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บทคัดย่อ 

 

         การสร้างสรรค์ผลงานในชดุศิลปนิพนธ์ ภายใต้หวัข้อ “ความเจ็บปวดท่ีงดงาม” โดยข้าพเจ้า

นําเสนอกระบวนการทางศิลปะ อนัสะท้อนความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกบัการถกูล่วงละเมิดทางเพศ

อนัมีผลกระทบตอ่จิตใจ และแฝงเร้นภายในสภาวะจิตใต้สํานึก ซึ่งได้หยิบยกสภาวะความรู้สึกใน

แง่มุมด้านความเจ็บปวดรวดร้าว กดดนั สิ่งเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้ความทรงจําอันเป็น

เร่ืองท่ีไมส่ามารถจบัต้องได้ แตผ่ลกระทบนัน้เกิดขึน้ในรูปแบบความคิด ความรู้สึกหรือในลกัษณะ

ท่ีเป็น “นามธรรม” ท่ีอยูภ่ายในจิตใจ 

จากท่ีมาดังกล่าวจึงนํามาสู่แนวคิดในการสร้างงาน อันสะท้อนถึง “ความเจ็บปวดท่ี

งดงาม” ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม การใช้วสัด ุและการสร้างสรรค์ในลกัษณะติดตัง้จดัวาง โดยใช้

สญัลกัษณ์จากเรือนร่างของเพศหญิง ประกอบกับการแสดงออกทางเทคนิคท่ีมีความฉับพลนัใน

ลกัษณะงานจิตรกรรม ผู้สร้างต้องการสะท้อนอีกแง่มุมหนึ่งของเร่ืองราวท่ีเจ็บปวดผ่านความงาม

ทางด้านศิลปะ โดยแสดงความรู้สึกผ่านสีและฝีแปรง หรือการสร้างร่องรอยยํา้ๆ ซํา้ๆ จากวสัดุท่ี

แข็งหรือมีความคมลงบนผืนผ้าใบจนเกิดเป็นผิวฉีกขาด อันเป็นผลจากจิตใต้สํานึกในชั่วขณะ

ระหว่างการสร้างงาน และความพยายามท่ีจะเย็บปะติดปะตอ่สิ่งท่ีฉีกขาด และบกพร่องเหล่านัน้

ให้มีโอกาสได้หวนคืนกลบัมาบ้าง จนก่อเกิดเป็นความงามในความไมส่มบรูณ์ในทางศลิปะ 
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Abstract 

 

This art project named “Female victims of sexual violence” expose the idea of 

long-term impacts of sexual assault which affect the mind and hidden in subconscious 

mind. The artist expresses the feeling of pain and pressure which are in victim’s 

memory.  This feeling is invisible but its impacts are still in victim’s memory.  

 This idea about sexual assault inspires the artist to create the art of “the 

beautiful pain” through the painting. The symbols from woman shape are created and 

set on the painting as well as the fast brushstrokes technique. This art reflects the pain 

through the beauty of art by presenting through color, brushstroke and several repetitive 

cut from sharp item on the canvas. These cut is from the artist’s subconscious while was 

creating it. After that, the artist tried to sew and repair these cuts. Finally, this technique 

created the beauty of imperfection in this art.        
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

                ข้าพเจ้าขอน้อมรําลกึคณุบดิา มารดา ผู้ ให้กําเนิด อบรมในเร่ืองบญุคณุทดแทน สัง่สอน

เลีย้งดูรวมถึงน้อมรําลึกถึงคําสอนของ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ีชีนํ้าแนวทางในการดําเนินชีวิต 

และอาจารย์ทรงไชย บวัชมุ ผู้คอยให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจน

ปัญหาอนัเป็นแบบทดสอบท่ีเกิดขึน้ระหว่างการสร้างผลงาน รวมถึงการปลกูฝังความเมตตาให้แก่

ผู้ อ่ืนและคอยพร่ําสอนองค์ความรู้ท่ีหลากหลายโดยมีกระบวนการทางความคิดเช่ือมโยงศาสตร์

ตา่งๆ ให้เข้าหากนัเพ่ือท่ีจะไปตอ่ยอดการพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การก้าวข้ามอปุสรรค

ท่ีผ่านเข้ามาในระหว่างการสร้างสรรค์ ศาสตราจารย์เกียรติคณุอิทธิพล ตัง้โฉลก ได้ให้คําแนะนํา

หลากหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์ผลงาน การตัง้คําถามกับสิ่งท่ีกําลงัสร้างสรรค์และอีกมากมาย 

ความรู้ท่ีครูอาจารย์ได้ท่ีชีแ้นะแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า ใน

การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะและขอขอบพระคณุผู้ ท่ีมีส่วนช่วยให้ศิลปนิพนธ์ชดุนีสํ้าเร็จลลุ่วงในทกุ

ประการ                                                              

                 ข้าพเจ้าขอนอมรําลึกถึงพระคุณทุกท่านร่วมถึงประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจ

ตลอดจนความชํานาญทางด้านศลิปะแก่ข้าพเจ้าและเอกสารศิลปนิพนธ์ชดุนีค้งเป็นประโยชน์ตอ่ผู้

ท่ีสนใจศกึษาหาความรู้ตามความเหมาะสม 
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คาํนํา 

        เอกสารฉบบันีเ้ป็นส่วนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอก

จิตรกรรม ของคณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ในหวัข้อคือเป็น

เร่ือง “ความเจ็บปวดท่ีงดงาม” (The beautiful pain) ตามหลกัสูตรการศึกษาชัน้ปริญญา         

ศิลปบัณฑิตโดยเรียบเรียงให้สามารถเข้าถึงระบบแนวความคิดและการปฏิบัติอันเป็นการ

สร้างสรรค์ผลงาน                                                                                  

         เนือ้หาในโครงการศิลปนิพนธ์นี ้ข้าพเจ้าได้นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับผู้หญิงท่ีถูกกระทํา

ทางเพศ เนือ้หาในงานมุง่เน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึผ่านเทคนิคสี ฝีแปรง อยา่งอิสระ                                      

        ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใจอีกด้านหนึ่งของผู้ หญิงท่ีมีจิตใจ

ออ่นไหวและละเอียดออ่น  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ในฐานะความเป็นผู้หญิงเร่ืองเพศถือว่าเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมาก เพราะสําหรับบางคน

เคยมีอดีตเก่ียวกบัการถกูลวนลามทางร่างกาย หรือวาจา การกระทําเชน่นี ้ถือว่าเป็นการถกูกระทํา

ทางเพศได้เช่นกนั ในอดีตการถกูล่วงเกินทางเพศซึ่งจะพบในระหว่างสงครามเพราะในการทํา ศึก

สงครามผู้ชายจะมีหน้าท่ีเป็นแนวหน้าในการสู้ รบจึงทําให้ผู้หญิงและเด็กต้องอยู่ตามลําพงั ในอดีต

สงัคมผู้หญิงถกูสร้างขอบเขตและบทบาทของคําว่าผู้หญิงท่ีดีคือการแสดงออกท่ีอ่อนโยนเรียบร้อย

และยงัมีวฒันธรรมท่ีเกิดจากความเช่ือท่ีว่าเป็นผู้หญิงไม่จําเป็นต้องเรียนหนงัสือเพราะโตไปก็ต้อง

แตง่งานมีครอบครัวท้ายท่ีสดุหน้าท่ีก็คือเป็นภรรยาท่ีดีมีหน้าท่ีเลีย้งดลูกู ทํางานเป็นแม่บ้าน เช่ือฟัง

ผู้ใหญ่อยูใ่นความดแูลของสามี                                          

คนในอดีตจึงเช่ือว่าผู้หญิงถึงมีความรู้ความสามารถก็ไม่สําคญัอะไร  เพราะในอดีตผู้ชาย

จะมีโอกาสในการศกึษาวิชาปอ้งกนัตวัและการเรียนหนงัสือมากกวา่ผู้หญิง จึงเป็นอีกหนึ่งเหตผุลท่ี

ผู้ชายประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงานจึงทําให้มีบทบาทและอํานาจในสงัคมมากกว่าผู้หญิง 

วฒันธรรมในอดีตจะปลูกฝังให้ผู้หญิงเช่ือฟังสามีหรือผู้ นําครอบครัว บทบาทท่ีผู้หญิงในอดีตไม่

สามารถมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็นในสงัคมเน่ืองจากผู้หญิงมีความรู้ความสามารถน้อยกว่า

ผู้ชาย ด้วยเหตนีุผู้้หญิงจงึถกูกดข่ีทางด้านสิทธิการแสดงออกทางด้านความคิดในเร่ืองตา่งๆ ความ

ไม่เท่าเทียมระหว่างชนชัน้ในสงัคม โดยการปกครองด้วยอํานาจส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับผู้ชายเป็นคน

ตดัสินใจ ทําให้ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นชนชัน้ท่ีต่ํากว่าและด้วยสาเหตท่ีุการปกครองขึน้อยู่ในระบบ

ผู้ชายเป็นใหญ่ จงึมีความเช่ือเก่ียวกบัการมีเมียหลายคนซึง่เป็นการแสดงอํานาจในการปกครองอีก

รูปแบบหนึง่ ด้วยสาเหตนีุผู้้หญิงจึงตกเป็นเหย่ือได้ง่ายเก่ียวกบัเร่ือง “เพศ” เป็นอีกสาเหตหุนึ่งท่ีทํา

ให้เกิดการถูกกระทําทางเพศในผู้หญิงเพราะการถูกล่วงเกินทางเพศเป็นการกระทําท่ีละเมิดสิทธิ

สว่นบคุคลการกระทําเชน่นีก่้อให้เกิดสภาวะจิตใจท่ีบอบชํา้ ซึง่ในอดีตจนถึงปัจจบุนัการกระทําทาง

เพศ ล้วนสง่ผลกระทบในทกุยคุทกุสมยัไมว่า่จะเป็นอดีตหรือปัจจบุนั 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ 

ในฐานะความเป็นผู้หญิงเร่ืองเพศถือว่าเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมาก เพราะสําหรับบางคน

เคยมีอดีตเก่ียวกบัการถกูลวนลามทางร่างกาย หรือวาจา การกระทําเช่นนีถื้อว่าเป็นการถกูกระทํา

ทางเพศได้เช่นกนั ในอดีตการถูกล่วงเกินทางเพศซึ่งจะพบในระหว่างสงครามเพราะในการทําศึก

สงครามผู้ชายจะมีหน้าท่ีเป็นแนวหน้าในการสู้ รบ จึงทําให้ผู้หญิงและเด็กต้องอยู่ตามลําพงั ด้วย

สาเหตุนีผู้้ หญิงจึงตกเป็นเหย่ือได้ง่ายเก่ียวกบัเร่ืองเพศ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดการถูก

กระทําทางเพศในผู้หญิงเพราะการถกูลว่งเกินทางเพศเป็นการกระทําท่ีละเมิดสิทธิส่วนบคุคล การ

กระทําเชน่นีก่้อให้เกิดสภาวะทางจิตใจท่ีบอบชํา้ ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจบุนัการกระทําดงักล่าว ล้วน

ส่งผลกระทบในทกุยคุทกุสมยัไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจบุนั สําหรับบคุคลท่ีมีสภาวะจิตใจบอบชํา้

จากการถูกกระทําทางเพศ มีวิธีการรักษาอยู่หลายรูปแบบ เช่น ศิลปะบําบดัเป็นการใช้ศิลปะเข้า

มามีบทบาทในการรักษาผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางด้านสภาวะจิตใจ แนวทางในการรักษาจะมีรูปแบบ

แตกตา่งกนัไป เช่น การวาดภาพระบายสี ปัน้-ดิน หรือ กิจกรรมทางดนตรี กิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วย

ในเร่ืองการแสดงออกทางความรู้สึกผ่านกิจกรรมดงักล่าว สําหรับผลงานท่ีผู้ ป่วยได้แสดงออกมา

นัน้จะไม่เน้นความสวยงามตามแบบฉบบัของงานทศันศิลป์โดยทัว่ไป แต่จะเน้นให้ผู้ ป่วยระบาย

อารมณ์และความรู้สกึท่ีอยูภ่ายในออกมา                                                                                                 

ศิลปินท่ีทํางานเก่ียวกบัผู้หญิงมีจํานวนมาก เช่น Shirin Neshat ศิลปินท่ีทํางานเก่ียวกบั

เร่ืองสิทธิการไม่เท่าเทียมกันระหว่าง ชาย-หญิง ในแถบประเทศตะวนัออกกลางซึ่งตวัผลงานจะ

เน้นไปท่ีเร่ืองของผู้หญิงท่ีถกูกดข่ีเร่ืองสิทธิความไม่เท่าเทียมท่ีเกิดขึน้ในระบบสงัคมผู้ชายเป็นใหญ่ 

การไมเ่ทา่เทียมกนัในสงัคมส่งผลกระทบท่ีตามมา เช่น ผู้หญิงถกูละเมิดสิทธิในการแสดงออกทาง

ความคิดภายในสังคมและการถูกล่วงเกินทางเพศโดยถูกมองว่าเพศหญิงไม่มีความสําคญัและ

บทบาทหน้าท่ีในเร่ืองความเป็นผู้ นําทัดเทียมผู้ ชาย เพราะในสังคมเช่ือว่าบทบาทของผู้ นํา คือ 

บุคคลท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงจะมีสิทธ์ิในการตดัสินใจซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นผู้ ชายมากกว่า

ผู้หญิง แนวทางการทํางานศิลปะโดยการนําเสนอรูปแบบผลงานผ่านใบหน้าผู้หญิง และการใช้

ตวัอักษรเขียนบนร่างกาย ลักษณะผลงานสามารถบอกถึงเร่ืองราวของผู้ หญิงท่ีถูกกระทําจาก

สงัคมท่ีมีการปกครองอย่างไม่เท่าเทียมระหว่าง หญิง-ชาย อย่างชัดเจน การนําตวัอักษรท่ีเป็น

ภาษาท้องถ่ินเขียนบนร่างกายผู้หญิง เม่ือมองในภาพรวมตวัอกัษรเหลา่นัน้คล้ายร่องรอยท่ีเกิดจาก

การสกัตามร่างกาย ผลงานศิลปิน Shirin Neshat มีท่ีมาจากผู้หญิงท่ีถกูกดข่ีในด้านสิทธิการไม่

เท่าเทียมกนัในสงัคม จึงเป็นท่ีมาในการทํางานศิลปะท่ีสะท้อนมมุมองในสงัคมท่ีผู้หญิงถกูกระทํา

อยา่งไมเ่ทา่เทียม  
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กลุ่มลัทธิเอ็กเพรสชันนิสม์ “Expressionism” หรือ ศิลปะท่ีเน้นการแสดงออกทางด้าน

อารมณ์ความรู้สึกท่ีรุนแรงผ่าน สี ฝีแปรง การทํางานในลกัษณะเช่นนี ้เป็นการใช้ความรู้สึกท่ีอยู่

ภายในจิตใจ เพราะการกระทําเหลา่นีจ้ะแสดงออกมาในรูปแบบตวัผลงานโดยผ่านรูปทรง คน สตัว์ 

สิ่งของ หรือทิวทัศน์ต่างๆ จากข้อมูลเบือ้งตนจึงทําให้เข้าใจท่ีมาในการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ี

สะท้อนความรุนแรง ในมุมของผู้หญิงท่ีได้รับผลกระทบจากการถูกกดข่ีจากสังคมหรือการถูก

กระทําทางเพศจนมีผลกระทบตอ่สภาวะอารมณ์ เชน่ อารมณ์เก็บกด ความรู้สึกท่ีตงึเครียด สภาวะ

อารมณ์อ่อนไหวง่าย เน่ืองจากดิฉันสนใจในสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดจากการถูกกระทําทางเพศและ

กระบวนการศิลปะบําบดัท่ีช่วยรักษาสภาวะจิตใจของผู้ ท่ีถูกกระทําทางด้านนี ้จึงเป็นท่ีมาในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 2 มิติ และ 3 มิติ  ท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีความเก็บกดและกดดนั

ถ่ายทอดผา่นรูปทรงผู้หญิงท่ีมีรูปร่างเปลือยเปล่า โดยใช้เทคนิคสีนํา้มนักระบวนการในการทํางาน

นอกจากเทคนิคท่ีปรากฏ เช่นเดียวกับลทัธิท่ีแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก โดยผ่านสีและ  

ฝีแปรง กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานยงัมีการใช้วัสดุท่ีเป็นผ้าฝ้าย หรือ ผ้าใบ ผสมกับ

เทคนิคขดูขีดในลกัษณะยํา้ๆ ก่อให้เกิดเป็นสญัลกัษณ์ปรากฏในรูปแบบผลงาน 3 มิติ การทํางานท่ี

ใช้วสัดเุป็นสญัลกัษณ์ในการแสดงออก เช่นเดียวกบัศิลปะแนวความคิด “Conceptual Art” ในการ

แสดงออกทางด้านงานศิลปะ ดิฉันได้นําเทคนิคมาผสมจนเกิดเป็นผลงานท่ีเรียกว่า จิตรกรรม-

ส่ือผสม การทํางานท่ีต้องปลดปล่อยความรู้สึกและใช้สญัลกัษณ์เป็นส่ือในผลงาน นอกจากนี ้

เทคนิคท่ีเกิดจากขดูขีดบนผ้าใบจะแสดงเนือ้หาได้อย่างสมบรูณ์ต้องอาศยั แสง-เงา จากธรรมชาติ

เน่ืองจากแสงในธรรมชาติมีความคมชดักับสายตามนุษย์มากกว่าแสงท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ 

เพราะแสงเหล่านีเ้ม่ือส่องไปยังตวัเทคนิคจะทําให้รายละเอียดบางส่วนขาดหายไป ดังนัน้ ตัว

เทคนิคท่ีมีลกัษณะเป็นใยผ้าท่ีเกิดจากการขดูยํา้ๆ จนทําให้เนือ้ผ้าท่ีประสานกนัถกูฉีกขาดหลดุลุ่ย

เหลือเพียงเส้นใยอนับอบบาง ดงันัน้ การติดตัง้ผลงานกับสถานท่ีจึงมีผลกบัตวัเทคนิคท่ีเป็นวสัดุ

คอ่นข้างมาก การติดตัง้ผลงานนอกจากจะช่วยให้ชิน้งานมีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ ยงัทําให้ผู้ชม

สามารถรับรู้รายละเอียดเนือ้หาเร่ืองราวต่างๆ ผ่านผลงานได้อย่างรอบด้าน ตัวดิฉันเข้าใจใน

สภาวะอารมณ์ท่ีเกิดจากการถกูกระทําทางเพศ โดยหาข้อมลูผ่านส่ือตา่งๆ หลงัจากนัน้จึงเป็นการ

ใช้ทศันคตท่ีิมีตอ่เร่ืองราวดงักลา่วสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิต ิและ 3 มิต ิ

ภายในสงัคมของมนุษย์มีความรุนแรงมากมายในหลากหลายรูปแบบ หากความรุนแรง

ดงักล่าวมีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ ย่อมส่งผลเสียหายมากกว่าการสูญเสียทรัพย์สิน จิตใจของ

เรานัน้เป็นส่วนท่ีมีความละเอียดอ่อนมากกว่าส่วนอ่ืนๆ โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดจากการล่วง

ละเมิดทาง “เพศ” โดยเฉพาะในเด็กและผู้หญิง ดงันัน้ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอนัมีรูปแบบ 
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2 มิติ 3 มิติ โดยผ่านกระบวนการทางด้านเทคนิคตา่งๆ ได้นําเสนอแง่มมุของสภาวะจิตใจท่ีได้รับ

ผลกระทบจากด้านความรุนแรงเปล่ียนเป็นสญัลกัษณ์ภายในผลงานศลิปะ  

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

สร้างงานจิตรกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีอ่อนไหว เช่น ความรู้สึกท่ีเก็บกด กดดัน 

สภาวะอารมณ์เหล่านี ้ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็น ผู้หญิง หรือ ผู้ชาย ตา่งมีสภาวะอารมณ์เหล่านี ้

ได้เช่นกัน แต่สําหรับความรู้สึกท่ีเกิดจากการถูกกระทําทางเพศมักจะถูกเก็บไว้ใต้จิตสํานึก

โดยเฉพาะผู้ หญิง ซึ่งเป็นเพศท่ีมีความรู้สึกและมีจิตใจท่ีค่อนข้างบอบบาง ดังนัน้ รูปแบบและ

สญัลกัษณ์ท่ีปรากฏในตวัผลงานจงึได้แรงบนัดาลใจมาจากเรือนร่างผู้หญิง การนําเสนอผลงานท่ีมี

ลักษณะคนเต็มตัว คนคร่ึงตัวและสัดส่วนของอวัยวะเพศ โดยการสร้างเทคนิคให้เกิดเป็น

สญัลกัษณ์ของอวยัวะเพศ เทคนิคท่ีปรากฏแสดงออกถึงร่องรอยท่ีถกูกระทําภายในจิตใจ นอกจาก

การใช้สัญลักษณ์ยังมีการใช้เทคนิค สี ฝีแปรง เป็นการแสดงออกของความรู้สึกอันฉับพลัน 

นอกจากนีย้งัมีการสร้างเทคนิคการขูดขีดบนตวัวสัดเุพ่ือให้เกิดเป็นสญัลกัษณ์ในชิน้งาน ผลงาน

แสดงเนือ้หาสาระผ่านรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ดงันัน้ เม่ือผลงานมีลกัษณะท่ีหลากหลาย การ

ติดตัง้ผลงานจึงมีความสําคญัท่ีจะทําให้ตวัเทคนิคปรากฏเนือ้หาได้อย่างสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ การ

ตดิตัง้ตวัชิน้งานจงึมุง่เน้นไปยงัผู้ชม เนือ้หาภายในตวัเทคนิคเม่ือผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในชิน้งาน

โดยอาศยัการตดิตัง้ให้เหมาะกบัสถานท่ีและเว้นพืน้ท่ีว่างสําหรับการมองได้รอบด้าน จึงทําให้ผู้ชม

เข้าใกล้ชิน้งานและเห็นรายละเอียดในตวัเทคนิคได้อย่างชดัเจน พร้อมทัง้ยงัสามารถรับรู้เนือ้หา

สาระได้อย่างครอบคลมุ ดงันัน้ สภาวะจิตใจของผู้หญิงท่ีถกูกระทําทางเพศจึงเป็น แรงบนัดาลใจ

และท่ีมาในการสร้างเทคนิคแสดงออกถึงความรู้สึก สภาวะจิตใต้สํานึกท่ีเก็บกดและกดดนั ผ่าน

รูปทรงและสญัลกัษณ์ภายในร่างกายผู้หญิง โดยการใช้เทคนิค สี ฝีแปรง และการขดูขีดยํา้ๆ บนตวั

วสัดจุนปรากฏเป็นร่องรอยฉีกขาดภายใต้การแสดงออกของสภาวะจิตใจ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าผลงานชิน้นัน้จะอยู่ในเนือ้หาท่ีมีความรุนแรงแตด้่วยการ

สร้างผลงานในรูปแบบงานศิลปะอนัมีกระบวนการทางด้านเทคนิคต่างๆ การถ่ายทอดความงาม

ผ่านการใช้องค์ประกอบทางทศันธาต ุก็สามารถเป็นส่ือท่ีบอกเล่าความเจ็บปวดผ่านความงาม

ทางด้านงานศลิปกรรมได้อยา่งมีชัน้เชิง 

                                                                                                                                         

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ในฐานะความเป็นผู้หญิงเร่ืองเพศถือว่าเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมาก เพราะสําหรับบางคน

เคยมีอดีตเก่ียวกบัการถกูลวนลามทางร่างกาย หรือ วาจา การกระทําเชน่นีถื้อว่าเป็นการถกูกระทํา
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ทางเพศได้เชน่กนั ผู้หญิงเป็นเพศท่ีมีความละเอียดออ่นโดยเฉพาะสภาวะอารมณ์ท่ีอ่อนไหวง่ายใน

มุมมองของผู้ หญิง การถูกกระทําทางเพศถือได้ว่าเป็นเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ

คอ่นข้างมาก ดงันัน้ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือผสม จงึได้นําเสนอเทคนิคและกระบวนการ

ในการติดตัง้ผลงานให้สมัพนัธ์กับพืน้ท่ี เพ่ือให้ผู้ชมสามารถรับรู้เนือ้หาเร่ืองราวได้อย่างรอบด้าน 

เพราะรูปแบบมีลกัษณะเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ ผ่านรูปทรงท่ีเก่ียวกบัร่างกายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคน

เตม็ตวัหรือการใช้อวยัวะของร่างกายท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัสญัลกัษณ์ทางเพศ โดยเทคนิค

การขูดขีดยํา้ๆ ผสมการใช้ สี ฝีแปรง ในการแสดงออกอย่างฉับพลนัเป็นสิ่งท่ีปรากฏในตวัผลงาน

ซึ่งการปลดปล่อยสภาวะอารมณ์เหล่านี ้เป็นการระบายความรู้สึกท่ีอยู่ภายในจิตใต้สํานึกของ

สภาวะจิตใจ อนัก่อให้เกิดเป็นความทรงจําท่ีอ่อนไหวและบอบบาง 

จิตใจของคนเราสภาวะจิตเดิมมีความนุ่มนวลบอบบาง หากสภาวะของจิตได้รับความ

รุนแรงจะสง่ผลกระทบตอ่ไปยงัความนุม่นวลทางความรู้สกึให้อ่อนไหวมากขึน้ 

 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ขอบเขตความคิด เนือ้หา อารมณ์ 

 แรงบันดาลใจมาจากความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กับสภาวะอารมณ์ของผู้ หญิง โดยเฉพาะ 

สภาวะอารมณ์ท่ีเกิดจากการถูกกระทําทางเพศ การถูกกระทําทางเพศถือเป็นเร่ืองท่ีละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคลไม่ว่าการกระทํา เช่นนี ้จะเกิดขึน้กับเพศหญิงหรือเพศชาย การกระทําดงักล่าวสร้าง

ความสะเทือนใจต่อผู้ ท่ีถูกกระทําและบุคคลคนทัว่ไปท่ีได้รับรู้เร่ืองราวจากส่ือต่างๆ เน่ืองจากตวั

ดิฉันท่ีเป็นเพศหญิงได้มีประสบการณ์จากการฟัง การอ่านและมีเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์ส่วนตวัซึ่งสามารถนํามาเทียบเคียงเก่ียวกับเร่ืองราวของผู้หญิงท่ีถูกกระทําทางเพศ 

ดงันัน้ จึงนํามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานผ่านเทคนิคตา่งๆ ในรูปแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ โดยตวั

ชิน้งานถูกติดตัง้ให้เหมาะสมกับสถานท่ีเพ่ือให้ตวัผลงานแสดงเนือ้หาต่อผู้ ชมได้อย่างสมบรูณ์  

จากทัศนคติมุมมองความเป็นผู้ หญิง ร่างกายภายนอกถึงจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าเพศชาย 

ภายในจิตใจมีความเข้มแข็งและอดทนไม่ตา่งกนั แตผู่้หญิงมีความละเอียดอ่อนในสภาวะอารมณ์

ค่อนข้างมาก ดังนัน้ เม่ือถูกกระทําทางเพศจึงส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจเป็นอันมาก สิ่งท่ี

ละเอียดอ่อนเม่ือถกูกระทําย่อมบอบชํา้และสะท้อนความรุนแรงภายในจิตใจ แตใ่นขณะเดียวกัน

ความรุนแรงก็ติดอยู่ภายในความทรงจํา เม่ือสภาวะจิตใจซ่อนเร้นเต็มไปด้วยความบอบบาง สิ่ง 

