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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 “ความจริง” จาก “ความเช่ือของสงัคมไทย” ในปัจจบุนัท่ีมีแนวโน้มเป็นพหลุกัษณะมากขึน้ 
จึงเป็นเร่ืองท่ียากในการหาชุดค าเพ่ืออธิบายความหมายหรือเหตผุลของ “ความจริง” ท่ีเก่ียวข้อง
กบัเนือ้หาเชิงความเช่ือ ความศรัทธา หรือแม้แต่ศาสนา อตัลกัษณ์ของความเช่ือในสงัคมไทยถูก
แยกยอ่ยเป็นองค์ประกอบมากมายท่ีไมช่ดัเจน 
 “ค าว่าอะไรคือความจริง” จึงไม่อาจจะถามและตอบกันตรงๆได้ในสงัคมท่ีเข้าสู่ปลายเปิด
อีกตอ่ไป ไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถอยู่กนัอย่างโดดเดี่ยวได้ แตอ่าจจะอยู่กนัแบบ
โลกคูข่นาน ปัจจบุนัสองสิ่งนีถ้กูประกอบสร้างขึน้ใหม่โดยผา่นกลไกของวฒันธรรมบริโภคนิยม ทนุ
นิยม การแฝงนยัทางการเมือง การปกครอง ความเช่ือ จารีต และประเพณี 
 “ความจริงในความเช่ือของสงัคมไทย” ท่ีน่าสนใจนีจ้งึถกูปรับแตง่ไปตามความปรารถนาดี
ในเจตนาผู้สร้างสรรค์ ภายใต้สติ และข้อบญัญัติเชิงจริยธรรมผ่านแกนหลกัของชดุภาษา ข้าพเจ้า
น าความลกัลัน่ดงักล่าวมาเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม น าไปสู่การคิดค้น
รูปแบบไวยกรณ์ในการประกอบสร้างทัศนธาตุท่ีก าหนดบริบทของเนือ้หาขอบเขต เพ่ือสะท้อน
ความย้อนแย้งและความกลมกลืน เหตผุลอารมณ์ รูปกบันาม คน สตัว์ สิ่งของ  
 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. เพ่ือวิเคราะห์เจตนาของความเช่ือในสังคมไทย โดยมุ่งเน้นไปท่ีสติ ท่ีเป็นตวัชีว้ดั และ
จริยธรรมเป็นพืน้ฐานของการด าเนินชีวิต 
 2. เพ่ือแสดงออกถึงความลักลั่น ย้อนแย้ง กลมกลืน ของความจริงในความเช่ือของ
สงัคมไทยซึ่งสามารถแยกย่อยเป็นองค์ประกอบทางสงัคม วฒันธรรม ท่ีซบัซ้อน เหตแุละผล หรือ 
ความไร้เหตผุล 
 3. เพ่ือทดลองค้นหาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ศิลปะบนระนาบให้เกิดการรับรู้ใหม ่อนัได้แก่ 
แสงท่ีเกิดใต้ระนาบจากหลอดไฟ แสงในพืน้ท่ีระนาบอนัเกิดจากกระบวนการทางจิตรกรรม และ
แสงบนระนาบอนัเกิดจากแสงธรรมชาตหิรือแสงจากภายในหอศลิป์ท่ีส่องกระทบบนผิวงาน 
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 4.เพ่ือให้เกิดการทบทวน และตระหนกัถึงความเป็นเหตเุป็นผลในเร่ืองของความเช่ือตา่ง ๆ 
  

สมมตฐิานการศึกษา  

 1.สมมตฐิานในด้านความคดิ ความเช่ือในสงัคมไทยมีมิติหรือกลไกบางสิ่งบางอยา่งท่ีทบั
ซ้อนกนัอยูใ่นลกัษณะลกัลัน่ ขดัแย้ง และย้อนแย้ง ซึง่น าไปสูก่ารตัง้ค าถามหรือกระตุ้นให้เกิดข้อ
สงสยัถึงความผิดปกติบางอยา่งของสงัคมไทยในวงกว้าง 
 2.สมมตฐิานในด้านเทคนิค ข้าพเจ้าใช้เทคนิคเฉพาะตวัในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม มี
ในสว่นของการทิง้ทีแปรงเพ่ือให้เกิดร่องรอยของอารมณ์ เกล่ียเนียนเพ่ือให้เกิดความนุ่มละมนุ การ
เลือกใช้สีท่ีแสดงออกถึงพลงัความเป็นเคมี วิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์และบริโภคนิยม โดยจะ
เลือกใช้หรือปรับเปล่ียนรูปทรงหรือรูปสญัญะแตล่ะชนิด ตามความรู้สกึ ตามความคดิ เฉพาะแต่
ละชิน้งานตามความเหมาะสมได้หรือไม ่ 
 

ขอบเขตการศึกษา  

 1.การวิเคราะห์ความเช่ือ วิทยาศาสตร์ และไสยศาสตร์ท่ีอยูร่่วมกนั เกิดความลกัลัน่และ
ไมส่มเหตสุมผลบางอย่าง 
 2.ขอบเขตในด้านรูปแบบนัน้เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสองมิตบินระนาบและ
ส่ือผสม สร้ประกอบสร้างรูปร่าง รูปทรงจาก คน สตัว์ สิ่งของและสถานท่ี รูปธรรมนามธรรมกึ่ง
นามธรรม 
 3.ขอบเขตในด้านเทคนิคใช้วิธีการทางจิตรกรรมผสมผสานส่ือวสัด ุและถกูน าเสนอด้วย
การจดัวาง 
 

ขัน้ตอนการศึกษา  

โครงสร้างของขัน้ตอนการศกึษามีล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
 1.ข้าพเจ้าเร่ิมเฝา้สงัเกต แง่มมุตา่ง ๆ จากชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวคนใกล้ชิด
ตลอดจนสงัคมใหญ่ เหตขุองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความจริงบางประการท่ีเคยคุ้นชินในด้านความเช่ือ
เร่ิมสง่ผลกระทบตอ่จิตใจทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 2.จากประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีข้าพเจ้ารับรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม น าไปสูก่ารเก็บและหา
ข้อมลูแนวทางทฤษฎีเป็นตวัอ้างอิงเก่ียวกบัความคิดของข้าพเจ้า เชน่ ทฤษฎีสญัญะศาสตร์ ทฤษฎี
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เก่ียวกบัโครงสร้างนิยม ตลอดจนการตลาด ข้อมลูทางศาสนาและวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 3.เก็บข้อมลูเพื่อเป็นแรงบนัดาลในในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้กล้องถ่ายรูปบนัทกึ
รูปคน สตัว์ สิ่งของและสถานท่ีตา่งๆ เพ่ือเป็นข้อมลูในการศกึษาตอ่ไป 
 4.ก าหนดแบบร่างไว้อย่างคร่าว ๆ 
 5.ในระหวา่งการสร้างสรรค์ผลงานจริง กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ข้าพเจ้าจะ
ก าหนดภาพอยา่งคร่าวๆไว้ในความคดิ และเร่ิมค้นหา ออกแบบ แสดง โต้ตอบไปพร้อม ๆ กบัการ
ขึน้งานจริง เพื่อสร้างมิติทางการรับรู้แบบฉบัพลนัหรือความนา่จะเป็นใหม ่ๆ ในงานของข้าพเจ้า 
โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมผสมผสานส่ือวสัด ุและการจดัแสดงด้วยรูปแบบการจดัวาง 
 
 

วิธีการศึกษา  

 1.ข้าพเจ้ามีล าดบัวิธีการศกึษาในแง่ของกระบวนการทางความคิดไปสูก่ารปฏิบตังิานทัง้
ระบบ ดงัตอ่ไปนี ้
 1.เร่ิมจากสงัเกตและตัง้ค าถามขึน้กบัความเช่ือท่ีเกิดขึน้กบัคนในสงัคมโดยผา่นการ
วิเคราะห์ด้วยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ เร่ืองเลา่ ต านาน การพิสจูน์ โฆษณาชวนให้
เช่ือ  
 2.ความเป็นเหตเุป็นผล และ ความไร้เหตผุล 
 3.พิจารณาสิ่งตา่งๆเพื่อหาแรงบนัดาลใจน าไปสู่ประเดน็สาระส าคญัตา่งๆทัง้ท่ีมีเหตผุล
และไมมี่เหตผุลของไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหวา่งข้อพิสจูน์และความเป็นจริงในสงัคมไทย 
 4.หาข้อมลูเชิงภาพจากสถานท่ีจริง หนงัสือศลิปะ และส่ือตา่งๆ เพ่ือน ามาประกอบสร้าง 
ให้ได้เนือ้หาหรือสนุทรียภาพท่ีตัง้ใจไว้ เพ่ือท าภาพร่างอย่างคร่าวๆ 
 5.น าภาพร่างต้นแบบปรึกษาคณะอาจารย์ เพ่ือหามมุมอง ปรับเปล่ียน เพ่ือเตมิ ให้เกิด
ความลงตวัและความเป็นไปได้ของ รูปแบบ เนือ้หา กระบวน ท่ีลงตวัท่ีสดุ 
 6.ขยายงานจากภาพร่างต้นแบบคร่าวๆและปรับเปล่ียนแก้ไขตามปัญหาเฉพาะหน้า  
 7.เม่ือสร้างสรรค์ภาพเสร็จสมบรูณ์ สง่คณะอาจารย์เพ่ือรับค าวิจารณ์ เพ่ือน าไปพฒันา
ตอ่ไป 
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แหล่งข้อมูล  

