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 There’s a time to meet and a time to leave” leaving affects one’s feeling but what it 
leaves behind is only memories to remind us to think about them. It is to pull back again that 
feeling. The feeling is changing from figures to abstract. It changes from what one can feel to 
one’s imagination from memories in order to make it valuable and meaningful. And this thought 
makes one sees and realizes to someone sharing experience and relationship. This builds up a 
strong relationship and love that one could think of at the present moment, so one should live to 
make the most benefit of life and make it more meaningful. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

เม่ือเราลองต้ังขามถามสมมุติข้ึนมาวา หากมนุษยไรซ้ึงความทรงจํา มนุษยไรการสูญเสีย 
มนุษยไรซ่ึงความรูสึก พวกเราเองยังคงเรียกวามนุษยไดหรือไม เพราะทุกส่ิงเหลานี้คือองคประกอบ
หลอมรวมความเปนมนุษย มีสายใย มีความรักและความผูกพันรวมกัน กอเกิดเปนอารมณ มี
ความรูสึก ท่ีไมมีวันหยุด พรอมพัฒนาตอไปไมมีท่ีส้ินสุด ส่ิงเหลานี้คือสายธารหลอเล้ียงความเปน
มนุษยของเรา เราเลยจําเปนตองดูแลและใสใจตอบุคคลอันเปนท่ีรักและมีคุณคา ตราบท่ีเรายังมี
โอกาสใหดีท่ีสุด  
 
ความเปนมาและความสําคญัของการสรางสรรค 

เม่ือมีตัวตน ก็ยอมมีจิตใจ ส่ิงท่ีกระทบจิตใจจะกลายเปนความทรงจํา ความทรงจําซ่ึง
เปนส่ิงท่ีฝงแนนอยูในทุกช้ินสวนของความคิดของมนุษยเรา ความทรงจํานั้นเปนท้ังเร่ืองดี และเร่ือง
ราย มีท้ังความสมหวังผิดหวัง ผสมผสานความสุขและความทุกขไวดวยกัน ในความทรงจําทุกขสุข
นี้ มันชัดเจนเม่ือเกิดผลกระทบทางจิตใจ ท้ังดานดีและดานไมดี ในสวนตัวของขาพเจาเองนั้นได
เกิดผลกระทบทางจิตใจเม่ือเกิดการสูญเสียลาจากบุคลอันเปนท่ีรักไป มันทําใหขาพเจาไดยอนกลับ
ไปคิดถึงความทรงจําในดานดีและไมดีท่ีผานมา ทําใหเกิดความคิดถึง อยากยอนวันเวลากลับไป
วันท่ีมีชีวิตรวมกัน แตความเปนจริงไมสามารถทําได ส่ิงท่ีหลงเหลือและเปนตัวแทนของของคน
เหลานั้นคือความทรงจํา ความทรงจํานั้นเองคือตัวแปรสําคัญของความรูสึกในอนาคตขางหนา เรา
ทุกคนมีความทรงจํากับส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต บางส่ิงก็เปนความทรงจําท่ีดี บางส่ิงก็เปนความ
ทรงจําท่ีฝงใจกับเหตุรายท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ความทรงจําเหลานี่ถูกเก็บไวในสวนท่ีเปนความทรงจําใน
สมอง เม่ือมีส่ิงใดเขามาสัมผัสเราในขณะหนึ่ง ซ้ึงสัมพันธใกลเคียงกับเหตุการณในอดีต เหตุการณ
แหงความทรงจําเหลานั้นก็จะปรากฏออกมาในความรูสึกของเรา ขาพเจาไดเขาใจถึงผลกระทบ 
และความสําคัญของความทรงจําท่ีคอยย้ําเตือนตัวขาพเจา ทําใหขาพเจาไดเกิดประสบการณเพื่อ
นําไปแกไขปรับปรุงกับบุคคลอันเปนท่ีรักท่ียังมีชีวิตอยู เพื่อจะทําใหเกิดความทรงจําดีๆและสะสม
ความทรงจําท่ีดีนั้นไว ในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ขาพเจาไดนําประสบการณตรงท่ีไดสูญเสียบุคคล
อันเปนท่ีรัก ไดนําความรูสึกเหลานั้น ท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับตนเองมาแกไข เพ่ือเปนบทเรียนท่ี
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จะกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง เม่ือบุคคลท่ีจากไปนั้นไดสรางบทเรียนใหเราไดเห็นวาบุคคลท่ียังมีชีวิตอยู
มีความหมายและความสําคัญกับเราเพียงใด 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการสรางสรรค 

สัจธรรมท่ีวา “เม่ือมีพบก็ยอมมีจากเปนธรรมดา” การจากลายอมทําใหเกิดผลกระทบใน
ความรูสึกภายในจิตใจของเราเอง เหล่ือเพียงไวแคความทรงจํา ใหยอนกลับไปนึกคิด เพื่อดึง
ชวงเวลาความรูสึกนั้นกลับมาอีกคร้ัง สภาวะความรูสึกนั้นจําตองเปล่ียนจากรูปกลายเปนนาม จาก
ส่ิงท่ีเคยเห็นเคยสัมผัส กลายเปนมายาท่ีปรุงแตงข้ึนมาจากความทรงจํา เพื่อทําใหเกิดคุณคาและ
ความหมายอีกคร้ัง จากความคิดนี้เลยทําใหเห็นและตระหนกัถึงคุณคาตอบุคลท่ียังมีชีวิตอยู ซ้ึงเปน
บุคคลที่มีประสบการณรวมกันมา กลายเปนความผูกพันธุ ความรัก ใหเราไดกลับมาคิดถึงชวงเวลา 
ท่ีดํารงอยูในปจจุบันทําใหมีคุณคาและความหมายมากท่ีสุด ผลงานจิตกรรมของขาพเจาในชุดนี้ 
ขาพเจาเพียงมุงหวังท่ีจะถายทอดอารมณความรูสึกตางๆท่ีมีตอบุคคลอันเปนท่ีรักของขาพเจา 

 
ขอบเขตการศึกษา 

เพื่อใหการสรางสรรคบรรลุตามจุดมุงหมายจึงไดกําหนดขอบเขตเน้ือหา เร่ืองราวดังนี ้
1. ขอบเขตทางดานเนื้อหา: แสดงสัจธรรมในการดํารงชีวิตกับบุคลรอบขางท่ีมี

ความสําคัญหรือไมสําคัญท่ีตางแวะเวียนมาในชีวิต เพื่อจะไดตระหนักถึงเหตุผลและสาระในตัว
บุคคลนั้นๆวาทุกๆนาทีท่ีไดรวมอยูดวยกันนั้น มันมีคุณคาและความหมายมากเพียงใด 

2. ขอบเขตทางดานรูปแบบ: นําเสนอผานงานจิตรกรรมที่มีรูปแบบ เหมือนจริงผสมผสาน
เทคนิคสวนตัวเพื่อตอบสนองความคิดและอารมณ  

3. ขอบเขตทางดานเทคนิค: นําเสนอผานเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 
 
วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาจากส่ิงท่ีเกิดในความรูสึกนํามาเปนแนวความคิดเพื่อต้ังกรอบที่จะนําเสนอ
ผลงานใหถูกตอง 

