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ของสิ่งแวดล้อมภายนอก ทัง้สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้าง
ขึน้ ก่อเกิดเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ ศาสนา กฎระเบียบข้อบงัคบั ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็น
สว่นส าคญัในการก าหนดวิธีคดิ และรูปแบบในการด าเนินชีวิต 
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ภายนอก โดยใช้เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับเนือ้หา วิธีคิด ซึ่งถ่ายทอดสภาวะนี ้
ออกมาในรูปแบบผลงานจิตรกรรมแนวแสดงอารมณ์  ในภาพของคนในพืน้ท่ีห้อง หรือสถานท่ี
สว่นตวั เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ในการแทนพืน้ท่ีห้องสว่นตวั กบัพืน้ท่ีภายในจิตใจของบคุคลนัน้ 

ผลงานจิตรกรรมชดุ “สมดลุชีวิตท่ีปกติ ในความไมป่กต”ิ จะเห็นได้วา่รูปคนในผลงาน
แสดงสภาวะอารมณ์ในทางลบ มีการให้คา่น า้หนกัของเนือ้คน ออกมาเป็นลกัษณะเดียวกบัการให้
คา่น า้หนกัของวตัถโุลหะ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ีหนกัอึง้ ไร้ชีวิตชีวา เพ่ือสอดคล้องกบัเร่ืองราวการ
ด าเนินชีวิตท่ีความกดดนั ในสงัคมปัจจุบนัโดยยึดถือการด าเนินชีวิตแบบสงัคมทุนนิยมเป็นใหญ่ 
ข้าพเจ้าเช่ือว่าทุกคนล้วนมีสภาวะภายในจิตใจในส่วนลึกท่ีแตกต่างกัน  ขึน้อยู่กับว่า เราต้องการ
แสดงมนัออกมาในรูปแบบใด 
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Every human being has different behavioral expressions depended on the 
influence of the external environments — both natural and man-made— that have led to 
the formation of traditions, beliefs, religions, rules, and regulations which are important 
parts in determining the way of thinking and the way of life. 

I expressed the internal mental state, triggered by the external 
environmental factors, by using creative techniques following the content and the way of 
thinking. I conveyed this condition in the form of Expressionism through the portraits of 
people in the room area or private place to symbolize the private area as a person's 
state of mind. 

A series of paintings "Normal Life Balance But Abnormal" illustrates the 
portraits of people represented the state of negative emotions, by organizing the tonal 
value of human skin in the same way as the metal objects, to create a feeling of 
oppressiveness and lifelessness that corresponds with a stressful lifestyle in today's 
capitalist society. I believe that everyone has a different internal mental state deep down 
and the way it presents depends on us. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
“ร่างกาย และจิตใจ” เป็นองศ์ประกอบการมีชีวิตของมนุษย์ และเป็นสิ่งท่ีสมัพนัธ์กัน จะ

ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ “ร่างกาย” เป็นรูปอธรรม เป็นสิ่งท่ีมองเห็นจับต้องได้ มีรูปร่าง รูปลกัษณ์ 

สดัส่วนสูงต ่า ตวัใหญ่ตวัเล็ก ผิวด าผิดขาว “จิต หรือจิตใจ” เป็นนามธรรม เป็นสภาวะภายใน มี

อารมณ์ความรู้สึก มีความสขุความทกุข์ ยินดียินร้าย หรือเฉยๆ ความคิด ประสบการณ์ ความทรง

จ า หากมนุษย์ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนัน้เปรียบได้กับไม่มีชีวิต หากมนุษย์มีร่างกายเพียงอย่างเดียว

เปรียบเหมือนคนตาย หรือมีจิตใจท่ีไม่มีร่างกายเป็นส่วนประกอบ เปรียบได้ดัง่ดวงวิญญาณท่ีจบั

ต้องไมไ่ด้  

มนุษย์โดยปกติแล้ว ร่างกายและจิตใจนัน้ จึงเป็นสิ่งสัมพันธ์กัน เช่น บุคคลหนึ่งเกิด

อบุตัิเหตทุางร่างกาย จึงท าให้จิตใจเป็นทุกข์ในภายหลงั ในขณะเดียวกนั หากจิตใจรับรู้เร่ืองราว

จากภายนอกเข้ามา ไม่ว่าจะร้ายหรือดี ร่างกายจะตอบสนองเช่นกัน โดยท่ีเรารู้ตวัหรือไม่ก็ตาม 

เช่น บคุคลหนึ่งเกิดอาการดีใจตอ่เหตกุารณ์หนึ่ง จึงต้องการแสดงอาการกระโดดโลดเต้น หรือ เกิด

จิตใจเกิดทุกข์ต่อเหตุการณ์หนึ่ง ร่างกายจะแสดงอาการมดัเกร็งของกล้ามเนือ้บางส่วน โดยท่ีไม่

รู้ตวั เป็นต้น 

 การด าเนินชีวิตของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลา 3 ปีนี ้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตตามกระแสสังคมท่ี

เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาคร่ึงหนึง่ไปกบัการเสพส่ือออนไลน์ ได้รับคา่นิยมของความส าเร็จใน

รูปแบบทุนนิยมอย่างมาก มีความต้องการทางทรัพย์สินท่ีมั่งคัง่ร ่ารวย ต้องการมีเกียรติยศและ

ช่ือเสียงในเวลาอันสัน้ โดยเช่ือว่าสิ่งท่ีต้องการนีคื้อสิ่งท่ีดีท่ีสุด และเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ดงักล่าวมานัน้ จึงเปล่ียนวิธีการด าเนินชีวิต เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีคาดหวงัมาในเวลาอนัสัน้  ภายหลงั เกิด

การสงัเกตถึงการเปล่ียนแปลงตนเองไปในทิศทางลบอย่างช้า ๆ จากความรู้สึกต่อการคาดหวงั ใน

ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ตามกระแสสังคมทุนนิยมนี ้รับรู้ถึงการแสดงออกต่อผู้ อ่ืนท่ี

เปล่ียนไป หน้าตาท่ีมดัเกร็งมากขึน้ เกิดข้อสงัเกตต่อสภาวะจิตใจท่ีหดหู่ ห่อเห่ียวทางอารมณ์ จึง
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เกิดการรับรู้และเกิดความสนใจต่อ “ร่างกายและจิตใจ” ถึงการเช่ือมโยงและ ส่งผลถึงกันและกัน 

เป็นล าดบั  

จากการกล่าวมาข้างต้น จึงเกิดความสนใจภาพบุคคล และสภาวะภายในท่ีส่งผลถึง

พฤติกรรมภายนอกตอ่เร่ืองราวตา่ง ๆ ผา่นการสงัเกตตนเองและเร่ืองราวรอบตวัจากสงัคมปัจจบุนั 

จงึเป็นท่ีมาของผลงานศลิปะชดุ “สมดลุชีวิตท่ีปกต ิในความไมป่กติ” ท้ายท่ีสดุ 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสองมิติ  ในแนวทางศิลปะแสดงพลังอารมณ์  

(Expressionism) โดยใช้เทคนิคสีน า้มนับนผ้าใบ 

2.เพ่ือแสดงความรู้สึกภายใน จากเหตกุารณ์เร่ืองราวภายนอก ผ่านการสงัเกตตนเองและ

คนในสงัคมรอบข้าง 

3.สงัเกตสภาวะความรู้สึกทางอารมณ์จากคนในสงัคมต่อเหตุการณ์ท่ีเข้ามาต่าง ๆ เพ่ือ

เป็นหนึง่ในการศกึษาเพ่ือน ามาพฒันาจิตใจตนเองรูปแบบหนึง่ 

 

สมมุตฐิานของการศึกษา 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุนี ้ข้าพเจ้าได้ตัง้สมมตุิฐานในการสร้างสรรค์ออกมา

เป็นสว่น ๆ ดงันี ้

1. สมมตุิฐานด้านความคิด วิธีการรับรู้เร่ืองของความรู้สึกภายในจิตใจนัน้ เป็นวิธีการรับรู้

ท่ีมนษุย์เราคุ้นเคยกนัดี โดยเกิดจากการรับสิ่งเล้าภายนอกทัง้เร่ืองร้ายและดี มาเป็นตวัแปรตอ่ผล

ของความรู้สึกทางอารมณ์ภายในจิตใจ ซึ่งข้าพเจ้าเกิดความสนใจในสภาวะการเช่นนี ้จึงต้องการ

ถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ชดุ “สมดลุชีวิตท่ีปกติ ในความไม่ปกติ” ความหมายคือ ชีวิตของมนษุย์

ท่ีปกติสุข ได้ประสบพบเจอเร่ืองราวภายนอกท่ีส่งผลต่อจิตใจให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์

ภายในและการแสดงออกภายนอกท่ีไม่ปกติสุข ผ่านการเฝ้าสังเกตตนเองและการสังเกตผู้ อ่ืน 

ความคิดดังท่ีกล่าวมานีจ้ึงน ามาถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรมและตัง้สมมุติฐานว่าความคิด
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ดงักล่าวนีมี้ความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน และสามารถถ่ายทอดความคิดนีใ้ห้เกิดความรู้สึกต่อ

ผู้ชมได้มากน้อยเพียงใด 

2. สมมุติฐานด้านรูปแบบ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปคนผ่านแนวทาง 

ศลิปะแสดงอารมณ์ (Expressionism) ท่ียึดหลกัการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สกึภายในจิตใจ

ด้วยสาระเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัสงัคมเป็นหลกั ในส่วนผลงานนัน้ข้าพเจ้าน าเสนอรูปคนในพืน้ท่ีปิด ซึ่ง

มีความรู้สึกเงียบและโดดเด่ียว เพ่ือต้องการให้พืน้ท่ีนัน้เป็นพืน้ท่ีเฉพาะบุคคล หรือในทาง

รูปสัญญะต้องการแทนพืน้ท่ีนัน้เป็นพืน้ ท่ีภายในจิตใจ รูปแบบคนท่ีกล่าวมานีจ้ะสามารถ

สอดคล้องกบัสมมตุฐิานด้านความคิดหรือไมแ่ละจะแสดงผลตามท่ีต้องการได้มากน้อยเพียงใด 

3. สมมตุิฐานด้านเทคนิควิธีการ ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคการเขียนสีน า้มนับนผ้าใบ ผ่านฝี

แปรงท่ีมีจงัหวะปรับเปล่ียนตามอารมณ์ขณะนัน้ของข้าพเจ้า หรือเนือ้เร่ืองของผลงานชิน้นัน้ ๆ การ

แสดงออกทางเทคนิคเช่นนีจ้ะสามารถรับกบัแนวความคิด และรูปแบบท่ีก าหนดไว้ให้เหมาะสมได้

เพียงใด 

 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านเนือ้หา ข้าพเจ้าให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือ อารมณ์ความรู้สึกของคน ซึ่ง

มีเนือ้หาจากการสงัเกตพฤติกรรมทางอารมณ์ตอ่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ของคนในสงัคมใกล้ตวั บวกกบั

ความรู้สึกของข้าพเจ้าต่อเหตุการณ์ท่ีประสบพบเจอมา เป็นส าคญั น ามาถ่ายทอดเป็นผลงาน

สร้างสรรค ์

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม สีน า้มนับนผืนผ้าใบ ในกรอบ