 ห้องสมดุ 
 พิธีกรรมทางความเช่ือ ศาสนา  
 หนงัสือศลิปะตา่งๆ , หนงัสือปรัชญา , ทฤษฏีสงัคมวิทยา,โครงสร้างนิยม 
 หอศลิป์ แกลอร่ี นิทรรศการ 
 อินเตอร์เน็ต 
 รูปถ่ายคน สตัว์ สิ่งของ  
 แหลงข้อมลูจากสถานท่ีจริง 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สีน า้มนั สีอะคริลิค  ออยบรา 
 พูก่นั ดนิสอ สีไม้ ยางลบ คตัเตอร์ เทปกาว ไม้บรรทดั  
 โครงไม้  

ผ้าใบแคนวาส 
 ปัม้ลม เล่ือยวงเดือน ปืนลม ค้อน คีม ไม้ฉาก ระดบัน า้   
 ภาพถ่ายคน สตัว์ สิ่งของ สถานท่ี 
 คอมพิวเตอร์ ปริน้เตอร์ 
 แบบจริง ดนิน า้มนั  
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บทที่ 2 
ข้อมูลในการสร้างสรรค์ 

 

 ในการหาข้อมูลท่ีจะน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานซึ่งจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการ

สนบัสนนุการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในลกัษณะตา่ง ๆ อธิบายให้ทราบถึงโครงสร้างท่ีชดัเจนและ

ส่วนประกอบท่ีท าให้เกิดแนวคิดความรู้สึกท่ีมีต่อรูปแบบในการสร้างสรรค์ ข้อมลูของผู้สร้างสรรค์ 

ใช้ประสบการณ์ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ทัง้จากชีวิตประจ าวนัท่ีผูกพนัธ์กบัความเช่ือพิธีกรรม ทัง้

ข่าวสาร สถานท่ี ปรากฎการณ์ ชดุข้อมลู ค าถามข้อสงสยัและน าไปสู่ การค้นคว้าสร้างสรรค์ การ

ท าความเข้าใจถึงสาระเหตผุลความเป็นจริงในปัจจบุนั 

1. อิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับความเช่ือ 

ด้วยเกิดและเติบโตมาภายใต้ครอบครัวและสงัคมซึ่งยึดถือในเร่ืองของคติ และความเช่ือ 

ท าให้ผู้สร้างสรรค์เร่ิมต้นปลกูฝังในเร่ืองดงักล่าวตัง้แตเ่ด็ก การท าให้เกิดความกลวัตอ่สิ่งลี ล้บั สิ่งท่ี

มองไม่เห็น สร้างความเช่ือปรุงแต่งขึน้มา ก่อนการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี ้ผู้ สร้างสรรค์เช่ือ

และอยู่ร่วมกับความเช่ือด้วยความกลัวมาโดยตลอด ต่อมาเม่ือได้พบเจอและได้ลองสังเกต

เหตุการณ์ต่าง ๆ มาเร่ือย ๆ จึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจนเกิดการตัง้ค าถาม และเร่ิมเข้าหา

ความเป็นวิทยาศาสตร์ พยายามหาค าตอบเพ่ืออธิบายข้อสงสยัของความก ากวม ความคลมุเครือ 

ความเช่ือ หรือปรากฎการณ์ต านาน ข่าวลือ กุศโลบายบางอย่างให้กระจ่างแก่ตวัตนเอง โดยผู้

สร้างสรรค์ได้แบง่อิทธิพลจากประสบการ์สว่นตวัท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือไว้ ดงันี ้

1.1. ความเช่ือจากพธีิกรรม 

“แต่ละชนชาติย่อมมีประเพณีปฏิบัติแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับความเชื่อ ค่านิยม 

สภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ อีกนานปัการ ธรรมเนียมที่สืบเนื่องต่อกนัมาอย่างมีระบบ ผ่าน

การกลัน่กรอง ดดัแปลง แก้ไข จนเป็นที่ยอมรับและใช้ปฏิบติัอยู่ในสงัคมไทย นอกจากจะมีประวติั
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ความเป็นมาอนัยาวนาน ยงัเต็มเป่ียมไปดว้ยนยัแฝงแห่งคติ ข้อคิด และปรัชญาอย่างลึกซ้ึงอนัเป็น

แบบอย่างทีส่ามารถน ามาประยกุต์ใช้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัได้อย่างภูมิใจ”1  

พิธีกรรมอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน และพิธีกรรมก็ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเช่ือซึ่ง

ครอบคลุมตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต คือ พิธีมงคลท าขวญัวนั กระทัง่พิธีท าศพ หรือกระทั่งพิธี

หลังความตาย เช่น พิธีท าบุญร้อยวัน พิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ ล่วงลับ เป็นต้น หรือ

กระทัง่การก าหนดฤกษ์ยามซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคญัเป็นอย่างยิ่งส าหรับคนท่ีคติความเช่ือเก่ียงกับ

ความเป็นสิริมงคล 

ความเช่ือในชีวิตประจ าวัน 

จากพิธีกรรมสู่ชีวิตประจ าวันซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามีความเช่ือมโยงต่อกัน ผู้

สร้างสรรค์ได้สงัเกตเห็นความเช่ือท่ีผา่นพิธีกรรมท่ีน ามาสู่ความเป็นวิถีชีวิต ยกตวัอย่างเช่น การหา

เลขมงคลจากขนัน า้มนต์หลงัจากพิธีท าบญุบ้าน หรือการน าอาหารหลงัจากท าบญุไปวางใต้ต้นไม้ 

ทิศการนอนของคนเป็นและคนตาย อนัเป็นความเช่ือท่ีมีผลสืบเน่ืองตอ่มาจากพิธีกรรม นอกจากนี ้

ความเช่ืออ่ืน ๆ ซึ่งไม่ได้มีความเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมแตมี่ความเช่ือเกิดขึน้อยา่งแพร่หลายและเป็น

สากล อยา่งเชน่ ความเช่ือเร่ืองผีสาง เทวดา หรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ดงัจะให้ได้จากส่ือประเภทภาพยนตร์ 

ละคร หรือช่องรายการตา่ง ๆ ซึ่งความเช่ือเหล่านีล้้วนมีความเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีมองไม่เห็น หรือสิ่งลี ้

ลบัทัง้สิน้ 

 

อิทธิพลจากการแพร่หลายของระบบทุนนิยมในสังคมไทย 

“มนุษย์มีวิวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน เมื่อกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ไหลบ่าเข้ามาใน

ปัจจุบัน ก่อให้เกิดวฒันธรรมแบบตะวนัตกแบบใหม่ หรือบริโภคนิยม อันจะมีสามเหตุมาจาก

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจากฝั่งตะวนัตก การที่เรามีวฒันธรรมบริโภคนิยมนั้นได้แสดงถึง

ลักษณะการบริโภคสัญญะ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสัญญะทางอ านาจอันจะเห็นได้จากวฒันธรรม

บริโภคนิยมซ่ึงไม่สามารถตอบสนองต่อความปรารถนาได้หมด ด้วยเหตุผละผลนัน้เองจึงเป็นวฏั

จกัรของวฒันธรรมบริโภคนิยม ทนุนิยม และสญัญะของมนษุย์ต่อไป”2 

                                                           
1 ธนากิต. ประเพณี พิธีมงคล และวันส าคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก. 2539. หน้า 5 
2 ทัศนียา บริพิศ. วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ. [ออนไลน์]. 2557. สืบค้นจาก : https://culturaljornal.wu.ac.th/wp-

content/uploads/2017/02/4.%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0
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วัฒนธรรมท่ีสืบเน่ืองมาอย่างยาวนานและมีการเปล่ียนแปลงได้ยากในไทยนัน้

ประกอบด้วย วิถีชีวิต คติ และความเช่ือต่าง ๆ จึงท าให้วฒันธรรมบริโภคนิยมถูกผูกติดอยู่กับคติ

และความเช่ือ อิทธิพลจากความเช่ือเหล่านีก้่อให้เกิดค าถามแก่ผู้ สร้างสรรค์ถึงการคงอยู่ของสิ่ง

เหล่านีแ้ละมายาคติท่ีซ่อนอยู่  น ามาสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และเช่ือมโยงความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ การคดิวิเคราะห์ หลกัของเหตแุละผล และความเช่ือเข้าด้วยกนั เกิดเป็นแนวความคิด

ในการสร้างสรรค์ ภายใต้เนือ้หา ความลักลั่นจากความเช่ือวิทยาศาสตร์ และไสยศาสตร์ ท่ีผ่าน

กลไกของบริโภคนิยม 

 

ในหลายกรณีท่ีเร่ืองของทุนนิยมและกลไกลของบริโภคนิยมได้เข้าไปประกอบและเป็น

สว่นหนึ่งกบัเร่ืองของความเช่ือมากมายยกตวัอย่างเช่น รายการผีในรายการโทรทศัน์ ท่ีใช้นางแบบ

หรือพริตตีส้วมใส่เสือ้ผ้าวาบหวิวท่ีมาออกรายการ  เข้าไปส ารวจบ้านร้างสถานท่ีเร้นลับต่าง ๆ 