2. พิจารณามุมมองและศึกษาจากบุคคลรอบตัว รวมถึงทางสังคมวามีมุมมองและความคิด
ท่ีแตกตางกันนํามา เปรียบเทียบเพื่อเปนขอมูล 

3. ทําขอมูลภาพถายบุคคล ตางๆท่ีตองการมาใช 
4. รางสเกตชงานจัดวางองคประกอบ วางโทนสีใหเสร็จ เพื่อจะนํามาขยายข้ึนงานจริง 
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5. นําเสนอผลงานเขาปรึกษาอาจารยผูสอนเพื่อวิเคราะหวิจารณ แลวจึงนําขอมูลท่ีไดมา
พัฒนาผลงาน ท้ังในดานเนื้อหาและเทคนิควิธีการ 

 
แหลงขอมูล  

1. ศึกษาจากเร่ืองราวและประสบการณสวนตัวท่ีผานเขามา 
2. ศึกษาจากบุคคลรอบขางและคนในครอบครัว 
3. ศึกษาจากเอกสารขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของกะเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ 
4. หอศิลป หนังสือปรัชญาตางๆ หองสมุด 
5. ศึกษาจากอินเตอรเน็ต 
 

อุปกรณท่ีใชในการณสรางสรรค  
1. อุปกรณท่ีใชรวบรวมขอมูลเชน คอมพิวเตอร กลองถายรูป สมุดบันทึก 
2. อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคเชน ดินสอ ไมบรรทัด พูกนั สีอะครีลิค โครงเฟรม

ผาใบ สีรองพื้น 
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บทท่ี 2 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 
 

ในการคนควาหาขอมูลเพื่อจะนํามาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในหัวขอ “คูณคาของ
ความทรงจําความรักและความผูกพัน” ชุดนี้ขาพเจาไดแรงบันดาลใจจากเหตุการณ ท่ีขาพเจาได
สูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรักและนับถือซ่ึงมันทําใหเกิดผลกระทบทางดานความรูสึกภายในจิตใจ
โดยตรง จึงทําใหขาพเจาไดมองเห็นแงมุมบางอยางกับเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในคร้ังนี้ เลยหยิบยกมูลเหตุ
เหลานี้มาเปนท่ีตั้งของสมมุติฐาน เพื่อคนควาหาขอมูลอางอิง เปนแนวทางในการสรางสรรคผลงาน
วิทยานิพนธชุดนี้ ในการคนควาหาขอมูล นั้นขาพเจาแบงออกเปนหัวขอหลักดังนี้ 
 
ขอมูลทางทัศนคติสวนตัว 

ในการสูญเสียนั้นยอมมีผลกระทบตอบุคคลรอบขาง ไมวาทางตรงหรือทางออม ไมมาก
ก็นอย ข้ึนอยูกับความสัมพันธ และและประสบการณในการดํารงอยูของกันและกัน ส่ิงเหลานี่ถูก
ผสมผสานดวยระยะเวลา จนกลายมาเปนความผูกพัน กอใหเกิดสายใยแนบแนน ฝงอยูในจิตสํานึก
ของแตละคน ระยะเวลาท่ีวานั้น คือ เวลาของการบมเพราะเล้ียงดู จากบุคคลท่ีเปนตนแบบ ถายทอด
ประสบการณและจินตนาการณแฝงความคาดหวังในตัวเรา ในกระบวนการที่บมเพราะเล้ียงดูนั้น 
กระบวนการเหลานี้ เปนวิถีของการกระทําซํ้าๆ เพ่ือใหเกิดการจดจําและทําตาม ในขบวนการของ
การจดจําและทําตามนั้นตอง มองลงไปถึงลายละเอียดของความทรงจําของมนุษยทีมีกระบวนการ
เปนไปตามระบบทางกายภาพ ท่ีมี ระบบ อยู 3 ระบบ ซ่ึงเช่ือมโยงและเสริมซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 

1. ความทรงจําท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรับสัมผัส (มองเห็นภาพ ไดยินเสียง ไดกล่ิน ล้ิมรส 
การสัมผัสทางผิวหนัง และความรูสึกภายใน) เปนสวนสําคัญอยางยิ่งของพัฒนาการในชวงเด็กเล็ก 
เด็กเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัวผานประสาทสัมผัส และจะนําไปเก็บไวเปนขอมูลเพื่อทําความรูจัก และ
เขาใจส่ิงตางๆ แตเม่ือโตเปนผูใหญจะลดความสําคัญลง 

2. ความทรงจําระยะส้ันเปนระบบท่ีเราใชในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด ในหวงเวลาหน่ึงๆ 
คนเราจะใชขอมูลหรือดึงขอมูลจากความทรงจําไดจํากัด เกิดข้ึนท้ังในเด็กและผูใหญ พอแมควรใส
ใจเร่ืองนี้ ท่ีจะคอยๆ ฝกสอนใหความทรงจํากับเด็กทีละนอย ไมตองเรงรัด เด็กตองการเวลาสะสม
และใชประโยชนจากส่ิงท่ีเรียนรูทีละเร่ือง ทีละนอย 
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3. ความทรงจําระยะยาว เกี่ยวเนื่องกับส่ิงท่ีเราเรียนรูเกี่ยวกับโลกท่ีเราอาศัยอยู เร่ิมต้ังแต
การเรียนรูภาษา เพื่อส่ือสาร ทําความเขาใจคนรอบขาง รูจักส่ิงตางๆ และคอยๆ มากข้ึนไปถึงการเขา
ใจความซับซอนของกฎธรรมชาติ วิทยาศาสตร อันเปนรากฐานสําคัญในการดํารงชีวิตเม่ือกาวสูการ
เปนผูใหญ เปนสวนสําคัญท่ีเราใชในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินชีวิต วิธีท่ีเราตอบสนองตอโลก
ข้ึนกับขอมูลท่ีเราเก็บไวในความทรงจําระยะยาว1 

ในระบบโครงสรางความจํารูปแบบน้ีตอบสนอง ใชเพียงแคการรับรูยังฝงแนนไปยัง
จิตสํานึกของตัวบุคคลนั้นๆ อีก จิตสํานึกคืออะไร มีหนาท่ีอะไร แลวทําไมถึงมีความสําคัญในการ
หาขอมูล  

จิตสํานึก คืออะไร?? มีหลายกลุมหลายนักคิดใหคํานิยามหลายอยาง ในท่ีนี้ขอใชการ
ใครครวญถึงความหมายน้ีวานาจะหมายถึงอะไร จิตสํานึกคือ การระลึกรูไดเกี่ยวกับตําแหนง
แหงท่ีของตัวเองในโครงสรางสังคมดังท่ีเราจะไดยินบอยๆ วา จิตสํานึกแหงความเปน
ครู จิตสํานึกของพลเมือง จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกของการเปนคนดี จิตสํานึกรัก
สิ่งแวดลอม 