ของศิลปะส าแดงอารมณ์ (Expressionism) ภายใต้รูปคนในสถานท่ีปิด (สถานท่ีส่วนตัว ห้อง

ส่วนตัว) มีการให้ค่าน า้หนักของผิวคนเป็นลักษณะเดียวกับค่าน า้หนักของวัตถุโลหะ เพ่ือให้

ความรู้สกึทบึตนั หนกั และอดึอดั 

3. ขอบเขตด้านวิธีการ ใช้เทคนิควิธีการทางจิตรกรรม คือ สีน า้มนั ผ่านการแสดงออกของ

ฝีแปรงบนผืนผ้าใบ 
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 ขัน้ตอนการศึกษา และขัน้ตอนการสร้างสรรค์ 
ขัน้ตอนของการศกึษา และขัน้ตอนการสร้างสรรค์มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การหาข้อมลูและรวบรวมข้อมลู เร่ิมจากการเฝ้าสงัเกตสภาวะภายนอกและภายในของ

ตนเอง จากนัน้สงัเกตพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต และแง่มุมต่าง ๆ ของกลุ่มคนในสงัคม รวมถึง

บคุคลใกล้ 

2. หาข้อมลูทางทฤษฎีเป็นตวัอ้างอิงท่ีสามารถสนบัสนนุความคิดของข้าพเจ้า เช่น ทฤษฎี

จิตวิทยาของ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ทางศาสนาพทุธเร่ือง ขนัธ์ 5 

3. ค้นคว้าข้อมูลรูปภาพ เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้กล้อง

ถ่ายรูป บนัทกึรูปคนและสถานท่ีตา่ง ๆ 

4. เม่ือได้ข้อมูลภาพถ่ายท่ีผ่านการจดัองค์ประกอบ สี และแสงเงา เรียบร้อยแล้ว จึงสร้าง

ภาพร่างลายเส้นดนิสออยา่งคร่าว ๆ รวมกบัภาพร่างท่ีอยูใ่นความคดิ 

5. เร่ิมสร้างสรรค์ผลงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง ข้าพเจ้าจะก าหนดโครงสร้างของ

ผลงานเพียงโครงสร้างหลกั เช่น การวางองค์ประกอบภาพ ต าแหนง่ของคนและสถานท่ี ในระหวา่ง

สร้างสรรค์ผลงานนัน้สามารถปรับเปล่ียนรายละเอียดเล็ก ๆ ได้ตามความเหมาะสมของผลงานเป็น

หลกั โดยไมอิ่งจากข้อมลูภาพถ่าย หรือแบบร่างท่ีตัง้ไว้ทัง้หมด 

6. ติดตัง้ผลงานเพ่ือน าเสนอ และเรียบเรียงเอกสารวิทยานิพนธ์ เพ่ือประกอบการ

สร้างสรรค ์

 

วิธีการศึกษา และวิธีการสร้างสรรค์ 
  ข้าพเจ้ามีวิธีการสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคดิ และการปฏิบตัผิลงานทัง้หมด ดงันี ้

1. เร่ิมจากการสังเกตความรู้สึกภายในของตนเอง และสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้าง 

พร้อมตัง้ค าถาม ข้าพเจ้าพบว่าอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจนัน้สอดคล้องกับ การ

แสดงออกทางกาย ทัง้ท่ีรู้สกึตวั กึ่งรู้สกึตวั และไมรู้่สกึตวั 
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2. ข้าพเจ้าศึกษา “จิต” ทางพุทธศาสนาในเร่ืองของ ขนัธ์ 5 การพิจารณาสภาพรู้ อาการรู้

ทางอารมณ์ และศกึษาการท างานของจิตทัง้ 3 ระดบัทางทฤษฎีของนกัจิตวิทยา ซิกมนัด์ ฟรอยด์ 

(Sigmund Freud) ว่าด้วยเร่ืองจิตไร้ส านึก จิตส านึก และจิตก่อนส านึก มาตีความในเชิงทศันศิลป์

ผา่นการสร้างผลงานจิตรกรรมคน กึ่งเหมือนจริง 

3. เม่ือภาพรวมของผลงานออกมาเป็นรูปธรรมนัน้ ข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน ในด้านการแสดงออกทางอารมณ์ของคนในผลงาน และเพิ่มหรือลด

องค์ประกอบเสริมในผลงาน เช่น เพิ่มจ านวนตวัหมากรุกในผลงาน รวมถึงจังหวะของฝีแปรงท่ี

เลือกใช้ให้เหมาะกับผลงานแต่ละชิน้ ซึ่งถือว่ากระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการ

สร้างสรรค์จนผลงานเสร็จสมบรูณ์นัน้ สอดคล้องกบัแนวคิดทาง จิตไร้ส านกึ จิตส านึก และจิตก่อน

ส านกึ จงึถือวา่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัตอ่กระบวนการสร้างสรรค์อย่างหนึง่ของข้าพเจ้า 

 

แหล่งข้อมูล 
 หนงัสือศลิปะ หนงัสือทฤษฎีตา่ง ๆ และส่ืออินเทอร์เน็ต 

 ภาพถ่าย คน สถานท่ี และสิ่งของ 

 อปุกรณ์ วตัถตุา่ง ๆ เชน่ เคร่ืองแตง่กาย ชดุเสือ้ผ้า สิ่งของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ 

 นิทรรศการ หอศลิป์ แกลเลอรี 

 แหลง่ข้อมลูจริง จากสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 เฟรมผ้าใบ 

 ดนิสอสีส าหรับร่างภาพ สีน า้มนั 

 สมดุสเก็ตช์ ภาพถ่าย แบบจริง วตัถตุา่ง ๆ 
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บทที่ 2 
แรงบันดาลใจ และพืน้ฐานความคิด สู่การสร้างสรรค์ 

 
 

การสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “สมดลุชีวิตท่ีปกติ ในความไม่ปกติ” นัน้ข้าพเจ้าได้เฝ้าสงัเกต

อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และคนรอบข้างผ่านการแสดงออกทางกายภาพ โดยมีปัจจัยการ

เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสงัคมท่ีมีผลของความรู้สึกภายในเป็นตวัก าหนดการแสดงออก

ของพฤติกรรมภายนอก ไมว่่าจะเป็นการด าเนินชีวิตในสงัคมปัจจบุนั หน้าท่ีการงาน รวมไปถึงเพศ

สภาพ จึงน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสองมิติ ในแนวทางศิลปะแสดงพลังอารมณ์ 

(Expressionism) 

วิทยานิพนธ์ในบทนีจ้ึงเป็นการน าองค์ประกอบทางข้อมูลการสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้อง หรือ

ข้อมูลท่ีสามารถน ามาสนับสนุนการสร้างสรรค์มาวิเคราะห์ดงันี ้ข้อมูลทางศาสนาพุทธ แนวคิด

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ แนวคิดเชิงจิตวิทยาของสีและสีกับอารมณ์ความรู้สึก แนวคิดเชิงสัญวิทยา  

อิทธิพลทางสิ่งแวดล้อม อิทธิพลทางศิลปกรรม ทศันคติท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าเห็น

ว่าข้อมูลท่ีกล่าวมานี ้มีความเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกัน รายละเอียดต่าง ๆ  สามารถศึกษาได้

ดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อมูลทางศาสนาพุทธ 
 ข้าพเจ้ามีความสนใจต่อการสังเกต ร่างกายและจิตใจของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

จากการเปล่ียนแปลงแนวคดิ วิธีการด าเนินชีวิต และสภาวะความรู้สึกของจิตใจ ท่ีเปล่ียนไปในทาง

ลบด้วยตนเอง จงึน าไปสูค่วามสนใจในการศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิทางพทุธศาสนาในเร่ือง “ขนัธ์ 5” 

 ขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์   หมายถึง ร่างกายและจิตใจ 5 หมวดหมู่  รวมกันเป็นชีวิต 

ประกอบด้วย รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

รูป  หมายถึง รูปธรรมของคน และสัตว์ทัง้หมด รวมกันเป็นรูปร่าง ร่างกาย รวมถึง

คณุสมบตัติา่ง ๆ ทางร่างกาย  
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เวทนา หมายถึง สว่นท่ีเป็นการรับรู้ความรู้สึกทางอารมณ์ เช่น ความรู้สกึสขุหรือทกุข์ ดีใจ 

เสียใจ ความรู้สกึนิ่งเฉย รวมไปถึงความรู้สกึร้อนหรือหนาว เป็นต้น 

สัญญา หมายถึง ความทรงจ าตอ่อารมณ์นัน้ ๆ ความรู้สึกท่ีมากระทบทาง ตา ห ูจมกู ลิน้ 

กาย ใจ เป็นความทรงจ าท่ี เคยเห็น เคยได้ยิน เคยดมกลิ่น รสชาติท่ีเคยลิม้รส การสัมผัสท่ีเคย

สมัผสัตอ่เร่ืองราวสขุ ทกุข์ ดีใจ เสียใจ สิ่งร้าย ดี เฉยๆ 

สังขาร หมายถึง การปรุงแตง่ทางความคิดจิตใจ คณุสมบตัติา่ง ๆ ของจิตใจ มีเจตนาเป็น

ตวัน า ปรุงแตง่ความคดิให้เป็นดี ร้าย หรือเป็นกลาง  

วิญญาณ หมายถึง การรับรู้ทางอารมณ์ ผา่นอายตนะทัง้ 6 ประกอบด้วย ตา ห ูจมกู ลิน้ 

กาย ใจ อายตนะ แปลวา่ ต้นเหตกุารก่อเกิดส่ือสมัพนัธ์ ของอายตนะทัง้สองสิ่งมารวมกนั จงึเกิด

เป็นอารมณ์ขึน้มา โดยมีอวยัวะรับรู้ภายนอกเป็นตวัตัง้ต้น เชน่ ตาเป็นตวัตัง้ต้น เม่ือมองรูปแล้ว จะ

มีผลสมัพนัธ์ถึงประสาทเข้ามาสูใ่จ จากใจจงึแปลงเป็นอารมณ์1  

 

ข้อมูลทางแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
 ข้าพเจ้าสนใจแนวคดิแบบทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เพ่ือ

เสริมพืน้ฐานทางความคิด ในการสงัเกตตนเอง และผู้ อ่ืน เพ่ือประกอบเป็นข้อมลูในการสร้างสรรค์

ผลงาน รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้หลกัการของ จิตส านึก (Conscious mind) ในการ

คิดรูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ องค์ประกอบภาพ สีท่ีใช้ และระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานใช้

หลักการของ จิตกึ่งส านึก (Subconscious mind) กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในองค์ประกอบ

บางส่วน หรือการปล่อยความรู้สึกผ่านฝีแปรง โดยไม่ค านึงถึงจังหวะของฝีแปรงมากนัก ใน

บางสว่นของผลงาน ซึง่เป็นส่วนส าคญัหนึง่ในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า  

 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) แบ่งจิตออกเป็น 3 ระดับดังนี ้