ดงักลา่ว ยอ่มบอบชํา้ได้ง่าย   

 จิตใจของคนเราไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดย่อมบอบบางมีความละเอียดอ่อนเท่าเทียมกันจะ

ตา่งกนัก็เพียงภาพลกัษณ์ภายนอก  
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ขอบเขตของรูปแบบ กระบวนการ 

ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ จิตรกรรมส่ือผสม ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก

เร่ืองราวของผู้หญิงท่ีถกูกระทําทางเพศ โดยหยิบยกเนือ้หาทางด้านสภาวะอารมณ์ความรู้สึกจาก

เร่ืองราวดงักล่าว ได้ถูกขดัเกลาให้กลายเป็นทศันคติส่วนตวั เพ่ือนําเสนอผลงานในรูปแบบ 2 มิต ิ

และ 3 มิต ิดงันัน้ รูปทรงท่ีปรากฏในตวัผลงาน ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเร่ืองราวของผู้หญิงท่ีถกู

กระทําทางเพศ ซึ่งนําเสนอเก่ียวกบัเพศหญิงท่ีมีร่างกายเปลือยเปล่ามีท่าทางสดัส่วนของอวยัวะท่ี

บดิเบีย้วผิดแปลกไปจากธรรมชาต ิซึง่มีการหยิบยกอวยัวะบางส่วนของเรือนร่าง ใช้เป็นสญัลกัษณ์

แทนเคร่ืองหมายทางเพศของผู้หญิง เนือ้หาในเชิงความหมายนอกจากจะใช้สญัลกัษณ์และรูปทรง

เป็นตวับอกเลา่เร่ืองราว ในตวัผลงานยงัปรากฏลกัษณะการใช้ สี ฝีแปรง เทคนิคการขดูขีดบนวสัด ุ

จากเนือ้หาในข้างตนได้หยิบยกสภาวะอารมณ์ในเร่ืองการถูกกระทําเป็นประเด็นสําคญัในการ

ทํางาน เม่ือได้เนือ้หาท่ีชดัเจนและสร้างสรรค์ผลงานตามทศันคติท่ีมีมาสู่การแสดงความรู้สึกผ่าน

เทคนิคตา่งๆ อาทิเช่น การขูดขีดบนตวัวสัด ุการจดบนัทึกเร่ืองราวของคนทัว่ไปในชีวิตประจําวนั

ผ่านการวาดเส้นชิน้เล็กๆ การแสดงเนือ้หาผ่าน สี ฝีแปรง การติดตัง้ผลงานกับสถานท่ี ในรูปแบบ

การจดัวาง 2 มิต ิและ 3 มิต ิ

 ภายในเนือ้หาตา่งถกูหยิบยกมาจากเร่ืองราวท่ีมีข้อเท็จจริงเป็นพืน้ฐานแตเ่นือ้หาดงักล่าว

ได้นํามาเสนอผ่านมุมมองศิลปะท่ีกระบวนการทางทัศนธาตทุางด้านเทคนิคต่างๆ อันสามารถ

นําเสนอความจริงเปล่ียนผนัเป็นความงามทางทศันศลิป์ 

 

ขอบเขตของเทคนิควิธีการ 

 ผลงานจิตรกรรมส่ือผสมท่ีมีการใช้วสัดแุละนําเสนอเทคนิคท่ีหลากหลายซึ่งได้แรง

บันดาลใจมาจากสภาวะอารมณ์ของผู้ หญิงท่ีถูกกระทําทางเพศ อันเป็นความรู้สึกท่ี

ออ่นไหวเก็บกด บอบบาง และกดดนั ดงันัน้ การสร้างเทคนิคบนวสัด ุด้วยกระบวนการขดู

ขีดยํา้ๆ อยูท่ี่เดมิจนทําให้วสัดมีุรอยฉีกขาดปรากฏเส้นใยท่ีขาดหลดุลุ่ยเกิดเป็นสญัลกัษณ์

ภายในตวัวสัด ุเทคนิค เหล่านี ้ตวัดิฉันเองพยายามท่ีจะค้นหาความเป็นธรรมชาติของตวั

วสัดเุพ่ือเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาสภาวะอารมณ์ของผู้หญิงท่ีกระทําทางเพศกบัเทคนิคท่ีมี 

วิธีการทัง้หมดได้แสดงผ่านรูปทรงตวัวสัดแุละเทคนิคตา่งๆ การติดตัง้ผลงานให้เหมาะสม

กับสถานท่ีจึงทําให้ชิน้งานมีความน่าสนใจในด้านเนือ้หาและตัวเทคนิค ดังนัน้ การ

นําเสนอผลงานในลกัษณะจิตรกรรม และ การจดัวางแบบ 3 มิติ ทําให้ผู้ชมสามารถรับรู้

ผลงานได้หลากหลาย ดงันัน้ การติดตัง้ผลงานจึงมีผลในการสร้างความสมบรูณ์ให้กับ

เนือ้หา การแสดงออกผา่นสี ฝีแปรง เทคนิคอ่ืนๆ   
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ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสิ่งจําเป็นในการทํางาน คือ รูปแบบท่ีอยู่ในตัว

ชิน้งานอันประกอบไปด้วยทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบท่ีอยู่ภายใต้กระบวนการ

ทางด้านเทคนิคตา่งๆโดยมีเร่ืองราวท่ีหยิบยกจากความสะเทือนใจ ท่ีเก่ียวกบัความรุนแรง

จากการลว่งละเมิดทางเพศในเดก็และผู้หญิง  

 

วิธีการศึกษา  

1.  การหาข้อมลูและรวบรวมข้อมลู 

  ศกึษาหนงัสือประวตัศิาสตร์ ท่ีเก่ียวกบัสงครามกลางเมืองโดยมีผลกระทบตอ่การ 

ถกูละเมิดสิทธ์ิผู้หญิง 

  ศึกษาหนงัสือนวนิยายท่ีนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับวฒันธรรมสงัคมชายเป็นใหญ่

และเปิดเผยความเป็นจริงของผู้หญิงท่ีถูกกดข่ีจากระบบการปกครองท่ีไม่เท่าเทียม

ระหวา่ง ผู้ชายกบัผู้หญิง โดยนําเสนอเร่ืองราวผา่นหนงัสือ  

 ฟังบรรยายจากผู้ เช่ียวชาญทางด้านศิลปะบําบัดท่ีทํางานเก่ียวกับผู้ หญิงท่ีถูก

กระทําทางเพศ โดยนักศิลปะบําบดัอธิบายถึงสภาวะอารมณ์ของผู้ ท่ีถูกกระทําและ

อธิบายวตัถปุระสงค์ของการรักษาวา่ผู้ ป่วยควรรักษาไปในทิศทางใด 

 การลงพืน้ท่ีศึกษาเด็กท่ีมีอาการป่วยเรือ้รัง อาทิ โรคไต โรคมะเร็ง อายุประมาณ   

7-12 ปี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งผู้ ป่วยเหล่านี ้ได้เข้าร่วมรับการรักษาจากนกั

ศิลปะบําบัด ในขัน้ตอนการทํางาน ดิฉันได้เรียนรู้ในการสังเกตผู้ ป่วยท่ีเข้าร่วมทํา

กิจกรรมและได้รับข้อมลูจากนกัศิลปะบําบดั ในเร่ืองการสงัเกตพฤติกรรมของผู้ ป่วยท่ี

แสดงความรู้สกึผา่นการทํางานศลิปะ 

 จากแหล่งข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวของผู้หญิงท่ีถูก

กระทําทางเพศ เป็นท่ีมาในการศึกษาสภาวะอารมณ์จากการถูกกระทําทางเพศใน

ผู้หญิงจากเนือ้หา ดงักล่าว นํามาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมส่ือผสม 

และเป็นท่ีมาในการสร้างเทคนิคตา่งๆ ได้ปรากฏบนตวัผลงาน 

 ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองราวของผู้หญิงท่ีถูกกระทําทางเพศ 

หรือ สงัเกตชีวิตประจําวนัท่ีอยู่โดยรอบเพ่ือศกึษาและนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ

ทํางาน 

2. การสร้างภาพร่าง 
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การลงพืน้ท่ีหาข้อมูลทําให้เข้าใจในรายละเอียดบางส่วนเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตัิ

ข้อมลูท่ีได้มาจงึได้ถกูเปล่ียนผนักลายเป็นทศันคติส่วนตวั ดงันัน้ การเก็บข้อมลูในส่วน

ของการปฏิบตัทิางด้านศลิปะจงึมีการนําภาพร่าง 2 มิต ิในลกัษณะงานวาดเส้นอนัเป็น

พืน้ฐานสําคญัของการสร้างสรรค์ผลงานในทกุแขนง เพราะการวาดเส้นเปรียบ เสมือน

การจดบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ผ่านจงัหวะความหนกั-เบาของเส้น ภาพร่างผลงานท่ีได้

จากการบนัทึกในลกัษณะดงักล่าว เม่ือนําผลงานทัง้หมดนํามาวิเคราะห์จะทําให้เกิด

กระบวนการทางความคิด ในแนวทางรูปธรรมท่ีเกิดจากภาพร่างและตัวเนือ้หาท่ี

ปรากฏในเชิงนามธรรม ดงันัน้ งานวาดเส้นจึงเป็นพืน้ฐานสําคญัในกระบวนการสร้าง

ความคิดเพราะงานในลักษณะนีอุ้ปกรณ์ในการสร้างงานท่ีไม่ซับซ้อนง่ายต่อการ

ถ่ายทอดความคดิและการจดบนัทกึรวบรวมข้อมลูในเบือ้งต้น 

3. การสร้างสรรค์ผลงานจริง 

การสร้างสรรค์ผลงานเกิดจากการวิเคราะห์ภาพร่างท่ีได้จากการจดบนัทึกเป็นงาน

วาดเส้น เทคนิคท่ีเกิดระหว่างการทํางาน ภาพร่างท่ีได้เม่ือพิจารณาอย่างละเอียดจะ

เห็นมมุมองทางด้านความคิดรูปแบบการจดัวางองค์ประกอบ สิ่งเหล่านีส้่งผลมาสู่การ

ปฏิบตังิานชิน้ใหญ่กระบวนการทัง้หมดท่ีอยู่ในชิน้งานขนาดเล็กหรือชิน้งานขนาดใหญ่

เม่ือนํามาจดัวางให้เหมาะสมกบัตวัเนือ้หา การจดัวางจะส่งผลให้ตวัชิน้งานมีเนือ้หาท่ี

นา่สนใจมากขึน้ ดงันัน้ การจดบนัทึกเป็นภาพร่างท่ีขนาดเล็กพร้อมทัง้เทคนิคท่ีปรากฏ

ในตวัผลงานหรือการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีขนาดใหญ่สามารถเป็นผลงานจริงได้ทัง้สิน้

โดยใช้การตดิตัง้ผลงานเป็นส่ือในการนําเสนอ 

4. ปฏิบตังิานจริงโดยใช้กระบวนการท่ีสืบค้นทดลองในการ สร้างสรรค์ ผลงานได้นํา

เทคนิคท่ีมีความหลากหลายปรากฏบนตวัชิน้งาน เม่ือนําผลงานมาวิเคราะห์จะเห็นได้

วา่เทคนิคท่ีเกิดจากตวัวสัดแุอบแฝงไปด้วยเนือ้หาตา่งๆ 

5. ประเมินงานเพ่ือการแก้ไขพฒันาผลงานให้ตรงตามแนวคิดในการสร้างสรรค์ การ

ประเมินผลงานในแต่ละครัง้จะหาข้อดีเพ่ือพัฒนางานโดยการเฝ้าสังเกตในแต่ละ

ขัน้ตอน 

6. การสรุปผลการศกึษาเพ่ือเรียบเรียงจดัทําเป็นเอกสารข้อมูลทัง้หมดท่ีได้มาพร้อม

ทัง้กระบวนการทํางาน นํามาสู่การเรียบเรียงเชิงทฤษฎีและเป็นท่ีมาเชิงปฏิบตัิในตวั

ชิน้งาน 
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วิธีการศึกษาเป็นการหาข้อมูลทางความเป็นจริงจากแหล่งต่างๆ โดยข้อเท็จจริงเหล่านี ้

สามารถนํามาเป็นแหล่งข้อมลูท่ีมาในการสร้างเทคนิคในชิน้งานและสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีทศันคติ

ในรูปแบบเฉพาะตวั 

 

แหล่งข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. หนงัสือประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัผู้หญิง หรือ ส่ือตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ 

สว่นบคุคล  

2. หนงัสือห้องสมดุท่ีมีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์สงคราม 

3. เว็บไซต์เก่ียวกบัเนือ้หาตา่งๆ การละเมิดสิทธิในผู้หญิง 

4. ฟังบทสมัภาษณ์จากศิลปินท่ีทํางานเก่ียวกบัผู้หญิงท่ีถกูละเมิดสิทธิในสงัคม 

 

แหลง่ข้อมลูท่ีนํามาสร้างสรรค์โดยสว่นมากเป็นข้อมลูท่ีเกิดขึน้จริงในอดีต ซึ่งหลกัฐานทาง

ประวตัิศาสตร์สามารถนํามาช่วยให้ผลงานมีความหน้าหน้าเช่ือถือมากขึน้ พร้อมทัง้การหาข้อมูล

ยงัมีหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างโลกอินเตอร์เน็ตท่ีเปิดกว้างทัง้ข้อมูล

ขา่วสารตา่งๆ ท่ีสามารถนํามาพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะได้ง่ายขึน้ 

 

สรุป 

ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ภายในสงัคมของมนุษย์เรานัน้มีมากมายหลายรูปแบบ แต่ความ

รุนแรงท่ีกระทบต่อจิตใจถือได้ว่าส่งผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสดุ เพราะคนเรานัน้มีจิตใจท่ีนุ่มนวลเป็น

เนือ้แท้ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตหากสิ่งใดได้ทําให้เกิดข้อบอบชํา้ จิตใจของเรานัน้ย่อมอ่อนไหว

ได้ง่าย ยกตวัอย่างการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก หรือผู้หญิงคนกลุ่มนีต้ามธรรมชาติจิตใจย่อม

บอบบางนุม่นวลและด้วยลกัษณะภายนอกท่ีดบูอบบางจงึตกเป็นเย่ือในทางกามารมณ์ได้ง่าย จาก

ข้อมลูตามข้อเท็จจริงเบ่ือต้นหากนํามาสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะงานศิลปะก็สามารถทําได้โดย

นําข้อมูลเชิงประจักษ์แปรสภาพเป็นทศันคติส่วนตวั หลงัจากนัน้นําทัศนคติท่ีมีต่อเร่ืองราวนัน้ๆ 

เข้าสู่กระบวนการทางเทคนิคอนัมีการจดัองค์ประกอบของทศันธาต ุโดยมีการนําเสนอผลงานท่ีมี

ลักษณะคนเต็มตัว คนคร่ึงตัวและสัดส่วนของอวัยวะเพศ โดยการสร้างเทคนิคให้เกิดเป็น

สัญลักษณ์ของอวัยวะเพศ เทคนิคท่ีปรากฏแสดงออกถึงร่องรอยท่ีถูกกระทําภายในจิตใจและ

นอกจากการใช้สัญลักษณ์ยังมีการใช้เทคนิค สี ฝีแปรง เป็นการแสดงออกของความรู้สึกอัน

ฉับพลนั นอกจากนีย้งัมีการสร้างเทคนิคการขดูขีดบนตวัวสัดเุพ่ือให้เกิดเป็นสญัลกัษณ์ในชิน้งาน 

ผลงานแสดงเนือ้หาสาระผ่านรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ดงันัน้ เม่ือผลงานมีลกัษณะท่ีหลากหลาย 
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การติดตัง้ผลงานจึงมีความสําคญัท่ีจะทําให้ตวัเทคนิคปรากฏเนือ้หาได้อย่างสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

การติดตัง้ตวัชิน้งานจึงมุ่งเน้นไปยงัผู้ชมและเนือ้หาภายในตวัเทคนิค เม่ือผู้ชมสามารถมีส่วนร่วม

ในชิน้งานโดยอาศยัการตดิตัง้ให้เหมาะกบัสถานท่ี และเว้นพืน้ท่ีว่างสําหรับการมองได้รอบด้าน จึง

ทําให้ผู้ชมเข้าใกล้ชิน้งานและเห็นรายละเอียดในตวัเทคนิคได้อยา่งชดัเจน พร้อมทัง้ยงัสามารถรับรู้

เนือ้หาสาระได้อย่างครอบคลุม ดังนัน้ สภาวะจิตใจของผู้ หญิงท่ีถูกกระทําทางเพศจึงเป็น           

แรงบนัดาลใจและท่ีมาในการสร้างเทคนิคตา่งๆ ท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกสภาวะจิตใต้สํานึกท่ีเก็บ

กดและกดดนั ผ่านรูปทรงและสญัลกัษณ์ภายในร่างกายผู้หญิง โดยการใช้เทคนิค สี ฝีแปรง และ

การขูดขีดยํา้ๆ บนตวัวัสดจุนปรากฏเป็นร่องรอยฉีกขาดภายใต้การแสดงออกของสภาวะจิตใจ 

ภายในเนือ้หาตา่งถกูหยิบยกมาจากเร่ืองราวท่ีมีข้อเท็จจริงเป็นพืน้ฐาน แตเ่นือ้หาดงักล่าวได้นํามา

เสนอผ่านมุมมองศิลปะท่ีมีกระบวนการทางทศันธาตทุางด้านเทคนิคต่างๆ อนัสามารถนําเสนอ

ความจริงเปล่ียนผนัเป็นความงาม 
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 บทที่ 2 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ                                                                                                  

คนเรานัน้เติบโตมาพร้อมกับวฒันธรรมท่ีถูกกําหนดจากคนรุ่นก่อนหน้า โดยคนท่ีเกิดมา

ภายหลงัย่อมถกูปลกูฝังวฒันธรรมนัน้ๆ ตามแตล่ะท้องถ่ินหรือสงัคมโดยรอบอย่างเล่ียงไม่ได้ เม่ือ

วฒันธรรมคือตวัท่ีสร้างกรอบให้กบัมนษุย์อนัมีเนือ้หาแยกย่อยตามบริบทของแตล่ะถ่ินฐาน ย่ิงทํา

ให้เห็นได้ชัดว่าการถูกเลีย้งดู และในขณะเดียวกันบริบทต่างๆ สิ่งแวดล้อมโดยรอบพร้อมทัง้

ขนบธรรมเนียมท่ีสืบทอดในทกุรุ่นทกุสมยั ยอ่มเป็นท่ีเห็นได้ชดัว่ามนษุย์เรานัน้เหตใุดภายในสงัคม

แตล่ะท่ีแตล่ะภมูิภาคจงึมีการแตง่กายหรือวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งกนั วฒันธรรมแตล่ะสงัคมอาจมีความ

คล้ายกันตามบริบทในรูปแบบภายนอก แต่ความหลากหลายของสิ่งเหล่านีห้าใช้เป็นต้นเหตแุห่ง

ความแตกแยกหรือแบ่งชนชัน้ซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันจึงจําเป็นต้องมีกฎระเบียบการสร้าง

กฎเกณฑ์เป็นข้อบงัคบัให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน เช่น ข้อห้ามการกระทําอันไม่เหมาะสมหรือการ

กระทําในรูปแบบไหนถึงจะเรียกวา่เหมาะสม และนีคื้อต้นกําเนิดของขนบธรรมเนียมอนัจะเป็นการ

สร้างรากฐานท่ีแท้จริงภายในสังคม หากมองโครงสร้างใหญ่ๆ ภายในระบบวิถีของมนุษย์จะมี    

เพศชายและเพศหญิง เป็นส่วนท่ีสําคญัในการสืบทอดเผ่าพนัธุ์ ดงันัน้ ขนบธรรมเนียมท่ีกําหนด

จากสงัคมจงึมีสว่นสําคญัในการปลกูฝัง คําว่าหน้าท่ีอนัเรียกว่าชายและหญิงให้มีส่วนแตกตา่งกนั 

เช่นหากมองย้อนไปในอดีตว่าทําไมผู้หญิงถึงมีความละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชาย แล้วทําไมผู้ชาย

ถึงมีความแข็งกระด้างตา่งจากผู้หญิง ผู้หญิงจึงต้องทํางานท่ีใช้กําลงัน้อยกว่า เช่น ตดัเย็บเสือ้ผ้า 

จดัดอกไม้ เลีย้งดูลูก กิจกรรมต่างๆ ท่ีผู้ หญิงได้ทํา เป็นเร่ืองท่ีดูแล้วนุ่มนวลแต่ถ้ามองกลบัด้าน

ผู้ชายถูกฝึกให้ทํางานบ้านจดัดอกไม้ ผู้หญิงออกไปสู้ รบพฤติกรรมเหล่านีก็้จะเป็นตวัสร้างความ

แตกต่างทางรูปแบบภายนอก เม่ือขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมต่างปลูกฝังผู้ ชายในลกัษณะ

ความแข็งกระด้างและผู้หญิงถูกสอนให้อยู่ในขอบเขตตามความเหมาะท่ีสงัคมจํากัดไว้ ดงันัน้ 

บริบทภายนอกจงึมีความตา่งกนัทางด้านพฤติกรรม แตสํ่าหรับในมมุความเป็นผู้หญิง พืน้ฐานเดิม

ของจิตมีความนุ่มนวลและด้วยวัฒนธรรมท่ีคอยปลูกฝังความละเอียดอ่อนเข้าสู่จิตใจและสร้าง

รายละเอียดต่างๆ ในภาพลกัษณ์ท่ีดูละเมียดอ่อนโยน สิ่งเหล่านีย่ิ้งตอกยํา้ฝังลึกเข้าไปในจิตใต้
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สํานึกของผู้หญิง เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีมีความรุนแรง ผู้หญิงจึงแสดงความรู้สึกอ่อนไหวมากกว่า

ผู้ชาย แต่สิ่งท่ีส่งผลกระทบตอ่ผู้หญิงมากท่ีสุดคือการยึดติดกบัวฒันธรรมท่ีปลกูฝังคณุค่าในเร่ือง 

“เพศ” เพราะด้วยขอบเขตท่ีมีขนบธรรมเนียมเป็นตวัชีว้ดัมาตรฐานของสิ่งท่ีเรียกว่าความดีงามท่ีมี

ตอ่ผู้หญิง ดงันัน้ กฎเกณฑ์ดงักลา่วกลบัย้อนศรเข้าหาตวัเราวา่ สิ่งท่ีทําผิดจากขนบธรรมเนียมอนัมี

สิ่งท่ีดีงามคอยยึดติดว่ามนัคือการสร้างตวัตนท่ีมีคณุค่า เม่ือเราทําผิดไปจากจารีต ตวัเราเองจะ

ยงัคงคณุคา่ในสายตาของคนรอบข้างมากน้อยแคไ่หน โดยเฉพาะเร่ืองเพศท่ีผู้หญิงให้ความสําคญั

และวางคําว่าคุณค่าท่ีคอยเน้นยํา้ ในหลักความดีงามตามจารีตขนบธรรมเนียม ถูกสอนรุ่นสู่รุ่น

และได้ฝังลกึอยูใ่นสว่นของจิตใจ 

ผู้หญิงเป็นเพศท่ีมีความละเอียดอ่อนและสภาวะอารมณ์อ่อนไหวง่าย ในมุมมองท่ีเป็น

ผู้หญิงการถกูกระทําทางเพศ ถือได้ว่าเป็นเร่ืองท่ีส่งผลกระทบตอ่สภาวะจิตใจคอ่นข้างมากและส่ง

ผลกระทบต่อความรู้สึกเก็บกด กดดนั ก่อเป็นความทรงจําทําให้สภาวะจิตใจบอบชํา้ ความงาม

ของผู้หญิงเปรียบดงัดอกไม้ท่ีชชูอ่เบง่บาน หอมหวานเตม็ไปด้วยกลิ่นเกสร แตค่วามงามท่ีเห็น หาก

สมัผสัแรงจนเกินไปดอกไม้ย่อมบอบชํา้ได้ง่าย ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันความบอบบางท่ีนุ่มนวลของ

จิตใจก็ไมต่า่งจากดอกไม้ท่ีบานสะพร่ัง 

 

อิทธิพลจากข่าวสารข้อมูลท่ีนํามาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน  

ในวิถีชีวิตของมนุษย์มีการติดต่อส่ือสารกันหลากหลายรูปแบบ เช่น ในยุคปัจจุบนัการใช้

เทคโนโลยี การส่ือสารทางด้านคําพูดหรือการเขียนสิ่งเหล่านีเ้ป็นสารท่ีอยู่ในรูปแบบภายนอก แต่

มนษุย์เรานัน้สามารถส่ือสารรับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกนัได้ด้วยการสมัผสัการมองลกัษณะสีหน้า

การกระทํา การแสดงออกต่างๆ การได้รับฟังข่าวจากหนงัสือพิมพ์หรือส่ืออ่ืนๆ ตามเทคโนโลยีส่ือ

เหลา่นีเ้ป็นเพียงแหลง่ข้อมลูท่ีนําข้อเท็จจริง มานําเสนอผา่นเทคนิคการส่ือสารในรูปแบบท่ีแตกตา่ง

กันไป แหล่งข้อมูลเหล่านีไ้ม่สามารถกระตุ้นความรู้สึกของทุกคนให้เกิดความสะเทือนใจหรือ

ประทบัใจขึน้ได้ แตจ่ะขึน้อยู่กบัว่าผู้ ท่ีรับสารเคยมีประสบการณ์กบัเร่ืองราวเหล่านัน้ มากน้อยแค่

ไหนข่าวท่ีนําเสนอตามส่ือตา่งๆ จึงจะสามารถกระตุ้นความประทบัใจหรือความสะเทือนใจให้เกิด

ขึน้มาได้ จากบทความในหนังสือ ก่อนตะวันฉาย “ฉาน” 0

1 ในความคิดเห็นส่วนตัวผู้ เขียนมี

ความเห็นว่าภายในหนงัสือเล่มดงักล่าว ไม่เพียงบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ภายใต้เงาของสงคราม 

แตย่งัสะท้อนวฒันธรรมในวิถีของคนพืน้เมืองได้อย่างมีเสน่ห์ เม่ือหยิบหนงัสือขึน้มาอ่าน ตวัผู้อ่าน

                                                           
1 พนัเอกเจ้ายอดศกึ, นิพทัธ์พร เพ็งแก้ว และนวลแก้ว บรูพวฒัน์, ก่อนตะวันฉาย “ฉาน”  (กรุงเทพฯ: 

openbooks, 2550). 
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จะเข้าใจสภาวะและสถานการณ์ดงักล่าวได้ด้วยจงัหวะ การเขียนท่ีมีความหนกัเบาในเนือ้หาและ

ครอบคลมุไปถึงลายละเอียดอนัเล็กๆ น้อยๆ ในระหว่างความลําบากและการช่วยเหลือซึ่งกนัและ

กัน ภายใต้สภาวะความเป็นกับความตาย ถึงแม้ผู้ อ่านจะไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงใน

สถานการณ์ตามแบบท่ีได้อ่าน แต่หนงัสือท่ีเขียนขึน้อันมีข้อเท็จจริงท่ีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 

ผู้ อ่านจะสามารถนําสถานการณ์ท่ีอยู่รอบตัวเข้ามาทําความเข้าใจกับบริบทภายในเนือ้หาของ

หนงัสือเล่มนัน้ๆ ได้อย่างเข้าใจมากขึน้ หนงัสือท่ีบอกเล่าเร่ืองราวในรัฐฉาน เป็นหนงัสือท่ีเขียนขึน้

จากประสบการณ์ของผู้ ท่ีอยู่ในสถานการณ์จริงและข่าวสารท่ีนํามาบอกเล่านัน้ก็ยงัเป็นเหตกุารณ์