สร้างยอดคนดแูละผู้ติดตามเป็นจ านวนไม่น้อย  แม้กระทัง้ส านักทรงเจ้าเข้าผีตามท่ีต่างๆก็ใช้จุด

ขายเป็นเร่ืองของ ความกลวั การแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ กรีดลิน้ นัง่ตะป ูเดินลุยไฟ เหล่านีเ้พ่ือ

เรียกศรัทธาจากคนท่ีพบเห็น สิ่งท่ีดเูหนือธรรมชาติ ปลุกเสกเคร่ืองของขลงั ขายกันมากมาย หรือ

ข่าวการท าการ์ดวิเศษขายกนัในราคา1500บาท มีหลายคนหลงเช่ือเพราะการอวดอ้างสรรพคณุท่ี

น ามาใช้รักษาโรคได้ทุกโรคครอบจกัรวาล เพียงแค่แปะบนหน้าผาก ต้มใส่กบัน า้ด่ืมเช้าเย็น การท่ี

ไม่ได้ใช้สตพิิจารณาถึงเหตแุละผล การไม่รู้เท่ากนักลลวงหรือกลไกลของระบบทนุนิยมหรือบริโภค

นิยม ท าให้ง่ายต่อการเป็นเหย่ือน าไปสู่การเสียทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนอีกมากมาย

ตามมา 

อิทธิพลทางศิลปกรรม 

แจสเปอร์ จอห์น (Jasper Johns) 

แจสเปอร์ จอห์น เป็นศิลปินยุคศิลปะสมยัใหม่ (Modern Art) ท่ีมีผลงานสร้างสรรค์เป็น

จิตรกรรมเทคนิคผสม เพ่ือสร้างผลงานให้ดแูตกตา่งหรือบิดเบือนไปจากความจริง ซึ่งตา่งจากการ

สร้างสรรค์จิตรกรรมแบบประเพณีด้วยสีน า้มันบนระนาบผ้าใบอย่างอดีต หยิบยกสัญลกัษณ์หรื

อรูปสญัญะท่ีมีอยูใ่นสงัคมอเมริกนัอยา่งเชน่ธงชาตมิาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

                                                                                                                                                                      
%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1.pdf?fbclid

=IwAR3US1kQj9vn2Xv5cVC_2aeuDs1Tg4I2DrrmCM_DFXHvrbWZHEav29Jlh2g. [4 กรกฎาคม 2462] 
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ภาพท่ี 1 Jasper Johns, Three Flags, ค.ศ. 1958 
แหลง่ท่ีมาภาพ : http://jumpsuri.blogspot.com/2013/05/three-flags.html 

 

Three Flags คือผลงานจิตรกรรมขีผ้ึ ง้ เหลวบนผืนผ้าใบ ขนาด 76.5x116x12.7 

เซนติเมตร ประกอบด้วยสญัลกัษณ์ธงชาติอเมริกาจ านวน 3 ชัน้ซ้อนทบักัน โดยให้จดุท่ีเล็กท่ีสุด

อยู่ใกล้ผู้ชมงานมากท่ีสดุ เป็นดงัการสร้างมิติทางทศันียภาพในรูปแบบหนึ่ง ท าให้เกิดมิติลวงตา 

และมิติท่ี 3 ซึ่งเกิดขึน้จริงจากวตัถุ ซึ่งผลงานชิน้นีถู้กสร้างขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 มายา

คติท่ีเกิดขึน้ตามมาจากสญัลกัษณ์ของธงชาติจงึเป็นกระบวนการประดิษฐ์กรรมความเป็นชาติให้

เกิดข้ึน โดยมีฐานะของผู้ชนะจากสงครามโลกอ านาจทางเศรษฐกิจ ค่านิยมในสงัคม และลทัธิ

ทางการเมืองเป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการหล่อเลีย้งใหช้าตินิยมของชาวอเมริกนั3 

ผู้สร้างสรรค์สนใจในเร่ืองของรูปแบบในการแสดงออกและแนวคิด การตัง้ค าถามต่อ

ระนาบในงานจิตรกรรม ความลกึความแบนในงานจิตรกรรม และ ในรูปทรงของงานจิตรกรรม สิ่ง

เหล่านีผู้้ สร้างสรรค์สนใจและน ามาเป็นแรงบันดาลใจในงานวิทยานิพนธ์น าไปเช่ือมโยงกับ

แนวความคิด ในส่วนของความจริง ความลวง สร้างสรรค์จากจิตรกรรมท่ีมากกว่าการท าบน

ระนาบ2มิตเิพียงอยา่งเดียว 

 

โรเบิร์ต เราส์เชนเบิร์ก (Robert Rauschenberg) 

โรเบิร์ต เราส์เชนเบิร์ก เป็นจิตรกรและประติมากรชาวอเมริกนั สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ี

ผสมผสานระหว่างจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ จดุเดน่ของเราส์เชนเบิร์ก คือการ

                                                           
3 สุริยะ ฉายะเจริญ. บทความศิลปะเพ่ือสร้างวัฒนธรรมแห่งการวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์บนสื่ออินเตอร์เน็ต ผลงานจิตรกรรม
ผสม “ธงสามผนื” (Three Flags). [ออนไลน์]. 2556. สืบค้นจาก : http://jumpsuri.blogspot.com/2013/05/three-flags.html. [4 กรกฎาคม 
2462] 
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น าวสัดเุหลือใช้หรือใช้แล้วในชีวิตประจ าวนั มาสร้างสรรค์ขึน้ใหมใ่ห้เป็นงานศิลปะ Spread, 1980 

คือหนึง่ในผลงานของเราส์เชนเบร์ิกท่ีมีการผสมผสานวสัด ุ3 มิต ิลงบนระนาบ 2 มิต ิ

 

ภาพท่ี 2 Robert Rauschenberg , Spread, ค.ศ. 1980 
แหลง่ท่ีมาภาพ : https://artpil.com/news/spreads-1975-83-robert-rauschenberg/ 

 

จิตรกรรมร่วมกับวตัถุ หรือ จิตรกรรมผสม ศิลปินน าเสนอความเป็นจิตรกรรมท่ีมากกว่า

บนระนาบ2มิติ การน าเอาวสัดอ่ืุนมารวมใช้กบังานจิตรกรรมท าลายระบบ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ 

พยายามข้ามเส้นบางอย่างท าให้เกิดสิ่งใหม่ในการรับรู้เดิม ท าให้เกิดการระลึกถึง ความจริง

ทางด้านวตัถ ุและมายาท่ีเกิดจากภาษาลวงตาของจิตรกรรม สิ่งนีเ้องท่ีท าให้ผู้สร้างสรรค์สนใจและ

น ามาประยกุต์เช่ือมโยงกบัชดุความคิด โครงสร้างของงาน ระหว่างเหตผุลความจริงและความเช่ือ

กับอารมณ์ ผู้สร้างสรรค์สนใจในเร่ืองของรูปแบบวิธีการสร้างงานจิตรกรรมรูปแบบท่ีต่างออกไป

จากงานจิตรกรรมบนระนาบ2มิติ อย่างเช่น ภาพตวัอย่างดงักล่าว ท่ีศิลปินน าไฟเข้ามาติดตัง้ หรือ 

น าส่ือวสัดอ่ืุนมาปะติดเข้าไปในงาน ผู้สร้างสรรค์สนใจต่อวิธีการนีแ้ละน ามาร่วมกับชุดความคิด 

ยกตวัอย่างเช่น เร่ืองแนวคิดท่ีผู้ สร้างสรรค์ท า คือ วิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ น ามา เช่ือมโยงกับ

วิธีการแสดงออกท่ีมีหลากหลายรูปแบบและเทคนิค ท าให้งานของผู้สร้างสรรค์เข้าใจง่ายขึน้และ

สามารถอธิบายถึงเนือ้หาได้มากก็ระนาบ2มิติท่ีเคยท ามาก่อนหน้านี ้ 
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อิทธิพลจากภาพบุคคลส าคัญต่อวิถีชีวิตร่วมสมัย 

วฒันธรรมและความเช่ือตา่ง ๆ ล้วนเป็นสิ่งท่ีมนษุย์ก าหนดขึน้ โดยมีบคุคลต้นแบบในการ

กระท าต่าง ๆ เช่น พระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธ พระเจ้าหรือพระเยซูในศาสนาคริส พระพระอัล

เลาะห์ในศาสนาศาสนาอิสลาม ซึง่เป็นต้นแบบและตวัแทนความดีงาม ผู้สร้างสรรค์หยิบยกบคุคล

ซึง่เป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลมาเป็นสว่นหนึ่งในผลงานเพ่ือเป็นตวัแทน วิทยาศาสตร์ ความเช่ือ และ

บริโภคนิยม ดงันี ้

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ 

“เมื่อเอ่ยถึงไอน์สไตน์ ส่ิงแรกที่เรานึกถึงคือ สมการสะเทือนโลก อนัได้แก่ E = 𝑚𝑚2 

และส่ิงที่พ่วงมากบัชื่อของเขาเสมอก็คือ ทฤษฎีสมัพนัธภาพ รวมทัง้บุคลิกภาพผมยุ่งเป็นกระเซิง

อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเอกบรุุษทีย่ากจะเลียนแบบ”4 

ไอน์สไตล์เป็นบุคคลระดบัโลกท่ีได้รับการยอมรับและรู้จกักนัอย่างแพร่หลายทัง้ในวงการ

วิทยาศาสตร์และบุคคลทัว่ไป ด้วยการคิดค้นทฤษฎีซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของการทดลองท่ีตามมาอีก

มากมาย ผู้ สร้างสรรค์จึงหยิบยกไอน์สไตน์ซึ่งเป็นดังสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน  

 

ภาพท่ี 3 ภาพตวัอย่างจากอิทธิพลบคุคล 
อลัเบร์ิต ไอน์สไตน์ 14 มีนาคม พ.ศ. 2422-18 เมษายน พ.ศ. 2498 อาย ุ76 ปี 

แหลง่ท่ีมาภาพ : 
https://www.google.co.th/webhp?hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwjrxZejr5bjAhUfTI8

KHTOPAb4QPAgD 

                                                           
4 วอลเตอร์ ไอแซคสัน : เขียน. ดร.บัญชา ธนบุญสมบตัิ, ศล,ธวัชชัย ดุลยสุจริต, เยาวลักษณ์ ภูอภิรมย์ : แปล. ไอน์สไตน์ ชีวประวัติ 
และ จักรวาล (ฉบับสมบูรณ์). 2556. กรุงเทพฯ. เนชั่นบุ๊คส์  

https://www.google.co.th/webhp?hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwjrxZejr5bjAhUfTI8KHTOPAb4QPAgD
https://www.google.co.th/webhp?hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwjrxZejr5bjAhUfTI8KHTOPAb4QPAgD
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จีน ซิมมอนส์ แห่งวง Kiss 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพตวัอย่างจากอิทธิพลบคุคล 
จีน ซิมมอนส์  แหง่วง kiss  25 สิงหาคม 2492 อาย7ุ0ปี 

แหลง่ท่ีมาภาพ : 

https://www.google.co.th/webhp?hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwjrxZejr5bjAhUfTI8

KHTOPAb4QPAgD 

จีน ซิมมอนส์ คือ นกัร้องและมือกีตาร์เบส แหง่วงดนตรีร็อกอเมริกนัซึง่มีเอกลกัษณ์อนัโดด

เด่นคือ สมาชิกวงทุกคนในวงจะทาสีหน้าตาและชดุแตง่กายอนัโดดเดน่ มีช่ือเสียงในช่วงกลางถึง

ปลายทศวรรษ 1970 และสง่อิทธิพลมายงัวงดนตรีร็อคในยคุปัจจบุนั 

ในวงการอตุสาหกรรม ช่ือของจีน ซิมมอนส์ ยงัคงได้รับความสนใจทัง้ในด้านผลงานและ

ในด้านเร่ืองราวส่วนตวั ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกจีน ซิมมอนส์ซึ่งเป็นดงัสญัลกัษณ์ของบริโภคนิยม

มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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พระแม่กาลี  

 

ภาพท่ี 5 ภาพตวัอย่างจากอิทธิพลบคุคล(ขวา)  พระแมก่าลี 
แหลง่ท่ีมาภาพ : 

https://www.google.co.th/webhp?hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwjrxZejr5bjAhUfTI8KHTOPA

b4QPAgD 

พระแม่กาลี หรือ กาลิกา เป็นปางอวตารภาคหนึ่งของพระอมุาเทวี ซึ่งเป็นเทพปกรณัมใน
ศาสนาพราหมณ์ ฮินด ูโดยมีลกัษณะพระวรกายเป็นสีด า  พระพกัตร์ดรุ้าย มี 10 แลบลิน้ยาว มี
เคร่ืองประดบัเป็นกระโหลกมนษุย์ และงใูหญ่เป็นสร้างสงัวาลย์ 

มีความเช่ือว่าหากบชูาพระแมก่าลีอย่างซ่ือตรงและตัง้ใจจะได้รับพลงัและความกล้าหาญ 
เป็นความย้อนแย้งท่ีเต็มไปด้วยความเช่ือและเป็นเอกลกัษณ์ของพระแมก่าลีท่ีอวตารมาเพ่ือปราบ
มาร แตบ่คุคลท่ีบชูาเจ้าแมก่าลีโดยมาจะเป็นกลุม่โจร ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกพระแมก่าลีซึง่เป็นดงั
สญัลกัษณ์ของความเช่ือมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

บุลคลต้นแบบทัง้ 3 เป็นสญัญะส าคญัท่ีมาจากวิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ ความเช่ือ และ
บริโภคนิยม ท่ีผู้สร้างสรรค์สงัเกตแุละสนใจในอาการและกิริยาท่ีแลบลิน้ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงของ
บุคคลท่ีมีความแตกต่างกันทัง้พืน้ท่ี บริบท เหตผุล เวลา ผู้ สร้างสรรค์ก าหนดให้ภาพบุคคล เป็น
เพียงภาพจ าตวัแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือท าให้เกิดการตัง้ค าถาม ชวนสงสยั และเกิดประสบการณ์
ใหม ่ไมมี่เจตนาของการดหูมิ่น เหยียดหยามแตป่ระการใด 
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บทที่3 
วิธีการด าเนินการ 

 

 ระเบียบการวิเคราะห์ขัน้ตอนการด าเนินงานและเทคนิควิธีการในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ

สร้างสรรค์ผลงาน ผู้ สร้างสรรค์น าเสนอผลงานจิตรกรรมเป็นหลักใหญ่และส่ือผสมบางส่วน 

น าเสนอการประกอบสร้างของ รูปธรรม นามธรรม เหตผุลและอารมณ์ กระตุ้นให้เห็นความลกัลัน่

จากสญัญะความหมายท่ีเช่ือมโยงและไม่เช่ือมโยงกัน ขณะเดียวกันแสดงให้เห็นถึงเร่ืองเดียวกัน

และเม่ือแยกออกจากกันจะไร้ซึ่งความหมายในตวัเอง เพ่ือให้เห็นภาพรวมของความเช่ือ ความ

เป็นไปในสงัคมไทย ท่ีไมมี่หลกัเกณฑ์เป็นท่ีตัง้ คงอยู่ได้เพราะบริบทบางอย่าง ด าเนินไปได้ด้วยทนุ

และบริโภคนิยม และเราปฏิเสธไมไ่ด้วา่ความก ากวม คลมุเครือ เหลา่นีคื้อความจริงชนิดหนึง่ท่ีแยก

ออกจากชีวิตความเป็นอยูใ่นทกุๆวนัไมไ่ด้ มีเพียงสติเป็นฐานตัง้ แยกแบง่ระหวา่งความงมงายและ

ความพอดี ให้อยูใ่นระดบัของความสบายใจไมเ่บียดเบียนความเช่ือใคร 

 ขัน้ตอนรวมข้อมูลและประมวลความคิด 

 -วิธีการสร้างสรรค์ส่วนตัวเร่ิมต้นจากการประสบการณ์ในการพบเจอประเด็นต่าง ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น   พิธีกรรมงานศพ ผู้ สร้างสรรค์สนใจไปท่ีบริโภคนิยมหรือขัน้ตอนบางอย่างใน
พิธีกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับคนตายเร่ืองความเช่ือทางศาสนา ทัง้ซองขาวท่ีมอบให้เจ้าภาพ ชุดพวง
หรีดหน้าโรงศพ ของช าร่วย และมหรศพมากมายท่ีเกาะติดคนไทยมาอย่างปกติเป็นหนึ่งเดียวกับ
พิธีกรรม นบัเป็นข้อมูลเบือ้งต้นท่ีเกิดแรงบนัดาลใจท่ีส าคญั และท าให้เกิดความคิดต่อยอดไปใน
รูปแบบงานตามล าดบั  

           -จากนัน้ผู้ สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจในตัวรูปแบบงานมาจากรูปแบบต่าง ๆในงานศพ
หลากศาสนาและความเช่ือท่ีคุ้นชิน วิธีประดบัดอกไม้ ขัน้ตอนการจดัวาง วิธีติดตัง้งานของช าร่วย 
การประกอบสร้างสิ่งตา่งๆเข้าไว้ด้วยกนั โดยทัง้หมดเป็นสว่นหนึง่ของโครงการวิทยานิพนธ์  

             -แล้วน าทกุสิ่งท่ีบนัทึกโดยภาพถ่าย หรือจากส่ืออินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นหลกัเกณฑ์ประกอบ
กบัการท า เสก็ตช์ด้วยลายเส้นและน า้หนกัขาวด า เพ่ือค้นหาเลือกสรรจงัหวะความพอดีของรูปร่าง
รูปทรงอยา่งคร่าวๆ 

           -ก าหนดให้มีความยืดหยุ่นของการวางภาพและองประกอบ เห็นสิ่งใดก่อนหลงั ในแตล่ะชิน้
ของผลงานจะมีรูปแบบการแสดงออกท่ีแตกต่างกันทัง้นีเ้พ่ือให้ภาพรวมของการจดัวางผลงานดู
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น่าสนใจยิ่งขึน้ ยกตัวอย่างเช่น บางภาพมีปริมาณของความเป็นวิทยาศาสตร์มา บางภาพมี
ปริมาณของความน่ากลวัเพ่ือท าให้ดเูป็นความเช่ือ และ บางภาพท าให้ดแูล้วรู้สึกคลุมเครือ ภาพ
ร่างต้นแบบจึงถูกก าหนดต าแหน่งไว้เพียงระดบัหนึ่งเพ่ือให้อิสระต่อการขยายภาพตามสมควร
เฉพาะหน้า 

