
หมอน พื้นที่ทางอารมณ์ 

โดย 

นางสาวไอยวริญ  นิธิศอานนท์ 

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) 

ภาควิชาภาพพิมพ์ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 



 
 

 

 

หมอน พื้นที่ทางอารมณ์ 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวไอยวริญ  นิธิศอานนท์ 

 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) 

ภาควิชาภาพพิมพ์ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 



 
 

 

 

Pillow Emotional Area 

 

 

 

 

 

By 

Miss Iyawarin Nitisarnon 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Bachelor of Fine Arts (B.F.A),Program in Visual Arts 

Department of Graphic Arts 

The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts 

Silpakorn University 

Academic Year 2019 



 
 

 

 

                คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้ศิลปนิพนธ์  
เรื่อง “หมอน พ้ืนที่ทางอารมณ์” เสนอโดย นางสาวไอยวริญ นิธิศอานนท์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ 
                                                                     
                                          .………………………………………….. 
                                           (ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) 
                              คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
                                           ..…………./…………../……………  
ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศุภพันธ์ 
 
คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์                                                      
                                        ………………………………………………..  ประธานกรรมการ 
                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ จันทรวิชิต) 
                                        ..………….../……………../……………… 
                                         
                                        ………………………………………………..  กรรมการ 
                                          (ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์) 
                                        ..………….../……………../……………… 
  
                                        ………………………………………………..  กรรมการ 
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล   สุวรรณกุศลส่ง) 
                                        ..………….../……………../……………… 
  
                                        ………………………………………………..  กรรมการ 
                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ   ศุภพันธ์)  
                                        ..………….../……………../……………… 
 
                                        ………………………………………………..  กรรมการและเลขานุการ 
                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์   ขันธะชวนะ)  
                                        ..………….../……………../………………    



 
 

ง 

 

ศิลปนิพนธ์      หมอน พ้ืนที่ทางอารมณ์ 

ชื่อนักศึกษา     นางสาวไอยวริญ  นิธิศอานนท์  

สาขาวิชา        ทัศนศิลป์ 

ภาควิชา         ภาพพิมพ์ 

ปีการศึกษา     2562     

 
บทคัดย่อ 

 
                สภาพแวดล้อมในปัจจุบันผู้คนมักเร่งรีบและแข่งขันกันอยู่เสมอความตึงเครียดจึงท าให้
เกิดสภาวะทางอารมณ์ และร่างกายต่าง ๆ ที่เกิดมาจากความกดดันในสังคมจนท าให้ผู้คนแสดงออก
ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในทางลบ เช่น การพูดจาดูถูก เหยียดหยาม อิจฉาริษยาเปรียบเทียบ
แข่งขันกับตนเองและบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสาเหตุหลักๆที่ท าให้คนเราเกิดภาวะ
ทางอารมณ์ความเครียดจากค าพูดและการกระท าของผู้อ่ืนส่งผลให้มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่สมองได้สั่งการ
หลั่งสารเคมีในสมองเพ่ือตอบโต้และตอบสนองต่อความคิดความรู้สึกด้านลบนี้ ยังส่งผลไปสู่ปฏิกิริยา
ทางร่างกายท่ีเกิดข้ึนโดยที่ไม่ทันได้คิดไตร่ตรองก่อนการกระท าใน ณ ขณะนั้น เมื่อภาวะความกดดันที่
จิตยังรับรู้จะควบคุมพฤติกรรมอารมณ์การกระท าของตนเองได้เสมอแต่เมื่ออาการหรือปฏิกิริยา
ร่างกายที่ตอบสนองต่อภาวะกดดันนั้นมากเกินไปมักจะกลายเป็นสภาวะที่จิตใต้ส านึกที่ถูกแสดง
ออกมาโดยสัญชาตญาณเหนือการควบคุมนึกคิดและพฤติกรรมทางร่างกายจะปรากฏออกมาเองโดย
อัตโนมัติเมื่ออยู่ในพื้นท่ีส่วนตัวซึ่งเป็นปฏิกิริยาบางอย่างทางร่างกายให้เกิดวิธีการผ่อนคลายจากภาวะ
อารมณ์โดยการปลีกตัวจากสังคมภายนอกอยู่กับตนเองเพ่ือท าให้ตนเองรู้สึกสงบจิตและสบายใจจาก
ความวิตกกังวลที่เกิดข้ึน ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ชุด“หมอน พ้ืนที่ทางอารมณ์” ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์
ตะแกรงไหม ข้าพเจ้าได้ใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นด้ายที่ถูกดึงจนรุ่ยและขมวดเป็นปมจากหมอนบนเตียง
นอนพ้ืนที่ส่วนตัวโดยอาการดึงเส้นด้ายคล้ายกับการเป็นโรคย้ าคิดย้ าท าที่เป็นพฤติกรรมซ้ า ๆที่ได้ก่อ
กระท าขึ้นเพ่ือหักล้างความคิดย้ าในทางลบหรือบรรเทาความกังวลร่างกายพฤติกรรมไร้การควบคุม
ทางจิตนี้มักเกิดขึ้นในสภาวะและพ้ืนที่ส่วนบุคคลที่ตนเองรู้สึกสบายใจที่จะแสดงออกมาเมื่อได้รับการ
พักผ่อน เช่น เตียงนอนในห้องส่วนตัว หมอนส่วนตัว อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจึงถูกปล่อยวางยาม 
นอนหลับลงบนหมอนที่ใช้เป็นประจ าลบลืมความคิดความกดดันจากสิ่งต่าง ๆที่เกิดขึ้นไปได้บ้างไม่
มากก็น้อยเมื่ออยู่ในพื้นท่ีส่วนบุคคลที่ปลอดภัยกับสภาวะจิตใจ 
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Abstract 

        In the competitive society where everything is in a rush and expectations 
are high, stress affects both the body and mind, causing humans to react negatively 
towards each other, such as looking down, insulting, jealousy and comparison. From 
all these external influences, is causes stress and makes the brain create chemical 
components to respond to the negative emotions,also it effects our physical 
reactions without us even knowing. Normally we are able to control our self 
physically and mentally, however if the level of stress is exceeded, when in our 
personal space, our unconscious mind and instinct may take control and makes us 
want to get away from society to calm down. Using the technique Screen Printing, 
“Pillow Emotional Area” shows a pillow that its thread has been pulled and tied in 
a mess, similarly to the idea of obsessive compulsive disorder (OCD). The action of 
pulling the thread helps release the negative thoughts,which this action often 
happens in a personal space where we feel at ease, such as on the bed or personal 
pillows. Therefore stress and negative thoughts are put down, at least a little, when 
we sleep on our personal pillow and space, because it is where we feel safest. 
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กิตติกรรมประกาศ  

                ผู้เขียนขอกราบขอบคุณในพระคุณของบิดา มารดา ผู้เป็นบุพการีและเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวที่คอยสนับสนุนเป็นก าลังใจในการเรียนมาเสมอ ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ 
ศุภพันธ์  อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ที่คอยดูแลใส่ใจให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า วิธี
ในการท างานรวมถึงได้ตรวจทานและปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ขอขอบคุณพ่ีๆและเพ่ือนๆในวิชา
เอกภาพพิมพ์ทุกท่านที่แนะน าทางด้านเทคนิควิธีการทางกระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ก่อเกิด
เป็นทักษะความช านาญและเชี่ยวชาญให้ประสบการณ์ที่หลากหลายตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาและ
ด าเนินการท าผลงานภาพพิมพ์ตลอดมา ขอขอบคุณ นางสาวจามจุรี เพียซ้าย ที่ให้ก าลังใจในทุกๆเรื่อง
และคอยช่วยเหลือดูแลกันและกันตลอดมา ท าให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ 
                และสุดท้ายขอบคุณประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา ที่ท าให้ข้าพเจ้าเข้มแข็ง อดทนต่อสู้และ
พยายามจนผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายมาถึงวันนี้ ผู้เขียนหวังว่าตลอดการเรียนรู้ที่ผ่านมาทั้งความ
ผิดพลาด ความส าเร็จ ความพยายาม จะเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาตนเองต่อเนื่องต่อไป  รวมไปถึง
ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือของทุกท่านตลอดมาทั้งที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึง ท าให้ศิลปนิพนธ์
ฉบับนี้จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ช 

 

ค าน า 
        
                เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและเป็นเอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ์  
สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในหัวข้อ “หมอน พ้ืนที่ทางอารมณ”์ (Pillow Emotional Area) ตามหลักสูตรปริญญาศิลป
บัณฑิต ที่น าเสนอสาระความรู้และกระบวนการของการด าเนินงานทางการศึกษาและการสร้างสรรค์ 
ผลงานชุดศิลปนิพนธ์อย่างเป็นระบบโดยเรียบเรียงให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงระบบความคิดรวมถึง
ขั้นตอนของการศึกษาและการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน  
ประกอบไปด้วย เรื่องราว เนื้อหา รูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปนิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมอาการหรือปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อภาวะกดดันของโรควิตกกังวล  และ
ความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจปัญหาของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในด้านลบที่น าไปสู่ความกดดัน 
ความเครียดทางอารมณ์ท่ีท าให้เกิดผู้ที่เป็นภาวะและเป็นโรคต่างๆในทางจิตเวช 
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บทที่ 1 