ท่ีเกิดขึน้จริง ในปัจจุบนัและคนท่ีถกูกล่าวถึงหรือผู้ ท่ีได้ประพนัธ์หนงัสือเล่มนีก็้ยงัมีชีวิตอยู่ ดงันัน้ 

เม่ือผู้ ท่ีเคยมีประสบการณ์ท่ีพอจะเก่ียวข้องกับเร่ืองราวท่ีได้อ่านหรือเคยตกอยู่ในสถานการณ์ท่ี

คล้ายเคียงกัน บทความในหนงัสือก็ย่ิงจะมีชีวิตมากขึน้ตามแตผู่้อ่านนัน้จะเข้าใจมากน้อยแคไ่หน 

อยา่งท่ีได้กลา่วมาทัง้หมดนัน้ไมว่า่จะเป็นการส่ือสารด้วยวิธีใดก็ตามสิ่งเหล่านัน้เป็นเพียงส่ือท่ีเป็น

วตัถภุายนอก คนเรานัน้จะสามารถรับสารจากสิ่งภายนอกเหล่านัน้ได้ก็ตอ่เม่ือ เราเข้าใจในสิ่งนัน้ 

เราจะมีความประทบัใจหรือสะเทือนใจกบัสิ่งของท่ีไร้ชีวิตนัน้ได้ก็ตอ่เม่ือเราเคยผ่านประสบการณ์

ในเร่ืองราวนัน้ๆ มาก่อนหน้าแล้ว เม่ือเราเคยมีอดีตกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้สิ่งนัน้จะเป็นเพียงสิ่งของ 

สถานท่ี ทัง้หมดนีจ้ะมีชีวิตได้ก็ด้วยตวัเราเอง เช่นเดียวกับวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีความ

งาม ในการแสดงออกทางขนบธรรมเนียมอยา่งเห็นได้ชดั เช่นการแตง่กายของคนในอดีตท่ีปัจจบุนั

คนทัว่ไปรู้จกัในช่ือชดุกิโมโน (Kimono) อนัมีรากฐานการแตง่กายมาจากวฒันธรรมประเทศจีน แต่

ในขณะนัน้ญ่ีปุ่ นเข้าสู่สมัย โชกุน (Shogun) ซึ่งเป็นสมยัท่ีชนชัน้ขุนนางหรือท่ีเรียกกันว่าชนชัน้

ซามูไร (Samurai) มีอํานาจภายในราชสํานัก ถึงแม้ในขณะเดียวกันการปกครองจะมีสถาบัน

กษัตริย์แต่ก็ถูกชนชนซามูไร ลดบทบาทถืออํานาจในสังคมอย่างเห็นได้ชัดจึงทําให้ยุคสมัย         

คามากรูะ (Kamakura) ท่ีเร่ิมมีการปรับเปล่ียนการแตง่กายให้มีความแตกตา่งไปจากจีนและสร้าง

เอกลกัษณ์เฉพาะ เคร่ืองแตง่กายในแบบท่ีเป็นญ่ีปุ่ น โดยเร่ิมตัง้แตปี่ ค.ศ. 1192 เม่ือญ่ีปุ่ นมีเคร่ือง

แต่งกายท่ีชัดเจน สถานะของคนในสังคมก็จะบ่งบอกได้จากชุดเคร่ืองแต่งกายท่ีสวมใส ่

เช่นเดียวกับสังคมของผู้ หญิงท่ีมีการแบ่งประเภทของแต่ชนชัน้ ออกเป็นผู้ หญิงธรรมดาทั่วไป 

ผู้หญิงชนชัน้สงู และผู้หญิงท่ีเรียกว่า เกอิชา1

2 (Geisha) หรือท่ีเรียกกนัว่า “หญิงสาวผู้แสดงศิลปะ” 

ศิลปะในท่ีนีเ้ป็นทัง้นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ และหตัถศิลป์ ซึ่งเป็นงานศิลปะอนัมีรูปแบบดัง้เดิมของ

ชาวญ่ีปุ่ นแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงเหล่านีก็้ต้องให้บริการทัง้ด้านศิลปะในการพูด ซึ่งการพูดหรือ

                                                           
2 เกอิชา (Geisha) หรือท่ีเรียกกนัวา่ “หญิงสาวผู้แสดงศิลปะ”  ซึง่เป็นงานศิลปะอนัมีรูปแบบดัง้เดิมของ

ชาวญ่ีปุ่ น. 
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กิริยาทา่ทางอนัได้ฝึกมานัน้ก็ถือวา่เป็นศลิปะได้เชน่กนั เพราะเกอิชาเปรียบเสมือนอาชีพอาชีพหนึ่ง

ท่ีต้องรักษาด้านความงามในศิลปะแบบดัง้เดิม เม่ือญ่ีปุ่ นเร่ิมมีการค้ากบัประเทศตา่งชาติ หนึ่งใน

นัน้คือประเทศแทบตะวนัตกเม่ือการค้าเร่ิมขยายตวัมากขึน้สินค้าท่ีถูกสัง่จองจึงต้องมีการห่อวสัด ุ

ให้เป็นอย่างดีเพ่ือท่ีจะไม่ให้เกิดความเสียหายตอ่วตัดนุัน้ๆ สิ่งท่ีชาวญ่ีปุ่ นนํามาห่อวสัดท่ีุจะนําส่ง

ไปตา่งแดนคือกระดาษท่ีมีลวดลาย ชดุกิโมโน การแตง่กายอย่างมีสีสนัวิถีชีวิตท่ีสะท้อนผ่านงาน

ภาพพิมพ์ ผลงานเหล่านีใ้นประเทศญ่ีปุ่ นเองมีการผลิตในจํานวนท่ีมากเม่ือมีมากจนเกินความ

จําเป็น จึงนํามาถกูใช้ใหม่โดยนํามาห่อสินค้า สินค้าท่ีถูกนําออกสู่สายตาชาวตา่งชาติสิ่งท่ีติดไป

นัน้ คือ ผลงานภาพพิมพ์ท่ีมีการจัดองค์ประกอบท่ีแตกต่างจากหลักการทั่วไปของชาวตะตก 

ชาวตะวนัตกเม่ือเห็นผลงานดงักล่าวจึงมีความสนใจในการนําเสนอมมุมองใหม่ๆ ท่ีอยู่ในการจดั

วางองค์ประกอบของงานภาพพิมพ์ญ่ีปุ่ นและทําให้ศิลปิน ตะวันตกนําหลักการเหล่านีไ้ป

ประติดประต่อเข้ากับการสร้างสรรค์ผลงาน ในแบบของตนเองและหากมองย้อนเข้าไปใน

วฒันธรรมท่ีสะท้อนผ่านผลงานศิลปะสิ่งท่ีแตกต่างกัน คือ การนําเสนอรูปแบบภายนอก ไม่ว่าจะ

เป็นเทคนิคในตัวผลงาน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละภูมิภาคหรือภูมิประเทศท่ีมีวัฒนธรรมท่ี

แตกตา่งกนัการนําเสนอมมุมองภายในผลงานแตส่ิ่งท่ีผลงานศิลปะมีความเหมือนกนัคือ การบอก

เลา่เร่ืองราวผา่นผลงานทัง้ทางด้านการแสดงอารมณ์ความประทบัใจหรือความสะเทือนใจท่ีรุนแรง 

สิ่งเหล่าได้ถูกนํามาปรากฏในตวัผลงานโดยไม่คํานึงว่าผลงานเหล่านัน้จะถูกสร้างจากชนชาติใด

หรือบุคคลผู้ มีช่ือเสียง เช่นเดียวกับผลงานการใช้ลายเส้นในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ในสมัย     

เอโดะ2

3 ท่ีบอบเลา่เร่ืองราวโลกแห่งความสขุของคนญ่ีปุ่ นในช่วงเวลานัน้ ผลงานได้แสดงความโดด

เดน่ในลายเส้นท่ีพลิว้ไหวโดยเฉพาะการเขียนเสือ้ผ้าบง่บอกถึงความนุ่นนวลท่ีอยู่ในเคร่ืองแตง่กาย

ใน ชุดกิโมโน อนัแสดงลวดลายและจงัหวะความหนกัเบา นํา้หนกัของลายเส้นความรู้สึกเหล่านี ้

สามารถเทียบได้กบัลทัธิอิมเพรสชนันิสม์ (Impressionism) ในแถบประเทศตะวนัตก ดงัจะเห็นใน

ผลงานสกลุช่างอคูิโยเอะ (Ukiyo-e) ของญ่ีปุ่ น ฮกขไุซ (Katsushika Hokusai, ค.ศ. (1760-1849) 

เป็นศิลปินท่ีมีความสามารถในการเขียนลายเส้นทัง้งานทางด้านจิตรกรรม ภาพพิมพ์แกะไม้ งาน

วาดเส้น และยังเป็นท่ียกย่องในประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ นด้วยความสามารถท่ีหลากหลาย จึงเป็นแรง

บนัดาลใจให้กบัศลิปินชาตติะวนัตกในยคุนัน้ นอกจากการสร้างงานท่ีมีลทัธิความน่าประทบัใจ แต ่

ฮกขไุซ ก็ได้แสดงความสะเทือนอารมณ์ในรูปแบบวิวทิวทศัน์โดยการใช้เทคนิคภาพพิมพ์ท่ีแสดงถึง

พลงัอํานาจในธรรมชาติ โดยผ่านการใช้นํา้หนกัของเส้นและสี จะเห็นได้ชดัเจนจากผลงานท่ีมีช่ือ

                                                           
3 รสลิน กาสต์, แอ็พโพรพริเอชันอาร์ต : ศิลปะแห่งการหยิบยืม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558), 14-23.  
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ว่า “คล่ืนยกัษ์นอกฝ่ังคานางาวะ” (The Great wave Kanagawa) (ภาพท่ี 1) ผลงานดงักล่าว

สามารถเทียบได้กับผลงานศิลปินชาวตะวนัตกในยคุลทัธิเอ็กเพรสชนันิสม์ (Expressionism) ท่ี

สะท้อนอารมณ์รุนแรงท่ีสะเทือนใจออกสู่ในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์ ในแบบศิลปะญ่ีปุ่ นได้อย่าง

แยบยล และด้วยการค้าระหวา่งญ่ีปุ่ นกบัชาตติะวนัตกซึง่เร่ิมขึน้ใน ค.ศ. 1853 จึงทําให้ผลงานท่ีติด

มากบัคลงัสินค้าจงึถือได้วา่เป็นการเผยแพร่ไปสูส่งัคมของคนยโุรป 

 

ภาพข้อมูลผลงานจิตรกรรมจากศิลปิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 Katsushika Hokusai. The great wave of Kanagawa, 1823-1832. From 36 

Views of Mount Fuji. Colour woodblock. 25.3 x 38.2 cm. Vienna, Osterreichisches 

Museum fur angewandte Kunst, Exner Bequest 

 

-ที่มาของภาพ 

https://www.google.co.th/search?q=The+great+wave+of+Kanagawa&source=lnms&t

bm=isch  

&sa=X&ved=0ahUKEwjJwoXv08HTAhWLuo8KHfqPBwEQ_AUICCgB&biw=1280&bih

=694#imgrc=S4XYC23MH9rgmM: 

  

-ที่มาของข้อมูล  

รสลิน กาสต์, แอ็พโพรพริเอชันอาร์ต : ศิลปะแห่งการหยิบยืม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558), 23. 
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ภาพท่ี 2 Vincent van Gogh. Washerwomn by the Canal Summer, 1888. Reed pen, sepia 

on white paper. 31.5 x 24 cm. Rijksmuseum Kroller-Muller, otterlo. 

      

-ที่มาของภาพ   

https://www.google.co.th/search?q=Washerwomn+by+the+Canal+Summer&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKlZv-

1sHTAhVLsI8KHSCuCAEQ_AUICCgB&biw=1280&bih=694#imgrc=BsqtZSiIzL1OmM: 

 

-ที่มาของข้อมูล  

รสลิน กาสต์, แอ็พโพรพริเอชันอาร์ต : ศิลปะแห่งการหยิบยืม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558), 86. 

 

ญ่ีปุ่ นเป็นจุดเร่ิมต้นในการปรับโลกทศัน์ใหม่ให้กบัศิลปินชาวตะวนัตก ในเร่ืองการจดัวาง

องค์ประกอบภายในผลงานซึ่งแตเ่ดิมศิลปินชาวตะวนัตกจะยึดหลกัทศันียวิทยา อนัสืบทอดกนัมา

ในสมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยา (Renaissance) แตต่ามหลกัความเป็นจริงนัน้การจดัองค์ประกอบในภาพ

พิมพ์ญ่ีปุ่ นเกิดจากความไมต่ัง้ใจ ในระหวา่งการพิมพ์ภาพผลงานในตอนนัน้ผลงานในการจดัพิมพ์

ค้อนข้างมีขนาดใหญ่แตด้่วยกระดาษท่ีขอบเขตท่ีจํากดัศิลปินญ่ีปุ่ นศิลปินจึงแก้ปัญหาด้วยการนํา

กระดาษมาตอ่กนัในจํานวนหลายแผ่น เพ่ือท่ีจะให้ได้ผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ตามความต้องการแต่
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เม่ือแยกกระดาษออกเป็นชิน้ก็จะได้สดัส่วนของผลงานท่ีการจดัวางแบบท่ีแตกต่างกนัไป หากนํา

ภาพผลงานของภาพพิมพ์ดังกล่าว อันมีอิทธิพลกับศิลปินยุโรปจะเห็นได้ว่าลักษณะของ

องค์ประกอบในแบบการใช้แนวเส้นเฉียง การตดัภาพตกจากกรอบ การใช้โครงสร้างบงัตา การใช้

แนวเส้นตัง้ของเสาและลําต้นไม้ ดังจะเห็นในผลงานศิลปินชาวตะวันตกหลายท่านโดยเฉพาะ   

แวน โกะห์ (Vincent Willem van Gogh) 3

4 ท่ีช่ืนชอบในผลงานศิลปะของญ่ีปุ่ นท่ีนําหลกัการ

ทางการจดัวางองค์ประกอบมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง อาทิ ใช้เทคนิคสีท่ีสดใสจาก

ศิลปินผู้ เช่ียวชาญแห่งอคูิโยเอะโดยคดัเลือกผลงานของศิลปิน อนัโด ฮิโรชิเงะ (Ando Hiroshige, 

ค.ศ. 1797-1858) ในการศกึษาหลกัในการใช้สีและยงัได้คดัลอกผลงาน ฮิโรชิเงะ ภาพ “สะพานโอ

ฮาชิในสายฝน” (Sudden Shower at Ohashi Bridge at Ataka) เร่ืององค์ประกอบซึ่งภายในภาพ

ตวัสะพานจะมีลกัษณะเป็นเส้นเฉียง งานวาดเส้นซึ่งเทคนิคและแรงบนัดาลใจจากการเคาะหรือ

ตอกอันมีท่ีมาจากการสังเกตความเป็นไปในเนือ้หาตามธรรมชาติท่ีชาวญ่ีปุ่ นได้คอยศึกษาและ

นํามาสร้างเทคนิคให้เกิดขึน้ภายในผลงานของตน ส่วน แวน โกะห์ เม่ือได้เห็นงาน ฮกขุไซ ศิลปิน

มากความสามารถท่ีโดดเด่นในงานศิลปะ รวมทัง้การใช้เทคนิควาดเส้น แวน โกะห์ จึงได้แรง

บนัดาลใจจากสิ่งท่ีพบเห็นพยายามสร้างเทคนิคให้ใกล้เคียงกบัของญ่ีปุ่ นให้มากท่ีสดุโดยได้ค้นพบ 

รีดเพ็น (reed pen) เป็นการทําขึน้จากต้นกกชนิดหนึ่งและได้นํามาสร้างงานวาดเส้น อาทิ ผลงาน 

“ผู้หญิงซกัผ้าท่ีข้างริมคลอง” (Washerwomen by the Canal Summer) (ภาพท่ี 2) และเทคนิค

ดงักลา่วจะพบในงานวาดเส้นอีกหลายๆ ผลงาน 

ในวัฒนธรรมสร้างความแตกต่างกันในเชิ ง รูปลักษณ์ภายนอกจะเห็นไ ด้จาก

ขนบธรรมเนียมวีถีชีวิตเคร่ืองแต่งกาย การปลกูฝ่ังในการปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบท่ีสงัคมได้สร้าง

ขึน้ เช่นเดียวกับสังคมญ่ีปุ่ นท่ีผู้หญิงถูกปลูกฝ่ังให้มีขนบธรรมเนียมในการปฏิบตัิตนด้วยกิริยา

อาการอนัออ่นน้อม ไมใ่ช้เพียงประเทศญ่ีปุ่ นเท่านัน้หากแตส่่วนมากประเทศในแถบตะวนัออกตา่ง

ปลูกฝังความดีงานในเชิงวัฒนธรรมให้กับผู้หญิงอย่างมากและด้วยความอ่อนน้อมจึงปรากฏสู่

ผลงานในรูปแบบผลงานจิตรกรรม วาดเส้น แม้แต่งานภาพพิมพ์อันเป็นท่ีโดดเดน่ในสังคมชาว

ญ่ีปุ่ นไมใ่ช้เพียงประเทศญ่ีปุ่ นเทา่นัน้ท่ีสร้างผลงานในลกัษณะดงักล่าว แตย่งัรวมมาถึงประเทศจีน

อนัเป็นต้นกําเนิดให้กบัหลากหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศอินเดีย ผลงานท่ีอ่อนช้อยอนัแสดงออก

ผ่านเส้นและสีตา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน ในแถบประเทศตะวนัออกถึงการสร้างสรรค์ผลงานจะมี

ลวดลายในการใช้เส้นท่ีอ่อนช้อยแตก็่แสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชดัเจนทัง้ด้าน

                                                           
4 รสลิน กาสต์, แอ็พโพรพริเอชันอาร์ต : ศิลปะแห่งการหยิบยืม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558), 80-88. 
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ความประทบัใจและความรุนแรง หากเทียบกบัประเทศตะวนัตกอนัมีการใช้สีสนัเทคนิคสีนํา้มนัลง

บนตวัวสัดซุึง่สามารถถ่ายทอดออกมาได้อยา่งสะเทือนอารมณ์และน่าประทบัใจ ในความแตกตา่ง

เร่ืองของเทคนิคคนในแตล่ะยุดก็สร้างความแตกตา่งกันในเชิงรูปแบบภายนอก เช่น ประเทศแถบ

ตะวนัออกด้วยเทคโนโลยียงัไมก้่าวหน้าจึงเลือกท่ีจะศกึษาธรรมชาติและวตัถดุิบท่ีมี ตวัธรรมชาติก็

ให้เทคนิคท่ีอ่อนโยนแต่สะท้อนมุมมองของความรู้สึกได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนประเทศแทบ

ตะวนัตกการเรียนรู้ระบบธรรมชาติก็ถือว่าให้ความสําคญัแตด้่วยวิวฒันาการทางด้านเทคโนโลยีท่ี

ก้าวกระโดดจึงทําให้สามารถคิดค้นผลิตสีท่ีสามารถสงัเคราะห์จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

แต่สีสันก็ยังมีท่ีมาจากสิ่งท่ีตาเห็นในระบบธรรมชาติจึงทําให้เทคนิคในการสร้างผลงาน ศิลปิน

ประเทศยโุรปมีการแสดงออกทางด้านเทคนิคการใช้เนือ้สีได้อย่างหนกัแน่นและน่าประทบัใจ หาก

นําความแตกต่างทางด้านเทคนิคในงานศิลปะมาเทียบเคียงกับขนบธรรมเนียมเชิงวฒันธรรมจะ

เห็นได้ว่าฝ่ังตะวนัออกจะมีความนุ่มนวลในแบบท่ีเป็นผู้หญิง ในแถบประเทศตะวนัตกจะมีความ

หนกัแนน่ในลกัษณะความเป็นผู้ชายแตอ่ย่างไรก็ตามถึงแม้ความแตกตา่งจะปรากฏเชิงรูปแบบแต่

สิ่งท่ีเหมือนกัน คือ ความรู้สึกทัง้ความรุนแรงความอ่อนไหวและความรัก สิ่งเหล่านีเ้ป็นรูปแบบ

นามธรรมท่ีแอบซ่อนอยู่ในงานศิลปะในทุกหลากหลายเทคนิค รวมไปถึงความรู้สึกเช่นเดียวกับ 

หญิง-ผู้ชาย ตา่งมีความเทา่เทียมกนัในทกุเชือ้ชาต ิ

การส่ือสารข้อมูลจากแหล่งข้อเท็จจริงในข้างต้น ท่ีได้กล่าวเอาข่าวสารท่ีเห็นตามหน้า

หนงัสือพิมพ์หรือตามหน้าจ่อโทรทศัน์ ส่ือเหล่านีจ้ะมีความแข็งกระด้างได้รับข้อมูลมาแบบไหนก็

ถ่ายทอดออกไปในรูปแบบนัน้ๆ แต่หากเป็นการส่ือสารโดยใช้รูปแบบทางด้านงานศิลปะ การ

นําเสนอข้อมลูจะถกูแปรสภาพโดยใช้จงัหวะของ เส้น สี จงัหวะของเสียงดนตรี หรือแม้แตก่ารเขียน

ด้วยตวัอักษร อันมีชัน้เชิงในรูปแบบวาทศิลป์ การเรียนรู้ธรรมชาติของตนเองและธรรมชาติอยู่

รอบตัวเรา ธรรมชาติเหล่านีเ้ป็นแหล่งข้อมูลท่ีครอบคลุมในทุกด้านและทุกศาสตร์ เราจะเห็น

รูปธรรมท่ีปรากฏด้วยรูปทรงของต้นไม้ สีสนัของดอกไม้ เสียงร้องของสตัว์ สิ่งเหล่านีเ้ป็นส่ือท่ีเรา

สามารถรับรู้ได้ทางประสาทสมัผสั ทางตาเข้าสู่สมองและหลงัจากนัน้การรับรู้ก็จะเปล่ียนผนัเป็น

นามธรรมอยูภ่ายในจิตใจ 

 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการถูกกระทาํทางเพศมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางด้านศิลปะ 

 เม่ือสงัคมท่ีเคยเรียบง่ายอาศยัพึง่พาธรรมชาต ิสร้างวฒันธรรมการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั

ได้ถกูบดบงัด้วยอํานาจทางมิชอบสิ่งเหลา่นีจ้ึงทําให้วฒันธรรมท่ีเคยเรียบง่ายเกิดการเปล่ียนแปลง

แบ่งชนชัน้ภายในสังคม เช่น ผู้ ท่ีอ่อนแอย่อมตกเป็นเย่ือของฝ่ายท่ีแข็งแรงกว่า เม่ือเป็นเช่นนี ้

วัฒนธรรมท่ีถูกกําหนดจากความต้องการเชิงอํานาจ จากฝ่ายท่ีแข็งแรงกว่าแน่นนอนว่าสงัคม
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มนุษย์ท่ีคละเคล้าทัง้เพศชายและเพศหญิง อาศยัอยู่รวมกันแบบสืบสายพันธุ์ โดยรวมกลุ่มจาก

ครอบครัวค่อยๆ ขยบัขยายไปสู่สงัคมขนาดใหญ่ เม่ือสงครามเกิดขึน้ภายในสงัคมโดยมีพืน้ฐาน

จากวัฒนธรรมการปกครองของผู้ มีอํานาจซึ่งในขณะนัน้ได้ถูกกําหนดจากระบบชายเป็นใหญ่ 

เพราะในยุคสมัย ท่ีเกิดการทําสงครามหรือเหตุการณ์ท่ีต้องใช้พละกําลังทางร่างกายผู้ ชายจะมี

กล้ามเนือ้ท่ีแข็งแรงกวา่ผู้หญิงเม่ือเป็นเชน่นี ้ลกัษณะของผู้ นําและความหน้าเช่ือถือในการปกครอง

ดแูลในเร่ืองต่างๆ ภายในสงัคมค่อนข้างมากแตใ่นขณะเดียวกัน ฝ่ายหญิงด้วยร่างกายภายนอก

พละกําลังท่ีมีน้อยกว่าจึงถูกสังคมมองว่าไม่สามารถจะเป็นผู้ นําได้จึงทําให้สิทธ์ิของฝ่ายหญิงมี

หน้าท่ีเพียงเป็นภรรยา เลีย้งดลูกู เม่ือเป็นเชน่นีใ้นยคุท่ีความไม่เท่าเทียมทางด้านสิทธิเกิดขึน้ซึ่งอยู่

ในช่วงระหว่างการแก่รงแย่งทางอํานาจ สงครามจึงเป็นชนวนสําคญัท่ีผู้หญิงจะตกเป็นเบือ้ล่าง

อยา่งหลีกหนีไ้มพ้่นโดยเฉพาะการรุกลํา้สิทธิส่วนบคุคลในเร่ืองการล่วงละเมิดทางเพศ เม่ืออํานาจ

หากนําไปใช้ในทางมิชอบ ก็จะกลายเป็นอาวธุอนัร้ายกาจซึ่งเต็มไปด้วยความอยากและสิ่งเหล่านี ้

มกัทําให้ลืมไปว่าศีลธรรมความเท่าเทียมระหว่าง ชาย-หญิง คือ กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติได้สร้าง

ความเท่าเทียมในทุกสรรพสิ่งรวมถึงมนุษย์ในทุกเช่ือชาติ ในวัฒนธรรมท่ีคอยปลูกฝังความ

ละเอียดอ่อนให้กับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทางการกระทํา ท่ีควรอยู่ในจารีตประเพณีหรือข้อ

ห้ามอนัมีกฎเกณฑ์ทางสงัคมโดยเฉพาะเร่ืองการรักษาคณุค่าในการรักนวลสงวนตน เพราะหาก

หญิงใดทําตวัมกัมากหลายชาย หญิงผู้นัน้ย่อมถือว่าไร้คา่หมดราคา ดงันัน้ การเก็บรักษาความดี

งามจึงเป็นสิ่งท่ีหลายคนเก็บรักษาเพ่ือให้คนอ่ืนเห็นคุณค่าของตนเองแต่ในทางกลับกัน ในยุค

ปัจจบุนัเร่ืองการปล่อยเนือ้ปล่อยตวั โชว์ความงามทางร่างกายท่ีมากเกินงามก็ถือเป็นเร่ืองท่ีพบ

เห็นได้ทัว่ไป แตส่ิ่งท่ีเป็นจดุออ่นของผู้หญิงคือ การถกูมองว่าสิ่งท่ีได้ถกูล่วงเกินด้วยความไม่เต็มใจ

โดยเฉพาะ เ ร่ืองเพศถือได้ว่าเป็นการถูกกระทําทางจิตใจอย่างมาก เ ม่ือเป็นเช่นนีค้วาม

ละเอียดอ่อนอยู่ภายในจิตใต้สํานึก และเม่ือการกระทําท่ีรุนแรงเกิดขึน้กบัสภาวะจิตใจของผู้หญิง

อันมีความละเอียดอ่อนเป็นพืน้ฐาน โดยเฉพาะการถูกกระทําในเร่ืองทางเพศ จิตใจจะเกิด

ความรู้สกึท่ีเก็บกดอยูภ่ายใน ดงัท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น คณุคา่ท่ีถกูปลกูฝ่ังการรักนวลสงวนตวัรวมทัง้

การมีสิทธิในตนเองหากถกูล่วงละเมิดไม่ว่าจะทางใดโดยเฉพาะเร่ืองเพศ จะมีผลตอ่สภาวะจิตใจ

คอ่นข้างรุนแรง เพราะการถกูล่วงเกินทางเพศเป็นการกระทําท่ีละเมิดสิทธิส่วนบคุคลการกระทํา

