซ์กลีบหน้าผากส่วนหน้า(PFC)ท าหน้าที่ตั้งเป้าวางแผนควบคุมการปฏิบัติการเสกสรร

ปั้นแต่งอารมณ์ส่วนหนึ่งท าโดยชี้น าและบางทีก็ยับยั้งระบบลิมปิก 

แอนทีเรียร์ซิงกูเลตคอร์เท็กซ์หรือ ACC [anterior (Frontal) cingulate cortex] ท าหน้าที่

รักษาความตั้งใจและคอยติดตามผลของแผนการต่างๆช่วยประสานความคิดและความรู้สึกเข้าด้วยกัน 

อินซูลา (insula) คอยสังเกตสภาวะภายในร่างกายรวมถึงสัญชาตญาณที่มีอยู่ลึกๆ ช่วยให้มี

ความรู้สึกเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน   

ทาลามัส เป็นสถานีหลักในการถ่ายทอดกระแสประสาทที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสเพ่ือ

ส่งไปยังจุดต่างๆในสมอง 

ก้านสมอง ท าหน้าที่ส่งสารสื่อประสาท  เช่น เซโรโทนิน  และโดพามัน ไปยังส่วนอ่ืนๆของ

สมอง 

คอร์ปัสคัลโลซัม ท าหน้าที่ส่งข้อมูลไปมาระหว่างสมองสองซีก 

ซีรีเบลลัมหรือสมองน้อย  ท าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว 

ระบบลิมบิก  มีความส าคัญเกี่ยวกับอารมณ์และแรงจูงใจประกอบด้วย เบซัลแกงเกลีย  ฮิป

โปแคมปัส  อะมิกดาลา ไฮโปทาลามัส และต่อมใต้สมอง   

เบซัลแกงเกลีย   ท าหน้ามี่เก่ียวกับรางวัล  การหาสิ่งกระตุ้นและการเคลื่อนไหว 

ฮิปโปแคมปัส  ท าหน้าที่สร้างความทรงจ าใหม่ๆ และคอยตรวบจับสิ่งที่มาคุกคาม 
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อะมิกดาลา ท าหน้าที่คล้ายกับสัญญาณเตือนภัย ชนิดที่คอยตอบสนองโดยเฉพาะต่อการถูก

กระตุ้นทางอารมณ์หรือสิ่งเร้าที่เป็นแง่ลบ 

 ไฮโปทาลามัส ท าหน้าที่คอยควบคุมแรงขับสัญชาตญาณดิบ เช่นความหิว และการมี

เพศสัมพันธ์ ควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย  ควบคุมความรู้สึกวูบวาบทางอารมณ์  นอกจากนี้ยังผลิต

ฮอร์โมนออกซิโตซินและกระตุ้นการท างานของต่อมใต้สมอง 

 ต่อมใต้สมอง  ท าหน้าที่ผลิตเอนดอร์ฟิน  เป็นตัวกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ

ความเครียด  ท าหน้าที่เก็บและหลั่งฮอร์โมนออกซิโตตซิน (ริค แฮนสัน,ริชาร์ด เมนดิอัส,แปลโดยณัชร 

สยามวาลา,2547:60-62) 

ระบบประสาทและองค์ประกอบของสมองดังที่อธิบายมาทั้งหมดนี้   เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่

ผู้วิจัยสร้างสรรค์น าข้อมูลเนื้อหาที่มีความแนวโน้มเกี่ยวข้องกับเพ่ือการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ศิลปะ

การผจญภัยแห่งจิตนี้  แน่นอนว่าระบบประสาทกายวิภาคของมนุษย์นั้นมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเชิงลึก

มากมาย  นี้เป็นเพียงพ้ืนฐานเบื้องต้นเท่านั้น 

นอกจากระบบประสาทและสมองแล้วที่เป็นสื่อของร่างกายมนุษย์ที่ใช้รับรู้ความรู้สึกแล้ว

ตีความออกมาเป็นความคิด วิเคราะห์  เรียนรู้ด้วยสมอง  สิ่งที่ส าคัญล าดับต่อมาเป็นส่วนที่ใช้ท าความ

เข้าใจประสานงานเพ่ือการรับรู้   มนุษย์จะรับรู้กับสิ่งเร้าได้ด้วยการอาศัยอวัยวะสัมผั สของร่างกาย

เท่านั้นจึงสามารถรับรู้ได้   และตอบโต้กับสิ่งเร้าภายนอกได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 

ความพอใจความต้องการและการสนใจประกอบกับลักษณะสิ่งเร้า ที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ขึ้น 

เครื่องมือที่มนุษย์ใช้เป็นตัวรับการสัมผัสนี้คืออวัยวะตัวรับรู้มีปฏิกิริยาตอบสนองจากสิ่งเร้าต่างๆที่เข้า

มากระทบ  หรือเรียกว่ากระบวนการของความรู้สึก อวัยวะสัมผัสนี้เป็นสิ่งส าคัญรับข้อมูลเข้าไปสู่

ขบวนการจ า  เรียนรู้  ความคิด การเห็น ได้ยิน  รับรส  ได้กลิ่น  แล้วแปรออกมาเป็นความรู้สึกมีกลไก

ท างานดังนี ้
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 3.5 กลไกการรับรู้สัมผัส 

  3.5.1 การเห็น (Seeing)   

  ดวงตาเป็นอวัยะใช้ในการมองเห็นของมนุษย์ ลักษณะโครงสร้างของดวงตาเปรียบได้

กับลักษณะทั่วไปของกล้องถ่ายรูป  เมื่อล าแสงผ่านเลนส์ ภาพจะปรากฎลงบนฟิลม์ ท านองเดียวกับ

ภาพที่ตกบริเวณเรตินา  ซึ่งมีเซลล์ประสาทรับภาพเป็นจ านวนมากท าหน้ามี่ในการเห็น  เซลล์เหล่านั้น

ได้แก่  ร้อด(Rods) และ โคน(Cones)  โดยเฉพาะโคนที่มีอยู่มากในโฟเวีย (Fovea)  เมื่อภาพตกที่โฟ

เวีย  มนุษย์ก็จะเห็นภาพชัดที่สุด และส าหรับโคนนั้นท าหน้าที่ในการเห็นภาพสีต่างๆในที่มีแสงสว่าง

เพียงพอตรงข้ามกับร้อดแม้แสงจะน้อย ก็สามาถท าหน้ามี่รับภาพได้ ปกติแล้วร้อดจะมีอยู่มากตาม

บริเวณรอบนอกของจุดโฟเวีย และร้อดมีความไวต่อการับภาพด้วยแม้ว่าแสงจะมีน้อยก็ตาม 

3.5.2 การได้ยิน (Hearing)   

                     อวัยวะสัมผัสคือหูท าหน้าที่รับคลื่นเสียงและส่งผ่านไปยังประสาทที่เกี่ยวข้องกับการ

ได้ยิน  โครงสร้างหูแบบได้เป็น3ส่วน คือ ส่วนนอก  ส่วนกลาง  ส่วนใน  หูส่วนนอกได้แก่ ใบหูและรูหู 

ซึ่งใบหูรับคลื่นเสียงเข้ารูหูแล้วไปสู่ส่วนกลางโดยผ่านแก้วหูไปกระทบกระดูกหู ซึ่งท าหน้าที่ส่งคลื่น

เสียงไปสู่หูส่วนใน  ส าหรับหูส่วนในมีของเหลวอยู่ภายในของเหลวในส่วนประกอบของหูชั้ นในจะ

สั่นสะเทือนเมื่อคลื่นเสียงผ่านมากระทบท าให้   Basilar Membrane สั่นไปตามแรงของคลื่นเสียง

และกระตุ้นให้  Organ of Corti  ผลิตกระแสประสาทแล่นผ่าน Lamina Spiralis ไปยังเขตการได้ยิน

ที่สมอง จึงเกิดการได้ยินขึ้น 

3.5.3 การได้กลิ่น (Smell)  

                     กลิ่นสัมผัส เป็นการสัมผัสสารเคมีอีกลักษณะหนึ่ง ประสาทการรับรู้กลิ่นจะอยู่คงที่

แน่นอนในสมอง  โดยจมูกคืออวัยวะสุดดมอากาศธาตุที่มีส่วนผสมของสารเคมีต่างๆภายในโพรงจมูก 

มีช่องทางส าหรับอากาศผ่านไปกระทบประสาทสัมผัสกลิ่น Olfactory Nerve การท างานของเซลล์

ประสาทสัมผัสกลิ่นนั้นเมื่ออากาศธาตุ  หรือไประเหยผ่านช่องว่างและ Turbinate Bones หรือ

ช่องทางปาก สารเคมีที่ผสมอยู่ในอากาศหรือไอระเหยจะกระตุ้นประสาทรับสัมผัสกลิ่น  กระแส

ประสาทจะแล่นไปตาม Olfactory tracts เข้าสู่สมองส่วนที่รับรู้กลิ่นต่อไป 
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  3.5.4 ผิวหนัง (Skin) 

                     การรับรู้ที่ผิวหนังสัมผัส ผิวหนังของมนุษย์เป็นแหล่งของความรู้สึกการถูกสัมผัส

นานาชนิด  เช่นความเจ็บปวด  ร้อน หนาว อบอุ่น  ผิวหนังมีความไวต่อสิ่งเร้าเพราะใต้ผิวหนังมีเซลล์

ประสาทท าหน้าที่รับสิ่งเร้า  บริเวณผิวหนังบางแห่งเมื่อถูกแรกดเบาๆเพียงเล็กน้อย ก็จะรู้สึกได้เพราะ

เป็นบริเวณที่มีความรู้สึกที่ไวมาก เช่นที่ปลายนิ้ว  และริมฝีปาก ในรูปร่างคนปกติสูง 6 ฟุต จะมี

ผิวหนังหุ้มร่างกายทั้งหมด 3,000 ตารางนิ้ว โครงสร้างผิวหนังมีเป็นชั้นๆ เช่นหนังก าพร้า หนังชั้นใน 

และหนังชั้นในสุดซึ่งมีรากผมหรือขนตลอดจนปลายประสาทรับสัมผัสต่างๆ  ความรู้สึกของแต่ละ

บุคคลมีความแตกต่างกันไปบ้าง  ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของสิ่งเร้า ประกอบกับลักษณะของพ้ืน

ผิวหนังของแต่ละบุคคล(ตั้งเจริญ. 2533)  

 โดยภาพรวมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เป็นการน าความเข้าใจถึงที่มาของมนุษย์กับการรับรู้ ว่า

มนุษย์นี้สามารถได้รับความรู้สึกได้อย่างไรนั่นคือการที่มนุษย์มีร่างกาย กายของเรานี้เองท่ีเป็นสื่อกลาง

เชื่อมสัมผัสให้เกิดความรู้สึก  ผ่านระบบประสาทและประมวลผลด้วยสมอง  ประกอบกับอาศัย

ประสบการณ์เพ่ือท าความเข้าใจ เรียนรู้   ระบบทั้ง5 ตา หู จมูก ลิ้น และผิวสัมผัสกาย นี่คือสัมผัสทาง

วิทยาศาสตร์ที่กล่าวมา  ส่วนอีกทางหนึ่งด้านพุทธศาสนาไม่ได้คิดต่างจากวิทยาศาสตร์   ซึ่งได้อธิบาย

ไว้ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะก าเนิดขึ้นกล่าวคือมีสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนส าคัญต่อการรับรู้คือ  ใจ    พุทธศาสนา

ได้บัญญัติเรียกการสัมผัสรับรู้ของมนุษย์นี้ว่า อายตนะ6  อันประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ   

จิตใจส่วนที่6 นี้เป็นสิ่งที่รับรู้ท าความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ มีความสุขหรือมีความทุกข์ก็อยู่ที่ใจนี้เป็น

ตัวพิจารณา   นักวิทยาศาสตร์บางท่านก็เชื่อว่า ระบบรับรู้ทางใจกับสมองเป็นอันเดียวกันด้านทาง

พุทธกล่าวว่า จิตกับกายนั้นแยกกัน  จิตใจ   เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการรับรู้ความรู้สึก    มนุษย์มีกายจึง

มีความเจ็บปวด  ร้อน หนาว รู้รส  ส่วนจิตใจเป็นตัวรับรู้ทางจิตวิญญาน 

 

 3.6 จิตตัวรับรู้ 

 ค าว่า “จิต” เป็นค าภาษาบาลีมีความหมายในทางภาษาไทยตรงกับค าว่า “ใจ” ส่วน

ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า mind ค าทั้งสามค านี้ต่างกันแต่เฉพาะตัวอักษรที่ใช้เรียก ส่วนความหมายที่
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แท้จริงย่อมตรงกันในลักษณะที่ว่า เป็นสภาวะที่ไม่มีรูปร่างๆไม่มีตัวตนแต่มีส่วนสัมพันธ์อยู่กับการ

ท างานของร่างกาย (บรรณรุจิ. 2535) 

 จิตหรือใจในภาษาไทยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าเป็นส่วนที่ 6  เพ่ิมเติมขึ้นมาจากทาง

วิทยาศาสตร์  อันเป็นตัวรับความรู้สึกของมนุษย์ที่ส าคัญ และมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อทุกระบบใน

ร่างกาย เราไม่อาจซึมซับความรู้สึกในแบบนามธรรมได้ทางผิวหนัง,จมูก,ตา,หรืออวัยวะการรับรู้ส่วน

อ่ืนๆ ไม่ว่าการกระทบกับประสาทสัมผัสส่วนการรับรู้ใดๆก็ตามบนร่างกาย   ทั้งหมดจะถูกดึงลึกลงเข้า

สู่จิตใจ เช่น การรับรู้โดยการได้ยินเมื่อเราได้รับรู้ทางเสียงบุคคลหนึ่งอาจเป็นค าพูดดีหรือร้ายก็ตาม  

การรับรู้ทางเสียงจะถูกน าเข้ามาสัมพันธ์กับจิตใจ  จิตท าหน้าที่ประมวลผลให้รู้สึกพอใจกับไม่พอใจ  

 จิตในทัศนะของพระพุทธเจ้า  ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์น าเอาจิตในทัศนะของศาสดาศาสนาพุทธนี้  

เนื่องจากเนื้อหาตามความคิดแบบพุทธนี้  ได้เข้าถึงกับสภาวะจิตใจตามความเป็นจริงของตนเอง  

ทัศนะของพระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ดังนี้    จิต หมายถึง สภาพรู้ ก็คือรู้อารมณ์ต่างๆ หรือสภาพที่รู้แจ้ง

ซึ่งอารมณ(์บรรณรุจิ. 2535) 

 หากจิตท าหน้าที่เป็นตัวรับรู้ทางอารมณ์  เป็นอันสอดคล้องกับที่มาของการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะ  การรับรู้สภาพของอารมณ์ น ามาสู่การแสดงออกให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาพจิตใจใน

เวลาขณะนั้น การปฏิบัติการสร้างสรรค์เพ่ือกระท าให้รู้แจ้งทันอารมณ์ของตน เป็นการแสดงออกส่วน

ลึกภายในจิตใจของตนเอง   

 ตามทัศนะของผู้วิจัยสร้างสรรค์ จิต เป็นองค์ประกอบของมนุษย์ที่มีความส าคัญที่สุด  เป็นไป

ได้ว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น แต่สามารถกักเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างซับซ้อนและไร้

ขอบเขตมีอ านาจที่เป็นอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน   อีกทั้งสามารถส าแดงออกมาเป็น

พฤติกรรมรูปแบบต่างๆโดยไม่อาจคาดเดาได้ ดังการสร้างผลงานศิลปะของผู้วิจัยสร้างสรรค์ที่ส าแดง

ออกทางอารมณ์ซึ่งไม่อาจคาดเดาอารมณ์ตนเองได้ทั้งหมดตามเจตนารมณ์ขณะสร้างสรรค์จะปล่อย

การควบคุมให้จิตแสดงออกอย่างอิสระปราศจากการบังคับให้รูปทรงที่ได้ออกมาเป็นไปตามความรู้สึก

จริงแบบตรงไปตรงมา   
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 3.7 ความทุกข์ในแบบพุทธปรัชญา 

พุทธปรัชญาได้อธิบายความหมายของความทุกข์ได้อย่างลึกซึ้ง   ตรงกับความเข้าใจ

ทุกข์ในชีวิตของผู้วิจัยสร้างสรรค์อย่างครอบคลุม  พุทธปรัชญาได้ยกเอาความทุกข์เป็นที่ตั้งเพ่ือให้เห็น

ความอานุภาพของความทุกข์นั้นเป็นปัญหารุนแรงที่ส าคัญเพียงไร   มีอิทธิพลต่อความรู้สึกสามารถท่ี

จะท าให้ความเป็นมนุษย์สั่นคลอน  เป็นอามรณ์ท่ีบีบคั้นครอบง าจิตใจ  สามารถคอยแทรกซึมฝังลึกลง

ในจิตส่งผลภาวะร้ายแรงถึงข้ันสะกดให้มนุษย์กระท าอัตวินิบาตกรรมปลิดชีวิตให้จบลง  

การยกเอาความทุกข์เป็นที่ตั้งของพุทธปรัชญานี้  ไม่ได้เป็นไปเพ่ือให้ความคิดของ

มนุษย์จดจ่อมองโลกไปทางด้านลบ    ท าให้จิตใจหม่นหมองหดหู่   แต่หัวใจส าคัญคือต้องการให้

มนุษย์เห็นถึงความจริงของชีวิตที่เราต้องด ารงอยู่บนโลก  องค์ประกอบการมีชีวิตของมนุษย์ผู้หนึ่ง  

ประกอบไปด้วยสังคม  สิ่งแวดล้อม  เหตุการณ์  และอ่ืนๆอีกมาก  ทั้งหมดนี้ล้วนผ่านเข้ามาให้เรียนรู้

เป็นประสบกาณ์ชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นจนหมดอายุขัย   ดังนั้นเรามีปฏิสัมพันธ์ด ารงอยู่ระหว่างมนุษย์กับ

มนุษย์ตลอดเวลา  หลีกไม่พ้นการกระทบกระทั้งที่ท าให้รู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจ  สิ่งใดท่ีท าให้เรา

พึงพอใจจึงปรารถนาต้องการให้อยู่กับเรานานที่สุด   ซึ่งความจริงกฏของธรรมชาติทุกสรรพสิ่งในโลก

นี้ไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นาน   มันย่อมมีวันเสื่อมสลายไป ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม  แม้ว่า

มนุษย์เจริญแล้วด้วยปัญญาจะรู้กฏธรรมชาตินี้ดี  แต่ทุกคนโดยส่วนใหญ่กลับหลอกใจตนหลงลืมความ

เป็นจริง   จึงคาดหวังว่าสิ่งที่ตนรักและพอใจจะอยู่กับเราตลอดไป    ซึ่งความคาดหวังนี้คืออ านาจของ

แรงปรารถนาน าความทุกข์มาใส่ตนอยู่ดี 

  การตรัสรู้ในเรื่องการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้า มีแนวคิดที่เป็นระบบอย่างเป็น

ขั้นตอนให้เห็นภาพในมุมกว้างโดยเห็นเป็นภาพรวมแล้วขยับเข้ามาให้แคบลงเพ่ือให้ใกล้ชิดกับชีวิตของ

มนุษย์ประจ าวัน  พระพุทธองค์ได้อธิบายด้วยหลักที่เป็นแก่นแท้ต้นเหตุของการเกิดทุกข์ โดยมีหลักท่ี

ชื่อว่า  ไตรลักษณ์  กับ อริยสัจสี่  ไม่เพียงแต่การบอกถึงสาเหตุของทุกข์ของมนุษย์เท่านั้น   ทรงได้

ตรัสไปถึงบทสรุปสุดท้าย คือ วิธีของการกระท าตนให้พ้นจากความทุกข์ทน นั่นคือ มรรคมีองค์แปด  

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ท าแผนผังเพ่ือขยายความเข้าใจให้เห็นชัดเจนขึ้นดังนี้ 

 

 

 



  15 

แผนผังอธิบายแหล่งท่ีมาของความทุกข์จนไปถึงการกระท าให้พ้นจากความทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องหมายเลข 1  ไตรลักษณ์  หมายถึง  กฏธรรมชาติหรือเรียกว่า สามัญลักษณะ 3 

ประการ ที่เป็นอธิบายถึงทุกสรรพสิ่งมีความไม่เที่ยงแท้ ไม่จีรัง การแปรเปลี่ยน  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต

หรือไม่มีชีวิต 3 ประการมีดังนี้ 

อนิจจลักษณะ   เป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความไม่คงที่ การผันแปร ไม่เที่ยงแท้  
ทุกขลัษณะ         เป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นการเกิดอยู่แล้วก็สลายไป เป็นความไม่คงทนไม่

สามารถอยู่ในสภาพเดิมได้  มีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา 
อนัตตลักษณะ     เป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความไม่มีตัวตน  ไม่มีอะไรที่เป็นของตน ทุก

อย่างเป็นความว่าง สูญเปล่า  (นิธี  ศิริพัฒน์,2555,2) 
 จากการอธิบายกฏไตรลักษณ์ช่องล่างสุดภายในกรอบสามเหลี่ยม เป็นการมองภาพพ้ืนฐานสิ่ง
ที่ท าให้เกิดทุกข์ในชีวิตโดยกว้าง กฏไตรลักษณ์คือกฏความจริงของธรรมชาติสามัญ ลักษณะ3ประการ 
ที่มีทั้งการแปรเปลี่ยน การบีบคั้นไม่คงทน และการสูญสลายกลายเป็นความว่างเปล่า มนุษย์ทุกคน
ต้องประสบกับทุกข์ข้ันพื้นฐานนี้ทันทีท่ีเกิดมา 

ภาพที่ 1  แผนผังที่มาของทุกข์ตามหลักศาสนาพุทธ ออกแบบโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ 
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 ช่องหมายเลข 2 อริยสัจสี่  หมายถึง  ความจริงอันประเสริฐ  4 ประการ  ความจริงที่ว่านี้
เป็นหลักธรรมที่ชี้ให้เห็นเหตุผลของการเกิดทุกข์ของชีวิตมนุษย์อย่างละเอียดลึกซึ้ง   ครอบคลุมเข้ามา
อีกขั้นของไตรลักษณ์  ท าให้เห็นและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตประจ าวัน   4ประการความจริงอัน
ประเสริฐ มีดังนี้ 
 ทุกข์    คือ     สภาวะของความไม่สบายใจและกาย  ทุกข์ในแบบกฏของไตรลักษณ์ท่ีกล่าวไว้
อย่างครบถ้วน   ความรู้สึกที่ตกอยู่ในสภาพอดกลั้นที่ยากล าบาก  ส่งผลกระทบให้ชีวิตมนุษย์เสื่อม
ถอย  บีบคั้นกดดันภายในจิตใจ 
 สมุทัย  คือ     เหตุที่ท าให้เกิดความทุกข์ สาเหตุโดยหลักที่มนุษย์มีความทุกข์นั่นคือ ตัณหา 
หรือความปรารถนาอยากได้อยากมี ความต้องการเพื่อมาตอบสนองจิตใจและร่างกายเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่ง
สิ่งใดที่ปรารถนานั้นจึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้น   
 นิโรธ    คือ     สภาวะของการละว่างความอยากได้ ท าให้จิตใจสงบเป็นปกติ มองเห็นตาม
ความจริงของสรรพสิ่ง สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นอสิระไม่บีบคั้นกดดัน 

มรรค   คือ     วิธีการปฏิบัติเพ่ือกระท าให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 

 ช่องหมายเลข 3 มรรค8   หมายถึง    ส าหรับช่องนี้เป็นการอธิบายต่อเนื่องจากมรรคใน

อริยสัจสี่   หากต้องแยกออกมา   อยู่ในช่องบนสุดนั้นเพื่อต้องการแยกประเด็นในส่วนที่กระท าให้หลุด

พ้นจากความทุกข์   ตามหลักธรรม วิธีการดับทุกข์นี้มีอยู่แปดประการ  ได้แก่  ความเห็นชอบ ด าริ

ชอบ เจรจาชอบ  กระท าชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  ความเพียรชอบ  สติชอบ  ตั้งจิตมั่นชอบ  ค าตามหลัง

ว่าชอบทั้งแปดประการนี้   แสดงให้เข้าใจถึงความถูกต้องในการด ารงชีวิต  หากเรามีจิตใจที่บริสุทธ์

กระท าทุกสิ่งในชีวิตให้อยู่ในความสุจริตประคองชีพด้วยธรรม   ก็จะเกิดความสุขอันสมบูรณ์ในชีวิต  

 ส าหรับค าอธิบายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้สร้างแผนผังที่มาของทุกข์ตามพุทธปรัชญาไว้ให้

กรอบสามเหลี่ยมนี้   ให้เข้าใจว่าทุกข์ในชีวิตมนุษย์รวมถึงผู้วิจัยสร้างสรรค์นั้นมีที่มาอย่างไร  โดยใน

ช่องหมายเลข 1 กับหมายเลข 2  จะมีฐานที่กว้างจากภาพแผนผังสามเหลี่ยม    แสดงเน้นย้ าว่ามนุษย์

มีความทุกข์เป็นฐานของชีวิตอย่างที่พุทธปรัชญาน าเอาความทุกข์เป็นที่ตั้ง  เพ่ือให้มนุษย์ได้เห็นความ

จริงของชีวิต  ความจริงนั้นคือ การรู้จักและเข้าใจความเป็นจริงธรรมชาติของตนเอง  รู้ทันอารมณ์ตาม

ความคิดในจิตใจ   โดยน าเอาแนวคิดที่ประจักษ์ให้เห็นที่มาของทุกข์ในกฏของไตรลักษณ์ท าให้ปัญญา

นั้นกระจ่างใช้แก้ไขปัญหา    และเข้าถึงการหลุดพ้นทุกข์ด้วยส่วนช่องบนสุด มรรค8  การลงมือปฏิบัติ

ตนให้พ้นความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง   ส่วนบนเป็นช่องที่แคบลงมียอดที่แหลม  แสดงถึง มนุษย์มักจะ

หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยากด้วยปัจจัยทางความคิด  และอิทธิพลของอารมณ์ท่ีครอบง าจิตใจ 
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เหตุของพุทธปรัชญา แห่งทุกข์ และสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากทุกข์ นี้   เป็นอิธิพลทาง

ความคิดให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์คิดค้น หาทางออกให้ทุกข์นั้นมีที่อยู่ด้วยตนเอง  และเชื่องโยงที่ว่าสอนให้

มนุษย์รู้จักตนเอง ตามตนเองให้ทัน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการผจญภัยแห่งจิตนี้เป็นกระบวนการ

ที่การปลุกสติให้ตื่นขึ้น เพ่ือเห็นสภาวะตนเอง เมื่อเห็นแล้วจึงเกิดการทบทวนน ามาถึงการแก้ไขปัญหา

ได้ เป็นอิสระจากความทุกข์ในที่สุด ผู้วิจัยสร้างสรรค์เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตดังค าอธิบาย

อริยสัจ4 ก็จะท าให้ความทุกข์ท่ีมีอยู่ได้คลายลง 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประประสงค์ของการศึกษา 
 
ความทุกข์เป็นความรู้สึกเดียวของชีวิตที่ไม่มีใครอยากเก็บมันเอาไว้    ผู้วิจัยสร้างสรรค์เองก็

เช่นกันที่ต้องการทิ้งความรู้สึกทุกข์นี้ให้หายไปในทันทีที่รู้สึก   ความทุกข์นั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความ

เจ็บป่วยกับร่างกายของตนเองจากระบบทางเดินหายใจที่ขัดข้อง  และอีกส่วนหนึ่งคือความทุกข์นี้เกิด

จากปัจจัยทางสัมคมเป็นสาเหตุที่น ามาให้เกิดทุกข์   ส าหรับผู้วิจัยสร้างสรรค์ประสบเหตุการณ์ที่เป็น

ทุกข์นั่นคือ     ความเจ็บปวดในพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกันเอง    ความรู้สึกที่ไปสัมผัสถึงส่วนลึกที่

เป็นด้านลบของจิตใจมนุษย์รอบตัวเอง   เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันจ าเป็ นต้องมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยบทบาทหน้าที่ เพ่ือความอยู่รอด     หน้าที่หนึ่งผู้วิจัยสร้างสรรค์คิดว่า

มนุษย์ท าร้ายมนุษย์ด้วยกันเองเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุด    ซึ่งในแต่ละวันต้องเจอมนุษย์หลากหลาย

รูปแบบ  มนุษย์หนึ่งคนมีพฤติกรรมซับซ้อนหลายชั้น  ถ้าเปรียบเป็นสัตว์มีพิษ ก็เหมือนกับสัตว์ที่มี

ซ่อนพิษอยู่หลายชนิด   กว่าจะไปถึงความเป็นจิตที่จริงแท้ของบุคคลนั้นคงต้องใช้เวลายาวนานหรือได้

ประสบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งถึงจะพิสูจน์ได้ว่าจิตแท้จริงนั้นเป็นเช่นไร  พูดกันสั้นๆว่า จิตมนุษย์

ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า   หน้าตามนุษย์บุคลิกภาพที่อ่อนโยนอาจซ่อนความพฤติกรรม

ร้ายแรงอยู่ภายใน  และเชื่อว่าไม่มีสิ่งไหนจะส่งพิษร้ายให้กันเท่ากับสิ่งที่มาจากจิตมนุษย์ ที่มาทักทาย

ให้ใจเป็นทุกข์ได้ทุกวัน   
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วิทยานิพนธ์ชุด การผจญภัยแห่งจิต  จึงเป็นการสร้างสรรค์ที่เป็นวิธีปลดปล่อยความทุกข์ใน

ชีวิตมาถ่ายทอดเป็นศิลปะรูปแบบนามธรรม  มีเป้าหมายดังนี้ 

1. ต้องการน าเสนอศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแรงขับเคลื่อนของจิตใต้ส านึกเป็นการ

ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป ที่มีลักษณะรูปแบบนามธรรม  อย่างตรงไปตรงมา    

2. สร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือยกระดับจิตใจสูงขึ้น   ดึงอารมณ์ความทุกข์  ความเศร้าหมอง

ขึ้นมาสู่ระดับความสุนทรียะ  ไม่จมกับความขุ่นมัวที่ท าให้ขาดปัญญา   

3. เป็นการเดินทางของจิต  ผ่านอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ด้วยการปฏิบัติงานในกลวิธีทาง

เทคนิคต่างๆ เป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ในส่วนที่เรียกว่า  “การผจญภัยแห่งจิต” 

4. เพ่ือแสดงความเป็นจริงของจิตใจที่ก าลังเผชิญอยู่ในเชิงศิลปะ  ขณะที่ปฏิบัติงานสามารถ

ทบทวนสถานะการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้   ด้วยทัศนธาตุ  รูปทรง  ที่

แสดงออกมาในผลงาน   ก่อเกิดปัญญาให้รู้ทันตามอารมณ์ตน  สร้างความสมดุลและให้

คุณค่ากับชีวิต 

 

สมมุติฐานการสร้างสรรค์ 

1. ความรู้สึกอารมณ์ความทุกข์  เป็นนามธรรมเพียงในความนึกคิด   ทว่าการแสดงออกมา

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นมีรูปทรง  เส้น  สี ที่บ่งบอกอารมณ์ความทุกข์ที่

ถ่ายทอดออกมาได้ จึงมีสถานะในแบบตรงข้าม เป็นรูปและนาม 

2. ผลลัพธ์การสร้างสรรค์แม้ในกระบวนการสร้างจะเป็นรูปแบบนามธรรมไม่มีจุดสิ้นสุด   

ซึ่งผลลัพธ์ส าคัญคือจุดดับความทุกข์ภายในใจ   เป็นความสุขสบายในชั่วขณะ ซึ่งอาจจะ

เข้าสู่ความสุขสงบอันเป็นนิรันดร์ได้ 
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ขอบเขตการสร้างสรรค์ 
 
1. สร้างสรรค์ด้วยความรู้สึกที่ตกอยู่ในห้วงอารมณ์ทุกข์ ด้วยการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมโยงและพัฒนา 

2. รูปทรง รูปร่าง การแสดงออกเป็นลักษณะนามธรรม ไร้รูปทรงและเรื่องราวที่ชัดเจน

ทั้งหมด 

3. การควบคุมเทคนิคของสี  ที่ใช้สีด าเป็นหลัก  ให้สีด ามีความเข้ม จาง มัน เงา แตกต่างกัน

ด้วยวัสดุประเภทที่จะน ามาใช้  

4. การสร้างสรรค์นี้ปฏิบัติไปตามการเชื่องโยงความคิดของปรัชญาแนวปฏิบัตินิยมและการ

วิเคราะห์การท างานของจิตในกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ จากผลงาน

ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดแสดงผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ต่ ากว่า 2 ครั้ง  

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 
1. ศึกษาปรัชญาที่เกี่ยวข้องเชื่องโยงกับการสร้างสรรค์  ถึงวิธีคิดเนื้อหาของปรัชญาน ามา

วิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่มีความสัมพันธ์ตรงกับวิธีคิดของตนแล้วน ามาสังเคราะห์สู่

กระบวนการสร้างสรรค์ 

2. คิดค้นรูปแบบการแสดงออกด้วยอารมรณ์ของจิตใต้ส านึก  รูปทรงที่ได้ออกมาให้มี

ลักษณะเป็นปรากฏการณ์รูปร่างนามธรรมที่ตรงกับจิตใจตามความเป็นจริง   

3. น าผลงานศิลปะมาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์และปรัชญาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่

เป็นปรัชญาในแบบตน 

4. รับฟังค าวิจารณ์แนะน าจากคณะกรรมการและน ามาทดลอง ปรับปรุงส่งเสริมเพ่ือพัฒนา

กระบวนการสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้า 

5. สร้างสรรค์ผลงานด้วยรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคผสมบนผ้าใบ 
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ประโชยน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1. สร้างสรรค์เพ่ือปฏิบัติให้เกิดปัญญา  รู้เห็นธรรมชาติความเป็นจริงของตน  เข้าสู่ความ

สงบสุข 

2. ปลดปล่อยความทุกข์ไปกับการปฏิบัติงาน ท าให้สภาวะจิตที่สับสนวุ่นวายได้รับในส่วนที่

เป็นความผ่อนคลายมากข้ึน  คล้ายการท างานในศิลปะบ าบัด 

3. ได้รับผลงานจ านวนมากที่ผ่านการผจญภัยแห่งจิต 

4. ได้เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้สนใจ  

 

นิยามศัพท์   ศิลปะนามธรรมอย่างฉับพลัน 
 
ศิลปะนามธรรมอย่างฉับพลัน หมายถึง การแสดงออกเชิงศิลปะด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่

ตรงไปตรงมาด้วยความรวดเร็ว ไม่มีแบบแผนคิดการล่วงหน้ามาก่อนเป็นปรากฏการณ์ทางอารมณ์

รุนแรงที่เกิดข้ึนแสดงออกมาในผลงานศิลปะอย่างไร้ทิศทางไม่มีขอบเขตของรูปทรง  ไม่มีความเหมือน

จริง ไม่สามารถจะก าหนดความงามให้สมบูรณ์แบบได้ 
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บทที่2 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การทบทวนวรรณกรรมในส่วนของบทที่สองนี้เป็นหลักเนื้อหาของปรัชญาจิตวิทยาที่ให้ทัศนะ

คติสนับสนุนความคิดเป็นไปแง่มุมเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ที่อธิบายให้ความหมายของการด ารงชีวิต 

เหตุปัจจัยที่จะน าให้ชีวิตมีคุณค่า ปรัชญาเป็นสิ่งที่สามารถสร้างองค์ความรู้ ให้เหตุผลต่อกระบวนการ