จิตสํานึกเกิดจากอะไร ?? จิตสํานึกเกิดจากระบบสังคมนั่นเอง สังคมเปนอยางไร 
จิตสํานึกก็เปนเชนนั้น ระบบสังคมกอใหเกิดโครงสรางตําแหนงทางสังคมท่ีซอนทับกันอยู
เมื่อเรายังเด็ก เราก็ไดเรียนรูจิตสํานึกของความเปนลูก จิตสํานึกของความเปนนักเรียน พอโต
ข้ึนมีโครงสรางและตําแหนงท่ีเลื่อนไหลไปมาเราก็กลายเปนจิตสํานึกตามตําแหนงหนาท่ี ซึ่ง
โครงสรางเราอาจมีอยูหลายหนาท่ี เชนเปนพอแม เปนลูก มีตําแหนงงานราชการ เอกชน สิ่ง
ท่ีบุคคลไดเรียนรูจากสังคมท่ีสําคัญท่ีสุดคือ อํานาจ พอเราเปนเด็กเราไดเรียนรูวา ผูใหญนั้น
มีอํานาจมากกวาเด็ก ครูมีอํานาจมากกวาเด็ก ไมวาเราจะอยูในโครงสรางไหนก็ตาม สังคมจะ
มีการสรางความรูสึกยินยอมตออํานาจ หรือมีจิตสํานึกตามโครงสราง 

กลไกของการเกิดจิตสํานึก โครงสรางสังคมหรือสถาบันทางสังคมท่ีมีอํานาจและ
ศักยภาพเปนผูกอรูปการจิตสํานึก ครอบครัวอยูใกลชิดบุคคลมีสวนกําหนดจิตสํานึก 
โรงเรียนมีสวนกําหนดจิตสํานึก  กลุม เ พ่ือนมีสวนกําหนดจิตสํานึก  และสถาบัน
สื่อสารมวลชนเปนผูกําหนดจิตสํานึก ดังน้ันเมื่อเราอยูในโครงสรางสวนใด ก็จะไดเรียนรู
จิตสํานึกนั้นเปนชุดของจิตสํานึก กลายเปนระบบความคิดความเช่ือผสมผสานกันไป 

                                                            
1จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ, ความจํา (Memory), เขาถึงเม่ือ 30 เมษายน 2559, เขาถึงได

จาก http://taamkru.com/th/  
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จิตสํานึกกอใหเกิดการรวมหมู เชน คนท่ีมีความคิดความเช่ือคลายๆ กันก็จะมีจิตสํานึกท่ี
ใกลเคียงกัน จิตสํานึกจะบอกวาเราเปนใคร? มีตําแหนงแหงท่ีอยูท่ีไหน? มีเปาหมายอยางไร? 
ไปทางไหน? เนื่องจากจิตสํานึกเปนสิ่งท่ีถูกผลิตสราง มีความเปลี่ยนแปลงและผสมผสาน 
และกระจายรูปแบบไปอยางซับซอน จิตสํานึกนั้นจะใหคุณคากับอะไร มากวาอะไร ก็จะมี
คําตอบอยูในชุดของความคิดความเช่ือในจิตสํานึกนั้น 

จิตสํานึก สรางและสืบทอดไดไหม ?? จิตสํานึกเปนผลผลิตท่ีสรางข้ึนมาและผลิตซํ้า
สืบทอดกันไดโดยมีกิจกรรม ท่ีตอกย้ําซํ้าเตือนกันบอยๆ กิจกรรมในพิธีกรรมถาจะตามหา
จิตสํานึกท่ีเปนโครงสรางสวนบน ก็ตองมองหากิจกรรมท่ีทําซํ้าๆ กัน กิจกรรมในพิธีกรรม 
จะเห็นมิติทางดานอารมณซึ่งสมองจะสามารถรับรูไดดีกวา ในพิธีกรรมจะเห็นไดชัดวา ให
คุณคากับอะไรสรางและสืบทอดกัน  เปนการศึกษาตามอัธยาศัย ทีทรงประสิทธิภาพ2 

ทุกส่ิงท่ีไดกลาวและท่ีหยิบยกตัวอยางมานําเสนอน้ัน เปนส่ิงท่ีสอดคลองในตัวของมัน
เอง ถาเรามีความทรงจํา ท่ีฝงอยูใตจิตสํานึกเรานั้น ไมวาจะดีจะรายเพียงใดมันก็คือประสบการณท่ี
กาวผาน บันทึกเก็บเปนเร่ืองราวเพื่อนึกยอนดูอดีต เพื่อเปรียบกับปจจุบัน แลวนําส่ิงเหลานั้นมาเปน
บทเรียนแกไข นอมระลึกถึงส่ิงท่ีมีอยูใหมีคุณคาท่ีสุด 
 
ขอมูลทางศาสนา 

ในทางศาสนานั้นเนื่องดวยขาพเจานั้นนับถือศาสนาพุทธ เปนหลักในการใชชีวิต 
ขาพเจาเช่ือเร่ืองของบาปบุญคุณโทษ กรรมดีกรรมช่ัว ในศาสนานั้นลวนสอนใหเราเปนคนดี มี
เมตตากรุณา มีความกตัญูกตเวที ตอผูมีพระคุณและผูใหกําเนิด และพรอมท่ีจะตอบแทนบุญคุณ 
ตอผูท่ีเคยเมตตากรุณา ขาพเจาขอยกตัวอยางหลักคําสอนของ หลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน สิงหบุรี 

1. จงสรางความดีใหกับตัวเอง และน่ีก็เปนการใชหนี้ตัวเอง ตัวเราพอใหหัวใจ แมใหน้ํา
เลือดน้ําเหลืองอยูในตัวแลว จะไปแสวงหาพอท่ีไหน จะไปแสวงหาแมท่ีไหน บางคนรังเกียจแม วา
แกเฒาไมสวยไมงาม พอตัวเองแกก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ จึงเปนกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันตอไป
อีก 

 

                                                            
2 วัฒนา  คุณประดิษฐ, จิตสํานึกคืออะไร, เขาถึงเม่ือ 2 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก 

https://www.gotoknow.org/posts/ 
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2. ใครท่ีคุณแมลวงลับไปแลว ก็ใหหม่ันทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหทาน และถาจะทําบุญ
ดวยการเจริญกรรมฐาน แลวอุทิศสวนกุศลไป การทําเชนนี้ถือวาไดบุญมากท่ีสุด ท้ังฝายผูใหและ
ผูรับ 

3. ผูใดก็ตาม ท่ีคุณแมยังมีชีวิตอยู ก็ใหกลับไปหาแม ไปกราบเทาขอพรจากทาน จะไดม่ัง
มีศรีสุข สวนคนท่ีเคยทําไมดีไวกับทาน ก็นําเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรม ลางเทาใหทานดวย 
เปนการขอขมาลาโทษฯ 

4. ขอฝากทานไวไปสอนลูกหลาน อยาคิดไมดีกับพอแมเลย ไมตองถึงกับฆาหรอก แค
คิดวาพอแมเราไมดี จะทํามาหากินไมข้ึน เจง ทานตองแกปญหากอนคือ ถอนคําพูด ไปขอสมาลา
โทษเสีย แลวมาเจริญกรรมฐาน รับรองสําเร็จแน มรรคผลเกิดแน ฯ 