เช่นนีก่้อให้เกิดสภาวะจิตใจท่ีบอบชํา้ ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันการกระทําทางเพศ ล้วนส่งผล

กระทบในทุกยุคทุกสมยัไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบนั สําหรับบคุคลท่ีมีสภาวะจิตใจบอบชํา้จาก

การถกูกระทําทางเพศ มีวิธีการรักษาอยู่หลายรูปแบบ เช่น ศิลปะบําบดัเป็นการใช้ศิลปะเข้ามามี

บทบาทในการรักษา ผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางด้านสภาวะจิตใจ แนวทางในการรักษาจะมีรูปแบบ
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แตกตา่งกนัไป เชน่ การวาดภาพระบายสี ปัน้ดิน หรือกิจกรรมทางดนตรี กิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วยใน

เร่ืองการแสดงออกทางความรู้สึกผ่านกิจกรรมดงักล่าว สําหรับผลงานท่ีผู้ ป่วยได้แสดงออกมานัน้ 

จะไม่เน้นความสวยงามตามแบบฉบบัของทศันศิลป์ทัว่ไปแต่จะเน้นให้ผู้ ป่วยระบายอารมณ์และ

ความรู้สึกท่ีอยู่ภายในออกมา การใช้ศิลปะในการบําบดั ซึ่งศิลปะบําบดันัน้หากมองอย่างผิวเผิน

ตวัผลงานก็เหมือนศิลปะงานทศันศิลป์ โดยใช้เส้น สีและทศันธาตใุนการแสดงออกทางผลงาน ใน

รูปแบบภายนอกท่ีดจูากผลงานและการแสดงออกไมมี่สว่นไหนท่ีให้ความแตกตา่ง แตส่ิ่งท่ีแตกตา่ง

จากงานทัศนศิลป์ คือ เจตนาของผู้ ท่ีเข้ารับการบําบดั การบําบดัในทางศิลปะไม่ว่าคณุจะเป็น

บุคคลท่ีได้รับการศึกษาทางด้านศิลปะซึ่งสามารถมองเห็นความงามทางด้านทัศนธาตแุละการ

แสดงออกอย่างลึกซึง้ แต่นัน้ก็ไม่ใช้ส่วนสําคญัหรือเป็นข้อได้เปรียบในการทํางานศิลปะบําบัด 

ในทางการแพทย์คุณหรือบุคคลทั่วไปเม่ือเข้าสู่กระบวนการบําบัดก็เท่ากับว่าคุณและบุคคล

เหลา่นัน้เทา่เทียมกนั โดยการระบายความรู้สกึผา่นกิจกรรมในวิธีตา่งๆ ดงันัน้ รูปทรงท่ีปรากฏสีสนั

ท่ีแสดงออก จะมีความงามมากน้อยแค่ไหนหรือผลท่ีออกจะทําให้คนดหูรือผู้ ท่ีพบเห็นเกิดความ

พอใจหรือสะเทือนอารมณ์กับผลงานมากหรือน้อย สิ่งเหล่านีห้าใช้เร่ืองท่ีสําคญัไม่ ผู้ ท่ีเข้ารับการ

บําบดั โดยผ่านงานศิลปะต้องการเพียงนําสิ่งท่ีอยู่ภายในจิตใจอนัมีความเก็บกดอึดอดัหลายต่อ

หลายอยา่ง จากเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีตดิข้างจากอดีต ผ่านกระบวนการท่ีเราเรียกโดยทัว่ไปว่าทศันธาต ุ

แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้คํานึงถึงความงามท่ีปรากฏในรูปแบบภายนอก สําหรับผู้ ท่ี มี

ความสามารถทางด้านการสร้างผลงานในทางศิลปะบางครัง้ก็เลือกท่ีจะให้การทํางานศิลปะ 

บําบดัตนเองควบคูก่บัการสร้างสรรค์ผลงานผา่นทศันธาต ุให้ปรากฏเป็นผลงานการสร้างสรรค์ทาง

ทศันศลิป์ 

 ชีวิตคนเรานัน้มีเร่ืองราวต่างๆ มากมายผ่านเข้ามาในชีวิตเพ่ือเป็นแบบทดสอบความ

อดทนท่ีแข็งแรงและสร้างประสบการณ์ แตใ่นบางครัง้เราก็เลือกไม่ได้ว่าปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสดุสําหรับ

เรา มันจะเป็นเร่ืองอะไรแล้วสิ่งเหล่านัน้จะเข้ามาในช่วงเวลาไหนแล้วตัวเราเองพร้อมท่ีจะ

เผชิญหน้าแล้วหรือยงั สําหรับบางคนประสบการณ์ในการแก้ปัญหามีไม่มากพอ สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ 

ความทกุข์ทรมานในจิตใจ สดุท้ายแล้วเราต้องการท่ีจะหาทางนําเร่ืองราวตา่งๆ ระบายมนัออกมา

ให้มากท่ีสดุ บางคนเลือกท่ีจะบําบดัด้วยการพดู การฟังธรรมะ ขอความช่วยเหลือจากหมอโดยใช้

ยา ในสงัคมของมนษุย์มีหลากหลายวิธีตามความชอบสว่นบคุคลและอีกวิธีหนึง่ท่ีสามารถนําความ

เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใด นํามาผ่านกระบวนการทางศิลปะให้เกิดเป็นงานสร้างสรรค์ได้ 

เพ่ือท่ีจะสะท้อนอีกแง่มุมของชีวิตสร้างความประทบัใจหรือเป็นสิ่งท่ีคอยเตือนสติให้กับผู้ ท่ีรับชม 

กิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีคนเราค้นหาสร้างสรรค์เพ่ือจรรโลงจิตใจ แต่
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ท้ายท่ีสุดการบําบดัด้วยวิธีต่างๆ จะคอยสร้างความเข้มแข็งท่ีอยู่ภายในจิตใจ ให้พร้อมท่ีจะต้อง

เผชิญหน้าสู้กบัความเป็นจริงและปัญหาตา่งๆ ท่ีเข้ามา 

 

ทัศนคตท่ีิเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

กระบวนการในการทํางานจิตรกรรมเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์อีกทางหนึ่งเพราะ

กระบวนการท่ีเกิดขึน้ ภายในตัวผลงานมีทัง้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรม โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือความคิดท่ีเข้ามาแทรก เพราะ

ความคิดจะเกิดกระบวนการไตร่ตรองว่าสิ่งท่ีแสดงออกเหมาะสมมากแค่ไหนความคิดท่ีเข้ามา

แทรกทําให้ความรู้สึกท่ีแท้จริงในงานถูกกลัน่กรองจนทําให้การแสดงออกขาดความรู้สึกหรือช่วง

จงัหวะท่ีแท้จริง การแก้ปัญหาคือการมีสมาธิในการทํางานเพราะจิตใจของคนเราไม่สามารถมี

สภาวะอารมณ์ซ้อนกนัได้ ดงันัน้ การมีสมาธิจะทําให้สภาวะจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งท่ี

ได้ คือ การแสดงออกในผลงาน   

กระบวนการภายในจิตใจมีผลต่อการแสดงออกสู่รูปแบบภายนอก เพราะจิตของเรานัน้

เป็นหน่วยสัง่การในทุกๆ อย่างไม่เว้นแม้การสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะคือการ “สร้างสรรค์” และ

ศิลปะคือ “การแสดงออกถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึกอนัดีงามและจริงแท้ท่ีประจกัษ์แจ้งขึน้มา

ในจิตใจของศลิปิน” ออกมาเป็นผลงานซึง่เป็น “ปัจเจก” และเป็น “อตัวิสยั”4

5 

 

หลักการทางศิลปะและสุนทรียภาพ 

ศลิปะหรือท่ีเรียกวา่ วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) เป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้เพ่ือตอบสนองทางด้านจิตใจ 

งานศลิปะในลกัษณะตัง้แตแ่รกเร่ิมเกิดขึน้จากหลกัความเช่ืออนัมีศาสนาคอยเป็นท่ียึดเหน่ียวและ

ด้วยวิวฒันาการในแตล่ะยคุสมยัได้เปล่ียนงานศิลปะให้มีขอบเขตท่ีกว้างขึน้กว่าแตเ่ดิม ซึ่งในอดีต

จะยกย่องงานศิลปะให้อยู่ในฐานะอนัเป็นตวัแทนของพระผู้ เป็นเจ้าซึ่งจะเห็นได้จากในยุคศิลปะ 

กรีก-โรมนั แตใ่นภายหลงัศลิปะได้เข้าสูจ่ดุเปล่ียนนัน้คือยคุเรอเนสซองส์ ซึง่เป็นยคุท่ีศิลปะเข้ามามี

บทบาทกบับคุคลทัว่ไปโดยไม่ต้องยึดอยู่ในหลกัความเช่ือท่ีทําขึน้ในศาสนาอย่างขนบแบบดัง้เดิม 

ศลิปะเม่ือมีบทบาทในการเข้าสูท่กุชนชัน้ความหลากหลายทางด้านการนําเสนอก็มีมากย่ิงขึน้  

 

                                                           
5 อิทธิพล ตัง้โฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขัน้สูง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน), 2550), 15. 
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ผลงานศลิปะไมว่า่จะกําเนิดจากความเช่ือหรือวฒันธรรมใดผู้สร้างยอ่มต้องการตอบสนอง

สิ่งท่ีทําด้วยเจตนาท่ีดี ดังนัน้ เม่ือการเวลาค่อยๆ เปล่ียนเทคนิคต่างพร้อมทัง้เจตนาในการ

สร้างสรรค์ผลงานย้อมปรับปรุงตามยคุสมยั 

 

รูปแบบทางด้านเทคนิค 

การทํางานศิลปะ  คือ  การนําเสนอรูปแบบภายในจิตใจอันมีเ นือ้หาและ

ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคลท่ีได้พบเจอ จนเกิดแรงบนัดาลใจท่ีดีงามหรือความสะเทือน

ใจท่ีอยู่ในแง่ลบ สิ่งเหล่านีเ้ม่ือสร้างสรรค์งานศิลปะสิ่งท่ีเป็นส่วนสําคญั คือ การนําเสนอ

รูปแบบอันมีเทคนิคเป็นสิ่งท่ีรองรับ เทคนิคปรากฏในผลงานต่างมีท่ีมาจากการสงัเกต

ธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั เช่น งานจิตรกรรมในไทยท่ีปรากฏอย่างเห็นได้ชดัในจิตรกรรมฝา

ผนงัซึ่งสร้างในยคุสมยัอดีต ศิลปินท่ีสร้างงานมีเทคนิคท่ีเกิดจากการนําวสัดธุรรมชาติมา

ดดัแปลงจนสามารถเกิดเป็นวัตดุดิบท่ีสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังได้อย่างงดงาม เช่น 

เดียวกนักบังานศิลปะในฝังประเทศตะวนัตกท่ีศกึษาธรรมชาติโดยอาศยัหลกัทศันียวิทยา

ซึ่งจะพบในผลงานของศิลปินยุคเรอเนสซองส์ แต่ศิลปะในประเทศตะวันตกได้ค่อยๆ 

เปล่ียนรูปแบบผลงานตามแต่ละยุคสมัยจนเกิดเป็นลัทธิต่างๆ ขึน้มา การสร้างงานท่ีมี

ความหลากหลายสว่นหนึง่มีผลมาจากเหตกุารณ์ภายนอกอนัมีสถานการณ์ทางสงัคมหรือ

ครอบครัว สิ่งท่ีเกิดขึน้คือความกดดนั ความรุนแรงท่ีเกิดจากสงครามกลางเมืองแม้กระทัง้

สงครามโลก หรือการค้าขายท่ีนําเอาวฒันธรรมจากตา่งแดน อนัมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป 

ทัง้หมดนีเ้ป็นจุดเร่ิมต้นของความหลากหลายในการนําเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบ

เทคนิคและเกิดเป็นลทัธิต่างๆ ตามมา งานในลักษณะท่ีแสดงความงามและสัจจะแห่ง

ความจริงตามบริบทของงานศลิปะอนัเป็นสิ่งท่ีคอยสร้างอารมณ์ความรู้สึกขึน้ภายในจิตใจ 

แตห่ากมองในทางตรงกนัข้ามเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเพียงวตัถท่ีุเราสร้างขึน้

เพ่ือตอบสนองความต้องการในแตล่ะด้าน เช่น สีท่ีนํามาแตง่แต้มบนระนาบ 2 มิติ วสัดท่ีุ

นํามาประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นงาน 3 มิติ วสัดเุหล่านีเ้ป็นเพียงวตัถุท่ีไม่มีชีวิตแต่

ด้วยสิ่งเหล่านีต้า่งมีคณุสมบตัิท่ีแตกตา่งกนัและมีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตประจําวนั

ของมนุษย์ วตัถุท่ีไร้ชีวิตจําแอบแฝงไปด้วยเนือ้หาท่ีมนุษย์เราต่างสมมุติให้กับสิ่งเหล่านี ้

เม่ือวัสดุเข้ามามีบทบาทในงานศิลปะซึ่งงานในลักษณะการใช้วัสดุสําเร็จรูปเป็นการ

นําเสนอเนือ้หาของเร่ืองราวผา่นตวัวสัด ุโดยงานในลกัษณะนีจ้ะเห็นได้ในศิลปะลทัธิดาดา 

(DADA) ในแง่มมุการทํางานเลือกท่ีจะละทิง้เหตผุล ตรรกะในรูปแบบขนบประเพณีท่ีนิยม

กนัมาอย่างแพร่หลายในยคุอดีต ศิลปินกลุ่มนีจ้ึงเลือกท่ีจะนําเสนอผลงานในมมุมองใหม่
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ท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นไปท่ีการแสดงออกจากรูปแบบเดิมท่ีมักจะใช้สีหรือการ

แกะสลักจึ งหา เทคนิคใหม่ๆ  ในการนํา เสนออีกมากมาย เช่น  โฟโ ต้มอนทาจ

(photomontage) ศลิปะสําเร็จรูป (readymade) ศิลปะการแสดงสด (performance) เป็น

ต้น รูปแบบของผลงานในลักษณะนีเ้ป็นการนําเอาวัสดเุหลือใช้ หรือ ท่ีสามารถพบเห็น

โดยทัว่ไปในชีวิตประจําวนัมานําเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป ตามแต่ศิลปินจะสรรค์

สร้างเม่ือวสัดถุูกนํามาอยู่ในบริบทของศิลปะวสัดเุหล่านี ้ดอูย่างผิวเผินมนัอาจเป็นเพียง

วตัถท่ีุไร้คา่ไม่มีชีวิตแตด้่วยประสบการณ์อนัรอบด้านของศิลปินก็สามารถหาจดุเช่ือมโยง

ระหว่างความหมายท่ีแฝงอยู่ในสิ่งท่ีเรียกว่าไร้ชีวิต ให้กลบักลายเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตด้วยการ

แสดงออกของสัจจะเนือ้หาในตวัของวัสดเุองและงานในรูปแบบดงักล่าว ส่งผลให้เกิด

ศิลปะเชิงความคิดซึ่งเทคนิคในกลุ่มดาดา ก็ดีหรือยงัมีอีกหลายกลุ่มท่ีทํางานในลกัษณะ

การใช้วสัดหุรือวตัถุสิ่งของนํามาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลงานศิลปะ ได้กระตุ้นให้ผู้ชม

เห็นถึงความเป็นจริงท่ีมีอยู่ในทกุสิ่งและงานเหล่านีไ้ด้สะท้อนสนุทรียภาพทางความคิดได้

อยา่งแนบเนียน 

การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสิ่งท่ีขาดไม่ได้ คือ การแสดงออกทางด้าน

รูปแบบ หรือ ตวัเทคนิคซึ่งตวัเทคนิคเองมีความหลากหลายขึน้อยู่กบัเจตนาของศิลปินเอง

ว่าจะเลือกให้เหมาะกับเนือ้หานัน้ๆ ดงันัน้ สิ่งท่ีอยู่รอบตวัเราสามารถนํามาสร้างสรรค์

ผลงานได้ทัง้สิน้ เพราะทกุสิ่งยอ่มมี “สจัจะ” อยูใ่นตวัของมนัเอง 

 

รูปแบบทางด้านเทคนิคท่ีส่งผลต่อความรู้สึกภายใน 

ปฏิเสธไมไ่ด้วา่ในยคุอดีตจนถึงปัจจบุนัผลงานศิลปะมีความหลากหลายทางด้าน

รูปแบบมากขึน้ และคําว่าศิลปะนัน้ตา่งถกูเรียกอยู่ในหลายๆ ศาสตร์มากมาย เช่น ศิลปะ

การทําอาหาร ศิลปะบําบดั รวมทัง้ศิลปะในการใช้ชีวิต แตศ่ิลปะท่ีอยู่ในงานวิจิตรศิลป์ท่ี

แตกแยกยอ่ยเป็นศิลปกรรมอนัมีหลากหลายมิติและมีการนําเสนอในรูปแบบเชิงความคิด

ความงานในลกัษณะขนบประเพณีในแบบดัง้เดิมท่ีใช้สีเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก แตถึ่ง

กระนัน้ศลิปะในด้านนีต้า่งมีหลากหลายสาขาเข้ามามีบทบาทเพิ่มมาขึน้ เช่น การใช้เสียง

ของดรตรีท่ีผสมทศันศิลป์ การแสดงท่าทางท่ีอยู่ในรูปลกัษณ์ของงานทศันศิลป์หรือเรียก

งาน (performance) งานศิลปะท่ีไม่ได้เน้นประโยชน์การใช้สอยจะนําเสนอรูปแบบท่ี

หลากหลายและมีชอ่งทางท่ีมากกว่าศิลปะในแขนงอ่ืนๆ เป็นเพราะว่าการนําเสนอผลงาน

เน้นยํา้ไปท่ีความรู้สกึมากกวา่ความต้องการท่ีมีขอบเขตทางด้านการใช้งาน เม่ืองานศิลปะ

ท่ีถกูนิยามตามแบบฉบบัวา่ด้วยเนือ้หาทางด้านการตอบสนองทางความรู้สึก “ในอดีตแบง่
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ออกเป็น 5 สาขาหรือท่ีเรียกว่าเบญจศิลป์ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม คีตศิลป์ 

วรรณศิลป์ และสถาปัตยกรรม” แต่ปัจจุบันในเชิงบริบทงานทัศนศิลป์รูปแบบในการ

ถ่ายทอดผลงานแตกก่ิงกานออกเป็นหลากหลายหมวด เช่นงานจิตรกรรมแบบ 2 มิติ มี

เทคนิคท่ีรองรับมากขึน้ เช่น ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย วาดเส้น รวมถึงส่ือสมยัใหม่ วิดีโออาร์ต 

คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทัง่นําความหลากหลายทางด้านเทคนิคมารวมเข้าด้วยกนั จนเกิด

ประเภทศิลปะส่ือผสมท่ีมีทัง้ ประติมากรรมแบบ 3 มิติ และเทคนิคอ่ืนๆ อีกมากมาย เม่ือ

เทคนิคในรูปแบบต่างๆ ถูกจดัให้อยู่ในแต่ละลทัธิ การแสดงออกก็จะส่งผลต่อความรู้สึก

ของผู้ ชมเห็นได้ ในกลุ่มลัทธิท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านเทคนิคการใช้สีได้อย่างน่า

ประทับใจ  อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) การแสดงออกท่ีรุนแรงผ่านสีฝีแปรง        

เอ็กซเพรสชันนิสม์ (Expressionism) งานในลกัษณะนีจ้ะเห็นได้จากงานท่ีใช้เทคนิคใน

แบบการใช้สีและฝีแปลงด้วยสีท่ีอิทธิพลต่อความรู้สึกบวกกับการฝีแปรงท่ีอย่างฉับพลนั

เทคนิคเหล่านี ้จึงสามารถทําให้ผู้ชมรับสารจากสิ่งท่ีเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา และศิลปะ

ท่ีใช้วสัดถึุงแม้จะเป็นเพียงสิ่งของ หากแตศ่ลิปินนํามาจดัวางกบัสถานท่ีหรือนําเนือ้หาจาก

ภายในของตวัวสัดใุห้ออกมาได้ วตัถุสิ่งนัน้ก็จะสามารถส่ือสารกับผู้ชมได้ในลกัษณะของ

งานเชิงความคิดท่ีใช้วสัดสํุาเร็จรูปนํามาแปรงให้มีเนือ้หาทางด้านศิลปะ วสัดดุงักล่าวจะ

เกิดผลตอ่ความรู้สึกของผู้ดไูด้นัน้ต้องขึน้อยู่กบัว่าผู้ มีความรู้กบังานทางด้านนีม้ากแคไ่หน

และเคยมีประสบการณ์กับสิ่งดงักล่าวหรือเพราะในบางครัง้งานลักษณะนีผู้้ ชมท่ียงัไม่

เข้าใจก็จะมองดอูย่างผิวเผินโดยท่ีไม่เข้าใจในตวัเนือ้หาของวสัดุหรือการใช้วสัดมุาเป็น

สญัลกัษณ์ 

วัสดุท่ีเราพบเห็นโดยทั่วไปในชีวิตประจําวันแม้จะเป็นเพียงสิ่งของหรือวัตถุ

ธรรมดา แต่สิ่งเหล่านีต้่างเก็บซ้อนความทรงจําของคนเราเอาไว้ เพราะเปรียบได้ดั่ง

สญัลกัษณ์ท่ีคนเราสมมตแิทนคา่เร่ืองราวตา่งๆ ดงันัน้ การสร้างสรรค์ผลงานจึงได้หยิบยก

ความหมายในทางวตัถนํุามาผา่นกระบวนการทางด้านเทคนิค 

 

ทัศนคตใินการสร้างสัญลักษณ์ 

สญัลกัษณ์เกิดขึน้ในทกุยคุสมยัและสญัลกัษณ์ให้กบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยในบางครัง้

เร่ืองราวท่ีนําเสนอเป็นเร่ืองท่ีเลวร้ายไม่สามารถแสดงออกได้อย่างชดัเจน ในบางครัง้จึง

เลือกท่ีใช้สญัลกัษณ์เป็นตวับอกเลา่เร่ืองในผลงานนัน้ๆ 

การใช้รูปทรงหรือสิ่งท่ีเรียกว่าสญัลกัษณ์ก็เพ่ือนําเสนอเร่ืองราวต่างๆ อย่างมีชัน้

เชิงและให้ความหมายหลากหลายมิต ิ  
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สุนทรียภาพในงานศิลปะ 

ความงามเกิดขึน้ได้ทุกท่ีทุกเวลาสิ่งท่ีเรามองเห็นหรือได้ยิน เสียงสิ่งเหล่านีย้่อมเป็นส่ือท่ี

สามารถเข้าไปในระบบประสาท แล้วแปลงสภาวะสิ่งท่ีพบเห็นให้เกิดความรู้สึก งานศิลปะในสาขา

ทศันศิลป์ก็เช่นเดียวกัน การส่ือสารทางด้านเนือ้หาเร่ืองราวต่างๆ ย่อมผ่านกระบวนการทางด้าน

เทคนิค การสร้างผลงานศิลปะเปรียบเสมือนการบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ผ่านกระบวนการทาง   

ทศันธาตอุนัมี เส้น สี แสงเงา นํา้หนกัและพืน้ผิว ทัง้หมดถกูหลอ่หลอมเข้าด้วยกนัจนเกิดเป็นความ

งามท่ีสามารถเป็นส่ือในการสง่สารตอ่ไปยงัความรู้สกึได้เป็นอยา่งดี 

ในทกุสิ่งยอ่มมีความงามอยูใ่นตวัของมนัเอง ขึน้อยูก่บัวา่เราเลือกท่ีจะนําเสนอความดีงาม

นัน้ในลกัษณะรูปแบบใด 

 

กระบวนการของการรับรู้ 

กระบวนการในการรับรู้นกัจิตวิทยามีข้อสมมติฐานในขัน้ตอนในกระบวนการรับรู้

โดยการรับข้อมูลเข้าสู่ประสาทสมัผสั (ผสัสะ) จะถูกส่งเข้าสู่สมอง จากนัน้นําข้อมูลจาก

สมองซึง่มีอยูเ่ดมิสร้างแบบจําลองของสิ่งท่ีรับรู้5

6 เชน่ การเรียงตวัอกัษร S ให้อยู่ในรูปตวั H 

การรับรู้ในสิ่งท่ีเห็นเป็นอนัดบัแรกคือตวัอกัษร H เพราะการตดัสินทางสมองจะมีลกัษณะ

เช่นเดียวกบัการรับรู้ทางสายตาในทฤษฎีบทของเบย์ส (Bayes ‘ theorem) การรับรู้คือผล

ของการอนมุาน เม่ือเราสมัผสัเข้ากบัสิ่งท่ีคุ้นเคยผสานเข้ากบัความรู้ท่ีมีอยู่เดิม โมเดล ตัง้

ข้อสันนิฐานเก่ียวข้องกับการรับรู้ แบ่งออกเป็น 3 ระดบัได้แก่ (1) การเรียนรู้ตัง้แต่เป็น

ทารก (2) ความรู้ท่ีถกูสะสมทางชีววิทยาอนัเป็นผลมาจากการวิวฒันาการเม่ือหลายล้านปี 

ดังนัน้จึงอาจเป็นสิ่งท่ีมีอยู่เดิม (3) ความสนใจในบางเร่ือง การรับรู้เกิดขึน้อย่างเป็น

ธรรมชาติและการทําความเข้าใจในเร่ืองนีเ้รามุ่งความสนใจไปท่ีประสาทสมัผสัเดียว ใน

แต่ขณะปัจจุบนัสมองจะได้รับข้อมูลทางด้าน ภาพ เสียง สัมผัส กลิ่น รสชาติ และอ่ืนๆ 

แหล่งข้อมูลท่ีได้รับประกอบไปด้วยผสัสะจากภายนอกท่ีว่ิงเข้าสู่สมองและระบบประสาท 

สิ่งเหล่านีบ้่งบอกถึงความรู้สึกทางร่างกายสถานะทางอารมณ์ ก็มีส่วนสําคญัในการรับรู้

และจากความรู้ท่ีเรามีการยกตวัอย่างจากข้อมูลข้างต้น เม่ือนํามาวิเคราะห์ในรูปแบบ

ผลงานศิลปะว่าด้วยเร่ืองการรับรู้จากสิ่งท่ีอยู่ภายนอกเข้ามามีส่วนท่ีสร้างอารมณ์ท่ีอยู่

ภายในจิตใจ เช่น ศิลปินกําลงัวาดรูปผู้หญิงเปลือย ผู้หญิงท่ีอยู่ในร่างกายท่ีเปลือยเปล่า

                                                           
6 Gillian Butler และ Freda McManus, จิตวิทยา : ความรู้ฉบับพกพา, ผู้แปล ณฐัสดุา เต้พนัธ์

(กรุงเทพฯ: openworlds, 2558), 43-49. 
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จะมีคา่เพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เพราะเรานัน้ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของเขาได้นอกเสีย

จากว่าผู้หญิงคนนัน้จะบอกเล่าเร่ืองราวหรือแสดงท่าทางท่ีเราสามารถรับรู้ได้ ว่าสิ่งท่ีเห็น

อยู่ต่อหน้านัน้คือท่าทางของความรู้สึกใด เช่นเดียวกับการถูกตีคนท่ีเห็นว่าเด็กหรือคนผู้

หนึง่กําลงัถกูเฆ่ียนตี เรารับรู้ได้เพียงว่ามนัคงเจ็บ เพราะเราเคยมีประสบการณ์ในแบบนัน้

มาก่อนแต่เราไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดของเข้าได้ว่าเจ็บในระดบัไหน เช่นเดียวกับ