สร้างสรรค์ได้อย่างแจ่มชัดและได้เกื้อหนุนให้การสร้างสรรค์ผลงานสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากปรัชญา

แล้วยังมีการใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์น ามาผ่านความคิดวิเคราะห์พฤติกรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ ปรัชญาและทฤษฎีเชื่อมโยง ให้ความสัมพันธ์สอดคล้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ  น ามา

เสนอดังนี้ 

1. ทัศนะคติปรัชญาในการสร้างสรรค์ 
- น าเสนอปรัชญาที่เกี่ยวข้องเป็นอิทธิพลความคิดต่อกระบวนการสร้างสรรค์ 

 
2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ 

- น าเสนอทฤษฎีของนักจิตวิเคราะห์ได้แก่ซิกมันด์ ฟรอยด์และคาร์ล จุง  
- กลไกจิตวิเคราะห์สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ 

 
3. Gestural painting พลังแห่งจิตที่แสดงออกเป็นอากัปกิริยาท่าทางจิตรกรรม 

- น าเสนอตัวอย่างศิลปินที่เกี่ยวข้องอธิบายและวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ 

 

4. Spontaneous painting ศิลปะธรรมชาติแห่งจิต 

- น าเสนอตัวอย่างศิลปินที่เกี่ยวข้องอธิบายและวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ 
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เนื้อหาปรัชญาและทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี้น าเข้าสู่ความเกี่ยวข้องต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะท้ังในทัศนะ

คติ อธิบายถึงมโนความคิดทุกข์ในมนุษย์นั้นเป็นอย่างไร เพ่ือจะสนับสนุนความคิดทัศนะต่อการ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพ่ือการอธิบายถึงเหตุปัจจัยวิธี คิดสัมพันธ์ 

ประกอบกับการสร้างสรรค์อย่างเป็นแบบแผน ปรัชญาแต่ละทัศนะท าให้เกิดเป็นความรู้สร้างปัญญา

ชี้น าให้เห็นสาระส าคัญในการสร้างสรรค์  

  

1.ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม 
 ฌอง ปอล ซาร์ต  (Jean Paul Sartre ค.ศ. 1905-1980)  ชาวฝรั่งเศส  หนึ่งในนัก

ปรัชญาอัตถิภาวนิยม เป็นที่รู้จักมากที่สุดส าหรับปรัชญานี้   ซาร์ตได้ให้ความส าคัญกับสาระของการ

ด ารงอยู่เป็นสิ่งส าคัญตามแนวคิดและจุดมุ่งหมายของปรัชญาอัตถิภาวนิยม  ปรัชญาแนวทางอัตถิ

ภาวนิยมนี้เน้นเรื่องอิสระแห่งตนความมีอยู่ของอัตตาบุคคล ดังนั้นความจริงที่แท้ของบุคคลคือ ความ

จริงที่มีอยู่ในสภาพของตน (Human Condition) เน้นให้มนุษย์คิดค้นหาทฤษฎีการแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง อาจเรียกว่า ทัศนคติการด ารงอยู่  หมายความว่า การมีชีวิตอยู่จริงของมนุษย์  มนุษย์ต้องรู้จัก

และเข้าใจตนเอง มนุษย์ทุกคนมีความพิเศษเฉพาะแต่ละบุคคล  ให้มนุษย์จงเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเอง 

เป็นปรัชญาที่จะท าให้ความเป็นมนุษย์มีความสมบูรณ์ เพราะความเป็นมาส าหรับปรัชญาแนวนี้  นั่น

คือมนุษย์สูญเสียความเป็นตัวเอง เนื่องจากระบบสังคมการศึกษาและวัฒนธรรมรวมไปถึงการอยู่

ร่วมกันในสังคมท าให้ลดอัตตาตัวตนไป เป็นปรัชญาที่น าไปสู่การหลุดพ้นจากกรอบแห่งวัฒนธรรมของ

สังคม  ทางหนึ่งส าหรับผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้น าปรัชญาแนวทางนี้มาให้ประเด็นของการน าไปสู่การหลุด

พ้นจากกรอบ   อาจไม่ใช่เพียงกรอบแห่งวัฒนธรรมทางสังคม    รวมไปถึงกรอบแห่งชีวิตที่ท าให้เป็น

ทุกข์กับการสูญเสียความเป็นตัวเอง(ซาร์ต 2543)  

 กรอบแห่งวัฒนธรรมของสังคมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมนุษย์ที่มีการศึกษาต้องด ารงอยู่

ด้วยวัฒนธรรม ประเพณี  ด ารงอยู่ให้กลมกลืมกับสภาพสังคมปัจจุบันท าให้ความเป็นตัวตนต้องถูกเจือ

จางเบาบางลง  เชื่อมความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันเองแม้ไม่มีความเต็มใจยินดี  แต่เป็นความสัมพันธ์

เพียงเพ่ือการเอาตัวรอด  เพราะเรายังมีกิจกรรมมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันแบบสัตว์สังคมด้วยหน้าที่หรือ

การงาน  ไม่สามารถด ารงตนอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้  นอกเสียจากเราจะสละกิจกรรมความเป็นมนุษย์

ธรรมดาไปสู่การเป็นผู้แสวงหาความเป็นอริยบุคคลแบบพระนักบวชเข้าถึงความสันโดษอย่างเคร่งครัด  
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ทุกสิ่งรอบตัวเราครอบง าความเป็นตัวตนของเราแทบทั้งสิ้น  ระบบสังคมอีกหลากหลายที่ท าให้เรา

ต้องจ ายอมมนุษย์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งขึ้นมาทั้งดีและเลว   แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงต้องด ารงชีวิตอยู่เพ่ือ

อยู่ให้เห็นคุณค่าแห่งชีวิต ซึ่งเราก็ไม่อาจหลีกหนีให้พ้นระบบสร้างจากมนุษย์ด้วยกันเอง  ที่ท าให้เกิด

ความกดดัน และเป็นทุกข์  เราเองต้องด ารงอยู่ตามความเป็นจริงของสภาพที่มี   ปรัชญาอัตถิภาวนิ

ยมนี้ท าให้เชื่อมั่นในทางหลุดพ้นด้วยทฤษฎีของตัวเอง อย่างทีกล่าวไปข้างต้นว่า “ทัศนคติการด ารง

อยู่” ด้วยทฤษฎีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 วิธีการหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดมีความเป็นตัวตนขึ้นในพ้ืนที่ส่วนตัว คือการสร้างารรค์ผลงาน

ศิลปะ เพราะกระบวนการสร้างนั้น  ได้สร้างขึ้นจากความคิดที่มาจากประสบการณ์ชีวิต  การรับรู้

ตลอดเวลาที่ผ่านมาจากการด ารงอยู่จะสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นผลงาน ในขณะที่สร้างนั้นศิลปินมี

อิสระเสรีอย่างเต็มที่  ที่จะระบายสิ่งที่เก็บกดอยู่  ทุบกรอบที่ครอบตนอยู่ถูกตีให้แตกออกได้

ปลดปล่อยแสดงธรรมชาติตัวตนแท้จริงลงไปในผลงาน  อัตตาที่เคยเจือจางไปจะถูกดึงกลับมา บางสิ่ง

ขาดหายก็จะฟ้ืนขึ้นมาอย่างชัดแจ้งขณะที่ก าลังปฏิบัติศิลปะ ทั้งความคิดจนกระทั้งกระบวนกรรมวิธี

การประกอบสร้าง รูปทรง รูปร่าง  สัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏออกมาให้เห็น  ล้วนบอกอารมณ์และ

ความหมายแถมด้วยการซ่อนนัยยะทั้งสิ้น  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะคือการประกาศสัญลักษณ์แห่ง

อัตตา   โลกเวลาของการท างานศิลปะมันเป็นโลกส่วนตัวอย่างแท้จริงพลังตัวตนจะเข้มข้นจนกรอบที่

ครอบไว้สลายไป  นี่คือการประสานเกื้อหนุนทางความคิดกันอย่างลงตัวระหว่างปรัชญาอัตถิภาวนิยม

คู่ไปกับการสร้างสรรค์ 

 

1.1 ปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับการสร้างงานศิลปะ 

อัตถิภาวนิยม ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Existence แปลว่า ความมีอยู่   หลายนักปรัชญา

ในยุคศตวรรษที่ 20 อธิบาย ถึงอัตถิภาวนิยมไว้ว่าปรัชญาเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน ดังนั้นทุกคน

จึงควรสร้างปรัชญาของตนเองจากประสบการณ์ชีวิต  ความจริงที่แท้คือสภาพของมนุษย์  แนวคิดทาง

ปรัชญานี้ให้พิจารณาถึงความเป็นตัวตน  ประสบการณ์ของความเป็นปัจเจกแต่ละคนนั้นมีความพิเศษ

ของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่ส าคัญ และเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจกับธรรมชาติของการมีอยู่ของ

มนุษย์   อีกทั้งปรัชญาอัตถิภาวนิยมนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในอิสรภาพ  และยอมรับในผลจาก

การกระท าของตัวเอง   และยังเชื่อว่าตัวตนจะต้องรับผิดชอบกับทางเลือกที่ได้เลือกไว้ด้วย   นักคิด

แนวอัตถิภาวนิยมนั้นให้ความส าคัญกับอัตวิสัย (Subjectivity) หมายถึงความคิด ความรู้สึกของตน 
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และมองว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ด าเนินชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษ และมักเต็มไปด้วยความไม่

ชัดเจน ประเด็นของประโยคสุดท้ายที่กล่าวว่าที่กล่าวมานี้ “มนุษย์ไม่มีอะไรพิเศษและเต็มไปด้วย

ความไม่แน่นอน”  เป็นประกายของแรงบันดาลใจที่ผู้สร้างสรรค์น าเอาปรัชญาอัตถิภาวนิยมนี้มาหนุน

เสริม  ท าให้การสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ย้ าให้เห็นถึงสภาพการมีอัตตา  การท างานศิลปะนั้นมี

ความหมายมันเป็นการประกาศถึงอัตลักษณ์  ตามที่จุดมุ่งหมายปรัชญานี้บอกว่าให้มนุษย์จงเชื่อมั่นใน

อัตตาของตัวเอง ด ารงชีวิตอย่างมีอิสระ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ภาพแผนผังการเชื่องโยงจากความเข้าใจด้วยปรัชญาสู่ผลงานศิลปะ ออกแบบโดย
ผู้วิจัยสร้างสรรค์ 
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ในเมื่อปรัชญานั้นเป็นเพียงแค่หลักแก่นของความคิดเป็นทุนปัญญาอันดี  แล้วจะท าให้ส าเร็จ

ประโยชน์แก่ชีวิตได้อย่างไร ผู้วิจัยสร้างสรรค์คิดต่อว่า นั้นจึงดึงเอาปรัชญาความคิดมีอยู่เป็นทุนเดิมมา

ปฏิบัติสร้างจริงให้เป็นผลงานศิลปะ แผนผังทางด้านบนแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากข้ึน จากปรัชญา

ทั้ง2ทฤษฎีขยายความให้เห็นถึงกระบวนการกลั่นกรองทางจิตใต้ส านึกออกมาเป็นผลงานศิลปะโดย

ผ่านการท าความเข้าใจด้วยปรัชญา เป็นสิ่งที่ชี้น าให้ผลงานศิลปะมีความหมายได้อย่างสมบูรณ์    

ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับการแสดงออกด้วยธรรมชาติของจิตเฉพาะตัวตนตามวิถี

กลไกของจิต   และยังเป็นการปฏิบัติสร้างที่ให้ความหมายสอดคล้องกับปรัชญาดังกล่าวมา ที่เพ่ือเห็น

อิสระแห่งตนอย่างชัดเจน     

1.2  ลักษณะสภาวะอารมณ์ 

 ความวิตกกังวลกับความกลัวเป็นหนึ่งในสภาวะอารมณ์ที่มีอิทธิพลมากต่อชีวิตที่น ามา

แสดงออกตามความเป็นจริงในกระบวนการสร้างศิลปะชุดการผจญภัยแห่งจิตนี้    และบางครั้งอาจ

เป็นไปได้ว่าเป็นสภาวะความหวั่นวิตกเป็นความรู้สึกที่มโนภาพขึ้นมาเอง  จิตใจจึงอ่อนไหวจนเกินไป  

ไม่มีความมั่นคงในอารมณ์  

 สภาวะความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์กับความกลัว  หรือบอกได้ว่าความวิตกกังวลคือสภาวะ

แบบหนึ่งของความกลัว  ให้ความรู้สึกที่อึดอัด  ไม่สบายใจ  กระสับกระส่าย หวาดหวั่นภายในใจ  

ความวิตกกังวลเป็นความกลัวที่มาจากความคิด ที่ไม่ต้องปรากฏตัวตน  อีกแบบหนึ่งคือความวิตก

กังวลที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองในความคิด  แต่ความกลัวเป็นการมองเห็นหรือสัมผัสรับรู้มีตัวตนจึงเกิด

ความกลัว   อาการท่ีแสดงออกมาคือพยายามท่ีจะหลบเลี่ยง   

 1.2.1 ความกลัว  อาการของสภาวะความกลัว  คือต้องการที่อยากจะหลบเลี่ยงกับอยากจะ

หลีกหนีไป  อารมณ์โกรธกับอารมณ์กลัวนี้   ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระมากที่สุด  ปฏิกิริยา

ตอบโต้ทางพฤติกรรมก็อาจแสดงออกมาชัดเจนมากกว่าอารมณ์อ่ืนๆ   

 1.2.2 ความโกรธ คือลักษณะความรู้สึกที่ไม่พอใจ จากการถูกสะกัดกลั้นสิ่งที่ตนปรารถนา

หรือถูกห้าม ขัดขวางการกระท าไม่สามารถท าให้สิ่งที่ต้องการให้ส าเร็จได้ และมีล าดับขั้นจากน้อยไป

มากจนไปถึงลุกลามจนกลายเป็นความรุนแรง(โสภา ชูพิกุลชัย 2528)  

อารมณ์มีความบทบาทกับมนุษย์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นก็จะมีการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายมีปฏิกิริยาตอบโต้ เช่น อาการว่องไว ตื่นตระหนก กับอาการ เชื่องช้า 



  26 

ซึมเศร้า  อารมณ์จะดีหรือขุ่นมัวเศร้าหมองก็ขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งความคิดของมนุษย์เอง อารมณ์ที่

ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจไม่อาจจะสัมผัสได้ว่าบุคคลนั้นๆมีสภาวะอารมณ์ใดอยู่ข้างใน   แต่จะสังเกตได้

จากพฤติกรรมท่าทางกิริยาการเคลื่อนไหว  วาจาค าพูด  ผู้วิจัยสร้างสรรค์เชื่อว่าศิลปะนามธรรมก็เป็น

กระบวนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่บอกภาวะอารมณ์จากภายใน  มนุษย์มีความซับซ้อนสามารถที่

ซ่อนเร้นเก็บอารมณ์อยู่ด้านในจึงต้องมีการวินิจฉัยวิเคราะห์หาความจริง 

หากจัดอารมณ์ท่ีถ่ายทอดออกมาในกระบวนการศิลปะของผู้วิจัยสร้างสรรค์จะอยู่ในประเภท

ความวิตกกังวล  กับความเดือดดาลหรือความโกรธระคนกับความหดหู่เป็นหลัก  อารมณ์ทั้งหลาย

อย่างนี้ปะปนอยู่ภายในใจไม่ได้แสดงออกมาทางบุคลิกภาพ ฟอรยด์เชื่อว่าการที่พฤติกรรมของมนุษย์

มาจากแรงจูงใจของจิตใต้ส านึก เน้นสัญชาตญาณเพศและความก้าวร้าวเป็นหลัก อารมณ์ความวิตก

กังวลและความโกรธเดือดดาลเป็นสรีระจิตหมายถึงภาวะจิตที่เด่นชัดในตัวตนของผู้วิจัยสร้างสรรค์ แต่

ไม่ใช่ภาวะอารมณ์จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้วิจัยสร้างสรรค์สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ว่า  อารมณ์

วิตกกังวลและความโกรธเดือดดาลเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว จะปรากฎออกมาเมื่อถูกกระทบจากปัจจัย

รอบข้างหรือจิตคิดขึ้นมาบางขณะ  แต่ถึงอย่างไรก็มีความเป็นไรได้ว่าทั้ง2อารมณ์นี้เป็นพ้ืนฐานของ

สรีระจิตที่เป็นอัตตาอยู่ภายในจิตใต้ส านึก  เพราะสังเกตได้จากผลงานศิลปะ 

 กระบวนการปฏิบัติงานศิลปะ การผจญภัยแห่งจิต  ส่วนหนึ่งเป็นการดึงเอาความโดดเด่น

ของสรีระจิตมาแสดงอัตตาผ่านผลงานศิลปะ  เป็นเสียงสะท้อนจากอารมณ์วิตกกังวลอย่างรุนแรง   

อามรณ์ความทุกข์เป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดแรงขับเกิดเป็นการสร้างสรรค์ออกมา  เพ่ือต้องการให้

ความทุกข์นั้นลดลง หรือเป็นการเอาตัวรอดรูปแบบหนึ่ง  การปรับตัวทางอารมณ์ก็เป็นสิ่งส าคัญต่อ

การด ารงชีวิต  การสร้างผลงานศิลปะของผู้วิจัยสร้างสรรค์เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ให้ในการปรับ

อารมณ์ตัวเอง   ทั้งยังเป็นเครื่องชี้วัดสภาวะอารมณ์ของตน  เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มากน้อยใน

ระดับอารมณ์ท าให้เข้าใจตัวเองรู้จักตนเอง  หาเหตุผลของการเกิดอารมณ์ได้เพ่ือเสริมสร้างในชีวิตมี

คุณภาพ 
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2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ 
 ซิกมันด์  ฟรอยด์ (Sigmund Freud ค.ศ.1856-1939) นักจิตวิทยาผู้เป็นเจ้าของทฤษฎี

วิเคราะห์นี้   ทฤษฎีของฟรอยด์ได้ถูกน ามาใช้กับมนุษย์ทุกสาขาอาชีพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่เพ่ือ

บ าบัดความเจ็บป่วยทางจิตให้มุษนย์ได้คล้ายออกจากปมที่เป็นปัญหาทางใจ    ถึงมนุษย์ไม่ได้มีความ

ผิดปกติทางจิต ทฤษฎีของฟรอยด์ยังสามารถน ามาประยุคต์ใช้ส่งเสริมให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตได้ดีกว่า

เดิม ดังที่นักจิตวิทยารุ่นหลังได้น าเอาต้นคิดทฤษฎีจากฟรอย์นั้นมาศึกษาพัฒนาต่อมาถึงปัจจุบัน  

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ก็เช่นกันปฏิเสธไม่ได้ถึงอิทธิพลทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ ที่น ามาเป็นเครื่อง

ถอดรหัสหาความจริงจากส่วนประกอบลักษณะของเส้นในรูปร่างต่างๆที่ปรากฏออกมาบนผลงาน

ศิลปะว่ามีนัยยะแฝงด้วยความหมายอะไร แม้ว่าจะเป็นศิลปะแบบนามธรรมแต่ไม่อาจพ้นความล้ าลึก

ทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ที่ได้คิดค้นเอาไว้แล้วเมื่อ80ปีก่อน  จึงได้น าเอาทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี้มา

ชี้ให้เห็นว่า   พลังงานของจิตสามารถส่งก าลังสร้างสรรค์ศิลปะออกมาได้อย่างไร และมีระบบกลไกทาง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกันอยู่ สามารถน ามาอธิบายได้ถึงปรากฏการณ์ของจิตที่แสดงออกมา

สะท้อนเป็นผลงานศิลปะได้อีกด้วย (ฟรอยด์ 2559) 

 จุดมุ่งหมายส าคัญคือตรงสู่ความสนใจในเรื่องของจิตมนุษย์เขาจึงเดินตามเส้นทางการศึกษา

วิชาแพทย์ไปที่กายวิภาคด้านประสาท (Neuroanatomy) นี้เป็นภาควิชาตั้งต้นที่เขาค้นคว้าจิตมนุษย์  

ฟรอยด์ได้ท าการศึกษาค้นคว้าทดลองอย่างหนัก เพราะเขาต้องการรู้และเข้าใจถึงปริศนาของจิต

มนุษย์และต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ของมุนษยชาติ  และจิตนี้ก่อรูปร่างขึ้นมาได้อย่างไร ใน

จิตนั้นมีพลังงานอะไรที่สัมพันธ์กันอยู่หรืออาจขัดขวางกันมีเหตุและปัจจัยเช่นใดอันเป็นที่มาของสภาพ

จิตของแต่ละบุคคคล  ตรงจุดเป้าหมายที่ฟรอยด์กล่าวว่า “ปริศนาของจิตและจิตนั้นก่อรูปร่างขึ้นมา

ได้อย่างไร” ตรงประเด็นนี้เป็นจุดที่ส าคัญ ที่ตรงกับเป้าหมายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ

ผู้วิจัยสร้างสรรค์  เนื่องจากการสร้างผลงานหัวข้อการผจญภัยแห่งจิตนี้  เพื่อต้องการแสดงออกให้เห็น

ถึงรูปร่างหน้าตาของจิต  โดยใช้วิธีการแสดงทางศิลปะเป็นตัวไขปริศนารูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของจิต

ออกมา  ผู้วิจัยสร้างสรรค์เชื่อว่าจิตใจกับร่างกายนั้นเป็นคนละส่วนกัน และอาจมีหน้าตาที่ตรงข้ามกัน 

มนุษย์สามารถแสดงออกด้วยอาการทางกายอีกแบบหนึ่งที่ซ่อนเร้นความจริง   หรือด้วยค าพูดที่

ตรงกันข้ามกับจิตใจเรียกว่าไม่เป็นความจริง  แต่การแสดงออกมาในรูปแบบงานศิลปะเป็นสิ่งที่ฟ้อง

สภาวะจิตใต้ส านึกท่ีแท้จริงออกมา   

 อันดับแรกสู่การเชื่องโยงระหว่างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ถึงการประกอบสร้างผลงานศิลปะของ

ผู้วิจัยสร้างสรรค์นี้ ต้องท าความเข้าใจอธิบายถึง โครงสร้างของจิตมุนษย์ ที่ประกอบไปด้วย3ส่วนนั้น
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คือ อิด(ID)แปลว่าสิ่งนั้น อีโก้(EGO)แปลว่าฉัน และซุปเปอร์อีโก้(SUPER EGO)แปลว่าเหนือฉัน(นพพร 

ประชากุล 2552) ฟรอยด์ได้ค้นพบการเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจน  ที่ว่า3ส่วนของ

โครงสร้างจิตมุนษย์นี้เป็นอย่างไร  สามารถเห็นได้จากภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : University of Washington, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://courses.washington.edu/psii101/notes/section3%20%20delete%20this%20whe

n%20done.html  

 

จากรูปภาพการเปรียบเทียบจิตมนุษย์เป็นภูเขาน้ าเข็ง จะเห็นว่ามีการแบ่งออกเป็น3ส่วน 

ส่วนสีขาวที่โผล่เหนือน้ าคือ ส่วนของจิตส านึก (Conscious) ฟรอยด์ได้อธิบายไว้ว่า เกือบ90%ของจิต

มนุษย์ล้วนเป็นจิตใต้ส านึก (Unconscious)ทั้งสิ้น หากถามว่าเกือบทั้ง3ส่วนที่เป็นจิตใต้ส านึกกับกึ่ง

ส านึกจมอยู่ใต้น้ า นั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะใช้ชีวิตแบบไม่มีจิตที่ส านึก  แต่มันมีสิ่งที่เรียกว่า 

ไดนามิก (Dynamic) ระบบการท างานของจิตที่ท างานร่วมกันประสานสัมพันธ์กันอยู่อย่างกลมเกลียว

รวมถึงพลังงานของจิตที่ขับเคลื่อนในร่างกายสามารถเปลี่ยนรูปแบบจากพลังงานหนึ่งมาเป็นอีก

ภาพที่ 3  เปรียบเทียบโครงสร้างของจิตมนุษย์ ทั้ง 3ระดับ 
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รูปแบบพลังงานหนึ่งได้ ท าให้จิตมนุษย์ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ  แต่ถ้าระบบมันเกิดการผิดปกติขึ้น 

นั้นเรียกว่า โรคระบบประสาท ต้องท าการรักษานั่นเอง(ฮอลล์ 2523)  

 

 

 2.1 การอธิบายระดับของจิตทั้ง 3 ส่วน ดังนี้ 

 1.อิด (Id) จากรูปคือส่วนที่จมน้ าลึกที่สุด อิดหน้าที่ส าคัญที่สุด คือ การจัดการความรู้สึก

ตื่นเต้นที่มุนษย์ได้รับไม่ว่าอยู่อยู่ในขั้นปกติจนไปถึงระดับความเครียด เช่น ความเจ็บปวด ความไม่

สบายใจ ให้ออกไปโดยทันที เป็นการหลีกเหลี่ยงความไม่สบายใจ ท าให้เกิดความพึงพอใจขึ้นแสวงหา

ความสุข อีกท้ังอิดเป็นแหล่งเบื้องต้นของขุมพลังจิตใจและเป็นรากฐานของสัญชาตญาณ พลังงานของ

อิดไหลเคลื่อนที่ในลักษณะการระบายออกอย่างไม่อาจควบคุมด้วยกฏเกณฑ์หรือด้วยเหตุผล ไม่มีการ

ค านึงถึงจริยธรรม หรือ คุณธรรมใดๆ เหมือนเป็นส่วนที่มืดลึกลับของจิตที่สามารถรู้ได้โดยยาก  

 2.อีโก้ (Ego) จากรูปคือส่วนที่อยู่ระดับกลาง การท างานในหน้าที่ของอีโก้นี้ มีการท างาน

เหมือนกันอิด นั้นคือการระบายความตึงเครียด หรือความเจ็บปวดไม่สบายใจออกมา แต่แตกต่างกัน

ตรงที่ระดับของอีโก้นี้มีการควบคุมขึ้น คือการจัดการความสัมพันธ์ให้ลงตัวระหว่างจิตใจภายในกับ

สิ่งแวดล้อมภายนอก  ทั้งนี้ระดับขั้นอีโก้เป็นตัวที่อยู่ตรงกลางในระหว่างจิตขั้นอิดกับซุปเปอร์อีโก้  

ตามหลักโครงสร้างจิตกระบวนการท างานของอีโก้อาจจะไม่ได้มีส่วนแบ่งที่ชัดเจน หากอีโก้เอียงไปทาง

อิดหรือเอียงไปทางซุปเปอร์อีโก้มาจนเกินไปจะมีความขัดข้องยุ่งยากในการปรับตัว  อีโก้มีหน้าที่ใฝ่หา

ความพึงพอใจจากความจริงอย่างมีเหตุมีผล หรือเรียกว่า การใช้ความคิดตรึกตรอง 

 3.ซุปเปอร์อีโก้ (Superego)  จากรูปคือส่วนที่อยู่ระดับกลางจนไปถึงส่วนสีขาวพ่ีพ้นเหนือน้ า 

ส่วนนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าคุณธรรม  รู้จักตัดสินความผิดชอบชั่วดีการแสวงหาความสนุกสนานบันเทิงใน

ขั้นอิด  จากแรงกระตุ้นสนับสนุนด้วยขั้นอีโก้จะถูกควบคุมภายใต้เงื่อนไขจากจิตระดับส านึกขั้น

ซุปเปอร์อีโก้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมมโนธรรมสามารถจะบอกได้ว่าการกระท าใดถูกหรือผิด เป็น

ขั้นจิตในส่วนที่เกิดจากการอบรมสั่งสอนการถูกควบคุมโดยขนบธรรมเนียมประเพณี  จะท าให้มนุษย์มี

แนวคิดในเชิงอุดมคติและมีคุณธรรม รู้คิดพิจารณาการกระท าต่างๆ และยับยั้งการกระท าให้เกิดผล

เสียต่อตัวเองและสังคมได้(ซิกมันด์ ฟรอยด์แปลโดยกิติกร มีทรัพย์,2554:64-100) 
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  จากการอธิบายการท างานของจิต ทั้ง 3 ระดับที่กล่าวมา เมื่อน ามาประกอบกัน ทั้ง3ส่วนนั้น

มีการท างานที่ตรงกันคือ ความต้องการแสวงหาความพึงพอใจให้กับจิตใจตน ยิ่งโดยเฉพาะส่วนของอิด

นี้ ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ดึงเอาพลังงานจากอิดในตัวตนออกมาแสดงเป็นผลงานค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นส่วน

ในจิตใต้ส านึกที่วางอยู่ในระดับลึกไม่เพียงแค่ไม่รู้สึกตัวยังเป็นที่รองรับความเก็บกด  ความรู้สึกที่ได้รับ

รู้จากจิตส านึกจะถูกน าลงไปเก็บขังไว้ในก้นลึกจิตใต้ส านึก แล้วพลังจิตใต้ส านึกที่เก็บกดอยู่ก็จะ

เคลื่อนไหวออกมาในรูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดแรงปรารถนาสร้างความพึงพอใจ

ได้อย่างตรงไปตรงมา ตามแรงขับเคลื่อนของสัญชาตญาณโดยไม่ต้องค านึงคิดตรึกตรง  เพ่ือต้องการ

ให้ผลงานจิตรกรรมนั้นออกมาตามเจตนารมณ์ให้เห็นกระบวนการท างานของจิตที่เป็นนามธรรมแสดง

ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ร่างของจิตภายในใจที่จริงที่สุด จิตทั้ง3ส่วนนี้มีพลังงานเคลื่อนไหวเป็น

ก าลังส่งประสานกันออกมาตามความเป็นจริง และจิตทั้ง3ส่วนเมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เป้าหมายคือ

ต้องการแสวงหาความสุข ความบันเทิงรื่นรมย์ในแบบของศิลปิน คือการได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ออกมา ซึ่งส าหรับผู้วิจัยไม่ใช่เพียงต้องการความบันเทิงรื่นรมย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ความต้องการ

หลักคือการพิสูจน์ว่าหน้าตาสภาวะของจิตตนนั้นมีรูปร่างเป็นอย่างไร  เพ่ือที่จะได้ระลึกรับรู้ตระหนัก

ให้รู้จักตนเอง  

 

2.2 กลไกจิตวิเคราะห์สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ 

 อีกหนึ่งความส าคัญที่จะชี้ให้เข้าใจถึงกลไกกระบวนการของจิต เหตุใดถึงต้องผลิตสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะด้วยพลังงานทางจิต  ในข้างต้นได้อธิบายถึงโครงสร้างจิตเป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์เบื้องต้น 

ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญ แสดงให้เห็นพ้ืนฐานการท างานของจิตทั้ง 3 ส่วนที่ล้วนแต่ต้องการแสวงหา

ความปรารถนาอันน่าพึงพอใจ และการท างานศิลปะก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างความพึง

พอใจได้ ให้จิตทั้ง3ระดับได้ระบายอารมณ์ไม่สบายใจขับเคลื่อนไหลพลังงานออกมา  ซึ่งมันไม่ได้จบอยู่

ที่การอธิบายเพียงแค่โครงสร้างจิตเบื้องต้นเท่านั้น ในเชิงลึกอีกขั้นที่เรียกว่า กลไกทางจิต สามารถ

อธิบายส่งเสริมได้อีกทางหนึ่งถึงเหตุผลของกระบวนการท างานของจิตออกมาให้รูปแบบการท างาน

ด้านสร้างสรรค์ศิลปะ  มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีกลไกทางจิตเป็นของตนเอง ยามที่มนุษย์เกิดสภาวะจิต

ตกอยู่ในความวิตกกังวล กลไกทางจิตจะมีกระบวนการในการป้องกัน โดยโครงสร้างจิตทั้ง 3 ส่วน คือ 

อิด อีโก้ ซุปเปอร์อีโก้ จะประสานงานถ่ายเทพลังงานระหว่างกันไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดท างานหนักมาก

จนเกินไป สมมุติว่าส่วนของอิดท างานมากเกินไป พลังงานของอิดมีลักษณะสะท้อนออกด้วยแรงแห่ง
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ปรารถนา หรือ เรียกว่า พลังสัญชาตญาณ หากว่าส่วนของอีโก้และซุปเปอร์อีโก้(ส่วนที่ท าหน้าที่คิด

พิจารณาเหตุผลความจริง) ท าหน้าที่ต่อต้านไม่สมบูรณ์พอ  พลังของสัญชาตญาณก็จะมีความรุนแรง

ผลักดันความต้องการทางร่างกายออกมา  หรือมีภาวะทางอารมณ์ผันแปร  ในทางกลับกันหากว่าอีโก้

และซุปเปอร์อีโก้ที่มีหน้าที่จัดการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรม มโนส านึกความรับผิดชอบชั่วดี 

ถ้าส่วนนี้ท าหน้าที่หนักมากเกินไป สภาวะจิตจะมีอาการเก็บกด  เป็นต้น นี้เป็นฐานกลไกกระบวนการ

ท างานของจิตที่อธิบายให้เข้าใจได้โดยง่ายเพ่ือให้เห็นภาพโดยรวมว่าโครงสร้างของจิตแต่ละส่วนนี้

ท างานกันอย่างไร และหากผิดปกติไปจะมีอาการเป็นอย่างไรอาจไม่จ าเป็นเสมอไปว่าอัตราส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของมนุษย์ที่บกพร่องไปแล้วจะต้องกลายเป็นผู้ป่วยทางจิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส่วนอ่ืน

กับความรุนแรงของสภาวะจิต และขึ้นอยู่กับระบบการจัดการอารมณ์ของแต่ละบุคคลว่าจะสามารถ

สร้างระบบกลไกป้องกันตนเองทางจิต (Defence Mechanism)ได้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน (วงศ์ป

การันย์. 2553) 

 ดังนั้นเมื่อกล่าวมาถึงกลไกป้องกันทางจิตนี้เป็นประเด็นที่ส าคัญที่น าเข้าสู่การเชื่องโยงจาก

แรงขับเคลื่อนด้วยจิตสู่การแสดงออกมาเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ รูปแผนผังดังต่อไปนี้ที่เห็น

ต่อไปนี้จะอธิบายให้เห็นการกระบวนการท างานของจิตอันเป็นสิ่งนามธรรมถอดร่างสภาพออกมาเป็น

ผลงานศิลปะให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนี้  
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 จากรูปแผนผังที่ปรากฏอยู่นี้มีหมายเลขก ากับท้ังหมด4หมายเลขในหัวข้อหมายเลข1-3นี้เป็น

องค์ประกอบทั้งหมดของการน าไปสู่การสร้างผลงานศิลปะที่ออกมาเป็นรูปธรรม สามารถชี้แจ้งขยาย

ความได้ ดังนี้ 

 ช่องหมายเลข 1. จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มมาจากต้นจิตที่ได้อยู่ในความรู้สึกที่เป็นทุกข์วิตกกังวล

เป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดทางอารมณ์และต้องการหาทางออกให้กับจิตใจ   ความทุกข์วิตกกังวลนี้

มาจากมโนความคิดของตัวเอง  ที่มีต่อสังคมมนุษย์รอบตัวเมื่อได้รับผลกระทบเข้ามาอยู่ใน

กระบวนการรับรู้    จึงมีการแปรสารความนึกคิดไปด้านร้ายมากกว่าด้านดี  สิ่งร้ ายในความคิดได้ก่อ

ตัวเพ่ิมมากข้ึนด้วยอาการกังวลวิตก   

 ช่องหมายเลข 2. สัญชาตญาณแรงขับความพึงพอใจ   ในโครงสร้างจิตส่วนของอิดเป็นส่วน

ที่ท าหน้าที่ลดความตึงเครียดของมนุษย์ด้วยการสะท้อนด้วยอากัปกิริยาให้ความอยากได้หายสิ้นไป  