5. บางคนลืมพอลืมแม อยาลืมนะการเถียงพอเถียงแมไมดี ขอบิณฑบาต สอนลูกหลาน
อยาเถียงพอเถียงแม อยาคิดไมดีกับพอกับแม ไมอยางนั้นจะกาวหนาไดอยางไร กาวถอยหลังดําน้ํา
ไมโผล ฯ3 

 ส่ิงเหลานี้ท่ีขาพเจาหยิบยกมาจากหลักธรรมคําสอนของหลวงพอจรัญ มักเปนส่ิงท่ี
คนเรามักจะละเลยไมสนใจ คิดวาในส่ิงท่ีตนทํานั้นดีอยูแลว เลยเปนการกระทําท่ีชินชา กลับ
กลายเปนการทําบาปโดยไมรูตัว 
 
ขอมูลทางสังคม 

สภาวะสังคมท่ีเรงรีบและแยงกันขวนขวายท่ีจะไดมาเพ่ือความอยูรอดในการใชชีวิต ตอ
ในสังคม เรายอมทําทุกอยางท่ีจะไดมา ไมเร่ืองความอยูรอดหรือเร่ืองหนาตา มายาท่ีเราปลูกฝงกัน
มา ตามส่ือๆตางท่ีพบเจอ ปลูกฝงใหเราไดเรียนรู ท่ีจะเขาใจ หรือจะหลงไปตามส่ิงท่ีสังคมขีดไว  
เราเองก็ไมอาจท่ีจะปฏิเสธ ส่ิงท่ีสังคมพัฒนาตองเรียนรูและปรับปรุงตัวไปกะมัน เปรียบดังเชนวิ
วัตถุนาการกาวไกล สามารถทําใหทุกส่ิงงายข้ึน การติดตอส่ือสารกันเปนเร่ืองช่ัวพริบตา การส่ือสาร
หาความรูเปนเร่ืองแคปลายนิ้วแตะ การหลงระเริงช่ัววูบ ถูกดึงดูด ดวยมนเสนหของเทคโนโลยีทํา
ใหเราเกิดกรเหินหางในการใชชีวิตจริง ท่ีเราสามารถสัมผัสมันได กลับกลายไป อยูในชีวิตจริงของ 
                                                            

3ไทยรัฐพมพ, กตัญู-ยิ่งใหยิ่งได คําสอนหลวงพอจรัญ, เขาถึงเม่ือ 30 เมษายน 2559, 
เขาถึงไดจาก www.thairath/content/569881 
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วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีเราเรียกวา (fast knowledge)4 ท่ีนําพาใหสังคมพัฒนากาวเร็วและ
เจริญเติบโตไปกะวัตถุท่ีดูฉาบฉวย สมารทโฟน คือตัวแปลสําคัญในการกาวกระโดดนี้ เรามุงเนน
และสนใจไปกับบทบาทใหมท่ีสามารถ ลดชองวาและตัดขบวนการในการส่ือสารและปฏิสัมพันธ 
ใหแคบลง เนื่องจากสมารทโฟน ไดดึงความสนใจจากส่ิงตางๆ รอบตัวไปจนหมด ทุกคนตางกม
หนากมตาเสียเวลาไปกับส่ิงนี้ จนทําใหขาดปฏิสัมพันธระหวางคนรอบขาง ไมมีใครสนใจใคร จน
กลายเปน “สังคมกมหนา” ท่ีเราไดยินกันจนคุนหูและเห็นภาพเหลานี้จนชินตา นอกจากนี้ยัง
กอใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพ ไมวาจะเปนทางดานรางกาย ไดแก การเกิดปญหานิ้วล็อค อาการ
ปวดหลังหรือตนคอ เนื่องจากการกมเปนเวลานาน ปญหาทางสายตาท่ีเกิดจากการเพงมองมาก
เกินไป หรือทางดานจิตใจ คือ กอใหเกิดความหมกมุนกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งมากเกินไป จนกอใหเกิด
ปญหาในการส่ือสาร เปนตน5 การที่เราหลงลืมตัวไปสิงสถิตอยูกับส่ิงพวกนี้ กลับกลายทําใหเราขาด
หายตอการปฏิสัมพันธ ท่ีดีกับบุคลรอบขาง ท่ีสรางมิติในการใชชีวิตจริงใหกับเราใหความอบอุนท่ี
สัมผัสได ใหความรักและเมตตา โดยปราศจากมลทินใดๆ ท้ังส้ิน 
 
ขอมูลทางดานศิลปะ 

คืออิทธิพลและศิลปนท่ีตัวขาพเจาช่ืนชอบเปนการสวนตัว ท่ีมีแนวทางดานรูปแบบและ
แนวความคิด ท่ีตัวขาพเจานํามาศึกษาหาขอมูลเพ่ือนํามาใชในผลงานวิทยานิพนธ ประกอบไปดวย
ศิลปนไทยและศิลปนตางชาติ ศิลปนไทยท่ีขาพเจาช่ืนชอบ ท่ีมีอิทธิพลในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 
                                                            

4 David Orr, Slow knowledge, เขาถึงเม่ือ 20 กุมภาพนัธ 2559, เขาถึงไดจาก 
http://www.midnightuniv.org/miduuu/newpade 15 .htm/ 

5 นางสาวสุภาภรณ สําเนยีร, สังคมกมหนา, เขาถึงเม่ือ 30 มกราคม 2559, เขาถึงไดจาก 
www.pr.chula.ac.th/index.php/15-article/ 
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อัฐพร นิมมาลัยแกว 

 

 ภาพท่ี 1 ชื่อผลงาน “รางกาย (แม) หมายเลข 3” 
เทคนิค  จิตกรรมผสม 
ขนาด 120 X 150 เซ็นติเมตร 

 

 

ภาพท่ี 2 ชื่อผลงาน “สาระแหงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต หมายเลข 1” 
เทคนิค  จิตกรรมผสม 
ขนาด 120 X 175 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 3 ชื่อผลงาน “สาระแหงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต หมายเลข 2” 
เทคนิค  จิตกรรมผสม 
ขนาด 175 X 150 เซนติเมตร 
 

 

 

ภาพท่ี 4 ชื่อผลงาน “สาระแหงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต หมายเลข 3” 
เทคนิค  จิตกรรมผสม 
ขนาด 120 X 175 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 5 ชื่อผลงาน “สาระแหงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต หมายเลข 4” 
เทคนิค  จิตกรรมผสม 
ขนาด 150 X 175 เซ็นติเมตร 

 
 

 

ภาพท่ี 6 ชื่อผลงาน “สาระแหงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต หมายเลข 5” 
เทคนิค  จิตกรรมผสม 
ขนาด 127 X 150 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 7 ชื่อผลงาน “สาระแหงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต หมายเลข 6” 
เทคนิค  จิตกรรมผสม 
ขนาด 120 X 160 เซนติเมตร 

 
 

 