           -ก าหนดรูปทรงรูปร่างของไฟLEDท่ีน ามาตดิตัง้ไว้ หลงัผ้าใบ บนผ้าใบ และนอกผ้าใบในแต่
ละชิน้เพ่ือให้สอดรับกบัผลงานจิตรกรรมและผลงานวตัดอ่ืุน ๆ ท่ีน ามาจดัวางไว้เชน่กนั 

 -ก าหนดรูปร่างของโครงไม้ท่ีน ามาขงึผ้าใบให้ดคูล้ายแทน่บชูา  

 -วางแผนโครงสร้างและกระบวนการไว้อย่างคร่าวๆเพ่ือขยายชิน้งานและง่ายต่อการ
ท างาน 

 รูปแบบการน าเสนอ 

 ผลงานสร้างสรรค์น าเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรมท่ีมีส่ือผสมร่วมด้วย เป็นการ
ประกอบสร้างของเร่ืองราว ความเช่ือ ต านาน ข่าวลือ ทฤษฎี ภาพจ าท่ีคุ้นชิน ภาพประวตัิศาสตร์ 
ข้อความ ตัวหนังสือ  โดยใช่ภาพ คน สัตว์ สิ่งของ สถานท่ี ให้ความรู้สึกตดัต่อ ไม่ปะติดปะต่อ 
ก ากวม ไม่มีความหมาย ไม่มีพืน้ท่ีว่าง คล้ายการจดัวางแบบภาพโฆษณา ภาพประกอบข้อความ 
เพ่ือแสดงออกมาให้สมัพนัธ์กนักบัแนวความคิดตัง้กลา่ว เร่ิมตัง้แตก่ารเลือกหาแบบท่ีตรงกบัความ
ต้องการและน ามาปรับแต่งหรือสร้างขึน้ใหม่ให้เกิดมิติทางด้านอารมณ์ความรู้สึกยิ่งขึน้ เช่นการ
ปรับแตง่โดยเคร่ืองมือในคอมพิวเตอร์ ยืดภาพต้นแบบให้เสียสดัส่วน วางภาพซ า้ บดิเบือนภาพ ให้
ดนู่ากลวั ศกัดิ์สิทธ์ิและเป็นวิทยาศาสตร์ในเวลาเดียวกนั  การซ า้ข้อความเดิมให้อ่านไม่ได้ การจดั
วางภาพท าให้ภาพมีระยะท่ีดตืูน้ไมล่กึเข้าไป แตเ่ป็นการทบัซ้อนกนัขึน้มาเร่ือย ๆ โดยให้แสงไฟเป็น
ตวับ่งบอกจุดก าเนิดของวตัถุ จุดเด่นท่ีขาดเกินตกขอบของระนาบบนผ้าใบ ซึ่งแต่ละชิน้จะมีการ
ปรับเล่ียนไปตามมุมมองของสถานการณ์นัน้ แตย่งัมีโครงสร้างของผลงานท่ีใกล้เคียงกนั ชว่งเวลา
ในงานโพล้เพล้ไปจนถึงกลางคืน ไมส่วา่งและไมมื่ดในเวลาเดียวกนั เพ่ือให้แหลง่ก าเนิดแสงท างาน
อย่างเต็มท่ี เพ่ือถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาภาพและสญัลกัษณ์ตามความรู้สึกและแนวคิดของผู้
สร้างสรรค ์
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 เนือ้หาเร่ืองราว 

 เนือ้หาเร่ืองราวในผลงานสร้างสรรค์ น าเสนอถึงอาการลกัลัน่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวม
หรือฉากหน้าของความเช่ือท่ีมีอยู่ในสงัคมไทยปัจจบุนั ภาพของความเช่ือวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์
และบริโภคนิยมท่ีผสมผสานปนเปกนัไม่สามารถแยกสิ่งใดสิ่งหนึง่ออกมาอธิบายอย่างเบ็ดเสร็จได้ 
เนือ้หาท่ีแสดงให้เห็นถึงสาระท่ีหาใช้แก่นประเด็นหลกัของชีวิตข่าวลือโฆษณาชวนเช่ือท่ีเคลือบแฝง 
การแสดงให้เห็นถึงความขดัแย้งของเหตผุลกบัอารมณ์ ก าหนดให้สีมีการแสดงออกของความเป็น
เคมีขดัแยง่ทีแปรงท่ีดบิไร้เหตผุล แสงสวา่งของเส้นไฟท่ีวิ่งไร้ทิศทางให้ความรู้สกึถึงวิทยาศาสตร์แต่
มีจดุก าเนิดท่ีไมมี่เหตผุล  

 ภาพแทนของวิทยาศาสตร์ ไสย์ศาสตร์ บริโภคนิยม เช่ือมโยงด้วยการแลบลิน้ซึ่งมีความ
พิเศษท่ีทุกอย่างแตกต่างกันแต่เหมือนกันในท่าทางกิริยานีผู้้ สร้างสรรค์จึงหยิบยกประเด็นนีม้า
ประกอบเนือ้หาในหลายๆชิน้งานสร้างสรรค์ 

 ทางด้านเนือ้หาเร่ืองราวมีจดุมุง่หมายของเร่ืองสติจริยธรรมอนัความมีแก่ทกุ ๆ คนท่ีล้วนมี
ความเช่ือเป็นของตวัเองไม่มีใครมาก าหนดได้ ความเช่ือนัน้ควรเช่ืออย่างพอดีอย่างประสบสขุอยู่
รวมกนัอยา่งสนัต ิ

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรม 

 -ให้สี แสดงถึงความเป็นเคมี ความสดจากหลอดสี แทนความเป็นวิทยาศาสตร์ การผสมสี
ขาวในต าแหน่งของน า้หนกัแสงและสีน า้หนกักลาง และขบัเน้นให้สีท่ีสดและคา่สีหนกัมีความรู้สึก
นา่กลวั 

 -ให้การใช้แปรงปัดเรียบเนียม แสดงออกถึงความเป็นเหตเุป็นผล เป็นวิทยาศาสตร์ ความ
เป็นปกตริวมไปถึงแสงของไฟนีออนท่ีกระจายออกให้ความสวา่งและลวงตา 

 -ให้ทีแปรง แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก แทนความเป็นไสยศาสตร์ ความเช่ือ อารมณ์ 
ความรู้สกึ การท าให้ดคูล้ายวา่ไมก่ าหนด ทิศทางท่ีไมแ่นน่อน หรือในต าแหนง่ท่ีไมค่วรอยู่ 

 -ให้ตวัอักษร แสดงถึงส่ือบริโภคนิยมการจัดวางให้อยู่ในต าแหน่งของส่ือสิ่งพิมพ์ นิตยา
สาร โพรสขา่วทัว่ ๆ ไป การก าหนดข้อความซ า้เดมิแตก่ าหนดให้อ่านไม่ได้ ท าลายความหมายของ
การส่ือสาร  

 -ให้ทุกอย่างสลบัต าแหน่งหน้าท่ีกันเพ่ือท าให้เกิดความคลุมเครือ เกิดค าถามต่อภาพจ า
บางอยา่งบางความรู้สกึท่ีหาค าตอบไมไ่ด้ และบางค าตอบท่ีไมส่มเหตสุมผล  
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 -ให้ภาพบคุคลทัว่ไปหรือเหตกุารณ์ ภาพจ าตา่ง ๆพาไปสู่ประสบการณ์สว่นตวัโดยไม่
ก าหนดจดุหมายถึงเจตนาเชิงลบใด ๆ ทกุอย่างล้วนเกิดจากการตีความของแตล่ะตวับคุคล 

 -ให้การน าเสนอศิลปะนิพนธ์ชุดนี ้เป็นดัง่มหรสพ หรือพิธีกรรม ท่ีตวัผู้ สร้างสรรค์ได้แรง
บนัดาลใจมาจากบริโภคนิยมในงานศพ เชน่ พวงหรีด ซองขาว ของช าร่วย และการจดัวางวสัดแุละ
อปุกรณ์ตา่งๆให้เกิดภาพลกัษณ์แบบใหมใ่นการแสดงผลงาน 

      

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมผสม 

- ท าโครงสร้างโดยน าไม้สนชนิดเส้นมาตดัตอ่ท าโครง และน าไมก่ระดานมาตดัตามท่ี

ก าหนดไว้ 

- ขงึผ้าใบ พร้อมร่างภาพ ก าหนด วางแวน อยา่งคร่าวๆ 

- ก าหนดสีในแตล่ะจดุด้วยสีอะคลิลิคเป็นชัน้แรก 

- ตอ่มาใช้สีน า้มนัขึน้งานตามจริตและความต้องการของผู้สร้างสรรค์โดยปลอ่ยไปตาม

จงัหวะและบริบทสิ่งเร้าภายนอกท่ีเข้ามาอยา่งท่ีไมต้่องก าหนด 

- รอสีแห้งจงึเก็บรายละเอียดชัน้ตอ่ไปเร่ือย ๆ 3-4ชัน้ตามความพอใจ 

- ทัง้นีผู้้สร้างสรรค์ให้อิสระตอ่การสร้างสรรค์ผลงานในขณะท่ีก าลงัท า เหตเุพราะผู้สร้าง