เพ่ือให้ความสุขเกิดขึ้น ส่วนส าหรับสัญชาตญาณของผู้วิจัยสร้างสรรค์รู้สึกได้ด้วยตนเองว่า แรงอันน่า

ภาพที่ 4  แผนผังจากสภาวะจิตที่มีความทุกข์ถ่ายออกมาเป็นผลงานศิลปะ  ออกแบบโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ 
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ปรารถนาที่ต้องการสะท้อนออกมาใฝ่หาความสุขให้ตนเองนั้น คือการสะท้อนออกด้วยการแสดงเชิง

ศิลปะ แหล่งพลังทางจิตที่แสดงออกมาเป็นไปได้ว่าคือจิตในส่วนของอิด(ส่วนลึกที่สุดหรือจิตใต้ส านึก) 

เพราะส่วนนี้คือขุมพลั งแห่งสัญชาตญาณท าหน้าที่แสวงหาความสุข โดยสะท้อนออกอย่าง

ตรงไปตรงมา 

 ช่องหมายเลข 3. กลไกป้องกันตนเองทางจิตนี้เป็นอัตวิสัยเฉพาะบุคคล  มีหลากหลายวิธีการ

เพ่ือเอาตัวรอดเมื่อจิตต้องเผชิญกับสถานะการณ์ที่เป็นความทุกข์  (หากอธิบายทั้งหมดว่ามีวิธีใดบ้าง

อาจเกินความจ าเป็นในเรื่องของศิลปะ) เฉพาะในวิธีการของผู้วิจัยสร้างสรรค์การสร้างสรรรค์ผลงาน

ศิลปะเป็นวิธีการตามสัญชาตญาณท่ีถนัดแบบหนึ่ง ที่สามารถเป็นเกราะป้องกันสภาวะจิตที่ก าลังเผชิญ

ความทุกข์อยู่ไม่ให้ถล้ าลึกจนจิตเกิดความเสียหายได้   จากแผนผัง หมายเลขที่ 2 กับ 3 นี้จะท างาน 

ร่วมกันโดยใช้แรงผลักดันจากสัญชาตญาณเคลื่อนออกมาเป็นพลังงานทางกาย  อ านาจแห่งจิตอยู่

เหนือร่างกายขยับสร้างเป็นกระบวนการประกอบสร้างผลงานศิลปะ  ซึ่งเป็นกลไกป้องกันจิตอย่าง

อัตโนมัติ  สะท้อนถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะในหมายเลขที่ 4 

 ช่องหมายเลข 4. เมื่อพลังงานสัญชาตญาณบวกกับวิธีการกลไกป้องกันทางจิต สองสิ่งนี้เป็น

กระบวนการของการสร้างผลงานด้วยอ านาจจิตตามความพึงพอใจ ไม่ได้มีความค านึงถึงความ

เหมาะสม  ความงาม ความสมบูรณ์  ว่าผลลัพธ์ของงานศิลปะนั้นจะออกมีลักษณะเป็นเช่นไรสมบรูณ์

สวยงามได้มากน้อยขนาดไหน  ขอแค่ว่าในขณะที่ก าลังสร้างอยู่นั้นได้ระบายปล่อยอารมณ์ออกมาให้

เต็มที่ไปให้ถึงสุดเขตความสุข  ส่วนความงามสมบูรณ์แบบค่อยว่ากันทีหลัง  เป็นไปได้ว่าจิตในส่วนอีโก้

กับซุเปอร์อีโก้ขณะนั้นไม่มีก าลังพอที่จะสามารถดึงรั้งให้ฉุดคิดพิจารณาความสวยงามให้ดีพร้อมได้  

ผลลัพธ์ลักษณะผลงานศิลปะท่ีได้นั้นเป็นแบบม้วนเดียวจบ  ฉับพลันว่องไวไม่มีการย้อนหวนมาตกแต่ง

ให้สวยงามเพ่ิมเติม   ปล่อยให้เป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางสภาวะจิตที่ส าแดงออกมาแล้วบันทึกด้วย

ศิลปะ ที่กล่าวมานี้เป็นความรู้สึกในขณะที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากความจ า ประมวลผลจาก

นามธรรมสู่รูปธรรม 
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3. ทัศนะจิตวิเคราะห์ของ คาร์ล กุสตาฟ จุง 
 อีกหนึ่งนักจิตวิทยาที่ได้น ามาเสริมความเข้าใจให้กว้างขึ้นคือ คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl 

Gustav Jung ค.ศ. 1875 – ค.ศ.1961) จิต ในความหมายของจุง คือ บุคลิกภาพในภาพรวม จิตเป็น

แหล่งรวมความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษษย์ทั้งหมดมีทั้งรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว 

บุคลิกภาพเป็นผลผลิตของตัวตน จิตมนุษย์ประกอบไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายแตกต่างกัน

ตอบสนองกับจิตทั้ง3ระดับ ได้แก่ จิตส านึก จิตใต้ส านึกส่วนตัว และจิตใต้ส านึกร่วม โครงสร้าง

บุคลิกภาพตามทัศนะจิตวิทยาของจุงเน้นเรื่องสัญชาตญาณเดิมที่มาในอดีต ไม่เน้นเรื่องเพศแบบ

ฟรอยด์  สัญชาติญาณเดิมเป็นพ้ืนฐานบุคลิกภาพที่สืบต่อเนื่องมากจากบรรพบุรุษ และมีมาก่อนที่

บุคคลจะก าเนิดข้ึน(จุง 2559) 

3.1 องค์ประกอบของจิต  

 1. อีโก้ (Ego) ในทัศนะของจุงหรือจิตส านึก เป็นส่วนของจิตที่กระท าให้เป็นมนุษย์มี

เอกลักษณ์ คือการตระหนักรู้ตัวตน ประกอบไปด้วย ความคิด  อารมณ์ ความรู้สึก และการสัมผัสท า

ให้เกิดพฤติกรรมและสัมพันธ์กับทัศนะการมองโลกภายนอกและภายใน กระบวนการของจิตส านึกท า

หน้าที่ให้มนุษย์รู้จักตัวเอง  เพราะหากไม่รู้จักตนเองก็ไม่สามารถจะด ารงอยู่ได้เพียงล าพัง เป็น

ศูนย์กลางของความรู้สึก 

  2. จิตใต้ส านึกส่วนตัว (Personal Unconscious) จากจิตส านึกเชื่อมมาถึงจิตส านึก

ส่วนตัว เป็นส่วนที่เก็บสะสมประสบการณ์ความทรงจ า ความคิด อารมณ์และความรู้สึกเอาไว้ สิ่งที่เคย

รู้นั้นถูกเก็บจนลืม เช่นการเก็บความทุกข์ไว้  ซึ่งความทุกข์ที่เก็บสะสมนั้นยังหาทางออกไม่ได้  จิตที่

เก็บสะสมความทุกข์และปมไว้ในใจจะมีอาการเผยออกมาในรูปแบบการฝัน จิตส านึกส่วนตัวนี้มี

บทบาทในการท าให้เกิดความฝันขึ้น  

ปมซับซ้อน (Complexes) เป็นความรู้สึกหนึ่งที่แฝงอยู่ในจิตใต้ส านึกส่วนตัว จุงอธิบายว่า 

ความทรงจ า ความคิด อารมณ์ที่ซับซ้อนคล้ายกับปมออดิปุสของฟรอยด์ คือ ความหมกมุ่นกับบางสิ่ง

บางอย่างที่รุนแรง หรือเป็นสิ่งที่ถูกกีดขวางอยู่ในใจและอาจเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดฝังรากลึกใน

จิต  เช่นจิตรกรหมกมุ่นความงามพลังของปมจากการเก็บความรู้สึก อารมณ์ ความคิดไว้ จึงเกิดการ

กระท าสร้างสรรค์ศิลปะท่ีมีความงดงาม(จุง 2559) 

 จิตใต้ส านึกร่วม Collective Unconscious การค้นพบจิตใต้ส านึกร่วมของจุง กล่าวคือจิต

ส่วนนี้เห็นแหล่งรวมของภาพลักษณ์ดั้งเดิมที่มนุษย์ได้รับมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาการเรียนรู้จาก
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ประสบการณ์ทารกท่ีเกิดขึ้นมาใหม่ถูกเลี้ยงดูจากแม่ที่สืบทอดต่อเนื่องมาอีกรุ่นหนึ่งเด็กจึงมีแนวคิดติด

ตัวมาจากแม่ โดยที่ไม่ต้องรับรู้ความรู้สึกมาโดยตรงสามารถรับรู้ได้จากภาพที่เห็นและจดจ าจนกลาย

มาเป็นพฤติกรรมของตน และจิตใต้ส านึกร่วมนี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่จิตส านึกไม่มี (จุง 2559) 

3.2 บทบาทส าคัญของโครงสร้างบุคลิกภาพ 

 1. เพอร์โซนา (Persona) หรือหน้ากาก จุงได้น าค าว่า เพอร์โซนาบอกถึงนัยยะ

บุคลิกภาพที่ไม่ใช่ตัวตน เพอร์โซนาก็คือหน้ากากที่ใช้แสดงละครส าหรับเล่นบทบาทตัวละครนั้นๆ 

ส าหรับจุงหมายถึงการแสดงออกบุคลิกภาพหนึ่งในที่สาธาณะที่คิดไว้แล้วเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับการอยู่

ร่วมในสังคม เรียกว่าเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานะการณ์ นอกจากการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดแล้ว 

อีกส่วนหนึ่งเป็นการท าให้เกิดความพอใจในชีวิตได้ทั้งนี้การใช้หน้ากากเพ่ือการปรับตัวให้ทั้งคุณและ

โทษ หากสวมหน้ากากมากเกินไปจะกลายเป็นการหลอกตัวเอง 

 2. อนิมากับอานิมัส (Anima , Animus) คือลักษณะความเป็นหญิงในเพศชาย

เรียกว่าอนิมา และความเป็นชายในเพศหญิงเรียกว่าอนิมัส คือลักษณะอาการแฝงที่มนุษย์ทุกคนมี

คุณสมบัติของเพศตรงข้ามอยู่ เพ่ืออ านวยความสะดวกตอบสนองความต้องการและความเข้าใจต่อ

เพศตรงข้าม เป็นการปรับตัวเข้าหาเพ่ือการอยู่รอด และเพ่ือให้เกิดการสมดุลในบุคลิกภาพ  

 3.  เงา (Shadow) เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ในมนุษย์ ที่ฝังรากมาจากสั ตว์

วิวัฒนาการมาสู่มนุษย์ มีอาการดื้อรั้นที่จะท าให้เกิดสิ่งดีที่สุดและเลวร้ายรุนแรง  สิ่งที่ดีคือการระบาย

ออกของเงาเป็นพลังของการสร้างสรรค์ และการถูกเก็บกดสัญชาตญาณถอยลงสู่จิตใต้ส านึกจึงเกิด

พฤติกรรมที่ก้าวร้าว(จุง 2559)  

 องค์ประกอบของจิตและบทบาทที่กล่าวมานี้เป็นโครงสร้างรากฐานของบุคลิกภาพ

ของมนุษย์ และหน้าที่ของบุคลิกภาพ ได้แก่ การก าหนดรู้ทางประสาทสัมผัส รับรู้ได้จากทางตาการ

เห็น  หูรับการได้ยิน ลิ้นการรับรู้รส  จมูกการรับรู้กลิ่น  และผิวกายสัมผัสรับรู้  เมื่อการถูกด้วยรู้ด้วย

ระบบประสาทท่ีสัมผัสแล้วก็เกิดขั้นตอนต่อมา คือ     

 1. การรู้สึกรับรู้ (Feelings)  การสัมผัสจากอวัยะระบบการรับรู้แล้วความรู้สึกก็

ก าหนดรู้ค่าว่า ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ  ดี หรือเลว  เย็น หรือร้อน  สบาย กลัว โกรธ รัก 

รังเกลียด เป็นต้น 
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 2. การคิด (Thinking) เมื่อถูกสัมผัสจแล้วจึงเกิดการก าหนดรู้ความคิดซึ่งความคิดนั้น

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

 3. การก าหนดรู้ที่ใจ   เป็นการเกิดข้ึนในทันที ไม่มีเหตุผล ลักษณะคาดการณ์  

 

3.3 พลังงานทางจิต  

 พลังงานจิต ตามทัศนะของจุงเป็นพลังงานที่น าไปใช้ในบุคลิกภาพ พลังจิตหรือความ

ปรารถนาจะอยู่ในจิตส านึกมีลักษณะอาการพยายามความต้องการอย่างตั้งใจ สรรพสิ่งที่เรารับรู้สัมผัส

จากการมองเห็น การได้ยินด้วยหู  ลิ้นที่รับรู้รสชาติ จมูกได้รับกลิ่นรับรู้ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส

เหล่านี้ จะท าให้เกิดการกระตุ้นเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตอย่างต่อเนื่อง เป็นประสบการณ์ส่งผลต่อการท า

หน้าที่ของร่างกาย 

 จิตที่อยู่ในระบบปิด คือ จะเป็นจิตที่เข้าถึงความสมดุลที่มีความสมบูรณ์เนื่องจากไม่

ยอมรับการถูกแทรกแซงจากสิ่งเร้าภายนอก จะมีลักษณะเฉื่อยชาเสาะแสวงหาความสมดุลให้กับ

ระบบจิต 

 จิตที่อยู่ในระบบเปิด คือ จะมีความวุ่นวาย อย่างไรก็ตามจิตไม่มีการปิดอย่างสมบูรณ์

ตลอดเวลาและจิตก็ไม่อยู่ในระบบเปิดตลอดเวลา มนุษย์จึงต้องจัดการกับบุคลิกภาพของตนให้อยู่ใน

สภาวะพอดี (จุง 2559) 

 

3.4 การเคลื่อนไหวของจิตความก้าวหน้ากับความถดถอย   

 ภาวะความก้าวหน้า คือ การปรับตัวทางจิตให้สอดคล้องเข้ากับสภาพแวดล้อมและ

จิตไร้ส านึก กระบวนการท างานของจิตความรู้สึกความคิดสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือให้จิตมี

พัฒนาการก้าวหน้าและสมดุล  

 ภาวะความถดถอย คือ หากความก้าวหน้าของความปรารถนาถูกขัดขวางพลังงาน

จะไหลกลับเข้าไปสู่จิตไร้ส านึก ภาวะถดถอยก็จะแทรกเข้ามาลดความปรารถนาเป็นไปได้ลง 

กระบวนการถดถอยเปรียบเป็นการเคลื่อนไหวที่ตามอยู่ด้านหลังความก้าวหน้า แต่ก็ไม่ใช่ว่าภาวะ
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ความถดถอยจะส่งผลร้ายเสมอไปภาวะความถดถอยนี้สามารถกระตุ้นให้จิตใต้ส านึกท าหน้าที่

แก้ปัญหาให้กับชีวิตได้  (จุง 2559) 

 

4. Psychoanalytic Painting จิตวิเคราะห์พิสูจน์ศิลปะ 
  ซิกมันด์ ฟรอยด์ นักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ผู้ที่ไขความลับกลไกแห่งจิตมนุษย์ที่ผู้วิจัย

สร้างสรรค์ได้น ามาเชื่องโยงพิสูจน์ให้เห็นถึงการท างานของจิตสู่การสร้างงานศิลปะ ตั้งแต่ในช่วงยุค

ศตวรรษท่ี 19 ที่ฟรอยด์มีชีวิตอยู่นี้ ทรงอิทธิพลต่อศิลปินในยุคนั้นเป็นอย่างมาก เรียกว่าลัทธิศิลปะใน

สมัยนั้นพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับทฤษฎีของฟรอยด์  หลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของเขาถูกน ามาใช้วิเคราะห์

ถึงกระบวนการสร้างศิลปะของศิลปะหลายคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะในแบบ Expressionism ที่

ใช้อารมณ์กับความความรู้สึกที่รุนแรงแสดงออกมา  ไม่เหมือนกับลัทธิศิลปะอ่ืนๆที่ผ่านมา ที่ น าเสนอ

เฉพาะความงามสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ ถึงจะมีการน าเสนอในทางลบบ้าง แต่ก็ยังคงความงามเป็น

องค์ประกอบหลักที่ส าคัญอยู่  ส าหรับศิลปะ Expressionism ฟรอยด์อธิบายว่า การแสดงออกของ

มนุษย์มีอิทธิพลมาจากจิตใต้ส านึก ขับเคลื่อนออกมาด้วยพลังสัญชาตญาณ  อารมณ์ความรู้สึกที่

รุนแรงอยู่ภายในหรือความดิบเถื่อนไม่ได้หายไปไหน แค่รอว่าจะขยับเคลื่อนที่ออกมาให้รูปแบบใดเท่า

นั้นเอง   

 ทัศนะของฟรอยด์ได้อธิบายถึงการท าให้เกิดความสมดุลเชื่อมโยงไปสู่การสร้างสรรค์ดังนี้ 

พฤติกรรมของมนุษย์คือผลผลิตของความขัดแย้ง ระหว่างแรงขับจากพลังสัญชาติญาณไร้ส านึกอันเกิด

จากการเก็บกด อัตตาและการต่อต้านในเชิงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความปรารถนาโดยเนื้อแท้ของ

สัญชาตญาณถูกหักห้ามขวางกั้นไว้ ความปรารถนาตามสัญชาตญาณพยายามต่อสู้เพ่ือระบายออกแต่

ก็ไม่เป็นไปโดยตรง เพราะถูกเหนี่ยวรั้งไว้โดยสภาพอารยธรรม วัฒนธรรม  ศีลธรรมมนุษย์จึงระบาย

ออกทางอ้อมในลักษณะต่างๆกัน  ถ้าระบายออกได้โดยตรงและได้รับการยอมรับ  เขาก็จะคงไว้ซึ่ง

สุขภาพจิตที่ดี  แต่ถ้าถูกขัดขวางต่อต้านก็จะเกิดความสับสน  คับข้องใจ หรืออาการโรคประสาท  

ทรรศนะที่เก่ียวกับการสร้างสรรค์ความงาม ฟรอยด์ ได้ถูกสรุปไว้ดังนี้เขียนโดยวิรุณ ตั้งเจริญ 

“เป็นวิถีทางของศิลปินที่แสดงความปรารถนาต่อต้านจากจิตไร้ส านึก  ซึ่งไม่สามารถแสดง

ออกมาได้ โรคประสาทก็วิถีทางเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ที่มีจุดก าเนิดมาจากกการตอบสนองความ

ขัดแย้ง  ระหว่างความเก็บกดของพลังสัญชาตญาณที่ผิดปกติและการเรียกร้องทางอารยธรรมซึ่งเป็น

ตัวยับยั้งความปรารถนาของสัญชาตญาณ  ทั้งโรคประสาทและความคิดสร้างสรรค์พยายามที่จะ
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แก้ปัญหาความขัดแย้งนี้  ปฏิกิริยาของโรคประสาทที่มีต่อความขัดแย้งก็โดนบังคับกลไกลการต่อต้าน

เก็บกดและพยายามบั่นทอนความปรารถนานั้น   บ่อยครั้งก็พัฒนาบุคลิกภาพที่มีขอบเขตตายตัวส่วน

นักสร้างสรรค์ก็ไม่ยอมเก็บกดความปรารถนาของสัญชาตญาณที่สังคมไม่ยอมรับ  พวกเขากลับ

พยายามแสดงความเป็นเลิศ  ในการแสดงความเป็นเลิศนั้น  พลังความมุ่งมั่นไม่ยอมให้เก็บกดไว้แต่

หาทางออกให้มีสภาพเป็นเชื้อเพลิงไปสู่สิ่งที่สังคมยอมรับ”(ตั้งเจริญ. 2533)  

 ดังนั้นในผลงานศิลปะของผู้วิจัยสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเรื่องของการจัดวางให้สมบูรณ์สวยงาม  

ไม่ได้นึกคิดส่วนของการตกแต่งทางหลักองค์ประกอบศิลป์มาใช้กับงานศิลปะ  แต่ให้การแสดงออกมา

นั้นตรงตามอารมณ์ของจิตใจในขณะปฏิบัติสร้างศิลปะให้เห็นถึงความสมจริงที่จิตประสบเหตุอยู่ใน

ช่วงเวลานั้น เน้นเป้าหมายไปที่แรงขับเคลื่อนของจิตใต้ส านึกกระแสของอารมณ์เป็นเช่นไรก็ปล่อย

ออกมาอย่างอิสระรวดเร็วฉับพลันทันทีทันใด  ความว่องไวของอารมณ์นั้นท าให้ไม่ทันก าหนดทิศทาง

ให้ออกมาสวยงามลงตัวได้  ผลงานจะปรากฏในลักษณะสัญญะนามธรรมที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวหา

จุดสิ้นสุดไม่ได้ รูปร่างเส้นในผลงานดูยุ่งเหยิง กระจัดกระจาย ดูสับสนอลหม่านจับทิศทางไม่ได้และไม่

เห็นรูปทรงที่ชัดเจน อากัปกิริยาที่ปรากฏออกมานี้ คือ ความงามที่มาจากความจริงในความรู้สึกทุกข์ 

เมื่อความจริงในใจล้วนมีแต่ความทุกข์ก็ไม่สามารถจะบิดเบือนความทุกข์นั้น ให้ออกมาในกระบวนการ

สร้างที่พิถีพิถันใส่สีสันสวยงามได้  ต้องการให้กระบวนการสร้างสรรค์มีการตอบสนองกับความรู้สึก จะ

หยุดการสร้างสรรค์เมื่ออารมณ์ความทุกข์ได้ถ่ายเทออกไปแล้วอย่างเต็มที่  เน้นที่การตอบสนองกับ

จิตใจและความรู้สึก  ไม่มองผลลัพธ์ปลายทางว่าจะออกมามีลักษณะเป็นเช่นไร  ความงามอันสมบูรณ์

แบบจึงไม่ใช่จุดหมายของกระบวนการสร้างสรรค์การผจญภัยแห่งจิต 

5. การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน 
 เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard munch ค.ศ. 1863 - ค.ศ.1944)   ศิลปินชาวนอร์เวย์ผู้นี้  ที่

มีแรงขับเคลื่อนสภาวะจิตที่สะเทือนอารมณ์  น าเอาอาการของจิตมาแสดงเป็นงานศิลปะ ชีวิตของมุงค์

ในวัยเด็กนั้นน่าเศร้าอย่างมาก  เนื่องจากการจากไปของแม่และพ่ีสาวด้วยภาวะวัณโรค  ตัวมุงค์ก็

เจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง อีกท้ังต้องพบเจอกับสภาพชีวิตที่กดดัน ล าบากใจ สภาพความ

เป็นไปในชีวิต เริ่มต้นในวัยเด็กจะเป็นคนที่สนใจชอบวาดรูปอย่างมาก แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ 

จากครอบครัวพ่อเป็นนายแพทย์ไม่ยอมรับและปฏิเสธการเงินทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนศิลปะ

ของมุงค์  ซึ่งมุงค์เองก็ไม่ท้อแท้แม้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว  ในเวลาต่อมามุงค์ได้ศึกษาด้าน

วิศวกรรมและก็ได้ศึกษาศิลปะช่วงเวลาหนึ่ง  การเรียนรู้ศิลปะด้วยใจรักจากตัวเองมุงค์ได้ศึกษาศิลปะ
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จากผลงานของ Christian Krohg ศิลปินที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ในยุคนั้นในรูปแบบศิลปะการ

เคลื่อนไหวสมจริง และได้รับอิทธิพลงานศิลปะจากฝรั่งเศส  

ความเศร้าสลดใจต่อเนื่องมาการจากไปของบุคคลคนในครอบครัว พ่อ แม่ พ่ีชาย น้องสาว  

โดยเฉพาะแม่และน้องสาวที่รักมากการทยอยสูญเสียคนในครอบครัวไปนั้น เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือน

จิตใจอย่างยิ่ง  เหลือไว้เพียงน้องสาวที่ป่วยทางจิต  ความรันทดยังคงมีอยู่ในชีวิตมุงค์  เพราะต้องดูแล

น้องสาวคนนี้ด้วยความอดทน  ความขมขื่นมีให้รู้สึกอยู่ตลอดเวลา  การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยอย่างดิ้นรน  

สิ่งที่รื่นรมย์ส าหรับวัยชายหนุ่มที่ควรจะมี  กลับไม่ได้มีเหมือนคนอ่ืนเขา  นี่คือเรื่องราวพ้ืนฐานชีวิต

ของมุงค์ที่บอกให้เห็นถึงที่มาแห่งชีวิตที่ทุกข์ระทม   ภาษาในจิตที่สะท้อนออกมาเป็นงานศิลปะชี้ได้

อย่างชัดเจนถึงจิตใจของศิลปินผู้นี้ (Munch) 

ภายในจิตวิญญาณของมุงค์เหมือนถูกหล่อหลอมเต็มไปด้วยความเจ็บป่วย อารมณ์ความหดหู ่

ความความทรงจ ากับความตายการจากไป  อารมณ์ที่สลดหดหู่รุนแรงความรู้สึกปวดร้าวในชีวิต เป็น

ภาวะที่ซึมเศร้าครอบง าจิตใจทั้งหมด ในช่วงเวลาหนึ่งมุงค์ได้พบกับนักปรัชญา Hans Jaeger ที่แสดง

ทัศนะการเมืองอนาธิปไตยอย่างรุนแรงเป็นแนวหน้ากิจกรรมทางการเมืองที่เขาอาศัยอยู่ เป็นผู้ที่ให้

ความคิดแบบเสรีนิยม  เสรีภาพทางเพศ และความเป็นปัจเจกนิยม  ทัศนะเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท าให้

มุงค์พัฒนาการท างานศิลปะ และเป็นผู้สนับสนุนให้มุงค์แสดงถึงสภาวะอาการท่ีวิตกกังวลความรุนแรง

ภายในใจออกมา  
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ที่มา : k shabi, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  
http://legomenon.com/meaning-of-the-scream-1893-painting-by-edvard-munch.html 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  Edvard munch, The Scream, 1893, Oil, tempera, pastel and crayon 
on cardboard, 91 cm × 73.5 cm k shabi 
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The Scream  ค.ศ. 1893 มุงค์ได้แสดงเรื่องราวประสบการณ์ความทุกข์ทรมานที่ชัดเจนจน

ผู้ชมสามารถรู้สึกถึงความทุกข์ที่หดหู่ไปกับผลงานได้ มุงค์ได้แสดงอาการของจิตเหมือนกับการ

ประสาทหลอนอาการตื่นตระหนกกระทันหัน  บรรยากาศของภาพชี้ชัดให้เห็นเป็นภาพสะท้อนออกมา

เล่าเรื่องของจิตภายใน  คนที่อยู่ในภาพคล้ายกับว่าก าลังกรีดร้องส่งเสียงดังอย่างโหยหวน  บรรยากาศ

สีแดงสดดูแล้วน่าสลดใจ  สิ่งที่แสดงออกมาอย่างไม่ได้ค านึงถึงการลงตัวของสีและความงาม แต่

สร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองกับความรู้สึกในเวลานั้น ร่องรอยพู่กันที่ป้ายไปมาแบบหยาบๆท าให้รู้สึกถึง

ความกระสับกระส่าย ดิ้นรน อึดอัดที่สุดบรรยาย  จิตใจเต็มไปด้วยความทุกข์ฝังรากลึก   เหมือนกับ

ต้องอยู่ในชีวิตที่ขมขื่นตลอดเวลา  อยากจะปลดปล่อยระบายอารมณ์ร้องกะโกนให้สุดเสียงความอัด

อ้ันออกมา 

5.1 วิเคราะห์ภาพ The Screamโดยผู้สร้างสรรค์  

ผู้วิจัยสร้างสรรค์วิเคราะห์ว่าภาพ The Scream เป็นการแสดงออกได้มีความเป็นอัตถิภาว 

นิยม คือมีลักษณะการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ที่ถ่ายทอดความรู้สึกเล่าจากประสบกาณ์ชีวิตจริง ซึ่ง

การแสดงออกมาด้วยรูปทรงที่ไม่ได้สมจริง  แต่กลับแสดงอารมณ์ที่หดหู่สะเทือนใจสุดขีด ด้วยรูปทรง

จังหวะลีลาการลงสีในลักษณะนามธรรม  สีของท้องฟ้านี่เป็นการแสดงถึงความเป็นปัจเจกตัวตน   มี

ความกล้าหาญที่แสดงออกจากความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาไม่ได้แกล้งปกปิดความจริงในใจ   ไม่ได้สนใจ

รูปแบบศิลปะใดๆ มุงค์ได้แสดงออกมาตามธรรมชาติของตนเอง ปรัชญาแนวอัตถิภาวะนิยม เน้นให้

ความมีอยู่จริงของมนุษย์ ตามสภาพความเป็นจริงมนุษย์ต้องรู้จักและเข้าใจตนเอง มนุษย์ทุกคนมี

ความพิเศษเฉพาะแต่ละตน  เช่นเดียวกับการแสดงออกด้วยทัศนะความทุกข์ทรมานความจริงที่

เป็นอยู่ของมุงค์  เขานึกคิดมโนภาพเป็นสิ่งใดที่ก าลังปรากฏอยู่ในความคิดก็ถ่ายทอดวาดออกมาแบบ

นั้น  แม้จะเป็นมโนภาพที่เป็นอาการของประสาทหลอนก็แสดงออกมาตามเป็นจริงดังภาพในความนึก

คิดนั้น   

ความทุกข์ทรมานที่รุนแรงอยู่ภายในใจที่นอกจะถ่ายทอดออกมาด้วยการสร้างสรรค์ ให้เห็น

ถึงอัตลักษณ์เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วนั้น  ยังที่สามารถวิเคราะห์ให้คุณค่าในทางปรัชญาที่ให้

เชื่อมั่นในตัวตน  มีเสรีภาพในความเป็นมนุษย์   ไร้กรอบและรูปแบบมาก าหนดกฏเกณฑ์  แต่ให้ตั้งอยู่

ในความถูกต้องไม่ใช่การแสดงออกอย่างอิสระเสรีแล้วกลายเป็นความเดือนร้อนของผู้อื่น   
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 5.2 วิเคราะห์ภาพ The Scream ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 

การได้รับสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงนั้น ส าหรับมุงค์นี้เปรียบความทุกข์เหมือน

น้ าที่ซึมลึกหยดลงไปในจิตใจทุกวันๆจนมันเปียกชุ่มแล้วอยากจะบีบมันออกมาแต่กลับท าไม่ได้ความ

ทุกข์นั้นยังถูกกักเก็บอยู่ในใจจนล้น ชีวิตของศิลปินผู้นี้ต้องดิ้นรนจนแทบวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะ

นอกจากชีวิตระยะสุดท้ายต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและผิดหวัง ทั้งหมดนี้คือความเจ็บปวดทางใจ

เรื่อยมาผลงานของมุงค์ทุกชิ้นก็สะท้อนอ านาจความอดกลั้นที่รุนแรงทางจิตออกมาอย่างสุดขีด  

จากเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของมุงค์น ามาใช้วิเคราะห์ถึงการตีความฝันแบบทฤษฎี

ของฟรอยด์ เป็นไปได้ว่านี่คือ จินตนาการภาพหลอน รากฐานในอดีตกับปมชีวิตในวัยเด็กกระตุ้นให้

เกิดมโนภาพขึ้นเหมือนเป็นภาวะทางจิตใต้ส านึกที่เศร้าซึมอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดภาพจินตนาการ

หลอนนี้ขึ้นขณะที่มีสติอยู่ ไม่ได้เป็นการฝันในขณะที่หลับ ซึ่งเขานั้นก็ยอมรับเองว่า ความทุกข์เป็นส่วน

หนึ่งของเขา รวมถึงผลงานศิลปะของเขาด้วยที่ปรากฏมาทั้งหมดเป็นความทุกข์ทรมานที่มีอยู่ในตัวตน

ทั้งสิ้นดูเหมือนว่าในใจของศิลปินผู้นี้ หนักหน่วงไปด้วยความทุกข์แทบไม่มีช่องว่างให้หายใจเป็นสุขก็

ไม่น่าแปลกใจที่ผู้ชมเมื่อได้รับชมผลงานของมุงค์แล้ว เข้าถึงและรู้สึกไปกับงานศิลปะของมุงค์ได้

เช่นกัน ความเจ็บปวดรวดร้าวของจิตที่อยู่ในระดับลึกได้ถูกปล่อยระบายออกมาโดยผ่านกระบวนการ

ทางศิลปะ ภาพผลงานของมุงค์นี้เรียกได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ของจิต เป็นผลรวมของแรงขับที่มาจากจิตใต้

ส านึกที่อยู่ส่วนลึก นั่นแสดงว่าความทุกข์ในจิตของมุงค์นั้นค่อนข้างลึกมากพอสมควร  เพราะผลงาน

ศิลปะท่ีปรากฏภาพออกมา  มันหดหู่ ซึมเศร้า จนรู้สึกถึงท าให้อารมณ์ร่วมไปกับภาพได้ 

  จากโครงสร้างจิตมนุษย์ในทั้ง 3 ระดับ คือ Id , Ego และ Super Ego  ทั้ง3 ส่วนไม่มีระดับ

เส้นบอกสัดส่วนของจิตอย่างแน่นอน  ดังนั้นหากถามว่ามุงค์มีระดับใดมากคงสันนิษฐานได้ว่ามีส่วนที่

เป็น Ego , Super Ego  ท างานประสานกับส่วนอ่ืนได้เป็นอย่างดี  การท างานของจิต2ส่วนนี้มีหน้าที่

เพ่ือท าความสัมพันธ์ในระบบจิตให้เหมาะสม น าให้มนุษย์สอดคล้องไปกับโลกภายนอกได้อย่าง

กลมกลืนนั้นหมายถึง บุคคลที่ได้รับความทุกข์สะสมดังเช่นมุงค์นี้  แต่มุงค์กลับท าให้มันเป็นสิ่งสวยงาม

สร้างสรรค์ออกมา  ปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่อาจจะท าให้มีพฤติกรรมผิดปกติได้   น ากลับมาสร้างสรรค์

เป็นผลงานศิลปะได้ยอดเยี่ยม 
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6. การวิเคราะห์ศิลปะของคาร์ล จุง 
   เป้าหมายของจุงต้องการขุดค้นหาความหมายของชีวิตมนุษย์ การด ารงอยู่กับสิ่งที่

ซ่อนภายในจิตใต้ส านึก โดยวิเคราะห์ผ่านความฝันแล้วตีความหมายออกมา ฟรอยด์เปรียบจิตมนุษย์

ว่าเหมือนดังภูเขาน้ าแข็งแยกออกมาเป็นระดับขั้นของจิต ส่วนคาร์ลจุงเปรียบจิตมุนษย์เป็นพืชตระกูล

ที่มีหัวที่มีรากอยู่ใต้ดิน  เป็นดังส่วนของจิตใต้ส านึกของมนุษย์ส่วนล าต้นที่พ้นขึ้นมาจากดินเป็นส่วนจิต

ที่ส านึกด ารงอยู่กับปัจจุบัน (ยุง 2551)  

“ถึงแม้ส่วนที่พ้นดินจะเติบโตผลิดอกออกผลมาอย่างไรก็ผลัดเปลี่ยนไป  แต่ความเป็น

รากเหง้ายังคงด ารงอยู่เช่นนั้น”   

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ตีความหมายเอาว่า ถึงมนุษย์จะมีจิตที่ส านึกแล้วก็ตามที่ถูกขัดเกลาจาก