ภาพท่ี 8 ชื่อผลงาน “สาระแหงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต หมายเลข 7” 
เทคนิค  จิตกรรมผสม 
ขนาด 175 X 150 เซนติเมตร 
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ขาพเจาไดมองเห็นผลงานของ อัฐพร นิมมาลัยแกว แลวน้ันทําใหขาพเจารูสึกถึง
อารมณความรูสึกของการสูญเสียและเสื่อมสลายไปตามอายุและสังขาร สะทอนใหเห็นถึง
สภาวะของตัวตน ทั้งกายและใจ ทําใหไดเพงพินิจพิจารณาสังขารที่ไมเที่ยงแท จนเขาใจวาความ
จริงไมมีอะไรที่จีรังแนนอน ดวยความที่ไมแนน้ัน บงบอกถึงสภาวะของการดํารงอยูของบุคคล
ในสังคมและบุคคลรอบกายเราน้ันวาวันใดวันหน่ึงไมเราก็เขาตองจากกันไป โดยที่ไมไดพบเจอ
กันจะจากเปนหรือจากตาย วันน้ันตองมาถึงทุกคนๆอยูดี เปนขอมูลทางทัศนคติที่เขาเจาเก็บ
นํามาวิเคราะหเพื่อจะนํามาพัฒนาในผลงานของตัวเอง 

ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 

 

 

ภาพท่ี 9 ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 1 
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ภาพท่ี 10 ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 2 

 

 

ภาพท่ี 11 ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 3 
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ภาพท่ี 12 ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 4 

 

 

ภาพท่ี 13 ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 5 
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ภาพท่ี 14 ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 6 

 

 

ภาพท่ี 15 ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 7 
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ภาพท่ี 16 ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 8 

 

 

ภาพท่ี 17 ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 9 
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ภาพท่ี 18 ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden 10 
 

ศิลปนชาวตางชาติ connieimboden เธอเปนศิลปนภาพถาย ภาพถายผลงานของเธอน้ัน 
แฝงและซอนเรนปริศนาบางอยางจนชวนสงสัยในเนื้อหาผลงานนั้น ผลงานของเธอทรงพลังและ
คุณคาตราตรึงดึงดูดคนดู ดวยเทคนิค และลูกเลนเฉพาะตัวในการนําเสนอผลงานของเธอ ทําใหผล
งานของเธอดูพิเศษและแตกตางจากคนอ่ืน เม่ือขาพเจาไดเห็นผลงานของเธอน้ันผลงานของเธอได
ถายทอดอารมณผานทางสายตาจนทําใหขาพเจาไดคิดและชวนหลงใหลในส่ิงท่ีเธออยากจะนาํเสนอ 
ในมุมมองสวนตัวของขาพเจาเม่ือไดสัมผัสแวบแรกมันทําใหขาพเจารูสึกถึง มิติท่ีซอนเสนผาน
สัญลักษณของการมีมิติเบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง ดุจดังโลกคูขนาดของคนเปนและคนตาย มีการ
เปรียบเทียบเชิงกายภาพของรูปแบบในตัวงานอันไหนจริงอันไหนเท็จ และยังผสมผสานสัญลักษณ
ทางกายไวในถาทางตาง ๆ ส่ิงเหลานี้ท่ีขาพเจาไดรับรูขาพเจาไดเก็บสะสม เพื่อนํามาพัฒนาใน
ผลงานวิทยานิพนธของตนเองตอไป 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนการสรางสรรค 
 

การกําหนดรูปแบบในการสรางสรรคและเทคนิคท่ีใชนาํเสนอ 
ในรูปแบบการสรางสรรคผลงานของขาพเจานั้น ขาพเจาไดเนนถึงการมุงหวังเร่ืองราว

ของความรูสึกสวนตนเพื่อแสดงออกมาใหผูคนไดรวมตระหนักถึงเร่ืองราวตางๆโดยมีเนื้อหาเปน
แกนนํา เพ่ือนํามาตีความเปนภาพในสมองแลวถายทอดลงบนผืนผาใบ ผานกระบวนการของความ
ถนัดเฉพาะตัว ทางดานสีน้ํามัน ท่ีตัวขาพเจาถนัดและสามารถควบคุมอารมณและความรูสึกลงไป
ในงานไดอยางดี ในกระบวนการของการสรางสรรคผลงานนั้นขาพเจาวางแผนในการทํางานตาม
หัวขอหลักดังนี่ 
 
กระบวนการหาขอมูล 

คือส่ิงท่ีเสริมเติมเต็มในการเปรียบเทียบเชิงวิชาการมาใชเปนขอมูลสรางสรรค ลดชอง
โหวของความรู เพ่ือนําไปเสริมเติมเต็มทางดานเนื้อหาใหสมบูรณมากข้ึนและชวยสงเสริม และต้ัง
ขอขัดแยงใน ในกระบวนการความคิดของตนเองเพื่อนําไปใชไปพัฒนาตอกับผลงานช้ินตอไปใน
วันขางหนา 
 
ขอมูลทางดานรูปภาพ 

ขอมูลทางดานรูปภาพเปนอีกสวนสําคัญในการที่จะพัฒนาและสรางสรรค เม่ือขาพเจา
ไดเนื้อหาและส่ิงท่ีจะอยากนําเสนอแลวนั้น ขาพเจาตองจัดเตรียมขอมูลรูปถาย เพราะเนื่องดวย
ผลงานของขาพเจานั้น เนนหลักถึงตัวบุคคล ท่ีใหความสําคัญ ส่ิงของหรือแมกระท้ังสัตวเล้ียง 
ขาพเจาจึงจําเปนตองเตรียมส่ิงเหลานี้ออกมาเปนรูปภาพ เพื่อจะไดนําไปขยายสวนตอ เพื่อใหเกิดผล
งานในการสรางสรรค   
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กระบวนการสรางภาพราง (sketch) 
ขบวนการน้ีคือหัวใจสําคัญในกอนท่ีจะผลิตผลงาน เม้ือเนื้อทางแนวคิดพรอมผานการ

ไตรตรองพัฒนาหักลางเนื้อหาจากหลักฐานขอมูล เหลือเพียงส่ิงท่ีอยากจะนําเสนอ ผนวกรวมกับ
ขอมูลทางภาพถาย นํามาจัดองคประกอบของภาพ เพื่อท่ีจะขยายเปนผลงานจริงตามท่ีเราต้ังใจ 

ในการวางองคประกอบนั้นมีความสําคัญเปนอยางมาก เพื่อจะใหเราไดพินิจ พิจารนาใน
ส่ิงท่ีเราจะนําเสนอใหมีความสัมพันธและสอดคลองไปกับจิตนาการณท่ีอยากจะนําเสนอถายทอด
เปนผลงานจิตรกรรม ในองคประกอบท่ีวานั้นขาพเจาใหความสําคัญแบงออกเปนเร่ืองของ 
 
รูปทรง (form) 

รูปทรงท่ีขาพเจามาใชคือรูปทรงของคน (Figure) สัตว ส่ิงของ ซ่ึงในแตละรูปทรงนั้นมี
ความหมายในเองอยูแลว เปนส่ิงท่ีแทนคาแทนความรู ความรูสึก รูปแบบของรูปทรงมีความ
แตกตางเรื่องทาทางไปไมเหมือนกันในแตละรูปทรงเพ่ือการนําเสนอ ในแตละทาทางของรูปทรง
นั้นแฝงไปดวยความใน เปนสัญลักษณในการส่ือความหมาย เพื่อเพิ่มความแยบยลในการส่ือสาร ไม
วาการ กอด จับ สัมผัสตางๆบงถึงอารมณ ความหวงหาอาทร ความหวงใยรักใคร ดั่งสายใยท่ีผูกพัน
เช่ือมตอกันมา 
 