สรรค์ได้พยายามและก าหนดขอบเขตในข้อมลูต้นแบบและโครงสร้างใหญ่อยา่งแข็งแรงไว้

แล้ว 
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ภาพท่ี 6 ภาพแสดงขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ภาพแสดงขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพท่ี 8 ภาพแสดงขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ภาพแสดงขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพท่ี 10 ภาพแสดงขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ภาพแสดงขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพท่ี 12 ภาพแสดงขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 ภาพแสดงขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพท่ี 14 ภาพแสดงขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
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บทที่4 
วิธีด าเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ภายใต้หวัข้อ “ความลกัลัน่จากความเช่ือ วิทยาศาสตร์ ไสย

ศาสตร์ท่ีผ่านกลไกลของบริโภคนิยม” เป็นการสร้างสรรค์ท่ีท ามาตอ่เน่ืองเก่ียวข้องกบัเร่ืองราว ชีวิต 

ประสบการณ์สภาพแวดล้อม โครงสร้างของความเช่ือต่าง ๆในสังคมไทยปัจจุบัน ผ่านผลงาน

จิตรกรรมผสมเป็นส่ือ เพ่ือกระตุ้นให้คนตระหนักรู้และเท่าทันสติ เหตุผล อย่างเป็นกลาง  การ

ประกอบสร้าง ภาพจ า รูปสัญญะกระบวนสร้างสรรค์ตามจริตและรสนิยม ผู้ สร้างสรรค์ได้เรียบ

เรียงล าดบัการพฒันาในการสร้างสรรค์ซึง่น าเสนอผลงานจิตรกรรม 2 มิตแิละส่ือผสม โดยสามารถ

แบ่งการสร้างสรรค์ออกเป็น 2 ช่วงคือการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์และผลงานช่วง

วิทยานิพนธ์ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุนีเ้ป็นผลงานท่ีสร้างขึน้จากความเช่ือความเป็นไปในสงัคมไทย ท่ีไม่

มีหลักเกณฑ์เป็นท่ีตัง้ โดยน าเสนอผ่านการสร้างสรรค์ในรูปแบบของพิธีกรรมทางความเช่ือ

พิธีกรรมงานศพ เลือกเอาพิธีกรรมท่ีพ่วงมากับบริโภคนิยม จึงได้สร้างสรรค์งานนิทรรศการชุด  

มหร“ศพ”ความเช่ือ โดยอยูภ่ายใต้มมุมองของความสบายใจความพอดีของผู้ชมเป็นหลกั  

 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ พ.ศ 2561 

 ผลงานช่วงระยะแรกนัน้ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจไปท่ีการน าเอาภาพจ าของความเช่ือและ

ภาพตวัแทนของวิทยาศาสตร์ น ามาประกอบสร้างให้เกิดความรู้สึกประหลาด แปลก ไม่มีระยะ ไม่

มีมิติลวงตาให้แตล่ะสญัลกัษณ์ท าหน้าท่ีเป็น ค า รูปประะโยค ท่ีปะติดปะตอ่กนัไม่สนิท กระตุ้นให้

เกิดค าถาม การน าสาระมาท าลาย การให้สาระกบัสิ่งท่ีไมมี่ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความก ากวม  

 ในฐานะของผู้สร้างสรรค์นัน้ เช่ือว่า ผี วิญญาณ มีอยู่จริงและวิทยาศาสตร์ก็ไมส่ามารถหา

ค าตอบได้หมด ตลอดไปจนถึงทฤษฎีมากมายท่ีถูกคาดการณ์ไว้แตค่นทัว่ไปนัน้ไม่สามารถเข้าถึง

ได้ หรือไกลตวั ดงันัน้ ผู้สร้างสรรค์จึงน าเสนอสภาวะบางอย่างท่ีอธิบายได้ไม่หมดหรือเป็นค าตอบ

ท่ีแล้วแตก่ารตีความของประสบการณ์ของผู้ดจูะก าหนดได้   
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 ปัญหาของการสร้างสรรค์ในระยะแรกพบว่าการอธิบายบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถ

ก าหนดให้จบหรือสมบูรณ์ได้ในภาพชิน้เดียว สญัลกัษณ์บางอย่างถูกตีความไปถึงจุดมุ่งหมายท่ี

ก าหนดไว้ไม่พอ องประกอบในภาพท่ีสร้างให้ความส าคัญกับหลายๆอย่างเท่ากันหมด ท าให้

ภาพรวมออกมากระจดักระจาย องประกอบท่ีมีความแนน่ความชดัเทา่กนัทัง้ภาพน าไปสูค่วามรู้สึก

ไปทางอดึอดั และไปพฒันาแก้ไขไปตามล าดบั ระยะเวลา  

 

 
 
 ภาพท่ี 15 ภาพประกอบผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก 
 ช่ือผลงาน    ไอสไตล์ 
 ขนาด         55x64 ซม. 
 เทคนิค      สีน า้มนับนผ้าลินิน 
 ปีท่ีสร้าง         2561 
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 ภาพท่ี 16 ภาพประกอบผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก 
 ช่ือผลงาน    Paradox girl 
 ขนาด         165x124 ซม. 
 เทคนิค        สีน า้มนับนผ้าใบ 
 ปีท่ีสร้าง         2561 
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 ภาพท่ี 17 ภาพประกอบผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก 
 ช่ือผลงาน   Paradox Self 
 ขนาด         185x120 ซม. 
 เทคนิค        สีน า้มนับนผ้าใบ 
 ปีท่ีสร้าง         2561 
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 ภาพท่ี 18 ภาพประกอบผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะแรก 
 ช่ือผลงาน ทกุคนมาแลบลิน้กนัเถอะ 

 ขนาด        240x185 ซม. 
 เทคนิค        สีน า้มนับนผ้าใบ 
 ปีท่ีสร้าง         2561 

 

 

 

 

 

 

 



  27 

 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2562 

 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ชุดนีผู้้สร้างสรรค์ ได้น าเสนอชุดผลงานทัง้หมดผ่าน พิธีกรรมเชิง

มหรสพอธิบายถึงโครงสร้างหลกัให้มีหน้าตาออกมาเป็นความเช่ือแบบไทยๆโดยได้รับอิทธิผลและ

แรงบันดาลใจมาจากงานศพ ซึ่งทัง้นีเ้จตนาของผู้ สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายให้ผลงานออกมามี

ลกัษณะท่ีไมใ่ชก่ารแสดงงานจิตรกรรมธรรมดา แตจ่ะเน้นไปพิธีการตดิตัง้ ค านงึถึงสถานท่ี  

 ประเด็นลองลงมาในตวัผลงานจิตรกรรมผู้สร้างสรรค์ได้น าไฟ led.มาติดตัง้ระหว่าง หลงั

โครงผ้าใบ บนโครงผ้าใบ และเพ่ือให้เนือ้หาของความจริงและสิ่งลวงชัดเจนยิ่งขึน้ ดอกไม้

พวงมาลยัพลาสติกท่ีมีทัว่ไปตามงานท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือ และดอกไม้ท่ีมีอยู่ในงานจิตรกรรม 

เหลา่นีส้ร้างขึน้มาเพื่อท าให้ประเดน็ตา่ง ๆชดัเจนและก ากวมขึน้ในเวลาเดียวกนั  

 วิธีการพฒันาสร้างสรรค์ท่ีตา่งไปจากช่วงระยะแรกนัน้ จะพบว่าการน าสญัลกัษณ์ภาพจ า

ต่าง ๆท่ีกระจายไปทั่วในแต่ละบริบทของชิน้งานท าให้งานทุก ๆชิน้รวมกันแล้วสามารถอธิบาย

ความหมายและก้าวไปถึงจดุมุง่หมายได้ชดัขึน้ และแยบยลมากขึน้  

 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ชิน้ที่1 

 ผลงานชิน้นีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจมาจาก ซองขาว ท่ีอยู่ในพิธีกรรมของสงัคมไทย ซองช่วย

เงินในงานศพท่ีคนในสงัคมคุ้นชินเป็นปกติ การประกอบสร้างของแท่นบชูา มีอดมักบัอีฟท่ีใช้แทน

ผู้ ชายและผู้ หญิ งเข้ามารวมกัน โดยภาพรวมของผลงานชิน้นีผู้้ สร้างสรรค์จงใจไม่ให้เกิด

ความหมายใหม่แตอ่ย่างใด มีเพียงความเป็นสี แสงไฟ ทีแปรง ท่ีวุน่วาย สลบัซบัซ้อน รวมไปถึงนก

เพนกวินท่ีตัง้ใจสร้างขัน้มาให้ไร้ความหมายและสาระใดใด สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือท่ีไร้เหตผุล 

ข้อความส าคญัท่ีเป็นประโยคติดหอูย่าง จินตนาการส าคญัการความรู้ ถกูย า้และเน้นให้เกิดความ

สบสนเข้าไปอีก 

 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ชิน้ที่2 

 ผลงานชิน้นีไ้ด้แรงบันดาลใจมาจากชุดพวงหรีด ดอกไม้ไหว้งานศพ เป็นชุดผลงาน

จิตรกรรมผสมท่ีมี3ชิน้ ถูกน ามาแยกชุดภาษาออก เพ่ือการตีความง่าย เช่น นักบินอวกาศแทน