สังคมทางวัฒนธรรมหรือด้วยการศึกษาแต่สิ่งที่เป็นฐานเดิม คือจิตใต้ส านึกเป็นรากฐานเบื้องลึกของจิต

มนุษย์มันยังคงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง  ดังนั้นถึงอย่างไรจิตใต้ส านึกก็มีอิทธิพลต่อมนุษย์มหาศาล

อยู่ที่ว่าจะเคลื่อนที่ออกมาเมื่อไหร่ และออกมาในรูปแบบลักษณะไหน การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาของ

คาร์ล จุง ไม่เชื่อว่าการเข้าใจจิตมนุษย์นั้นจะสามารถทดลองได้ด้วยวิทยาศาสตร์และไม่อาจอยู่เหนือ

วิทยาศาสตร์แบบที่ฟรอยด์คิด แต่ในขณะคาร์ล จุงกล่าวว่า ธรรมชาติเป็นวิธีการเดียวที่จะเข้าใจจิต

มนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง ธรรมชาติหมายถึง ประสบการณ์ด ารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งแต่ละคนก็มีบุคคลิกภาพ

ที่ต่างกัน ในขณะที่ฟรอยด์เน้นเรื่องแรงผลักดันทางเพศเป็นหลัก  

กระบวนการส าคัญของคาร์ล จุง ค้นพบนั้นคือการการตีความฝัน ศิลปะ ต านาน ศาสนาและ

ปรัชญาด้วยภาษาสัญลักษณ์เขาเรียนวิธีการนี้ว่า Individuation (ปัจเจกบุคคล)  คือ  กระบวนการ

การท างานของสัญชาตญาณเบื้องลึกที่ส่งอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม

กระบวนการ Individuation นี้จะอยู่เป็นแรงขับเคลื่อนไปตลอดชีวิตมนุษย์นั่นก็คือความเป็นปัจเจก

ตัวตนที่จริงแท้ หรือเป็นวิธีการแสดงออกที่เป็นของเฉพาะตน    ความฝันเป็นช่องทางหลักที่จะท าให้

จิตใต้ส านึกเปิดเผยออกมา  ศิลปะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้จิตใต้ส านึกแสดงแรงผลักดันออกมา

เป็นภาษาสัญลักษณ์ทางศิลปะ  ความฝันตามทัศนะของคาร์ล จุงเป็นสิ่งที่ต้องการเปิดเผยออกมา

มากกว่าที่จะปกปิดและจะแสดงออกมาตามธรรมชาติ จะด้วยรูปของการจิตนาการ  สร้างสรรค์  หรือ

เรียกว่าศิลปะเป็นผลิตภัณฑ์ของแรงปลดปล่อยจากความฝัน 

ความฝันในทัศนะของคาร์ล จุงนั้น เป็นสิ่งที่หนึ่งเก็บสะสมประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์เอาไว้

ในส่วนลึกของจิตใต้ส านึก  อีกทั้งยังเป็นแหล่งปมปัญหาต่างๆ ที่เป็นความจ า ความคิดอยู่ในนั้น ซึ่ง
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บางอย่างอาจถูกลืมไปแล้ว แต่มันจะแสดงออกมาโดยทางใดทางหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ในทางอ้อม เช่น  

การสร้างสรรค์ศิลปะ วรรณกรรม การเขียน การพูด  อีกทั้งการแสดงออกทางศิลปะยังช่วยบรรเทา

ความรู้สึกที่เจ็บปวด หรือลดอาการความวิตกกังวลได้ รวมไปถึงการรักษาซ่อมแซมฟ้ืนฟูจิตใจได้ 

ดังนั้นการแสดงออกทางศิลปะจึงมีความสัมพันธ์กับการฝันจากจิตใต้ส านึกของมนุษย์   ให้เห็นเป็น

สัญลักษณ์อากัปกิริยาทางศิลปะ  ระบายความฝันที่สะท้อนให้เห็นความจริงของจิตตามทฤษฏีของ

คาร์ล จุง 

คาร์ล จุงกล่าวว่า ผลงานศิลปะนามธรรมที่แตะลงไปลึกถึงฐานจิตใต้ส านึกนั้นจะให้ผลทาง

จิตวิทยาเชิงบวกกับมนุษย์ทั้งกับผู้สร้างและผู้รับชมถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจภาพผลงานก็ตาม เพราะเส้นสี

รูปร่างของศิลปินที่แสดงออกนั้นจะส่งผลกระทบต่อจิตไร้ส านึกให้ความรู้สึกกับผู้รับชม โดยเฉพาะยิ่ง

กับศิลปะรูปแบบนามธรรมลักษณะแสดงอารมณ์ (Abstract Expressionism) เป็นการแสดงออกจาก

จิตใต้ส านึกที่ชัดเจน จุงจินตนาการถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะว่าเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่

ขับเคลื่อนด้วยความซับซ้อน จิตวิทยาวิเคราะห์สามารถเผยความลึกลับในผลงาศิลปะได้ ซึ่งบางทีการ

แสดงออกทางศิลปะก็อาจไม่ได้มีความหมายอะไร แต่การวิเคราะห์ด้วยจิตวิทยาก็ท าให้เข้าใจ

ความหมายของการแสดงออกได้ 

7. การแสดงออกด้วยจิตใต้ส านึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 
แจ็คสัน พอลล็อก (Jackson Pollock ค.ศ.1907- 1956) ศิลปินอเมริกาแนวหน้าคนหนึ่งใน

กลุ่มลัทธิ ศิลปะนามธรรมส าแดงอารมณ์(Abstract Expressionism) ชีวิตพอลล็อกอาจจะดูแล้วสั้น

นัก  แต่ศิลปะของเขาน ามาให้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี้  พอลล็อกเริ่มต้นสร้างงานศิลปะแบบนามธรรม

เมื่อตอนอายุ 28 ปี  และก็ประสบความส าเร็จกับผลงานที่สร้างขึ้น ทั้งยังได้รับการยอมรับไปอย่าง

กว้างขวาง ในอเมริกา รวมไปถึงในยุโรป  พอลล็อกได้เคยบอกถึงอิทธิพลทางความคิดของเขา  ซึ่งเป็น

ชาวอินเดียนแดงมีรกรากอยู่ทางอเมริการตะวันตก  พอลล็อกอธิบายสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความทรรศนะ

ความคิดเขาว่า จากหนังสือเอกซ์เพรสชันนิสม์ ความว่า   “ ชาวอินเดียนแดงเป็นจิตรกรตัวจริง  ทั้ง

เทคนิควิธีการและศักยภาพในการวาดรูป อีกทั้งยังมีความเป็นเอกด้านฝีแปรง  การใช้สีมีความเป็น

ตะวันตก และมุมมองของภาพมีความเป็นสากลที่สะท้อนถึงศิลปะอย่างแท้จริง”  นอกจากนี้อิทธิพล

ทางหนึ่งที่ได้รับมาจากศิลปินยุโรปก็มีบทบาทส าคัญกับความคิดของพอลล็อก และเขาก็ได้กล่าวว่า  

“ตัวผมเองประทับใจกับแนวคิดว่า จิตใต้ส านึกเป็นแรงขับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นพิเศษ  

ผมสนใจแนวคิดมากกว่ายึดติดกับผลงาน  ที่จิตรกรเอกเหล่านั้นสร้างสรรค์ข้ึน” (เฮสส์ 2552) 
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วิธีการแสดงออกอย่างฉับพลันเป็นกระบวนการรวบรวมพลังจิตภายในแสดงออกมาเป็น

ศิลปะนามธรรมโดยไม่จ าเป็นต้องแสดงรูปร่างหรือสิ่งที่ เป็นจริงแต่อย่างใด  ไม่ได้มีการแทน

ความหมายด้วยสัญลักษณ์  และผลงานของพอลล็อกก็ยังปรากฏให้เห็นถึงอิทธิพลที่ได้รับจากชาว

อินเดียนแดงพ้ืนเมืองทางตะวันตกของอเมริกาตามที่เขาได้บอกไว้ ซึ่งเขาเป็นคนบอกเล่าถึงอิทธิพลที่

ได้รับเองว่า  วิธีการของเขานั้นเหมือนกันกับวิธีสร้างศิลปะของจิตรกรอินเดียนแดง คือการชาว

อินเดียนแดงจะวาดศิลปะลงบนพ้ืนทราย   วิธีการเช่นนี้พอลล็อกจึงน ามาใช้กับกระบวนการท างาน

ของเขา ด้วยความรู้สึกที่พอลล็อกสร้างสรรค์ผลงานบนพ้ืนราบนั้น นั้นก็เพ่ือที่จะได้เดินไปรอบๆ

ผลงานของตัวเอง ได้สัมผัสใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวไปกับผลงาน  

รูปแบบการสร้างงานศิลปะของพอลล็อก แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึ งเทคนิคการสร้าง

ศิลปะ เรียกว่า Automatist Style หมายถึง การเคลื่อนไหวอย่างอัตโนมัติ  ศิลปินได้ปล่อยให้พลังจิต

ใต้ส านึกแสดงผลงานสร้างสรรค์ออกมา การสร้างเทคนิคอัตโนมัตินี้นิยมมากในช่วงศตวรรษที่20 

เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะหนีออกมาจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์แบบเดิม  แล้วเกิดเป็น

สิ่งใหม่ แน่นนอนว่าศิลปินทุกยุคทุกสมัยล้วนต่างท าหน้าที่ค้นหาสิ่งใหม่ๆเพ่ือน ามาเสนอแก่ชาวโลก  

ดังรูปที่เห็นชื่อภาพ Number 5   
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ที่มา : highbrow, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://gohighbrow.com/no-5-by-jackson-pollock/ 
 

ตามหลักทฤษฎี Jungian ของคาร์ล จุง อธิบายถึง ลักษณะของการผลิตสร้างผลงานของ    

พอลล็อกว่า เขาใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวอย่างอัตโนมัติ Automatist Style เชื่อมสัมพันธ์กับจิตใต้

ส านึก โดยมีใจเป็นจุดศูนย์กลางในขณะที่พอลล็อกหยดสีนั้น เขาก าลังรวบรวมประสบการณ์ชีวิตที่

ผ่านมา เป็นอารมณ์ความรู้สึกส่งผ่านไปถึงปลายแปรงที่ก าลังถืออยู่ในมือ พร้อมกับหยดสะบัดสีซ้ าๆ

ทับบนภาพอยู่หลายชั้น คล้ายกับการเขียนอักษรแบบจีนซึ่งก็เป็นอีกอิทธิพลหนึ่ง เพราะเหตุที่ใช้การ

เคลื่อนไหวอย่างอัตโนมัติควบคู่ไปกับการใช้ใจเป็นศูนย์กลางนี้มันท าให้เกิดความสัมพันธ์อย่างแนบ

แน่นถึงพลังสัญชาตญาณ ที่แสดงออกมาจึงแสดงให้เห็นถึงความกล้าแข็งที่ผู้ชมสัมผัสถึง พอลล็อก

กล่าวว่าการหยดสีนั้นไม่ใช่เรื่องเป็นความบังเอิญทั้งหมด เขาเป็นผู้ควบคุมการไหลของสีและทิศทาง

ของมัน  พอลล็อกต้องการให้งานศิลปะมีความบริสุทธิ์เรียบง่ายผสมผสานกับเทคนิคทั้งหมดที่คิดค้น

ขึ้น  และสิ่งที่ส าคัญอยู่ตรงที่กระบวนการขณะสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ ใช่ความงามที่สมบรูณ์แบบใน

ขั้นตอนสุดท้าย 

 

ภาพที่ 6  Jackson Pollock, Number 5, 1948,  oil on fiberboard, 2.4 m × 1.2 m 
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8. Gestural painting พลังแห่งจิตที่แสดงออกเป็นอากัปกิริยาท่าทางจิตรกรรม  
 Gestural painting หมายถึง อากัปกิริยาที่แสดงออกมาเป็นผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม  

คล้ายกับการแสดงออกทางศิลปะแบบ Action painting , Spontaneous painting , Abstract 

painting , Abstract expresstion painting  ในที่นี้จะใช้ชื่อว่าจิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลันทั้งหมด

นี้เป็นการแสดงออกทางศิลปะที่มีรูปแบบคล้ายๆกัน นั่นคือ การสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกอย่าง

รวดเร็วฉับพลัน ไม่มีการวางแผนด้วยรูปทรงไว้ร่วงหน้า อาจมีการควบคุมทิศทางในการสร้างบ้าง

หรือไม่มีการควบคุมทิศทางใดๆเลย ปล่อยให้เป็นเรื่องของความบังเอิญหรือปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง

เทคนิคขณะการสร้าง  ผู้ชมหลายคนอาจมองว่ารูปแบบศิลปะลักษณะนี้ดูแล้วเข้าใจยาก แถมฉาบฉวย 

สะเปะสะปะไปหมด    ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อศิลปินผู้สร้างสรรค์มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ที่สุดของ

เป้าหมายการสร้างศิลปะลักษณะนี้คือ การถ่ายทอดออกมาจากก้นบึ้งของจิตใจเป็นความรู้สึกที่ตรง

แท้จริงที่สุด สะท้อนความจริงอันบริสุทธิ์ของใจ     

 คุณสมบัติของกระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรมในลักษณะ จิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลัน  นี้

ท าให้เกิดการท าความเข้าใจเข้าถึงอารมณ์จริงของตัวตน เป็นการถ่ายทอดที่สมจริงของใจไม่มี

อุปาทานประกอบตกแต่ง เรียกว่าเป็นกิริยาบริสุทธิ์เฉพาะตน ที่มีความคล้ายคลึงกับการแสดงออกทาง

ศิลปะแบบ จิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลัน  คือการถ่ายทอดธรรมชาติของอามรณ์จิตใจออกมา ซึ่ง

ความต่างอยู่ตรงที่ว่าการสร้างแบบ จิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลัน นั้นเป็นการบ าบัดจิตใจได้  ทาง

นักจิตวิทยาได้น าเอาศิลปะมาสร้างประโยชน์ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับจิตใจมนุษย์    คิดค้นอธิบายไว้ว่า

การแสดงออกทางจิตรกรรมนี้คือธรรมชาติของจิตส่วนลึกแท้จริงสามารถบ่งชี้ถึงปมของปัญหาชีวิตได้  

(เฉพาะในกรณีที่น าเอา จิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลัน มาบ าบัด) ส่วนในผลงานของผู้วิจัยสร้างสรรค์

จิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลัน เป็นเพียงบทพิสูจน์ที่บอกถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะตามรูปแบบของ

ตนนั้นสามารถท าให้เกิดสุนทรียะทางอารมณ์  และช่วยส่งเสริมให้เข้าถึงจิตใจตนเอง  มองเห็นสภาพ

จิตใจในช่วงเวลานั้นๆได้ชัดเจน มากกว่าที่เห็นในภาพความนึกคิด สามารถรักษาสมดุลจิตใจเอาไว้   

เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ   
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ตัวอย่างผลงานของศิลปะแบบ Gestural painting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Joan Mitchell foundation เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://joanmitchellfoundation.org/work/artwork/cat/paintings/early-career-ny-1948-
1958/hemlock 
 

 

ภาพที่ 7  Joan Mitchell, Hemlock , 1956, Oil on canvas, 231.1 × 203.2 cm 
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โจนอัน มิทเชลล์ (Joan Mitchell ค.ศ.1925-1992) หนึ่งในศิลปินหญิงกลุ่ม New York 

school  ในช่วงยุคที่สองของลัทธิศิลปะแบบ Abstract Expressionism คือการแสดงออกทางศิลปะ

ที่ตรงไปตรงมาจากอารมณ์และความรู้สึก เป็นช่วงยุคเดียวกับแจ็คสัน พอลล็อก มีศิลปินหญิงแค่ไม่มี

คนที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือมิทเชลล์  เธอเป็นชาวชิคาโกในค.ศ.1947ย้ายไปอยู่ที่

นิวยอร์กและจากนั้นก็ไปเยือนยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศส และสเปน ทัศนะหนึ่งที่เธอคิดขึ้นเหมือนเป็นสิ่งที่

ชี้ให้เห็นตัวตนในผลงานศิลปะ เธอกล่าวว่าได้พบกับนัยยะทางศีลธรรมที่น่ารังเกียจโดยอย่างอย่างยิ่ง

สิ่งที่เกี่ยวกับความดี และความดีนั้นไม่ใช่ทางของเธอที่จะน าเสนอในการท างานศิลปะ  ทัศนะความดี

ดังที่มิลเชลล์กล่าวมานี้   ผู้วิจัยสร้างสรรค์ตีความว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของอุปนิสัยดีหรือเลว ค าว่า ดี อาจ

หมายถึงความงามทางศิลปะ ซึ่งเธอไม่ได้ศรัทธาความงามที่สมบูรณ์แบบ แต่เธอต้องการแสดงความ

เชื่อมั่นในตนเองว่าการแสดงออกจากความรู้สึกท่ีจริงออกมานั้นคือความงาม(Foundation ไม่ระบุปี)   

 

8.1 วิเคราะห์ผลงานของมิทเชลล์โดยผู้สร้างสรรค์ 

 ผลงานของเธอมีบุคลิกการแสดงออกแบบ Gestural Painting ที่โดดเด่นชัดเจน เธอ

เองได้ให้ความหมายถึงการแสดงออกเช่นนี้ว่า      มันแสดงถึงพลังที่มุ่งม่ันแน่วแน่ผลงานที่ออกมาแล้ว

ก็เป็นจริงอย่างที่มิทเชลล์กล่าวการลงน้ าหนักของแปรงหรือพู่กันมีลักษณะป้ายตวัดสั้นๆทั้งหนาและ

บางถึงจะมีอากัปกิริยาที่กระสับกระส่าย  แต่อนุภาพในการตวัดปลายพู่กันนั้นรู้สึกได้ถึงความรุนแรง

เร้าใจ  แฝงความรุ่มร้อนอยู่ลึกๆ  ผลงานจิตรกรรมของมิทเชลล์มาจากภูมิทัศน์ทั้งสิ้น   โครงสร้างของ

ผลงานทุกชิ้นเป็นรูปทรงที่มาจากต้นไม้ ดอกไม้และธรรมชาติ   ทัศนะอีกประการหนึ่งเหมือนเป็นสิ่ง

ยืนยันว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเธอนั้นมาจากแรงขับเคลื่อนจากจิตใต้ส านึกภายใน   มิท

เชลล์อธิบายถึงกระบวนการสร้างสรรค์ของเธอว่าธรรมชาติในการแสดงออกไม่ได้หมายความว่าไม่มี

ทักษะฝีมือ แต่เทคนิคความส าคัญอยู่ตรงที่พลังงานของจิตสั่งให้มือขยับแสดงความงามธรรมชาติของ

จิตออกมา  สีที่เห็นในผลงานนั้นการเคลื่อนไหวจากจิตใต้ส านึก  ภูมิทัศน์ต้นไม้ที่เห็นนั้นเป็นมโนภาพ

ธรรมชาติจากความจ าและแสดงอารมณ์ความรู้สึก ขณะที่ก าลังสร้างสรรค์นั้นจิตจะมีความสัมพันธ์กับ

เหตุการณ์ประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก   

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อได้อ่านชีวิตของมิทเชลล์ ในช่วงท้ายของชีวิตได้ป่วยด้วย

โรคมะเร็งผ่าตัดอยู่หลายครั้ง บทสัมภาษณ์บทหนึ่งผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้อ่านแล้วรู้สึกถึงความเข้มข้นของ

ชีวิตที่มีท้ังเข้มแข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็หวั่นไหวกับชีวิต สังเกตเห็นได้จากงานชุดท้ายๆมีลักษณะของ
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เส้นที่วุ่นวายยุ่งเหยิงพอสมควร  สิ่งที่เธอพูดไว้ในการสัมภาษณ์ได้บรรยายว่า ตัวเธอพักอยู่ในบ้านหลัง

เล็กๆที่เมืองปารีสระหว่างนั้นก็ได้พรรณนาถึงความงามที่เห็นภายในสวนรอบบ้าน ท้องฟ้า   ต้นสน  สี

เทาของเมฆฝน นั้นสวยงามมากและก็ท าให้ตัวเธอมีความสุขมาก   แต่แล้วจะท าอย่างไรกับการมีชีวิต

อยู่ จิตรกรรมคือความรู้สึกของการด ารงชีวิต  อารมณ์เช่นนี้รู้สึกถึงความเศร้าดูเหมือนมีความสั่นไหว

กับความเจ็บปวดทางกายกระทบไปถึงจิตใจ  ผู้สร้างสรรค์จึงค้นหาภาพผลงานศิลปะในช่วงหลังของ

ชีวิตมิทเชลล์ว่ามีลักษณะอย่างไร   

 

 

 

                      

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  The Art Institute of Chicago, เข้าถึงเมือ 13 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.artic.edu/artworks/86385/city-landscape 

ภาพที่ 8  Joan Mitchell, Landscape, 1955, Oil on linen, 203.2 × 203.2 cm 
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ที่มา : Joan Mitchell foundation เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://joanmitchellfoundation.org/work/exhibitions/joan-mitchell-at-home-in-poetry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Joan Mitchell foundation เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://joanmitchellfoundation.org/work/exhibitions/past/P10 

ภาพที่ 10  Joan Mitchell, Untitled, 1992, Pastel on paper, 74.9 x 55.2 cm 

ภาพที่ 9  Joan Mitchell , Minnesota, 1980, Oil on canvas, 260.4 x 617.2 cm 
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 ภาพทั้ง 3 รูปที่น ามาเสนอนี้ จะเห็นได้ว่าผลงานของมิทเชชล์เป็นเหมือนบันทึกเรื่อง ราว

อารมณ์ ความรู้สึกประสบการณ์ชีวิต จากภาพผลงานด้านซ้ายการแสดงออกดูมีพลัง รูปทรงกับท่วงท่า

ลีลามีความรุนแรงแต่ในความรุนแรงก็มีความพริ้วไหวอ่อนหวานกลมกลืนอยู่ มีเอกภาพเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันมีความสมบูรณ์ที่ลงตัว ต่อมาระยะหลังจากการป่วยด้วยโรคมะเร็ง ภาพที่ปรากฏออกมาดู

ต่างไปความเป็นเอกภาพลดลงมีความสับสนยุ่งเหยิงไม่มีทิศทาง สภาวะที่ให้ความรู้สึกสั่นไหวหวั่นวิตก 

มีความรุนแรงของรูปทรงขีดทับซ้ าๆอย่างไม่มีความปราณีดูวุ่นวายปะปนความเจ็บปวด  และรูประยะ

สุดท้ายของชีวิตรูปทรงที่ปรากฏออกมามีความยุ่งเหยิงต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนมีความละมุนละไมในการ

คิดจัดวางภาพ มองอีกทีก็ให้ความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว แข็งแกร่ง ในท่าทีก็ดูหวั่นไหว ทั้งหมดนี้แสดง

ถึงการบันทีกชีวิตด้วยการบรรยายเป็นศิลปะที่มาจากธรรมชาติบริสุทธิ์ของจิตภายในที่ชัดเจน 

 

9. จิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลัน (Spontaneous painting)  
 ปรัชญาและการปฏิบัติของศาสนาพุทธมีการพิสูจน์มาแล้วจากนักปราชญ์หลายท่านว่าเป็น

สากลและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นวนิยายชวนให้หลงเชื่อ หลักค าสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน

ไว้ล้วนเป็นสิ่งที่ยกระดับให้จิตใจมนุษย์ให้สูงขึ้น และมีจุดมุ่งหมายเดียวคือให้มนุษย์หลุดพ้นสภาพแห่ง

ทุกข์ ด้วยการท าให้จิตใจว่าง หรือการปล่อยวาง ฟังดูเหมือนว่าท าได้ง่ายเพียงแค่ให้เราปล่อยว่าง เมื่อ

ลองได้ปฏิบัติให้จริงว่าการปล่อยใจให้ว่างสงบลงนั้นท าได้ยากมากกว่าอะไรที่สุด  ใจมนุษย์ธรรมดา

อย่างเราๆ แค่สั่งให้หยุดคิดเพียงแค่ 5 นาทียังอยากเย็นเข็นใจ  โดยเฉพาะยามที่จิตก าลังวุ่นวายอยู่กับ

แรงทุกข์ทนสั่นไหวด้วยเรื่องต่างๆนาๆ ที่ได้รับมาเป็นผลกระทบทางใจท าให้ยากที่จะวางเรื่องเลวร้าย

ได้ลง  หรือสิ่งต่างๆนาๆที่ว่าเลวร้ายเป็นแค่มโนความนึกคิด เหน็ดเหนื่อยอยู่กับความคิดของตัวเอง  

ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่สอดคล้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นั่นคือ จิตรกรรมตอบโต้แบบ

ฉับพลัน หมายถึง การแสดงออกโดยธรรมชาติ การแสดงออกในที่นี้คือการแสดงออกด้วยวิธีการทาง

ศิลปะ พร้อมกับการแสดงออกมาด้วยธรรมชาติของจิตใจ โดยมีปรัชญาศาสนาพุทธเป็นหลักความคิด

ที่ส่งเสริมการแสดงออกศิลปะลักษณะ จิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลัน มีจุดมุ่งหมายและคุณค่ามาก

ยิ่งขึ้น(Marie 2014) 
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 ศิลปะแบบที่แสดงออกแบบจิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลันส่วนมากแล้วกระบวนการสร้างงาน

ศิลปะลักษณะนี้จะใช้เพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ให้รู้จักตนเอง โดยให้ผู้สร้างผลงานได้แสดง

ความรู้สึกนึกคิดจากจิตใต้ส านึกออกมา ไม่ให้มีความคิดใดๆมาครอบง าในขณะที่ก าลังสร้างสรรค์

ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกท าหน้าที่ลื่นไหลไปตามกระแสจิตส่งพลังงานมาถึงปลายพู่กัน หากให้เชื่อง

โยงไปถึงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ กระบวนการสร้างศิลปะลักษณะนี้ก็คือกลไกการท างานของ

จิต เรื่องของการป้องกันจิตใจของตนเอง เพ่ือการเก็บรักษาจิตใจจากคนปกติไปจนถึงขั้นบ าบัดรักษา

ผู้ป่วยทางจิต รวมไปถึงผู้ที่ติดยาเสพย์ติดได้  อีกทั้งยังสามารถพัฒนาอารมณ์ไม่ให้เกิดการแปรปรวน

ให้ตั้งอยู่ในความมั่นคงได้ดีมากข้ึน  จุดประสงค์คือต้องการให้มนุษย์รู้จักตนเองจุดประสงค์นี้สอดคล้อง

ไปกับความคิดปรัชญาอัตถิภาวนิยม การเคลื่อนไหวด้วยศิลปะกระตุ้นให้เกิดปัญญา พัฒนาอารมณ์

เข้าถึงสมาธิ  จุดประสงค์ที่กล่าวมานี้เป็นภาพรวมของศิลปะจิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลันรู้จักกัน

แบบสากลโดยผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตก  

สืบต่อเนื่องหลังจากการป่วยผลงานของมิทเชลล์ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน  จากการสร้างผลงานด้วย

สีน้ ามันผ้าใบขนาดใหญ่มาก  เธอก็หันมาใช้สีชอล์กบนกระดาษสร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ  

ลักษณะอากัปกริยาแบบ Gestural ก็เปลี่ยนไปจากที่เคยตวัดพู่กันเต็มไปทั่วทั้งผืนผ้า   กลับมีช่องว่าง

มากขึ้นบางภาพเส้นที่เป็นตัวหลักจะทับซ้อนกันน้อยลงแต่ยังคงไม่ทิ้งจังหวะท้วงท่าที่รุนแรง ถึง

อุปกรณ์เครื่องมือให้การใช้วาดเปลี่ยนไปเป็นแท่งสี   แต่ร่องรอยที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างยังคง

แสดงสัญชาตญาณตัวตนชัดเจนเหมือนเดิมช่วงเวลาระยะหลังนี้มิทเชลล์ให้สาระส าคัญกับดอก

ทานตะวันที่ก าลังจะตาย  เหมือนเป็นนัยยะของชีวิตกับความป่วยไข้  คล้ายว่ายอมจ านนกับสภาพ

อารมณ์ของชีวิตที่ต้องทนอยู่กับโรคร้ายผลงานภาพศิลปะที่สะท้อนออกมาในช่วงนี้ รู้สึกถึงความดุดัน

และเปราะบางปะปนคลุกเคล้าอยู่รวมกัน เธอได้ผลิตผลงานบนกระดาษไว้เป็นจ านวนมากทิ้งท้ายไว้

ก่อนจากไปผลงานของเธอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเลาไหนของชีวิตก็ไม่เคยละท้วงท่าอากัปกิริยาทางศิลปะ

ทุกๆเส้นที่เธอขีด ราวกับว่ากระตุกเส้นประสาทของผู้ชม  

นี่เป็นธรรมชาติในแบบการแสดงอากัปกิริยาทางศิลปะที่โดดเด่นน ามาเสนอให้เห็น ว่าสิ่งที่

ส าคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นอยู่ที่กระบวนการสร้างที่มาจากจิตใต้ส านึกเป็นเป้าหมาย 

ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไรก็แสดงออกมาตามนั้น ความงามที่แท้ในแบบของผู้สร้างสรรค์อยู่ที่ความ

จริงการท างานที่สัมพันธ์กันระหว่างจิตใต้ส านึกกับท่าทางที่จะสะท้อนออกมา 



  54 

การคิดค้นศิลปะ จิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลัน ตามแบบของผู้วิจัยสร้างสรรค์ ต้องการให้จิต

ของผู้ได้สร้างศิลปะนั้นไปถึงจุดเป้าหมายคือความว่าง หรือศิลปะน าให้จิตเข้าถึงความสงบสุข ที่ไม่ใช่

เพียงแค่สุขเพราะชื่นชมความงามที่ส าเร็จออกมาจากผลงานศิลปะที่ได้กระท า  แต่เป็นความงามที่

เกิดขึ้นภายในจิตใจ ประเด็นค าว่าความงามเกิดขึ้นภายในจิตใจนี้ สอดแทรกขึ้นมาด้วยปรัชญาทาง

ศาสนาพุทธตามหลักพรหมวิหารสี่(คือความเมตตา)  ควบคู่ไปกับการสร้างผลงานศิลปะ กล่าวคือผลิต

สร้างผลงานศิลปะด้วยหลักปรัชญาพุทธเป็นจุดหมาย ความสุขที่สงบเงียบอยู่ในจิตก็เป็นความงาม นั่น

ก็เพราะเม่ือมนุษย์เข้าถึงความสงบแล้วนั้น จะไม่ท าให้จิตเราคิดร้าย  ดึงให้จิตสนใจอยู่กับความสงบสุข 

ถึงแม้ว่าความสงบเกิดขึ้นได้เพียงชั่วครู่   แต่นั้นก็คือความส าเร็จประโยชน์ที่ท าให้จิตใจรู้จักปล่อยวาง  

หากจิตใจไปถึงความว่างบ่อยครั้งจิตมนุษย์ก็จะคุ้นเคยรู้จักแล้วว่า ความว่างนั้นท าให้รู้สึกสุขสงบเช่นไร   

สามารถพัฒนาต่อไปได้แล้วความสุขก็จะก่อตัวมากขึ้น เปรียบเหมือนวัคซีนของกลไกป้องกันจิตใจใน

แบบหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์คิดค้นขึ้น  ก้าวออกมาจากทฤษฎีของฟรอยด์  
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10.  ฟาเบียง แวร์ดิเยร์ (Fabienne Verdier ค.ศ. 1962-ปัจจุบัน)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : CLAIRE TURRELL, เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.harpersbazaar.com.sg/life/exclusive-interview-artist-fabienne-verdier/ 

 

ฟาเบียง แวร์ดิเยร์ เป็นตัวอย่างศิลปินหญิงที่น่าสนใจ งานของฟาเบียน ได้รับอิทธิพลจากทาง

ประเทศจีน  ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์อักษร ฟาเบียนเป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศส  เธอเป็น

ศิลปินทางด้านทัศนศิลป์ที่เรียกว่า calligraphy  หมายถึงศิลปะการเขียน  นั้นคือการแสดงออกทาง

ภาพที่ 11  กระบวนการท างานของฟาเบียง 
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ศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งโดยการใช้ทักษะทางด้านทัศนศิลปะเพ่ือการสร้างงานศิลปะ  ผสมผสานด้วย

ปรัชญาชีวิตที่ศึกษามาเพ่ือน ามาแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์  เธอในทัศนะต่อ

กระบวนการศิลปะของตนว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวอย่างธรรมชาติ ศิลปะคือตัวแทนของธรรมชาติ

แท้จริงในจิตวิญญาณ ไม่ใช่การวาดภาพที่เป็นแบบสมจริง ต้องการแสดงออกด้วยวิธีการใหม่ไม่ใช่การ

วาดในแบบดั้งเดิมบนผ้าใบพร้อมขาตั้ง ต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นด้วยปัญญามีรูปแบบที่อิสระแสดง

ออกมาอย่างกล้าหาญ 

ลักษณะการแสดงออกของเธอ คล้ายกับการเขียนอักษรด้วยพู่กันจีนและคล้ายกับการวาด

ภาพของนิกายเซน  ที่ก าหนดการสร้างรูปทรงด้วยสมาธิและจิตงานของฟาเบียนมีความพิเศษตั้งแต่

อุปกรณ์ที่สั่งท าขนาดใหญ่  มีการออกแบบให้เหมือนกับพู่กันของจีน มีน้ าหนึกถึง 150ปอนด์  ท ามา

จากขนม้าและขนแกะ  ฟาเบียงทุ่มเทชีวิตถึงขั้นละทิ้งทุกอย่างเพ่ือไปศึกษาศิลปะจากประเทศจีน ซึ่ง

เธอก็ได้เรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศจีนได้ส าเร็จ และก็ได้รับการเป็นนักศึกษาชั้นเยี่ยม  

ต่อจากนั้นเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากพุทธศาสนาของทางเซน ที่ว่าด้วยการใช้สติและสมาธิในการ

เขียนรูปร่างด้วยหมึก เหตุผลที่ฟาเบียนต้องการเดินทางมาประเทศจีนนอกจากการศึกษาแล้ว ยั งมา

เพ่ืออุดมการณ์ในการค้นหาปรัชญาชีวิต ความโดดเดี่ยวท าให้เกิดความสงบ นัยยะส าคัญที่ฟาเบียงใช้

พู่กันขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะการติดตั้งดิ่งลงมาจากเพดานด้านบน นี่คือ สัญลักษณ์ในกระบวนการ

สร้างศิลปะของเธอด้วยที่หมายถึง เพ่ือต้องการท าลายระหว่างสองอารยธรรม เปรียบเหมือนสะพาน

เชื่อมกันกับสองอารยธรรมนี้  และเพ่ือต้องการได้พลังที่จะแสดงออกเป็นผลงานศิลปะอย่างที่ต้องการ   

แนวความคิดของเธอ คือการสร้างผลงานจากความเงียบ  เธอได้อธิบายถึงพลังของจิตที่ส่งไปยังพู่กัน

ยักษ์ว่า  ในขณะที่ก าลังสร้างสรรค์ผลงานนั้นเธอได้รวบรวมก าลังของจิตที่มีความเหงาโดดเดียว  เงียบ

ขรึม  รวมกับเป็นพลังงานที่เข้มแข้ง  รากพู่กันยักษ์อย่างช้าๆ ด้วยสมาธิอย่างหนักแน่  ไม่วอกแวก ไม่

กระสับกระส่าย  ก าลังของจิตที่มีสมาธิพุ่งตรงดิ่งสู่รูปทรงที่จะเกิดขึ้นบนงานศิลปะ   นี่คือการน าเสนอ