น้ําหนักและบรรยากาศ (Value and atmosphere) 

ขาพเจาใชสีและคาน้ําหนักนุมนวลตอเนื่อง บางเบา ไมขัดแยงรุนแรงหรือเรงเราการ
รับรูของผูชม แตใชความคอยเปนคอยไป อันตอเนื่องเช่ืองชาและละเอียดออนดวยวิธีการละบายสี
แบบเรียบเนียน (Linear painting) 
 
พื้นผิว (Texture) 

การวางพื้นผิวเขาไปในองคประกอบนั้นเพื่อจะทําใหเราไดรับรูถึงอารมณท่ีอยากจะ
เสนอกอนผลงานจริงทดลองใหเห็นถึงความเหมาะสมในการที่จะนําเสนอ ในพ้ืนผิวท่ีนํามาใชนั้น 
ขาพเจาพยาม ทําใหพื้นผิวเรียบและเบาบางเพ่ือตอบสนองถึงอารมณและแนวคิดท่ี ทีเปราะบางของ
ความรูสึกท่ีมีตอบุคคลอันเปนท่ีรัก สะทอนใหเห็นถึงความนาถนุถนอมของคุณคาท่ีมีใหกัน การ
ระมัดระวัง ในความรูสึก ในความเบาบางนั้นมีความหมายและคุณคาในตัวมันเองเสมอ 
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สี (Colour) 
ในการวางสีนั้นขาพเจาพยามวางสีคุมโทนสีของภาพ ไมวาขาว-ดํา หรือสีตางๆขาพเจา

ใหดูเปนเมฆหมอกและเบาบางที่สุดดุจดังจะจางหายไป ไมยากท่ีจะสัมผัสมัน ในวรรณะของโทนสี
นั้นขาพเจาผสมผสานท้ังรอนและเย็นเขาไปใชในตัวงานอยูท่ี ผลงานชิ้นนั้นจะนําเสนอถึงอารมณ
แบบไหน เพ่ือเสนอและสอดคลองกับแนวความคิดใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
พื้นท่ีวาง (Space) 

พื้นท่ีวางในผลงานของขาพเจานั้น เปนเปนแบบระนาบแบน2มิติ มีสีท่ีบางเบา 
กลมกลืนกับตัวภาพ แตในความกลมกลืนนั้นพื้นท่ีวางยังเปนสวนชวยสงเสริมและผลักดันรูปทรง
ตางๆในตัวผลงานใหเดนชัด เกิดการผสมกลมกลืนท้ังรูปทรงและพ้ืนท่ีวาง ทําใหเกิดการมองที
สบายตา สอดคลองไปตามอารมณความรูสึกนั้น ๆ 
 
ขั้นตอนในการสรางสรรคผลงาน 

1. เตรียมขอมูลทางดานเนื้อหา เตรียมขอมูลรูปภาพ 
2. สรางภาพราง (Sketch) จัดวางองคประกอบ เพื่อดูปญหาและทิศทางในการทํางาน 
3. เตรียมสีท่ีจะตองใช ขาพเจาเลือกใชสีน้ํามันเปนตัวสรางสรรคผลงาน 

  และอุปกรณตางในการสราสรรคท่ีเกี่ยวของในกรสรางสรรค 
4. เตรียมเฟรมผาใบ เพื่อจะนําภาพไปขยายใหเรียบรอย  
5. ขยายผลงานท่ีสเกตซไวลงผาใบ  
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ภาพถายขั้นตอนการทํางาน 
 

 
 

ภาพท่ี 19 อุปกรณการสรางสรรค 
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ภาพท่ี 20 ภาพถายขอมูลเนื้อหา 
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ภาพท่ี 21 ภาพถายสเก็ตช 
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ภาพท่ี 22 วิธีการทําเฟรม 
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ภาพท่ี 23 วิธีการขึงผาใบ 

 

 

ภาพท่ี 24 วิธีการรางภาพ 
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ภาพท่ี 25 วิธีการเขียนภาพสีน้ํามันบนผาใบ 
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บทท่ี 4 

การสรางสรรคและการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ 
 

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธหัวขอ “คุณคาของความทรงจําความรักและความ
ผูกพัน” ตัวขาพเจาเองนั้นไดศึกษาเร่ืองราวและประสบการณตรงตางๆท่ีผานเขา นํามาใชเปนแนวเร่ือง
ท่ีจะส่ือสาร และมองหาส่ิงท่ีผิดพลาดเพื่อนํามาพิจารณาและแกไข เพื่อพัฒนาตนเองตอไป และเรียนรู
เพ่ิมเติม ตามเอกสารตางๆเพ่ือนํามาพัฒนาเนื้อหาของตนเพื่อเปนฐานความรู และนํามาใชส่ือสารโดย
ผานกระบวนการใชสีน้ํามันบนผาใบและไดพัฒนาตนเองโดยเอาเทคนิคบางอยางมาใชเพื่อตอบสนอง 
อารมณและความคิดท่ีแสดงออก โดยขาพเจาไดแบงลําดับการสรางสรรคผลงานไวดังนี้ 

1. ผลงานระยะแรก  
2. ผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ 
3. ผลงานวิทยานพินธ 

 
การสรางสรรคและการพัฒนาผลงานระยะแรก 

การสรางสรรคผลงานในชวงแรก ขาพเจาเพียงอยากนําเสนอถึงอารมณความนึกคิด ณ.
หวงเวลาหน่ึง ท่ีมีผลกระทบตอจิตใจของขาพเจา นําเสนอผานผลงานจิตกรรมไว 8 ช้ิน เปนผลงาน
ท่ีไดสรางสรรคและพัฒนามาอยางตอเนื่องทางดานเนื้อหา แนวความคิด เทคนิควิธีการ ขาพเจา
พยายามบงบอกถึงสถานะ และเหตุการณการสูญเสีย ท่ีเคยผานเขามาในตัวขาพเจา ผลงานชุดนี้ ใน
ตัวงานเองนั้น ขาพเจาไดหยิบบุคคลอันเปนท่ีสําคัญและมีความหมายตอขาพเจาเพื่อเปนตัวแทน
แสดงถึงความรักท่ีมีใหตอกัน เพื่อใหเกิดความงายในการส่ือสารและเปรียบเทียบ คุณคาความสําคัญ
ในบุคคลนั้นๆ ในภาพเขียนนั้นมีความท่ีไมชัดเจนของภาพ ในความท่ีไมชัดเจนนั้นเปนส่ือนําเสนอ
ใหเห็นความหลงลืมดวยความเคยชิน และความเคยชินนั้นจะทําใหเราลืมความสําคัญของคนๆนั้น
ไป จนวันหนึ่งถาการพลัดพากหรือเกิดเหตุการณสะเทือนอารมณ เหตุการณเหลานั้นจะยอนกลับมา
ใหเราไดนึกคิด ขาพเจาเลยแทนคาเร่ืองราวเหลานี้ผานเทคนิคการโดยเริ่มตนใชการณทดลองลงไป
ในตัวงานใหเกิดคราบ สลายรูปทรงของรูปแบบ ของสี เพื่อสะทอนใหเกิดความรูสึกท่ีขาพเจาอยาก
นําเสนอ 
 