วิทยาศาสตร์ ด้านหลงัของพระพรมแทนความเช่ือวตัถุ ใบหน้าผู้หญิงและหุ่นอนาโตม่ีท่ีประกอบ

สร้างออกมาคล้ายกบัผีกระสือแทนข่าวลือความเช่ือกศุโลบาย ผลงาน3ชิน้นีมี้ดอกไม้ล้อมรอบใน

งานจิตรกรรม และ ดอกไม้พวงมาลยัปลอมท่ีติดตัง้ร่วมกนั พดูถึงวตัถดุอกไม้ท่ีเป็นของปลอมและ
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ดอกไม้ในงานจิตรกรรมท่ีเป็นมายา แสงไฟท่ีออกแบบและตดิตัง้เฉพาะจดุภายใต้ผืนผ้าใบของงาน

แตล่ะชิน้  

 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ชิน้ที่3 

 ผลงานชิน้นีไ้ด้แรงบนัดาลใจมาจากของช าร่วยในงานพิธีกรรม การแจกของกลบับ้านให้

แขกท่ีมาร่วมงาน ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างตดของไอสไตล์ขึน้ เพ่ือท่ีจะน าเสนอโหลแก้วท่ีมีฉลากและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีโฆษณาชวนเช่ือ ซึ่งนยัยะของตดนัน้คืออากาศเท่ากบัว่าสิ่งนีไ้ม่มีจริง และไอสไตล์ท่ี

เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยแท่นวางโหลแก้วท่ีต่อยอดมาจากรถเข็นศพท่ีมี

พญานาคประกบซ้ายขวา ตัดทอนให้กลายเป็นแท่นขายของทั่วไปท่ีเห็นกันจนชินตา มีแสงไฟ

หลากสีท่ีกระจายออกมากระทบกับโหลแก้วและพืน้ท่ีใกล้เคียง มองแล้วคล้ายซุ่มยาดองตาม

งานวดั 

 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ชิน้ที่4 

 ผลงานชิน้นีเ้ป็นงานจิตรกรรมผสม น าเสนอ ความเช่ือวิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ บริโภค

นิยมอย่างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อนเพ่ือให้ง่ายต่อการตีความ และเสนอประเด็นของการแลบลิน้ 

ของพระแม่กาลี ไอสไตล์ ผู้หญิงแต่งหน้าเป็นนักดนตรีวงkiss นักบินอวกาศ ใส่กรอบติดตัง้ใน

รูปแบบของแท่นบชูา และ ติดตัง้ไฟอยูด้่านล่างของงานจิตรกรรม งานชิน้นีมี้ประเดน็ท่ีผู้สร้างสรรค์

น าเสนอออกมา2ประเด็น คือ การก าเนิดไฟแสงสว่าง ซึ่งจุดก าเนิดไฟคือบานของพระแม่กาลี อีก

ประเดน็หนึง่คือ การแลบลิน้ ท่ีชวนให้เกิดข้อสงสยัวา่ นกับนิอวกาศแลบลิน้หรือไม ่  

 ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ชิน้ที่5 

 ผลงานชิน้นีเ้ป็นงานจิตรกรรมท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจากภาพจ าของทหารชาวตา่งชาตท่ีิอุ้ม

ปลาทะเลน า้ลกึเม่ือนานมาแล้ว หลายคนสงสยัหลายคนเช่ือวา่เป็นพญานาคตวัจริง ประเดน็ถึงแม้

จะถูกพิสูจน์ไปแล้ว แต่ผู้สร้างสร้างสรรค์สนใจภาพจ าบางอย่างท่ีผูกพนักบัคนในสงัคมนี ้จึงหยิบ

ยกมาท าซ า้ในรูปแบบจิตรกรรมและเทคนิควิธีการเฉพาะตัว แล้วเปล่ียนแปลงปลาทะเลให้

กลายเป็นแสงไฟนีออน ให้ความรู้สึกถึงความเป็นวิทยาศาสตร์จากแสงไฟและความสว่างวาบท่ีดู

คล้ายปากฎการณ์เหนือธรรมชาตไิปพร้อมกนั  
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 ภาพท่ี 19 ภาพประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ช่ือผลงาน  ซองขาว 
 ขนาด    แปรผนัตามพืน้ท่ี 

 เทคนิค  สีน า้มนับนผ้าใบ ส่ือผสม 
 ปีท่ีสร้าง    2562 
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 ภาพท่ี 20  ภาพประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ช่ือผลงาน  พวงหรีดอร่อยคณู3 
 ขนาด    แปรผนัตามพืน้ท่ี 

 เทคนิค  สีน า้มนับนผ้าใบ ส่ือผสม 
 ปีท่ีสร้าง    2562 
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 ภาพท่ี 21  ภาพประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ช่ือผลงาน  ผายลมวิเศษ 

 ขนาด         แปรผนัตามพืน้ท่ี 
 เทคนิค       ส่ือผสม 
 ปีท่ีสร้าง    2562 
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 ภาพท่ี 22  ภาพประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ช่ือผลงาน   ทกุคนมาแลบลิน้กนัเถอะ 
 ขนาด        แปรผนัตามพืน้ท่ี 
 เทคนิค                สีน า้มนับนผ้าใบ ส่ือผสม 
 ปีท่ีสร้าง              2562 
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ภาพท่ี 23 ภาพประกอบผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ช่ือผลงาน  พญานาค 
 ขนาด    20 x 60 ซม. 
 เทคนิค  สีน า้มนับนผ้าใบ 
 ปีท่ีสร้าง    2562 
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สรุปผลจากคุณค่าและผลจากการสร้างสรรค์ผลงาน 

 -หลงัจากผู้สร้างสรรค์ วิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิน้งานจนถึงชิน้ล่าสุดพร้อมกับการติดตัง้

และจดัแสดงงานออกมาในรูปแบบของมหรสพเชิงพิธีกรรม เพ่ือให้จดุมุ่งหมายและแนวคิดออกมา

อยา่งมีประสิทธิภาพในการแสดงออกและรับรู้  

 -ผลในทางรูปแบบผู้ สร้างสรรค์ไปพบและเห็นคือการจัดวางภาพแบบชัดตรงตรง ๆ ใน

หลายชิน้ผลคือเม่ือน ามาจดัแสดงแล้วมีความเข้าใจและตีความง่าย ดูไม่ซับซ้อน ปัญหาในเร่ือง

ของการจดัภาพแบบตรงกลางเป็นสว่นใหญ่ท าให้ระยะในงานน้อยลง 

 -ผลในทางเทคนิคผู้สร้างสรรค์ได้ค้นพบเทคนิควิธีการตา่ง ๆ เช่น การให้คา่น า้หนกัแสงเงา

ด้วยสีอะคลีลิค การสร้างทีแปรงในส่วนของรูปทรงและพืน้ท่ีวาง เป็นต้น ในเร่ืองของการวางแผน 

ก่อน กลาง หลงัท าให้จดัสรรเวลาและรูปแบบงานท่ีหลากหลายขึน้  

 -ผลในทางเนือ้หาท่ีเป็นได้ชดัในการจดันิทรรศการคือส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางของความ

เช่ือตรงกัน ตีความไปในเร่ืองของสิ่งท่ีดผูิดท่ีผิดทางก ากวม ชวนให้สงสยั ด้วยอาการของสีท่ีจะดู

เป็นวิทยาศาสตร์แต่ความสดในครัง้ก็ท าให้ดูน่ากลัวเช่นกัน ตวัผลงานดูมีอารมขันมากกว่าการ

เสียดสีหรือวิจารณ์ไปในทางลบ  

 - ในเร่ืองของสถานท่ี ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกคาเฟ่ท่ีมีพืน้ท่ีวา่งของชัน้สองจดัแสดง เน่ืองด้วย

ขนาดท่ีไม่ใหญ่มาก พืน้ท่ีถกูแบง่เป็นสองห้องท่ีทะลกุนัไปด้วยทางเข้าออก2ทาง ห้องด้านในใช้เป็น

ห้องหลักมีการมุงหลังคาและขึน้คานไม้แบบสมัยก่อนให้บรรยากาศคล้ายกับสถานท่ีประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา  ผลท่ีได้รับจากแขกและผู้ ท่ีสนใจเข้าชมงาน พูดถึงสถานท่ีท่ีเข้ากับงานและ

เอือ้อ านวยให้งานดขูลงัมีความลกึลบัจากโครงสร้างของห้อง คานไม้ จัว่หลงัคาสงักะสี  
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ภาพท่ี 24 ภาพแสดงตวัอย่างประกอบ 
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ภาพท่ี 25 ภาพแสดงตวัอย่างประกอบ 
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ภาพท่ี 26 ภาพแสดงตวัอย่างประกอบ 
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บทที่5 
สรุป 

 

 วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ความลกัลัน่จากความเช่ือ ไสยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ีผ่านกล

ไกลของบริโภคนิยม” เป็นการน าเสนอภาพสะท้อนความเช่ือความเป็นไปในสังคมไทยปัจจุบัน 

เหตแุละผลท่ีปะปมรวมกนัจนไมส่ามารถแยกสิ่งใดสิ่งหนึง่ออกมาเพ่ืออธิบายอยา่งตรงไปตรงมาได้ 

  ผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลความเช่ือมาจากครอบครัวตัง้แตเ่กิดจนถึงปัจจบุนั ผู้สร้างสรรค์