บทน า 

                สภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันมีความตึงเครียด กดดันและการแข่งขันที่สูง ท าให้คนมี
แนวโน้มเป็นโรคทางจิตเวชมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดหวัง เสียใจหรือได้รับฟังค าพูดที่ไม่ดี ล้วน
ส่งผลต่อภาวะอาการทางจิตเวชทั้งสิ้น อาการหนักและเบาแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่แต่ละ
บุคคลได้พบเจออีกท้ังพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาที่เป็นผลกระทบจากสารเคมีในสมองก็แตกต่างกันไปอีก
ด้วย  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                 
                ในปัจจุบันภาวะความตึงเครียดของสังคมท าให้เกิดความเครียดทางอารมณ์และร่างกาย
ต่างๆที่เกิดมาจากความกดดันในสังคมเพ่ิมขึ้นมากจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เช่น การพูดจาดูถูก 
เหยียดหยาม อิจฉาริษยา เปรียบเทียบแข่งขันกับตนเองและบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา ปฏิสัมพันธ์ใน
ด้านลบนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนเราเกิดภาวะทางอารมณ์ความกดดันเครียดสะสม จนเกิดเป็น
โรคในทางจิตเวชมากยิ่งขึ้น   
               เนื่องจากการที่ข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จนเกิดเป็นภาวะ
ทางอารมณ์ จึงได้น าเสนอเรื่องโรคแพนิค หรือ โรควิตกกังวลที่เกิดมาจากความเครียด ความกดดัน 
มาเป็นผลงานศิลปะสื่อถึงพฤติกรรมของผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวและหาวิถีทางเพ่ือผ่อนคลายจากการเกิด
ภาวะนั้น ให้รู้สึกมีคุณค่าและสบายใจเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับตนเอง ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี
วิธีการผ่อนคลายจากภาวะอารมณ์แตกต่างกันไป อาการหรือปฏิกิริยาของโรคที่ตอบสนองต่อภาวะ
กดดันนั้นมักจะเป็นสภาวะของจิตใต้ส านึกที่ถูกแสดงออกมาโดยสัญชาตญาณเหนือการควบคุม และ
พฤติกรรมทางร่างกายนั้นจะปรากฏออกมาเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ส่วนตัวเพ่ือท าให้ตนเองรู้สึกพึงพอใจต่อ
อารมณ์ ขณะที่จิตรับรู้และสั่งการพฤติกรรมร่างกายและการนึกคิดได้ อย่างเช่นผู้ที่เป็นโรคดึงผม กัด
เล็บ มักเกิดขึ้นโดยจิตไม่รับรู้ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อก าลังท ากิจกรรมในภาวะที่จิตล่องลอยใน
สภาพแวดล้อมที่ ผ่อนคลาย ท าให้คลายความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันนั้นได้ 
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์    
                           
                1. ศึกษาวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับโรควิตกกังวล และโรคที่เกิดมาจากภาวะทาง
อารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ก่อให้เกิดอาการและพฤติกรรมน าไปสู่
ภาวะและโรคต่างๆในทางจิตเวช    
                2. เพ่ือให้ผู้ชมผลงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ที่เป็นภาวะ
ทางอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน   
                3. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้วัตถุและเทคนิคทางภาพพิมพ์สื่อถึงภาวะอาการของ
ผู้เป็นโรคทางจิตเวช สร้างความหมายโดยใช้พ้ืนที่และวัตถุที่มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประสบการณ์
โดยตรงจากตนเอง 
  
แนวความคิดในการสร้างสรรค์  
          
                เนื่องด้วยที่ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น ปฏิสัมพันธ์ใน
ด้านลบจาก เพ่ือน ครอบครัว บุคคลรอบข้าง น าไปสู่ความเครียด ความกดดัน ด้วยพฤติกรรมอาการที่
มีความผิดปกติเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  เช่น การดึงผม การดึงเส้นด้ายจากหมอนในขณะที่ไม่รู้สึก
ตนเอง จึงได้เริ่มสังเกตและท าความเข้าใจตนเอง เพ่ือเรียนรู้ที่จะรักษาอาการเหล่านี้ใน ปล่อยวาง
ความคิดจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเพ่ือให้ตนเองรู้สึกว่าได้คลายออกจาก
ภาวะทางอารมณ์ความเครียดนั้นๆ รูปแบบจึงแสดงออกถึงภาวะของความเครียดความกดดันของ
สมองที่ส่งผลกระทบไปสู่ร่างกาย โดย ปฏิกิริยาอาการของร่างกายได้เกิดขึ้นและบรรเทาลงเมื่ออยู่
ภายในพ้ืนที่ส่วนตัวของตนเอง จึงได้ใช้  เตียงนอนเป็นพ้ืนที่และเลือกใช้สัญลักษณ์ด้ายที่ดึงรุ่ยออก
จากหมอนเป็นพฤติกรรมอาการจากภาวะ ทางอารมณ์ ถ่ายทอดผ่านเทคนิควิธีการทางภาพพิมพ์
ตะแกรงไหม (Silkscreen)  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
         
                ด้านเนื้อหา แสดงถึงเนื้อหาเรื่องราวของผู้ที่เป็นโรคทางอารมณ์และปฏิกิริยาทาง
ร่างกายที่เกิดมาจากความกดดันในสังคม จากค าพูดการกระท าของบุคคลอ่ืนท าให้เกิดความเครียดจน
เกิดภาวะ 
                ด้านรูปแบบ  เป็นการน าเสนอผลงานภาพพิมพ์ 2 มิต ิเป็นการถ่ายทอดภาพบรรยากาศ
ที่สื่อถึงผู้ต้องการออกจากปัญหาไปสู่พ้ืนที่ส่วนตัว ใช้สัญลักษณ์เป็นหมอนและเส้นด้ายที่หลุดรุ่ยเป็น
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ปฏิกิริยาร่างกายอย่างหนึ่งของอาการของโรคทางอารมณ์  เป็นพฤติกรรมที่กระท าขึ้นเมื่อไร้การ 
ควบคุมทางจิตที่คลายจากความเครียด น าเสนอด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรง 
ไหม (Silkscreen)  

ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาข้อมูลบทความ วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม อาการของผู้เป็นโรคทางจิตเวช สาเหตุ
ที่ท าให้เกิดข้ึนไปจนถึงวิธีการรักษา 

2. สร้างภาพร่างจากข้อมูลที่ศึกษามา โดยถ่ายภาพจากวัตถุ สถานที่จริง
3. ทดลองสร้างภาพผลงานด้วยกระบวนการภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
4. วิเคราะห์และพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ข้ึน

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

1.ค้นคว้าข้อมูลจากบทความ หนังสือ นิตยสารเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เป็นภาวะของ
โรคทางจิตเวช 

2.ข้อมูลจากวิจัยทางการแพทย์ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.ข้อมูลจากพฤติกรรมของบุคคลที่มีภาวะโรคทางจิตเวช จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  โรคแพนิค (Panic Disoder)  
โรคแพนิค คือ ภาวะตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลหรือหาสาเหตุ

ไม่ได้ ซึ่งโรคนี้แตกต่างจากอาการหวาดกลัวหรือกังวลทั่วไป เนื่องจากผู้ป่วยจะเกิดอาการแพนิค 
(Panic Attacks) หรือหวาดกลัวอย่างรุนแรงทั้งที่ตัวเองไม่ได้เผชิญหน้าหรือตกอยู่ในสถานการณ์
อันตรายโดยวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้าส่งผลให้ผู้ป่วยโรคแพนิครู้สึกกลัวอยู่เสมอ1 

1 แพทย์หญิงเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์, Interesting Topic เรื่อง Panic Disorder, วันที่ 9 
พฤศจิกายน 2542, เข้าถึงได้จาก https://med.mahidol.ac.th/ramamental/sites/default/files/public/pdf/ 
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                โรคดึงผม (Trichotillomania)  
                           โรคดึงผม เป็นภาวะผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่ง และเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมที่ย้ า
คิดย้ าท า อาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ มักพบผู้ป่วยมีอาการ 2 แบบ  คือ อาการดึงผมที่รู้ตัว  
อาจเกิดได้จากความรู้สึกระคายเคืองบริเวณศีรษะ หรือบางคนมีอารมณ์กังวลและเครียดมาก่อนพอได้
ดึงผมแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลาย  ส่วนแบบอาการดึงผมที่ไม่รู้ตัวมักพบการถอนผมโดยที่ไม่รู้ตัวขณะ
ก าลังท ากิจกรรม เช่น นั่งอ่านหนังสือ หรือดูโทรทัศน์ อาจถึงขนาดดึงเส้นผมจนร่วงเกือบทั้งศีรษะหรือ
หายเป็นหย่อมๆ จนมีลักษณะผมที่แหว่งไป2 
 
                ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen)  
                            กระบวนการพิมพ์โดยใช้ไม้ปาดสีผ่านตะแกรงเนื้อละเอียดลงมาสู่วัสดุที่
ต้องการพิมพ์ แม่พิมพ์ขึงจากตระแกรงผ้าใยสังเคราะห์ เขียนภาพลงบนแผ่นฟิล์มใสด้วยหมึกที่มีความ
ทึบแสง น าแผ่นฟิล์มที่เขียนไว้วางทับแม่พิมพ์แล้วน าไปฉายด้วยแสงไฟ ภาพบนฟิล์มจะถูกถ่ายทอดลง
บนแม่พิมพ์โดยใช้น้ ายาไวแสงผสมกับกาวอัด พ้ืนที่ที่ไม่ได้เขียนด้วยหมึกทึบแสงจะถูกกันไว้ด้วยน้ ายา
ไวแสงที่แข็งตัวและติดแน่น เมื่อน าไปพิมพ์ หมึกพิมพ์จะไม่สามารถผ่านได้3 

                                                           

                    
2 pobpad.com, trichotillomania-โรคดึงผม, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2563, เข้าถึงได้จาก 

http://www.pobpad.com/trichotillomanai-โรคดึงผม  
                 3 http://fineart.msu.ac.th, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาSilkscreen Printing, เข้าถึงเมื่อ
วันท่ี 12 มกราคม 2563, เข้าถึงได้จาก http://fineart.msu.ac.th/e-documents/silkscreenprinting   
 

http://www.pobpad.com/trichotillomanai-โรคดึงผม
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

        การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามิได้จ ากัดเพียงแต่สิ่งที่สามารถรับรู้และสัมผัสได้จาก 
รูปร่าง รูปทรง สีสัน การจัดวางองค์ประกอบเพียงเท่านั้น ข้าพเจ้ายังต้องอาศัยแรงบันดาลใจจาก
หลายๆปัจจัย เช่น  วัตถุ บรรยากาศ สถานที่ รายละเอียดต่างๆที่ส่งผลกระทบทางจิตใจอารมณ์ 
ความรู้สึก ล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจน าไปสู่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผลงาน 