                                                           
1 ศลิษา แป้นบรรจง, ขันธ์ 5, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/site/salisa3989/maryath-thiy/khanth5?fbclid=IwAR2ay9em8EGg_ 
0IfuMHU6gTxCtIHeh1XiUips7EP1g7xeYy4Caefd0K9Gmk 

https://sites.google.com/site/salisa3989/maryath-thiy/khanth5?fbclid=IwAR2ay9em8EGg_%200IfuMHU6gTxCtIHeh1XiUips7EP1g7xeYy4Caefd0K9Gmk
https://sites.google.com/site/salisa3989/maryath-thiy/khanth5?fbclid=IwAR2ay9em8EGg_%200IfuMHU6gTxCtIHeh1XiUips7EP1g7xeYy4Caefd0K9Gmk
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จิตส านึก (Conscious mind) คือ สภาวะจิตท่ีรู้ตวั รับรู้ตามประสาทสมัผสัทัง้ห้า รู้ตวัว่า

ตนก าลงัท าอะไร คิดอะไร เพ่ือให้สมัพนัธ์กบัความเป็นจริง การรับรู้ของมนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั

รู้ตวั (Awareness) เป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกมา โดยมีเจตนาและมีเป้าหมาย 

จิตกึ่ งส า นึ ก  (Subconscious mind) คื อ  สภาวะจิต ท่ี ระลึ กถึ งได้  เป็นส่ วนของ

ประสบการณ์ท่ีสัง่สมมา เม่ือต้องการน ากลบัมาใช้ใหม่ก็จะสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ในระดบั

จิตส านกึ 

จิตไร้ส านึก หรือจิตใต้ส านึก (Unconscious mind) คือสภาวะจิตท่ีมนษุย์อยู่ในสภาวะ

ไม่รู้ตวั ระลึกถึงไม่ได้ มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไม่รู้สึกตวั เป็นจิตท่ีฝังรากลึกภายใน

จิตใจ ซึ่งเกิดขึน้ตามความต้องการในวยัเด็กท่ีไม่ได้รับการยอมรับ เช่น การเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรง

ในวยัเดก็ ถกูลงโทษท าร้ายทบุตี ถกูดเุป็นเวลานาน ถกูห้าม 2 

 

แนวคิดเชิงจิตวิทยาของสี และสีกับอารมณ์ความรู้สึก 
 สีนัน้ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึก และมีความสมพันธ์ต่อการ

ตอบสนองของมนุษย์ ในสภาวะจิตใจท่ีแตกต่างกันไป เช่น ผู้ ป่วยภาวะซึมเศร้า จ ะสามารถ

ตอบสนองในชดุโทนสีเข้ม มากกว่าผู้ ท่ีมีความสขุ ในขณะเดียวกนัผู้ ท่ีมีความสขุสามารถนึกถึงสีใน

งานเลีย้งสงัสรรค์ได้มากกวา่ ผู้ ท่ีมีภาวะซมึเศร้า เป็นต้น 

นอกจากนี ้สียงัมีสว่นท่ีชว่ยเปล่ียนสภาวะอารมณ์ของมนษุย์ได้ 

แนวคิดของสีในเชิงจิตวิยา 
 สีเขียว เป็นสีท่ีบ่งบอกถึงผู้ ท่ียึดมัน่ในตนเอง มีอุดมคติ ต้องการช่ือเสียง และการด าเนิน

ชีวิตท่ียืนยาว 

 สีแดง ความเป็นผู้น า ปรารถนาความส าเร็จ ต้องการเพิ่มประสบการณ์ท่ีต่ืนเต้นให้กบัชีวิต 

รักในการแขง่ขนัและเส่ียงโชค 

                                                           
2 เฉลิมเกีรติ ผิวนวล, จิตวิเคราะห์ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 

2526).  
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 สีน า้ตาล เป็นคนอบอุ่น นึกถึงความปลอดภัยของครอบครัว ให้ความส าคัญต่อความ

อบอุน่ของครอบครัว หลงใหลในวตัถ ุรักความสบาย และสนัโดษ  

 สีเทา เป็นคนเก็บตัว ไม่ต้องการยุ่งเก่ียวกับใคร กันตัวเองจากอธิพลสังคมภายนอก 

ระมดัระวงัตวั สร้างความคดิมาป้องกนัตนเองจากผู้ อ่ืน 

 สีน า้เงิน เป็นผู้ยึดถือธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด ต้องการให้สภาพแวดล้อมเป็น

ระเบียบ ต้องการให้สภาพการณ์ต่าง ๆ ด าเดินอย่างสงบ เรียบร้อย ไม่ติดขัด มีความสัมพันธ์

กลมกลืนทางของร่างกายและจิตใจ มีจิตใจท่ีสงบสนัโดษ 

 สีเหลือง เป็นผู้ ท่ีต้องการความสมบรูณ์ ความก้าวหน้า ชอบการเปล่ียนแปลง มีความหวงั

ในอนาคต ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทนัสมยั 

 สีม่วง เป็นผู้ ท่ีมีเสน ่มกัชอบให้ผู้ อ่ืนหลงใหล 

 สีด า เป็นผู้ ท่ีเห็นสิ่งตา่ง ๆ ขดัหขูดัตา หวัรัน้ ตอ่ต้านโชคชะตา3 

 

แนวคิดเชิงสัญวิทยา 
 สญัวิทยา หรือ สญัญะศาสตร์ (Semiology) เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัตวัแทนความคิด

เชิงสัญลักษณ์  นักวิชาการบางตนกล่าวว่าสัญวิทยาเป็นรูปแบบหนึ่งของการหาความรู้แนว

โครงสร้าง (Structuralism) บางท่านกล่าวว่า เป็นรูปแบบการหาความรู้ทางโครงสร้างไม่ได้น ามา

เป็นประเด็นส าคญั นัน่คือกระบวนการสร้างมายาคต ิและตัวมายาคติ วิธีการหาความรู้แบบวิทยา

ก็เป็นวิธีการหาความรู้เปิดมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ศกึษา เป็นวิธีการและเคร่ืองมือท่ีสามารถศึกษาใน

ด้าน มนษุย์ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพ่ือหาถึงกระบวนการเกิดของสิ่งท่ีต้อวการศกึษา 

วิธีการน าเสนอ การเช่ือมโยงเร่ือง การเล่าเร่ือง และความหมายแฝง ความหมายเชิงมายาคติ หรือ

สิ่งท่ีมายาคตบิดิเบือนไว้ ให้สงัคมรับรู้  

                                                           
3 ซูพียา เจาะอารง, แนวคิดของสีในเชิงจิตวิทยา, คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2547. เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562. เข้าถึงได้จาก.  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75? 

fbclid=IwAR274XTuGIZRfRKcJNN-hoaauk_0hCuBR4PSxeEHh_SXOwxNalBZ1L29CSo 

http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75?%20fbclid=IwAR274XTuGIZRfRKcJNN-hoaauk_0hCuBR4PSxeEHh_SXOwxNalBZ1L29CSo
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75?%20fbclid=IwAR274XTuGIZRfRKcJNN-hoaauk_0hCuBR4PSxeEHh_SXOwxNalBZ1L29CSo
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 สญัวิทยา จึงเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัระบบของสญัลกัษณ์ ท่ีปรากฎอยุ่ภายในความคิดของ

มนุษย์ ถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัเรา สญัลกัษณ์ได้แก่ ภาษารหสั สญัญาณ เคร่ืองหมาย 

หรือสิ่งท่ีสร้างขึน้โดยใช้แทนความหมายของความจริง4 

 สญัวิทยา หรือ สญัญะศาสตร์ (Semiology) ท่ีกล่าวมานัน้ ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ

การสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือแทนความหมายเชิงสญัลกัษณ์ โดยท่ีข้าพเจ้าสร้างพืน้ท่ีปิดท่ีขึน้มา เช่น 

สถานท่ีส่วนตวั ห้องส่วนตวั ท่ีมีความเงียบ ไร้ความพลกุพล่าน เพ่ือเปรียบเทียบเชิงสญัวิทยา ถึง

พืน้ท่ีภายในจิตใจเฉพาะบคุคลนัน้ ๆ อยา่งไรก็ตามสญัญะท่ีแทนเร่ืองราวของผลงานสร้างสรรค์แต่

ละชิน้นัน้ มีความแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัเร่ืองราวท่ีสนใจน ามาใช้ในผลงานชิน้นัน้ ๆ 

 

อิทธิพลทางสิ่งแวดล้อม  
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมล้วนมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทัง้สิน้ ไม่ว่า

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิหรือสิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ สามารถอธิบายได้ดงันี ้

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิเป็นปัจจยัเบือ้งต้นท่ีก าหนดวิถีชีวิต การด าเนินชีวิต

ของมนษุย์ เช่นด้านถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยั ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั และการประกอบอาชีพ เป็นต้น อยา่งไร

ก็ตาม สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตินัน้จะเป็นตวัก าหนดความเป็นอยู่ของมนษุย์ได้มากน้อย

เพียงใดขึน้อยู่กับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เอง หากมนุษย์ต้องการความก้าวหน้ามาก 

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาตจิะน้อยลง 

สิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ก็ถือเป็นอีกหนึง่ปัจจยัท่ีมีความส าคญัตอ่การก าหนดรูปแบบ

การด าเนินชีวิตของมนษุย์ การท่ีมนษุย์มีความรู้เจริญก้าวหน้าทางวิชาการมากขึน้ ท าให้มนุษย์ใช้

สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์กับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินชีวิตรวดเร็ว 

สะดวกสบาย มีชีวิตท่ีดี มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้สร้างสิ่งเลวร้ายให้เกิดกับ

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยไปสู่อากาศ ทรัพยากรทาง

ธรรมชาตเิสียหายและลดน้อยลง สง่ผลตอ่สขุภาพ การหายใจของสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย 

                                                           
4  ณัฎฐชา วงษ์วานิช, ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญวิทยา, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562. เข้าถึงได้

จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/Poramin9/2010/10/19/entry-2 

http://oknation.nationtv.tv/blog/Poramin9/2010/10/19/entry-2
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี คา่นิยม ความเช่ือ ศาสนา กฎข้อบงัคบั เป็นสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ และเป็น

ส่วนส าคญัในการก าหนดรูปแบบวิธีการด าเนินชีวิตของมนษุย์ มนุษย์เม่ืออยู่ร่วมกนัย่อมมีการจดั

ระเบียบสังคม เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินชีวิต ก าหนดพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติในการอยู่

ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน5 

 กล่าวโดยสรุป คือ สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมท่ี

เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากมนุษย์สร้างขึน้นัน้ ย่อมส่งผลทางพฤติกรรม

ภายนอกตอ่การด าเนินชีวิต และความคดิ จิตใจภายใน ทัง้สิน้ 

 

 

  

                                                           
5 จันทวัน เบ็ญจวรรณ์, อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย,์ เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562. 