ศิลปินท่ีวาดภาพผู้หญิงเปลือยหากเขาเคยมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อนั

เป็นประสบการณ์ท่ีเลวร้ายซึ่งสืบเน่ืองในแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นผู้หญิง ดงันัน้ 

การถ่ายทอดรูปทรงของผู้หญิงผ่านงานศิลปะจึงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกท่ีรุนแรงผ่าน

เทคนิค เส้น สีหรือฝีแปรง ได้ด้วยความฉบัพลนั 

ตัง้แตเ่ด็กจนโตคนเราเก็บเก่ียวประสบการณ์มากมายหลายอย่างและสิ่งตา่งๆ ท่ี

เข้ามาทําให้รับรู้เข้าใจความหมายท่ีแอบซ้อนอยู่ ในวัตถุสิ่งของหรือสิ่งแวดล้อม ด้วย

สญัชาตญิาณมนษุย์มีความรู้สกึเม่ือรับรู้จากสิ่งภายนอกประสบการณ์ท่ีจะสร้างความรู้สึก

ภายในขึน้มาในสภาวะตา่งๆ 

 

อิทธิพลและความบันดาลในลัทธิศิลปะและผลงานของศิลปิน 

แนวทางการทํางานโดยใช้ศิลปะคอนเซ็ปชวลอาร์ต เป็นส่ือในการแสดงรูปแบบ

ตวัผลงาน Shirin Neshat จะเน้นการแสดงออกทางความคิด รูปแบบผลงานจึงไม่ต้อง

อาศยัเทคนิคท่ีแสดงออกผ่าน สี ฝีแปลง แตจ่ะเน้นความคิดท่ีอยู่ในตวัผลงานแตส่ิ่งท่ีหน้า

สนใจในตวัผลงานของ Shirin Neshat คือ เนือ้หาในผลงานแสดงออกถึงความรู้สึกของ

ผู้หญิงท่ีถกูกดข่ีทางด้านสิทธิเสรีภาพ ผ่านงานศิลปะแนวคอนเซ็ปชวล ความไม่เท่าเทียม

กันภายในสงัคมทําให้เกิดปัญหาความรุนแรงและเรียกร้องสิทธิ การไม่เท่าเทียมกันการ

กระทําทัง้หมดเกิดจากการถูกกดข่ีจนทําให้สภาวะอารมณ์เกิดความรุนแรงจากสภาวะ

แวดล้อมทางสงัคมมีผลกระทบตอ่ศลิปิน 

ศิลปินผู้ สร้างสรรค์ผลงานก็มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับบุคคลทั่วไป แต่ด้วย

ทกัษะท่ีมีทางด้านศิลปะจึงเลือกท่ีจะใช้ความถนดัคดัสรรประโยชน์ ในสถานการณ์หรือ

สิ่งแวดล้อมอนัสง่ผลกระทบตอ่ความสะเทือนในเร่ืองราวท่ีพบเจอ ถ่ายทอดเป็นความงาม

อยา่งมีชัน้เชิง 
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แนวทางลัทธิศิลปะ 

ศลิปะลทัธิดาดา6

7(DADA) เลือกท่ีจะละทิง้เหตผุล ตรรกะในรูปแบบขนบประเพณี

ท่ีนิยมกันมาอย่างแพร่หลาย ในยุคอดีตศิลปินกลุ่มนีจ้ึงเลือกท่ีจะนําเสนอผลงานใน

มมุมองใหม่ท่ีแตกตา่งไปจากเดิมและชอบเสียดสีงานในลกัษณะแบบขนบธรรมเนียมใน

รูปแบบเดิม ในกลุ่มท่ีเป็นตวัตัง้ตวัตีในการเลือกท่ีจะฉีกกรอบออกจากรูปแบบท่ีเคยมีจึง

เน้นไปท่ีการแสดงออกโดยใช้เทคนิคใหม่ๆ  ในการนําเสนออีกมากมาย เช่น โฟโต้มอนทาจ 

(photomontage) ศิลปะสําเร็จรูป readymade) ศิลปะการแสดงสด (performance) เป็น

ต้น รูปแบบของผลงานในลักษณะนีเ้ป็นการนําเอาวัสดุเหลือใช้หรือท่ีสามารถพบเห็น

โดยทั่วไปในชีวิตประจําวันมานําเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป ตามแต่ศิลปินจะ

สร้างสรรค์เม่ือวสัดเุหล่านีถู้กนํามาอยู่ในบริบทของศิลปะ วสัดเุม่ือดอูย่างผิวเผินมนัอาจ

เป็นเพียงวตัถท่ีุไร้คา่ไม่มีชีวิตแตด้่วยประสบการณ์อนัรอบด้านของศิลปินก็สามารถหาจดุ

เช่ือมโยงระหว่างความหมายท่ีแฝงอยู่ในสิ่งท่ีเรียกว่าไร้ชีวิตให้กลบักลายเป็นสิ่งท่ีมีชีวิต

ด้วยการแสดงออกของ “สัจจะ” เนือ้หาในตัวของวัสดุเองและงานในรูปแบบดังกล่าว 

สง่ผลให้เกิดศลิปะเชิงความคิดซึ่งเทคนิคในกลุ่มดาดา หรือ ยงัมีอีกหลายกลุ่มท่ีทํางานใน

ลกัษณะการใช้วสัดหุรือวตัถสุิ่งของ นํามาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลงานศิลปะ ได้กระตุ้น

ให้ผู้ชมเห็นถึงความเป็นจริงท่ีมีอยูใ่นทกุสิ่ง งานเหลา่นีไ้ด้สะท้อนสนุทรียภาพทางความคิด

ได้อยา่งแนบเนียน  

ในโลกของศิลปะมีการแยกย่อยลัทธิออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มต่างมีความคิด

อดุมการณ์ท่ีหลากหลายบางครัง้เลือกท่ีนําเสนอมุมมองท่ีหลายคนมองข้าม สุดท้ายแล้ว

ศิลปะไม่ว่าจะมีท่ีมาจากแหล่งข้อมูลใดหากมีพืน้ฐานของความดีงามย่อมพฒันาสิ่งท่ีทํา

ให้เกิดความงามได้ในทกุสิ่ง 

 

ผลงานของศิลปิน 

ในแนวเชิงความคิดนําเสนอผลงานผ่านกระบวนการทางด้าน ภาพถ่าย ส่ือวิดีโอ 

เช่นเดียวกบัศิลปินหญิงท่ีทํางานศิลปะได้หยิบจบัวสัดบุอกเล่าเร่ืองราว ในวฒันธรรมท่ีมี

ขอบเขตทางด้านสิทธิความไม่เท่าเทียมระหว่าง หญิง-ชาย อันมีศิลปินท่ีอยู่ในแทบ

                                                           
7 David Cottington, ศิลปะสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง, ผู้แปล จณญัญา เตรียม

อนรัุกษ์ (กรุงเทพฯ: openworlds, 2558), 100. 
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ประเทศตะวันออกกลาง ได้เล่าเ ร่ืองราวของผู้ หญิงในวัฒนธรรมนัน้โดยใช้ศิลปะ            

แนวคอนเซ็ปชวล เป็นส่ือในการแสดงออก เช่นผลงานท่ีมีช่ือว่า (Turbulent by Shirin 

Neshat) ท่ีแสดงออกได้อยา่งชดัเจนระหวา่งความรู้สกึของฝ่ังชายและฝ่ังเป็นผู้หญิง 

ผลงานศิลปะไม่ว่าจะใช้เทคนิคใด ศิลปินต่างมีจริตความงามในแบบท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ประจําตวั ดงันัน้ ผลงานท่ีปรากฏย่อมเป็นความรู้ทศันคติของศิลปินผ่านการ

เรียกร้องทางด้านงานศลิปะ 

 

วิเคราะห์งานศิลปิน 

ผลงานของศิลปินหญิงท่ีถ่ายทอดมุมมองของผู้หญิงท่ีอยู่ใต้ข้อกฎระเบียบ อนัมี

วฒันธรรมเป็นตวักําหนดให้อยูใ่นขอบเขตท่ีมากจนเกินไปและสิ่งเหล่านี ้นํามาซึ่งความไม่

เทา่เทียมและอาจถึงการลว่งละเมิดสิทธิสว่นบคุคล ซึง่ศลิปิน Shirin Neshat ได้ถ่ายทอด 

 

ภาพข้อมูลผลงานจากศิลปิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 -ที่มาของภาพ https://detschlich.wordpress.com/photography-self-and-

landscape/secondary-research/shirin-neshat/ 

 

-ที่มาข้อมูล In Turbulent, Neshats 1998 two-screen video installation, two 

singers (Shoja Azari playing the role of the male and Iranian Vocalist and composer 

Sussan Deyhim as the female) create a powerful musical metaphor for the complexity 

of gender roles and cultural power within the framework of ancient Persian music and 

poetry. 

 

https://detschlich.wordpress.com/photography-self-and-landscape/secondary-research/shirin-neshat/
https://detschlich.wordpress.com/photography-self-and-landscape/secondary-research/shirin-neshat/
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ผลงานผ่านศิลปะแนวคอนเซ็บชวล ซึ่งเป็นการใช้เทคนิคภาพถ่าย ผสมผสานวิดีโออาร์ต 

ในผลงานท่ีมีช่ือว่า (Turbulent by Shirin Neshat) (ภาพท่ี 3) ท่ีใช้เทคนิคการบนัทึกด้วย

ส่ือวิดีโอ ผลงานจะมีการเปรียบเทียบระหว่างสิทธิหญิงกบัชายถึงบริบทภายในสงัคม เพศ

ใดได้รับสิทธ์ิในการเป็นท่ียอมรับมากกว่า โดยผลงานจะโชว์การขบัร้องท่ีเป็นทํานองและ

ภาษาในแถบนัน้ โดยการขบัร้องของฝังชายไพเราะอย่างทรงพลงัแตเ่ม่ือถึงฝ่ายหญิงเป็นผู้

ขบัร้องกลบัไม่มีภาษามีเพียงจงัหวะของนํา้เสียงท่ีผสานเข้ากนัอย่างไพเราะแตนํ่า้เสียงท่ี

เปลง่ออกมากลบัแสดงออกซึง่พลงัแหง่ความเจ็บปวดในการถกูกดข่ี 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือการกดข่ีความไม่เท่าเทียม

ภายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการกระทํา หรือ วาจา สิ่งเหล่านีย้่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะ

จิตใจไม่มากก็น้อย แต่สําหรับในส่วนของการถูกกระทําทางเพศโดยตรงสภาวะจิตใจท่ี

บอบชํา้ก่อตวัเป็นความทรงจํากบัเร่ืองราวท่ีเคยเกิดขึน้ เช่น อาจมีความทรงจํากบัสิ่งของ

หรือสถานท่ี เพราะสิ่งเหลา่นี ้มีสว่นท่ีเก่ียวเน่ืองในเหตกุารณ์ท่ีเคยเกิดขึน้ เม่ือสภาวะจิตใจ

ตกอยู่ภายใต้จิตสํานึก สิ่งท่ีจะช่วยให้ผ่อนคลายคือการระบายความรู้สึกนัน้ออกมาอาจ

ระบายความรู้สึก ในท่ีนีต้้องขึน้อยู่กับจริตของแต่บุคคลแต่สําหรับบางคนเลือกท่ีจะให้

ศิลปะเป็นตวับําบดั เพราะศิลปะมีการใช้เทคนิคและทศันธาตตุา่งๆ เป็นเคร่ืองมือในการ

แสดงออกเม่ือการบําบดัเร่ิมขึน้ตวัผลงานจะเป็นตวัชีว้ดัของบุคคลนัน้ ได้อย่างลึกซึง้แต่

สําหรับบุคคลท่ีสามารถนําความรู้สึกนัน้นํามาสร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปกรรมโดยใช้     

แรงบนัดาลใจจากความรุนแรงในเร่ืองราวดงักล่าวผลงานชิน้นัน้ๆ ก็จะไม่เป็นเพียงงาน

ศิลปะบําบัดเพียงเพ่ือรักษาจิตใจแต่กลับสามารถสร้างคุณค่าและความงามสู่สายตา

สาธารณชนได้อยา่งมีประโยชน์ 

 

อิทธิพลจากแนวความคิดตามความเช่ือทางพุทธศาสนา 

        ตามความเช่ือศาสนาพทุธจิตถือว่าเป็นสิ่งท่ีสําคญั สภาวะจิตใจส่งผลกระทบตอ่ความคิด

และการตดัสินใจในการกระทํา ดงันัน้ ในทางพระพทุธศาสนาจึงมีกระบวนในการรักษาจิต โดยให้

ผู้ปฏิบตัอิยูก่บัสภาวะปัจจบุนั เชน่ การกําหนดรู้ในสิ่งท่ีทําอยู่ในปัจจบุนั เพราะการทําเช่นนีจ้ะช่วย

ให้สภาวะอารมณ์อยูก่บัสิ่งท่ีทําเพียงแคอ่ยา่งเดียว เพราะการท่ีจิตใจอยู่ในสภาวะปัจจบุนัจะทําให้

จิตใจไม่คิดถึงเร่ืองราวในอดีต ดงัหลกัการในทางพุทธศาสนาจึงเป็นกระบวนการท่ีสําคญัผู้ ท่ีมี

จิตใจตกอยู่ในสภาวะกดดนัหรือสภาวะอารมณ์ท่ีเก็บกดจากการถกูกระทําทางจิตใจ ตามหลกัใน

พทุธศาสนาการรักษาจิตให้เป็นปกติสุขสงบ อนัเป็นเร่ืองท่ีสําคญัในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกบัผู้ อ่ืน
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และต่อตนเอง การฝึกรักษาจิตตามหลกัพุทธศาสนาเม่ือเราได้ฟังคําสอน หรือ อ่านจากหนงัสือ

ตวัอักษรอันเป็นบทความเล็กๆ เขียนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย แต่หารู้ไม่สิ่งท่ีดงู่ายกลับเป็นเร่ืองท่ี

แสนยาก แสนลําบาก เพราะคนเราเคยชินกบัสภาวะตา่งๆ ในสิ่งท่ีเต็มไปด้วยความต้องการ ความ

เกลียดชัง ความรัก ความเสียใจ โดยเฉพาะความทรงจําในอดีต ด้วยเร่ืองราวท่ีเกิดจากความ

สะเทือนใจซึ่งเป็นต้นเหตขุองสภาวะการเก็บกดความรู้สึกอนัเป็นสภาวะท่ีเต็มไปด้วยความอึดอดั

และแน่นหนกัสภาวะเหล่านี ้เราพยายามท่ีจะหลีกหนีเพ่ือท่ีจะกลบเกล่ือนในเร่ืองราวท่ีเคยเกิดขึน้ 

แต่ในทางกลับกันมันย่ิงตอกยํา้จิตใต้สํานึกให้ฝังลึกไปด้วยอารมณ์อันพลุ่งพล่านท่ีเต็มไปด้วย

ความอึดอดัและแน่นหนกัไปด้วยความวุ่นวาย ดงันัน้ การท่ีจะต้องเผชิญกับสิ่งท่ีอยู่ภายในจิตใจ

เราต้องหาท่ีว่างหรือกําลงัใจเพ่ือจะยืนหยดัต่อสู้กับความเจ็บปวดอนัเป็นปมท่ีติดข้างอย่างเล่ียง

ไมไ่ด้ 

 จิตใจท่ีเป็นกระบวนการภายในเป็นแหล่งศนูย์รวมของสิ่งต่างๆ ท่ีจะแสดงออกสู่ภายนอก

เม่ือเป็นเช่นนี ้การรักษาจิตจึงมีกระบวนการตา่งๆ ตามแตปั่ญหาความหนกัเบาท่ีเกิดขึน้ เม่ือชีวิต

ต้องก้าวไปข้างหน้า แตใ่นขณะเดียวกนัปัญหาก็ยงัต้องแก้บางคนก็เลือกท่ีจะเรียนรู้ปัญหาท่ีเกิดขึน้

ไปพร้อมการสร้างประโยชน์เพ่ือคนอ่ืน ดงันัน้ กระบวนในการรักษาจิตจึงท่ีบทบาทท่ีสําคัญใน

ขัน้ตอนการสร้างความแข็งแรงและอดทนให้กบัจิตใจ 

  

หลักการทางศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 ในทกุเช่ือชาติต่างมีความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาแต่บรรพกาล ความเช่ือเหล่านัน้ได้

หลอ่หลอมให้เผา่พนัธุ์มนษุย์มีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัไปตามภมูิประเทศหรือภูมิภาค เม่ือ

วัฒนธรรมสัมพันธ์กับความเช่ือ ท่ีว่าด้วยเร่ืองราวต่างๆ เช่นเช่ือในภูตผี เทพเจ้าหรือ

ศาสนา ทัง้หมดนีไ้ด้เปล่ียนความเช่ือทัง้หลายให้เกิดแรงศรัทธาขึน้ภายในจิตใจ ดงัจะเห็น

ได้ชัดในหลายประเทศไม่ว่าจะอยู่ในแถบประเทศตะวันตกหรือตะวันออก อันมีหลัก

ศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและได้คิดค้นสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอกได้ว่าสิ่งนี ้คือ ตวัแทน

ของเทพเจ้าหรือเป็นเคร่ืองหมายว่าสิ่งดงักล่าวเปรียบเสมือนตวัแทนของศาสนานัน้ๆ จาก

อดีตมนุษย์เราไม่สามารถรู้ได้ว่าหน้าตาของเทพเจ้าหรือสิ่งท่ีเรานบัถือเป็นอย่างไร จึงได้

อุปมาไปเองว่าน่าจะเป็นอย่างเช่นนัน้หรือแบบนี  ้ดังจะเห็นในยุคศิลปะแบบอียิปต์ 

(Egypt) ท่ีได้สร้างรูปเคารพตามความเช่ือในแบบนบัถือเทพเจ้าหลายองค์ เช่น นบัถือ

แม่นํา้ ภูเขา ดวงอาทิตย์ เช่ือในเร่ืองความตายอนัมีนรกสวรรค์แม้แตก่ารฟืน้คืนสู่ชีวิตเดิม 

ทัง้หมดตกอยู่ภายใต้ความเช่ือและถือได้ว่าเป็นแรงผลักดันให้เกิด สถาปัตยกรรม 
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จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรมดนตรีและวตัถสุิ่งของเคร่ืองแต่งกายอีกมากมาย ใน

การสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าผลงานนัน้จะอยู่ในรูปแบบศิลปกรรมแขนงใดก็ตาม แตศ่ลิปะ

อนัดีงามท่ีมนุษย์คอยรังสรรค์ขึน้ด้วยความศรัทธาให้ความนบัถือกลบัมีขัว้ตรงข้าม คือ 

สงครามระหว่างชนชาติหรือภายในสงัคมเอง สิ่งเหล่านีห้ากมองในแง่ความเปล่ียนแปลง

ทางด้านการพัฒนาศิลปะให้มีความแตกต่างทางด้านเทคนิคและเนือ้หา ย่อมถือได้ว่า

สงครามนํามาซึ่งวัฒนธรรมท่ีแปลกใหม่ของคนท่ีอยู่ต่างถ่ิน เม่ือศิลปะมีบ่อเกิดจาก

แรงผลกัดนัทางด้านความเช่ือทางศาสนาพร้อมทัง้สงครามซึ่งนํามาทางด้านวฒันธรรมท่ี

หลากหลายแต่ในขณะเดียวกันได้มีการเรียนการศึกษาจึงทําให้ผู้ คนมีความรู้มากขึน้ 

ความรู้ท่ีมีทําให้คนในช่วงเวลานัน้ต้องการหาข้อเท็จตามแนวทางหลกัวิทยาศาสตร์ มี

นกับุญคอยเผยแผ่หลกัธรรมจึงชีใ้นเห็นความจริงในชีวิตว่ามนษุย์เรานัน้ต่างมีคณุคา่ ทํา

ให้แนวคดิมนษุย์นิยมของเพลโตฟืน้ฟขูึน้ชาวอิตาลีจงึเล็งเห็นความสําคญัในอารยธรรมอนั

รุ่งเรืองของชาวโรมนัท่ีพยายามฟืน้ฟศูลิปวิทยาการทัง้ กรีก-โรมนั จึงได้เกิดยคุสมยัเรอเนส

ซองซ์ (Renaissance) ในยุคนีไ้ด้ให้กําเนิดบุคคลสําคัญทางด้านศิลปินผู้ สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ เช่น ศิลปินฟรา อนัเจริโก (Fra Angelico, 1438-1447) เป็นนกับวชเคยวาด

ภาพตามคตนิิยมศลิปะแบบกอธิกผลงานช้สีตามแบบกอธิกแฝงความอ่อนหวานเรียบง่าย 

อนัเดรอา มนัเตนญา (Andrea Mantegna, 1445-1510) ศกึษาธรรมชาติโดยอาศยัหลกั

ทศันียวิทยานําเอาเร่ืองราวจากอดีตนําเสนอโดยใช้องค์ประกอบใหม่ โดนาโต ดิ มิกโกโล 

โดนาเตลโล (Donato di Miccolo Donatello, 1386-1466) สร้างผลงานเก่ียวกับเร่ือง

ความศักดิ์สิทธ์ิในคัมภีร์ ปรัชญาลัทธิมนุษย์นิยม (Humanism) เหตุการณ์เก่ียวกับ

ประวตัิศาสตร์มีความชํานาญในการนําวสัดมุาใช้งาน เช่น หินอ่อน ไม้ ดินเผา หล่อโลหะ

สําริด   เป็นต้น 

 ความคิด ความเช่ือ มีท่ีมาจากความกลัวเรากลัวว่าจะมีอนัตรายจึงเลือกท่ีจะ

สร้างสิ่งเคารพเพ่ือบชูาสิ่งตา่งๆ ท่ีไม่สามารถพิสจูน์ได้แตด้่วยมนษุย์มีจริตความงามอยู่ใน

ตวัจึงเลือกท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งท่ีสวยงามไปพร้อมสิ่งท่ีเคารพนับถือจากแรงศรัทธาท่ีอยู่

ภายใน 

 

ทัศนคตคิวามเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตท่ีกําเนิดขึน้ในโลกมากมายหลากหลายสายพันธุ์  รวมทัง้

สิ่งมีชีวิตท่ีไมใ่ชส่ตัว์เป็น ต้นไม้ ดอกไม้ สิ่งมีชีวิตทัง้หมดนีต้า่งอาศยัอยู่ในระบบนิเวศอย่าง
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สอดคล้องในโลกของธรรมชาตวิงจรชีวิตมีทัง้ผู้ลา่และผู้ถกูลา่ สตัว์โลกท่ีเรียกกนัว่าคนหรือ

มนุษย์ได้พัฒนาตนเองมากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน โดยเรียนรู้ธรรมชาติคอยสังเกต

ปรับเปล่ียนสิ่งท่ีอยู่รอบตวัให้สอดคล้องกับความต้องการของตน ในขัน้แรกเร่ิมจากหยิบ

จบัวสัดเุร่ิมตดัเย็บเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มให้เหมาะสมในแตฤ่ดกูาล ถึงมนุษย์จะมีความต่าง

ไปจากสตัว์โลกชนิดอ่ืน ด้านพฒันาการทางสมองแตม่นษุย์เองยงัมีสญัชาตญาณของนกั

ลา่และเป็นผู้ถกูลา่ มีความหวาดกลวัในสิ่งท่ีจะเป็นอนัตรายตอ่ตนเองและในขณะเดียวกนั

มนุษย์ก็เร่ิมค่อยๆ เรียนรู้ความงามจากธรรมชาติเช่น สีสัน จากสิ่งท่ีมีอยู่โดยทั่วไปใน

สิ่งแวดล้อมรอบตวัและด้วยการสร้างรูปเคารพสิ่งของ หรือ แม้แตส่ถาปัตยกรรมท่ีมีขนาด

ใหญ่จะถกูสร้างจากแรงศรัทธา มนษุย์ก็คดิท่ีจะไมล่ะทิง้ความงามอนัเป็นจริตส่วนตวัซึ่งใน

ขณะเดียวกันมนุษย์เป็นสตัว์สงัคมท่ีอาศยัอยู่เป็นหมู่คณะการสร้างวฒันธรรมท่ีเกิดจาก

ความกลัวและความเช่ือจนหล่อหลอมเป็นความคิด ท่ีเช่ือท่ีว่าในแต่ละชนเผ่าสมควรมี

ผู้ นําไว้คอยติดตอ่ส่ือสารกับพระผู้ เป็นเจ้า เม่ือเป็นเช่นนีจ้ึงได้สร้างวฒันธรรมการแบ่งชน

ชัน้ในสงัคมระหว่างผู้ นํากบัผู้ตามและสิ่งท่ีตามมาคือการสร้างสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอกชนชัน้ 

เชน่ การแตง่กายท่ีประดบัด้วยสญัลกัษณ์แหง่การเป็นผู้ นําทางสงัคม คนท่ีอยู่ในชนชัน้การ

ปกครองจะถูกสมมุติให้ถือว่ามีอํานาจต่อการเป็นท่ีเคารพนับถือ สิ่งดังกล่าว เม่ือถูก

พัฒนาไปพร้อมกับความต้องการของมนุษย์ความต้องการท่ีว่า คือ การเป็นผู้ ล่าเม่ือ

รากฐานเกิดจากความกลัว ผู้ ท่ีจัดอยู่ในชนชัน้ท่ีต่ํา กลัวจะอยู่ในสถานะผู้ ถูกล่าเม่ือ

วัฒนธรรมท่ีเรียกได้ว่าเป็นสิ่งท่ีสืบทอดต่อกันมาในทุกยุคสมยั สิ่งเหล่านีจ้ึงถูกปลูกฝัง

กลายเป็นความเช่ือท่ีปฏิบตัิสืบต่อกันมา ซึ่งในบางครัง้วฒันธรรมก็ไม่ได้สร้างความเท่า

เทียมให้กบัคนในสงัคมอย่างท่ีควรจะเป็นตามหลกัธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต แตม่นุษย์กลบั

ฉกฉวยความกลวัของผู้ อ่ืนสร้างอํานาจให้กับตนเองเพ่ือท่ีจะให้คนท่ีอ่อนแอกว่าตกอยู่ใน

การปกครองของตนดงันัน้ อํานาจเหลา่นีจ้ึงถกูถ่ายทอดปะปนอยู่ในทกุวฒันธรรมไม่ว่าจะ

ชนชาติใดทัง้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดงัจะเห็นภายในสังคมของผู้ หญิงซึ่งจะถูกปลูกฝัง

ขนบธรรมเนียมอนัมีแบบแผนท่ีถกูกําหนดจากเสียงสว่นใหญ่ภายในสงัคมว่าความดีความ

งามตามแบบขนบธรรมเนียมสมควรท่ีจะวางตวัอย่างไรในผู้คนหมู่มาก การมีกฎเกณฑ์มี

ผลดีต่อการอยู่รวมกันเพ่ือความเป็นระเบียบ แต่ในบางครัง้กฎระเบียบก็เป็นตัวสร้าง

ขอบเขตท่ีจํากัดความเท่าเทียมในด้านสิทธิเสรีในการแสดงออก เม่ือสิทธ์ิการแสดงออก

อย่างอิสระถูกบีบคัน้จากจารีตอันมีแบบแผนและข้อจํากัดจึงทําให้ผู้ ท่ีถูกกดข่ีต้องหา

ช่องว่างในการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียม เร่ืองสิทธิความไม่เท่าเทียมมกัจะเกิดขึน้กับ



33 
 

 
 