อิทธิพลจากวิจัยทางการแพทย์ 

ผลวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับโรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized   Anxiety Disorder) 
เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลผู้ป่วยทางสุขภาพจิตของประเทศ 
ไทย การเจ็บป่วยด้วยโรควิตกกังวล ถือเป็นปัญหาส าคัญทางสุขภาพจิตที่ต้อง ได้รับการช่วยเหลือ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ป่วยจะมีความวิตกกังวลอยู่มากเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต เช่น 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ชีวิตครอบครัว การท างานและการเจ็บป่วย เป็นต้น โดยลักษณะการกังวลจะ 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ชีวิตตกอยู่ในความวิตกกังวลก่อให้เกิดอาการทางระบบประสาทโดย 
อัตโนมัติ เช่น มีอาการอึดอัด หัวใจเต้นเร็ว เกิดร่วมกับอาการทางกาย ปวดศีรษะ อาการสั่นของ 
แขน-ขา ควบคุมพฤติกรรมให้อยู่นิ่งไม่ได้และส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางจิตใจ  ได้แก่ อารมณ์ 
ฉุนเฉียว หงุดหงิด สมาธิไม่ดีหรือใจลอย เนื่องจากจิตใจหมกมุ่นแต่เรื่องที่ตนกังวลใจ เกิดความ 
แปรปรวนในการนอนหลับ นอนหลับยาก นอนหลับไม่ต่อเนื่อง  

สาเหตุการเกิดโรควิตกกังวลทั่วไปมาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทาง 
จิตสังคม โดยปัจจัยแต่ละด้านจะมีอิทธิพลมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน ส าหรับปัจจัยทาง 
จิตสังคมในกลุ่มทฤษฎีความคิด-พฤติกรรม (Cognitive – Behavioral theory) ได้อธิบายสาเหตุ 
ความวิตกกังวลว่าเป็นรูปแบบความคิดที่ผิดบิดเบือนจากความคิดในเชิงลบไม่สร้างสรรค์ที่เกิดร่วมกับ  
พฤติกรรมหรืออารมณ์ที่แปรปรวนไป ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนในการนอนหลับ เนื่องจากเมื่อมี
ความวิตกกังวลจะมีการหลั่งอะดรีนาลีน (Adrenaline) เพ่ิมขึ้น ซึ่งไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการตื่นตัว 
ตลอดเวลา น าไปสู่พฤติกรรมการนอนหลับที่ไม่ดีส่งผลให้กระบวนการความคิดและการตัดสินใจ 
เชื่องช้าและขาดความรอบคอบ ขาดสมาธิในการเรียนรู้และจดจ า ท าให้ความสามารถในการปรับตัว  
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ต่างๆลดลง จึงได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการลดความเครียด การผ่อนคลาย ของผู้ป่วยโรควิตกกังวลด้วย 
ตนเองไปจนถึงวิธีการรักษาทางการแพทย์ เทคนิคการบ าบัดทางพฤติกรรม การฝึกทักษะทางความคิด  
เพ่ือให้สามารถควบคุมความ วิตกกังวลด้วยตนเอง ร่วมกับการฝึกทักษะการผ่อนคลาย ซึ่งเป็นวิธีการ 
ที่ได้ผลดีในการลดความวิตก กังวล การลดอาการตึงเครียด ทางกายและช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการ
นอนหลับที่ดี เพราะขณะร่างกาย มีการพักผ่อน ผ่อนคลายเกิดข้ึน จะเกิดปฏิกิริยาทางร่างกายที่ไปลด 
การท างานของระบบประสาท  (Sympathetic nervous system) ท าให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นโดรฟิน   
(Endorphin) ออกมา ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดความสุขและความรู้สึกผ่อนคลาย  ปฏิกิริยาทางร่างกายมี 
พฤติกรรมการ กัดเล็บ สั่นเท้า ดึงผม ดึงขนตา เป็นพฤติกรรมที่ถูกท าซ้ าๆโดยไม่ได้ควบคุม ลักษณะ
เดียวกับอาการคลั่งความสมบูรณ์แบบที่มีอาการย้ าคิดย้ าท า4 เป็นกลุ่มอาการเริ่มต้นที่ข้าพเจ้าได้
สังเกตพฤติกรรมตนเองและท าการหาข้อมูลศึกษาเพ่ือน ามาน าเสนอเป็นริเริ่มเป็นแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  
                โรคดึงผม (Trichotillomania) เป็นภาวะที่จะมีพฤติกรรมถอนผมของตัวเองซ้ าๆจน
ตัวเองซ้ าๆจนท าให้ผมแหว่งหรือล้านเป็นหย่อมๆ โดยอาการมักจะเกิดขึ้นเมื่อตนเองรู้สึกเครียด วิตก
กังวล เหมือนเป็นการเสพติดเมื่อได้ถอนหรือดึงสิ่งต่างๆออก เหมือนการกระตุ้นปลายประสาท ท าให้  
รู้สึกพอใจ ผ่อนคลายและมีความสุขเมื่อได้กระท าไปแล้ว5 โรคดึงผมเป็นความผิดปกติในการยับยั้งชั่ง 
ใจในพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมีปัจจัยมาจากความผิดปกติเกี่ยวกับการท างานของสมองที่เชื่อมโยง 
ระหว่างส่วนที่ควบคุมอารมณ์ การเคลื่อนไหว การสร้างนิสัยความเคยชิน ความผิดปกติทางอารมณ์  
และจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคย้ าคิดย้ าท า  ลักษณะของอาการดึงผม มี  
ทั้งการกระท าโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวโดยที่จะเกิดหลังจากมีความเครียดและกังวลน ามาก่อน วิธีการรักษา 
หลักๆของโรคนี้คือ Habit Reversal Training ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีบ าบัดทางพฤติกรรมที่ช่วยให้รู้ทัน  
สังเกตอาการขณะดึงผม เมื่อรู้สึกตัวแล้วให้ท าพฤติกรรมอ่ืนทดแทน การก ามือขณะที่เกิดอาการ การ  
ดึงถอนสิ่งอ่ืนแทนที่ร่างกายของตนเอง เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการดึงเส้นด้ายจากหมอนที ่ 
เหมือนกันกับโรคดึงผม ทั้งสาเหตุการเกิดโรค อาการที่เกิดขึ้นจากภาวะทางอารมณ์ส่งผลสู่พฤติกรรม   
ทางร่างกาย เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนามาเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์จากการสังเกตตนเอง
ว่าได้เริ่มเกิดภาวะทางอารมณ์ที่เกี่ยวกับสารเคมีทางสมองที่มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมทาง
ร่างกายจากการดึงผมหรือดึงเส้นด้ายที่หมอน 

                                                           

                         
4 นพ.มาโนช หล่อตระกลู และ นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์ (2548), จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี, พิมพ์ครั้ง

ที่ 2 กรุงเทพมหานคร บียอนด์ เอนเทอร์ไพรซ ์
                   5 pobpad.com,  trichotillomania-โรคดึงผม,  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2563,  เข้าถึงได้
จาก http://www.pobpad.com/trichotillomanai-โรคดึงผม  

http://www.pobpad.com/trichotillomanai-โรคดึงผม
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                ผลการวิจัยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงจ านวนของคนที่มีภาวะทางอารมณ์อยู่เป็นจ านวน
มมาก โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ครอบครัว ความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ การรับรู้ในสิ่งที่ตนเองเป็น และได้เริ่มท าการรักษาด้วยตนเองจากสภาวะ
ดังกล่าวในเบื้องต้นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ผลวิจัยที่ได้กล่าวมานั้นเป็นกลุ่มอาการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษามาว่า
เป็นอิทธิพลส าคัญที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมกับภาวะทางอารมณ์คล้ายคลึงกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้
ประสบพบเจอมีประสบการณ์โดยตรง น าเสนอเรื่องโรคทางจิตเวชนี้ผ่านแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในสิ่งที่วิจัยได้อธิบายไว้เกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นคิด พฤติกรรมที่แสดง
ออกมาเพ่ือบ าบัดความเครียด และเยียวยารักษาตนเอง เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองและใกล้
ตัวเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นการไปศึกษาท าความเข้าใจกับสาเหตุอาการทางการแพทย์ประกอบ
กับการอ่านวิจัยท าให้เข้าใจในเรื่องของสภาพจิตใจ ความเป็นอยู่ อัตราการเกิดโรค พฤติกรรมอาการ 
ต้นเหตุของการเกิดอาการและรวมไปถึงความเข้าใจและการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ เพ่ือไม่ให้ไป
ถึงสภาวะเสี่ยงเรื้อรัง เหมือนกับแนวความคิดการสังเกตเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม น าความคิดไปใน
เชิงบวก คลายวิตกกังวล เกิดความสงบภายในจิตใจที่ต้องการน าเสนอให้ผู้ที่ได้ชมผลงานศิลปะชุดนี้ได้
เข้าใจสภาพการณ์ของบุคคลเหล่านี้เช่นกัน เพื่อให้ผู้อื่นได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เป็นโรคนี้มากขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่สามารถดึงเราเข้าไปสู่ความเครียดเหล่านั้นได้ง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งน่า
กลัวเสมอไป เพียงเราเข้าใจและพยายามที่จะจัดการกับความคิดพฤติกรรมของตนเอง เรียนรู้ที่จะอยู่
กับสิ่งนั้น เรียนรู้ที่จะผ่อนคลายตนเองเพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น และอาจจะหายจาก
พฤติกรรมเหล่านี้ในที่สุด  
               การวิจัยทางการแพทย์จึงส่งผลในแง่มุมของการพัฒนาผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า 
ทั้งการจัดวางองค์ประกอบของภาพ บรรยากาศพ้ืนที่รูปแบบของงาน รวมไปถึงสัญลักษณ์ส าคัญที่
น ามาใช้ในงาน คือ เส้นด้ายที่ถูกดึงลุ่ยออกมาจากพฤติกรรมทางร่างกายที่สอดคล้องกับการเกิดโรคดึง
ผมเพราะโรควิตกกังวล ที่วิจัยโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ได้ออกมาสรุปไว้ว่าการเกิดกลุ่มอาการ
ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกันระหว่างทั้งสองโรค จึง เป็นจุดเริ่มต้นที่ศึกษาวิจัยได้กล่าวไว้ถึงความ
หมายความเป็นมาของอาการเหล่านี้ พัฒนามาเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับโรควิตกกังวล โรคดึงผม 
วิธีการรักษา สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ มารวบรวมเข้ากับประสบการณ์จากชีวิตส่วนตัวน ามาปรับ
กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้  
 