พลังของลมหายใจและไหลของความว่างเปล่า (Artpluralgallery 2013) 
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ที่มา : Fabienne Verdier เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://fabienneverdier.com/db/painting/saint-christophe-traversant-les-eaux/ 
 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 12  Fabienne Verdier, Saint Christophe traversant les eaux II,2011, Ink, pigments 
and varnish on canvas, 244 × 135 cm. 
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10.1 วิเคราะห์กระบวนการสร้างผลงานศิลปะของฟาเพียง แวร์ดิเยร์โดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ 

  ที่อธิบายว่า จิตวิญญาณบนผลงานที่ได้ออกมาแสดงถึงความเด็ดเดี่ยว อย่างขึงขัง  

และนี่คือพลังความเงียบที่แสดงออกมาเป็นภาษาตามทรรศนะความคิดจุดมุ่งหมายของเธอ  พลัง

ความเงียบที่ว่านั้นคือพลังจากสมาธิที่เธอนั้นก าหนดสติเอาไว้อยู่ จึงแปรมาเป็นพลังอันมหาศาลที่เธอ

สามารถรากพู่กันยักษ์ได้อย่างช้าๆ  ในขณะที่รากเคลื่อนไหวพู่กันอย่างช้าด้วยความสุขุมอันเป็นสมาธิ

ของเธอนั้น เป็นการแสดงออกมาด้วยจิตวิญญาณลึกภายในเพราะสมาธินั้นคือ ธรรมชาติจากจิตใจของ

เธอ ธรรมชาติภายในจิตของฟาเบียงคือความโดดเดี่ยว ความเงียบขรึม ที่ส่งพลังออกมา  จะเห็นได้

จากผลงานศิลปะที่ปรากฏ  รูปทรงรอยพู่กันจากการรากอย่างช้าๆแต่เพียงรอบเดียวจบ ไม่ได้มีการ

รากพู่กันทับครั้งที่2 หรือ รากพู่กันไปในทิศทางอ่ืน รอยการรากจะรากแบบต่อเนื่องเพียงครั้งเดียว  

ประจักษ์ถึงธรรมชาติในจิตของเธอนั้นเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวที่เข้มแข็ง  ไม่มีจิตที่วุ่นวาย มองที่

ผลงานของฟาเบียงแล้วรู้สึกถึง พลังงานอ านาจความเงียบที่เคลื่อนไหวอย่างทรงพลัง  การเคลื่อนไหว

ของรูปทรงที่เห็นในผลงานของฟาเบียงนั้น  เป็นการรากจากประสบการณ์ชีวิตที่ตกตะกอนแล้วของ

เธอ ความนิ่งลึกจนแยกไปถึงอีกขั้นของความรู้สึก เข้าถึงโลกแห่งความเงียบที่มีอยู่ในตัวตนของเธอ  ที่

ฟาเบียงถ่ายทอดงานศิลปะออกมาให้ชมนั้นราวกับเป็นภาพภาษาสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกันระหว่างโลก

สวรรค์ในความเงียบของเธอ  ดึงออกมาเป็นภาพศิลปะให้ได้รับชม ผลงานศิลปะเปรียบเหมือนเรื่อง

เล่าจากประสบการณ์นิยมของแต่ละศิลปิน 
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11. Tony Orrico 
โทนี่  ออริโค (Tony Orrico ค.ศ.1979-ปัจจุบัน) ศิลปินอเมริกัน ผลงานการแสดงศิลปะ

ของออริโคเป็นรูปแบบการแสดงสดประกอบกับการใช้ดินสอวาดภาพในขณะการแสดง แรงบันดาลใจ

ในการสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบของเขานี้ได้มาจากคู่รักของตนที่เป็นนักเต้น(Dancer)  ส่วนทางบิดา

เป็นศิลปินทัศนศิลป์ ความสนใจจากสองทางนี้ ท าให้ออริโคเริ่มต้นจากการเต้นโดยที่เขาคิดว่าจะท า

อย่างไรให้การเต้นนั้นมีความพิเศษไม่เหมือนการเต้นประกอบจังหวะทั่วไป  ความชอบวาดภาพเป็น

ทุนเดิมนั้นจึงได้หยิบดินสอ  มาขีดเขียนผสมกับการเต้นด้วย และในขณะที่เต้นไม่ได้ใช้เสียงเพลง  แต่

ใช้ความรู้สึกที่มาจากจิตข้างในให้จิตถ่ายเทความรู้สึกมาที่แขนกับปลายนิ้วมือและให้สัมพันธ์กับ

ร่างกายเขากล่าวว่านี้เป็นการ Spontaneous painting (Tony 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Tony  Orrico เข้าถึงเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2561,เข้าถึงได้จาก 

http://tonyorrico.com/biography/  

 
 

 

ภาพที่ 13  Tony Orrico, Penwald:6Project, Recoil, 2011, performance graphite 
on paper, 60 x 180 inches,90 min, 
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 11.1 วิเคาระห์กระบวนการสร้างศิลปะชองออริโคโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ 

 ค าว่า จิตรกรรมตอบโต้แบบฉับพลัน คือการแสดงออกทางธรรมชาติจากจิตใจอย่าง

แท้จริง ไม่ใช่เป็นการแสดงที่จัดเตรียมท่าเต้นไว้ล่วงหน้าหรือขีดเขียนที่ก าหนดรูปร่างเอาไว้ก่อน ให้

ความส าคัญกับความรู้สึกของตนเอง  ต้องการให้เส้นที่ถ่ายทอดออกมานั้นเป็นความรู้สึกจริงที่

ขับเคลื่อนแสดงออกมาให้เห็น  เมื่อการแสดงจบลงภาพการขีดด้วยดินสอปรากฏเป็นลักษณะ

นามธรรมกลายเป็นความสมมาตรที่ลงตัว การแสดงลีลาเคลื่อนไหวของออริโคเป็นกระบวนการ

สร้างสรรค์ท่ีชี้ให้เห็นถึงการท างานของจิตใจที่สัมพันธ์กับร่างกายโดยตรง วิธีการที่ใช้ปฏิบัติสร้างสรรค์

นั้น เขาได้นอนราบไปกับกระดาษที่วางบนพ้ืนแนบร่างกายไปกับผลงานตนเอง ปล่อยให้จิตส่ง

สัญญาณไปที่อวัยวะ ไหลไปสู่แขนกับนิ้วมือ คล้ายกับว่าเป็นการปล่อยคลื่นของจิตเพ่ือเป็นก าลัง

ขับเคลื่อนให้นิ้วมือขยับขีดเส้นไปตามกระแสจิตความรู้สึกภายในของตน  อากัปกิริยาที่แสดงออกด้วย

รูปแบบการขีดดินสอในลักษณะซ้ าไปวนมานี้  จากน้ าหนักความเข้มระยะแรกที่เห็นเพียงเส้นเบาบาง

จนเส้นมีน้ าหนักเข้มทึบเห็นรูปทรงที่ชัดเจน บ่งชี้ถึงพลังงานจิตที่ขับเคลื่อนด้วยการแสดงออกเชิง

สร้างสรรค์ศิลปะอย่างงดงาม   

 

12. William Anastasi  
วิลเลียม อนาสตาซี (William Anastasi ค.ศ.1933-ปัจจุบัน) ผลงานศิลปะอนาสตาซีจัด

อยู่ในลักษณะ Automatic Drawing การเขียนอย่างอัตโนมัติ หรือเรียกว่าเป็น Automatist Style 

แต่ไม่ใช่การเขียนอัตโนมัติอย่างพอลล็อคหรือศิลปินท่านอ่ืนความพิเศษนั้นอยู่ตรงที่   เขาได้ใช้วัตถุมา

เป็นเทคนิคร่วมกับการสร้างสรรค์   ให้กลายมาเป็นการเคลื่อนไหนอย่างอัตโนมัติ    การคิดค้นเทคนิค

การเคลื่อนไหวเหมือนเป็นกลยุทธ์ตามแบบความคิดเฉพาะตนของเขานั้น  เพ่ือต้องการลบภาพ

อุดมการณ์ความงามทางศิลปะแบบเดิม  นั่นคือ ความงามอันสมบูรณ์โดยสร้างขึ้นจากการพิจารณาให้

เกิดความสวยงาม   ภาพผลงานดังต่อไปนี้ จะอธิบายถึงการกระบวนการแสดงออกวัตถุการเคลื่อนไหว

อัตโนมัติผลงานของอนาสตาซีดังที่เห็นนี้เป็นภาพที่สร้างขึ้นในขณะที่เขานั้นนั่งอยู่บนรถไฟใต้ดิน แล้ว

ใช้มือท้ังสองข้างจับดินสอ   และปล่อยให้การวิ่งของรถไฟสั่นไหว กวัดแกว่งจนมือท่ีจับดินสออยู่นั้นขูด

ขีดเองด้วยแรงสั่นไปอย่างอัตโนมัติ   ปล่อยให้แรงสั่นไหวกวัดแกว่งของรถไฟที่ก าลังวิ่งอยู่ปรากฏสร้าง

รูปทรงขึ้นมาเองบนกระดาษ (RACHEL 2012  ) 
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ที่มา : Rachel Nackman, เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://notations.aboutdrawing.org/william-anastasi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  William Anastasi, Untitled, Graphite on Paper,1973,19.4 x 28.3 cm 
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 13.1 วิเคราะห์การสร้างสรรค์ศิลปะของวิลเลี่ยม อนาสตาซี โดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ 

  จุดเริ่มต้นของความคิดส าหรับกระบวนการสร้างสรรค์ในลักษณะนี้  เขาได้เริ่มจาก

การเดินวาดภาพ กล่าวคือการเดินด้วยและวาดภาพไปด้วยในเวลาเดียวกัน  สืบเนื่องมากจากโดย

ส่วนตัวแล้วรักในการเดิน   เขาค้นพบถึงในการขณะที่เดินนั้นมักจะเกิดบางสิ่งในความคิดที่มี

ปฏิสัมพันธ์ไปสู่กระบวนการทางจิต ที่มันแตกต่างจากการนอนราบหรือการนั่ง ท าให้ได้รู้จักตัวเอง

มากกว่ากิริยาในลักษณะอ่ืน    เขาได้ปฏิบัติการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการที่เขาคิดค้นขึ้นหลายครั้ง   

เหตุผลของกลยุทธ์กระบวนการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวตามแบบของอนาสตาซีนี้ เพราะต้องการได้

เส้นรูปทรง ด้วยรูปแบบใหม่แสดงให้เห็นถึงอากัปกิริยาเคลื่อนไหวที่ปราศจากการควบคุมอย่างสิ้นเชิง 

ไม่มโนภาพที่คิดไว้ก่อนล่วงหน้า เส้นของรูปทรงที่จะปรากฏออกมาเป็นผลงานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

คาดการณ์และก าหนดทิศทางได้ ปล่อยให้เป็นไปตามพลังงานการเคลื่อนที่เอาเอง   ไม่เพียงแค่เกิด

เส้นในความคิดใหม่เท่านั้นการปฏิบัติงานศิลปะแบบเขานี้ เขาพยายามอย่างขันแข็งเพ่ือแยกแยะการ

ตอบสนองทางระบบประสาทของร่ายกายไม่ให้ตอบสนองกับสภาพสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ดังเช่นเวลาที่

เขาปฏิบิติการสร้างผลงานบนรถไฟใต้ดินนั้น   มักจะใส่หูฟังเพ่ือปิดกั้นเสียงบรรยากาศ  บางก็หลับตา

ปิดตาตนเองหรือการเบี่ยงสายตาไปจ้องมองทางอ่ืน   โดยไม่ให้จิตสัมพันธ์กับผลงานที่ก าลังสร้างอยู่

บนมือเขา  ปล่อยให้มือของเขาขับเคลื่อนไปเองเพ่ือสร้างประสบการณ์การกีดกัดของประสาทสัมผัส  

เขาพยายามกระท ากับผลงานศิลปะเช่นนี้เพ่ือหลีกหนีการก าหนดทิศทางให้เกิดความงาม  ตั้งใจให้

หลุดขาดออกจากการควบคุม   ซึ่งจุดหมายของเขาคือต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้เชิง

ความคิดให้เป็นรูปธรรมเพราะแนวความคิดเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของศิลปะ   

 อีกประการหนึ่งความตั้งใจปฏิบัติงานศิลปะด้วยกระบวนการที่ตนคิดค้นนี้อนาสตาซีต้องการ

เรียนรู้การท าสมาธิ     เนื่องจากเขาให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับการท าสมาธิ   เขาคิดว่าการ

ปฏิบัติท าสมาธิให้คุณค่าเป็นอย่างมากกับชีวิตตน   และการปฏิบัติเช่นนี้เป็นสมาธิชนิดหนึ่งในแบบ

ของตนเอง  ผู้วิจัยสร้างสรรค์มองว่ากระบวนการของอนาสซีนี้ ไม่ได้มาจากจิตใต้ส านึกหรือการ

แสดงออกท่ีมาจากจิตใจโดยตรง แต่การสร้างสรรค์ให้ประโยชน์เชื่อมโยงเข้าสู่จิตใจรูปแบบหนึ่งโดยใช้

การท างานศิลปะเป็นเครื่องมือ เป็นการฝึกจิตใจให้ถึงสงบนิ่งเสริมก าลังพลังงานจิตให้แข็งแรง 

สามารถพ้นจากความวุ่นวายจากโลกภายนอกได้และตามมาด้วยผลผลิตจากสมาธิ คืองานศิลปะ

นามธรรมที่สวยงาม 
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บทที่ 3 
วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ 

 

เนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับการน ามาวิเคราะห์การสร้างสรรค์นี้เป็นเรื่องราวของทฤษฎีจิต

วิเคราะห์อันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างจิตใต้ส านึกกับการสร้างสรรค์ศิลปะ  เหตุที่น าเอาทฤษฎีมี

ความเกี่ยวข้องกับจิต เป็นส่วนใหญ่นั้น เนื่องจากจิตเป็นต้นก าเนิดที่ท าให้เกิดงานศิลปะ  จริงอยู่ที่การ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นไม่มีศิลปินคนไหนที่ไม่สร้างมาจากจิตใจ ขึ้นอยู่ที่ว่ากระบวนการถ่ายทอด

ออกมานั้นจะเป็นไปในรูปแบบศิลปะชนิดใด ซึ่งส าหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้วิจัย

สร้างสรรค์นี้เน้นสภาวะจิตในขณะกระบวนการสร้างเป็นสิ่งส าคัญที่สุดโดยแสดงให้ตรงตามจิตใต้ส านึก

ส่งเป็นพลังงานออกมา  บทนี้จะน าถึงการอธิบายบทพิสูจน์ให้เห็นจากจิตใจของมนุษย์ที่เป็น

นามมธรรมไปสู่การมองเห็นเป็นรูปธรรมที่ถ่ายทอดออกมาด้วยพลังงานทางจิต  ควบคู่ไปกับการหา

ข้อเท็จจริงด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์   อธิบายถึงพ้ืนฐานโครงสร้างของจิตไปถึงกลไกของจิตที่สับเปลี่ยน

รูปเป็นพลังงานสามารถสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นผลงานศิลปะได้อย่างไร     

ในบทนี้จะอธิบายเนื้อหาต่อไปนี้ 

1. อธิบายโครงสร้างกระบวนการสร้างสรรค์โดยภาพรวม 

2. การเคลื่อนไหวหรือของพลังจิต (Psychic Energy) 

3. กลไกการป้องกันจิตใจตนเองจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

4. วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์การผจญภัยแห่งจิต 

5. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์พิสูจน์วัดระดับจิตในกระบวนการสร้างสรรค์ 

6. วิธีการสร้างสรรค์ 

7. กฎแห่งความสมดุลทัศนะจิตวิเคราะห์ของคาร์ล จุง 

8. ความงามจากจิตไร้ส านึก 

9. สรุปผลวิธีการสร้างสรรค ์
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ภาพโครงสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

ภาพที่ 15  การออกแบบโครงสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เห็นสัดส่วนเพื่อความ
เข้าใจโดยภาพรวม ออกแบบโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ 
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1. อธิบายโครงสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 สัดส่วนสีด า 

  ช่องสีด ากับน้ าตาลในสัดส่วน คือ จุดเริ่มต้นแรกในกระบวนการสร้างสรรค์  ความ

ทุกข์เป็นพ้ืนฐานตั้งต้นแรงพลักดันให้เข้าสู่การสร้างสรรค์ศิลปะ แสดงออกด้วยอารมณ์ความวิตกกังวล 

เก็บกด ความคับข้องใจ ที่อยู่ในจิตใต้ส านึก สภาวะความวิตกกังวลนั้นต้องการปลดปล่อยออกมาผ่าน

เป็นศิลปะรูปแบบนามธรรม ความทุกข์เป็นดังขุมพลังงานที่อยู่ภายในจิตใจ เหตุผลที่ต้องเป็นความ

ทุกข์นั้นเพราะความรู้สึกอ่ืนๆไม่มีก าลังมากพอที่จะแสดงพลังขับเคลื่อนออกมาได้เต็มที่เท่ากับความ

ทุกข์  มโนภาพความทุกข์เป็นอ านาจที่ครอบง าชีวิต การน าเอาความทุกข์มาเป็นที่ตั้งนี้ ได้เชื่อมโยง

ตรงกับทัศนะปรัชญาที่น ามาสนับสนุนให้กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะมีเหตุมีผล 

 

 

 

ภาพที่ 16  ช่องความทุกข์ 
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 1.2 สัดส่วนสีส้ม 

  ช่องสีส้มในสัดส่วน คือ ปรัชญาที่น ามาเชื่องโยงถึงกระบวนการสร้างสรรค์ จากความ

ทุกข์ในสัดส่วนช่องสีด า  ซึ่งฐานความทุกข์ในช่องสีด าเป็นความรู้สึกส่วนตัว เข้าสู่อิทธิพลทางความคิด

ที่ได้จากข้อมูลในปรัชญาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ด้วยปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ต ทัศนะที่ให้มนุษย์

มีอิสระเสรีแห่งตนจงเชื่อมั่นในตัวตน การแสดงออกถึงความเป็นจริงในของมนุษย์  ส่งเสริมให้

กระบวนการท างานศิลปะมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่  เพื่อท าให้ค้นพบสิ่งใหม่ท่ีมีความแตกต่างไปจากเดิม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17  ช่องปรัชญา 
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 1.3 สัดส่วนสีม่วง 

  ช่องสีม่วงในสัดส่วน คือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ที่มีองค์ประกอบได้แก่โครงสร้างจิต 

และกลไกจิต มีหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกระบวนการสร้างสรรค์  โครงสร้างจิตมนุษย์นั้นมี

ระดับการท างานที่บ่งชี้ถึงการเกิดพฤติกรรม โดยส่วนมากพฤติกรรมมนุษย์มาจากจิตใต้ส านึก การ

พิสูจน์ อากัปกิริยาการแสดงออกผ่านเป็นรูปร่างรูปทรงในผลงานศิลปะด้วยเนื้อหากลไกจิต กลไกจิต

หรือกลไกการปรับตัวเพ่ือปกป้องจิตใจตนนี้มีในทุกคน ซึ่งแต่ละบุคคลก็มีกลไกจิตที่แตกต่างกันออกไป 

ส าหรับผู้วิจัยสร้างสรรค์ก็เป็นไปในลักษณะการแสดงออกทางศิลปะเพ่ือปกป้องจิตของตนเองเวลามี

สภาวะความตึงเครียดวิตกกังวล ต่อเนื่องไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์จึงมีการแสดงออกด้วยสภาวะอัน

ฉับพลันได้ผลลัพธ์รูปแบบนามธรรมที่เร้าร้อนรุนแรง 

  

 

ภาพที่ 18  ช่องทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
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 1.4  สัดส่วนผลงานศิลปะ 

  ช่องสัดส่วนของผลงานศิลปะ สังเกตได้ว่าจากช่องสัดส่วน สีด า สีส้ม และสีม่วง ทับ

เข้าสู่ช่องตรงกลางคือการสร้างสรรค์งานศิลปะ องค์ประกอบทั้ง3 ส่วนน าให้เกิดการสร้างสรรค์  ศิลปะ

ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงเพราะอารมณ์ที่ไร้สาเหตุ  แต่มีส่วนประกอบจาก2 ทาง คือทางแรกจากปรัชญาที่

ให้ทัศนะคุณค่าและความหมาย ประกอบกับทางที่สองกลไกจิตแสดงพฤติกรรมเป็นการสร้างสรรค์  

จึงเกิดเป็นจิตรกรรมนามธรรมการผจญภัยแห่งจิตขึ้น เป็นที่ประจักษ์ภาวะความจริงธรรมชาติของ

ตัวตน รูปทรงนามธรรมที่ปรากฏในผลงานเป็นจริงตามสภาพของจิตใจ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19  ช่องผลงานศิลปะ 
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1.5 สัดส่วนสีฟ้า 

  ช่องสีฟ้าในสัดส่วน คือ สภาวะความสมดุล เมื่อได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงเข้าสู่

สภาวะความสุขดุลภาพ  เหมือนกับหลักการตีความฝันของฟรอยด์และจุง กล่าวคือความฝันเป็น

ผลผลิตที่เกิดจากจิตใต้ส านึก แรงเก็บกดมักจะถูกชดเชยออกมาให้รูปแบบฝัน กระบวนการสร้างสรรค์

งานศิลปะของผู้วิจัยสร้างสรรค์ก็เช่นกัน ศิลปะคือผลผลิตจากมโนภาพความทุกข์ที่เหมือนฝันร้ายทับ

ถมเก็บสะสมในจิตใจ ระบายออกมาให้รูปแบบศิลปะนามธรรม สอดคล้องกับองค์ประกอบของ

ปรัชญาและจิตวิเคราะห์สามารถสร้างความสมดุลให้กับจิตใจ เข้าใจปมปัญหาของตนเอง เติมเต็ม

สภาวะสุขที่หายไปให้สมบูรณ์  

 

 

ภาพที่ 20  ช่องดุลยภาพความสุข 
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2.  การเคลื่อนไหวของพลังจิต (Psychic Energy) 
  ในแต่ละระบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อีกหนึ่งที่ส าคัญจะ

กล่าวถึง คือ พลังงานของจิตมนุษย์ระบบอวัยวะต่างๆ  ของคนเรานี้เป็นระบบพลังงานที่ซับซ้อนระบบ

หนึ่ง  พลังงานที่ได้จากอาหารที่คนบริโภคเข้าไปแล้วไปเปลี่ยนเป็นการหมุนเวียนของโลหิตการหายใจ  

การย่อย  การท างานของระบบประสาท  กิจกรรมของกล้ามเนื้อ  การรับรู้  การจ าและการคิด ไม่มี

เหตุผลใดเลยที่จะเชื่อว่า  พลังงานซึ่งขับเคลื่อนอยู่ในเรือนร่างมนุษย์จะแตกต่างจากพลังงานซึ่ง

ขับเคลื่อนสากลจักวาลพลังงานนั้นมีรูปแบบมากมาย พลังงานกล  พลังงานความร้อนไฟฟ้าและเคมี  

พลังงานเหล่านี้ เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้  รูปแบบของพลังงานซึ่งปฏิบัติการอยู่

ในสามระบบของบุคลิกภาพนี้เรียกว่า  พลังงานจิตเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับ  เพ้อฝัน  หรือเรื่องเกินจริง

มหัศจรรย์แต่อย่างใด  มันเป็นพลังงานจิต  ที่ท างานได้หรือเอามาใช้งานได้เช่นเดียวกันกับพลังงาน

อ่ืนๆ ทั่วไป   พลังงานจิตท างานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางจิตวิทยา  เช่นคิด  รับรู้  และจดจ า  

เหมือนกับพลังงานจักรกลที่ท างานในเครื่องยนต์ต่างๆ   ใครก็ตาม พูดได้เลยว่า  พลังงานร่างกาย

เปลี่ยนเป็นพลังงานจิตได้  เช่นเดียวกับพลังงานจิตเปลี่ยนเป็นพลังงานกายได้การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ที่

สับกันได้ เมื่อเราคิด (พลังจิต)  แล้วเราก็ตอบโต้ออกไป (พลังงานกล้ามเนื้อ)หรือเมื่อเราถูกกระตุ้นด้วย

คลื่นเสียง (พลังงานกล) และเราได้ยิน(พลังงานจิต)  แต่การสับเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้ได้อย่างไรยังไม่มี

ใครรู้แน่ชัด(ฮอลล์ 2523)  

 ดังที่กล่าวมาตั้งแต่เนื้อหาระบบทั้งสามขั้นของโครงสร้างจิตโดยฟรอยด์นี้ รวมไปถึงพลังงาน

จิต ได้ชี้ให้เห็นการเกี่ยวข้องที่มาจากแรงขับเคลื่อนด้วยจิตที่ส่งมาเป็นกระบวนการสร้างท างานศิลปะ

ของผู้วิจัยส้างสรรค์  ระบบการเคลื่อนไหวของพลังจิตที่ว่าปรากฏการณ์ทางจิตวิทยา  พลังงานจิต

เปลี่ยนเป็นพลังงานกายได้ เราก็ตอบโต้ออกไป นี่คือการยืนยันว่าการประกอบสร้างผลงานศิลปะที่

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ท าอยู่เป็นไปโดยพลังงานของจิตที่มีปฏิกิริยากับเรื่องราวความคิดที่เป็นทุกข์เรียก

ง่ายๆว่าผลักพลังความทุกข์ออกมาจากจิตใจนั่นเองโดยการอาศัยอวัยวะกล้ามเนื้อสรีระถ่ายทอด

ระบายความทุกข์ให้มีรูปร่าง-รูปทรง ออกมาด้วยการสร้างสรรค์เป็นผลงานขึ้น   แทนพฤติกรรมที่จะ

ไปขว้างปา ท าลายสิ่งของ แต่ถูกควบคุมด้วยระบบโครงสร้างจิตทั้ง 3 ระบบที่กล่าวไปข้างต้น  

แสวงหาความสุขปล่อยความทุกข์อย่างมีอุดมคติและคุณค่า เป็นไปตามเงื่อนไขของจิตระดับส านึกที่  

ฟรอยด์ได้ค้นพบขบวนการของจิตวิเคราะห์นี้                
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2.1 สภาวะท่ีไม่สมดุลของจิต  

 อาการที่เกิดสภาวะไม่สมดุลของจิตใจส าหรับผู้วิจัยสร้างสรรค์คือ ความตึงเครียดทางอารมณ์ 

ซึ่งเป็นธรรมดาเหมือนบุคคลทั่วไป เมื่อชีวิตมีอุปสรรคต้องเผชิญอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้ปรารถนาจึงมี

สถานะการณ์ที่ตึงเครียดขึ้น  จึงมีความพยายามที่จะกระท าด้วยวิธีต่างๆเพ่ือให้พ้นปัญหาอุปสรรคนั้น 

หรือความพยายามที่จะปรับตัวให้อยู่รอดกับปัญหา  สถานการณ์ของความรู้สึกที่ท าให้เกิดความเครียด 

ได้แก่ 

  2.1.1 ความคับข้องใจ หมายถึง สภาวะอารมณ์ที่ไม่พอใจ  เมื่อไม่มีอุปสรรคที่

ขัดขวางท าให้ไม่สามารถสนองความต้องการของตน  สาเหตุหลักส าคัญที่ท าให้เกิดสภาวะขับค้องใจ 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นทางสัมคม ขัดขวางพฤติกรรม  กับอุปสรรคความบกพร่องขาดประสิทธิภาพจาก

ร่างกายตัวเอง โครงสร้างของความคับข้องใจนั้นมีองค์ประกอบที่เป็นลักษรณะอาการอยู่ 4 ประเภท 

ได้แก่ อาการตึงเครียด  อาการก้าวร้าว อาการเพ้อฝัน และอาการถอยหลังท าพฤติกรรมสมัยยังเด็ก

เพ่ือรู้สึกปลอดภัยเป็นสุขท่ีได้รับตอนนั้น 

  2.1.2 ความขัดแย้ง  หมายถึง  สถานะการณ์ที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง การ

ตัดสินใจ ซึ่งมนุษย์มีเป้าหมายความต้องการจากแรงจูงใจอยู่มากมาย เมื่อเลือกสิ่งใดแล้วก็ขาดสิ่งหนึ่ง

ไปจึงเกิดการขัดแย้ง กับประเภทสถานะการณ์ที่ไม่ต้องการเลือกสิ่งใดเพราะไม่มีความปรารถนา

เป้าหมายทั้งสองแบบ และประเภทต้องเลือกสิ่งที่ปารถนากับไม่ปรารถนาพร้อมกัน 

  2.1.3 ความกดดัน หมายถึง สภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล ระดับความ

คาดหวังที่ตั้งไว้สูงเกินความสามารถหรือยากการบรรลุจุดหมาย เมื่อบุคคลต้องการรักษามาตราฐาน

ขั้นสูงของตนเอาไว้ ความกดดันก็เพ่ิมความรุนแรง เนื่องจากต้องฟันฝ่าอุปสรรค มุ่งม่ัน ทะเยอทะยาน 

การแข่งขัน มีกฏเกณฑ์สูง  การตั้งความคาดหวังที่ไม่ตรงความเป็นจริง จึงเป็นความกดดันที่ไม่อาจ

ได้รับสิ่งที่คาดหวังไว้(สริวัฒน์. 2549)  

 สภาวะทั้งสามประการที่กล่าวมาตามหลักจิตวิทยานี้ เป็นเหตุปัจจัยทางอารมณ์ที่ท าให้เกิด

ความตึงเครียดไม่สมดุลในจิตใจความคับข้องใจที่เกิดจากความบกพร่องทางกายภาพด้วยโรคภัยน าพา

อุปสรรคเข้ามาในชีวิต เกิดสถานะการณ์ขัดแย้งต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลา เพราะร่างกายที่

บกพร่องบีบบังคับให้ขาดอิสระภาพ  ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่  ทั้งๆที่สิ่งที่ต้องการกระท านั้น

ไม่ได้เกินความสามารถ แต่ท าได้แค่พอตามอัตภาพ  มันเป็นแรงกดดันภายในใจที่ความคาดหวังไม่

บรรลุตามจุดหมายที่คาดการณ์ไว้  



  72 

2.2 กลไกทางจิต 

  ส่วนหนึ่งในทฤษฎีทางจิตวิทยามีประเด็นหนึ่งที่ เรียกว่า  กลไกจิต Defense 

Mechanism  คือ กลวิธีทางพฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์   ในการด ารงชีวิตนั้นเราต้องอาศัย

ปัจจัยหลายอย่างเพ่ือความความอยู่รอดและตอบสนองความต้องการของตนเอง   สิ่งที่มนุษย์ต้องการ

เพ่ือการด ารงชีวิตนั้นมีอยู่สองทางคือร่างกายกับทางจิตใจ  ในทางกายภาพ เราต้องการเสื้อผ้า  

เครื่องนุ่งห่ม  รถยนต์   โทรศัพท์   เครื่องใช้ต่างๆ  ที่จะคอยเอ้ืออ านวยให้ความสะดวกสบาย  

ทางด้านจิตใจมนุษย์เรานั้นปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องการความรัก   ความเกื้อกูล    ความสุนทรีย์บันเทิง

เริงรมย์  กล่าวโดยภาพรวมคือต้องการความสุข   แต่ทั้งหมดนี้คือความต้องการโดยที่บางอย่างเป็น

ส่วนเกินไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อชีวิต  หากแต่เจตจ านงความต้องการของใจเรียกร้องให้เกิดความอยาก

ได้  นี้คือปัญหาท าให้จิตใจมีอาการไม่พึงพอใจ   ความต้องการของมนุษย์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้   ทางหนี่ง

ที่กว้างขึ้นมาจากความอยากของโลกส่วนตัว  นั่นคือโลกกว้างในสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความ

จ าเป็นต้องอยู่อาศัยพึงพากันและกัน  เมื่อเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมผู้คนมากมายมีรากฐานจริย

ศาสตร์ต่างระดับกัน  เราต้องยอมรับกับความต่างจิตต่างใจของกันละกัน  จิตภายในเราไม่สามารถรู้ได้

ถึงความคิดเจตนาแท้จริงของบุคคล  บางคนต้องการอ านาจ   การยกย่องเชิดชู   ต้องการชื่อเสียง  

เมื่อมนุษย์ในสังคมมีมากต่างวาระจิตกันก็ย่อมมีการแย่งชิง  ต่อสู้ ดิ้นรนท าให้เกิดสถานะการณ์ที่

เลวร้าย  เป็นผลเสียที่กระทบมายังจิตใจ  อาการความวิตก  ความขัดแย้งในใจ เหล่านี้เป็นที่มาให้เกิด

พฤติกรรมการปรับตัวเพ่ือให้จิตใจคงอยู่ในสภาวะสมดุล (มุกดา ศรียงค์ 2540) 

กลไกจิตเป็นธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ที่ป้องกันจิตใจตนเองเพ่ือขจัดความวิตกกังวล    

ความไม่สบายใจ  เพ่ือลดความกดดัน  ความทุกข์  ความคับข้องใจ  ลดสภาวะความตึงเครียดของ

อารมณ์  เพ่ือสามารถด ารงตนให้อยู่ได้โดยปกติ  แต่ละบุคคลต่างมีพฤติกรรมเพ่ือลดความกดดันทาง

อารมณ์ต่างกันออกไปตามสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล  ซึ่งเป็นการกระท าอย่างอัตโนมัติ ฟรอยด์ได้

เข้าใจและเชื่อว่ากลไกจิตที่ว่านี้เป็นการท างานในส่วนของจิตไร้ส านึก  เพราะเป็นส่วนที่มีบทบาทใน

การแสดงออกของมนุษย์ จิตส่วนไร้ส านึกนี้จะกระตุ้นให้มนุษย์แสดงออกให้เป็นไปตามหลักความพึง

พอใจและแรงปรารถนาของตน กระบวนการทางกายที่แสดงออกมา มีความแตกต่างกันออกไป

หลากหลายรูปแบบ  โดยมากมีลักษณะการแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมดังต่อไปนี้    
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  2.2.1 การเก็บกด  คืออาการเก็บกดประสบการณ์และความนึกคิดที่ก่อให้เกิดความ

ขับข้องใจให้อยู่ในระดับจิตไร้ส านึกไม่ให้ขึ้นมาอยู่ในระดับจิตส านึก เป็นกลไกทางจิตแบบเดียวที่

ป้องกันบุคคลไม่ให้รู้ถึงแรงกระตุ้นที่มีอยู่อย่างสิ้นเชิง  การเก็บกดเป็นกระบวนการของจิตไร้ส านึก 

มนุษย์ไม่ทราบได้ว่าเก็บกดอะไรไว้  หากการเก็บกดนั้นถูกสะสมไว้ยาวนานปริมาณมาก  จะเกิดอาการ

ลืมแรงผลักดันที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ได้ยอมรับไปอย่างสนิท การเก็บกดนั้นเป็นการเก็บเฉพาะ

พฤติกรรมที่ต้องการแสดงออก  จึงท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมแบบอ่ืนเพ่ือสนองความต้องการ 

  2.2.2 การหาสิ่งมาแทนที่  คือวิธีหาสถานะการณ์ที่ไม่ท าให้ล าบากใจ เช่น โดน

เจ้านายต าหนิแล้วกลับมาท าร้ายสัตว์ไม่มีทางสู้   เป็นการระบายอารมณ์ก้าวร้าวออกมาเพ่ือหาแพะรับ

บาปแทน  นี้คือวิธีการหาสิ่งหนึ่งมาแทนที่ช่วยลดสภาวะความตึงเครียดที่รุนแรงและไม่เสี่ยงต่อการ