ผู้หญิง โดยเฉพาะประเทศท่ียงัปิดกลัน้ความคิดการแสดงออกของผู้หญิงการไม่ยอมรับ

กลุม่คนท่ีเป็นเพศสภาพและความรุนแรงท่ีเกิดจากชนชัน้ปกครองการแย้งชิงอํานาจจึงเกิด

สงครามท่ีมีขนาดเล็กถึงขยายใหญ่ขึน้ เป็นสงครามท่ีมีขนาดใหญ่เม่ือความรุนแรงบีบรัด

ในทุกๆ ด้านผู้ ท่ีถูกกดข่ีจึงต้องหาท่ีจะระบายความกดดนันัน้ออกไปให้มากท่ีสุด เพ่ือจะ

เพิ่มพืน้ท่ีแห่งความสงบให้มากขึน้ ดงันัน้ ส่ือตา่งๆ ท่ีจะนําเสนอจึงมีหลากหลายช่องทาง 

บางกลุม่คนเลือกท่ีจะแสดงออกผ่านงานศิลปะด้วยเทคนิคตา่งๆ จนเกิดความน่าสนใจใน

แต่ละยุคสมัยเกิดเป็นลัทธิศิลปะต่างๆ ขึน้มาโดยเฉพาะลัทธิท่ีแสดงออกด้วยอารมณ์ 

(Expresstionism) เน้นถึงความรู้สึกอนัถกูเก็บกดกดดนัจากการถกูกดข่ีภายในสงัคมเม่ือ

การแสดงออกได้ถกูสง่ผ่านสู่ เส้น สี ทศันธาตภุายในงานศิลปะเม่ืองานทางด้านอารมณ์ท่ี

เน้นการแสดงออกด้วยความรู้สกึในชว่งยคุหลงั ความรู้สึกท่ีรุนแรงถกูถ่ายทอดลงสู่ผลงาน

ทางด้านความคดิศลิปะชนิดนีเ้รียก (Conceptual Art) 

 ปัญหาต่างๆ ท่ีพบเห็นได้โดยทั่วไปหากมองสิ่งเหล่านัน้ด้วย สติ ปัญญา เราจะ

สามารถมองเห็นวิธีแก้ไขและสร้างสรรค์เร่ืองราวเหล่านัน้ได้อย่างมีความงาม เช่นเดียวกบั

การทํางานศิลปะไม่ว่าจะได้รับแรงบนัดาลใจจากความสะเทือนอารมณ์ท่ีรุนแรง เร่ืองราว

เหลา่นัน้จะถกูสร้างผา่นกระบวนการทางความงามท่ีเรียกวา่ผลงานสร้างสรรค์ 

 

อิทธิพลของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยความต้องการท่ีจะพิสูจน์ในข้อสงสยัในเร่ืองต่างๆและ

เป็นหลกัการท่ีสามารถอธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ทําไมผลงานศิลปะในแนวการแสดงออก

ทางด้านอารมณ์ท่ีรุนแรงจึงมีการใช้ฝีแปลงอย่างฉับพลนั หากมองตามหลักวิทยาศาสตร์ก็จะ

อธิบายเชิงรูปธรรมได้วา่ด้วยความรู้สึกท่ีเก็บกดดนัอยู่ภายในมีจํานวนท่ีมาก เม่ือได้ระบายออกมา

ผ่านเทคนิคทางด้านการใช้ สีและฝีแปลง ด้วยอารมณ์ ณ ตอนนัน้สมองไม่ได้ทนัท่ีจะคิดจึงทําให้

แรงท่ีอยู่ภายในปล่อยออกมาผ่านแรงเหว่ียงของมือ การท่ีหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามามี

บทบาททางด้านการวิเคราะห์ผลงาน ทําให้ศลิปินท่ีสร้างงานด้วยอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจในท่ีมาท่ี

ไปตามหลกัความเป็นจริงมากกวา่จะใช้แตอ่ารมณ์ ในการทํางานแตห่ลกัการทางวิทยาศาสตร์ยงัมี

หลายศาสตร์ท่ีอยู่ในหลกัการนีท้ัง้ศาสตร์ว่าด้วยเร่ืองธรรมชาติ การเมืองการปกครองของมนุษย์

หรือแม้กระทัง้หลักการคํานวณ ทัง้หมดนี  ้สามารถส่งผลถึงกระบวนการทางด้านความคิดกับ

ศลิปิน ได้นําข้อมลูเปล่ียนผนัสูง่านศลิปะได้อยา่งมีชัน้เชิงและรอบด้าน 
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สภาวะอารมณ์เป็นกระบวนการท่ีไม่แน่นอน อารมณ์เกิดจากสิ่งภายนอกเข้ามากระทบ

จิตใจและสิ่งเหล่านีจ้ะเข้าสู่ความคิดท่ีมีการปรุงแต่งอย่างไม่มีเหตผุลท่ีชดัเจนและความคิดส่งต่อ

กลายเป็นสภาวะอารมณ์ท่ีไมแ่นน่อน แตใ่นกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมท่ีแสดงความรู้สึก

ต้องอาศยัการรวบรวมสภาวะความรู้สึกในเวลานัน้ให้มากท่ีสดุ หลงัจากนัน้จึงใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์วิเคราะห์สิ่งท่ีเกิดขึน้อยา่งมีเหตแุละผล 

 

สรุป  

ในหลกัศาสนาไมว่า่จะเป็นเช่ือชาตใิดพืน้ฐานท่ีแท้จริงยอ่มต้องการให้ศาสนิกชนปฏิบตัิแต่

สิ่งท่ีดี มีความสงบสุข ศาสนาพทุธก็เช่นเดียวกนัหลกัของศาสนา ในอีกแง่มมุหนึ่งคือการรักษาจิต

เป็นปกติสุขตามแบบธรรมชาติดงัเดิม ของสภาวะจิตแตด้่วยมนุษย์เรานัน้ถูกปลูกฝังวฒันธรรม

ปรับเปล่ียนปรุงแต่งจนไม่อาจรู้เคล้าเดิมของธรรมของจิตเดิม เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีรุนแรงอนัเป็น

เร่ืองราวท่ีมีผลกระทบทางสภาวะจิตใจ จิตท่ีได้รับการปรุงแตง่ ย่อมหลงใหลตามเหตกุารณ์ หรือ 

เร่ืองราวนัน้ๆ อยา่งหาทางกลบัไม่ได้จนทําให้จิตเศร้าหมองแตค่นเรานัน้เม่ือตกอยู่ภายใต้ความอึด

อัดย่อมหาช่องทางท่ีจะหลีกหนีสิ่งนัน้ๆ ในบางครัง้เราเลือกท่ีจะใช้กระบวนการทางศิลปะเป็น

ชอ่งทางในการระบายความอดึอดัภายในจิตใจ เพ่ือเยียวยาสิ่งท่ีเป็นอยูใ่ห้คอ่ยทเุลาเบาบางลดลง 
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บทท่ี 3 

การพัฒนาและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ สิ่งท่ีขาดไม่ได้ 

คือ แรงบนัดาลใจในการทํางานและแนวความคดิในการสร้างสรรค์ หลงัจากนัน้จงึเข้าสู่ขัน้ตอนการ

พัฒนาผลงานตามความเหมาะ วิธีการมีหลากหลายบางคนเลือกท่ีจะถ่ายทอดความรู้สึกผ่าน

ผลงานหลงัจากนัน้จึงวิเคราะห์ผลงานดงักล่าวอย่างมีเหตผุล หรือ บางคนเลือกท่ีจะคิดและหา

เหตผุลในสิ่งท่ีสนใจเพ่ือหาความหมายในเร่ืองราวนัน้ๆ ขัน้ตอนการทํางานก็เปรียบเสมือนต้นไม้ ท่ี

รากและลําต้นมีความแข็งแรงพร้อมท่ีจะแตกก่ิงออกดอกได้อย่างสวยงามสม่ําเสมอ สําหรับใน

มมุมองของสร้างสรรค์ผลงาน มีความคดิเห็นวา่ทศันคตขิองศิลปินท่ีมีตอ่การทํางาน เป็นเร่ิมจดุต้น

ท่ีสําคญัในการพฒันาผลงานให้มีรูปแบบและเอกลกัษณ์แตกตา่งและหลากหลายกนัออกไป 

 

ขัน้ตอนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลขัน้ต้นเร่ิมจากงานวาดเส้น การเลือกใช้วสัดท่ีุอยู่รอบๆ ตวั การตัง้

คําถามและหาคําตอบกับสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวั ข้อมูลท่ีได้สามารถนําไปต่อยอดเพ่ือท่ีจะพัฒนา

ผลงานไปในทิศทางตา่งๆ ได้หลากหลายวิธี 

 ผลงานวาดเส้นเกิดจากการใช้เทคนิคท่ีไม่ยุ้ งยาก เช่น ดินสอ ปากกา พู่กนัหมึกจีนท่ีมีนํา้

หมกึอยูใ่นตวัพู่กนั สมดุวาดเส้นขนาดเล็กหรือใหญ่เหมะสําหรับการพกพา เป็นอปุกรณ์ง่ายๆ เป็น

จดุเร่ิมต้นท่ีสําคญัมากสําหรับตวัดิฉัน มีหลายคนบอกว่างานวาดเส้นเป็นพืน้ฐานของเทคนิคตา่งๆ 

ในมุมมองส่วนตวัคิดว่า ด้วยเทคนิคท่ีไม่ซับซ้อนจึงทําให้การทํางานรู้สึกผ่อนคลายหลงัจากนัน้

ลายเส้นหรือคา่นํา้หนกัความอ่อนแก่เกิดความน่าสนใจและสามารถนําไปตอ่ยอดการสร้างผลงาน 

ในเทคนิคต่างๆ การนําวสัดท่ีุอยู่รอบๆ ตวันํามาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ ในการ

เลือกใช้วสัดผุู้สร้างสรรค์จะกําหนดหวัข้อในการทํางาน เพ่ือท่ีจะมีทิศทางในการเลือกวสัดเุพราะ

วสัดตุา่งมีความหลากหลายและมีความหมายท่ีแตกตา่งกนัไป  

เม่ือเราได้ข้อมลูจากสถานท่ี แหล่งข่าว หนงัสือ หรือแม้แตบ่คุคลทัว่ไป ข้อมลูเหล่านีจ้ะทํา

ให้เราเกิดข้อสงสยั การท่ีเราตัง้คําถามกบัเร่ืองใดแม้เร่ืองนัน้คนอ่ืนจะมองว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย แต่

ในความคิดของผู้สร้างสรรค์กบัเช่ือว่าสิ่งท่ีถกูมองข้ามกลบัแตกยอดการค้นหาคําตอบ เพราะหนึ่ง
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คําถามบางครัง้คําตอบท่ีได้กลับมีหลายวิธีและความหลากหลายในการหาสิ่งนัน้เราย่อมได้

เกร็ดความรู้ในช่วงระหว่างการเดินทางเพ่ือหาคําตอบท่ีเป็นเปา้หมาย ตวัอย่างเช่น ส่วนตวัผู้ เขียน

ไม่ชอบอ่านหนังสือ อาจารย์และผู้ ท่ีอยู่รอบข้างต่างแนะนําและช่วยหาทางให้เราพฒันาความรู้

เพ่ือท่ีจะมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ในหลายครัง้เรามองข้ามคําพูดนัน้ไป แต่อยู่มาวัน

หนึ่งเราตัง้คําถามกลับตัวเองว่าเรามีจินตนาการได้ก็เพราะ เรามีความรู้เข้าใจสิ่งนัน้ด้วย

ประสบการณ์แล้วถ้าเรามีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลายจินตนาการของเราก็จะ

สร้างสรรค์ผลงานได้มากขึน้และความรู้ท่ีมีก็จะเป็นพืน้ฐานในกระบวนการทํางาน เม่ือเราคิด

กลบัไปยงัคําแนะนําของอาจารย์หลายท่านจึงเข้าใจและพร้อมท่ีจะเปิดใจเรียนรู้กบัประสบการณ์

ตา่งๆ ท่ีเข้ามา 

 ข้อมลูเป็นคลงัความรู้ท่ีจะเต็มแตง่ความคิดและสามารถวิเคราะห์สิ่งท่ีมีอย่างมีเหตผุล แต่

บางครัง้ข้อมูลใช่ว่าจะถูกตามหลักความเป็นจริง การตัง้คําถามจึงทําให้เรามีจังหวะเพ่ือท่ีจะ

พิจารณาข้อมลูให้อยูใ่นหลกัของความเป็นจริงอย่างสมเหตสุมผล 

 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4 ผ้าใบแบบหนาปานกลาง            ภาพท่ี 5 ผ้าใบแบบบาง 

 

สําหรับการใช้เทคนิคขดูขีดวสัดบุนผ้าใบท่ีมีความหนาปานกลาง การขดูจนเห็นเนือ้ผ้าใบ

เดิมค้อนข้างยากเพราะตวัเคลือบท่ีเป็นสีขาวมีความเหนียวและเกาะแน่นกบัตวัเนือ้ผ้าจึงทําให้ใย

ผ้ายากท่ีจะขาด แตกต่างจากผ้าใบท่ีมีความบางเพราะในขณะท่ีขูดตวัเคลือบชัน้บนจนเข้าไปถึง

เนือ้ผ้าเดิมท่ีอยู่ชัน้ล่างเส้นใยจะถกูฉีกขาดได้ง่าย ดงันัน้ จึงเกิดข้อแตกตา่งระหว่างความหนาและ

ความบางท่ีเป็นตวัเคลือบสีขาวบนผ้าใบ สิ่งเหล่านีต้า่งให้การปอ้งกนัเนือ้ผ้าเดิมท่ีเป็นชัน้ผ้าดิบอนั

ออ่นนุม่ 
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        ภาพท่ี 6 ความแตกตา่งระหวา่งเส้นด้ายท่ีอยูภ่ายในเนือ้ผ้าใบ 

 

1. เส้นด้ายแนวตัง้จะมีความนุม่ขาดง่ายเส้นใยไมเ่หนียวยึดเกาะกนั 

2. เส้นด้ายแนวนอนจะมีความเหนียวแนน่ 

    3.   เส้นด้ายท่ีได้รับการเคลือบจะมีความหยาบตามพืน้ผิว เพราะถูกสารเคมีเคลือบ

เอาไว้จงึมีความผิวหยาบเกาะตดิตามเส้นด้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 เส้นด้ายจากโรงงานอตุสาหกรรม 
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ภาพท่ี 8 เส้นด้ายท่ีเหลือจากการตดัเย็บเสือ้ผ้า 

 

 ขนาดของเส้นด้ายท่ีนํามาปะติดปะต่อเข้าหากันมีแหล่งท่ีมาจากเศษวสัดเุหลือใช้ เช่น 

ผ้าใบ เศษเส้นด้ายท่ีเหลือจากการตดัเย็บและเส้นด้ายจากโรงงานอตุสาหกรรม ดงันัน้ ขนาดความ

สัน้-ยาวจึงแตกต่างกัน ประสบการณ์ท่ีผ่านเข้าสร้างปัญหาหนกัเบา สิ่งท่ีเกิดขึน้ต่างมีความไม่

สมบรูณ์ หากพิจารณาในเร่ืองราวนัน้ๆ จะเห็นได้ว่าประสบการณ์ท่ีหลากหลายแม้จะเกิดขึน้ด้วย

เจตนาหรือไม่ ทุกสิ่งต่างมีความงามเช่นเดียวกับเส้นด้ายต่างมีท่ีมาและขนาดท่ีไม่สมบรูณ์เม่ือ

นํามาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการสุนทรียภาพในงานศิลปะ ความจริงจึงปรากฏในรูปของความ

งาม 

กระดาษท่ีนํามาสร้างสรรค์ 

1. กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) 

2. กระดาษ ฟาเบรียโน (Fabriano) 

3. กระดาษสีนํา้ อาเช่ (Arches) 

กระดาษแต่ละชนิดให้ความหมายท่ีแตกต่างกัน เช่น กระดาษท่ีทําจากเส้นใยธรรมชาติ

เม่ือผสมเข้ากบัเทคนิคการขดูขีดหรือเทคนิควาดเส้นผลงานก็จะเกิดความแตกตา่งกนัออกไป 

 

ไม้ท่ีนํามาประกอบสร้างสรรค์ 

1. ไม้สนยโุรปนํามาสร้างเป็นโครงเฟรม 

2. ไม้ไม้เนือ้แดงนํามาทําเป็นกรอบไว้ยดึเส้นด้าย 

3. ไม้สยามาทํากรอบรูป 

ไม้แต่ละชนิดมีความแข็งแรงและคุณสมบัติท่ีต่างกัน ดังนัน้ ในการทํางานบางครัง้

คณุสมบตัขิองตวัวสัดเุก่ียวเน่ืองภายในตวัผลงาน  



39 
 

 
 

โครงเฟรมท่ีนํามาใช้งานมีสองลักษณะ 

โครงเฟรมขนาดใหญ่และปานกลางท่ีดามไม้ขัน้ระหว่างกลาง เพ่ือความแข็งแรงในการใช้

งาน ภาพท่ี 9 

โครงเฟรมขนาดเล็ก-ปานกลาง ไม่มีไม้ขัน้กลางเพราะขนาดท่ีเล็กจึงมีความแข็งแรงอยู่ใน

ตวั แตข่ณะเดียวกนัการสร้างงานท่ีมีเทคนิคการขดูขีดผ้าใบเกิดรอยฉีกขาด ดงันัน้ หากมีไม้ดามอยู่

ด้านหลงัจงึอาจทําให้ขดักบัตวัชิน้งาน ภาพท่ี 10 

การประกอบกันของโครงเฟรมจะมีอยู่หลายแบบ เช่น ไม้แต่ละชนิดนํามาประกอบด้วย

เทคนิคการเข้ามมุแบบโบราณซึง่เป็นเทคนิคแบบโบราณ ภาพท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 10     ภาพท่ี 11 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

ภาพท่ี 12 สีนํา้มนั (Oil Color)                                                             
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 ภาพท่ี 13 สีนํา้ (Water Color) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 Oil Pastels 
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       ภาพท่ี 15 (Linseed Oil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ภาพท่ี 16 ถงุมืออนามยั 

 

ถงุมือเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้แทนพูก่นัเพราะการใช้นิว้มือจะทําให้เกิดร่องรอยนํา้หนกัของเส้นได้

ชดัเจน 
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ภาพท่ี 17 หน้ากากอนามยั 

หน้ากากอนามยัปอ้งกนักลิ่นจากสารเคมีท่ีอยูภ่ายในสีนํา้มนัและละอองฝุ่ นท่ีเกิดจากการ

ขดูขีดวสัดผุ้าใบ 

 

 อปุกรณ์ท่ีนํามาเป็นสว่นประกอบในผลงานในบางครัง้เพ่ือต้องการความแข็งแรงในการยึด

เหน่ียว แตใ่นบางครัง้วสัดท่ีุนํามาใช้ ตวัวสัดกุลบัสะท้อนเทคนิคท่ีมีทัง้ความหมายเช่ือมโยงเข้ากบั

ตวัชิน้งานและสถานท่ี ดงันัน้ วสัดท่ีุนํามาสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญั ในการช่วยเสริม

กระบวนการทางด้านเทคนิคหรือแม้กระทัง่การติดตัง้ผลงานให้มีความหมายมากย่ิงขึน้ 

 

ภาพประกอบกระบวนการและเทคนิคเฉพาะตัวท่ีน่าสนใจ 

 กระบวนการประกอบไปด้วยการสร้างเทคนิคในรูปแบบท่ีต่าง เกิดจากจุดเร่ิมต้นของ     

แรงบนัดาลใจหรือความสะเทือนใจและทศันคติท่ีมีตอ่เร่ืองนัน้ๆ ในมมุมองของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

มีความคิดเห็นในเร่ืองนีว้่า กระบวนการทางความคิดเป็นสิ่งท่ีจําเป็น เช่น เราใช้สมองในการคิด

วิเคราะห์ในเร่ืองต่างๆ เพ่ือหาเหตผุลแต่สิ่งสําคญัในการสร้างเทคนิคคือการมองวสัดหุรือสิ่งนัน้ๆ 

ให้สอดคล้องตามความเป็นจริงกบัเร่ืองราวท่ีกําลงัศกึษา  
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   ภาพท่ี 18  เป็นการใช้วสัดหุลากหลายชนิดรวมเข้าด้วยกนั เช่น ไม้ ผ้าใบและการเย็บปัก

ด้วยเส้นด้าย                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 ร่องรอยท่ีปรากฏเกิดจากกระบวนการทางด้านเทคนิค อนัเน่ืองมาจากการขูด

ขีดวสัดท่ีุเป็นตวัผ้าใบ 
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ภาพท่ี 20 เทคนิคสีนํา้มันผสมการใช้สีนํา้ในบางตําแหน่งและการขูดขีดวัสดุจนเกิด

ร่องรอย 

เทคนิคท่ีนํามาสร้างสรรค์ผลงานประกอบไปด้วย การขดูขีดผ้าใบ เส้นด้ายท่ีขาดจากเนือ้

ผ้าใบนํามาผกูเข้าด้วยกนัเพ่ือยดึโยงเข้ากบัวสัดชุิน้อ่ืน งานจิตรกรรมมีการใช้สีนํา้มนั สีนํา้ เกรยอง

รวมทัง้การขดูขีดผ้าใบให้เกิดร่องรอย งานวาดเส้น การติดตัง้ผลงานกบัสถานท่ี รูปแบบผลงานจะ

มีลกัษณะ 2 มิต ิ3 มิต ิวสัดท่ีุนํามาใช้สามารถพบเห็นได้ทัว่ไปแม้โดยศลิปินท่านอ่ืนยงัมีการนําวสัดุ

เหล่านีไ้ปสร้างสรรค์ผลงาน ในความคิดเห็นส่วนตวัคิดว่าถึงแม้วสัดจุะเหมือนหรือคล้ายกนั แตส่ิ่ง

ท่ีทําให้เกิดความแตกตา่งกนั คือ ทศันคติของศิลปินแตล่ะบคุคลเพราะทศันคติทําให้เกิดมมุมองท่ี

หลากหลายและนํามาสูก่ารสร้างรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั 
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ขัน้ตอนการประมวลความคิด 

 ในธรรมชาตขิองมนษุย์อนัเป็นสตัว์สงัคมท่ีมีสิ่งแวดล้อมเตม็ไปด้วยวตัถสุิ่งของ อนัเกิดจาก

การประดิฐคิดค้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของตน แต่หากมองย้อนไปในช่วงท่ีมนษุย์ยงัคงพึง

พาธรรมชาติโดยมีสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วย ต้นไม้และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ มนุษย์เรานัน้ย่อมเรียนรู้

ธรรมชาตท่ีิอยูใ่กล้การเรียนรู้สิ่งท่ีอยูใ่กล้ตวัอนัมีธรรมชาติเป็นห้องเรียน สามารถคอยสอนเร่ืองราว

ตา่งๆ ในทกุๆ ด้านและทกุศาสตร์ เม่ือการเรียนรู้เกิดขึน้กระบวนการทางความคิดจึงเป็นจดุเร่ิมต้น

ให้มนษุย์สามารถพฒันาสมองและมีความแตกตา่งจากสตัว์โลกทัว่ไป แตใ่นโลกปัจจบุนันัน้วิถีชีวิต

ของมนษุย์เร่ิมถอยหา่งออกจากความเป็นธรรมชาติในแบบดัง่เดิม มากเสียจนในบางครัง้เราลืมไป

เสียวา่ชีวิตท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร เพราะในยคุท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตทําให้เกิดความ

ต้องการและพยายามให้ได้มาซึ่งท่ีเป็นวตัถภุายนอกอนัคอยตอบสนองสิ่งท่ีเรียกว่าความพึงพอใจ 

จึงจะเห็นได้ว่าพัฒนาการท่ีมีมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีความเปล่ียนแปลงในทุกยุคสมัยสิ่ง

เหลา่นีจ้ะเกิดการเปล่ียนแปลงได้ก็ด้วยการชา่งสงัเกตสิ่งท่ีอยูภ่ายนอกรอบๆ ตวัและการช่างสงัเกต

นํามาซึง่ความหน้าสงสยัในเร่ืองตา่งๆ เชน่ เราเห็นนกบนิอยูเ่หนือพืน้ดนิจงึเกิดจินตนาการขึน้มาว่า 

หากคนเรานัน้บนิได้เหมือนนกคงจะเห็นโลกในอีกมมุมองท่ีกว้างใหญ่และนา่ต่ืนเต้น การตัง้คําถาม

จงึเกิดขึน้วา่ทําไมนกถึงบนิได้เพราะเหตใุด เม่ือการสงัเกตเร่ิมเกิดคําถามกระบวนการทางความคิด

จึงเร่ิมหาคําตอบกับสิ่งดงักล่าวเม่ือคําตอบท่ีได้ว่าด้วยทฤษฎีต่างๆ ท่ีมนุษย์เรานัน้จะค้นหาและ

อ้างอิงในหลกัท่ีพิสูจน์ตามความเป็นจริงท่ีอยู่ในโลกแต่สิ่งท่ีพิสูจน์ได้กลบัเป็นพืน้ฐานข้อมูลทาง

ความรู้ เพ่ือให้มนษุย์สามารถตอ่ยอดจินตนาการได้อย่างมีท่ีมาท่ีไป การทดลองพร้อมทัง้ความคิด

ท่ีเกิดจากการสงัเกตในเร่ืองเล็กๆ ท่ีอยู่ใกล้ตวั นํามาซึ่งจิตนาการและความต้องการจึงได้มีการหา

ข้อมูลพร้อมการทดลองต่างๆ จนสามารถสร้างวตัถท่ีุลอยได้เหมือนกนักบันกสิ่งนัน้ คือ เคร่ืองบิน

ดงันัน้ ประสบการณ์ท่ีพบเห็นโดยทัว่ไปในชีวิตประจําวนัหรือประสบการณ์ท่ีมาพร้อมความแปลก

ใหมก็่สามารถสร้างจินตนาการและความคิดตา่งๆ อาจกล่าวได้ว่านัน้ คือ จดุเล็กๆ ท่ีสร้างสรรค์สิ่ง

ท่ีย่ิงใหญ่ก็ว่าได้ เม่ือเอยถึงความคิดและจินตนาการคนเรานัน้จะหนีไม่พ้น คือ อารมณ์ความรู้สึก

หากมองในเร่ืองการคิดค้นเคร่ืองบินก็มีจุดเร่ิมต้นจากการเห็นนกท่ีอยู่บนท้องฟ้า หากเห็นแต่ไร้

อารมณ์ความรู้สึกท่ีจะจินตนาการในสิ่งท่ีเรียกว่าเป็นความฝัน มนุษย์เราคงไม่อาจจะรู้จักกับ

ทฤษฎีตา่งๆ ท่ีสามารถสร้างวตัถท่ีุไร้ซึ่งชีวิตให้กลบักลายเป็นเคร่ืองบินท่ีนําพามนุษย์เราขึน้ไปอยู่

บนฟ้าได้เทียบเทา่กบันก เม่ือเป็นเช่นนีอ้ารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีให้คนเราสร้างสรรค์สิ่ง

ตา่งๆ ขึน้มาในโลก เร่ิมจากความจําเป็นท่ีอยู่ใกล้ตวันัน้ก็คือการสร้างท่ีอยู่อาคารบ้านเรือนสิ่งของ

ในชีวิตประจําวนัหรือแม้แตผ่ลงานศิลปะ ในรูปแบบแขนงตา่งๆ ท่ีมีไว้เพ่ือจรรโลงจิตใจสร้างความ
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เบิกบานในด้านอารมณ์ความรู้สึกและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ไม่ว่าจะอยู่ในด้านความดีงาม หรือ 

ความรุนแรงสิ่งนัน้ๆ ตา่งแอบแฝงไปด้วยความงามดงัจะเห็นในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเรียกอย่าง