อิทธิพลจากทฤษฎีทางจิตวิทยา 
                
                ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานจากทฤษฎีทางจิ ตวิทยาที่
เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชที่นักทฤษฎีต่างๆได้กล่าวไว้เกี่ยวกับสภาวะทางจิตของมนุษย์  เรียกว่า ทฤษฎี
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มนุษยนิยม(Humanistic Theory) ทฤษฎีได้กล่าวไว้ว่ามีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและ
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปให้ถึงจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิต ซึ่งมุ่งเน้นความมีสุขภาพดีและ
ความสงบสุขในการด าเนินชีวิต มนุษย์จะเป็นผู้ควบคุมดูแลตนเองและตัดสินใจด้วยตนเอง6 ในผู้มี
ปัญหาทางสุขภาพจิตจะเป็นผู้ที่ไม่ตระหนักในศักยภาพของตนปัจจุบันขณะนี้การช่วยเหลือบุคคลจะ
มุ่งเน้นให้มคีวามหวังในชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมและอารมณ์ท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น  
               1. ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนของคาร์ล โรเจอร์ (Carl Roger) เชื่อว่า บุคคลทุกคนมีศักยภาพ
ในตนเองและเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก บุคคลจะสามารถพัฒนาตนเองได้ถ้าได้รับโอกาสที่ดี บุคลิกภาพของ
บุคคลจะขึ้นอยู่กับตัวตน 3 แบบคือ 
                          1.1 ตนที่ตนมองเห็น ( Self concept) คือ ภาพที่ตน มองเห็นตนเองว่าเป็น
อย่างไร เช่น ตนเองเป็นคนมีความรู้ความสามารถเรื่องอะไร แต่การมองเห็นดังกล่าวอาจจะไม่ ตรงกับ
ข้อเท็จจริง หรือภาพที่คนอื่นเห็น 
                          1.2  ตนตามที่เป็นจริง (Real self) คือ ตัวตนตามข้อเท็จจริง แต่บุคคลอาจจะ
มองไม่เห็นข้อเท็จจริงเพราะไม่รู้ตัวเอง หรือ อาจจะเก็บกดไว้ในจิตใต้ส านึก เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้รู้สึก
เสียใจ ไม่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 
                          1.3 ตนตามอุดมคติ  (Ideal self)  คือ ตัวตนที่อยากมีอยากเป็น แต่ยังไม่มีไม่
เป็นในปัจจุบันเช่น อยากเป็นคนเก่ง แต่ปัจจุบันยังท าไม่ได้ 
                2. ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  (Interpersonal Relationship) 7  นักทฤษฏีที่
ส าคัญคือ แฮรี่ สแตก ซัลลิแวน (Harry stack Sullivan) (1931, 1943 – 1952) แฮรี่ สแตก ซัลลิ
แวน (Harry stack Sullivan)มีความเชื่อว่าพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์เป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นประสบการณ์ในอดีตที่ส าคัญ ถ้าความสัมพันธ์ในช่วงเวลาวัยก าลัง
จดจ าสิ่งต่างๆรอบตัวได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีจะท าให้มีบุคลิกภาพดีตามมาในวัยผู้ใหญ่แต่ถ้า
ความสัมพันธ์ไม่ดีจะท าให้มีบุคลิกภาพท่ีเบี่ยงเบน เช่น มีความหมกมุ่นแต่กับตนเอง ท้อแท้ คับแค้นใน
ใจ เห็นแก่ตัว ขี้อ้อน ซัลลิแวนกล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์มีรากฐานจากความปรารถนาพ้ืนฐาน 2 
ประการ คือ 

                                                           

                    6 ตฏิลา จ าปาวัลย์, แนวคิดและทฤษฎีภาวะซึมเศร้าทางจิตวิทยาPsychological Theories of 
Depression หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
ต้นฉบับ 15 สิงหาคม 2560 วันท่ีเผยแพร่ 31 ธันวาคม 2560 
                   7 อาจารย์สาขาการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, เอกสารประกอบการ
บรรยายเรื่อง ทฤษฎีทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, พิมพ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม,่ วันท่ี 
7 สิงหาคม 2560  
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                           2.1 ความพึงพอใจ (Satisfaction)  หมายถึง การสนองตอบตามความต้องการ
ขัน้พื้นฐาน เช่น ความหิวความกระหาย ความง่วง  
                           2.2 ความมั่นคงทางใจ (Security)  หมายถึง สภาวะที่มีความสุข สบายใจ จาก
การที่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองสบายใจซึ่งความปรารถนาทั้งสองประการนี้ เป็นความปรารถนาพ้ืนฐานที่
ท าให้บุคคลเกิดสัมพันธภาพที่ดีส่วนการเจ็บป่วยทางจิตใจ อารมณ์เกิดจากความขัดแย้งกันระหว่าง
ความพึงพอใจกับความม่ันคงทางใจของบุคคลนั้น 
                3. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ของ ซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund 
Freud) สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าตามทฤษฎีทางจิตวิทยา มีประเด็นการอธิบายที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดความรู้สึก ความหวัง ความวิตกกังวล ความขัดแย้งภายในจิตใจ การรับรู้อัตตา และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีทางจิตวิทยาในช่วงต้นๆของการศึกษาโรคอารมณ์เศร้า 
ได้แก่ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ นักจิตวิเคราะห์เชื่อว่าอารมณ์เศร้าของมนุษย์เกิดจากการมีประสบการณ์เชิง
ลบตั้งแต่วัยเด็ก ท าให้เกิดกลไกการจัดการกับปัญหาที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถปรับตัวได้ดีในเวลา
ต่อมา ความรู้สึกโกรธและรู้สึกต าหนิหรือกล่าวโทษบุคคลอ่ืน ต่อมาอารมณ์ดังกล่าวได้ย้อนกลับเข้าสู่ 
ตนเองกลายเป็นการต าหนิตนเอง ผลก็คือท าให้เกิดอารมณ์เศร้าในที่สุด นักจิตวิเคราะห์มองว่านี่เป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดโรคจากภาวะทางอารมณ์ 
                4. ทฤษฎีจิตสังคม (Psychosocial Theory) ของ อีริคสัน (Erik H. Erikson) แนวคิดนี้
เชื่อว่าการเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดจากคนกับสิ่งแวดล้อมไม่สามารถจะแยกจากกันได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า 
สถานการณ์ก่อให้เกิดความเครียด (stressful life events) อาทิ การถูกท าร้าย ปัญหาการเงินปัญหา
ครอบครัวที่รุนแรง การตกงาน การขาดความมั่นคงในชีวิต เป็นต้น สถานการณ์ก่อให้เกิดความเครียด 
ถือว่าเป็นบริบทที่คุกคาม หากเกิดในช่วงเวลาที่ยาวนาน หรือเกิดขึ้นซ้ าๆ ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ต้องการพึ่งพิง และจะสัมพันธ์อย่างมากกับการเกิดภาวะของโรคทางจิตเวช 
                5. ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) ของ ลีวินซอล (Lewinsohn) ในแนวทาง
ทฤษฎีการเรียนรู้มีการอธิบายการเกิดภาวะซึมเศร้า   2 ลักษณะ คือ 
                          5.1 การขาดแรงเสริม (lack of reinforcement) โดย ลีวินซอล (Lewinsohn) 
กล่าวว่า ภาวะของโรคทางจิตเวชเกิดจากการไม่ได้รับแรงเสริมที่เหมาะสมหรือได้รับแรงเสริมน้อย
เกินไป มีปัจจัยชวนให้เกิดอารมณ์เศร้าได้ อีกทั้งลีวินซอล (Lewinsohn) ยังกล่าวว่าภาวะซึมเศร้าเกิด
จากด้านความคิดที่เป็นการลดทางบวกให้กับตนเองโดยไม่ตั้งใจ เช่น การรับรู้คุณค่าในตนเองต่ า การ
มองโลกในแง่ร้าย ความรู้สึกไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองได้ น าไปสู่
ความบกพร่องทางพฤติกรรม ความคิด สัมพันธภาพ  
                         5.2 การเรียนรู้ว่าหมดหนทาง (learned helplessness) แนวคิดนี้อธิบายว่าการ
ที่คนเรามีภาวะซึมเศร้านั้น เกิดจากความรู้สึกว่าตนนั้นไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอกได้  จึง
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ตกอยู่ในภาวะสิ้นหวัง แยกตัวออกจากสังคม อยู่ภายในพ้ืนที่ของตนเองเท่านั้น เพราะบุคคลที่มีภาวะ 
ทางอารมณ์จะเชื่อและเรียนรู้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนๆหรือสิ่งใดก็ตามไม่สามารถที่จะช่วยให้ตนเองหรือ
สถานการณ์นั้นดีขึ้นได้    

6.ภาวะอาการย้ าคิด (obsession) จาก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีบทความเกี่ยวภาวะอาการย้ าคิด โดยกล่าวไว้ว่าเป็น 
ภาวะอาการที่เกิดจากความคิด ความรู้สึก หรือจินตนาการ ที่มักผุดขึ้นมาเรื่อยๆ ตัวบุคคลเองก็รู้ 
ความคิดตนเองแต่ไม่เข้าใจว่าเกิดความคิดเช่นนี้ได้อย่างไร รู้สึกร าคาญต่อความคิดนี้ท าให้รู้สึกผิดต่อ 
ความคิดที่เกิดขึ้น มีความกังวลใจ พยายามที่จะไม่ใส่ใจ หรือเลิกคิด บางครั้งอาจแก้หรือหักล้าง 
ความคิดนี้ด้วยความคิดหรือการกระท าต่างๆ8   

7. ภาวะอาการย้ าท า (compulsion) จากบทความของ นพ.มาโนช หล่อตระกูล และ
นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์ จากบทหนึ่งในหนังสือคู่มือการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวล 
ภาวะอาการย้ าท าเป็นพฤติกรรมซ้ าๆ ที่ตัวบุคคลก่อกระท าขึ้น โดยเกี่ยวเนื่องกับความย้ าคิด หรือตาม
กฎเกณฑ์บางอย่างที่ตนก าหนดไว้ การที่มีพฤติกรรมนี้เพ่ือหักล้างความย้ าคิดย้ าท าในทางลบ หรือ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ตามที่ตนหวั่นเกรงอย่างไรก็ตามพฤติกรรมนั้นมักจะเกิดจากความคิดแบบ
เด็กๆซึ่งจะต่างไปจากแนวทางที่คนทั่วไปใช้ในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา9 