โดนตอบโต้  ดูเหมือนว่าหาสิ่งมาแทนที่ไม่อาจเป็นผลดีอาจลดความตึงเครียดได้แต่ก็อาจท าให้เกิด

ความเจ็บปวดหรือส่งผลร้ายตามมา ซึ่งวิธีการนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าจะสามารถดึงจิตส านึกมาควบคุม

ได้มากน้อยแค่ไหน 

  2.2.3 การชดเชย เป็นวิธีการที่พยายามลบล้างความล้มเหลวจากจุดอ่อนและ

ข้อบกพร่อง  ด้วยการหันไปท าสิ่งอ่ืนหรือกิจกรรมเพ่ือชดเชย เช่นคนบกพร่องทางสายตากลับ

กลายเป็นนักร้องเสียงไพเราะ กับการชดเชยบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่น การสร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์   

  2.2.4 การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง คือการหาเหตุผลที่ดีมาเข้าข้างตน หา

พฤติกรรมที่สังคมยอมรับเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง หากกการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองมาก

เกินไปก็อาจท าให้เป็นผลเสีย คือการไม่ยอมรับความผิดพลาดของตน  

  2.2.5 การทดเทิด  เป็นกระบวนการที่มาจากแรงจูงใจแสดงพฤติกรรมให้สังคม

ยอมรับ หรือเป็นการชดเชยอีกแบบหนึ่งเพ่ือลดความคับข้องใจ  เช่นการไม่สมปรารถนาทางเพศก็จะ

บรรยายความรักมาในบทกวี ประพันธ์ดนตรี หรือวาดภาพ  เป็นการทดเทิดให้กับความรักท่ีไม่สมหวัง 

หรือแม้แต่บุคคลที่มีแรงกระตุนต้องการเห็นผู้อ่ืนเจ็บปวดก็หันมาเป็นนักมวย นักกีฬาต่อสู้ เมื่อสร้างสิ่ง

อันเป็นประโยชน์ได้รับการตอบสนอง การได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นการลดความตึงเครียดได้ทาง

หนึ่ง (จันทน์เอม. 2517)  
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3. กลไกการปรับตัวการป้องกันจิตใจตนเองจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
กลไกการปรับตัวปกป้องจิตใจตนเองดังที่อธิบายนี้เป็นหนึ่งบททฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 

หมายถึง กลไกการป้องกันจิตใจของตนเอง เมื่อต้องกับเรื่องราว  สถานการณ์ ต่างๆ ที่ส่งผล

กระทบกระเทือนทางจิตใจ   เป็นเหมือนการหาทางออกให้กับจิต หรือการแก้ไขสภาวะทางใจ ขณะที่

ต้องเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายที่ท าให้จิตเจ็บปวด กลไกทางจิตนี้จะท าหน้าที่ต่อต้านสภาวะย่ าแย่ทางใจ

นี้เอาไว้  ดังนั้นในประเภทที่เชื่องโยงสู่การกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ การผจญภัยแห่งจิต นั่นคือ  

ประเภทการชดเชย กับการหาสิ่งมาแทนที่ คือเปลี่ยนวิธีการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกจาก

การระบายออกจากการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ไปสู่การกระท าที่ดีเป็นประโยชน์    ยกตัวอย่างโดยทั่วไป

ในมนุษย์เม่ือพอเจอเหตุการณ์ที่ไม่พอใจยินดี มีผลทางใจท าให้มีปฏิกิริยาต่อต้านได้หลายแบบ  ขึ้นอยู่

กับพฤติกรรมหรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล  เช่น อาการเก็บกด ท าร้ายตนเอง  หนีปัญหา หรือ

กลบเกลือนความเจ็บปวดไปด้วยวิธีอ่ืนต่างๆนาๆ  ผู้วิจัยสร้างสรรค์เชื่อว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด มี

ประโยขน์ให้กับมนุษย์คือการชดเชย ในกรณีของผู้วิจัยสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ได้รับจากกลไกป้องกัน

จิตใจด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีดังนี้  (จิตวิทยาทั่วไป = General psychology / วิไลวรรณ 

ศรีสงคราม ... [และคนอ่ืน ๆ]  2549) 

1. เป็นการได้ระบายออก ปลดปล่อยอารมณ์ท่ีสะเทือนอยู่ออกมาให้ไปทางสร้างสรรค์ 

2. เป็นการได้แก้ไขท้ังจิตใจและแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลายเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์ 

3. เป็นการได้ยกระดับจิตใจที่ย่ าแย่ตกต่ าให้สูงขึ้นเห็นคุณค่ากับชีวิต 

4. ได้เข้าใจตนเองเห็นความเป็นจริงของอารมณ์ด้วยสัญญะที่ถ่ายทอดออกมา 

5. ความเจ็บปวดได้ลดระดับลง  อารมณ์ความสุนทรีย์เข้ามาแทนที่    

6. ได้สมาธิและสติพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตในจุดต่างๆต่อไป 

7. สามารถสร้างก าลังใจให้กับตนขึ้นมาใหม่ได้ 

พฤติกรรมกลไกป้องกันจิตตามองค์ประกอบนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญอันบอกถึงสาระของการ

สร้างสรรค์ผลงานตามแบบผู้วิจัยสร้างสรรค์เองเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตเหมือนวัคซีนทางจิต

ป้องภัยของผู้วิจัยสร้างสรรค์   การน ากลไกนี้มากล่าวให้เข้าใจโดยรวมว่ากลไกป้องกันจิตมีหน้าที่

อย่างไรและเชื่องโยงให้เข้าใจถึงสาระที่ได้จากาการสร้างผลงานศิลปะ    น าเอาหลักทางจิตวิทยากับ

ศิลปะมาประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการด ารงตนเป็นการสร้างกลไกป้องกันจิตตามวิถีของตนเพ่ือเก็บ

รักษาความสมดุลย์ของอารมณ์ท่ีดีเอาไว้ 
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4. วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์การผจญภัยแห่งจิต 
  ในการสร้างสรรค์มีระบบการท างานที่เริ่มจากจิตใจที่มีความทุกข์จากปัจจัย

ผลกระทบมาจาก2ทาง คือ ทางกายความบกพร่องด้วยโรคเรื้อรัง กับ ทางจิตใจความคับข้องใจได้รับที่   

ผลกระทบมาจากความเจ็บป่วยในร่างกายได้กระท าให้เกิดความวิตกกังวลมีอามรณ์ความรู้สึกที่หดหู่    

เพ่ือความเข้าใจได้ง่ายผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้สร้างรูปแบบโครงสร้างดังภาพนี้แสดงให้เห็นโครงการจาก

ระบบในจิตใจเชื่องโยงกับทฤษฎีกลไกลจิตผสมผสานกับอารมณ์ความรู้สึกจนออกมาเป็นผลงาน

สร้างสรรค์การเชื่อมโยงระหว่างแหล่งขุมพลังจิตใต้ส านึกแสดงให้เกิดอารมณ์ความหดหู่ ความคับข้อง

ใจ มีอาการวิตกกังวลในชีวิต ต้องการปลดปล่อยระบายความรู้สึกเหล่านี้ออกมา ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้

พิจารณาลักษณะของการปลดปล่อยอารมรณ์นี้ ตรงกับกลไกจิตนั้นคือเป็นการชดเชยและคาบเกี่ยวกับ

การทดเทิด เพราะมีอาการพฤติกรรมที่คล้ายกัน กล่าวคือ ความบกพร่องทางร่ายกายด้วยโรคทางเดิน

หายใจเป็นจุดอ่อนที่สร้างความทุกข์ให้กับชีวิต ไม่สามารถด ารงชีพตามปกติเหมือนเดิมมีความยุ่งยาก

เป็นอุปสรรคต่อหน้าที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องกระท าให้ส าเร็จเป้าหมาย  เกิดความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา

เป็นปัญหาที่สร้างความกดดันรุนแรงในใจ  ร่างกายที่อ่อนแอท าให้ชีวิตขาดอิสระเสรี  เป้าหมายทุก

อย่างในชีวิตบางอย่างต้องล้มเลิกหรือล่าช้าออกไป  ภาพลักษณ์ที่ดูขาดศักยภาพทั้งๆที่เป้าหมาย

คาดการณ์ไว้ไม่ได้ยากเกินความสามารถ  ความทุกข์ทางร่างกายครอบง าจิตใจจากที่ไม่เคยท้อถอยต่อ

สิ่งใดกลับต้องอยู่อย่างระมัดระวังเพ่ือรักษาสุขภาพ สถานะการณ์บีบบังคับต้องเลือกร่างกายให้อยู่รอด 

สภาวะความวิตกกังวลหล่อหลอมเต็มในความรู้สึก เป็นความทุกข์ที่ยากจะบรรยาย 
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ดังภาพระบบโครงสร้างการสร้างสรรค์จะเห็นวงกลมใหญ่สองวงสีเทากับสีแดง อธิบายดังนี้ 

วงกลมสีแดง คือ  อารมณ์ที่อยู่ในจิตใต้ส านึก ความวิตกกังวล  ความคับข้องใจ ความเก็บกด

ที่ถูกเก็บอยู่ลึกข้างในเต็มพ้ืนที่  ความรู้สึกอารมณ์เหล่านี้ต้องการปลดปล่อยระบายออกมา 

ไม่สามารถอดกลั้นเอาไว้ ทั้งสามความรู้สึกนี้เป็นอารมณ์ของความทุกข์ในชีวิต 

วงกลมสีเทา คือ กลไกป้องกันตนหรือกลไกจิตที่บอกถึงพฤติกรรมในแสดงออกของแต่ละ

บุคคล เมื่อมนุษย์มีความทุกข์ตึงเครียดทางอารมณ์ก็จะมีอาการแสดงพฤติกรรมออกมา  ของ

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ออกมาให้ประเภทการชดเชยกับการทดเทิด   

พื้นที่ตรงกลางระหว่างวงกลมสีเทากับสีแดง เมื่อวงกลมสีแดงกับสีเทามาซ้อนกันผสมผสาน 

เชื่อมโยงระหว่างอารมณ์ทุกข์ตึงเครียดต้องการระบายออก กลไกชนิดชดเชยกับการทดเทิดก็

ท างานขึ้นปรากฏเป็นพฤติกรรมในแบบส่วนตัวคือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในลักษณะ

นามธรรมขึ้น 

ภาพที่ 21  ภาพระบบโครงสร้างการสร้างสรรค์ ออกแบบโดยผู้วิจัยสร้างสรรค ์
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 รูปภาพนี้คือระบบโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ออกแบบขึ้นเพ่ือให้เห็นแบบแผนภาพรวมของ

การสร้างสรรค์ที่ให้ความเข้าใจโดยง่าย ชี้ชัดถึงกลไกการท างานของจิตใจที่เชื่องโยงกันอยู่อย่างเป็น

ระบบ  

4.1 เส้นกับความวิตกกังวล  

  เส้น ในผลงานเป็นรูปร่างหลักท่ีเห็นเด่นชัดเจนปรากฏอยู่เกือบเต็มพ้ืนที่ของผลงาน 

ลัษณะของเส้นจะมีลักษณะขีดไปอย่างซ้ าๆทับกันไปมา จนเพิ่มน้ าหนักเข้มขึ้นเกิดเป็นรูปทรงคล้าย

รูปร่างมนุษย์ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 22  เส้นเป็นสัญลักษณ์หลักในกระบวนการสร้างสรรค์ 
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4.1.1 ความวิตกกังวลในทางจิตวิทยา คือ ภาวะที่มีความรู้สึกไม่สบายใจ  อาการวิตกกังวล

มีความรุนแรงเฉียบพลัน เกิดขึ้นไปอยู่เสมอในหนึ่งวันอาจมีอาการหลายครั้ง กลัวว่าจะมีอันตราย

เกิดขึ้น และจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  มีพฤติกรรมย้ าคิดย้ าท า ซึ่งเป็นผลของกลไกป้องกันจิตเพ่ือหลีก

หนีความรู้สึกวิตกกังวล  ความวิตกกังวลนี้มีความใกล้เคียงกับความกลัว ต่างกันตรงที่ความกลัวนั้นจะ

รู้สึกตัวแน่ชัดว่าก าลังกลัวอะไร แต่ความวิตกกังวลจะไม่รู้แน่ชัด  สร้างความล าบากยุ่งยากมาก

แสดงออกท้ังร่างกายและจิตใจ ฟรอยด์ เชื่อว่าความวิตกกังวลเกิดจากความกลัวว่าแรงกระตุ้นทางเพศ

และความก้าวร้าวที่เก็บกดไว้แสดงออกมา  เป็นความกลัวในระดับจิตส านึก  ท าให้บุคคลไม่ทราบว่า

ตนกลัวอะไร น าไปสู่ความวิตกกังวล (ตั้งเจริญ. 2533)  

 

4.1.2 ความวิตกกังวลของผู้ วิจัยสร้างสรรค์  เป็นสภาวะที่รู้สึกไม่สบายใจ  วิตกกังวลถึง

ความเจ็บป่วยเรื้อรังในร่างกาย และวิตกกังวลถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่  ความรู้สึกกังวลจะเกิดขึ้นเป็น

ระยะบางครั้งก็คิดขึ้นมาอย่างอัตโนมัติเมื่อถูกกระตุ้นจากอาการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ อารมณ์

ของจิตใต้ส านึกความกลัววิตกกังวลก็ยิ่งเพ่ิมความไม่สบายใจรุนแรงความวิตกกังวลเป็นปัญหาที่สร้าง

ความทุกข์อย่างมากจึงน ามาสู่การแสดงออกด้วยการสร้างสรรค ์

4.1.3 รูปร่างเส้น  จาก(ภาพที่67) ในผลงานคืออาการความวิตกกังวล ที่กระสับกระส่าย 

สั่นคลอนอยู่ภายใน  เมื่อรู้สึกวิตกกังวลขึ้นมีมโนภาพความทุกข์ก็จะถ่ายทอดออกมาด้วยอากัปกิริยา

ขีดเส้นซ้ าๆ ทับกันไปมาเหมือนกับย้ าคิดย้ าท ากับภาพความทุกข์ที่ก าลังวิกตกอยู่ จิ ตส านึกความ

รู้สึกตัวก็หลุดออกไปจดจ่อกับภาพความทุกข์ที่ก าลังค่อยๆเคลื่อนที่ออกมา มือที่ขีดสร้างรูปร่างนั้น

ปล่อยอย่างอิสระไปกับอ านาจของจิตใต้ส านึก ไม่มีการควบคุมด้วยจิตส านึกตระหนักถึงความพอดีที่

จะท าให้ผลงานออกมาสวยงาม  

ลักษณะเส้น มีความกระสับกระส่าย  กระจัดการจายอยู่เกือบเต็มพ้ืนที่การขีดเส้นไปเรื่อยๆ

เป็นน้ าหนักระยะแรกที่ท าการสร้างสรรค์ กระท าไปตามจิตที่เริ่มมีความวิตกกังวล เส้นในน้ าหนักแรก

จะมีความเบาบางแล้วค่อยๆเพ่ิมน้ าหนักกดลึกเมื่อภาพความทุกข์นั้นชัดเจนขึ้นมา กระแสความรู้สึก

กังวลภายในที่การเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรก็ขีดเส้นไปตามกระแสความหวั่นไหวตามนั้นคล้ายกับกราฟ

การเต้นของจังหวะหัวใจ เส้นที่ได้นี้สังเกตว่าไม่มีเส้นที่โค้งมน อ่อนหวานละเมียดละไม เส้นทั้งหมดมี

ความคมชัดเส้นตรงไปมาสลับขึ้นลง มีขีดด้วยเส้นสั้นๆ เป็นก็ยังคงเป็นเส้นตรงปลายแหลมคม  
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5. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์พิสูจน์วัดระดับจิตในกระบวนการสร้างสรรค์ 
                     ทฤษฎีโครงสร้างจิตของฟรอยด์ได้อธิบายถึงการท างานของจิตมนุษย์มีโครงสร้างโดย

หลักอยู่3ระดับ โครงสร้างของจิตมนุษย์ประกอบด้วยจิตอยู่ 3 ส่วน นั้นคือ อิด (Id)แปลว่าสิ่งนั้น         

อีโก้(Ego)แปลว่าฉัน  และซุปเปอร์อีโก้(Super ego)แปลว่าเหนือฉัน  และได้คิดค้นเปรียบเทียบจิต

มนุษย์เหมือนภูเขาน้ าแข็ง ซึ่งเกือบ90% ของจิตมนุษย์เป็นการท างานของจิตใต้ส านึกที่แสดง

พฤติกรรมต่างๆ ผู้สร้างสรรค์จึงคิดค้นภาพภูเขาน้ าแข็งในแบบของตน 

 

ภาพภูเขาน้ าแข็งที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างข้ึนใหม่ประยุกต์จากภาพโครงสร้างจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 

 

 
ภาพที่ 23  กราฟฟิคจ าลองภูเขาน้ าแข็งออกแบบโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ 
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ตัวอย่างรูปภาพภูเขาน้ าแข็งในแบบของผู้วิจัยสร้างสรรค์นี้  ได้เปรียบเทียบจากภาพภูเขา

น้ าแข็งในรูปแบบของฟรอยด์ ตามหลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นั้นได้คิดค้นภาพภูเขาน้ าแข็งขึ้น

เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นภาพโครงสร้างการท างานของจิตมนุษย์ว่าแต่ละระดับขั้นของจิตมีขบวนการ

ท างานอย่างไร  ผู้วิจัยสร้างสรรค์จึงได้ส ารวจสภาวะจิตของตนเองหลังจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

สิ้นสุดลง ได้ท าการทบทวนสังเกตลักษณะของเส้นที่ปรากฏ  อันเป็นผลลัพท์มาจากการถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดแสดงออก  ซึ่งพบว่าสภาวะอารมณ์ของจิตความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดออกมา

นั้นสามารถแยกได้เป็นสามลักษณะที่มีความต่างอย่างเด่นชัด และในสามลักษณะนี้ สามารถน ามาบ่งชี้

แยกแยะได้ถึงคุณลักษณะแต่ละเส้นในผลงานศิลปะว่าอยู่ในระดับใดตามโครงสร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์   

โดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้สร้างภาพภูเขาน้ าแข็งข้ึนมาใหม่ปรับให้เหมาะสมกับตน ในแต่ละชั้นของภูเขามี

ลักษณะของเส้นแทรกอยู่และแต่ละขั้นนั้น  เส้นจะมีความแตกต่างกัน ภาพภูเขาน้ าแข็งดังกล่าวใช้

ประกอบการอธิบายเพื่อให้ขยายภาพความเข้าใจได้มากข้ึน 

 

1.1 อธิบายรูปทรงของเส้นที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ด้วยโครงสร้างจิตทั้ง 3 ระดับ 

1.1.1 ล าดับชั้น Id   

   อาการที่แสดงออกคือ ความครุ่นคิดวิตกกังวล กระสับกระส่าย  มโนภาพความรู้สึก

ทุกข์ในจินตนาการเป็นลักษณะกระจัดกระจายเปรียบได้ว่าแค่การเริ่มคิดหวั่นวิตกมีความผ่อนเบาสลับ

กับการกด เคลื่อนไหวไปตามแรงขับของจิตใต้ส านึกกระตุ้นอารมณ์กังวลออกมาลักษณะการขีดเส้นที่

ซ้ าไปมาเป็นเหมือนการย้ าคิดย้ าท ากับความคิด และการขีดเส้นนี้ไม่ตายตัวว่าจะต้องเริ่มสร้างสรรค์

ด้วยการขีดให้ได้น้ าหนักอ่อนขึ้นมาก่อนใน บางครั้งก็ขีดเส้นก็มีขึ้นมาด้วยอากัปกิริยากดกระชาก

ดินสออย่างรุนแรงตามอารมณ์ ปลดปล่อยระบายอาการความวิตกออกมา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

บุคลิกภาพทางจิตวิเคราะห์ จิตในขั้นอิดเป็นพลังงานสะท้อนความต้องการของสัญชาตญาณท่ีพลักดัน

ให้เกิดพฤติกรรม หรือเป็นการระบายความรู้สึกทุกข์ออกตามสัญชาตญาณแรงปรารถนา เพ่ือให้เกิ ด

ความสุขความพึงพอใจ   
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1.1.2 ล าดับชั้น Ego    

  อาการที่แสดงออก คือ ความเพ่ิมขึ้นของอารมณ์ที่รุนแรงต่อเนื่องจากการขีดเส้นใน

ล าดับแรกพลังงานของอิดแฝงเข้าไปอยู่ด้วยเช่นกันในขณะที่ขีดเส้นไปเรื่อยๆท าให้มโนภาพความรู้สึก

ทุกข์ชัดขึ้นความทรมานตึงเครียดที่ได้รับจากความเจ็บป่วยเมื่อภาพความทุกข์ชัดขึ้นในใจเส้นที่ขีดจะ

กดหนักขึ้นเป็นระยะๆ ตามล าดับแต่ในขณะที่สร้างสรรค์นั้นมีการพัฒนาตามแบบกระบวนการของ    

อีโก้ขึ้น  อิดเป็นพลังงานที่แสดงไปตามสัญชาตญาณไม่มีการจัดการพลังงานปลดปล่อยเส้นรูปร่างไป

ตามแรงขับเคลื่อนอาการขีดเส้นไปเรื่อยๆที่ต่อเนื่องจากกระบวนการอิด ท าให้เกิดมโนภาพเมื่อเกิด

ภาพทุกข์ที่ชัดขึ้นมากระบวนการของอีโก้ก็จะเกิดการแยกแยะมโนภาพจึงเกิดอาการขีดเส้นที่สร้าง

รูปทรงขึ้น จะเห็นเส้นที่กระจัดกระจายอยู่มีน้ าหนักที่ก่อตัวเป็นรูปทรงมนุษย์  ถึงอย่างไรก็ดีรูปทรง

มนุษย์ที่ออกมานั้นก็ไม่ได้เป็นภาพเสมือนที่ชัดเจนเป็นเพียงเค้าโครงร่างกายมนุษย์ที่เลือนรางเพ่ือสื่อ

ให้รู้ว่าเหตุที่เกิดความทุกข์นั้นมาจากสภาพความอ่อนแอของร่างกาย พลังงานอิดที่ยังแฝงอยู่ไม่ได้มี

การแยกแยะจัดการถึงขั้นควบคุมอารมณ์ก าหนดทิศทางที่ปลดปล่อยออกมา จึงได้เส้นในล าดับขั้นอีโก้

ที่ทับซ้อนเป็นรูปทรงร่างกายมนุษย์ลักษณะนามธรรมเฉพาะตน 

 

1.1.3 ล าดับชั้น Superego    

  เป็นล าดับที่ต่างไปจาก2ล าดับแรก ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นปี2560 มีความชัดเจนใน

กระบวนการท างานของจิตขั้นซุปเปอร์อีโก้ เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็นแผ่นอะคริลิก และขูดด้วยเครื่องมือ

ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงออกแตกต่างไป ก่อนจะเริ่มถ่ายทอดอารมณ์ในล าดับที่3นี้ ได้มีการ

ไตร่ตรองพิจารณาถึงองค์ประกอบการจัดวางทับซ้อนกันระหว่างแผ่นอะคริลิคใสที่ก าลังจะใส่ร่องรอย

สีด าวางทับลงไปบนภาพรูปร่างเส้นที่ถูกสร้างจากสองล าดับไว้ก่อนแล้ว  ขณะที่ก าลังถ่ายทอดเส้น

ล าดับที่ 3 ขึ้น เป็นห่วงอารมณ์รุนแรงที่สุดทั้งเครื่องมือไฟฟ้าที่กรีดลงไปบนแผ่นอะคริลิคผสมผสาน

ด้วยพลังอารมณ์ท าให้แรงเหวี่ยงกดลงไปเป็นร่องลึกเส้นที่ใช้เครื่องมือไฟฟ้านี้จะกระตุ้นความรู้สึกที่อัด

แน่นภายในใจให้พรั่งพรูออกมา ปลดปล่อยความทุกข์ได้ตามเจตจ านงเสมือนได้ทิ้งของหนักออกไป  

หากกล่าวถึงงานที่ไม่ได้ใช้แผ่นอะคริลิกทับในชั้นสุดท้ายก็จะมีวีธีการก าหนดการใช้น้ าหนักสีด าเพ่ือ

สร้างรูปทรงเส้นให้ชัดเจนขึ้น ค านึงถึงจังหวะการวางให้ลงตัวไปตามเจตนารมณ์ ถึงอย่างไรก็ดีพลังงาน

ของขั้นซุปเปอร์อีโก้นี้ถูกน ามาใช้ปริมาณน้อยอ านาจของอารมณ์ต้องการปลดปล่อยสะท้อนใน

กระบวนการขั้นอิดมีความรุนแรงมากกว่าและมีเป็นจ านวนมาก 
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5.3 รูปแบบนามธรรมโดยฉับพลันแสดงสัญญะอันบริสุทธิ์ 

  รูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะการผจญภัยแห่งจิตนี้มีความคล้ายคลึงกับการ

แสดงออกของลัทธิศิลปะนามธรรมแบบแสดงอารมณ์ (Abstract Expressionism) ทางด้านตะวันตก

ยุโรปและอเมริกา กระบวนการหลักคือ แสดงออกอย่างฉับพลันด้วยแรงขับเคลื่อนของจิตใต้ส านึก

สร้างรูปร่างไปอย่างอิสระเสรี ไม่ได้เลียนแบบสมจริงจากธรรมชาติ รูปทรงจากการสร้างด้วยแรง

ขับเคลื่อนจิตใต้ส านึกนี้ มีความเรียบง่ายตัดทอนรูปทรงเนื่องการต้องอาศัยความฉับพลันรวดเร็วของ

อารมณ์ ความว่องไวจึงไม่สามารถจะเก็บลายละเอียดของรูปทรงให้สมจริงตามแบบธรรมชาติได้ แต่

ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นเป็นธรรมชาติแท้จริงภายในเฉพาะตนของศิลปิน   

  ศิลปะนามธรรมแนวการเคลื่อนไหวทางด้านตะวันออกส าหรับทางตะวันออกนี้ 

ผู้วิจัยสร้างสรรค์ยกตัวอย่างลัทธิศิลปะนามธรรมกลุ่มหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นอาจกล่าวไม่แน่ชัดว่าจะเป็น

ลักษณะการแสดงออกแบบแสดงอารมณ์ด้วยหรือไม่ แต่จากการศึกษาข้อมูลของผู้วิจัยสร้างสรรค์

เข้าใจว่ามีความคล้ายคลึงกับศิลปะลัทธิแอ็บสแตร็ทเอ็กเพรสชั่น คือมีการถ่ายทอดแสดงออกอย่าง

อิสระเสรีด้วยวิธีการใหม่ๆโดยให้ศิลปะมีความสัมพันธ์ไปพร้อมกับร่างกายและให้จิตวิญญาณเป็นตัว

บอกเล่าเรื่องราวออกมา  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Katherine Tong,เข้าถึงเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2561,เข้าถึงได้จาก 
http://artasiapacific.com/News/MemoryOfShozoShimamotoGutaiArtistHonored 

ภาพที่ 24  Shozo Shimamoto, 1956, making a painting by hurling glass bottles of 
paint against a canvas. 
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สองลัทธิศิลปะนามธรรมทั้งตะวันตกกับตะวันออกนี้ได้มีอิทธิพลทั้งความคิดและรูปแบบ

กระบวนการสร้างงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์  ได้ดังนี้ 

1. เน้นถึงการแสดงออกที่อิสระเสรีให้กระแสจิตใต้ส านึกขับเคลื่อนผ่านร่างกายออกมา

ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ  

2. ปลดปล่อยให้จิตภายในระบายความวิตกกังวลใจสิ่งที่เก็บอยู่ในชีวิตเผยออกมาให้

เต็มที่ไม่บิดเบือนความจริง รู้สึกอย่างไรก็ใช้แรงผลักดันแสดงออกมาตามนั้น 

3. การแสดงออกในลักษณะนามธรรมที่ฉับพลันมีความเหมาะสมตรงกับตอบสนอง

อารมณ์ความคับข้องใจที่รุนแรงที่เก็บอยู่ภายใจ 

4. การแสดงออกอย่างฉับพลันเป็นวิธีที่เหมาะสมตรงกับความรู้สึกกดดันรุนแรงภายใน

ใจ อากัปกิริยาว่องไวในการถ่ายทอดตอบโต้กับความรุนแรงภายในได้ดี     อีกทั้งยัง

กระตุ้นให้จิตใต้ส านึกท างานอย่างเต็มที่ 

การได้แสดงออกมาด้วยกระบวนการทั้งหมดนี้ จึงได้สัญญะของรูปทรงเป็นความบริสุทธิ์

แท้จริงตามธรรมชาติของตนเอง  ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ต้องการให้กระบวนการสร้างด้วยรูปแบบ

นามธรรมฉับพลันนี้ได้ตอบสนองความรู้สึกทุกข์ที่อยู่ภายในใจอย่างตรงไปตรงมาที่สุด   อาการ

กระสับกระส่ายทุรนทุรายในใจมีความเคลื่อนไหวอย่างไร  ต้องการให้ปรากฏออกมาตามนั้น หากใช้

วิธีการถ่ายทอดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สร้างมโนภาพความทุกข์ออกมาให้มีสัญญะรูปทรง

มนุษย์ให้สวยงามมีสัดส่วนที่เสมือนจริง ใช้สีสันให้แต่งเติมก าหนดทิศทางวางจังหวะการจัดวางให้

สมบูรณ์  การกระท าเช่นนี้ไม่สามารถตอบโต้ความรู้สึกที่รุนแรงฉับพลันภายในใจได้  จะกลายเป็นหา

ความจริงที่บริสุทธิ์แท้ในจิตใจไม่ได้   

6. วิธีการสร้างสรรค์ 
6.1 เมื่อเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้น น าความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนในชั่วขณะมาประกอบการสร้างใน

ขั้นตอนแรกด้วยลักษณะขีดเส้น การขีดเส้นระยะแรกนี้เป็นการขีดเส้นที่ เกิดจากความรู้สึกวิตกกังวล

ใจมีความทุกข์ที่ท าให้อึดอัดอยู่ภายใน ต้องการหาทางออกปลดปล่อย ระยะการขีดเส้นรอบแรกนี้มี

น้ าหนักที่เบาบาง  อาการเริ่มต้นครุ่นคิดกับความรู้สึกคับข้องใจดินสอที่ใช้ขีดเส้นนั้นเป็นดินสอที่มี

ความเข้มต่างกันแล้วมัดรวมกันหลายแท่งก าไว้ในมือ การใช้ดินสอมัดรวมกันอย่างนี้ตอบสนองอารมณ์

ให้ความรู้สึกพอใจ การขีดหนึ่งครั้งได้เส้นทีละหลายเส้นมีเส้นบางกับเส้นหนาสลับกันอยู่ในมัดเดียวกัน

หากใช้ดินสอแท่งเดียวไม่สามารถเร้าความรู้สึกรุนแรงภายในผลักดันออกมาได้ ไม่ต่างอะไรกับการ
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เขียนหนังสือธรรมดาทั่วไป เส้นที่ได้จากการขีดด้วยมัดดินสอให้รูปร่างที่กระจัดกระจายเป็นไปตาม

ความรู้สึกไม่สบายใจที่ก าลังฟูฟ่องอยู่ในเวลานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25  เริ่มต้นการขีดดินสอ 

ภาพที่ 26  การขีดเส้นในระยะแรกที่ขีดไปเรื่อยๆ 
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6.2 ต่อเนื่องจากเส้นระยะแรกกระแสความทุกข์ที่เริ่มก่อตัวขึ้น เส้นที่ขีดไปด้วยความกังวล

กระตุ้นให้ความเก็บกดที่อยู่ภายในไหลออกมา จิตใต้ส านึกผลักดันเป็นอากัปกิริยาด้วยการขีดเส้นที่

รุนแรงขึ้น  ความด าเข้มของดินสอบางเกินไปตอบสนองความรู้สึกไม่เพียงพอจึงเพ่ิมความเข็มของสีด า

ด้วยหมึกโดยวิธีดินสอที่มัดรวมกันจุ่มไปที่หมึกแล้วขีดทับลงไปพร้อมกับสะบัดหมึกไปรอบๆ จากนั้นใช้

น้ ามันราดลงไปสลับกับการใช้หมึกหยดทับ เส้นรูปร่างที่ได้จะมีลักษณะแผ่กระจายออกซึมไหลไปตาม

ผืนผ้าไม่ก าหนดทิศทาง  ความฟุ้งของสีด าที่โดนน้ ามันเป็นตัวท าละลายกลายเป็นคราบทิ้งไว้บนพ้ืนผิว 

เป็นปฏิกิริยาจากความบังเอิญที่ท าให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของอารมณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27  ระยะที่สองการขีดเส้นด้วยหมึก 
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6.3 ความรุนแรงในการแสดงออกของอารมณ์ถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่อง ระยะที่สามได้เพ่ิม

ความเข้มของสีด าขึ้นมาอีกโดยการใช้สีอะคริลิกป้ายลงไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  ที่หยิบใช้ได้ง่าย เช่น 

แผ่นไม้ ลูกกลิ้ง เกรียงฉาบปูน  แปรงทาสี ไม้กวาด ขนแปรงขัดพ้ืน สิ่งเหล่านี้คืออุปกรณ์เครื่องใช้ใน

บ้านที่มีอยู่เดิม  ระยะที่สามของการลงน้ าหนักเข้มนี้เริ่มมีความส านึกขึ้นบ้างต้องการให้ภาพมีรูปร่าง

ของมนุษย์เพ่ือสื่อให้รู้ถึงความทุกข์ที่มาจากร่างกาย มีการน าสีขาวมาใช้เพ่ือแทนความรู้สึกความสุขที่

เริ่มแทรกเข้ามา เนื่องจากได้ปลดปล่อยอารมณ์ความกังวลออกมาตั้งแต่การขีดเส้นนะยะแรกต่อเนื่อง

มาจนในระยะท้ายในการสร้างสรรค์การระบายความอึดอัดได้ถ่ายเทออกมา ความทุกข์เริ่มเบาบางขึ้น

ความพอใจได้ก่อพลังงานขึ้น จึงน าสีขาวแทนอารมณ์ท่ีผ่อนคลาย 

ภาพที่ 28  ระยะที่สามการลงน้ าหนักเข้ม 
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 6.4 เมื่อความสุขที่น่าพอใจเข้ามาสัมผัสรับรู้ จึงท าให้มองเห็นถึงสุนทรียะของความงามได้

บังเกิดวิธีคิดที่ซับซ้อนต้องการให้สีด ามีความเข้มที่แตกต่างกัน  โดยน าคุณลักษณะของสีด าเงากับสีด า

ด้านมาใช้ด้วยการราด  ขีดขูด หยดเท สะบัด  ทับซ้อนกันไปมาตามความพอใจรูปทรงที่ได้ย้ าเน้น

ความรู้สึกท่ีกระสับกระส่ายรุนแรงเป็นอย่างดี   จังหวะการเทสี ปาดป้ายสีด าสัมพันธ์กับร่างกายแสดง

ออกไปพร้อมกันตามความรู้สึกท่ีผลักดันออกมา   ถึงแม้เป็นจังหวะการจัดวางที่ไตร่ตรองไว้แต่เป็นการ

คิดเฉพาะหน้าที่ฉับพลัน  ไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพ่ือต้องการผลลัพธ์เป็นความงามที่สมบูรณ์

แบบ  ความงามตามความคิดของผู้สร้างสรรค์คือรูปทรงความจริงที่มาจากจิตใจ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29  การท าให้สีด ามีความเข้มต่างกัน 
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 6.5 ขั้นตอนนี้เป็นวิธีที่สร้างสรรค์ผลงานบางชิ้นด้วยเทคนิคการขูดหรือกรีดบนแผ่นอะคริลิก

ใสโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้ากรีดจนเป็นร่องลึก แล้วน าหมึกพิมพ์ปาดทับบนรอยกรีดลึกนั้น ท าให้ปรากฏสี

ด าในรอยที่ถูกกรีด แล้วน าเอาแผ่นผลงานอะคริลิกใสนี้ไปวางทับผลงานที่สร้างสรรค์บนผืนผ้าใบที่

สร้างขึ้นด้วยกระบวนการทั้ง4ข้อที่กล่าวมาไว้ก่อนแล้ว เมื่อน ามาประกบกันเป็นภาพเดียวท าให้ภาพ

ผลงานมีมิติที่ทับซ้อนมากขึ้น เส้นที่ขีดด้วยดินสอ หมึก และเครื่องมือไฟฟ้าให้ความเข้มที่ต่างกันจนมี

ระยะภาพที่น่าสนใจ  เวลามองภาพโดยรวมแล้วเส้นดูยุ่งเหยิงมากมาย คล้ายกับภาพเบลอไม่ชัด เมื่อ

มองเข้าไปใกล้จะเห็นความแตกต่างกันของเส้น  ร่องรอยที่เครื่องมือไฟฟ้ากรีดบนแผ่นอะคริลิกนั้นมี

รอยร้าวแตกอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งเร้าความรู้สึกสะเทือนใจได้เป็นอย่างดี 

 

 

ภาพที่ 30  การกรีดด้วยเครื่องมือไฟฟ้าให้เกิดรูปร่างบนแผ่นอะคริลิก 
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ภาพที่ 31  ล าดับการทับซ้อนระหว่างผืนผ้ากับแผ่นอะคริลิกภาพด้านล่างจะวางทับภาพด้านบน 
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ภาพที่ 32  กระบวนการสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ 
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7. กฎแห่งความสมดุลทัศนะจิตวิเคราะห์ของคาร์ล จุง 
 อย่างที่กล่าวไปในบทที่2 ว่าความหมายจิตของจุงคือบุคลิกภาพ การที่มนุษย์มี

บุคลิกภาพที่ดีต้องมาจากการท างานประสานกันอย่างมีดุลภาพของระบบโครงสร้างจิตจึงเกิดสภาวะ

ความสุข เหตุที่มนุษย์มีความขัดแย้ง สับสน ความทุกข์ตึงเครียด นั้นเพราะเกิดจากการท างานของ

ระบบโครงสร้างจิตขาดดุลภาพจึงเป็นภาวะที่สับสนในจิตใจ การปรับความสมดุลให้บุคลิกภาพที่อยู่ 3 

กลวิธี ได้แก่ การชดเชย  การเก็บกด และการสร้างสัญลักษณ์  

 7.1 การชดเชย(Sublimation) เป็นพลังที่ท าให้มนุษย์เจริญก้าวหน้า มุ่งสู่พฤติกรรม

ที่มีวัฒนธรรมสูง แต่ถ้าพลังความก้าวหน้าโดนสกัดขัดขวางสภาวะจิตจะเก็บกดพลังเอาไว้   แล้วจะ

ไหลเข้าไปอยู่ในจิตไร้ส านึก  

 7.2 การเก็บกด(Repression) เป็นพลังที่ท าให้มนุษย์ถดถอย ถ้าความต้องการ

ตามสัญชาตญานไม่ได้รับการตอบสนองไม่ได้มีการชดเชยออกไปอย่างเหมาะสม พลังงานก็จะเก็บกด

เอาไว้ในจิตใต้ส านึกเมื่อการกักเก็บพลังถดถอยเป็นเวลานาน แรงเก็บกดจะมีพลังงานมากจะท าให้เกิด

พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล  ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มันสามารถเป็นพฤติกรรมที่พัฒนาได้ เนื่องจาก

ภาวะความถดถอยนี้ เป็นสภาพถอนตัวท าให้มนุษย์รู้ข้อมูลปัญหาที่อยู่ในจิตใต้ส านึกของตัวเอง ทั้งนี้ก็

ต้องอาศัยความรู้และปัญญาของแต่ละบุคคลจนสามารถแปลงกลายเป็นวิธีการชดเชยที่ดีได้ 

 7.3 การสร้างสัญลักษณ์ (Symbolization) คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนของ

ความพอใจสามารถเปลี่ยนแปลงแรงพลักดันในสัญชาตญาณเดิมที่มีมา ส่งไปสู่พฤติรรมที่มีวัฒนธรรม

อันดีงามให้คุณค่าทางจิตวิญญาณ มนุษย์จึงมีการสร้างสรรค์ศิลปะ ประพันธ์ดนตรี วรรณกรรม รวมไป

ถึงศาสนา  เพื่อให้มีสุนทรียะความสุขเติมเต็มให้กับความรื่นรมย์ที่ขาดหายไป(จุง 2559)  

 

 กฏแห่งความสมดุลที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ยกประเด็นเนื้อหาของจุงนี้ขึ้นมา  เพื่ออธิบายให้เห็นถึง

การชดเชยที่สร้างสัญลักษณ์ ตรงกับผู้วิจัยสร้างสรรค์เองที่สร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมาเป็นตัวแทนของ

ความพอใจ  การปฏิบัติสร้างศิลปะที่มาจากความทุกข์แรงกดดันที่อยู่ในจิตใต้ส านึกปรับเปลี่ยนพลัง

ของปมปัญหากลับให้เป็นพฤติกรรมที่ดี การชดเชยด้วยการสร้างศิลปะขึ้นมาเป็นวิธีที่ท าให้เกิด

ความก้าวหน้าในชีวิต  ตามด้วยการพัฒนาต่อการสร้างสรรค์  จุดหมายของจุงกับทฤษฎีปรั บ

บุคลิกภาพกล่าวว่า  มนุษย์ควรเข้าใจนัยยะความหมายของสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่เพ่ือการพัฒนา

บุคลิกภาพของตนเอง น าไปสู่การเติมเต็มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
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8. ความงามจากจิตไร้ส านึก 
   จิตไร้ส านึกตามแบบผู้คิดค้นทฤษฎีจิตวิเคราะห์นักจิตวิทยาฟรอยด์ อธิบาย

ความหมายของจิตไร้ส านึกว่า  คนเราอาจเก็บกดความทรงจ าไว้ในจิตไร้ส านึก และความทรงจ านั้น

ย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตของคนผู้นั้นต่อไปในภายภาคหน้า จิตไร้ส านึกตามทัศนะของฟรอยด์จึงเป็น

กระบวนการที่มนุษย์ขจัดประสบการณ์และความทรงจ าอันเจ็บปวดออกจากจิตส านึกของตน ฟรอยด์

ได้กล่าวถึงแรงผลักดันจากจิตไร้ส านึก หรือแรงจูงใจไร้ส านึกว่าเป็นสาเหตุส าคัญของพฤติกรรม และมี

อิทธิพลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ เชื่อมโยงไปถึงแรงขับแห่งการสร้างสรรค์   มนุษย์เรามีสัญชาตญาณ

ติดตัวมาแต่ก าเนิด และได้แบ่งสัญชาตญาณออกเป็น 2 ชนิดคือ  สัญชาตญาณเพ่ือการด ารงชีวิต( life 

instinct) กับ สัญชาตญาณเพ่ือความตาย (death instinct)สัญชาตญาณบางอย่างจะถูกเก็บกดไว้ใน

จิตไร้ส านึก ขอหยิบยกเฉพาะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณ เพ่ือการด ารงชีวิต เนื่องจากสัญชาติ

ญาณเพ่ือความตาย   ผู้วิจัยสร้างสรรค์อาจจะยังไปไม่ถึงท าให้ไม่รู้สึกถึงชีวิตขั้นนั้น สัญชาตญาณ เ พ่ือ

การด ารงชีวิตหมายถึง มนุษย์เรามีพลังงานอยู่ในตัวตั้งแต่เกิด เรียกพลังงานนี้ว่า "Libido” เป็น

พลังงานที่ท าให้คนเราอยากมีชีวิตอยู่ เช่นอยากมีความรัก มีแรงขับทางด้านเพศ หรือกามารมณ์ อยาก

มีความสร้างสรรค์  เพ่ือจุดเป้าหมายเป็นการตอบสนองความสุข ความพอใจให้กับชีวิต  การสร้างงาน

ศิลปะของผู้สร้างสรรค์ก็เป็นสัญชาตญาณที่ดิ้นรนอยากมีชีวิตอยู่ จึงต้องไขว่คว้าหาความสุขระบาย

ความตึงเครียดที่ท าให้ชีวิตเป็นทุกข์ออกไปเพ่ือการอยู่รอดด ารงชีวิตด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีด้วย

การสร้างสรรค์ศิลปะ(ฟรอยด์ 2559)  

ในทฤษฎีจิตวิเคราะห์อธิบายพลังงานจากจิตใต้ส านึกไปสู่การท างานว่า รากฐานความคิดทาง

จิตวิเคราะห์  คือมโนทัศน์ของจิตไร้ส านึกซึ่งเป็นตัวก าหนดกิจกรรมให้กับสมองและระบบประสาท  

สภาพจิตไร้ส านึกเป็นผลมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสมองจากพลังงานไปสู่การท างาน  และ

เชื่อว่าจิตไร้ส านึกเป็นเสมือนที่สะสมทุกสิ่งทุกอย่างไว้    กิจกรรมของจิตไร้ส านึก   เช่น  ความฝันและ

การลืม  เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและปราศจาการควบคุม   จิตไร้ส านึกเป็นอิทธิพลของการะบวนการ

เรียนรู้จิตส านึก   หรือการแสดงความสนใจ  อันเหมือนกับเป็นการจดจ า  การตอกย้ า   การ

จินตนาการ   การคาดเดา  และการเก็บกดไว้   ถ้าทฤษฎีจิตไร้ส านึกเป็นจริง   กิจกรรมของจิตไร้

ส านึกครอบง ามนุษย์อยู่ตลอดเวลา  ความคิด อารมณ์ การรับรู้    ความรู้สึกสัมผัส   และการหยั่งรู้    

ย่อมมีผลมาจากกระบวนการทางสมองที่เกี่ยวกับจิตไร้ส านึกท้ังสิ้น (ตั้งเจริญ. 2533) 
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9. สรุปผลวิธีการสร้างสรรค์ 
  จากวิธีกระบวนการสร้างสรรค์อาจจะไม่มีกรรมวิธีที่ซับซ้อนมากมายมีความเรียบ

ง่าย แต่ส าคัญที่จุดประสงค์อยู่ที่การน าเอาแรงผลักดันในใจแนบแน่นสัมพันธ์ไปกับร่างกายถ่ายทอด

ออกมา ให้ความรู้สึกวิตกกังวลใจกับความทุกข์  อารมณ์หดหู่  คับข้องใจที่อึดอัดสร้างปรากฏการณ์

ออกมาเป็นสัญญะแท้จริง  โดยเฉพาะรูปร่างเส้นที่เห็นเป็นหลักในผลงาน  อากัปกิริยาที่แสดงเป็นการ

ขีดเส้นเป็นลักษณะโดดเด่นที่สุดของผู้วิจัยสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ตาม  ลักษณะที่จะท า

การสร้างรูปร่างจะออกมาในลักษณะของเส้นตรงที่รากขึ้นและรากลงในแนวดิ่งเสมอ เส้นนั้นจะมี

ลักษณะคมแหลม กระชากด้วยความรุนแรงไม่มีเส้นโค้งที่ดูแล้วรู้สึกอ่อนไหวเลย  หากมีเส้นโค้งให้เห็น

ก็เป็นลักษณะเหวี่ยงตวัดด้วยความแรงรวดเร็ว ไม่ได้เป็นเส้นโค้งที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานพริ้วไหว 

อาการฉับไวในการถ่ายทอดท าให้เกิดรูปร่างในแบบนามธรรม และมีรูปร่างเฉพาะตัวเพราะไม่มีการ

เลียนแบบสัดส่วนเสมือนจริงจากธรรมชาติปล่อยให้จิตใต้ส านึกผลักดันผ่านเป็นอารมณ์แสดงออกมา

ตามจริงในตัวตนที่เป็น  เป้าหมายคือปลดปล่อยความทุกข์ออกมาให้ได้มากที่สุด ให้ความทุกข์สร้าง

สุนทรียะผ่านกระบวนการศิลปะ  
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บทที่ 4 
การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ 

 
การผจญภัยแห่งจิต (Wandering)  คือจิตรกรรมนามธรรมที่มาแห่งทุกข์นิยมของผู้วิจัย

สร้างสรรค์  น าความรู้สึกทุกข์มาเป็นที่ตั้งสู่การสร้างสรรค์ ความเจ็บป่วยทางเดินหายใจในร่างกายที่

เรื้อรังสร้างความปั่นป่วนส่งกระทบให้กับจิตใจอย่างรุนแรง  เป็นความรุนแรงที่ถูกเก็บสะสมจาก

ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง  วิตกกังวลกับชีวิตที่ต้องด ารงอย่างยากล าบาก ไม่สะดวกสบาย  กิจกรรมหรือ

เป้าหมายหน้าที่ไม่ส าเร็จไปตามประสงค์ ไม่สามารถคาดหวังกับชีวิตได้และไม่มีสิ่งใดสมหวังดังเจตนา

กับแผนการที่ตั้งไว้เพราะอาการเจ็บป่วยในร่างกายเป็นอุปสรรค ความหดหู่ครอบง าจิตใจท าให้อารมณ์

เศร้าซมึลึกลงบั่นทอนความสุขทุกวัน    

อาการเจ็บป่วยที่บกพร่องไม่เพียงเป็นความทุกข์ทางกายภาพมันลุกลามสร้างแรงกดดันขึ้น

ภายในใจ   ภาระหน้าที่หลายเป้าหมายต้องล่าช้าไม่มีก าหนด การประสานงานในการท างานทางสังคม

มีปัญหา เพราะไม่มีใครเข้าใจรับรู้ความทุกข์ที่ เราก าลังเป็นอยู่ ทุกคนต่างก็ด าเนินชีวิตรับผิดชอบ

ตัวเองตามอัตภาวะของตน ชีวิตผกผันพลาดความส าเร็จ   ศักยภาพที่มีไม่สารารถปฏิบัติได้เต็มที่

กลายเป็นคนขาดคุณภาพในสายตาผู้คน  เปรียบเหมือนนกมีปีกบินได้เกือบถึงยอดเขาแต่วันหนึ่งปีก

หักท าได้แค่เดินเงยหน้ามองจุดหมายที่ไม่รู้การเดินนี้เมื่อไหร่จะไปถึง     ต้องท าใจยอมรับกับความ

บกพร่องของร่างกายตนอยู่กับความทุกข์ด้วยความจ ายอม เป็นแรงกดดันที่อึดอัดทรมานอยู่ภายในใจ

หาประมาณไม่ได้เมื่อชีวิตที่ผกผันตกอยู่ในความทุกข์  เป้าหมายก็ต้องพลาดไปด้วยความจ ายอม  

ความเจ็บป่วยเหมือนกรงขังปิดกลั้นชีวิตไว้ การดิ้นรนจึงเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่การดิ้นรนแบบทุรนทุราย

เพ่ือให้พ้นจากสภาพความทุกข์   การดิ้นรนหนีความทุกข์กลับท าให้จิตใจเร้าร้อนไม่เป็นสุข  ผู้วิจัย

สร้างสรรค์จึงต้องน าความทุกข์ให้มีที่อยู่เหมาะสม ที่ไม่ใช่ในจิตใจด้วยการประกอบสร้างศิลปะขึ้นมา 

ปล่อยความสิ้นหวังทิ้งลงไปในการท างานศิลปะ  เป็นกระบวนการสร้างหลักท่ีใช้อารมณ์ความทุกข์ หด

หู่  ท้อแท้มาเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้เกิดรูปทรงนามธรรมที่สับสนดิ้นรนปรากฏไว้ในผลงาน  



 

ดังนั้นความทุกข์ของตนก็มีอยู่แค่ไม่ได้อยู่ในใจเป็นเพียงการมองเห็นทุกข์ในใจตน ความทุก ข์

มันแสดงอาการดิ้นรนออกมาให้เห็นเป็นรูปร่างในงานศิลปะสามารถทบทวนตัวเองวัดค่าปริมาณความ

ทุกข์ได้ จากอารมณ์หดหู่ในภาพที่ปรากฏผู้วิจัยสร้างสรรค์ไม่ได้หนีความทุกข์ไปไหนแค่กลับทุกข์ให้

เป็นสุขเท่านั้นเอง 

 

วิธีด าเนินการสร้างสรรค์  
1. ศึกษาเนื้อหาปรัชญาที่เกี่ยวข้องน ามาวิเคราะห์เชื่องโยงกับวิธีคิดของตนที่จะน ามาปฏิบัติ

สร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรม 

2. ศึกษาศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนามธรรมทั้งในฝั่งตะวันออกกับตะวันตกเช่น

การแสดงออก   แนวความคิด อารมณ์ความรู้สึกในการถ่ายทอด ลักษณะของสัญลักษณ์

รูปทรงที่ปรากฏกออกมา   

3. ศึกษากระบวนการท างานหาความแตกต่างของศิลปินตะวันออกกับตะวันตกเพ่ือ

เปรียบเทียบกับงานของตนหาจุดเด่นที่สามารถก้าวไปสู่การพัฒนา 

4. รับฟังค าวิจารณ์การแนะน าจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญท าความเข้าใจศึกษาหาข้อมูล

เรียนรู้ตลอดเวลาน ามาปฏิบัติสร้างสรรค์ 
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กระบวนการสร้างสรรค์ 

1. เมื่อความทุกข์มากระทบกับจิตใจ ท าให้ก่อเกิดความรู้สึกนึกคิดด้านลบ มีอารมณ์ความ

ทุกข์เกิดขึ้น  ก็ จะรู้สึกอยากปลดปล่อยความไม่สบายใจนั้นออกมา ไม่อาจจะกลั้นเก็บ

ความรู้สึกเอาไว้ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของจิตใจทีต้องการระบายความรู้สึกถ่ายทอดไปกับ

การสร้างสรรค์ 

2. วัสดุที่ใช้ส าหรับการสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งที่หยิบใช้ได้ง่าย คือผืนผ้าดิบที่ยังไม่มีการขึงให้

ตึงบนเฟรมไม้ อาการฉับพลันทางอารมณ์ไม่สามารถระงับจิตใจท าตามแบบแผนขั้นตอน

อย่างพิถีพิถันในการประกอบสร้างเฟรมผ้าใบให้สวยงามข้ึนตามวิธีการได้ 

3. สีหรืออุปกรณ์จะใช้อย่างเรียบง่ายสะดวกรวดเร็ว  เช่น  ดินสอ  หมึก น้ ามัน  สีอะคริลิค 

สิ่งของที่มีอยู่ใกล้ตัว  ที่สามารถจะขีดขูด ได้คล่องตัว ไม่ซับซ้อน 

4. ใช้จิตใต้ส านึกเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์อย่างอิสระเสรี  ไร้การควบคุมขอบเขต

ทิศทาง 

5. ปล่อยให้อารมณ์กับความไร้ส านึกแสดงออกมาอย่างเต็มที่   ไม่ค านึงถึงผลลัพธ์

องค์ประกอบของความงดงาม ให้จิตที่ไร้ส านึกถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้มากที่สุดเป็น

การปลดปล่อยความทุกข์ไปตามความพอใจ 

 การสร้างสรรค์ผลงานการผจญภัยแห่งจิตเป็นการสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาด้วยอารมณ์

ตามช่วงเวลาสถานะการณ์ที่ชีวิตเผชิญอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ โดยน าเอาความรู้สึกทุกข์ทรมานเป็น

แรงจูงใจหลักในการแสดงอารมณ์ รูปทรงนามธรรมในผลงานนั้น มีความก้าวหน้าไปตามมโนภาพของ

จิตผสมผสานกับอารมณ์ที่แสดงออก การแบ่งระยะปีที่สร้างสรรค์จะเห็นความพัฒนาเป็นล าดับ   เริ่ม

จากพ.ศ. 2557จนถึง พ.ศ.2561ปัจจุบันผลงานที่สร้างสรรค์ปรากฏออกมาดังนี้ 
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การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์พ.ศ.2557 

 จากภาพที ่19-25  กระบวนการสร้างเป็นไปในลักษณะนามธรรมที่มีรูปร่างสัดส่วนของมนุษย์  

แรงจูงใจมาจากมโนภาพความทุกข์อาการป่วยภายในร่างกาย จึงต้องการสื่อให้เห็นความทุกข์ในความ

มีชีวิต วิธีการนั้นมีการใช้สีอะคริลิคสลับกับใช้ดินสอและหมึกด าเพ่ือสร้างเน้นสรีระของรูปทรง การ

ปล่อยอารมณ์นั้นกระท าอย่างเต็มที่จะสังเกตเห็นได้จากรอยแปรงกับรอยกดขีดของดินสอ ซึ่งการ

ปลดปล่อยให้จิตใต้ส านึกให้มีส่วนในการกระบวนการสร้างประมาณ60%ในการประกอบสร้าง

เนื่องจากส่วนที่เหลือเป็นส่วนที่มีการคิดตรึกตรอง พิจารณาจังหวะการวางน้ าหนักสีในขั้นต่อไปดู

ความเหมาะสมของคู่สีเช่นขาวกับด า,แดงกับด าและการทิ้งพ้ืนที่ว่างให้มีความลงตัวกลมกลืน    

 ระยะการท างานครึ่งปีแรก  สร้างขึ้นด้วยเทคนิคสื่อผสมบนกระดาษ โดยใช้ความร้อนสร้าง

รูปทรงเป็นหลัก การใช้สีขาว เทา ด า และน้ าตาล เป็นส่วนประกอบ  รูปทรงในผลงานเป็นรูปร่าง

มนุษย์ที่ห็นได้ชัด แต่เป็นภาพมนุษย์ที่สร้างขึ้นในลักษณะนามธรรม  การประกอบสร้างในช่วงเริ่มต้น

การศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตนี้  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดเล็ก80x100cm.เท่านั้น ยัง

อยู่ในระยะของช่วงรอยต่อระหว่างการสร้างสรรค์แบบเดิมที่เคยท ามาก่อนศึกษา คือการใช้ความร้อน

รากเส้นเป็นรูปร่างคนเป็นหลัก ผสมผสานกับจังหวะการสร้างรูปทรงด้วยสีอะคริลิคในแบบนามธรรม 

มีการคิดพิจารณาถึงการจัดวางองค์ประกอบพ้ืนที่ว่างและสัดส่วน เพ่ือให้เกิดความงาม ยังคงคุ้นเคย

กับกระบวนการเดิมที่เคยปฏิบัติมา ค าแนะน าจากคณะกรรมการคือต้องการให้ประกอบสร้างให้มาก

ขึ้นต่อเนื่อง ขนาดของภาพอาจมีผลต่อการแสดงออกของอารมณ์  หากสร้างขนาดภาพที่ใหญ่ขึ้นก็จะ

เห็นการท างานของพลังจิตใต้ส านึกมากกว่านี้ 
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ผลงานการสร้างสรรค์ 
ระยะแรก กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Acrylic, Pencil, Ink, Fire on Paper 

       70x90 cm. 

ภาพที่ 33  Wandering no.1 
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      Acrylic, Pencil, Ink, Fire on Paper 
      70x90 cm. 
 
 

ภาพที่ 34  Wandering no.2 
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     Acrylic, Pencil, Ink, Fire on Paper 

       70x90 cm. 

ภาพที่ 35  Wandering no.3 
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           Acrylic, Pencil, Ink, Fire on Paper 

70x90 cm. 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 36  Wandering no.4 
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Acrylic, Pencil, Ink, Fire on Paper 
 70x90 cm 

 

ภาพที่ 37  Wandering no.5 
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     Acrylic, Pencil, Ink, Fire on Paper 
     70x90 cm 

 

 

ภาพที่ 38  Wandering no.6 
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     Acrylic, Pencil, Ink, Fire on Paper  

     70x90 cm 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 39  Wandering no.7 
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ผลงานการสร้างสรรค์ 
ระยะหลัง มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2557 
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ระยะหลังมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2557  

 ระยะครึ่งปีหลังภาพที่ 26-30 มีการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างสรรค์ด้วยกระดาษเปลี่ยนเป็น

เฟรมผ้าใบขนาด170x140cm.ยกเลิกการใช้ความร้อนแล้วใช้ดินสอด ากับสีอะคริลิคแทน วิธีการสร้าง

ใช้สีขาวเทาด าเป็นหลักมีสีเทาและด ามากกว่าสีขาวเพ่ือให้สอดคล้องกับความคิดที่มาจากความทุกข์ 

การใช้สีด าจะกระตุ้นความรู้สึกที่มืดมนออกมา  มีการใช้สีแดงบ้างในบางภาพเพ่ือเร้าความรู้สึก

เจ็บปวด  แทนเลือดเนื้อของร่างกายให้รู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่ที่ทรมาน   รอยแปรงของสี อะคริลิคที่ไม่

เป็นระเบียบนั่นแสดงอาการกระสับกระส่ายภายในใจ   เส้นที่ขีดด้วยดินสอมีลักษณะยุ่งเหยิงไม่มี

ทิศทางนั้นคือจิตใจที่มีอาการวิตกกังวลรุนแรง โดยรวมแล้วภาพผลงานมีการวางแผนการจัดวาง

องค์ประกอบระยะของภาพน้ าหนักการใช้สี วิเคราะห์ผลงานตนเองได้ว่ายังต้องแสดงออกทางอารมณ์

ให้มากกว่านี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่ใช้นี้สามารถเป็นช่องทางที่จะพัฒนาต่อไป 
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    Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
    170x140 cm 

 

 

ภาพที่ 40  Wandering no.8 
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     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
     170x140 cm 

 

 

ภาพที่ 41  Wandering no.9 
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    Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 

    170x140 cm 

 

ภาพที่ 42  Wandering no.10 
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     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
     170x140 cm 

 

 

ภาพที่ 43  Wandering no.11 
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     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 

     170x140 cm 

 

 

 

ภาพที่ 44  Wandering no.12 
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ผลงานการสร้างสรรค์ 
ระยะแรก กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558 
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การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558  

 กระบวนการสร้างสรรค์ในนี้ ระยะแรกวิธีการแสดงออกยังคงมีรูปทรงมนุษย์อยู่  แต่มีปริมาณ

สัดส่วนที่ลดลง  จากการศึกษาได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการให้ปล่อยจิตใต้ส านึกแสดงออกมาให้

เต็มที่  ไม่ต้องค านึงถึงรูปทรงมากนักแต่ให้เข้าถึงความรู้สึกทุกข์มากกว่าเดิม ให้ผู้ชมรับรู้ เข้าถึง

ความรู้สึกทุกข์ที่ชัดเจนแท้จริง    การค านึงถึงความงามที่สมบูรณ์แบบจะท าให้บิดเบือนความงามที่

บริสุทธิ์อันมาจากจิตภายใน และท าให้เหมือนเป็นการไตร่ตรองออกแบบปรุงแต่งภาพตระหนักถึง

ความงามมากกว่าการค านึงการระบายออกของจิต หากเป็นเช่นนั้นจะหาความจริงจากจิตใต้ ส านึก

ไม่ได้ ดังนั้นผู้วิจัยสร้างสรรค์จึงลดความค านึงถึงผลของรูปร่างปล่อยให้รูปทรงนามธรรมแสดงออกมา

อย่างอิสระ  การควบคุมทิศทางของกระบวนการท างาน เช่น การขีด การสะบัดหมึก การป้ายแปรงสี  

ปล่อยให้เกิดร่างรูปทรงรูปร่างอย่างไม่ก าหนดทิศทางไม่ควบคุมกะเกณฑ์ ให้จิตใต้ส านึกท างานอย่าง

อิสระมากที่สุด  ผลลัพธ์ที่ได้มาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามจริงตรงไปตรงมา 

 ระยะการสร้างสรรค์ครึ่งปีแรก ภาพที่ 31-33   สร้างขึ้นด้วยเทคนิค หมึกจีน  ดินสอ  น้ ามัน 

บนผืนผ้าใบดิบที่วางกับพ้ืน ไม่ได้รับการขึงผ้าใบบนเฟรมไม้ที่สมบูรณ์  ต้องการให้ตอบสนองกับ

อารมณ์ที่มีความทุกข์ไม่สบายใจขึ้น   สามารถที่จะปฏิบัติสร้างได้ทันทีในขณะนั้น  ไม่ต้องให้การ

สร้างสรรค์เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ   เพราะการตอบสนองจะช้าเกินไปท าให้ความรู้สึกทุกข์

ร้อนที่โล่นแล่นนั้นหายไปตรงตามเจตนารมณ์ด้วยที่ว่าไม่อยากให้มีการวางอุปกรณ์หรือเตรียมการไว้

ล่วงหน้าก่อน และผลลัพธ์ออกมาก็เป็นไปตามคาดการณ์  รอยยับของผ้าดิบ กับร่องรอยการขีดดินสอ

มีขาดๆเกินๆ  อีกทั้งได้สิ่งใหม่ที่บังเอิญเกิดขึ้นนั่นคือ   ปฏิกิริยาการฟุ้งของหมึกที่หยดลงไปบนผ้ าดิบ  

อาจเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนื่องจากโดนทับด้วยรอยแปรงรูปทรงต่างๆ  แต่สิ่งใหม่ท่ีปรากฏขึ้นนี้     ท า

ให้กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกท้ังในการสร้างสรรค์และการรับชมได้ดี 
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        Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
        120x120 cm 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45  Wandering no.13 



  115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
     120x120 cm 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46  Wandering no.14 
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     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
     120x120 cm 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47  Wandering no.15 
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ผลงานการสร้างสรรค์ 
ระยะหลัง มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2558 
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ระยะหลังมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2558 

ระยะการสร้างสรรค์ครึ่งปีพ.ศ.2558 จากภาพที่ 34-38 ต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ปฏิกิริยารอย

ฟุ้งของหมึกจีนกับผ้าดิบที่ได้ออกมานั้นได้รับการพัฒนาต่อ  มีการฉีดน้ ากับน้ ามันลงไปเพ่ือให้รอยฟุ้ง

นั้นกระจัดกระจาย  ไหลลื่นไปตามทางจนซึมลงผ้าแล้วแห้งลง ขนาดของการสร้างในปีนี้ใหญ่ขึ้นมาอีก

มากจากเดิม120x120ซม. กับ170x140ซม. เป็น 280x160ซม.ขนาดของผ้าดิบที่เพ่ิมขึ้นมานี้   

ตอบสนองความรู้สึกในการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก  ต้องใช้ก าลังของร่างกายในการสร้างสรรค์หนัก

ขึ้น มีความรู้สึกเหนื่อยยากอาการป่วยทางร่างกายท าให้มีอาการหอบเหนื่อยมากกว่าคนทั่วไปซึ่งเป็น

การดีความเหนื่อยล าบากกลับปลุกเร้าให้อารมรณ์หดหู่ที่อยู่ลึกในจิตใต้ส านึกขับเคลื่อนเป็นพลังงาน

ส าแดงออกมา   

อีกหนึ่งการสร้างสรรค์ในครึ่งปีหลังนี้ ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้มีการใช้ไฟจุดเผาให้ผ้าดิบมีลอยไหม้  

และลอยควันไฟ   ลอยไหม้ดังกล่าวเจตนาใช้แทนนัยยะรอยแผลเป็นของชีวิต รอยของประสบการณ์ที่

เจ็บปวดกับความทรมานที่ได้รับการอาการป่วยเรื้อรัง ซึ่งรอยไหม้นั้นผลลัพธ์ที่ได้ไม่สนองรับความรู้สึก

เท่าไหร่นัก  ความคิดเห็นจากคณะกรรมการมองว่ารอยไหม้นั้นเป็นการตั้งใจที่ไม่เกิดผลเท่าท่ีควร   ซึ่ง

ก็ตรงกับความคิดของผู้วิจัยสร้างสรรค์ หากจะใส่เทคนิคให้มีรอยไหม้ควรจะท าให้เกิดผลที่สะเทือน

อารมณ์อย่างชัดเจนเทคนิคการใช้ไฟจึงล้มเลิกไป เหตุผลที่น าความร้อนมาใช้ในการสร้างสรรค์นั้น 

เนื่องจากเคยใช้เทคนิคความร้อนเผาไหม้ลงกระดาษมาก่อนซึ่งให้ผลลัพธ์เกิดรูปทรงจากรอยไหม้ได้ดี

ต่างจากการเผาไหม้บนผ้า   

ถึงอย่างไรก็ดีผลงานการสร้างสรรค์ในครึ่งปีหลังนี้ ส าเร็จตามเจตนาความต้องการได้ดีการขีด

ขูดของดินสอและรอยแปรงมีความรุนแรงชัดเจนมากข้ึน  ความซับซ้อนแต่ละขั้นสามารถสร้างน้ าหนัก

ให้มีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาท าให้ผลงานมีความน่าสนใจเส้นของรูปทรงให้ความรู้สึกเหมือนมีดกรีดลึก

กระตุ้นความรู้สึกอย่างมาก  หมึกจีนที่ฟุ้งกระจัดกระจายไหลไปตามผ้าดิบท าให้สะเทือนอารมรณ์เป็น

ผลลัพธ์ที่ดี โดยภาพรวมการสร้างรูปทรงมนุษย์ยังคงอยู่แต่ไม่ชัดเจนลีลาของเส้นดินสอและแปรงทาสี

ปล่อยให้ขีดระบายไปตามแรงของจิตใต้ส านึก  ได้รูปทรงนามธรรมตัวแทนของจิตอย่างลงตัว 
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Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
     280x160 cm. 

 

 

ภาพที่ 48  Wandering no.16 
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Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
     280x160 cm 

 

ภาพที่ 49  Wandering no.17 
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         Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
         280x160 cm 

 

ภาพที่ 50  Wandering no.18 
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        Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
               280x160 cm 

 

 

ภาพที่ 51  Wandering no.19 
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      Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
     280x160 cm 

 

 

 

ภาพที่ 52  Wandering no.20 



  124 

การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์พ.ศ.2559 

 กระบวนการสร้างสรรค์ในปี2559 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการอย่างมาก  จาก

เดิมสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสื่อผสมบนผ้าใบ ในปีนี้มีการพิจารณาทบทวนถึงผลงากระบวนการสร้าง

ของตนเอง ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษากล่าวให้ความส าคัญกับวัสดุที่ใช้และเทคนิคควรน าเสนอสิ่ง

ใหม่ให้ไม่ซ้ ารูปแบบเดิมจากค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้น ามาวิเคราะห์กระบวนการท างาน

เพ่ือให้ได้รูปลักษณ์ใหม่น่าสนใจ  ก่อให้เกิดภาพความคิดว่ามโนภาพความทุกข์ที่ตนมีอยู่เป็นมิติหนึ่งใน

จินตนาการ ดังนั้นผลงานจิตรกรรมก็ต้องมีมิติซ้อนเช่นกันเพ่ือให้เทคนิคสอดคล้องกับแนวความคิดมิติ

ที่ว่านี้ จึงได้น าเอาแผ่นอะคริลิกใสมาวางทับบนเฟรมผ้าใบอีกชั้นหนึ่ง  กลายเป็นผลงานหนึ่งมีภาพ

สองชั้น 

 ระยะครึ่งปีแรกจากภาพที่ 39-41 ผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้ทดลองการใช้เทคนิคซ้อนภาพด้วยการ

น าเอาวิธีการเดิมที่เคยปฏิบัติคือ การใช้ความร้อนรากเส้นเป็นรูปทรงบนกระดาษให้เกิดรอยไหม้แล้ ว

สร้างเส้นในลักษณะนามธรรมพอเสร็จแล้วนั้นน าเอาแผ่นอะคริลิกมาขูดด้วยเครื่องมือท าให้เกิดร่องลึก

ด้วยทิศทางที่ไม่ก าหนด  จากนั้นวางทับลงบนผลงานแผ่นแรก เมื่อประกบกันจึงเกิดเป็นผลงานใหม่

ขึ้น  การทดลองนี้ให้ผลลัพธ์การสร้างสรรค์ที่ดีสามารถกระตุ้นความคิดในเรื่องการใช้เทคนิคในชุด

ผลงานต่อไป  
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ผลงานการสร้างสรรค์ 
ระยะแรก กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2559 
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  Acrylic, Pencil, ink on Paper and Acrylic Sheet 
     70x90 cm. 