เข้าถึงได้จาก http://human.tru.ac.th/elearning/Human%20Being/human-detail1_5.html 

http://human.tru.ac.th/elearning/Human%20Being/human-detail1_5.html
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ภาพท่ี 1 ภาพ “บ้านสวน” 

เข้าถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.tlcthai.com/travel/ 

39292/%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7-%E0%B8%8A%E0% 

B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B

8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81.html/237103-attachment-copy-3-2 

  

https://www.tlcthai.com/travel/%2039292/%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7-%E0%B8%8A%E0%25%20B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81.html/237103-attachment-copy-3-2
https://www.tlcthai.com/travel/%2039292/%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7-%E0%B8%8A%E0%25%20B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81.html/237103-attachment-copy-3-2
https://www.tlcthai.com/travel/%2039292/%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7-%E0%B8%8A%E0%25%20B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81.html/237103-attachment-copy-3-2
https://www.tlcthai.com/travel/%2039292/%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7-%E0%B8%8A%E0%25%20B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81.html/237103-attachment-copy-3-2
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ภาพท่ี 2  ภาพ “รถไฟฟ้า bts สถานีสยาม” 

เข้าถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/gallery/12884 

  

https://www.thairath.co.th/gallery/12884
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อิทธิพลทางด้านศิลปกรรม 
 ศิลปะแสดงอารมณ์ (Expressionism) ค าว่า“Expressionism”มาจากภาษาละตินว่า 

Expressare ซึ่ง Ex  มีความหมายว่า ออกมา ส่วน pressare มีความหมายเท่ากบักด ดนั คัน้ บีบ 

ค าดงักลา่วในศิลปะหมายถึง การแสดงออกทางศลิปะ ท่ีรู้จกัตดัทอนรูปทรงและสีสนัอยา่งเสรีท่ีสดุ 

ตามความต้องการของศิลปิน ซึ่งความรู้สึกดงักล่าวหมายถึงความรู้สึกภายใน เป็นศิลปะท่ีเน้น

ความรู้สึกของเนือ้หา และการแสดงออกอนัลึกซึง้จากความรู้สึกและอารมณ์ของศิลปิน เช่น ความ

โกรธ กลวั เกลียดชงั หวาดเสียว แสดงออกด้วยรูปท่ีบดิเบีย้ว หมนุวน ชีร้้อนแรง แตท่ัง้นีศ้ิลปินกลุ่ม

นีม้ักมีลักษณะเหมือนกัน คือพวกเขาจะได้รับปัจจัยด้านปัญญาและความคิด จากทฤษฏีทาง

จิตวิทยาของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Frend) ดังนัน้แนวทางการแสดงออกในผลงานศิลปะ

แสดงอารมณ์ จงึมีแนวโน้มไปในทางจิตวิทยามากกวา่ความชดัเจนตามธรรมชาติ6 

 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดลัทธิศิลปะแสดงอารม์ (Expressionism) โดยใช้การ

แสดงออกผ่านฝีแปรง การยืด หด ย่อ ขยาย สดัส่วนของคนบางส่วน เพ่ือแสดงสภาวะความรู้สึก 

ตามท่ีข้าพเจ้าต้องการ  

 

ศิลปินภายในประเทศที่มีอิทธิผลต่อผลงาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ศิลปกรรมฝีพระหตัถ์ แสดงถึงพลานุภาพ

ของการสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมฝีพระหตัถ์นบัเป็นการสร้างสรรค์ท่ีบง่บอกถึงพระอจัฉริยภาพ

แหง่พระองค์เป็นอยา่งดี ทรงสนพระราชหฤทยัในงานศลิปะแขนงนี ้นบัตัง้แตค่รัง้ทรงพระเยาว์ 

 ขณะประทบั ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณ พ.ศ. 2480-2488) ทรงศกึษาและฝึก

ด้วยพระองค์เองจากสรรพต าราท่ีทรงซือ้ และมีผู้ทลูเกล้าฯ ถวาย ตลอดถึงการเสร็จพระราชด าเนิน

ทรงเย่ียมศิลปินท่ีทรงสนพระราชหฤทัย ทรงมีพระราชปฏิสันถาร และทอดพระเนตรวิธีการ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของศลิปิน อาทิ การใช้สี กรรมวิธีการเขียนภาพตา่ง ๆ 

เม่ือทรงเข้าพระราชหฤทัยในการท างานของศิลปินนัน้แล้ว ทรงฝึกฝนด้วยพระวิริยะ

อตุสาหะ และทรงพระปรีชาสามารถในการสร้างงานศิลปะตามท่ีทรงศกึษา และฝึกฝนจากศิลปิน

                                                           
6 ศุภชัย สิงห์ยบุศย์, ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก, (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2562), 180. 
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แตล่ะท่าน จิตรกรรมฝีพระหตัถ์ท่ีทรงสร้างสรรค์ขึน้จึงเกิดจากการทรงน าวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมนัน้ มาเป็นแบบอยา่งในการสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะพระองค์7 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 9 ถือเป็นศิลปินท่านหนึ่งท่ีมีผลต่อความสนใจใน

ลัทธิศิลปะแสดงอารมณ์ (Expressionism) ของข้าพเจ้าอย่างยิ่งในตอนต้น จากการเห็นภาพ

ผลงานจิตรกรรมฝีพระหตัถ์ของพระองค์จากส่ือมาเป็นเวลานาน และสนใจในวิธีการแสดงอารมณ์

ผา่นสีท่ีตดักนัอยา่งรุนแรง 

  

                                                           
7 ภาพฝีพระหัตถ์ในหลวง, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/a/nadeewit.ac.th/loveking625805/ keiyw-kab-nihlwng 

https://sites.google.com/a/nadeewit.ac.th/loveking625805/%20keiyw-kab-nihlwng
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ภาพท่ี 3  ภาพ “ไมป่รากฏช่ือ”, 

โดย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 9, สีน า้มนับนผ้าใบ, 15.5x22 ซม., เข้าถึง

เม่ือ 8 พฤษภาคม 2562. เข้าถึงจาก https://sites.google.com/a/ nadeewit.ac.th/loveking 625805/keiyw-kab-nihlwng 

  

https://sites.google.com/a/%20nadeewit.ac.th/loveking%20625805/keiyw-kab-nihlwng


  17 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4  ภาพ “ครอบครัว” 

โดย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 9, สีน า้มนับนผ้าใบ, 60x90.5 ซม., เข้าถึง

เม่ือ 8 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงจาก https://sites.google.com/a/nadeewit.ac.th/ loveking625805/keiyw-kab-nihlwng 

  

https://sites.google.com/a/nadeewit.ac.th/%20loveking625805/keiyw-kab-nihlwng
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ศิลปินต่างประเทศที่มีอิทธิผลต่อผลงาน 
 ลูเซียน ฟรอยด์  (Lucian Freud) เป็นศิลปินท่ีท่ีสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพคน 

ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคนี ้ลูเซียน ฟรอยด์  (Lucian Freud) นัน้เป็นหลานของนกัจิตวิทยาคนส าคญั 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ภาพผลงานจิตรกรรมของลูเซียน ฟรอยด์  (Lucian Freud) 

นัน้เป็นผลงานท่ีแสดงออกมาแบบซ่ือตรงจริงใจ ท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกผ่านเนือ้หนังจัดแจ้ง

ชัดเจน การสร้างสรรค์ของ ลูเซียน ฟรอยด์  เป็นการสนิทชิดเชือ้กับบุคคลจริง ท่ีไม่ใช่นายแบบ 

นางแบบท่ีมีสัดส่วนตามค่านิยมของยุคสมัย หากเป็นการแสดงออกถึงแก่นแท้ตวัตนของมนุษย์ 

ภาพผลงานบคุคิลท่ีถ่ายทอดออกมานัน้ จึงเป็นการจบัสงัเกตตามธรรมชาติของแบบ โดยไม่บงัคบั

ให้นายหรือนางแบบโพสต์ทา่ท่ีต้องการ เป้าหมายของการสร้างสรรค์ภาพเปลือยของเขานัน้ เปรียบ

ดัง่การสร้างความจริงบางอยา่งท่ีภาพถ่ายไมส่ามารถถ่ายทอดออกมาได้8 

 ลูเซียน ฟรอยด์  (Lucian Freud) เป็นหนึ่งในศิลปินท่ีข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมากท่ีสุด ต่อ

การแสดงอารมณ์ของบุคคล โดยเฉพาะใบหน้าของบุคคลในผลงาน จะเห็นได้ว่าข้าพเจ้าได้รับ

อิทธิพลการเลือกใช้สีเทาแทรกในเนือ้หนงั ร่างกายของคน แบบ ลูเซียน ฟรอยด์ (Lucian Freud) 

อย่างมาก เป็นการตอบสนองอารมณ์ของคนในปัจจบุนัตามความคิด และการตีความของข้าพเจ้า

ได้เป็นอยา่งดี 

  

                                                           
8 ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์, อะไร(แม่ง)ก็เป็นศิลปะ, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562. เข้าถึงได้

จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_20554 

https://www.matichonweekly.com/column/article_20554
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ภาพท่ี 5  ภาพ “Hotel Bedroom 1954” 

โดย ลเูซียน ฟรอยด์  (Lucian Freud), สีน า้มนับนผ้าใบ, เข้าถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2562, เข้าถึง

จาก https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=klongrongmoo& month=07-2011&date=31&group=29&gblog=3 

  

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=klongrongmoo&%20month=07-2011&date=31&group=29&gblog=3
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ภาพท่ี 6  ภาพ “Benefits Supervisor 1995” 

โดย ลเูซียน ฟรอยด์  (Lucian Freud), สีน า้มนับนผ้าใบ, เข้าถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2562, เข้าถึง

จาก https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=klongrongmoo& month=07-2011&date=31&group=29&gblog=3 

  

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=klongrongmoo&%20month=07-2011&date=31&group=29&gblog=3
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ภาพท่ี 7  ภาพ “After Cezanne 1999-2000”, 

โดย ลเูซียน ฟรอยด์  (Lucian Freud), สีน า้มนับนผ้าใบ, เข้าถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2562. เข้าถึง

จาก https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id= klongrongmoo& month=07-2011&date=31&group=29&gblog=3 

  

https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=%20klongrongmoo&%20month=07-2011&date=31&group=29&gblog=3
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ทัศนคตทิี่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์ คือ ความสามารถของมนุษย์ท่ีเกิดการคิดไตร่ตรอง พิจารณา และพฒันา

จนสามารถสร้างผลิตผลใหม่ๆ จากการคิดค้นขึน้มา เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง และ

สงัคม ข้าพเจ้าถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีแสดงออกถึงอารมณ์ของร่างกาย และจิตใจ ซึ่งมีต้นก าเนิดแรก

มาจากการสงัเกต ไตร่ตรอง พิจารณา การเปล่ียนแปลงทางการแสดงออกของร่างกาย และจิตใจ

ตนเอง จนน าไปสู่การสงัเกตพฤติกรรมของคนในสงัคม ผ่านรูปคน บวกกับเร่ืองราวเหตกุารณ์ ใน

สงัคม น ามาประมวลผลเป็นเร่ืองราวท่ีแตกตา่งกนัในผลงานสร้างสรรค์แตล่ะชิน้ 

 

สรุป 
 กล่าวโดยสรุป แรงบันดาลใจ และพืน้ฐานความคิดชุด “สมดุลชีวิตท่ีปกติ ในความไม่

ปกติ” มีท่ีมาเร่ิมจากการสงัเกตการเปล่ียนแปลง วิธีการคิด และการด าเนินชีวิตของตนเอง มีปัจจยั

การเปล่ียนแปลงจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกภายใน โดยเป็นตัวก าหนด

พฤติกรรมการกระท าภายนอก จากนัน้จึงเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้คนในสงัคมใกล้ชิด และหา