29 
 

 
 

ภาพท่ี 26 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 170 x 140 เซ็นติเมตร 

 



30 
 

 
 

ภาพท่ี 27 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 170 x 140 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 28 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 190 x 160 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 29 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 200 x 150 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 30 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 170 x 150 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 31 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 150 x 170 เซ็นติเมตร 



35 
 

 
 

ภาพท่ี 32 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 200 x 150 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 33 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 170 x 140 เซ็นติเมตร 

 
 
 
 
 
 

 



37 
 

การสรางสรรคและการพัฒนาผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ 
ในผลงานชุดกอนวิทยานิพนธขาพเจาไดไตรตรอง พิจารณาผลงานชุดแรกเพื่อหา

จุดบกพรอง เพื่อจะไดนํามาแกไขปรับปรุงตอผลงานในชุดตอไป ในผลงานชุดนี้นั้นมีการพัฒนา
และมีความแตกตางจากในชุดแรก อยูบางในชุดนี่นันขาพเจาไดพิจารณามุมมองและแนวความคิดท่ี
เปล่ียนไปจากผลงานชุดแรก ในผลงานชุดแรกขาพเจามุงเนนท่ีจะนําเสนอถึงเหตุการณท่ีกระทบตอ
ความรูสึกตนเองมากจนเกินไปจนทําใหขาพเจาหลงลืมมุมมองท่ีขาเจาอยากจะนําเสนอจริงๆใน
เนื้อหาของการสูญเสียนั้นคนท่ีพลัดพากก็คือคนท่ีพลัดพากจากไป แตส่ิงท่ีสําคัญนั้นคือบุคคลท่ีอยู
บุคคลท่ีควรตระหนักถึงและใหความสําคัญใหคุณคา และกระบวนการปฏิบัติท่ีดีตอกันจนกลายเปน
ภาพจําท่ีควร ระลึกถึงแมยามอยูหรือยามจาก ในสวนของรูปแบบงานน้ันขาพเจายังใชภาพของ
บุคคลท่ีมีความหมายตอขาพเจาเปนตัวละครหลักเพ่ือท่ีจะส่ือสารเร่ืองของอารมณและความรูสึกได
ดี ในทุกๆภาพผลงานนั้น ขาพเจาพยายามวางองคประกอบของภาพใหมีการซับซอนของตัวละครมี
ชัดบางเบลอบาง ขาพเจาเพียงแคอยากจะนําเสนอถึงขบวนการทําซํ้า ท่ีทําใหเกิดความรูสึกท่ีเห็น
แลวนึกชินกับมันในขบวนการชินชานั้น ความเบลอความชัดเพียงเพื่อจะตอบสนองใหเห็นถึงคุณคา
ใน แงมุมมองของคนเพื่อท่ีจะใหคุณคาและการยอมในสภาวะการมีตัวตนเพ่ือการจดและจํามัน ใน
ตัวละครที่ขาพเจาไดจัดวางองคประกอบไวนั้น ขาพเจาไดนําสัญลักษณภาษากายมาเปนตัวชวย
อธิบายเนื้อหาเพ่ือจะไดนําเสนอตามคิดของขาพเจา ภาษากายท่ีวานั้นขาพเจาคิดวาบทบาทของการ
สัมผัส มันทําใหเรารูสึกใกลชิด ไดเรียนรูถึงความมีอยูจริงและยังแฝงเยื่อใยความสัมพันธซ่ึงกันและ
กัน สะทอนใหเห็นถึงความอบอุนผานเปนสายใยรัก สายใยรักท่ีวานั้น มักจะมีอะไรบางๆมากันมัน
อยูเม่ือขาพเจาพิจารณาลงไปแลวนั้น ขาพเจาเห็นถึงความเคยชินท่ีมีใหกัน จนกลายเปนการไมเห็น
คุณคาซ่ึงกันและกัน ส่ิงเหลานี้เปนเพียงมุมมองของขาพเจาท่ีอยากจะนําเสนอ ผานผลงานชุดนี้มี
ท้ังหมด 8ชิ้น 
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ผลงานกอนวิทยานิพนธ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 34 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 150 x 120 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 35 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 150 x 120 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 36 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 170 x 140 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 37 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 170 x 150 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 38 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 150 x 110 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 39 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 170 x 150 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 40 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 180 x 150 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 41 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 180 x 150 เซ็นติเมตร 
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  การสรางสรรคและผลงานวิทยานิพนธ 
หลังจากท่ีขาพเจาทํางานตอเนื่องมาจากผลงานกอนวิทยานิพนธมาจนถึงผลงานชุด

วิทยานิพนธ ขาพเจาเพียรพยามท่ีจะพัฒนาผลงานของตัวเองใหดีข้ึน ตามคิดขางตนท่ีไดกลาว
มาแลว ในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ทางดานเน้ือหาของผลงานชุดนี้ยังคงไมมีอะไรเปล่ียนแปลงไป
มากนักแตตัวขาพเจาเพียรท่ีจะเพิ่มเนื้อหาและมุมใหมากข้ึนตามท่ีขาพเจาไดพิจารณาจากผลงานชุด
กอน โดยที่ขาพเจาไดเพ่ิมเนื้อหาถึงผลกระทบตอการสูญเสียเพื่อเปนแรงจูงใจใหเราไดตระหนักถึง
สาระของความผูกพัน ท่ีมีสายใยแหงความรักเพื่อเพิ่มเติมคุณคาของตัวมัน เพ่ือเตือนสติใหไดเห็น
ถึงคุณคาของความรักและความผูกพัน เพื่อจะไดกลับหันหลังมามองและใหความสําคัญตอบุคคล
อันเปนท่ีรัก เปนการส่ือสารในเชิงเปรียบเทียบเพื่อกระตุนเตือนสติ ในรูปแบบของผลงานน้ัน
รูปแบบท่ีขาพเจานําเสนออกไปน้ันในแตละผลงานรูปแบบจะมีความแตกตางกันไปแตละช้ินเพือ่จะ
นําเสนอผลงานออกมาใหตรงตามท่ีขาพเจาอยากจะส่ือสารใหผูคนรับชม ในผลงานชุดนี้ขาพเจาได
ใสอารมณความรูสึก เหงา รูสึกขุนมัว โหยหาและส้ินหวัง เขาไปเพ่ือใหไปเปนส่ิงเลาใหคนดูเกิด
อารมณและความรูสึกรวม เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางดานอารมณเขาไปในผลงาน ผลงานชุด
วิทยานิพนธชุดนี้ จึงเปนการรวบรวมประสบการณ ความนึกคิดพิจารณา เหตุผลและความเปนมา
ตั้งแตตน ท้ังเร่ืองแนวความคิด รูปแบบวิธีการ ถายทอดผานประสบการณลงไปบนผืนผาใบท้ัง8ชิ้น 
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ภาพท่ี 42 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 200 x 150 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 43 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 200  x 140 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 44 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 190 x 140 เซนติเมตร 
 