เฉพาะเจาะจงว่าเป็นงานศิลปะท่ีมีไว้สร้างความงามท่ีจรรโลงจิตใจหรือสะท้อนความรุนแรง ใน

รูปแบบของงานศลิปะท่ีแสดงออกด้วยทศันธาต ุแตด้่วยในยคุปัจจบุนัผลงานศิลปะได้มีการพฒันา

เข้าสู่รูปแบบต่างๆ หนึ่งในนัน้คือศิลปะในเชิงความคิดงานในลักษณะท่ีสะท้อนความงามผ่าน

ความคิดในรูปแบบต่างๆ หากยกตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัในยุคสมยัท่ีศิลปะยุคเรอเนซองส์ นําเสนอ

ผลงานจิรตกรรมหรือประติมากรรม ในเทคนิคการใช้สีนํา้มนั หรือ เทคนิคตา่งๆ ท่ีค้นพบได้ในสมยั

นัน้แตด้่วยปัจจยัสิ่งแวดล้อมและระบบการปกครอง อนัมีผลตอ่ความคิดของคนในแตล่ะยคุนํามา

ซึ่งผลกระทบทางด้านรูปแบบงานศิลปะ เช่น ความรุนแรงในสงัคมท่ีบีบครัน้ให้คนกลุ่มหนึ่งริเร่ิม

ความต้องการท่ีจะออกจากความรุนแรงในสังคมแบบนีแ้ละสร้างส่ือท่ีเรียกว่าศิลปะเพ่ือท่ีจะ

แสดงออกเพ่ือท่ีจะตอ่ต้านกับกฎระเบียบดัง้เดิม ท่ีคอยสร้างความรุนแรงกดข่ีในรูปแบบหนึ่ง หรือ

ยุคสมัยท่ีมีความสงบสุขศิลปะก็จะเป็นส่ือในการบอกเล่าเร่ืองราวเหล่านัน้ ดังนัน้ อารมณ์

ความรู้สึกผนวกกบัความคิดสิ่งทัง้หมดนีเ้กิดจากบริบทประสบการณ์ต่างๆ ท่ีอยู่โดยรอบตวัทัง้สิน้

แต่ความรู้สึกเชิงนามธรรมเหล่านีก็้สามารถพิสูจน์ออกมาในรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมอนัสามารถ

อ้างอิงจากหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ เชน่กนั 

 กระบวนการทางความคดิเกิดขึน้จากประสบการณ์ท่ีพบเจอในแตล่ะวนั เม่ือเรามีข้อสงสยั

การตัง้คําถามก็จะเกิดขึน้และกระบวนการหาคําตอบก็จะตามมาแต่การหาคําตอบต่างมี

กระบวนการท่ีแตกต่างกันไป เช่น บางคนเช่ือในตรรกะเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แต่บางครัง้

วิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช้สิ่งท่ีแน่นอน เพราะสิ่งท่ีค้นพบในช่วงเวลานัน้อาจมีการเปล่ียนแปลงตามยุค

สมยัท่ีสามารถหักร้างแนวความคิดท่ีมีก่อนหน้าและอีกหนทางหนึ่งเป็นกระบวนการ การเรียนรู้

ธรรมชาติเพราะในท่ีนีคื้อวิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์รวมทัง้ธรรมชาติในระบบนิเวศ ทัง้หมดนีเ้ป็น

ขัน้ตอนอนัมีท่ีมาท่ีไปในเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งมีเหตแุละผล 

  

การรับรู้จากสิ่งภายนอกเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

สิ่งท่ีอยูภ่ายนอกวา่ด้วยสิ่งของวตัถตุา่งๆ หรือสถานท่ีสิ่งเหลา่นีเ้รียกได้ว่าไม่มีชีวิต

ท่ีสามารถส่ือสารได้ เช่นเดียวกบัสตัว์ในเผ่าพนัธุ์อ่ืนๆ แตม่นษุย์เราตา่งมีวิถีชีวิตท่ีต้องนํา

วัตถุเหล่านี เ้ข้ามามีบทบาท ในแต่ละด้านของชีวิตด้วยความจําเป็นหรือเพียงเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของตน ดงันัน้ สิ่งของท่ีไม่มีชีวิตกลับถูกมนุษย์ให้ความสําคญั

และนําประสบการณ์ต่างๆ เข้าไปเก่ียวข้องกบัสิ่งของเหล่านัน้จนเรียกได้ว่าสิ่งของท่ีเป็น
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เพียงวตัถสุามารถบอกเล่าเร่ืองราวของคนๆ หนึ่ง ได้อย่างมีความหมายหรือเรียกสิ่งท่ีเป็น

วัตถุชนิดนัน้แทนค่าในความหมายต่างๆ เช่นเดียวกับงานศิลปะท่ีแสดงออกทางด้าน

อารมณ์ท่ีรุนแรงแตค่วามรุนแรงถกูแปลงคา่ให้อยูใ่นรูปแบบของทศันธาต ุซึ่งได้แรงบนัดาล

ใจจากสิ่งท่ีอยู่ภายนอก เช่นกบังานภาพพิมพ์ญ่ีปุ่ นของ ฮกขไุซ ในผลงานภาพพิมพ์ญ่ีปุ่ น

ท่ีมีช่ือว่า “บทกลอนของฮาริวาระ นาริฮิระ จาก 100 กลอนอธิบายโดยนางพยาบาล” 

(Ariwara Narihira’s Poem From 100 Poems Explained by the Nurse) ฮกขไุซได้

นําเสนอท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมกริยาทา่ทางของมนษุย์ ซึง่มีวิถีชีวิตท่ีเก่ียวพนัธ์กบัวตัถสุิ่งของซึ่ง

ในตวัผลงานดงักล่าวให้จดุเด่นของงานอยู่ท่ีตวัสะพานท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างสองฝากฝ่ังและ

ตวัวตัถนีุ ้ได้นําเสนอมมุมองของคนในยคุสมยันัน้ว่าวตัถสุิ่งนี ้มีความสําคญัตอ่การใช้งาน

ในบริบทไหนบ้าง และทิวทศัน์ภายในผลงานยงัสามารถบอกเล่าถึงตวัสะพานกับวิถีชีวิต

ของคนในภาพได้อย่างสอดคล้องซึ่งกันและกัน รูปแบบท่ีปรากฏในตวัชิน้งานมีลกัษณะ

การใช้เทคนิคภาพพิมพ์ในยคุเอโดะ แบบสองมิตจิากตวัผลงานจะเห็นการเขียนลายเส้นไว้

อยา่งชดัเจนโดยเฉพาะเส้นโค้ง ท่ีเห็นได้ชดัในตวัสะพานระลอกคล่ืนของนํา้และฉากหลงัท่ี

เป็นทิวทศัน์ภูเขา ซึ่งสิ่งท่ีปรากฏในชิน้งานทําให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิด ต่อ

เติมจินตนาการได้ต่อไปเล่ือยๆ ทัง้หมดท่ีกล่าวไว้ในงานศิลปะชิน้นีก้ารท่ีผู้ชมจะสามารถ

ตอ่เตมิจินตนาการกบัสิ่งท่ีเห็นในผลงานได้ก็ตอ่เม่ือผู้ ท่ีชมอาจจะเคยมีประสบการณ์กบัสิ่ง

เหล่านีม้าก่อน ไม่ใช้ว่าต้องเคยเห็นสะพานท่ีอยู่ในภาพ แต่เราต้องเคยพบเห็นกับสิ่ง

เหล่านีจ้ึงจะทําให้เข้าใจได้ว่าภาพลกัษณ์ภายนอกหรือสิ่งของวตัถชุนิดนัน้สามารถนํามา

เทียบเคียงกับความรู้สึกในส่วนไหนได้บ้าง ชีวิตของคนเราตัง้แต่เกิดจนตายไม่ว่าจะยุค

สมัยใดต่างมีสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว อันเป็นสิ่งท่ีให้ทัง้ความรู้ 

ความคิด นํามาซึ่งประสบการณ์ท่ีสามารถต่อยอดความคิดส่งผลให้มนุษย์สร้างสรรค์

ผลงานตา่งได้อยา่งหลากหลาย 

สิ่งของวตัถภุายนอกเป็นสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้จากนํา้มือของมนุษย์ เพ่ือเจตนาในด้าน

ตา่งๆ แตเ่ม่ือสิ่งท่ีอยูร่อบตวัเข้ามามีอิทธิพลกบัความคดิ สิ่งเหลา่นีก็้มีผลตอ่สภาวะของจิต

ได้เพราะเราได้ให้ความหมาย ในบางครัง้ให้ความสําคญัจนในท่ีสุดยึดติดเป็นสิ่งท่ีมีผล

ทางด้านจิตใจ 

 

การรับรู้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก 

ในการอธิบายความรู้สึกเชิงนามธรรมเราสามารถเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึน้ใน

ขณะนัน้ได้ว่าเรารู้สึกอย่างไร เช่นเราเห็นเด็กถกูทําร้ายร่างกายเราจะเกิดความสงสารต่อ
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เดก็เราจะโกรธคนท่ีทําร้ายเด็ก เพราะเด็กท่ีถกูทําร้ายไม่สามารถตอ่สู้หรือเอาชนะคนท่ีทํา

ร้ายเขาได้ รอยฟกชํา้ตามร่างกายท่ีเกิดจากการทุบตีเราก็จะรู้สึกไปว่ากบัสิ่งท่ีเห็นนัน้ คือ

ความเจ็บปวด ทัง้ท่ีสิ่งท่ีเกิดขึน้ไม่ได้เกิดกับตวัเราแต่ด้วยประสบการณ์ท่ีเรามีอย่างตอน

เป็นเด็กถูกแม่ตีเราก็รับรู้ได้ว่าการกระทําเช่นนีส้งผลต่อความรู้สึกอย่างไร สิ่งต่างๆ ท่ีเรา

ความรู้สกึร่วมไปกบัสิ่งท่ีเห็นหรือรับรู้ การกระทบจากสิ่งภายนอกเข้าสู่จิตภายในจนทําให้

ตวัเรานัน้สร้างความคิด จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกในรูปแบบต่างๆ ตามแต่สิ่ง

ภายนอกจะเข้ามามีส่วนในการกระตุ้นอารมณ์ตา่งๆ แต่ความรู้สึกหรืออารมณ์เป็นสิ่งท่ี

มนุษย์หรือสัตว์เผ่าพันธุ์ อ่ืนก็มีเช่นกันจะต่างกันตรงท่ีมนุษย์เราสามารถนําสิ่งท่ีเป็น

นามธรรมเหล่านี ้จดัให้อยู่ในหมวดหมู่ได้ดีกว่าสตัว์ชนิดอ่ืน เช่น การสร้างงานในรูปแบบ

งานศิลปะท่ีเน้นในการนําเสนออารมณ์ความรู้สึกโดยมีวตัถุสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัเป็น

ต้นแบบ ในการสร้างสรรค์ผลงานแตด้่วยมนษุย์เป็นสตัว์ท่ีชัง่สงัเกตจึงตัง้ข้อสงสยัเก่ียวกบั

ความเป็นมาของอารมณ์ความรู้สึก ท่ีเป็นเชิงนามธรรมนีว้่าเป็นไปได้หรือไม่ ท่ีเราจะ

สามารถหาข้อพิสูจน์สิ่งท่ีเกิดขึน้ให้อยู่ในรูปแบบของความชัดเจน ในทางรูปธรรมใน

ลกัษณะท่ีสามารถจบัต้องได้อย่างมีท่ีมาท่ีไปได้ชดัเจน ในข้อมลูเบือ้งต้นเราหาข้อพิสูจน์

ได้ว่าตวัท่ีสร้างอารมณ์ความรู้สึกมาจากส่วนท่ีเป็นสมองของคนเรา เช่น สมองรับรู้ด้วย

การเห็นทางตา ได้ยินทางหกูารสมัผสัทางกายสิ่งเหล่านี ้เป็นสิ่งภายนอกท่ีเข้ามากระทบ

จึงทําให้สมองของเราเกิดปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์ต่างๆ เม่ือสมองเกิดการรับรู้จึงส่งผล

ตอ่การทํางานในระบบทางร่างกายเชน่ความรู้สกึท่ีทําให้ระบบหวัใจเต้นแรงแสดงออกทาง

สีหน้าการทํางานทางด้านสมองท่ีเก่ียวกับอารมณ์ถูกสร้างขึน้โดยสมองส่วนท่ีมีช่ือว่า 

ระบบ ลิมบิก และสมองยงัมีการทํางานท่ีซบัซ้อน ภายในสมองหลายๆ ส่วน เช่นส่วนท่ีมา

ทํางานร่วมกันเป็นสมองส่วน ฮิปโปแคมปัส มีหน้าท่ีเก่ียวกับความจําชัว่คราวและส่วนท่ี

เก่ียวกบัอารมณ์ท่ีรุนแรงจะเป็น อะมิกดาลา เป็นต้น ดงันัน้สิ่งภายนอกท่ีอยู่รอบตวัเราจึง

คอยสอนประสบการณ์ต่างๆ และประสบการณ์ท่ีมีจึงเป็นฐานข้อมูลเก่ียวข้องกบัความ

ทรงจําในแต่ละเร่ืองได้เป็นอย่างดี เช่น เราตกอยู่ในสถานการณ์ ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

ประสบการณ์ในอดีตท่ีฝังอยู่ในความทรงจําก็จะนําวตัถุดิบชัน้ดีในการสร้างอารมณ์และ

อารมณ์ท่ีเกิดขึน้นีจ้ะส่งผลตอ่การตดัสินในเวลานัน้ จึงเท่ากบัว่าสิ่งท่ีอารมณ์เกิดขึน้มีผล

ตอ่เน่ืองมาจากประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีฝังตวัอยูใ่นความทรงจํา 

ประสบการณ์ท่ีเรามีสามารถนําสิ่งท่ีพบเห็นหรือสมัผัสเข้ามามีส่วนช่วยกระตุ้น

ระบบประสาทสง่ผลไปยงัจิตใจ ทําให้เกิดเป็นสภาวะอารมณ์หรือความรู้สกึตา่งขึน้มาได้ 
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ขัน้ตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 

 จากท่ีได้กล่าวไว้ในข้อท่ีผ่านมา ว่าด้วยท่ีมาของอารมณ์ความรู้สึกจะเห็นได้ว่าสิ่งท่ีอยู่

รอบตวัเราเป็นจดุเร่ิมต้นให้เกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์มากมาย ท่ีเห็นได้ในโลกท่ีมีอยู่จริง

เช่นเคร่ืองบินเกิดจากการสังเกตธรรมชาติของนกจนทําให้เกิดจินตนาการ สุดท้ายความคิด

เหลา่นัน้นํามาซึง่เคร่ืองบนิท่ีเป็นยานพาหนะในปัจจบุนั จินตนาการท่ีเก่ียวข้องกบัประโยชน์ใช้สอย

เราก็จะเห็นได้โดยทัว่ไป เช่น หลอดไฟฟ้า ทีวี เทคโนโลยีต่างๆ แต่ความคิดความรู้สึกในอีกด้าน

หนึง่ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัไปโยชน์ใช้สอยแตถ่กูจดัให้อยู่ในสิ่งท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือจรรโลงจิตใจ นัน้คืองาน

ศิลปะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ ศิลปะในแบบขนบธรรมเนียมหรือศิลปะท่ีใช้

ความคิดถึงแม้งานในด้านท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องต่อสภาวะจิตใจมากกว่าส่วนอ่ืน ก็ยังหนีไม่พ้น

อิทธิพลจากการรับรู้ของสิ่งท่ีอยูภ่ายนอก หากเรารองสงัเกตสิ่งท่ีอยู่รอบตวัและนําผลงานศิลปะมา

เปรียบเทียบในรูปแบบเชิงทศันธาตจุะเห็นได้ว่ารูปทรงท่ีปรากฏในผลงานศิลปะตา่งนําทศันธาตท่ีุ

พบเห็นได้ทั่วไปจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น วัตถุท่ีมีรูปทรงต่างๆ โดยมีเส้น จุด สีสัน ดงันัน้

รูปแบบท่ีปรากฏในผลงานศิลปะจึงมีท่ีมาจากสิ่งภายนอกท่ีอยู่รอบตวัแต่ในตวัผลงานงานจะมี

ความแตกต่างจากวัตถุก็ตรงท่ีการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีมีความงามและแอบแฝงในด้านเนือ้หาท่ี

ปรากฏด้วยรูปทรงตา่งๆ 

 คนเรามีความคิดความรู้สึกและจินตนาการ เม่ือสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้เข้าสู่จินตนาการกับ

ความคดิก็จะเร่ิมกระบวนการท่ีจะสามารถหาความเป็นไปได้ในเร่ืองดงักลา่ว อยา่งมีเหตแุละผล 

  

นามธรรมท่ีปรากฏในงานสร้างสรรค์ 

 สิ่งท่ีเรียกว่านามธรรมหากมองอย่างเฉพาะเจาะจงในงานศิลปะ ไม่ว่าจะรูปแบบ

ใดต่างมีนามธรรมท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์เกิดจากประสบการณ์ตา่งๆ ท่ี

เข้ามามีบทบาทในชีวิตทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น เราคุ้ นเคยกับวัตถุสิ่งของท่ีมี

ประโยชน์ใช้สอยในด้านใดหนึ่ง สมมติว่าเราต้องการท่ีจะไปสถานท่ีแห่งหนึ่งสิ่งท่ีคิดได้ใน

ขณะนัน้ คือ ยานพาหนะชนิดต่างๆ แล้วตัวเราเองก็จะให้สิ่งดังกล่าวแทนค่าเป็น

สัญลักษณ์ของสิ่งนัน้ ประสบการณ์ในลักษณะนีเ้ป็นการเกิดขึน้ของประสบการณ์

โดยทัว่ไป เป็นเหตกุารณ์ท่ีถูกจดัเก็บไว้ในความทรงจํา เช่น สะเทือนใจอย่างรุนแรงหรือ

ความประทบัใจ สิ่งท่ีเกิดขึน้จะถกูแปลคา่ให้อยู่ในสภาวะความรู้สึกตา่งๆ หากเราสามารถ

จดัเก็บอารมณ์เหลา่นี ้ให้อยู่ในรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะ ถึงแม้ความรู้สึกนัน้จะอยู่

ในด้านลบก็สามารถแสดงออกถึงความงามได้อย่างมีชัน้เชิง ความสะเทือนใจและความ
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รุนแรงท่ีเกิดขึน้กบัการสร้างสรรค์ผลงานอาจจะใช้สญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัคนนัน้ โดยใช้

สญัลกัษณ์ของสิ่งนัน้เป็นท่ีรองรับความรุนแรงอนัปรากฏในผลงานศลิปะ 

 ในทุกสิ่งท่ีอยู่รอบตวัเราต่างมีนามธรรมแอบแฝงอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี

หรือวตัถุสิ่งของเราก็สามารถรับรู้ความหมายของสิ่งนัน้ได้ เพราะของบางอย่างถือได้ว่า

เป็นสญัลกัษณ์แทนความทรงจําในบางเร่ือง 

 

 สิ่งท่ีอยู่ภายนอกนํามาสู่การสร้างผลงานในรูปธรรม 

 สิ่งท่ีอยูภ่ายนอกวตัถตุา่งๆ การแสดงออกของ จดุ เส้น สี รูปทรง แสงเงาสิ่งเหล่านี ้

เราสามารถมองเห็นได้โดยทัว่ไปในชีวิตประจําวนั การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็ไม่ได้หนี

ไปจากโลกของความเป็นจริงตามท่ีตาเห็น เช่นเดียวกบังานศิลปะในหลายลทัธิ ตา่งนําสิ่ง

ท่ีคุ้นเคยมาสร้างสรรค์ด้วยการจัดองค์ประกอบของทัศนธาตุต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบท่ี

ต้องการนอกจากสิ่งของวัตถุท่ีพบเห็นได้โดยทั่วไป แต่ไม่สามารถจบัต้องได้นัน้คือ แสง

หากมองย้อนดงูานจิตรกรรมหรืองานในรูปแบบสามมิติ แสง มีส่วนท่ีสําคญัเป็นอย่างย่ิง

ในตวัผลงาน แสง ได้มีการนํามาวิเคราะห์ แสง แบง่ออกเป็นสองระดบั คือระดบัท่ีเป็นจิต 

และระดบัท่ีเป็นกายภาพ การวิเคราะห์ในเร่ืองนีเ้ป็นทฤษฎีแสงของนิวตนั นิวตนัอธิบาย

เก่ียวกับรัศมีของแสงเอาไว้ว่าแสงมีการเดิมทางมาจากดวงอาทิตย์และเดินทางผ่าน

อวกาศมาในสภาพท่ียังคงท่ี ดงันัน้ รัศมีในแสงก่อให้เกิดสมัผสัท่ีแตกต่างภายในดวงตา 

เช่น กลายเป็นสีแดง สีเขียว สีฟ้า เป็นต้น หากรวมตวัของสีท่ีเห็นทัง้หมดเข้าด้วยกันจะ

กลายเป็นสีขาว หากนําข้อมลูดงักลา่วมาวิเคราะห์ผลงานทางด้านศิลปะเราจะพบว่า แสง

ท่ีนิวตนัค้นพบจะปรากฏในรูปของสีท่ีเรียกว่า สีในแสง ดงัจะเห็นในงานจิตรกรรมของ

จอร์จ เซอร่าต์ (Georges Seurat) “A Sunday Afternoon on the Island of La Grande 

Jatte” ผลงานชิน้นีใ้ช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนรวมมากกว่าการแสดง

อารมณ์จะเห็นได้จากการนําคูสี่ เช่น สีแดงวางข้างกับสีเหลืองในจํานวนท่ีมากปฏิกิริยาท่ี

เกิดขึน้ คือ ผู้ชมจะมองเห็นสีคู่นีก้ลายเป็นสีส้ม ผลงานชิน้นีจ้ึงเน้นไปท่ีกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์มากว่าการสําแดงอารมณ์หลกัการ ดงักล่าว ยังเช่ือมโยงกับการวิเคราะห์

เร่ืองแสงของไอแซก นิวตนั ตรงท่ีแสงจากธรรมชาตเิม่ือกระทบตอ่ดวงตาส่งให้เกิดการเห็น

สีในลกัษณะตา่งๆ ผลงานของเซอร่าก็เชน่กนัใช้หลกักระบวนการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์นํามา

จดัวางให้อยู่ในกลุ่มของ แสงและเงา แต่ผลงานชิน้นีใ้ช้ว่าจะไม่แสดงออกถึงความรู้สึก 

ด้วยสีท่ีปรากฏในลกัษณะของแสง-เงาก็ทําให้สมัผสัได้ถึงแสงแดดในชว่งเวลาบา่ย 
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สิ่งท่ีอยูร่อบๆ ตวัเราตา่งมีความหมายตามแตศ่ิลปินจะเล็งเห็นและให้ความหมาย

ท่ีเหมาะสมตามแต่บริบทของสิ่งนัน้ๆ เพราะสิ่งของต่างๆ มีความสมัพนัธ์กับวิถีชีวิตของ

มนษุย์เม่ือเป็นเช่นนี ้จึงไม่ใช้เร่ืองยากท่ีจะนําสิ่งท่ีอยู่ภายนอกมาสร้างสรรค์ให้เกิดผลทาง

ความรู้สกึ 

 

ขัน้ตอนการแสดงออกด้วยเทคนิควิธีการ 

 เทคนิคท่ีปรากฏในตวัผลงานไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมหรืองานวสัดจุะอยู่ยุคสมยัใด ตวั

เทคนิคก็เป็นส่ือท่ีสามารถอธิบายเนือ้หาในตวัชิน้งานได้อย่างตรงไปตรงมา เช่นเดียวกับงานท่ีใช้

วสัดเุป็นตวับอกเล่าเร่ืองราว ผู้ ท่ีสร้างสรรค์ผลงานต้องเข้าใจเนือ้หาในสิ่งตนจะทํา เช่น ตวัศิลปิน

ทําเร่ืองเก่ียวกบัความรุนแรงหรือความรักท่ีอบอุ่น จากนัน้การเลือกใช้วสัดจุึงจําเป็นต้องทําความ

เข้าใจกบัสิ่งท่ีจะทําให้ชดัเจน เพ่ือท่ีจะได้สร้างเทคนิคลงในตวัวสัดไุด้อย่างเหมาะสม เพราะตวัวสัดุ

เองเป็นเพียงวตัถชุนิดหนึง่ท่ีมนษุย์นํามาใช้สอยในวิถีชีวิตและในบางครัง้ก็นําวตัถเุหล่านัน้แทนคา่

เป็นสญัลกัษณ์ให้กบัสิ่งได้สิ่งหนึง่ เม่ือมนษุย์เราคุ้นชินกบัสิ่งท่ีอยู่รอบตวัและมีประสบการณ์กบัสิ่ง

ตา่งๆ คล้ายๆ กนั การท่ีจะนําวตัถแุตล่ะชนิดนํามาสร้างสรรค์ภายใต้ผลงานศิลปะ โดยท่ีศิลปินเอง

ก็มีความเข้าใจในวตัถชุิน้นัน้และมีความชดัเจนกบัเร่ืองท่ีจะทํา ดงันัน้ วสัดชุิน้ดงักล่าวก็จะถกูสร้าง

ให้มีเร่ืองราวและนํามาจดัองค์ประกอบจนสามารถเป็นส่ือท่ีถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ไปยงัผู้ชม

ได้อยา่งชดัเจน 

 ความสําคญัในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งท่ีขาดไม่ได้ คือ เทคนิควิธีการอนัเป็นส่ือท่ีจะส่ง

สารไปยงัผู้ดไูด้อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับตัววัสด ุ

ในการทํางานท่ีมีกระบวนการทางด้านวสัด ุผู้สร้างสรรค์จะต้องเล็งเห็นความหมายภายใน

ตวัวสัด ุอนัประกอบไปด้วยสิ่งท่ีสามารถนําตวัวตัถสุิ่งนัน้มาสร้างเทคนิคจนเกิดเนือ้หาท่ีส่ือสารกบั

ผู้ชม ผลงานท่ีสร้างสรรค์จากตวัวสัด ุได้แก่ กระดาษ ผ้าฝา้ย ผ้าใบ ไม้ เส้นด้าย 

1. การเลือกวสัดุไม่ว่าจะชนิดใดผู้สร้างงานจะต้องมีเร่ืองราวหรือแรงบนัดาลใจท่ีจะนํามา

สร้างสรรค์ พร้อมทัง้แนวความคิดในการทํางานอย่างชดั เพ่ือท่ีจะสรรหาวสัดใุห้เหมาะกบัเนือ้หาท่ี

จะนําเสนอรูปแบบตา่งๆ ส่ือสารให้กบัผู้ชม 

2. เม่ือเรามีแนวความคิดในการทํางานท่ีชัดเจนกับเร่ืองท่ีจะทํา การคัดเลือกวัสดุก็จะ

สามารถแบ่งหมวดหมู่ท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ตวัผู้สร้างสรรค์ผลงานได้รับแรงบนัดาลใจจาก

ความรุนแรงอนัมีผลจากการถกูกระทําทางเพศ โดยเฉพาะในมมุของผู้หญิงซึง่เร่ืองท่ีมีสามารถแตก
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ประเด็นในการทํางานออกไปในลกัษณะความรุนแรง ในแรงการถกูกระทําทางเพศท่ีส่งผลกระทบ

ตอ่สภาวะจิตใต้สํานึกประเด็นท่ีได้ถกูนํามาตีความหมายทางแนวความคิดอนัมีเนือ้หาท่ีบอกเล่า