ข้อมลูเชิงทฤษฎี เช่น ข้อมลูทางศาสนาพทุธ (ขนัธ์ 5) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ แนวคิดเชิงจิตวิทยาของสี

กบัอารมณ์ความรู้สึก แนวคิดเชิงสญัวิทยา อิทธิพลทางสิ่งแวดล้อม อิทธิพลทางศิลปกรรม รวมถึง

ทศันคติท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ เพ่ือมาสนบัสนุนวิธีคิดท่ีมีจดุเร่ิมต้นมาจากการสงัเกต การ

เปล่ียนแปลงทาง ร่างกาย และจิตใจ ของตนเอง จนน ามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด 

“สมดลุชีวิตท่ีปกต ิในความไมป่กติ” ในท่ีสดุ 
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บทที่ 3 

 
ประมวลความคิดสู่การพัฒนาหารูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ทางศิลปะ 

 

ปัญหาและแนวความคิด การด าเนินชีวิต เป็นท่ีมาของความสนใจ “ร่างกาย และจิตใจ” 

น าไปสู่การสังเกตพฤติกรรม การศึกษาหาข้อมูล และสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ การน าเสนอการ

ถ่ายทอดอารมณ์ของคน ในเร่ืองราวตา่ง ๆ ข้าพเจ้าได้สอดแทรกเร่ืองราว นยัยะ และสญัลกัษณ์ ท่ี

แตกตา่งกนัไปในแตล่ะผลงานสร้างสรรค์ ทัง้นีเ้พ่ือสะท้อนสภาวะภายในตอ่เร่ืองราวภายนอกของ

ตนเอง และผู้ อ่ืนผา่นมมุมองของตนเอง เพ่ือการเรียนรู้รวมถึงการพฒันาตนเองในท้ายท่ีสดุ 

 

การประมวลความคิด 
 ต้นก าเนิด และแรงบนัดาลใจในการศกึษาวิทยานิพนธ์ชดุ “สมดลุของชีวิตท่ีปกติ ในความ

ไม่ปกติ” นี ้เกิดจากการด าเนินชีวิตของข้าพเจ้า ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยให้ความส าคญัต่อ

การใช้ชีวิตจากสิ่งท่ีมี จากสิ่งท่ีเป็น เปล่ียนเป็นความต้องการไขว่คว้าทางวัตถุ การยอมรับใน

ตนเองจากผู้ อ่ืน ตามค่านิยมความส าเร็จแบบทุนนิยม ต้องการความส าเร็จตามแบบแผนสังคม

นิยมอย่างมาก และต้องการในเวลาอันสัน้ เป็นท่ีมาของความคาดหวัง ความอยากได้ อยากมี 

อยากเป็น ในแบบท่ีผู้คนในสงัคมปัจจบุนัยอมรับ สร้างแรงกดดนัตอ่ตน จนเปล่ียนวิธีคิด และการ

ด าเนินชีวิต ภายหลัง เกิดการสังเกตถึงการเปล่ียนแปลงตนเองไปในทิศทางลบอย่างช้า ๆ จาก

ความรู้สึกตอ่การคาดหวงั และสร้างแรงกดดนัต่อตนเอง รับรู้ถึงการแสดงออกตอ่ผู้ อ่ืนท่ีเปล่ียนไป 

ทัง้หน้าตาท่ีมดัเกร็งมากขึน้ เกิดข้อสงัเกตต่อสภาวะจิตใจท่ีหดหู่ ห่อเห่ียวทางอารมณ์ จึงเกิดการ

รับรู้และเกิดความสนใจต่อ “ร่างกายและจิตใจ” ท่ีเช่ือมโยง และส่งผลถึงกันและกัน จึงเป็นท่ีมา

ทางความคิดของผลงานสร้างสรรค์โดยการสังเกต  “ร่างกายและจิตใจ” ตนเอง และผู้ อ่ืนผ่าน

เร่ืองราวในสงัคมปัจจบุนัของข้าพเจ้า 

 ความหมายของ “สมดลุของชีวิตท่ีปกติ ในความไม่ปกติ” นี ้จึงหมายถึง ชีวิตของมนษุย์ท่ี

ปกติสุข ได้ประสบพบเจอเร่ืองราวภายนอกท่ีส่งผลต่อจิตใจให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์

ภายในและการแสดงออกภายนอกท่ีไมป่กตสิขุ ผา่นการเฝ้าสงัเกตตนเองและการสงัเกตผู้ อ่ืน 
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 เร่ืองราวท่ีข้าพเจ้าสนใจนี ้จ าเป็นต้องท าความเข้าใจทางทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องจ านวนหนึ่ง 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองราวของพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางร่างกาย ท่ีมีผลจากสภาวะภายในจิตใจ ให้

ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์นัน้ จ าเป็นต้องมีรากฐานเพ่ือเกิดการถ่ายทอดออกมาอยา่งเข้าใจ ข้า

พจึงมีจดุเร่ิมต้นโดยการเลือกเร่ืองราวของตนเองถ่ายทอดเป็นงานสร้างสรรค์ก่อน ซึ่งใช้บคุคลอ่ืน

เป็นตวัแทนเร่ืองราวของตน แล้วจงึเลือกใช้เร่ืองราวภายนอกมาถ่ายทอดภายหลงั 

 

การน าเสนอในเชิงความหมายของสัญวิทยา 
 ผลงานสร้างสรรค์ชดุนีน้ าเสนอ เนือ้หา เร่ืองราว ของพฤติกรรมภายนอก และจิตใจภายใน

จากประสบการณ์ของข้าพเจ้า และเร่ืองราวของคนในสงัคมปัจจุบนั ผ่านมุมมองของข้าพเจ้า ซึ่ง

ปรากฏออกมาเป็นภาพ คนในห้อง แสดงอารมณ์ไร้ชีวิตชีวา และหนักอึง้ตึงเครียด ประกอบกัน 

การแสดงออกในส่วนนีเ้ป็นการแสดงออกเชิงสญัญะ เพ่ือแทนพืน้ท่ีห้อง หรือพืน้ท่ีปิด มีความเงียบ 

แทนพืน้ท่ีส่วนตวัภายในจิตใจ และองค์ประกอบเคร่ืองแต่งกาย วตัถุต่าง ๆ แทนสถานะเร่ืองราว

ของแตล่ะบคุคล แตล่ะชิน้งาน 

 

รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สมดุลของชีวิตท่ีปกติ ในความไม่ปกติ” เป็นผลงานรูปแบบ

จิตรกรรม แนวทางลทัธิแสดงอารมณ์ (Expressionism) ผ่านเทคนิคสีน า้มัน บนผ้าใบ มีรูปแบบ

ลกัษณะสองมิติ แสดงให้เห็นถึงรูปคนในพืน้ท่ีห้อง ซึ่งเป็นสถานท่ีจริง และสถานท่ีห้องท่ีนึกคิดขึน้

เองตามความต้องการ  

“สมดลุของชีวิตท่ีปกติ ในความไม่ปกติ” คือ ภาพแทนของสภาวะจิตใจของข้าพเจ้า และ

เร่ืองราวสังคมปัจจุบนั ผ่านมุมมองของข้าพเจ้า เพ่ือบ่งบอกถึงความรู้สึกภายใน ท่ีมีต่อเหตจุาก

เร่ืองราวภายนอก เกิดเป็นการแสดงออกทางพฤตกิรรมตา่ง ๆ โดยมีรูปแบบการสร้างสรรค์ผ่านการ

แสดงออกทางฝีแปรง การให้คา่น า้หนกัแสงเงาแบบคา่น า้หนกัวตัถโุลหะ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกทึบ

ตนั จริงจงั หนกัอึง้ และเพ่ือตอบสนองอารมณ์ภายในของข้าพเจ้า 
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ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 
 ทัศนธาตุกับผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

สร้างสรรค์ และการส่ือความหมายทางอารมณ์ ความรู้สึก ข้าพเจ้าใช้ทศันธาตตุ่าง ๆ มาประกอบ

เข้าด้วยกัน เพ่ือให้การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และเนือ้หาเร่ืองราว ตอบสนองสอดคล้องกัน

อยา่งเป็นเอกภาพ ทศันธาตแุละองค์ประกอบศลิป์ในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า มีดงัตอ่ไปนี ้

 

 รูปทรง (From) รูปทรงท่ีข้าพเจ้าใช้เป็นรูปทรงท่ีไม่ยึดโยงกับความเป็นจริงทัง้หมด โดยมี

การ ตัดออก ยืด หด ย่อ ขยาย บางส่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับเนือ้หาเร่ืองราว และอารมณ์ของ

ผลงานท่ีต้องการ เช่น ขยายดวงตาให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ หรือขยายวตัถใุห้ใหญ่กว่าความเป็น

จริง 

 

 

 
ภาพท่ี 8  ภาพประกอบรายละเอียดของรูปทรง (From) ในผลงาน 
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 เส้น (Line) เส้นในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า เกิดจากเส้นรอบนอกของรูปทรงคน 

สถานท่ี และวตัถตุา่ง ๆ รวมถึงเส้นท่ีเกิดจากร่องรอยของฝีแปรง ข้าพเจ้าจงใจตดัเส้นรอบนอกของ

คน และองค์ประกอบในบางจดุของบางผลงาน เพ่ือเน้นย า้ให้เกิดความรู้สกึหนกัแนน่ หนกัอึง้ 

 

 

 
ภาพท่ี 9   ภาพประกอบรายละเอียดของเส้น (Line) ในผลงาน 

 

 สี (Color) สีในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าถือเป็นส่วนส าคญัหนึง่ในการแสดงถึงอารมณ์ 

ความรู้สกึ บรรยากาศในผลงาน บอกสภาวะทางอารมณ์ได้เป็นอยา่งดี 

 น า้หนัก (Light and Shadow) ค่าน า้หนกั แสงและเงา ในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า

นัน้ให้คา่น า้หนกัแสงเงาจากความรู้สึกภายในของข้าพเจ้าโดยไม่อิงหลกัของความเป็นจริงทัง้หมด 

การให้คา่น า้หนกัแสงเงาของผิวคนนัน้ ข้าพเจ้าใช้วิธีการให้คา่น า้หนกัแสงและเงาลกัษณะเดียวกนั

กบัวตัถโุลหะ เม่ือวตัถโุลหะถกูแสงกระทบแล้ว จะเกิดคา่น า้หนกัท่ีสวา่ง และมืดตดักนัอย่างชดัเจน 

เพ่ือให้อารมณ์ความรู้สกึของคนหนกัอึง้ จริงจงั และให้สอดคล้องกบัเนือ้หา 
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ภาพท่ี 10  ภาพประกอบรายละเอียดของสี (Color) ในผลงาน 

 

 

 
ภาพท่ี 11  ภาพประกอบรายละเอียดของน า้หนกั (Light and Shadow) ในผลงาน 
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 พืน้ที่ ว่าง (Space) การเว้นพืน้ท่ีวา่งของข้าพเจ้า เป็นส่วนชว่ยเสริมความรู้สกึทางอารมณ์

ของผลงานเป็นอย่างมาก ใช้พืน้ท่ีว่างโดยรอบของคน หรือพืน้ท่ีห้อง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีจ ากัดเพ่ือแทน