เช่ือถึงการมีอยู่ของผี โลกหน้า สิ่งเร้นลับ ต านาน จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีกรรม การแก้บน 

กรรมวิธีทางไสยศาสตร์ เร่ือยมา เม่ือความเคยชินในชีวิตประจ าวนัเปล่ียนแปลงไปเพราะความ

เข้าใจและประสบการณ์ท่ีมากขึน้ พบเจอบางสิ่งท่ีท าให้เกิดข้อสงสยั ค าถามต่าง ๆ ถึงความเช่ือท่ี

เร่ิมคลุมเครือ และความไม่แน่ใจถึงความเช่ือท่ีตนเองมีตลอดมาทัง้ชีวิต จากนัน้จึงหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์พิสจูน์หาข้อเท็จจริงมากมาย แตส่ดุท้ายผู้สร้างสรรค์พบว่าหลายตอ่หลายสิ่ง ไม่วา่จะ

วิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์ก็มีทัง้เป็นเร่ืองจริงและเหลวไหล หลายอย่างเป็นไปตามกลไกลของ

โลกทนุนิยม ผู้สร้างสรรค์เร่ิมจะเข้าใจและให้น า้หนกัไปท่ีความพอดี ความสบายใจ ไม่ใช่เร่ืองของ

อะไรมีจริงหรืออะไรน่าเช่ือ สุดท้ายแล้วทุก ๆ คนล้วนมีความเช่ือท่ีแตกต่างกัน ผู้ สร้างสรรค์ได้

วิเคราะห์เหตผุล ต านาน ความเช่ือ ทฤษฎีตา่ง ๆ ข้อมลูจากหนงัสือ สถานท่ี พิธีกรรม ข่าวสาร ส่ือ

อินเตอร์เน็ต แล้วจดัท าเป็นชดุข้อมลูภาพถ่าย ประกอบสร้างขึน้มาเป็นผลงานสร้างสรรค์ น าเสนอ

ผ่านงานจิตรกรรมเป็นหลัก มีส่ือผสมและการจัดวางเข้ามาร่วมด้วย ภายใต้รูปแบบการติดตัง้

ผลงานแบบมหรสพท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากพิธีกรรมงานศพ ได้แยกเอาสิ่งท่ีผู้สร้างสรรค์สนใจ

ออกมาสร้างผลงาน เชน่ การรับซองขาว พวงหรีด ของช าร่วย เป็นต้น   

 ความเข้าใจของผู้สร้างสรรค์ตอ่สิ่งท่ีค้นคว้าและพฒันามาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งจะ

เห็นได้ว่าการท าความเข้าใจต่อความเช่ือนัน้จะไม่ถูกก าหนดให้ตายตัวต่อสิ่งท่ีเช่ือ แต่จะ

เปล่ียนแปลงและเป็นการท าความเข้าใจถึงเหตผุล ท่ีมาท่ีไปของความเช่ือในแง่มมุตา่ง ๆ ไม่วา่จะ

เป็นไสยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก็ตาม 
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  ตัวผลงานท่ีต้องการจะกระตุ้ นเร่ืองท่ีคุ้ นชิน เร่ืองท่ีดูเป็นปกติในชีวิตประจ าวัน ให้

กลายเป็นข้อสงสยัและการตีความท่ีหลากหลายแล้วแตป่ระสบการณ์ของผู้ รับชม  

 ผู้สร้างสรรค์มีเพียงความปรารถนาดีตอ่ทกุ ๆคนท่ีมีความเช่ือท่ีหลากหลายและรวมกนัอยู่

ในสงัคมเดียวกัน มีพืน้ฐานอย่างสมสติไม่ลักลั่นไปกับวิทยาศาสตร์ และตกเป็นเหย่ือของกลไก

บริโภคนิยม  

 หลงัจากวิทยานิพนธ์ชดุนีส้ าเร็จลง ผู้สร้างสรรค์ได้เข้าใจถึงขอบเขตความเช่ือในระดบัหนึ่ง

และท าให้ตนเองมีความสนใจไปในเร่ืองของวิทยาศาสตร์ท่ียังพิสูจน์ไม่ได้  เป็นเพียงทฤษฎี

สมมุติฐาน เช่ือมโยงไปในเร่ืองของความเช่ือ ความจริงท่ียังพิสูจน์ไม่ได้ ผู้ สร้างสรรค์สนใจใน

ประเด็นดงักล่าว เปรียบเทียบกับผลงานวิทยานิพนธ์นัน้ท่ีค่อนข้างเน้นเนือ้หาไปท่ีความเช่ือเร่ือง

ของไสยศาสตร์ถึงแม้เป็นเร่ืองราวของผู้ สร้างสรรค์ได้มีประสบการณ์ร่วมและคุ้นชิน แต่ก็ยังมี

ข้อจ ากัดในเร่ืองท่ียังดูเป็นวงแคบ อาจจะท าให้คนทั่วไปเข้าใจไม่ได้ทัง้หมด แต่เร่ืองราวของ

วิทยาศาสตร์ เช่น โลกแบน โลกกวง มนุษย์ต่างดาว เร่ืองจักรวาล ต่างก็ได้เร่ืองสากล คนทั่วไป

เข้าใจได้เป็นวงกว้าง จึงอาจจะสามารถน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ได้ครอบคลมุมากขึน้ อยา่งไรก็ดี

ผู้สร้างสรรค์ยงัคงสนใจและค้นหาเทคนิควิธีการในงานจิตรกรรมเป็นหลกัต่อไปเพราะยงัมีความ

หลงไหลสนใจอยู่มาก รวมไปถึงการน าส่ือผสมการจัดวาง และการน าเสนอผลงานทัง้หมดใน

รูปแบบมหรสพเชิงพิธีกรรมอยู่ เพราะถือว่าได้ผลตามท่ีผู้ สร้างสรรค์คาดหวงัไว้ ผู้คนทั่วไปสนใจ

และความเข้าใจรับรู้ได้มากกวา่การน าเสนอผลงานจิตรกรรมเพียงประเภทเดียว 

 

 

 

 



 

รายการอ้างอิง  

 

รายการอ้างอิง 
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ประวัติผ ู้เขียน 

 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ตรีเทพ สิลาไกรลาส 
วัน เดือน ปี เกิด 29 เมษายน 2536 
สถานที่เกิด จงัหวดั ยโสธร 
วุฒกิารศึกษา มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 480 ซอยตลาดสมเดจ็ ถนนสมเดจ็เจ้าพระยา เเขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขต

คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
ผลงานตีพมิพ์ -ปี2562           

รางวลัชมเชย การประกวดศิลปกรรมร่วมสมยั “ตีความพทุธผา่นคนรุ่น
ใหม”่ ประเภท2มิต ิ 
เข้าร่วมแสดงผลงาน ณ หอศิลป์เพาะชา่ง มทร.วิทยาลยัเพาะชา่ง  
แสดงผลงาน นิทรรศการเด่ียว ชดุ มหร ”ศพ”ความเช่ือ#2  ณ หอ
ศลิป์Dialogue Coffee and Gallery  
แสดงผลงาน นิทรรศการเด่ียว ชดุ มหร ”ศพ”ความเช่ือ#1 ณ หอศลิป์ 
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  
ร่วมแสดงงานเทศกาล Sharjah Biennial 14 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ 
เรตส์ รัฐชาร์จาห์ร่วมกบัอ.คามิน เลิศชยัประเสริฐ  
-ปี2561            
ร่วมแสดงผลงานและเข้าร่วมโครงการ 31 century Museum in Bangkok                                                                                                        
ร่วมกบั อ.คามิน เลิศชยัประเสริฐ   ณ หอศลิป์เพาะชา่ง มทร.มหา
วิทยาลยัเพาะชา่ง  
ร่วมแสดงผลงาน PR Y 2018 IN CLUSIVE  ห้องออดิทอเรียม  ณ หอ
ศลิป์วฒันธรรมแหง่ กรุงเทพมหานคร  
ร่วมแสดงผลงานศลิปกรรม เข้าร่วมในโครงการ ศลิปิน-ศาสตราจารย์รับ
เชิญ นานาชาตแิละโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารระหวา่งนกัศกึษาและ
ภณัฑารักษ์จากภายนอก ณ หอศลิป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร   
ร่วมแสดงและได้รับคดัเลือก1รางวลั Pry  New Album  "ระบายใจให้เป็น
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พราย"  ณ  Rockademy  
ร่วมแสดงผลงานโครงการ “สาระ(ภาพ)”โดยภาควิชาจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์  ณ มหาวิทยาลยัศลิปากร  
- ปี2560            
แสดงงานกลุม่ Off line Festival by Do-rare ณ หอศลิป์ Artery Gallery 
Bangkok  
ร่วมแสดงงานนิทรรศการ "ค าสอนของพอ่The Teaching of His Majesty 
the King"ณ หอศลิป์ร่วมสมยัราชด าเนิน  
เข้าร่วมโครงการปฏิบตัิการสร้างงานศลิปะเพื่อความร่วมมือในอนาคต 
The Future of arts Collaboration ณ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  
- ปี2558            
แสดงงานกลุม่ นิทรรศการ One upon a time 101 Art exhibition  ณ หอ
ศลิป์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิตติ ์ 
- ปี2556            
ร่วมเข้าโครงการดาวเดน่บวัหลวง101 ณ หอศลิป์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริ
กิตติ์   
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