 จากทฤษฎีทางจิตวิทยาข้างต้นที่กล่าวมาเป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานในแง่มุมของการศึกษา ซึ่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้หาข้อมูลหลักทฤษฎีเหล่านี้เพ่ือหาเหตุผล
ที่ท าให้ตนเองเกิดภาวะทางอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมา ได้น าข้อมูลมาประกอบกับประสบการณ์โดยตรงเพ่ือ
ท าความเข้าใจตนเองจากพฤติกรรมทางร่างกายที่เกิดจากภาวะทางอารมณ์ให้มากขึ้นและหาวิธีการใน
การรักษาที่เป็นจุดประสงค์หลักที่ต้องการน าเสนอในการสร้างสรรค์ชุดผลงานศิลปนิพนธ์ หลักทฤษฎี
ทีเ่กี่ยวข้องกับการเกิดสภาวะทางจิตที่ได้มีการวิจัยทางการแพทย์ได้ใช้ศึกษาประกอบการวิเคราะห์โรค
ทางจิตเวชมากที่สุด เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่กล่าวไว้เกี่ยวกับสภาวะทางจิตของมนุษย์ เพ่ือที่จะช่วยใน
การศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับระดับจิตส านึก จิตใต้ส านึก และจิตไร้ส านึก ซึ่งจะช่วยอธิบายถึง
กลไกของพฤติกรรมมนุษย์ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความผิดปกต ิ 

ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีมนุษยนิยม เพ่ือความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎี
พ้ืนฐานที่ส่งผลกับสภาวะจิตของมนุษย์ ซึ่งเห็นได้ว่าไม่มีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวที่จะใช้อธิบาย

8 RamaMental.Mahidol.ac.th, โรคย้ าคิดย้ าท า, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 , เข้าถึง
ได้จาก https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/05012014-1443 

9 นพ.มาโนช หล่อตระกลู และ นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์, จากบทหนึ่งในหนังสือคู่มือการวินิจฉัยและ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวล, ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: เอส ซี พรินท์, 2540 

http://ramamental.mahidol.ac.th/
https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/05012014-1443
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พฤติกรรมของบุคคล สาเหตุของพฤติกรรมที่ผิดปกติ หรือการเจ็บป่วยทางจิตของบุคคลได้อย่าง
สมบูรณ์ แต่ละกลุ่มอาการจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยปฏิสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลสอดคล้อง 
สนับสนุนกับแนวความคิดที่ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นปัจจัยหลักๆที่กระตุ้นส่งผลต่อ
ความเครียดและระบบสารเคมีในมองจนพัฒนามาเป็นภาวะทางอารมณ์และโรคทางจิตเวช ที่ข้าพเจ้า 
ต้องการน าเสนอผ่านทางผลงานชุดศิลปนิพนธ์ เพ่ือสื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตอบสนองออกมาโดย
เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าหรือสิ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมออกมา เหมือนกับพฤติกรรมดึงด้ายออกจากหมอนโดย 
ตอบสนองจากสิ่งเร้าคือความรู้สึกหรือสภาวะอารมณ์เม่ือโดนกระท าโดยปฏิสัมพันธ์ในด้านลบระหว่าง
คน  
  
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 
          
                การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเกิดจากประสบการณ์จากชีวิตจริงและความรู้สึกที่ได้รับจาก
การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืนส่งผลกระทบต่อสภาวะของจิตไร้ส านึกจากสภาวะดังกล่าวท าให้มีการวิจัย
โรคทางจิตวิทยาเกิดข้ึน เนื่องจากมีบุคคลเป็นจ านวนมากเกิดภาวะนี้จากประสบการณ์การปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนในเชิงลบ การถูกพูดจาริษยา กดดันจากสังคม ความคาดหวังที่ส่งผลให้เกิด ความเครียด 
ความวิตกกังวล และโรคทางจิตเวชต่างๆ ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมข้างต้นและภาวะ
ตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลหรือหาสาเหตุไม่ได้ ซึ่งโรคทางจิตเวชนี้แตกต่างจากอาการ
หวาดกลัวหรือกังวลทั่วไป เนื่องจากผู้ป่วยจะเกิดอาการแพนิค(Panic Attacks)10 หรือหวาดกลัวอย่าง
รุนแรงทั้งที่ตัวเองไม่ได้เผชิญหน้าหรือตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย อาการแพนิคเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
นอกจากอาการวิตกกังวลที่ส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์แล้ว ยังส่งผลไปสู่ปฏิกิริยาทางร่างกายต่างๆได้ 
เช่น โรคดึงผม เกี่ยวกับความผิดปกติในสมองส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงออกของพฤติกรรมหรือมีระดับ
ของสารเคมีบางตัวในร่างกายผิดปกติจึงมีโอกาสที่จะมีปัญหาในด้านการพฤติกรรมซ้ าๆ เช่น โขก
ศีรษะถอนดึงสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นประจ า กัดเล็บ หรือถอนผมตนเอง เป็นต้น  
                จากสภาพแวดล้อมปฏิสัมพันธ์ด้านลบของสังคมในปัจจุบัน จึงส่งผลอย่างมากให้ผู้ที่มี
สภาวะโรคทางจิตเวชเกิดขึ้นรู้สึกกลัวและละอาย มักจะหลีกหนีจากโลกความเป็นจริงภายนอก ใน
บางครั้งมักสูญเสียการควบคุมสภาวะจิตหรือเกิดสภาวะจิตไร้ส านึกเกิดขึ้น อิทธิพลในด้าน
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อจิต ข้าพเจ้าจึงน าเสนอสภาพแวดล้อมที่มักจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกได้

                                                           

                   10 แพทย์หญิงเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์, Interesting Topic เรื่อง Panic Disorder, วันที่ 9 
พฤศจิกายน 2542 , เข้าถึงได้จาก https://med.mahidol.ac.th/ramamental /sites/default /files/public 
/pdf/Panic%20Disorder  

https://med.mahidol.ac.th/ramamental%20/sites/default%20/files/public%20/pdf/
https://med.mahidol.ac.th/ramamental%20/sites/default%20/files/public%20/pdf/
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เพียงแค่ภายในพ้ืนที่ที่รู้สึกปลอดภัยหรือพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับตนเองเท่านั้นเป็นการปลดปล่อย
ความรู้สึกเครียดและกดดันต่างๆถ่ายทอดสู่วัตถุและพ้ืนที่ส่วนบุคคล 
 
อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม  
          
                 ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของ ประวีณ เปียงชมภู ศิลปินไทย จบ  
การศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
(2557) ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ โดยที่สื่อสาระความหมาย และความรู้สึกสภาวะนามธรรมแห่งความ 
สงบภายในจิต โดยน าลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ภายในห้องส่วนตัว ที่มีความหมายในเชิงกายภาพ  
และแสดงออกรวมกับการจัดวางโดยใช้สื่อที่เป็นวัตถุสิ่งของใช้ภายในพ้ืนที่ ร่วมกับบรรยากาศ สี แสง  
เงาที่ผสานสัมพันธ์กันเป็นสัญลักษณ์แห่งความหมาย อิทธิพลจากผลงานของประวีณที่ข้าพเจ้าร่วม 
รับรู้และรู้สึกได้จากแนวความคิดของศิลปิน โดยกล่าวไว้ว่า ผลงานชุด “พ้ืนที่สภาวะแห่งความสงบ
สุข”เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรียศาสตร์ในพ้ืนที่สภาวะแห่งความสงบสุข พ้ืนที่เชิงความหมาย ที่ 
เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ พ้ืนที่จึงเสมือนสภาวะแห่งการส ารวจจิตใจที่สงบ คือ ภาพบริเวณ 
ห้องท่ีโล่งกว้าง มีวัตถุจัดวางอยู่ภายในภาพอย่างน้อยชิ้น แสง สีและบรรยากาศในผลงานแฝงนัยยะถึง 
ความเชื่อมโยงกับในสภาวะของจิตที่อยูภายในใจ ความสันโดษบ้างเป็นความเหงาที่หดหู่หรือความ
เดียวดายอ้างว้างความหมายสภาวะแหงความรู้สึกเหล่านี้  
                จากที่กล่าวมาข้างต้น ผลงานของประวีณ เปียงชมภู จึงเป็นผลงานที่มีอิทธิพลต่อผลงาน  
ของข้าพเจ้า ในการเลือกใช้รูปแบบ องค์ประกอบของภาพที่มีการจัดวางโดยใช้วัตถุไม่กี่อย่างในภาพ 
โทนสีบรรยากาศที่มีความนุ่มนวลเบาบาง และดูเป็นเสมือนความฝัน การแสดงออกถึงสภาวะจิต หรือ
สีในสภาวะทางอารมณที่สื่อความหมายถึงจิตใจ ณ ขณะนั้น เป็นศิลปินที่มีอิทธิพลในส่วนของรูปแบบ
ผลงานของข้าพเจ้ามากที่สุด  ในส่วนแนวความคิดของศิลปินก็มีความใกล้เคียงเกี่ยวกับบริบทของ
สังคม สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มีความสับสนวุ่นวาย และเป็นอิทธิพลใหญ่ๆที่ส่งผลต่อสภาวะทางสภาพ
จิตใจ ความรู้สึกท้ังภายในและภายนอก และมีการน าสิ่งของรอบตัวต่างๆ รูปร่างรูปทรงที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก ที่ท าให้รู้สึกถึงเรื่องราวประสบการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ท าให้เกิดความสะเทือนใจและมี
ผลกระทบต่อสภาวะภายในจิตเช่นเดียวกัน  
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ภาพที่ 1 แสดงภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม     
                ศิลปิน         ประวีณ เปียงชมภู   
                ชื่อผลงาน     พ้ืนที่สภาวะแหงความสุขสงบของจิต หมายเลข 1      
                เทคนิค        ภาพพิมพ์แกะไม้     
                ขนาด          80 x 120 ซม.  
ที่มาhttp://www.thapra.lib.su.ac.th/Artthesis4657/2557PraweenPaingchompu.html  