พืน้ท่ีเฉพาะของจิตใจภายใน9 

 

 

 
ภาพท่ี 12  ภาพประกอบรายละเอียดของพืน้ท่ีวา่ง (Space) ในผลงาน 

 

 ข้าพเจ้าต้องการให้ผลงานจิตรกรรมเกิดเอกภาพ เกิดความงาม ให้มีความกลมกลืนเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบภาพ รวมถึงจังหวะของภาพ และความขัดแย้งของรูปทรง 

ขนาดของรูปทรง ให้เกิดเอกภาพท่ีสมดลุ โดยมีหลกัการดงันี ้

 

 เอกภาพ (Unity) หมายถึงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั มีความกลมกลืนกนั เอกภาพใน

ด้านศลิปะ คือ การจดัภาพให้เกิดความสมัพนัธ์เป็นกลุ่มเดียวกนั ไม่กระจดักระจาย หรือก่อให้เกิด

                                                           
9

 มัย ตะติยะ, สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์, (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์ จ ากัด, 2562), 82. 
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ความสบัสน แม้จะมีส่วนแตกแยกไปบ้าง แต่พอดภูาพรวมแล้วเกิดความสมัพันธ์เป็นอนัหนึ่งอัน

เดียวกนั  

 ความสมดุล (Balance) ความสมดลุ หรือดลุยภาพ เป็นคณุสมบตัิในการจดัภาพให้เกิด

ความสมดุล ยึดเอาส่วนกลางของภาพเป็นหลักในการแบ่งกลางภาพ หรือเส้นแบ่งกึ่งกลางเ ป็น

ภาพหลกัในการแบง่ มีด้านบน ด้านลา่ง ด้านซ้าย ด้านขวา จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งในการให้ทัง้สองด้าน 

ซ้าย ขวา สมดลุกนั ซึ่งการจดัสมดลุแบง่ออกเป็น ความสมดลุให้รูปร่าง รูปทรง ซ้ายขวาเหมือนกนั 

และความสมดุลกันโดยการจัดภาพให้รูปร่าง รูปทรง ซ้ายขวาไม่เหมือนกัน แต่รู้สึก ในการถ่วง

น า้หนกัท่ีสมดลุกนั 

 จังหวะและจุดสนใจ (Rhythm and Emphasis)  การจัดจังหวะภาพและจุดสนใจอีก

ความหมายหนึ่งคือ จุดเด่น จุดสนใจ เป็นจดุท่ีให้ภาพนัน้เกิดความน่าสนใจ โดยการเน้นและผ่อน

ของจงัหวะภาพ แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ จดุเดน่หลกั และจดุเดน่รอง 

จดุเดน่หลกั เป็นจดุท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสดุ เป็นจดุท่ีแสดงให้เห็นชดัเจนท่ีสดุในผลงาน 

จดุเดน่รอง เป็นสว่นชว่ยเสริมจดุเดน่หลกั ให้เกิดความนา่สนใจมากขึน้ 

 ความกลมกลืนและความขัดแย้ง (Harmony and Contrast) 

ความกลมกลืน หมายถึง การน าทศันธาตตุ่าง ๆ ท่ีต้องการสร้างสรรค์ มาจดัให้เกิดความ

ประสานกลมกลืน มีความสมัพันธ์และสอดคล้องกัน ความกลมกลืนมีหลายประเภท เช่น ความ

กลมกลืนของ เส้น รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว สี คา่น า้หนกั รวมไปถึงความกลมกลืนของเนือ้หาสาระ 

ความขดัแย้ง หมายถึง ความผิดแปลกแตกตา่งไปจากกลุม่ ในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ไมว่่า

จะเป็นรูปทรง หรือเนือ้หา10 

 

                                                           
10 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/a/bicec.ac.th/e-learning/hnwy-thi-1-hlak-kar-cad-xngkh-prakxb-silp-
hna5?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2 Fprint%2F&showPrintDialog=1 

https://sites.google.com/a/bicec.ac.th/e-learning/hnwy-thi-1-hlak-kar-cad-xngkh-prakxb-silp-hna5?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%252%20Fprint%2F&showPrintDialog=1
https://sites.google.com/a/bicec.ac.th/e-learning/hnwy-thi-1-hlak-kar-cad-xngkh-prakxb-silp-hna5?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%252%20Fprint%2F&showPrintDialog=1
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วิธีการด าเนินงาน 
 การหาข้อมูล 

1. การหาข้อมลูและรวบรวมข้อมลู เร่ิมจากการเฝ้าสงัเกตสภาวะภายนอกและภายในของ

ตนเอง จากนัน้สงัเกตพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต และแง่มุมต่าง ๆ ของกลุ่มคนในสงัคม รวมถึง

บคุคลใกล้ตวั 

2. หาข้อมลูทางทฤษฎีเป็นตวัอ้างอิงท่ีสามารถสนบัสนนุความคิดของข้าพเจ้า เช่น ทฤษฎี

จิตวิทยาของ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ทางศาสนาพทุธ เร่ืองขนัธ์ 5 

3. ค้นคว้าข้อมูลรูปภาพ เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้กล้อง

ถ่ายรูป บนัทกึรูปคนและสถานท่ีตา่ง ๆ 

 

การส ารวจข้อมูล 
 เม่ือได้ข้อมลูภาพถ่ายท่ีผ่านการจดัองค์ประกอบ สี น า้หนกัแสงเงา เรียบร้อยแล้ว จงึสร้าง

ภาพร่างลายเส้นจากดนิสออยา่งคร่าว ๆ รวมกบัภาพร่างท่ีอยู่ในความคดิ เพ่ือน ามาสร้างสรรค์เป็น

ผลงานจริงในล าดบัตอ่ไป 

 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 

1. เฟรมผ้าใบ (Frame Canvas) 

2. ดนิสอ (Pencil) 

3. สีน า้มนั (Oil Colour) 

4. พูก่นั (Brush) 

5. จานสี (Palette) 

6. น า้มนัลินสีด(Linseed Oil) 

7. น า้ยาท าความสะอาดพูก่นั (Solvent) 

8. กล้องถ่ายรูป (Camera) 
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ภาพท่ี 13  13 ภาพ  เฟรมผ้าใบ (Frame Canvas) 

 

 

 

 
ภาพท่ี 14  ภาพ  ดนิสอ (Pencil) 
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ภาพท่ี 15  ภาพ สีน า้มนั (Oil Colour) 

 

 

 
ภาพท่ี 16  ภาพ พูก่นั (Brush) 
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ภาพท่ี 17  จานสี (Palette) 

  

 

 
ภาพท่ี 18  ภาพ น า้มนัลินสีด (Linseed Oil) 
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ภาพท่ี 19  ภาพ น า้ยาท าความสะอาดพูก่นั (Solvent) 

 

 

 

 
ภาพท่ี 20  ภาพกล้องถ่ายรูป (Camera) 
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กระบวนการท างาน 
 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยเร่ิมจากการถ่ายภาพท่ีจดัองค์ประกอบ แสง เงา 

วตัถ ุเคร่ืองแตง่กาย จนเป็นท่ีพอใจ จากนัน้เร่ิมการร่างภาพลงบนเฟรมผ้าใบ และเขียนสีน า้มนัไป

ตามจดุตา่ง ๆ ทีละสว่นทีละจดุ โดยมีกระบวนการท างานดงันี ้

เตรียมเฟรมผ้าใบท่ีสัง่ท าขึน้ตามขนาดท่ีต้องการ และเร่ิมกระบวนการท างานดงันี ้

 

 

 
ภาพท่ี 21  ภาพ เฟรมผ้าใบก่อนสร้างสรรค์ผลงาน 

 

1. เร่ิมจากการร่างภาพดนิสออยา่งคร่าว ๆ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของผลงาน 

2. เม่ือได้ภาพร่างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จะเน้นเส้นร่างด้วยสีน า้มัน ในส่วนท่ีต้องการอีก

ครัง้หนึง่ เพ่ือความชดัเจนของภาพร่าง และง่ายตอ่การเขียนสีน า้มนัในขัน้ตอนตอ่ไป 

3. เม่ือเสร็จจากการร่างด้วยสีน า้มันแล้ว จึงท าการเขียนสีน า้มันลงทีละจุด เร่ิมจาก

องค์ประกอบหลกั หรือตวัคนเป็นอนัดบัแรก 

4. เม่ือท าการเขียนสีในองค์ประกอบหลักแล้ว จึงเขียนสีน า้มันลงในองค์ประกอบรอง 

หรือสภาพแวดล้อมของห้องในภาพ 
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5. เม่ือเร่ิมเห็นบรรยากาศโดยรวมของภาพในระดบัหนึง่แล้ว จะดภูาพรวมท่ีออกมาเป็นท่ี

พงึพอใจมากน้อยเพียงใด 

6. เม่ือเกิดจุดท่ีไม่พอใจ จะท าการแก้ไข เปล่ียนแปลงด้วยวิธีการด้นสด โดยไม่ยึดตาม

รูปแบบท่ีวางไว้ในตอนต้นทัง้หมด เพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์ออกมาสอดคล้องกับ

เนือ้หาเร่ืองราว และตอบสนองสภาวะความต้องการภายในจิตใจ ในขณะนัน้ 

 

 

 
ภาพท่ี 22  ภาพถ่ายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 23  ภาพร่างโดยใช้ดินสอ 
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ภาพท่ี 24  ภาพเน้นเส้นร่างด้วยสีน า้มนั 
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ภาพท่ี 25  ภาพเขียนสีน า้มนัจากองค์ประกอบหลกั 
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ภาพท่ี 26  26 ภาพเขียนสีน า้มนัในสว่นขององค์ประกอบรอง 
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ภาพท่ี 27  ภาพโดยรวมของผลงาน 
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ภาพท่ี 28  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
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สรุป 
ข้าพเจ้าประมวลความคิด และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน และ

พฒันารูปแบบ ตามล าดบั 

  “สมดลุชีวิตท่ีปกติ ในความไมป่กติ” มีท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงวิธีการคิด และการด าเนิน

ชีวิตของตนเอง มีปัจจยัการเปล่ียนแปลงจากสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกภายใน 

โดยเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการกระท าภายนอก จากนัน้จงึสนใจสงัเกตผู้คนใกล้ชิด  

ความหมายของ “สมดลุของชีวิตท่ีปกต ิในความไมป่กติ” นีห้มายถึง ชีวิตของมนษุย์ท่ีปกติ

สขุ ได้ประสบพบเจอเร่ืองราวภายนอกท่ีส่งผลตอ่จิตใจให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ภายใน

และการแสดงออกภายนอกท่ีไมป่กตสิขุ ผา่นการเฝ้าสงัเกตตนเองและการสงัเกตผู้ อ่ืน 

“สมดลุของชีวิตท่ีปกติ ในความไม่ปกติ” เป็นผลงานรูปแบบจิตรกรรม แนวทางลัทธิแสดง

พลงัอารมณ์ (Expressionism) ผ่านเทคนิคสีน า้มนั บนผ้าใบ มีรูปแบบลักษณะสองมิติ แสดงให้

เห็นถึงรูปคนในพืน้ท่ีห้อง ซึง่เป็นสถานท่ีจริง และสถานท่ีห้องท่ีนกึคดิขึน้เองตามความต้องการ  