 
 

 



50 
 

 
 

ภาพท่ี 45 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 190 x 140 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 46 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 175 x 130 เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 47 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 180 x 140 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 48 ชื่อผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 160 x 150  เซ็นติเมตร 
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ภาพท่ี 49 ช่ือผลงาน untitled 
เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 160  x 150 เซ็นติเมตร 
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บทท่ี 5 

บทสรุป 
 

การสรางสรรควิทยานิพนธภายใตหัวขอ “คุณคาของความทรงจําความรักและความ
ผูกพัน” ขาพเจามุงเนนท่ีจะถายทอกเรื่องราวท่ีทําใหเกิดความทรงจําตางๆ ท่ีผานเขามาพบเจอกับ
ตนเองเพ่ือเปนสาระใหนึกคิดถึงกับปจจุบันอันมีคุณคา ความทรงจํามักสะทอนใหเห็นถึงแงมุม
ตางๆท่ีเคยเปนมา บางอยางเราไมสามารถยอนกลับไปท่ีจะแกไขมันได แตมันจะทําใหเราไดระลึก
ถึงปจจุบันแลวทํามันใหดี ส่ิงนี้คือส่ิงท่ีขาพเจามุงหวังท่ีจะถายทอดใหผูคนรับรูและตระหนักถึงมัน 
อยูกับปจจุบันแลวทํามันใหดี  

ทุกส่ิงทุกอยางท่ีผานเขามา นั้นคือบทเรียนและบททดสอบของชีวิต อยาปลอยใหมัน
ผานมาและผานไป เราควรเพงแลวพิจารณามัน เพราะบางอยางท่ีผานพนไปแลวไมมีทางยอนกลับ
มาไดอีก ส่ิงท่ีขาพเจาอยากนําเสนอคือประสบการณตรงที่ผานเขามาในตัวขาพเจา จึงทําใหตัว
ขาพเจาไดคิด และอยากนําเสนอ ออกมาในวิทยานิพนธชุดนี้ดังท่ีกลาวมา และขาพเจาหวังเปนอยาง
ยิ่งวาวิทยานิพนธชุดนี้จะมีประโยชนตอผูสนใจไมมากก็นอย 

 



56 
 

 

รายการอางอิง 
 

จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ, ความจํา (Memory), เขาถึงเม่ือ 30 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก 
http://taamkru.com/th/  

วัฒนา  คุณประดิษฐ, จิตสํานึกคืออะไร, เขาถึงเม่ือ 2 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก 
https://www.gotoknow.org/posts/ 

ไทยรัฐพมพ, กตัญู-ยิ่งใหยิ่งได คําสอนหลวงพอจรัญ, เขาถึงเม่ือ 30 เมษายน 2559, เขาถึงไดจาก 
www.thairath/content/569881 

David Orr, Slow knowledge, เขาถึงเม่ือ 20 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงไดจาก 
http://www.midnightuniv.org/miduuu/newpade 15 .htm/ 

นางสาวสุภาภรณ สําเนียร, สังคมกมหนา, เขาถึงเม่ือ 30 มกราคม 2559, เขาถึงไดจาก 
www.pr.chula.ac.th/index.php/15-article/ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดการสรางสรรคผลงาน 
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รายละเอียดการสรางสรรคผลงาน 
 

ผลงานระยะแรก    
1. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด 170X140เซนติเมตร พ.ศ.2557 

2. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 2 
ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบพ.ศ.2554 
ขนาด 170X140 เซนติเมตร พ.ศ.2557   

3. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 3 
ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ   
ขนาด 190X160 เซนติเมตร พ.ศ.2557  

4. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 4 
ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ      
ขนาด 200X150 เซนติเมตร พ.ศ.2557   

5. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี 5 
ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ      
ขนาด 170X150 เซนติเมตร พ.ศ.25547  

6.  ผลงานระยะแรกช้ินท่ี6 
ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ                                                              
ขนาด 150X170 เซนติเมตร พ.ศ.2557   

7. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี7 
ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 200X150 เซนติเมตร พ.ศ.2557   

8. ผลงานระยะแรกช้ินท่ี  
ช่ือผลงาน untitled เทคนคิ สีน้ํามันบนผาใบ      
ขนาด 170X140 เซนติเมตร พ.ศ.2557   
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ผลงานกอนวิทยานิพนธ 
1. ผลงานกอนวทิยานิพนธชิ้นท่ี 1 

ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 150X120 เซนติเมตร พ.ศ.2558 

2. ผลงานกอนวทิยานิพนธชิ้นท่ี 2 
ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 150X120 เซนติเมตร พ.ศ.2558 

3. ผลงานกอนวทิยานิพนธชิ้นท่ี 3 
ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 170X140 เซนติเมตร พ.ศ.2558 

4. ผลงานกอนวทิยานิพนธชิ้นท่ี 4 
ช่ือผลงาน ชื่อผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 170X150 เซนติเมตร พ.ศ.2558 

5. ผลงานกอนวทิยานิพนธชิ้นท่ี 5 
ช่ือผลงาน ชื่อผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 150X110 เซนติเมตร พ.ศ.2558 

6. ผลงานกอนวทิยานิพนธชิ้นท่ี 6 
ช่ือผลงาน ชื่อผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 170X150 เซนติเมตร พ.ศ.2558 

7. ผลงานกอนวทิยานิพนธชิ้นท่ี 7 
ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 180X150 เซนติเมตร พ.ศ.2558 

8. ผลงานกอนวทิยานิพนธชิ้นท่ี8 
ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 180X150 เซนติเมตร พ.ศ.2558 
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ผลงานวิทยานพินธ 
1. ผลงานวิทยานพินธชิ้นท่ี 1 

ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 170X140 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

2. ผลงานวิทยานพินธชิ้นท่ี 2 
ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 200X140 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

3. ผลงานวิทยานพินธชิ้นท่ี3 
ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด200X140 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

4. ผลงานวิทยานพินธชิ้นท่ี 4 
ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 180X150 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

5. ผลงานวิทยานพินธชิ้นท่ี 5 
ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 180X150 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

6. ผลงานวิทยานพินธชิ้นท่ี 6 
ช่ือผลงาน ช่ือผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 170X140 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

7. ผลงานวทิยานพินธชิ้นท่ี 7 
ชื่อผลงาน ชื่อผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 250X150 เซนติเมตร พ.ศ.2559 

8. ผลงานวิทยานพินธชิ้นท่ี 8 
ชื่อผลงาน ชื่อผลงาน untitled เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ    
ขนาด 250X150 เซนติเมตร พ.ศ.2559 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – สกุล นายเอกลักษณ เผือกผกา 
สถานท่ีเกิด จังหวดักรุงเทพมหานคร 
วัน เดือน ป เกิด   28 เมษายน 2525 
ประวัติการศึกษา 

- สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาจากโรงเรียนศิริสุขวิทยาลัย 
- สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมมัธยมวัดสิงห 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยารัตนโกสินทรวิทยาเขต

เพาะชาง ( จิตรกรรม) 
- ปจจุบันกาํลังศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป ภาควิชาจิตรกรรม 

คณะจติรกรรม ประติมากรรม และภาพพมิพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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