 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 
                ศิลปิน         ประวีณ เปียงชมภู 
                ชื่อผลงาน     Sanctuary inside the soul No.4  
                เทคนิค        ภาพพิมพ์แกะไม้ 
                ขนาด          85 x 120 ซม.  
ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ArtThesis4657/2557PraweenPaingchoompu.html 
 

http://ww/
http://www.thapra.lib.su.ac.th/ArtThesis4657/2557PraweenPaingchoompu.html
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                นอกจากอิทธิพลทางด้านรูปแบบแล้ว  ข้าพเจ้ายังได้รับอิทธิพลจากผลงานด้านเทคนิค
วิธีการกระบวนการทางศิลปะ จากศิลปินชาวญี่ปุ่น ชื่อว่า โซโนะยามะ ฮารุมิ  (Sonoyama Harumi) 
เนื่องจากผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าต้องอาศัยการวางแผนการวาดเส้น ค่าน้ าหนักและสีเป็นอย่าง
ดี เพราะผลงานค่อนข้างที่จะมีค่าสีน้ าหนักที่เบาบางหากก าหนดค่าสีแยกน้ าหนักผิดเพ้ียนไปจะส่งผล
ให้งานขาดความสมบูรณ์และขาดบรรยากาศนุ่มละมุนและเบาบางในภาพไป 
                Sonoyama Harumi เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงด้าน เรียลลิสม์ (Realism) ด้วย
กระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ได้รับรางวัลและมีการแสดงผลงานมากมายหลาย
แห่งทั่วโลก ผลงานมีความโดดเด่นในด้านเทคนิคกระบวนการและความเหมือนจริง โดยโซโนะยามะ
สร้างผลงานในรูปแบบของหุ่นนิ่ง (Still life) ที่มีวัตถุต่างๆเป็นสัญลักษณ์ โดยผลงานของเขาแบ่ง
ออกเป็นชุดผลงาน ที่ใช้วัตถุหลากหลายชนิดแตกต่างกัน ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากโซโนะยามะใน
หลายๆด้าน ไม่วาจะเป็นในด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน การสร้างค่าน้ าหนักของ
องค์ประกอบภาพที่มีความสมบูรณ์และใส่ใจในรายละเอียดอย่างสูง รวมถึงวิธีการที่ใช้สื่อสาร
แนวความคิดผ่านสัญลักษณ์ทางวัตถุ  ในผลงานชุดที่ชื่อว่า “Signe” เป็นชุดผลงานที่ใช้ผ้าขาวคล้าย
ผ้าปูเตียงที่ยับย่นเป็นวัตถุหลักในการแสดงออก ผ้าขาวผืนใหญ่ได้ถูกจัดวางในพ้ืนที่ที่มีแสงสาดส่องลง
มาใน องค์ประกอบและมุมมองที่แตกต่างกัน ภายใต้บรรยากาศที่ดูมืดสลัว ซึ่งเทคนิควิธีการสร้างค่า
น้ าหนักขององค์ประกอบที่ส าคัญอย่างริ้วรอยยับของผ้าของศิลปินมีความสมบูรณ์และใส่ใจใน
รายละเอียดเป็นอย่างสูง ศิลปินใช้การทับกันของน้ าหนักสีแต่ละน้ าหนักที่ใกล้เคียงกันท าให้ ภาพดู
นุ่มนวล รวมไปถึงการวาดเส้นที่มีความประณีตที่ให้ผลงานดูสมจริงมากยิ่งขึ้น และเนื่องด้วย
กระบวนการทางภาพพิมพ์หิน (Lithograph) และภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) มีการวางแผน
ค่าน้ าหนักที่ใกล้เคียงกันและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้เป็น
อย่างดี  สัญลักษณ์ของผลงานมีความใกล้เคียงกับข้าพเจ้าโดยการใช้ เตียงนอนเป็นตัวกลางในการสื่อ
ความหมาย แต่สื่อถึงสัญลักษณ์แตกต่างกัน โดยศิลปินท างานชุดนี้เกี่ยวกับการเกิดจากการต่อสู้และ
ความปรารถนาที่จะแสดงความบริสุทธิ์ขาวสะอาดท่ามกลางความสิ้นหวัง  
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ภาพที่ 3  แสดงภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม      
                 ศิลปิน         Sonoyama Harumi 
                ชื่อผลงาน     Signe - Q 
                เทคนิค        ภาพพิมพ์หิน 
                ขนาด          64 x 70.5 ซม.  
ที่มา https://www.harumi-sonoyama.com/works-signe-e.html 
 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม     
                ศิลปิน         Sonoyama Harumi 
                ชื่อผลงาน     Signe - Q 
                เทคนิค        ภาพพิมพ์หิน 
                ขนาด          64 x 70.5 ซม.  
ที่มา https://www.harumi-sonoyama.com/works-signe-e.html 
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บทที ่3 
 

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

                จากที่มาและแรงบันดาลใจต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันก่อให้เกิดแนวความคิดน าไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “หมอน พ้ืนที่ทางอารมณ์” โดยใช้เทคนิคทางภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหม น าเสนอผลงานแนวความคิดความรู้สึกสามารถสื่อสาระความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การสร้างสรรค์ผลงาน 
 
ขั้นตอนการประมวลความคิด 
         

                          ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้มีการคิดค้นหาเทคนิคทางวิธีการทางทัศนศิลป์ที่
เหมาะสมในการสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
เรื่องราวเนื้อหาความหมาย แนวความคิด โดยใช้กระบวนการท าภาพพิมพ์พ้ืนฐาน คือเทคนิคภาพ
พิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลทางการสร้างสรรค์ ให้ก่อเกิดเป็นรูปแบบของ
ผลงาน ในส่วนของแนวความคิดได้น าพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก ที่ได้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน 
มาวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา ปัจจัยที่ท าให้เกิด สภาวะแวดล้อม สภาวะทางอารมณ์  ปฏิกิริยาทาง
ร่างกายและสมอง คิดวิเคราะห์ให้เกิดรูปแบบในการสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของหลักการคิดของ
องค์ประกอบศิลป์ เพ่ือให้การน าเสนอเรื่องราว เนื้อหา รูปแบบ เทคนิควิธีการสอดคล้องกัน 
 
การก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 
         
                    เนื้อหา  เป็นการน าเสนอเก่ียวกับภาวะความตึงเครียดของสังคมท าให้เกิดความเครียด
ทางอารมณ์และร่างกายต่างๆที่เกิดมาจากความกดดันในสังคมเพ่ิมขึ้นมากจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ท าให้เกิดความวิตกกังวลและแสดงออกทางพฤติกรรมทางร่างกาย เป็นวิธีการหาทางออกเพ่ือ
ผ่อนคลายจากการเกิดสภาวะนั้นๆรู้สึกในทางด้านบวกและสบายใจเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยส าหรับ
ตนเอง 
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               รูปแบบของผลงาน เสนอรูปแบบด้วยการน าศิลปะภาพพิมพ์รูปแบบงานสองมิติ จาก
ต้นแบบของภาพร่าง (Sketch) เพ่ือถ่ายทอดภาพบรรยากาศที่สงบและเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว ใช้สัญลักษณ์
เป็นหมอนและเส้นด้ายที่หลุดรุ่ยเป็นปฏิกิริยาร่างกายอย่างหนึ่งของอาการของโรคทางอารมณ์ 
               เทคนิค น าเสนอด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) 
เพ่ือสร้างบรรยากาศของสีแสงเงาและรายละเอียดต่างๆ เพ่ือสร้างค่าน้ าหนักของงาน สอดคล้องกับ
แนวความคิดและรูปแบบ 
 
ขั้นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 
        
                 การเก็บข้อมูลเริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิด โดยอ่าน
ทั้งบทความที่เกี่ยวกับการเกิดสภาวะทางจิต ปฏิกิริยาของร่างกาย การตอบสนองต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับเรื่องราวเนื้อหาที่ต้องการแสดงออก สังเกตตนเองเป็นประจ าว่ามีปฏิกิริยาใดบ้างที่จะน ามาเสนอ
ผ่านผลงาน เนื่องจากเนื้อหาใกล้เคียงกับสิ่งที่ได้พบเจอตามประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือที่จะ
พิจารณาเลือกใช้วัตถุ พ้ืนที่ มาถ่ายภาพท าภาพร่างผลงานเพ่ือองค์ประกอบภาพที่สวยงามลงตัวที่สุด 
 

ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการ 
       

               1.ขั้นตอนการสร้างภาพร่างผลงาน (Sketch) เก็บข้อมูลภาพวัตถุทางสุนทรียะด้วย
วิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลและคัดสรรภาพที่มีความสมบูรณ์ที่สุด คือ การแสดงออกทางรูปทรงที่
ให้ความหมาย แสง เงา และมีองค์ประกอบที่น่าสนใจหรือสามารถสื่อสาระความหมายทางอารมณ์
และความรู้สึก และน าข้อมูลภาพต้นแบบเหล่านี้เข้าโปรแกรมตัดต่อภาพเพ่ือปรับแต่งภาพให้เป็นไป
ตามเจตนาสอดคล้องกับเนื้อหา ความหมาย และ แนวความคิดของภาพร่างในผลงานให้มีความ
สมบูรณ์ 

 
ภาพที่ 5 การตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมตัดต่อภาพ 



18 
 

 

 

              2.ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์   ขั้นตอนในการเขียนแม่พิมพ์ วิธีการเขียนแม่พิมพ์กระดาษ
ไขฟิล์มโดยใช้ กระดาษแม่แบบวางไว้ด้านล่างแล้วน ากระดาษไขฟิล์มวางทับ ใช้ดินสอไขเขียนลงไป
โดยตรงในการ สร้างภาพ และรายละเอียดของค่าน้ าหนัก แสงและเงาต่างๆ โดยแบ่งแยกเป็นหนึ่ง
น้ าหนักหรือหนึ่งสีต่อฟิล์มหนึ่งแผ่น  
  
อุปกรณ์ในการเขียนแม่พิมพ์  
1. กระดาษไขฟิล์ม  
2. ดินสอไขสีด า  
3. ปากกาเคมีทึบแสงสีด า 
4. สีอะครีลิก 
5. พู่กัน 
6. เทปกาวนิตโต้ 
7. กระดาษแม่แบบ 
8. น้ ามันสน 

 

 

 
ภาพที่ 6 กระดาษไขฟิล์มส าหรับเขียนแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 7 อุปกรณ์ส าหรับเขียนแม่พิมพ์ 
 

 
 