“สมดลุของชีวิตท่ีปกติ ในความไม่ปกติ” คือ ภาพแทนของสภาวะจิตใจของข้าพเจ้า และ

เร่ืองราวสงัคมปัจจบุนั ผ่านมมุมองของข้าพเจ้า เพ่ือบง่บอกถึงความรู้สึกภายใน ท่ีมีตอ่เหตกุารณ์

เร่ืองราวภายนอก เกิดเป็นการแสดงออกทางพฤตกิรรมตา่ง ๆ โดยมีรูปแบบการสร้างสรรค์ผ่านการ

แสดงออกทางฝีแปรง การให้คา่น า้หนกัแสงเงาแบบคา่น า้หนกัวตัถโุลหะ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกทึบ

ตนั จริงจงั หนกัอึง้ และเพ่ือตอบสนองอารมณ์ภายในของข้าพเจ้า 
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บทที่ 4 
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน 

 

 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ หวัข้อ “สมดลุชีวิตท่ีปกติ ในความไม่ปกติ” เป็นการสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรม โดยมีการพฒันาด้านเนือ้หา เร่ืองราว และเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ มีการ

พฒันาเป็นล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 
 เม่ือเกิดความสนใจในเนือ้หา การเปล่ียนแปลงวิธีการคดิ และการด าเนินชีวิตของตนเอง ท่ี

มีปัจจยัการเปล่ียนแปลงจากสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกภายใน โดยเป็นต้นเหตุ

และตัวก าหนดพฤติกรรมการกระท าภายนอกนัน้ จึงเร่ิมสังเกตคนใกล้ตัว และเร่ิมสร้างสรรค์

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1  

 ในระยะแรก เป็นจุดเร่ิมต้นของการน าเสนอเร่ืองราวของสภาวะ “ร่างกาย และจิตใจ” 

ผลงานสร้างสรรค์ระยะนี  ้มักใช้การเปรียบเทียบสองสิ่ง เ ลือกใช้คนในผลงานคนสองคน 

เปรียบเทียบกันโดยคนสองบุคลิก โดยการเลือกแบบจากคนใกล้ชิดท่ีสุด และเนือ้หาเร่ืองราวจาก

คนใกล้ชิดท่ีสดุเพียงคนเดียวเทา่นัน้ 

 ปัญหาของการสร้างสรรค์ระยะท่ี 1 คือ มิติทางเนือ้หาเร่ืองราว และมิติทางวิธีคิด  ท่ีน้อย

และตรงไปตรงมา ข้าพเจ้าจงึหาแง่มมุในการพฒันาผลงานสร้างสรรค์เพิ่มในระยะตอ่ไป 

  



  45 

ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 

 

 

        
ภาพท่ี 29  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 1 

ช่ือผลงาน “ หญิงสาวในชดุเหลือง 1 ” 2559 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 110 x 160 ซม. 
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ภาพท่ี 30  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 2 

ช่ือผลงาน “ หญิงสาวในชดุเหลือง 2 ” 2559 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 120 x 150 ซม. 
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ภาพท่ี 31  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ชิน้ท่ี 3 

ช่ือผลงาน “หมากเกมส์นี”้ 2559 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 120 x 160 ซม. 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  
 ในระยะท่ี 2 เกิดการพฒันาเพิ่มในสองด้าน คือ ด้านเนือ้หา และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์  

ด้านเนือ้หา ข้าพเจ้าขยายขอบเขตของเนือ้หาเร่ืองราวให้กว้างขึน้ โดยการสงัเกตเร่ืองราว

ทางพฤติกรรมของคนรอบข้างท่ีมีความหลากหลายขึน้ รวมถึงเร่ืองราวของเหตกุารณ์สงัคมท่ีผ่าน

เข้ามา 

ด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ การสร้างผลงานในระยะท่ี 1 จะเขียนสีน า้มนัลงบนผ้าใบให้

ภาพรวมเสร็จทัง้หมด และเก็บรายละเอียดในส่วนท่ีต้องการเน้นภายหลัง โดยการสร้างสรรค์ใน

ระยะท่ี 2 นัน้ ชิน้ท่ี 2 เป็นต้นไป เกิดการทดลองเทคนิควิธีการทางจิตรกรรมในรูปแบบ จิตรกรรมใต้

สี (Underpainting) เทคนิคนีข้้าพเจ้าเร่ิมด้วยการลงคา่น า้หนกัด้วยสี น า้ตาล และขาว ให้สมบรูณ์

ทัง้หมด เม่ือสีแห้งแล้ว จงึลงสีท่ีต้องการเคลือบลงไปภายหลงั 

ผลงานสร้างสรรค์ในระยะนี ้ข้าพเจ้าค้นพบวิธีการน าเสนอท่ีพึงพอใจ ทัง้ในด้านการ

น าเสนอเนือ้หาเร่ืองราว และอารมณ์ภายในผลงาน จึงยึดวิธีการสร้างสรรค์นี ้เพ่ือพฒันาในระยะ

ตอ่ไป 
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ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 

 

 

 
ภาพท่ี 32  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 1 

ช่ือผลงาน “ ยิม้ ” 2559 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 120 x 170 ซม. 
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ภาพท่ี 33  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 2 

ช่ือผลงาน “ คนในห้อง ” 2560 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 110 x 150 ซม. 
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ภาพท่ี 34  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 3 

ช่ือผลงาน “ คนในห้อง 2 ” 2560 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 150 x 190 ซม. 
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ภาพท่ี 35  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 4 

ช่ือผลงาน “ ก าแพงสีแดง ” 2560 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 150 x 180 ซม. 
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ภาพท่ี 36  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 5 

ช่ือผลงาน “ เขา และ เธอ ” 2560 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 100 x 120 ซม. 
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ภาพท่ี 37  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 6 

ช่ือผลงาน “ เดนิหน้า ? ” 2560 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 100 x 120 ซม. 
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ภาพท่ี 38  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 7 

ช่ือผลงาน “ เกมส์ชีวิต ” 2561 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 120 x 150 ซม. 
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ภาพท่ี 39  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ชิน้ท่ี 8 

ช่ือผลงาน “ เกมส์ชีวิต 2 ” 2561 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 100 x 150 ซม. 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการตอ่ยอดทางเนือ้หา วิธีการคดิ จากผลงานสร้างสรรค์ในระยะท่ี 

2 ทัง้หมด ด้านเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม ในชดุผลงานวิทยานิพนธ์นี ้นุ่งเน้นการเขียนสีน า้มนัลง

ไปในทีละจุดให้สมบูรณ์ พยายามเก็บรายละเอียดในภายหลงัให้น้อยท่ีสุด เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของสภาวะจิตใจของข้าพเจ้าในขณะนัน้ให้ออกมาได้รวดเร็วและตรงจดุท่ีสดุ 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 
 ผลงานชิน้นี ้คือ ผลงานสร้างสรรค์ชิน้เดียว ท่ีคนในภาพไมอ่ยูใ่นพืน้ท่ีห้อง สืบเน่ืองมาจาก

การสร้างสรรค์ผลงานชิน้นี ้สร้างสรรค์ในระหวา่งการร่วมโครงการ “Seascape” โดยภาควิชา

จิตรกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร 

  จึงเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจในผลงานชิน้นี ้ซึ่งเปรียบเทียบสภาวะจิตใจของคน กบัคล่ืน

น า้ทะเลท่ีมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา 

 ลักษณะองค์ประกอบของผลงานนัน้ เน้นการแสดงอารมณ์ผ่านใบหน้าคนเป็นหลัก ใช้

คล่ืนน า้ทะเลในเชิงสญัลกัษณ์แทนสภาวะจิตใจในขณะนัน้ 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 
 ท่ีมาของเนือ้หาเร่ืองราว เกิดจากรูปร่าง สัดส่วนร่างกายในแบบสังคมนิยม กับการให้

คณุค่าของการท าศลัยกรรมเกินความจ าเป็น โดยเกิดค าถามตามมาว่า เป็นสิ่งท่ีต้องการในการ

เตมิเตม็ชีวิตให้มีความสขุแล้วจริงหรือ 

 ลกัษณะองค์ประกอบของผลงาน มีการขยายสดัส่วนของตุ๊กตาพลาสติกให้มีขนาดใหญ่

กว่าปกติ เพ่ือให้ความส าคญักบัตุ๊กตาพลาสติกเป็นอนัดบัแรก โดยมีผู้หญิงอยู่ด้านหลงัเพ่ือให้เห็น

ลดทอนความส าคญัท่ีรองลงมา และผู้หญิงคนเดียวกันในภาพสะท้อนของกระจก แสดงอาการ

ครุ่นคดิ โดยไมมี่ค าตอบตอ่เหตกุารณ์นี ้
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 – 5 

 ท่ีมาของเนือ้หา เร่ืองราว ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง

ในสงัคมเมือง และสภาวะจิตใจของข้าพเจ้าในเวลานัน้ โดยการด าเนินชีวิตและการท างานในสงัคม

เมืองท่ีวนเวียนซ า้ซาก ใช้ชีวิตแบบไร้ชีวา ด าเนินไปตามระบบท่ีถกูก าหนดไว้ 

 ลักษณะองค์ประกอบของผลงาน เน้นการแสดงอารมณ์ผ่านใบหน้าและท่าทาง ให้ค่า

น า้หนกัแบบเดียวกบัการให้คา่น า้หนกัของวตัถโุลหะ เพ่ือให้เกิดความรู้สกึหนกัอึง้ และไร้ชีวิตชีวา 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 6 – 7 
 ท่ีมาทางเนือ้หา และแรงบนัดาลใจเกิดจากอารมณ์ความรู้สึก และความปรารถนาตอ่เพศ

ตรงข้ามของข้าพเจ้าในขณะนัน้ 

 ลกัษณะองค์ประกอบของผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 6 เป็นรูปชายหญิงในพืน้ท่ีห้อง ผลงาน

นีเ้ป็นการเว้นพืน้ท่ีมากท่ีสุดของผลงานชุดวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้เกิดระยะระหว่างคนและผลเชอร์ร่ี 

ซึง่แทนคา่เป็นสญัลกัษณ์ของความปรารถนา รสปรารถนา 

ผลงานชิน้ท่ี 7 เป็นการจ าลองรูปแบบเกมส์บนัไดงูให้ออกมาในสภาพห้องปกติ ส่วนหัว

ของบนัไดนัน้ถกูตดัด้วยองค์ประกอบของภาพ เพ่ือไม่เห็นจดุสงูสดุของบนัได โดยมีผู้หญิงในภาพ

สองคนเป็นผู้คมุเกมส์ เพ่ือแสดงสภาวะอารมณ์ของข้าพเจ้าท่ีเปรียบดงัเกมส์บนัไดงูในขณะเวลา

นัน้ 

 
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 8 

 ท่ีมาทางเนือ้หา และแรงบนัดาลใจเกิดจากการด าเนินใช้ชีวิตในสังคมทุนนิยม ท่ีมีการ

แข่งขนัมาก จึงเป็นท่ีมาของค าถามในการแข่งขนันี  ้ว่าแท้จริงแล้วเราต้องการสิ่งใด เปรียบได้กับ