 

 

ภาพที่ 53  Wandering no.21 
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           Acrylic, Pencil, ink on Paper and Acrylic Sheet 
           70x90 cm. 

 

 

 

 

ภาพที่ 54  Wandering no.22 
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       Acrylic, Pencil, ink on Paper and Acrylic Sheet  
     70x90 cm. 

 

 

 

 

ภาพที่ 55  Wandering no.23 
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ผลงานการสร้างสรรค์ 
ระยะหลัง มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 
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ระยะครึ่งปีหลัง มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 

 ระยะครึ่งปีหลัง จากภาพที่ 42-43  แผ่นอะคริลิคที่ใช้ได้ผลดีกับการสร้างสรรค์จึงได้พัฒนา

ต่อเนื่อง   ขนาดของแผ่นอะคิลิกที่ใหญ่ขึ้นเป็น285x125ซม. และไม่ใช่แผ่นใสตามเดิม  แผ่นอะคิลิกที่

น ามาสร้างสรรค์ในปีหลังนี้เป็นลักษณะกระจกเงา กระบวนการสร้างสรรค์ได้ใช้เครื่องมือขูดขีดจนเป็น

รูปทรงที่มีร่องลึก ในการติดตั้งแสดงผลงาน  เป็นการจัดวางโดยให้เห็นทุกมุมของภาพ แล้วหันไฟให้

ส่องผ่านการขูดขีดที่เป็นล่องลึก  ก็จะมีล าแสงผ่านเห็นเส้นที่ขูดขีดนั้นเป็นรูปทรงนามธรรม  สื่อให้

เห็นว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นในความรู้สึก  เราได้วิตกกังวลมากเกินไปจนสร้างมโนภาพขยายความ

ทุกข์เป็นวงกว้างยากต่อการละวาง   

 ทั้งนี้กระบวนการสร้างสรรค์ด้วยแผ่นอะคิลิกนี้ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่น่าสนใจ การใช้เครื่องมือ

ขณะขูดขีดนั้นตอบสนองอารมณ์ได้ดีมาก  รอยขีดที่ลึกเป็นสัญญะที่กระตุ้นความสะเทือนใจที่รุนแรง

ออกมา  แต่ปัญหามีอยู่ตรงที่ก าลังทางกายในการประกอบสร้างนั้น  ไม่เอ้ืออ านวยความสะดวก

ส าหรับเทคนิคนี้มากนัก  จึงได้น าเทคนิคในบางส่วนพัฒนาต่อในปีถัดไป 
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           Scraping and Acrylic Sheet 
                 250x120 cm. 

 

 

 

 

ภาพที่ 56  Wandering no.24 
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      Scraping and Acrylic Sheet  
      250x120 cm. 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 57  Wandering no.25 
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ภาพที่ 58  การจัดวางผลงานน าเสนอความก้าวหน้า มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 
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ภาพที่ 59  การจัดวางผลงานน าเสนอความก้าวหน้า มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 

ภาพที่ 60  การจัดวางผลงานน าเสนอความก้าวหน้า มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 
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การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ในพ.ศ.2560 

 สถานะการณ์ในปีนี้  สุขภาพของผู้วิจัยสร้างสรรค์ย่ าแย่ลง  สร้างความทุกข์รุนแรง ความ

กังวลใจมีมากจนเกิดความกลัว  หวาดหวั่นในชีวิต   การพัฒนาหยุดลงชั่วขณะ  การสร้างสรรค์ในปีนี้

มีแค่ระยะหนึ่งเท่านั้น  ขนาดของผลงาน 120x120ซม. ภาพที่47-50  โดยวิธีการได้พัฒนาขึ้นส่วนหนึ่ง

การน าวัสดุแผ่นอะคิลิกมาใช้  ความก้าวหน้าอยู่ตรงที่นอกการขูดขีดด้วยเครื่องมือแล้วยังน าเอาหมึก

พิมพ์ปาดลงไปในร่องลึกเพ่ือให้ภายในร่องนั้นมีน้ าหนัก และน าไปวางทับบนภาพชั้นแรกที่สร้างขึ้น

ด้วยสื่อผสมบนเฟรมผ้าใบ  ถึงขนาดจะเล็กแต่มีล าดับชั้นเพิ่มขึ้นมา   

 การถ่ายทอดอารมณ์ในปีนี้   ลักษณะเส้นรูปทรงนามธรรมที่ได้นั้นมีน้ าหนักท่ีกดลึกมาก  เส้น

ดินสอด าจะถูกกระชากเป็นเส้นตรงแหลมคมตัดไปมาตามแรงขับของจิตใต้ส านึก สภาวะความทุกข์ถูก

ขับเคลื่อนออกมาอย่างมาก  ยิ่งอาการกดดินสอด้วยความแรงที่ซ้ าๆ สีด าจากดินสอก็ยิ่งมีความเข้ม 

ความรู้สึกซึมเศร้าภายในใจจะยิ่งเคลื่อนไหวออกมามาก  ขณะเดียวกันมโนภาพความทุกข์ก็จะฟูฟ่อง

ขึ้นเป็นก้อนใหญ่ในความคิดจินตนาการความวิตกกังวลส่งเป็นแรงพลักดันกระแสความทุกข์จึง

หลั่งไหลออกมาอย่างมาก   การสร้างสรรค์ก็จะด าเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการขีดเส้น  สะบัด

สี  ป้ายแปรงทาสีไปตามแรงของอารมณ์   

 เทคนิคการใช้แผ่นอะคริลิคใส เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสร้างสรรค์  อารมณ์ของ

การท างานจะไม่ต่อเนื่องประติดประต่อจากการสร้างสรรค์บนเฟรมผ้าใบในขั้นตอนแรก ดังนั้นการ

กรีดและขูดบนแผ่นอะคริลิคใสเหมือนกับสร้างอีกภาพหนึ่งขึ้นมาใหม่แล้วน าไปประกบกัน  ไม่มีการ

ค านึงถึงองค์ประกอบภาพ  สัดส่วนความเหมาะสม  จะขูดขีดด้วยเครื่องมือบนแผ่นอะคิลิกไปตาม

รูปทรงอิสระไร้ทิศทางปล่อยไปตามแรงผลักดันภายในใจ  เมื่อน าภาพมาซ้อนกันก็จะได้ผลงานที่แปลก

ใหม่เส้นที่ทับซ้อนกันจนยุ่งเหยิง  สับสน   มีปฏิสัมพันธ์กับการรับชมได้เป็นอย่างดี   รูปทรงนามธรรม

ที่ได้จากการขูดขีดด้วยเครื่องมือบนแผ่นอะคิลิกนั้น  มีความลึก แรงกดของเครื่องมือท าให้เส้นที่ขูดลง

ไปเหมือนกับรอยกรีดบาดลึก อีกทั้งซ้ าความลึกนั้นด้วยการปาดหมึกลงไปยิ่งท าให้รอยกรีดนั้นเห็นชัด

เป็นร่องลึกเร้าอารมณ์เศร้าสะเทือนใจ    เส้นรูปทรงรอยกรีดบนแผ่นอะคิลิกใสนั้น   ช่วยสนับสนุน

การทับซ้อนของภาพให้เห็นอารมณ์ที่รุนแรงชัดเจนได้ดีมาก  
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ผลงานการสร้างสรรค์ 
ระยะช่วง พ.ศ.2560 
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Acrylic, Pencil, Ink on Canvas and Acrylic Sheet 
            125x125 cm 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 61  Wandering no.26 
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      Acrylic, Pencil, Ink on Canvas and Acrylic Sheet 

                125x125 cm 
 

 

 

 

ภาพที่ 62  Wandering no.27 
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   Acrylic, Pencil, Ink on Canvas and Acrylic Sheet  
                125x125 cm 
 

 

 

ภาพที่ 63  Wandering no.28 



  140 

 

 

      
  Acrylic, Pencil, Ink on Canvas and Acrylic Sheet  

               125x125 cm 
 

 

 

 

ภาพที่ 64   Wandering no.29 
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การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์พ.ศ. 2561 

 กระบวนการสร้างสรรค์ในปีนี้  เป็นปีที่มีการตกผลึกทั้งเรื่องความคิดและวิธีการขนาดผลงาน

280x125ซม. กับ170x140ซม.และ 500x160ซม.ใหญ่พอที่จะดึงสายตาผู้ชมเร้าอารมณ์ความรู้สึกไป

กับตาท่ีมองเห็น จากผลงานปี2560ได้มีการจัดแสดงงานขึ้น ณ หอศิลป์ศุภโชค ได้ค าแนะน าจากคณะ

กรรมว่า เทคนิคที่ใช้น่าสนใจดี  เมื่อได้รับชมรู้สึกตื่นเต้นเร้าอารมณ์ความรู้สึกสั่นไหวในใจ   อารมณ์

ความรู้สึกเศร้าหดหู่ถูกถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี    ทั้งนี้ให้ข้อคิดว่าหากจะเป็นแค่ความทุกข์เพียง

อย่างเดียวหรือ  มีความสุขบ้างได้หรือไม่  ลองให้มีทั้งทุกข์และสุขดูบ้าง  และบางผลงานมีความรู้สึก

เหมือนตกแต่งให้ออกมาสวยไม่ตรงตามทัศนะคติการใช้จิตใต้ส านึกท างาน    นี้คือค าชี้แนะที่ผู้วิ จัย

สร้างสรรค์ได้น ามาพิจราณาวิเคราะห์ผลงานตัวเอง 

 การคิดวิเคราะห์แยกแยะออกมาทีละขั้นได้ว่า   ประการแรกการแสดงออกทางอารมณ์มี

ความลงตัวที่ดีอยู่แล้ว   ขนาดของผลงานเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ทางสายตาและการ

รู้สึกรับรู้ของผู้ชม  ผู้วิจัยสร้างสรรค์เองก็ได้ตอบสนองอารมณ์   ด้วยการใช้แรงพลักดันของจิตใต้ส านึก

แสดงออกมาขับเคลื่อนร่างกายให้เต็มที่  ยกเลิกการใช้แผ่นอะคริลิคใสเนื่องจากไม่มีขนาดที่ใหญ่พอ

ตรงกับเฟรมผ้าใบที่สร้างขึ้นใหม่ขนาดเกือบ3เมตรและ5เมตร   การใช้สีให้เน้นสีด าเป็นหลักโดยให้มี

น้ าหนักความเข้มของสีด าต่างกัน  เช่น ด าเงา  ด าด้าน  และมีสีใสเคลือบ ส่วนสีอ่ืนๆ มีบ้างเล็กน้อย 

 สีด าแทนความรู้สึกเศร้าซึม   ความทุกข์ทรมาน  ความมืดมน   สนับสนุนอาการกระสับการ

ส่ายด้วยการสะบัดสี  สาดสี  ขีดรากด้วยแปรงขนาดใหญ่   สีอ่ืนๆ แทนอารมณ์ที่สนุกสนาน จะเป็นสี

ล าดับสุดท้ายของการสร้างสรรค์  เนื่องจากการสร้างสรรค์ที่ต่อเนื่อง  ความทุกข์ที่ตั้งต้นจะถูกระบาย

ออกไป   ปลดปล่อยออกไปอย่างอิสระไม่มีขอบเขต   ไม่มีสิ่งกัดขวาง  เมื่อปฏิบัติสร้างศิลปะไปอย่าง

ต่อเนื่องความทุกข์เศร้าหมองจะคลายลง   ความสุขจะเริ่มแทรกเข้ามา  สีด าที่หยิบใช้ก็วางลง  สีอ่ืนๆ

ที่ให้ความสว่างก็จะตรงกับอารมณ์ความรู้สึกร่าเริงที่แทรกซึมเข้ามาในขณะนั้น  ส่วนมากแล้วจะเป็นสี

ที่ถูกใช้ในล าดับสุดท้ายและมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้น  ผลงานในปีนี้ได้รับความส าเร็จอย่างดี เป็นไปตาม

ทัศนะกับเจตนารมณ์ของจิตใต้ส านึกได้ดี  ภาพที่51-59 
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ผลงานการสร้างสรรค์ 
ระยะแรก กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561 
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        Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
       170x140 cm 
 

 

 

ภาพที่ 65  Wandering no.30 
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                     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas, Net               
              170x140 cm 
 

 

 

ภาพที่ 66  Wandering no.31 
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Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 

              170x140 cm 
 

 

 

ภาพที่ 67  Wandering no.32 
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     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
              170x140 cm 
 

 

 

ภาพที่ 68  Wandering no.33 
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          Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
                  245x120 cm. 
 

 

 

 

ภาพที่ 69  Wandering no.34 
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     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
              245x120 cm. 
 

 

 

ภาพที่ 70  Wandering no.35 
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     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
              245x120 cm. 
 

 

ภาพที่ 71  Wandering no.36 
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     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
               245x120 cm. 
 

 

ภาพที่ 72  Wandering no.37 
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     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
               245x120 cm. 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 73  Wandering no.38 
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ผลงานการสร้างสรรค์ 
ระยะหลัง มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2561 
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     Acrylic, Pencil, Ink on Canvas 
               900x160 cm. 

 

 

ภาพที่ 74  Wandering no.39 
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     Acrylic, Ink, Putty on Canvas 
              320x250 cm. 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 75  Wandering no.40 
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              Acrylic, Ink, Putty on Canvas 

              150x220 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 76  Wandering no.41 
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    Acrylic, Ink, Putty on Canvas 

              150x220 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 77  Wandering no.42 
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    Acrylic, Ink, Putty, on Canvas, holographic fabric 
              230x220 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 78  Wandering no.43 
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สรุปการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือช่วงชุดก่อนท า
วิทยานิพนธ์และช่วงชุดสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  
 ความก้าวช่วงก่อนท าวิทยานิพนธ์สร้างสรรค์ในพ.ศ.2557 – 2559  

  การค้นพบความก้าวหน้าที่ชัดเจนคือ เส้นที่ปรากฏออกมา การขูดขีดเส้นขึ้นเป็นเส้น

ที่มีล าดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมเป็นการขีดเส้นที่ยังถ่ายทอดอารมณ์ไม่ชัดเจนเนื่องจากยังคง

ยึดติดอยู่กับรูปร่างมนุษย์ที่ต้องการน าเสนอแทนค่าการตีความว่าเป็นเรื่องราวของร่างกายที่อ่อนแอ 

ยังคงมีกรอบในรูปแบบเดิมแห่งการสร้างสรรค์อยู่ ยกตัวอย่างล าดับการพัฒนารูปร่างเส้นในผลงาน 

                                 

(ก)                                                         (ข) 

 

 

 

 

                                                          (ค) 

(ก) ลักษณะเส้นในพ.ศ.2557  (ข) ลักษณะเส้นในพ.ศ.2558   

 (ค) ลักษณะเส้นในพ.ศ.2559 

 

 

ภาพที่ 79  ภาพการเปรียบเทียบความก้าวหน้าลักษณะของเส้นในแต่ละปี 
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เส้น ในผลงานเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดผลงานที่ปรากฏในช่วงระยะปี 2557-2559  

จากภาพที่81 (ก) คือรูปร่างเส้นในพ.ศ.2557 ที่มีลักษณะมีระเบียบ ไม่พลิ้วไหวไปตามอารมณ์มากนัก 

เพราะยังคงค านึงถึงองค์ประกอบภาพและรูปทรงที่จะแปลความหมายตามมา การระบายอารมณ์

ความทุกข์สะเทือนใจเหมือนถูกบดบังด้วยความคิดนึกถึงความงามที่สมบูรณ์ 

ภาพ (ข) เป็นเส้นที่ปรากฏขึ้นในพ.ศ.2558 ลักษณะเส้นในปีนี้ มีความพัฒนาขึ้นโดยความ

ต้องการตัดความค านึงถึงองค์ความงามในรูปแบบเดิมทิ้งไป เพ่ือต้องการให้อารมณ์ที่ทุกข์สะเทือนใจ

เคลื่อนไหวออกมาอย่างอิสระให้มากที่สุด คิดค้นการใช้ดินสอที่มัดรวมกันหลายแท่งก าไว้ในมือแล้วขีด

รากเส้นออกไปตามแรงขับเคลื่อนของสภาวะของจิตใจ ปล่อยให้ดินสอกับจิตใจสอดคล้องสัมพันธ์

ท างานร่วมกัน ผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นจริงไปตามที่คาดหวัง คุณลักษณะของเส้นในปี2558 ได้แสดงอารมณ์

ที่คับคั่งในสภาวะจิตใจ ปรากฏออกมาให้รู้สึกถึงความสะเทือนใจได้ดีกว่าปี2557 

ภาพ (ค) เป็นเส้นที่ปรากฏขึ้นในพ.ศ.2559 ความคิดก้าวหน้าต่อเนื่องมาจากปี2558 จากการ

ใช้ดินสอหลายแท่งมัดรวมกัน ผสมผสานกับอารมณ์ที่ขับเคลื่อนปล่อยให้พลังของจิตใจท างาน

สร้างสรรค์อย่างอิสระไร้ความค านึงถึงความงามที่จะเกิดขึ้น ท าให้สภาวะจิตได้แสดงสภาพออกมาใน

ผลงานเห็นลักษณะเส้นเป็นผลลัพธ์ที่ตอบสนองอย่างดี จึงคิดค้นพัฒนาให้เรื่องเส้นนี้มีความสะเทือนใจ

ที่ชัดเจนขึ้นอีก ด้วยการน าเอาแผ่นอะคริลิคมาใช้แล้วน าเอาเครื่องมือไฟฟ้ามาขีดให้เป็นเส้น จากนั้น

น าหมึกสกรีนสีด ามาปาดเข้าไปในเส้นอีกทีหนึ่ง ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปตามเป้าหมาย เส้นที่ได้จากการ

ขีดด้วยเครื่องมือไฟฟ้า จะมีร่องที่ลึกสีด าหมึกสรีนที่อัดลงไปในร่องนั้นเมื่อมองแล้วดูมีมิติความลึกที่

กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนอยู่ภายในจิตใจเป็นอย่างมาก ร่องรอยจากการขีดด้วยเครื่องมือ

ไฟฟ้าเสมือนรอยกรีดแห่งทุกข์ที่บาดอยู่เต็มในจิตใจ  

ดังนั้นคุณลักษณะของเส้นทั้ง3 ภาพนี้เป็นส่วนในองค์ประกอบหลักของผลงานสร้างสรรค์ที่

น ามาขยายให้เห็นถึงการค้นพบและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาในช่วงระยะปีก่อนท าวิทยานิพนธ์  
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ความก้าวช่วงท าวิทยานิพนธ์สร้างสรรค์ในพ.ศ.2560 – 2561 
 

 ช่วงปีของการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ได้มีความพัฒนาต่อเนื่องมาที่ค้นพบอีกประการต่อมา

นั่นคือ การปลดปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกได้แสดงพลังอากัปกิริยาของนามธรรมอย่างประจักษ์แจ้ง

ชัดเจน  ให้ความอิสระเสรีท าหน้าที่แสดงออกมาในผลงานมากที่สุด ลักษณะของเส้นที่ปรากฏขึ้น

ในช่วงปีการท าวิทยานิพนธ์จะมีภาพดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                     (ข) 

 

         

(ก) ภาพการแสดงออกของเส้นที่อิสระ (ข) ภาพเส้นที่ทับกันหลายชั้นที่ต่อเนื่อง

จากกระบวนการสร้างสรรค์ 

 

 

 

ภาพที่ 80  ภาพความพัฒนาลักษณะเส้นในผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
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เส้น จากภาพ (ก)  ในช่วงเวลาการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์นี้ ลักษณะของเส้นได้

พัฒนามาจากช่วงปีก่อนท าวิทยานิพนธ์ อากัปกิริยาทางศิลปะที่แสดงออกต้องการให้เห็นถึงความ

อิสระเสรีอย่างเต็มที่ ไร้กรอบของรูปทรง และการปล่อยให้การแสดงออกมีอิสระอย่างเต็มที่ ได้ท าให้

ค้นพบคุณลักษณะของเส้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้น คือ ลักษณะของเส้นที่ยุ่งเหยิงตวัดทับกันไปมาจน

มีมิติระยะที่ตื้นลึก ในเส้นที่มีความยุ่งเหยิงก็มีการเกาะประสานกันเป็นกลุ่มก้อนหนา ลักษณะเส้นที่ยุ่ง

เหยิงพลัวันนี้เป็นลักษณะทัศนธาตุที่โดดเด่นที่ค้นพบข้ึนจากการสร้างสรรค์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ภาพ (ข) ลักษณะของเส้นในภาพนี้  ได้ดึงความโดดเด่นอิสระของเส้นมาใช้อย่างเต็มที่ เส้นใน

ภาพที่เห็นจะมีลักษณะที่หลากหลายทับซ้อนกันอยู่ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีความหลากหลาย เช่น 

ดินสอ  หมึกจีน  สีอะคริลิกที่มีความเข็มจางแตกต่างกัน  การใช้ความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์

ตอบโต้กับคามรู้สึกได้เป็นอย่างดี เหมือนกับจิตใจได้ผจญภัยกับความรู้สึกต่างๆที่เผชิญอยู่  เส้นที่

แสดงออกด้วยสภาวะจิตใจที่ปรากฏในผลงานมีลักษณะกระสับกระส่าย ไม่คงที่ ลื่นไหล ไปตามแรง

ขับเคลื่อนจากก าลังจิตใต้ส านึกภายใน 

ดังนั้นเส้นที่น ามาขยายให้เห็นทั้งในช่วงระยะปีก่อนท าวิทยานิพนธ์และช่วงการท า

วิทยานิพนธ์ มีความแตกต่างกันเนื่องจากการค้นพบสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะสร้างสรรค์  ผู้วิจัย

สร้างสรรค์เล็งเห็นลักษณะของเส้นในผลงานมีความโดดเด่นที่สุด จึงน าเอาเส้นนั้นมาเป็นคุณลักษณะ

หลักมาเป็นอากิปกิริยาที่ประจักษ์สัญลักษณ์ในผลงานของตนเอง 

 

การอธิบายสรุปรายละเอียดการสร้างสรรค์ 
 
1. กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557   ชุดผลงานของครี่งปีแรกนี้ยังคงเป็นการสร้างสรรค์  ที่

มีลักษณะการปฏิบัติงานที่สืบเนื่องจากการสร้างสรรรค์แบบเดิมก่อนที่จะมาศึกษาระดับ

ดุษฏีบัณฑิต  คือเทคนิคมีการผสมผสานด้วยการใช้ความร้อนสร้างรูปร่างบนกระดาษ 

รูปทรงร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นแทนสัญญะให้สอดคล้องกับทัศนะที่ว่า  ความทุกข์นี้เกิด

ความเจ็บป่วยในร่างกายและเรื่องราวประสบการรณ์ด ารงชีวิต  มีการจัดวาง

องค์ประกอบของภาพให้มีความสวยงามลงตัว  ควบคุมจังหวะทิศทางของการลงสีให้เกิด

น้ าหนัก ระยะใกล้-ไกล  อารมณ์ความรู้สึกที่ปลดปล่อยออกมายังอยู่ในระดับความส านึก 

พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้ผลงานเกิดความงามจากการก าหนดทิศทาง 
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2. มกราคม-พฤษภาคมพ.ศ.2557 ชุดผลงานของของครึ่งปีหลังเริ่มมีความคิดพิจราณาว่า

ในการปฏิบัติสร้างสรรค์ ต้องการให้จิตใต้ส านึกแสดงออกอย่างเต็มที่ให้มากขึ้น  ปล่อย

อารมณ์ความรู้สึกทุกข์ให้เต็มก าลัง แต่ในขณะที่สร้างสรรค์ยังคงมีความคุ้นเคยกับ

หลักการจัดวางในแบบเดิมที่จะท าให้เกิดความงาม  ที่มีความก้าวหน้าขึ้นคือ การสร้าง

รูปร่างด้วยแรงกดดันภายในใจ  ค้นพบความเด่นชัดการขูดขีดเส้นซ้ าๆทับกันไปมาใน

ผลงานที่ให้ผลกระตุ้นความรู้สึกส่วนลึกในจิตใจขึ้น จึงเป็นการค้นพบวิธีที่ตรงกับจิตใจ

ของตัวเอง อย่างไรก็ดีการขีดเส้นซ้ าๆสลับไปมาเป็นการค้นพบอัตลักษณ์ความโดดเด่นที่

เริ่มต้นความก้าวหน้า 

3. กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558   ชุดผลงานของครึ่งปีแรกนี้       มีกระบวนการสร้างที่

เน้นการใช้เส้นด้วยสีด ากับดินสอพร้อมกับการปล่ดปล่อยอารมณ์ให้เต็มที่ ได้ผลลัพธ์ที่ดีมี

ความแตกต่างขึ้นมากจากผลงานปีที่แล้ว  รูปทรงมนุษย์จากที่เคยชัดเจนถูกละลายจาง

ออกด้วยการขีดทับเส้นซ้ าๆ ตัดขาดจากการควบคุม ค านึงแต่ความทุกข์ที่อยู่ภายในใจ

ต้องการให้ความมทุกข์ที่เก็บอดกลั้นไว้นั้นแสดงออกมาอย่างเดียว ผลคือเส้นในผลงานที่

ได้ให้ความรู้สึกชอกช้ าสะเทือนใจได้เป็นอย่างดี 

4. มกราคม-พฤษภาคมพ.ศ.2558 ชุดผลงานของครึ่งปีหลังนี้    ให้ผลที่ก้าวหน้าตอบสนอง

กับจิตใจอย่างมาก เนื่องด้วยขนาดผลงานที่ใหญ่ขึ้นท าให้การสร้างรูปทรงมีความโดดเด่น 

เส้นที่ขีดไปมาทับซ้อนกันจนเป็นน้ าหนักความเข้มขนาดใหญ่กระตุ้นอารมณ์หดหู่เศร้า

หมองได้ดี  เพิ่มเติมขี้นด้วยการสะบัดสีด าที่ฉวัดเฉวียนสนับสนุนปลุกเร้าอารมณ์สะเทือน

ใจรุนแรงขึ้น  

5. กรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.2559   ชุดผลงานของครึ่งปีแรกนี้  มีความแตกต่างทาง

เทคนิคจากปีท่ีผ่านมาอย่างสิ้นเชิง   ด้วยการคิดค้นวิธีการสร้างเส้นให้เป็นร่องลึกบนแผ่น

อะคริลิคใส   โดยใช้เครื่องมือช่างที่มีลักษณะเป็นใบเลื่อยกลมกรีดลงไปบนแผ่นอะคริลิค   

ซึ่งผลงานในปีแรกนี้เริ่มเทคนิคดังกล่าวด้วยการน าแผ่นอะคริลิคซ้อนบนกระดาษ เพ่ือให้

ภาพมีมิติขึ้น เส้นที่ได้จากการขีดในแผ่นกระดาษกับเส้นที่ได้จากการกรีดด้วยเครื่องมือ

เมื่อน ามาทับซ้อนกันจะมีมุมมองที่เห็นมิติ ระยะความชัดลึก ผสมกับความเงามันของ
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แผ่นอะคริลิค   ท าให้ผลงานมีความน่าสนใจดึงดูดสายตาผู้ชม  เป็นการพัฒนาทาง

เทคนิคที่พบความก้าวหน้าขยายการสร้างสรรค์ต่อไป 

6. มกราคม-พฤษภาคมพ.ศ.2559 ชุดผลงานของครึ่งปีหลังนี้  ขยายต่อมาจากครึ่งปีแรก

การใช้เทคนิคด้วยแผ่นอะคริลิกใส  ขยับการพัฒนาขึ้นมาเป็นการสร้างเส้นด้วยแผ่น

อะคริลิกกระจก  มีความน่าสนใจกว่าเดิมคือ เมื่อปฏิบัติการกรีดเส้นไปมาหันกลับมอง

แผ่นด้านหลังจะเห็นความโปรงใส่  มีแสงผ่านทะลุเส้นที่กรีดเอาไว้พบความงามจากแสง

ที่ลอดผ่านเส้นรูปทรง  ส่วนด้านหน้าก็เป็นการสะท้อนไปตามจริงแบบกระจกเงา ความ

โปร่งใสเห็นแสงลอดออกมาท าให้เส้นที่กรีดลงไปมีความชัดเจน แสงท าให้เส้นสว่าง

กระตุ้นความรู้สึกได้ดีไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนความทึบเข้มของเส้นด้วยดินสอและสีด า

แบบก่อน  เป็นการรับรู้ที่ให้ความรู้สึกต่างไป  การกระจายของแสงในเส้นที่ร่องรอยการ

กรีดเป็นการการสร้างสัญญะให้กับความคิดว่า  มโนภาพความทุกข์ที่อยู่ภายในใจนั้นมี

อ านาจที่รุนแรง   ดังแสงที่กระจายฟุ้งเจิดจ้าไปในความรู้สึกนึกคิดที่ไม่มีวันดับ 

 

7. พ.ศ.2560 ชุดผลงานของปีนี้  มีพัฒนาการจากการกรีดเส้นด้วยเครื่องมือและทับใช้หมึก

พิมพ์ปาดสีทับลงไปในร่องรอยการกรีดนั้น  ชั้นล่างเป็นเทคนิคจิตรกรรมบนผ้าใบประกบ

ซ้อนภาพด้วยแผ่นอะคริลิกใสที่ถูกกรีดลงหมึกสีทับ  เส้นการกรีดแล้วปาดหมึกพิมพ์ลงไป

ในร่องนั้น  ให้ความเข้มคมชัดเจนสะท้อนความรู้สึกรุนแรงตอบสนองกับอารมณ์ในขณะ

สร้างสรรค์อย่างยิ่ง  รอยแตกร้าวบนแผ่นอะคริลิกใสจากการถูกกรีดสนุบสนุนความรู้สึก

ไปในทางลบได้ดี มิติจากการซ้อนของวัสดุการสร้างสรรค์ได้ผลดี  จากเดิมเป็นแผ่น

อะคริลิกใสซ้อนบนกระดาษ  ครั้งนี้เป็นแผ่นอะคริลิกใสบนเฟรมผ้าใบ  การสร้างรูปทรง

บนเฟรมผ้าใบนั้น จะสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายมากกว่ามีความทนทานรองรับ

น้ าหนักของมือจากแรงกดได้มากกว่ากระดาษ  สี รูปทรง-รูปร่าง เส้น ที่ได้จะมีความ

รุนแรงตอบสนองอารมณ์ได้เต็มที่  ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะมีลักษณะรูปทรง

นามธรรมที่คมชัดปลุกเร้าความสะเทือนจิตใจได้ดีกว่า เป็นล าดับขั้นของการพัฒนา

เทคนิคการซ้อนภาพด้วยแผ่นอะคริลิคที่ส าเร็จตามเจตนารมณ์ 

8. พ.ศ. 2561 ชุดผลงานของปีนี้  ความก้าวหน้าที่ชัดเจนคือ เส้นที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สามารถเป็นอัตลักษณ์ให้กับรูปทรงนามธรรมในแบบของผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 
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ขนาดของเฟรมผ้าใบที่ใหญ่ขยับขึ้นมากอีกมากในแนวตั้ง ตอบรับกับรูปทรงที่สร้างขึ้น

อย่างเหมาะสมลงตัว ทิศทางของการสร้างเส้นรูปทรงมีความไหลลื่นไปตามอ านาจของ

จิตใตส านึกที่แสดงออกมาอย่างธรรมชาติแท้จริงไม่มีบิดเบือนจากความค านึงพิจารณา

สัดส่วน  ซึ่งจังหว่ะที่ลงตัวเหมาะสมกับเฟรมผ้าใบแนวตั้ง เป็นเพราะในขณะสร้างสรรค์

มักจะเหวี่ยงสีและการขีดขูดขึ้นไปมาในทางตรง จากศรีษะลงเท้า จะ ไม่ค่อยเหยี่ยง

ออกไปด้านข้าง นี่เป็นการสังเกตพฤติกรรมตนเองในเวลาปฏิบัติงานศิลปะ ดังนั้นเส้นใน

แนวดิ่งจะมีความรุนแรง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวเป็นอิสระธรรมชาติได้ดี ท าให้อัตลักษณ์

เด่นชัดมากขึ้น การสร้างสรรค์ปีนี้เป็นปีที่สามารถจับทิศทางอาการฉับพลันที่ท าให้เกิด

เส้นจากจิตใต้ส านึก แล้วดึงความโดดเด่นของตนมาเป็นเอกลักษณ์ และเน้นสร้างเส้นด้วย

คุณลักษณะที่ให้ค่าน้ าหนักของความเข้มต่างกัน จึงได้เส้นที่มีมิติซับซ้อนหลากหลาย ใน

อาการกระสับกระส่ายเป็นเอกภาพที่ลงตัว 
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บทที่ 5 
สรุปผลการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 
การสร้างสรรค์ผลงาน การผจญภัยแห่งจิต เป็นการแสดงออกของอาการความทุกข์ที่มีอยู่ใน

ชีวิตและมีเป้าหมายที่ต้องการเอาชีวิตให้รอดพ้นจากความทุกข์ การน าเสนอถึงกระบวนการ

สร้างสรรค์ท่ีขับเคลื่อนด้วยจิตใต้ส านึกออกมาในรูปแบบศิลปะนามธรรมที่ฉับพลัน ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา

นี้ ได้แสดงออกมาเป็นที่ประจักษ์ ความรู้สึกทุกข์ที่ถูกปลดปล่อยท าให้เห็นอากัปกิริยาที่แสดงออกผ่าน

เป็นผลงานศิลปะสามารถน ามาวิเคราะห์ทัศนธาตุที่ปรากฏออกมาแล้วน าไปเทียบเคียงกับหลักทฤษฎี

จิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ได้อันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน   

อากัปกิริยาทางศิลปะที่แสดงออกมาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความทุกข์ที่จิตใจได้เผชิญอยู่ใน

ช่วงเวลานั้นๆ น าซึ่งปัญญา มีสติการรู้แจ้งเห็นสภาพจิตใจตนเอง เมื่อเรามองเห็นสภาพความจริงของ

ใจตนเองแล้วจึงท าให้เกิดความสงบตามมา และผลงานจากการสร้างสรรค์ศิลปะท าให้เห็นคุณค่าแห่ง

ตน 

กระบวนการสร้างสรรค์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้ค้นพบลักษณะของเส้นแหลมคมทับซ้อน

กันไปมาที่ดูแล้วยุ่งเหยิงกระจัดกระจายกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทัศนคติในปรัชญาได้

ปฏิสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ ท าให้สัญญะทางศิลปะที่ถ่ายทอดออกมามีความหมายและให้

คุณค่าต่อการด าเนินชีวิต การสร้างสรรค์ศิลปะของผู้วิ จัยสร้างสรรค์นี้สามารถลดความรู้สึกทุกข์

ยกระดับจิตใจให้เข้าสู่ความสมดุลให้เป็นปกติได้จริงบรรลุตามจุดประสงค์ 
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ภาพที่ 81  รวมภาพการสรุปผลงานสร้างสรรค์ 



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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