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์แยกสีแยกน้ าหนัก 
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               3.ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์ตะแกรงไหม   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) เป็น
ผลงานทัศนศิลป์ (Visual art) แขนงหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking) ลักษณะ
กระบวนการพิมพ์ที่พิมพ์ โดยใช้ไม้ปาดสีรีดเนื้อสีผ่านตะแกรงเนื้อละเอียดลงมาสู่วัสดุที่ต้องการพิมพ์ 
ซ่ึงบริเวณท่ีไม่ถูกพิมพ์จะเป็นบริเวณตะแกรง ที่ถูกกันเอาไว้ไม่ให้สีลอดผ่านลงมาสู่วัสดุที่ต้องการพิมพ์ 
แม่พิมพ์ที่ขึงจากตระแกรงผ้า เป็นผ้าใยสังเคราะห์ที่มีคุณภาพคล้ายผ้าไหมขึงบนกรอบเฟรม จากนั้น
หมึกพิมพ์จะถูกปาดด้วยยางปาดผ่านแม่พิมพ์ลงสู่กระดาษด้านล่าง โดยหมึกจะสามารถผ่านพ้ืนที่บน
แม่พิมพ์ที่ไม่ได้ถูกกันเท่านั้นลงปรากฏบนกระดาษเป็นภาพ เขียนภาพลงบนแผ่นฟิล์มใสด้วยหมึกที่มี
ความทึบแสง จากนั้นภาพบนฟิล์มจะถูกถ่ายทอดลงบนแม่พิมพ์โดยกระบวนการฉายแสง คือ ใช้น้ ายา
ไวแสงผสมกับกาวอัด เคลือบให้ทั่วแม่พิมพ์ น าแผ่นฟิล์มที่เขียนไว้วางทับแม่พิมพ์ แล้วน าไปฉายด้วย
แสงไฟ จากนั้นน าไปฉีดน้ า พื้นที่ที่ไม่ได้เขียนด้วยหมึกทึบแสงจะถูกกันไว้ด้วยน้ ายาไวแสงที่แข็งตัวและ
ติดแน่น 
 
วัสดุอุปกรณ์ในการท าภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม 
1. บล็อกสกรีน (Screen Fames) 
2. กาวอัด (Emulsion)   
3. น้ ายาไวแสง 
4. น้ าเย็น 
5. รางปาดกาวอัด (Emulsion Coater) 
6. ไม้ปาด 
7. หมึกพิมพ์เชื้อน้ า (Water – Based Color) 
8. ยางปาดสกรีน (Squeegee) 
9. ตัวจับบล็อกสกรีน 
10. ตู้ฉายแสง 
11. ตู้อบแม่พิมพ์สกรีน 
12. ผงล้างแม่พิมพ์ (Screenstrip Powder)  
13. ผงซักฟอก  
14. เครื่องฉีดน้ า 
15. ฟองน้ า 
16. เทปกาว 
17. กระดาษส าหรับพิมพ์  
18. ตัวฉากเข้าต าแหน่งกระดาษ 3 ด้าน  
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19. คัตเตอร์ตัดกระดาษ  
20. กรรไกร  
21. นิตโต้เทป 
22. กระปุกผสมสี  
23. ผ้าเช็ดหมึก 

 

 
 

ภาพที่ 9,10 อุปกรณ์ส าหรับผสมกาวอัดและเตรียมการปาดกาวอัด 
 

 
 

ภาพที่ 11 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการล้างบล็อก 
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ภาพที่ 12,13 วัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ 
 
              ขั้นตอนในการท างาน   การเตรียมบล็อกสกรีน   น าบล็อคสกรีนมาปาดกาวอัดไดโครม
ฟาสต์ (Daichrome fast) สีฟ้าที่มีความละเอียดมากกว่ากาวอัดสีชมพูทั้งหน้าและหลัง แล้วน าไปเข้า
ตู้อบที่มีอุณหภูมิความร้อนประมาณ 50 องศา หรือ ตากพัดลมเอาไว้ให้กาวแห้งสนิท หลังจากนั้นจึง
จะน าฟิล์มที่เขียนแยกสี น้ าหนักไว้แล้วมาวางบนเครื่องฉายฟิล์มในต าแหน่งที่เราต้องการ น าบล็อก
สกรีนที่ที่แห้งแล้วมาทับแผ่นฟิล์ม จัดวางในต าแหน่งที่ต้องการจะน าไปพิมพ์งานเมื่อเรียบร้อยแล้วจึง
ปิดฝาเครื่องฉายบล็อกแล้วล็อคตู้ ตั้งเวลาในเครื่องฉายบล็อกโดยค านึงถึงสัดส่วนของแสงและลมให้อยู่
ในปริมาณที่เหมาะสมกับรายละเอียดบนฟิล์มที่เขียนไปและปริมาณของรายละเอียดที่ต้องการให้
ออกมาบนผลงาน หลังจากตั้งเวลาที่เหมาะสมแล้วกดปุ่มสตาร์ทเพื่อให้เครื่องฉายได้ท างานตามเวลาที่
เราก าหนดเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้แล้ว น าบล็อกออกจากตู้ฉายไปล้างน้ าเปล่าฉีดน้ าด้านใดด้านหนึ่ง
เพ่ือให้กาวอัดท่ีไม่โดนแสงหลุดออกเพ่ือใช้ในการพิมพ์งานต่อไป  
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ภาพที่ 14,15 การปาดกาวอัดบล็อก 
 

 
 

ภาพที่ 16 ตู้อบบล็อกให้กาวอัดแห้งพร้อมใช้งาน  
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ภาพที่ 17 เตรียมวางฟิล์มบนตู้อัดบล็อก 
 

 
 

ภาพที่ 18 น าบล็อกวางทับฟิล์มในต าแหน่งที่ต้องการจะพิมพ์ 
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ภาพที่ 19 การตั้งเวลาฉายฟิล์มลงบนบล็อก 
          
                การพิมพ์งานลงบนกระดาษ    น าบล็อกที่ต้องการจะพิมพ์มาติดเทปกาวทั้งสี่ด้านให้
เรียบร้อยหรือติดตามพ้ืนที่ที่เราไม่ต้องการให้สีลงบนกระดาษ เตรียมกระดาษตามขนาดผลงานและท า 
รีเจคเตอร์ที่โต๊ะมุมล่างและบนด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษ เพ่ือที่ครั้งต่อไปในการพิมพ์สีอ่ืน สีที่ทับ
กันจะได้ตรงกัน ติดตัวจับบล็อกล็อคไว้กับขอบโต๊ะเพ่ือไว้ใช้ยึดกับบล็อกสกรีนเพ่ือสะดวกต่อการพิมพ์
งาน น าฟิล์มที่เราเขียนแบบไว้ตอนแรกมาวางทาบบนกระดาษก่อนเพ่ือก าหนดต าแหน่งกึ่งกลางของ
ผลงาน วางบล็อกให้ตรงกับแผ่นฟิล์ม น าแผ่นฟิล์มออก ติดเทปกาวที่รีเจคเตอร์กับมุมกระดาษ เตรียม
ผสมสีสกรีนที่จะใช้พิมพ์ให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อนเริ่มพิมพ์ จากนั้นใช้เกียงปาดตักสีวางไว้บนบล็อกหลัง
จากนั้นใช้ยางปาด ปาดสีเข้าหาตัวผู้พิมพ์ สีสกรีนจะผ่านผ้าสกรีนลงไปบนกระดาษ น ากระดาษที่พิมพ์
สีแล้วออกไปตากที่แท่นพิมพ์ และกลับมาพิมพ์สีเดิมใหม่ตามจ านวนที่ก าหนด เมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้ว
น าบล็อกไปล้างสีสกรีนออกด้วยแฟ้บขัดสีออกให้หมด แล้วจึงใช้น้ ายา ล้างบล็อกที่ผสมกับผงซักฟอก
ราดทั่วทั้งบล็อกทิ้งไว้5-10นาทีแล้วจึงน าฟองน้ ามาขัดกาวอัดออกให้หมดฉีดน้ าเปล่าออกให้สะอาด
หลังจากนั้นน าบล็อกไปอบให้แห้งเพื่อเตรียมไว้ส าหรับท าขั้นตอนการพิมพ์สีถัดไป  
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ภาพที่ 20 การติดเทปกาวเพื่อเตรียมบล็อกส าหรับการพิมพ์ 
 
 

 
  

ภาพที่ 21 การพิมพ์งานลงบนกระดาษ 
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ภาพที่ 22 การล้างสีและท าความสะอาดบล็อกสกรีน 
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บทที่ 4 
 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน 
 
                          การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “หมอน พ้ืนที่ทางอารมณ์” แสดงถึง
เนื้อหาเรื่องราวของทางอารมณ์และปฏิกิริยาทางร่างกายที่ตอบสนองจากอิทธิพลในสังคมในปัจจุบันที่
มีความกดดันอยู่รอบๆตัวในชีวิตประจ าวัน การอยู่ในพ้ืนที่ส่วนตัวมักจะเป็นทางออกที่ ดีที่สุดเมื่อเกิด
ความเครียดเพ่ือหลีกเลี่ยงการพบเจอผู้คน ที่ท าให้เกิดมลภาวะทางความคิด ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์
ผลงานให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านแนวความคิด ทั้งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีอาการจากความเครียดที่
ใกล้เคียงกัน ปฏิกิริยาทั้งทางร่างกายและจิตใจต่างๆที่ตอบสนองออกมาให้ได้ทราบถึงความกดดันที่
ซ่อนอยู่ภายในจิตใจที่ไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ จึงปรับปรุงผลงานให้สอดคล้องไปตามสภาวะทาง
อารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ และยังอาศัยกระบวนการ รูปแบบ 
และเทคนิควิธีการทางทัศนศิลป์ที่จัดเป็นสาระส าคัญในการสื่อสารกับผู้ชมงาน 
 
ระยะที่ 1  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
                ผลงานในระยะนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างบรรยากาศของผลงานและรูปแบบสัญลักษณ์ที่
เลือกน ามาใช้น าเสนอให้สอดคล้องกับแนวความคิด โดยเลือกพ้ืนที่คือห้องนอน เตียงนอน มุมหนึ่งของ
พ้ืนที่ที่เป็นส่วนตัวและหมอนวัตถุใช้นอนพักผ่อนเป็นประจ า ในรายละเอียดของหมอนได้มีร่องรอยที่
เกิดจากปฏิกิริยาทางร่ายกายตอบสนองต่อความเครียด ด้วยอาการนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อสมองได้รับการ
พักผ่อนอย่างเต็มที่ หรือ ได้ผ่อนคลายจากความกดดัน ข้าพเจ้าจึงเลือกหมอนเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุด เพราะเป็นวัตถุท่ีบอบบาง อ่อนนุ่ม ที่คล้ายกับความรู้สึกของคนที่บอบบางอ่อนไหวได้ง่าย
และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการพักผ่อนสมองและจิตใจ โดยในการควบคุมเทคนิคยังไม่
สอดคล้องกับบริบทของแนวความคิดที่ต้องการจะแสดงออก ท าให้เห็นถึงความไม่เข้าใจและขาด
ทักษะความช านาญและควบคุมเทคนิคจึงท าให้ผลงานขาดบรรยากาศที่ควรจะมีความเบาบางของ
ผลงานในระยะนี้ 
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ภาพที่ 23 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ชื่อผลงาน “Stranger emotion No.1” 
 