การเดนิหมากท่ีมีทางเลือกหลากหลาย 

 ลกัษณะองค์ประกอบของผลงานเป็นภาพบคุคลหนึ่งก าลงัเล่นเกมส์หมากรุก อีกฟากหนึ่ง

ของโต้ะจะเห็นมือและขากางเกงท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบับคุคลหลกัของภาพ ในตารางหมากนัน้ตวั
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หมากเป็นชดุสีเดียวกนัทัง้หมด เพ่ือแสดงเป็นนยัยะวา่ แท้จริงแล้วทางเลือกในการด าเนินชีวิต อยู่ท่ี

เราเป็นคนควบคมุให้เกิดผลลพัธ์แบบใด ต้องการให้ผลออกมาในทิศทางไหน และมมุมองโต้ะนัน้

เป็นมมุมองเปิด เพ่ือต้องการให้ผู้ชมเป็นส่วนหนึง่ในการหาผลลพัธ์ของเกมส์หมากนี ้เสมือนนัง่อยู่

อีกฟากหนึง่ของโต๊ะ 

 

ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางจิตรกรรม 
 ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยการเขียนสีน า้มนัลงบน

ผ้าใบ โดยทิง้ร่อยรอยของฝีแปรงไว้ให้เห็น การสร้างสรรค์ผลงานนัน้จะเร่ิมจากการเขียนสีน า้มนัไป

ทีละจดุ จากองค์ประกอบหลกั หรือคนในภาพเสียก่อน จึงเขียนสีน า้มนัในองค์ประกอบท่ีลองลงมา

ภายหลงั 

 

ความโดดเด่นของเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 
 การเลือกต้นแบบคนท่ีมีเอกลักษณ์ ใบหน้ามีมิติในการแสดงอารมณ์ได้ชัดเจน เป็นสิ่ง

ส าคญัต่ออารมณ์ และเร่ืองราวท่ีต้องการจะถ่ายทอดมาก ข้าพเจ้าใช้ดินสอร่างภาพอย่างคร่าวๆ 

และตดัเส้นเน้นสว่นท่ีต้องการ เพ่ือง่ายตอ่การเขียนสีมากขึน้ โดยสิ่งท่ีโดดเดน่ในผลงานสร้างสรรค์

ของข้าพเจ้า คือ การให้ค่าน า้หนักในภาพ โดยเฉพาะค่าน า้หนักของคนในภาพ ให้ออกมามี

ลกัษณะเดียวกับค่าน า้หนกัของวตัถุโลหะ เพ่ือให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ีหนงัอึง้ ทึบตนั และสีใน

ผลงานทกุชิน้มกัมีสีเทาแทรกอยู ่เพ่ือเน้นย า้สภาวะความรู้สกึหนกัอึง้ และทบึตนั 

 

การสัมผัสความงาม สุนทรียภาพ 
 ผลงานของข้าพเจ้าต้องการแสดงความงามผ่านฝีแปรง และเทคนิควิธีการเฉพาะตวั ซึ่งมี

ผลสอดคล้องตอ่เนือ้หาท่ีต้องการสร้างสรรค์ เป็นความงามท่ีเกิดขึน้จากสภาวะอารมณ์จริง ซึ่งเกิด

จากความรู้สกึในความอดึอดั ไมส่ดใส น ามาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นสนุทรียภาพในรูปแบบหนึง่ 
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มิตขิองอารมณ์ความรู้สึกท่ีต้องการถ่ายทอดผ่านเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม 
 มิตขิองอารมณ์ในผลงานของข้าพเจ้านัน้ ถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมแสดงพลงัอารมณ์ 

(Expressionism) ในขณะเดียวกนัข้าพเจ้าเลือกใช้ห้อง หรือพืน้ท่ีส่วนตวั เป็นภาพสญัลกัษณ์แทน

พืน้ท่ีภายในจิตใจ ซึ่งมีความเป็นพืน้ท่ีสว่นตวัเชน่กนั โดยมีปัจจยัการเปล่ียนแปลงจากสิ่งแวดล้อม

ทางสงัคมของตนเองและสงัคมใกล้ตวั ท่ีส่งผลตอ่ความรู้สกึภายใน ท าให้เป็นต้นก าหนดพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกมาภายนอก 

 ข้าพเจ้าคิดว่าตวัข้าพเจ้า และสงัคมท่ีข้าพเจ้าด าเนินชีวิตอยู่ อยู่ในสงัคมท่ียึดติดกบัวตัถ ุ

ให้ความส าคญักบัคณุค่าของเงิน และช่ือเสียงในระยะเวลาอนัสัน้ จนท าให้การด าเนินชีวิตและวิธี

คิดเปล่ียน ส่งผลถึงสภาพจิตใจท่ีมีผลออกมาในทางลบ ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมท่ีแสดงถึงสภาวะภายในท่ีมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงตามสงัคมภายนอกต่อเร่ืองราว

ตา่ง ๆ ผา่นทางรูปคนในพืน้ท่ีห้อง 
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ภาพท่ี 40  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 1 

ช่ือผลงาน “ สภาวะอารมณ์หนึง่ ” 2561 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 100 x 120 ซม. 
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ภาพท่ี 41   ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 2 

ช่ือผลงาน “X Body” 2561 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 140 x 170 ซม. 
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ภาพท่ี 42  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 3 

ช่ือผลงาน “สภาวการณ์” 2561 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 80 x 100 ซม./ ชิน้ 
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ภาพท่ี 43  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 4 

ช่ือผลงาน “สภาวการณ์ 2” 2561 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 80 x 100 ซม. / ชิน้ 
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ภาพท่ี 44  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 5 

ช่ือผลงาน “ 13.30 น.” 2561 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 100 x 160 ซม. 
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     ภาพท่ี 45  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 6 

ช่ือผลงาน “เชอร์รีบนจาน” 2561 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 120 x 170 ซม. 
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      ภาพท่ี 46  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 7 

ช่ือผลงาน “ บนัไดง ู” 2561 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 140 x 170 ซม. 
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     ภาพท่ี 47  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ท่ี 8 

ช่ือผลงาน “ เดนิหมาก ” 2561 

เทคนิค สีน า้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 130 x 150 ซม. 
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สรุป 
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก คือจุดเร่ิมต้นของความสนใจต่อพฤติกรรมภายนอก

และจิตใจภายใน การสร้างสรรค์ผลงานระยะนีเ้ป็นการเปรียบเทียบของสองสภาวะ สองสิ่ง  สอง

อารมณ์บคุลิก จากบคุคลใกล้ตวัเพียงคนเดียว ซึ่งมีการแสดงออกทางเนือ้หาเร่ืองราวท่ีได้ผลลพัธ์

ไม่น่าประทับใจนัก จึงเป็นท่ีมาของการพัฒนาผลงานระยะต่อมา ระยะต่อมานีข้ยายขอบเขต

เร่ืองราวจากกลุม่คนท่ีหลากหลายมากขึน้ ทดลองใช้เทคนิคจิตกรรมใต้สี (Underpainting) ระยะนี ้

เป็นระยะท่ีข้าพเจ้าได้ทดลอง และศึกษาทฤษฎีเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

ภายหลังได้ปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการแบบจิตรกรรมใต้สี (Underpainting) เป็นการเขียนผลงาน

จิตรกรรมให้เสร็จทีละจดุ เพ่ือการตอบสนองความต้องการในสภาวะอารมณ์นัน้ ๆ ได้ทนัที ซึ่ งได้

ผลลัพธ์ท่ีน่าพึงพอใจต่อเนือ้หาและเทคนิควิธีการ จนเกิดการตกตะกอนเป็นท่ีมาของผลงาน

วิทยานิพนธ์ชดุ “สมดลุชีวิตท่ีปกต ิในความไมป่กติ” ในท้ายท่ีสดุ 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ สมดุลชีวิตท่ีปกติ ในความไม่ปกติ ” เป็นการถ่ายทอดสภาวะ

อารมณ์ภายในจิตใจ ท่ีมีเหตเุกิดจากเร่ืองราวทางอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยมีท่ีมาของ

แรงบนัดาลใจจากการด าเนินชีวิตของข้าพเจ้า ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิโดยให้ความส าคญัตอ่การ

ใช้ชีวิตจากสิ่งท่ีมี จากสิ่งท่ีเป็น เปล่ียนเป็นความต้องการไขว่คว้าทางวตัถ ุการยอมรับในตนจาก

ผู้ อ่ืน ตามคา่นิยมความส าเร็จแบบทนุนิยม ต้องการความส าเร็จตามแบบแผนสงัคมนิยมอยา่งมาก 

และต้องการในเวลาอนัสัน้ เป็นท่ีมาของความคาดหวงั ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ในแบบท่ี

ผู้คนในสงัคมปัจจบุนัยอมรับ สร้างแรงกดดนัตอ่ตนจนเปล่ียนวิธีคิด การด าเนินชีวิต ภายหลงัเกิด

การสังเกตถึงการเปล่ียนแปลงตนเองไปในทิศทางลบอย่างช้า ๆ จากความรู้สึกต่อการคาดหวัง 

และสร้างแรงกดดนัตอ่ตนเอง รับรู้ถึงการแสดงออกตอ่ผู้ อ่ืนท่ีเปล่ียนไป ทัง้หน้าตาท่ีมดัเกร็งมากขึน้ 

เกิดข้อสังเกตต่อสภาวะจิตใจท่ีหดหู่ ห่อเห่ียวทางอารมณ์ จึงเกิดการรับรู้และเกิดความสนใจต่อ 

“ร่างกายและจิตใจ” ท่ีเช่ือมโยง และส่งผลถึงกันและกัน  จึงเป็นท่ีมาทางความคิดของผลงาน

สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “ สมดุลชีวิตท่ีปกติ ในความไม่ปกติ ” โดยการสังเกต “ร่างกายและ

จิตใจ” ตนเอง และผู้ อ่ืนผา่นเร่ืองราวในสงัคมปัจจบุนั 

นัน้ข้าพเจ้าได้เฝ้าสงัเกตอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และคนรอบข้างผ่านการแสดงออก

ทางกายภาพ โดยมีปัจจยัการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ท่ีมีผลของความรู้สึกภายใน

เป็นตวัก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวจากการด าเนินชีวิตใน

สงัคมปัจจุบนั หน้าท่ีการงาน รวมไปถึงเพศสภาพ จึงน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสอง

มิติ ในแนวทางศิลปะแสดงพลงัอารมณ์ (Expressionism) โดยการสร้างสรรค์ออกมาเป็นภาพคน

ในพืน้ท่ีห้อง หรือพืน้ท่ีส่วนตัว เป็นภาพสัญลักษณ์แทนพืน้ท่ีภายในจิตใจ ซึ่งมีความเป็นพืน้ท่ี

สว่นตวัเชน่กนั โดยมีเร่ืองราวยอ่ยท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะชิน้งาน 

ในการขบวนการสร้างสรรค์นัน้  ข้าพเจ้าใช้การถ่ายภาพต้นแบบคน ท่ีผ่านการจัด

องค์ประกอบของสี แสงเงา เป็นท่ีต้องการแล้ว จงึน ามาถ่ายทอดโดยใช้เทคนิคสีน า้มนั โดยไมไ่ด้อิง

จากต้นแบบทัง้หมด ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม และสภาวะทางอารมณ์ในชว่งเวลานัน้ 
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