 
 

ภาพที่ 24 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 1 ชื่อผลงาน “Stranger emotion No.2” 
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ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
                 ผลงานในระยะที่ 2 ข้าพเจ้ายังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างบรรยากาศของผลงานให้
สอดคล้องกับแนวความคิดมากขึ้น โดยเปลี่ยนการจัดวางองค์ประกอบของภาพตั้งแต่การท าภาพร่าง 
ถ่ายภาพโดยใช้หลักตามองค์ประกอบศิลป์และตัดต่อด้วยโปรแกรม เพ่ือให้ภาพดูนิ่งสงบมากขึ้น มีการ
จัดแสงให้นุ่มนวลเพ่ือให้ได้บรรยากาศและพ้ืนที่ให้เกิดความสัมพันธ์กับวัตถุ เพ่ือให้วัตถุยังคงแสดง
ความหมายออกมาได้และใส่รายละเอียดของเส้นด้ายบนหมอนให้อ่อนนุ่มไม่ดูยัดเยียดหรืออึดอัดมาก
เกินไป จากปัญหาทางเทคนิคในระยะแรกที่ท าให้ภาพที่พิมพ์ออกมาดูแข็งไม่นุ่มนวล จึงได้ทดลองท า
เทคนิคภาพพิมพ์ดิจิตอลผสมผสานกับการท าเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม เพ่ือให้ได้บรรยากาศที่
ต้องการในผลงาน จะเห็นได้ว่าผลงานในระยะนี้ได้มีการพัฒนาการจากการเรียนรู้ถึงวิธีการทดลองท า
เทคนิคใหม่ๆให้เกิดสุนทรียภาพในงานที่มากยิ่งขึ้น ทว่าในการทดลองนี้ยังพบปัญหาทางด้านการ
แสดงออกของผลงาน โดยยังขาดบรรยากาศที่จะต้องดูไม่สมจริงจนมากเกินไป และยังขาดการให้ 
ความส าคัญกับรายละเอียดของผลงานในบางส่วน เนื่องด้วยเป็นเทคนิคผสมจึงควบคุมรายละเอียด
ไม่ได้  
 

 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชื่อผลงาน “Obsessive-Compulsive” 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2  ชื่อผลงาน “Wondering” 
 

 
 
ภาพที่ 27 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที่ 2 ชื่อผลงาน “Strain” 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น-ปลาย ปีการศึกษา 2562  
                ผลงานในชุดศิลปนิพนธ์นี้ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางเทคนิคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย
กลับมาใช้เพียงเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม เพ่ือให้ภาพดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น และไม่ดูเหมือน
ภาพถ่ายมากจนเกินไป เปลี่ยนองค์ประกอบภาพให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้น เปลี่ย นวัตถุที่มี
รายละเอียดของร่องรอยการกระท าที่สอดคล้องกับแนวความคิด ด้วยความผิดพลาดของวิธีการทาง
เทคนิคภาพพิมพ์ในผลงานในระยะที่ 1 และ 2 จึงได้น ามาปรับแก้ไขตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนแม่พิมพ์ 
แยกสี แยกน้ าหนักเพ่ิมและใส่ใจในรายละเอียดการเขียนแม่พิมพ์มากขึ้น ผสมสีที่ใช้ในการพิมพ์ให้มี
ความอ่อนและใกล้เคียงกันมากที่สุด ใช้กระบวนการภาพพิมพ์ตะแกรงไหมให้ก่อเกิดเป็นค่าน้ าหนักที่
ละเอียด เพ่ือให้เมื่อพิมพ์ผลงานออกมาแต่ละค่าน้ าหนักจะไม่โดดเด่นต่างกันมากเกินไปจนท าให้ผล
งานออกมาดูไม่นุ่มนวล ในส่วนของแนวความคิดและรูปแบบผลงานได้มุ่งเน้นไปที่รายละเอียดของ
เนื้อหาที่แสดงออกผ่านวัตถุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสร้างพ้ืนที่บรรยากาศของห้องนอนส่วนตัว รอยผ้าบนเตียง
นอน รอยยับบนผ้า รอยยับบนหมอน เส้นด้ายที่ตกลงบนพื้นผ้า รอยขาดปรุเล็กน้อยบนหมอน และใส่
รายละเอียดอ่ืนๆเพ่ิมขึ้นเพ่ือบ่งบอกถึงสภาวะที่เกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นๆให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการจะ
สื่อสาร เป็นผลส าเร็จของการสร้างสรรค์ที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
ภาพที่ 28  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  
                 ชื่อผลงาน Confused 
                 ขนาด 80x 55 cm 
                 เทคนิค Silkscreen 
                 ปีที่สร้าง 2562 
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ภาพที่ 29  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  
                 ชื่อผลงาน Monsoon 
                 ขนาด 80x 55 cm 
                 เทคนิค Silkscreen 
                 ปีที่สร้าง 2562 

 

  
ภาพที่ 30  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์   
                 ชื่อผลงาน W H A T 
                 ขนาด 80.5 x 55 cm 
                 เทคนิค Silkscreen 
                 ปีที่สร้าง 2562 
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ภาพที่ 31  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  
                 ชื่อผลงาน sleep not sleep no.1 
                 ขนาด 80.5 x 55.6 cm 
                 เทคนิค Silkscreen 
                 ปีที่สร้าง 2562 

 

 
ภาพที่ 32  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  
                ชื่อผลงาน sleep not sleep no.2 
                ขนาด 80.5 x 55.6 cm 
                เทคนิค Silkscreen 
                ปีที่สร้าง 2562 
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ภาพที่ 33  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  
                ชื่อผลงาน  Pass away 
                ขนาด 85 x 60.5 cm 
                เทคนิค Silkscreen 
                ปีที่สร้าง 2562 

 
ภาพที่ 34  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  
                ชื่อผลงาน Overanxious 
                ขนาด  85 x 65.5 cm 
                เทคนิค Silkscreen 
                ปีที่สร้าง 2563 
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ภาพที่ 35  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  
                ชื่อผลงาน Obsessive Symptoms 
                ขนาด 85.5 x 60.5 cm 
                เทคนิค Silkscreen  
                ปีที่สร้าง 2563 

  
ภาพที่ 36  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์   
                ชื่อผลงาน หมอน พื้นที่ อารมณ์ 
                ขนาด  85.5 x 65.5 cm 
                เทคนิค  Silkscreen 
                ปีที่สร้าง 2563 
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ภาพที่ 37  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์   
                ชื่อผลงาน  Limitless 
                ขนาด  85.5 x 60 cm 
                เทคนิค  Silkscreen 
                ปีที่สร้าง 2563 
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บทที่ 5 
  

สรุป  
  
                สภาวะทางความเครียดนั้นเกิดข้ึนได้จากสภาพแวดล้อมรอบตัวและอาจจะเกิดขึ้นได้โดย 
ไม่รู้ตัวเอง แต่การได้รู้และค้นพบเจอในสิ่งที่ตนเองรู้สึกและประสบพบเจออยู่ เพ่ือที่จะรับมือจัดการ 
กับสภาวะความรู้สึกของตนเองได้เป็นสิ่งที่ส าคัญ ข้าพเจ้าหวังว่าศิลปนิพนธ์ชุด “หมอน พ้ืนที่ทาง 
อารมณ”์ (Pillow Emotional area) จะสร้างความตระหนักได้ว่า เรื่องสภาวะความเครียดไม่ใช่เรื่อง 
ไกลตัว แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน และควรท าความเข้าใจกับบุคคลเหล่าที่เพียง แค่ต้องการพ้ืนที่
ปลอดภัยจากความเครียดเท่านั้น  
                การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อเรื่อง “หมอน พ้ืนที่ทางอารมณ์” (Pillow  
Emotional area) ได้แรงบันดาลใจมาจากความกดดันจากสภาวะทางสังคม ทั้งปฏิสัมพันธ์ของผู้คน 
ข่าวสารบ้านเมือง การท างาน การเรียน  และอ่ืนๆที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความเครียดขึ้นมา โดย 
เหตุการณ์เหล่านี้สามารถกระทบจิตใจจนเกิดเป็นสภาวะทางอารมณ์ได้ อาการหรือปฏิกิริยาของโรคที่
ตอบสนองต่อภาวะกดดันนั้นมักจะเป็นสภาวะที่จิตใต้ส านึก ถูกแสดงออกมาโดยสัญชาตญาณเหนือ 
การควบคุมนึกคิดพฤติกรรมของผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวและวิธีหาทางออกเพ่ือผ่อนคลายจากการเกิด
ภาวะนั้น ให้รู้สึกมีคุณค่าและสบายใจเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยส าหรับตนเอง มักจะเกิดขึ้นโดยจิตไม่
รับรู้หรือไม่รู้สึกตัว เป็นพฤติกรรม เกิดขึ้นเมื่อก าลังท ากิจกรรมที่เพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มในภาวะที่จิต
ล่องลอยที่เมื่อกระท าขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้นๆแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายจากความวิตกกังวลต่างๆที่
เกิดขึ้น มีการเลือกใช้พ้ืนที่และวัตถุที่มีร่องรอยของปฏิกิริยาทางร่างกายมาเป็นสัญลักษณ์ในงานเพ่ือ
สื่อความหมายในตัวผลงาน 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์    
 ชื่อผลงาน            ขนาด              เทคนิค    
“Confused”        80x 55 เซนติเมตร  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
“Monsoon”              80x 55 เซนติเมตร   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
“What”         80.5 x 55 เซนติเมตร                ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
“Sleep not sleep no.1”           80.5 x 55.6 เซนติเมตร   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
“Sleep not sleep no.2”   80.5 x 55.6 เซนติเมตร   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม            
“Pass away”          85 x 60.5 เซนติเมตร               ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
“Overanxious”          85 x 65.5 เซนติเมตร               ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
“Obsessive Symptoms”  85.5 x 60.5 เซนติเมตร              ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 
“หมอน พ้ืนที่ อารมณ์”        85.5 x 65.5  เซนติเมตร   ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
“Limitless”          85.5 x 60 เซนติเมตร       ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 