ถึงความรู้สกึท่ีบริสทุธ์ินุม่นวลรวมถึงความบอบบางของสภาวะจิตใจ 

3. เนือ้หาท่ีได้จากแรงบนัดาลใจเป็นตวักําหนดทิศทางในการเลือกวสัด ุในขัน้ท่ีเลือกวสัดนุัน้

จะแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นการนําวสัดท่ีุเหลือจากการใช้งานแล้วหรือตวัวสัดเุอง

ได้ผา่นการใช้งานในเร่ืองตา่งๆ จนทําให้วตัถชุนิดนัน้มีข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ ประเภทท่ีสอง

เป็นวัสดุท่ียังไม่ได้ผ่านการใช้งานหรือเรียกอีกอย่างว่าสิ่งของท่ียังใหม่ ทัง้สองประเภทมี

ความหมายในทางวัตถุท่ีบริสุทธ์ิ ทัง้ทางด้านประวัติศาสตร์ในตวัของมันเองและวัตถุท่ีมีความ

บริสทุธ์ิท่ียงัไมผ่า่นการใช้งาน 

4. เม่ือเราแบ่งหมวดหมู่ท่ีชดัเจน วสัดท่ีุได้มาเราก็สามารถให้ความหมายกบัวสัดสุิ่งของชิน้

นัน้ตามความเหมาะสมท่ีปรากฏในตวัวสัดนุัน้ๆ ได้ เช่น วสัดท่ีุเป็นสิ่งของผลิตจากอตุสาหกรรม 

ความบริสทุธ์ิของตวัวตัถุจะขึน้อยู่กบัว่าวตัถชุนิดนัน้มีเจตนาท่ีผลิตขึน้มาเพ่ือประโยชน์ใช้สอยกับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากวสัดุชิน้ดงักล่าวยงัไม่ได้ผ่านกระบวนการใช้งานจึงถือได้ว่าวตัถุชิน้นัน้มีความ

บริสุทธ์ิอยู่ในตัวของมันเอง ตัวผู้ สร้างสรรค์งานจะต้องเลือกวัสดุให้เหมาะกับเนือ้หาท่ีตนจะ

นํามาใช้ในงานอยา่งถกูต้องและตรงประเดน็ 

วสัดเุองไม่ว่าจะเป็นสิ่งของประเภทใดยอมมีเนือ้หาอยู่ในตวัของมันเอง ขึน้อยู่กับว่าตวั

ผู้สร้างงานจะเล็งเห็นความสําคบักบัวตัถุสิ่งนัน้มากน้อยเพียงใด เพราะทุกสิ่งต่างมีความหมาย

และความทรงจํา 

 

ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวกับงานจิตรกรรม 

 การสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะการแสดงออกทางด้านความรู้สึกท่ีฉับพลัน ในการขึง

ผ้าใบกบัโครงเฟรมหรือคดัเลือกหมวดของ สี ย่อมต้องใช้ความพิถีพิถันเพราะกระบวนการเหล่านี ้

ถือได้วา่เป็นการสร้างสมาธิรวบรวมสตก่ิอนท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานอยา่งฉบัพลนั 

1. การสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะงานจิตรกรรมท่ีต้องแสดงความฉับพลันผ่าน สีฝีแปรง

ขนาดของผลงานจงึมีความสําคญัท่ีมีสว่นสร้างแรงปะทะกบัสายตาของผู้ชม 

2. สีท่ีเลือกใช้ในผลงานมีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย เช่น สีนํา้ สีนํา้มนั สีพาสเทล เกรยอง 

ในตวัชิน้งานบางครัง้ใช้สีนํา้เฉพาะจดุหรือสีนํา้มนั ส่วนใหญ่ในผลงานการเลือกใช้เทคนิคของสี ใน

แตล่ะตําแหนง่จงึมีความหมายท่ีแตกตา่งกนั 
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3.  การเลือกใช้สีในตวัชิน้งานในขัน้แรกจะกําหนดสี แสง-เงา โดยกําหนดคา่สีความอ่อนแก่

ตามความชอบส่วนตวั แต่ในขณะเดียวกันสีท่ีเลือกใช้สามารถบอกความหมายและเป็นลกัษณะ

ของสิ่งนัน้ได้ตามตําแหนง่แหง่ท่ี 

4. รูปทรงท่ีใช้ในผลงานลกัษณะจะเป็นร่างกายมนุษย์ ในบางครัง้บ่งบอกถึงความเป็นเพศ

หญิงอย่างชดัเจน โดยส่วนมากจะเน้นรูปทรงไปท่ีอวยัวะช่วงด้านล่างตัง้แต่ช่วงสะโพกจนถึงช่วง

ปลายเท้า 

5. ในชิน้งานได้มีการเน้นยํา้ตวัเทคนิค อนัเกิดจากการใช้สีท่ีมีความบางหรือนนูหนา การขูด

ขีดผ้าใบจนมีรอยยบัย่นซึ่งเทคนิคต่างๆ อยู่ในบริเวณตรงกลางของชิน้งานพร้อมทัง้อยู่ช่วงกลาง

ระหวา่งตําแหนง่ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ทางเพศ 

6. เทคนิคดงักล่าวถกูเน้นให้เป็นจดุเด่นในผลงาน เพราะในตวัชิน้งานมีการจดัองค์ประกอบ

เพียงจดุเดียว ดงันัน้ การสร้างจดุเดน่จดุรองในชิน้งานจึงต้องเรียงลําดบัความน่าสนใจตามลําดบั 

เช่น จุดเด่น คือ การสร้างความน่าสนใจอยู่ท่ีตําแหน่งอวัยวะเพศ จุดรองเป็นรูปทรงท่ีปรากฏใน

ชิน้งานรองลงมาคือลกัษณะของการใช้สี 

7. มมุมองท่ีเก่ียวกับการจดัการกับรูปทรงเป็นมมุท่ีสามารถมองได้ทุกด้าน เพราะตวัรูปทรง

เองไม่ได้บ่งชีใ้นท่าทางกิริยาอาการในลักษณะชีเ้ฉพาะเจาะจง แต่เป็นการนําเสนอรูปทรงท่ีมี

องค์ประกอบตรงไปตรงมา 

ขัน้ตอนในการทํางานเป็นตวักลางท่ีคอยจดัลําดบัความสําคญัภายในชิน้งาน อย่างมีท่ีมา

ท่ีไปเพราะการสร้างสรรค์ผลงานในบางครัง้อาจมีปัญหาท่ีต้องแก้ไข การเรียงลําดบัขัน้ตอนในการ

สร้างงานจงึมีความสําคญัตอ่ระบบพฒันาความคิด 

 

ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวกับการตดิตัง้ผลงานกับสถานท่ี 

 ในลกัษณะของผลงานมีทัง้การใช้วสัดใุนการสร้างชิน้งานพร้อมทัง้การทํางานจิตรกรรม 

เม่ือการสร้างสรรค์ผลงานมีลกัษณะท่ีตา่งกนั แต่มีเนือ้หาในชดุผลงานท่ีต้องนําเสนอไปในทิศทาง

เดียวกนั ดงันัน้ การจดัองค์ประกอบทัง้หมดของชิน้งานให้อยู่ในสถานท่ีเดียวกนัจึงต้องมีหลกัการ

ในการนําเสนอผลงาน 

1. การตดิตัง้ผลงานจะแบง่ออกเป็น 2 แบบ งานจิตรกรรม งานวสัด ุการติดตัง้ผลงานจึงต้อง

มีความชดัเจนว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นอะไรในภาพรวมทัง้หมด เช่น ต้องการให้ผู้ชมเห็นงานวสัดมีุ

การเช่ือมโยงกับงานจิตรกรรมพร้อมทัง้งานวาดเส้นท่ีเป็นกําลังหนุนให้กับงานวัสดุและงาน

จิตรกรรม การนําเสนอชิน้งานจะกลายเป็นงานหนึง่ชิน้แตมี่หลายชดุ 
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2. การนําเสนอผลงานในแตล่ะชดุอนัมีเนือ้หาท่ีดแูล้วสามารถอยู่ในตวัชิน้งานนัน้ๆ เช่น แบง่

ชดุผลงานออกเป็นแตล่ะชดุอยา่งชดัเจนแตใ่นขณะเดียวกนัก็สมัพนัธ์กนัทัง้หมด 

3. การตดิตัง้ชิน้งานจงึมีลกัษณะ 2-3 มิติ  สิ่งท่ีเล่ียงไม่ได้คือการใช้ แสง-เงา จากสถานท่ีจริง

พร้อมทัง้การใช้ แสง จากหลอดไฟแสงเหล่านีจ้ะเป็นตวัช่วยให้เกิดบรรยากาศโดยรอบและเกิดการ

กระทบ แสง-เงา ระหว่างชิน้งาน สิ่งท่ีเกิดกับชิน้งานคือนํา้หนักอันมีความหนักเบาอยู่ในชิน้

เดียวกันและจะทําให้ผู้ ชมมีความรู้สึกท่ีโต้ตอบกับผลงานมากขึน้ เพราะสิ่งเหล่านีจ้ะเพิ่มความ

สมบรูณ์ทัง้ด้านกายภาพของชิน้งานและเพิ่มเนือ้หาภายในผลงานมากขึน้ 

การตดิตัง้ผลงานกบัสถานท่ีเป็นการเช่ือมโยงเนือ้หาของผลงานให้เข้าหากนัและการติดตัง้

ยงัส่วนท่ีช่วยให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนรวมในตวัชิน้งานมากกว่าจะเป็นเพียงผู้ด ูแตจ่ะเห็นถึงความคิด

ภายในตวัชิน้งานท่ีสอดคล้องกบัสถานท่ี 

 

สรุป 

 ขัน้ตอนกระบวนการทํางานมีทัง้ รูปแบบ ตวัเทคนิค ท่ีปรากฏเชิงรูปธรรมและนามธรรม ใน

กระบวนการท่ี เรียกว่า นามธรรม เป็นสิ่งท่ีจบัต้องไม้ได้แตมี่อิทธิพลกบัการทํางานเป็นอนัดบัแรก 

เพราะคนเรานัน้มีสิ่งท่ี เรียกว่า อารมณ์ ซึ่งอารมณ์เป็นความคิดท่ีไม่แน่นอนเม่ือสิ่งนีต้ิดอยู่ภายใน

จิตใจและมักเกิดขึน้เป็นเร่ืองธรรมดา จะส่งผลให้กระบวนการทํางานเกิดความไม่แน่นอนตาม

สภาวะนัน้ๆ ดงันัน้ สิ่งท่ีเกิดขึน้จึงต้องอาศยักระบวนการเชิงรูปธรรมเข้ามาแทรกนัน้ คือ การคิด

ตามหลกัเหตผุล เพราะการใช้เหตผุลในบางครัง้ทําให้เราเข้าใจปัญหาอย่างมีหลกัการ ในขัน้ตอน

การทํางานก็เชน่เดียวกนั เราอาศยัจงัหวะความไม่แน่นนอนสร้างความสะเทือนใจในชิน้งาน แตใ่ช้

เหตผุลในการวิเคราะห์หาหลกัการในขัน้ตอนการพฒันาผลงานตอ่ไป 
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บทท่ี 4 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน 

 

การประมวลความคิดสู่การพัฒนางานสร้างสรรค์ 

 ในกระบวนการทํางาน การพฒันาผลงานจะเกิดขึน้ไม่ได้หากขาดแรงบนัดาลใจ อนัเป็น

เร่ืองราวท่ีสะเทือนใจเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและนําเร่ืองราวดงักล่าว มาขยายผลจนเกิดเป็น

แนวความคิดกบัเร่ืองราวนัน้ๆ ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเม่ือตวัศิลปินได้รับแรงบนัดาลใจ

จากความสะเทือนใจทัง้ในแง่บวกหรือลบ ในการตัง้คําถามกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ระหว่างช่วงเวลาท่ีจะนํา

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมานําเสนอ สิ่งท่ีตัง้คําถาม คือ เราทําเพ่ืออะไร ทําแล้วได้อะไร แล้วทําไม ถึง

ตดัสินใจท่ีจะทําเร่ืองนีแ้นน่อนวา่ไมใ่ชแ่คต่วัเราท่ีตัง้คําถาม แตค่วามสงสยันีจ้ะเกิดขึน้กบัผู้ ท่ีรับชม

ผลงานเช่นกัน เพราะการสร้างสรรค์ผลงานในบางครัง้เราจําเป็นต้องนําเสนอแก่ผู้ ท่ีรับชม ดัง้นัน้ 

เราจึงจําเป็นต้องมีท่ีมาและชดัเจนกับสิ่งท่ีจะทํา การตัง้คําถามและหาคําตอบกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ คือ 

การประมวลความคิดไปในทิศทางการสร้างงานศิลปะท่ีชัดเจนและสามารถเรียบเรียงท่ีมาใน

ผลงาน ไปสูก่ารนําเสนอรูปแบบภายในชิน้งานได้อยา่งมีเปา้หมายและทัง้หมดนีส้ามารถนําไปเป็น

กระบวนการพฒันาการสร้างสรรค์ผลงาน 

จดุเร่ิมต้นในการทํางาน คือ แรงบนัดาลใจในสิ่งท่ีประทบัใจหรือสะเทือนใจ เม่ือเรามีก้าว

แรกท่ีชดัเจน การพฒันาในขัน้ตอ่ไปก็จะมีทิศทางมากขึน้ไปเร่ือยๆ เพราะในการทํางานมกัมีปัญหา

ท่ีจะคอยเกิดขึน้ ดังนัน้ หากเรามีเป้าหมายท่ีแน่นอนปัญหาต่างๆ ก็จะหาทางแก้ไขได้อย่างมี

ทิศทาง 

 

การตัง้คาํถามท่ีเก่ียวกับการสร้างสรรค์ 

 การสร้างผลงานในแต่ละครัง้เป็นการทํางานท่ีอาศยัตวัเทคนิคจากวสัดหุรือการ

นําเสนอรูปทรงตา่งๆ ภายในกรอบชิน้งานสิ่งท่ีเกิดขึน้ คือ การกระบวนการสร้างผลงาน ใน

บางครัง้การทํางานโดยไมไ่ด้คดิลว่งหน้ารู้แตเ่พียงว่าวสัดชุิน้นี ้หรือ การขีดเขียนรูปทรง ใน

งานจิตรกรรมอนัมีการทิง้ฝีแปลงหรือเทคนิคตา่งๆ จนสร้างเทคนิคท่ีส่งผลให้ผู้ดเูกิดความ

สะเทือนใจไมม่ากก็น้อยและหลงัจากนัน้จงึมาวิเคราะห์ผลงาน ในชว่งหลงัวา่สิ่งท่ีทําไปนัน้

เกิดจากสาเหตอุะไร แล้วทําไม ถึงต้องเป็นรูปทรงหรือวสัดชุิน้นี ้เม่ือการตัง้คําถามเกิดขึน้
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อันเป็นข้อสงสัย การหาคําตอบในสิ่งดังกล่าวจึงทําให้สามารถเข้าใจในท่ีมาท่ีไปของ

เนือ้หาเร่ืองราว จนกระทัง่ตวัเทคนิค สิ่งเหลา่นีจ้ะถกูไปตอ่ยอดในผลงานชิน้ตอ่ไป 

 กระบวนการในการตัง้คําถามมกัเกิดจากข้อสงสัยในสิ่งนัน้ๆ ทุกครัง้ท่ีมีคําถาม

ย่อมมีการหาคําตอบ แตใ่นบางครัง้คําตอบอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือรวบรวมข้อมลูใน

หลายๆ ด้านเข้ามารวมตวักนัเป็นหนึง่คําตอบ ดงันัน้การตัง้คําถามจึงเป็นจดุเร่ิมต้นในการ

หาข้อมลูท่ีสร้างความหลากหลายและแตกตา่งกนัไป  

 

 ปัญหาท่ีเก่ียวกับการสร้างสรรค์ 

1. ความรู้ในการทํางาน เช่น ประวตัิศาสตร์ศิลปะการหาข้อมลูในหนงัสือท่ีจะนํามา

เรียบเรียงเป็นข้อมลูพืน้ฐานของชิน้งาน 

2. ผลงานมีรูปแบบท่ีซํา้กนัในแตล่ะชิน้มากจนเกินไป 

3. ความอดทนในการทํางานในบางครัง้มีน้อยจนเกินไป เม่ือเป็นเช่นนีผ้ลงานใน

หลายชิน้ท่ีเก่ียวกบังานลกัษณะจิตรกรรมจงึมีความไมส่มบรูณ์ในหลายชิน้ 

ในการเรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งการมีปัญหาท่ีเกิดขึน้ เป็นตวัช่วยให้เรา

ทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งรอบด้าน เพราะการมีปัญหาจะทําให้เราเรียนรู้ท่ีจะหา

แหลง่ข้อมลูเพิ่มมากขึน้ 

 

การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ในการแก้ปัญหา คือ พยายามอดทนและตัง้ใจมีสติกบัสิ่งท่ีกําลงัทําแต่ด้วยนิสยั

เป็นคนใจร้อนในระหว่างการทํางานจึงต้องหยุดพักเพ่ือให้จิตใจผ่อนคลาย แล้วค่อย

กลบัมาสร้างผลงาน แตก่ารทํางานจิตรกรรมก็เหมือนกันในบางชิน้ก่อนทํางานเลือกท่ีจะ

ตัง้จิตให้มีสมาธิ รวบรวมสติความรู้สึกแล้วขีดเขียนรูปทรงอย่างฉับพลนัโดยไม่คํานึงถึง

ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดในตวัชิน้งาน 

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ต่างมีท่ีมาท่ีไป แต่เม่ือเราเข้าใจกับปัญหาประสบการณ์ในการ

ทํางานและเรียนรู้กบัปัญหาจะทําให้เราสามารถสร้างสรรค์พฒันาผลงานได้ตอ่ไป 

 

การสร้างสรรค์ในระยะเร่ิมแรก 

 มุง่เน้นไปท่ีการนําเสนอเร่ืองราวโดยใช้วสัดสํุาเร็จรูปในการนําเสนอ แตด้่วยความเข้าใจใน

การหยิบยกวสัดุขึน้มาทํางาน ยังไม่ปรากฏผลท่ีชดัเจนทัง้ด้านเนือ้หาของวัสดแุละการนําเสนอ

ความงามทางด้านศลิปะ ในระหว่างการค้นหาความเป็นไปได้ระหว่างเทคนิคทางด้านศิลปะพร้อม
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ทัง้รูปแบบผลงานท่ีต้องเก่ียวข้องกบัตวัเนือ้หา ทางฝังอาจารย์ท่ีสอนและเพ่ือนๆ ตา่งให้คําแนะนํา

วิจารณ์ทัง้ตวัชิน้งานและบุคลิกของตวัเรา เม่ือเป็นเช่นนีต้วัเราเองเป็นผู้ สร้างสรรค์ผลงานจึงนํา

คําแนะนําเหลา่นัน้มาวิเคราะห์วา่จะแก้ไข หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเตมิในเร่ืองใดบ้าง ผลท่ีได้

คือตวัเราเองมีความสนใจในเร่ืองราวอนัเป็นแรงบนัดาลใจในการทํางานมากกว่ายึดติดในรูปแบบ

และเม่ือได้เส้นทางในการทํางานท่ีชัดเจน กระบวนการต่อมา คือ การค้นหารูปแบบผลงานอนัมี

เทคนิคตา่งๆ คอยรองรับ ดงันัน้ เร่ืองราวท่ีนําเสนอจงึอยู่ในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ ท่ีมีความไม่ตายตวั

ในเทคนิค แตก่ารค้นหาเทคนิคในชิน้งานจะอ้างอิงท่ีมาจากแนวความคิดจากเร่ืองท่ีกําลงันําเสนอ

ในรูปแบบชิน้งาน 

 ผลงานท่ีเกิดขึน้เกิดจากกระบวนการตัง้คําถามและการหาคําตอบในขณะเดียวกันตัว

ศลิปิน ต้องยอมรับกบัคําวิจารณ์ตา่งๆ จากบคุคลท่านอ่ืนหรือผู้คนท่ีรับชมผลงานอาจมองเห็นข้อดี

และข้อท่ีต้องปรับปรุงในตวัชิน้งานเพราะสําหรับบางท่านมีประสบการณ์และความรู้ท่ีมากกว่าจึง

เล็งเห็นลายละเอียดได้อย่างลึกซึง้มากกว่าตวัศิลปิน ดงันัน้ การพฒันาผลงานจึงต้องอาศยัความรู้

และแหลง่ข้อมลูในหลากหลายด้าน 

 

ผลงานชุดท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2559 (ภาคเรียนท่ี 1) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 21   ช่ือภาพ  ความทรงจํา 

  เทคนิค  วาดเส้น การเย็บ บนกระดาษทิชชู ่

 ขนาด    ปรับเปล่ียนตามพืน้ท่ี 
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การทํางานวสัดใุนขัน้ต้น ศิลปินหยิบยกวัสดขุึน้มาทํางานโดยไม่ได้คํานึงถึงความหมาย

หรือเจตนาท่ีคาดเดาไว้ล่วงหน้า ซึ่งวสัดดุงักล่าว สามารถพบเห็นได้โดยทัว่ไปหรือท่ีเรียกว่าม้วน

กระดาษทิชชูซึ่งมีคุณสมบตัิเป็นเนือ้กระดาษท่ีมีความละเอียดบางเบา แต่หลงัจากท่ีทํางานได้

ระยะหนึ่ง จึงเร่ิมสงัเกตเห็นความหมายท่ีปรากฏบนตวัวสัด ุอนัมีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกับเร่ืองราวท่ี

กําลงัศกึษาเก่ียวกบัความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ตอ่สภาวะจิตใต้สํานึกของผู้ ท่ีถกูกระทําทางเพศ “ผู้หญิง” 

ในระหว่างการทํางาน ศิลปินมีความเข้าใจในคุณสมบตัิของตวัวสัดแุละตวัเทคนิคท่ีสร้างสรรค์

ชิน้งาน เม่ือเข้าสู่กระบวนการทํางาน คณุสมบตัิในตวัวสัดปุรากฏ “สจัจะ” ในเร่ืองความหมายท่ี

บอบบางตรงกบัสภาวะจติใจท่ีบอบชํา้จากการถกูกระทําทาง “เพศ” ตวัวตัถเุองนัน้ได้สะท้อนความ

บอบบางท่ีนุ่มนวลตรงตามเนือ้หาท่ีนํามาสร้างสรรค์ นอกเหนือจากตวัวตัถท่ีุนํามาสร้างสรรค์ยงัมี

เทคนิคการวาดเส้นด้วยพู่กันหมึกจีน ตวันํา้หมึกมีความเข้มเม่ือเขียนลงบนวตัถท่ีุมีเนือ้กระดาษท่ี

บาง ยอ่มดซูมึจนเกิดชิน้งานท่ีเสียหาย ขัน้ตอนการทํางานจึงต้องอาศยัความเข้าใจระหว่างตวัวสัดุ

กบัตวัเทคนิค พร้อมทัง้ความตัง้ใจท่ีมีสมาธิในระหว่างการทํางาน เพราะผลลพัธ์จากกระบวนการ

ทัง้หมดจะออกมาในรูปแบบผลสําเร็จของชิน้งาน 

 

วัสดุและตัวเทคนิคท่ีนํามาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22       ภาพท่ี 23 
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เทคนิคท่ีนํามาสร้างสรรค์ผลงานมีลกัษณะ การวาดเส้นด้วยปากกาพู่กนัหมึกจีน ปากาหมึกสีดํา 

การเย็บปักด้วยเส้นดายสีดํา ตวัวสัดเุป็นเนือ้กระดาษท่ีมีความบางเบา เปราะบางและ ขาดง่าย 

รูปลักษณ์เป็นการม้วนเข้าหากันจนมีความเป็นม้วนกลมหนา กระดาษชนิดนีถู้กเรียกว่าม้วน

กระดาษทิชชูค่ณุสมบตัเิหมาะสําหรับเช็ดทําความสะอาดทัว่ไป ซึง่วสัดมีุความโปร่งเบาภายในเป็น

เนือ้กระดาษท่ีมีความละเอียด ในกรณีเทคนิคท่ีใช้ปากกาพูก่นัหมกึจีนตวัอปุกรณ์จะมี ปลายแหลม 

ในบางครัง้ปลายพูก่นัจะมีการแตกปลายออกเป็นหลายๆ เส้น เม่ือเขียนลงกบัตวัวสัดท่ีุมีความบาง

ของเนือ้กระดาษความเข้มของนํา้หมึกจะไหลผ่านปลายพู่กนัท่ีแตกออกเป็นเส้น เม่ือเขียนลงไปจะ

เกิดจงัหวะความหนกัเบานํา้หมึก ตวัศิลปินได้ทํางานไปสกัระยะหนึ่ง จึงเล็งเห็นตวัเทคนิคท่ีแสดง

ความรู้สึกผ่านนํา้หนัก ขาว-ดํา จึงผสานความหมายท่ีเป็นเร่ืองราวของผู้ หญิงท่ีถูกกระทําทาง        

“เพศ” ให้เช่ือมโยงกับตัววัสดุอันมีคุณสมบัติท่ีบอบบางและนุ่มนวลในขณะเดียวกันยังมีการ

ผสมผสาน การเย็บปักจากเส้นด้ายสีดําลงบนตวัวสัด ุซึง่เป็นการเย็บด้วยดายสีดํา ความบงัเอิญใน

ชิน้งานผู้สร้างสรรค์ผลงานมีความไม่ชํานาญ จึงทําให้ตวัเทคนิคท่ีเป็นเส้นด้ายเกิดความไม่เป็น

ระเบียบ จึงสามารถนําสิ่งท่ีบงัเอิญแสดงผ่านความหมายจากเส้นใยท่ีเช่ือมโยงและยึดติด อนัมี

ความยุ่งเหยิงสอดคล้องกบัเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ ภายใต้หวัข้อผลกระทบท่ีเกิดจากการถกูกระทําทาง

เพศ เส้นดายสีดํามีความสอดคลองกบัวาดเส้นท่ีมีรูปทรงรวมถึงนํา้หนกัท่ีมีความหนกัเบาถกูเขียน

ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ดงันัน้ เม่ือนําผลงานไปติดตัง้กบัสถานท่ี ตวัชิน้งานจะกลายเป็นรูปทรง

สองมิตอิยูบ่นชิน้งานสามมิต ิ

 เทคนิคท่ีปรากฏมีความสมัพนัธ์กบัตวัวสัดอุนัมีเนือ้หาท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวตา่งๆ ซึ่ง

การทํางานเก่ียวกับการให้วสัด ุการเลือกใช้ม้วนกระดาษทิชชู่ เป็นการหยิบยกสิ่งท่ีดธูรรมดาท่ีจะ

ค้นหาความหมายของสิ่ง ดงักล่าว ให้เหมาะสมกบัเทคนิคเม่ือทัง้สองอย่างสามารถรวมตวัเข้าหา

กนัได้ เร่ืองราวตา่งๆ ก็จะแสดงอารมณ์ความรู้สกึถ่ายทอดไปยงัผู้ชมได้อย่างสมบรูณ์ 

 

วัสดุและเทคนิคท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ชม 

ภายในตวัชิน้งานจะมีการสร้างรูปทรง 2 มิต ิอนัเกิดจากตวัเทคนิคการวาดเส้นท่ีมี

รูปทรงการยืดหด มีการเน้นสญัลกัษณ์พร้อมเว้นพืน้ท่ีว่างให้เหมาะสมกบัตวัวสัด ุเทคนิค

ดงักล่าวท่ีปรากฏให้ความรู้สึกหนกัเบาตามจงัหวะนํา้หนกัของเส้นและด้วยตวัวสัดเุองมี

ความเบาบาง ย่ิงตอกยํา้ความบอบบางของเร่ืองราวภายใต้ขอบเขตความรู้สึกของผู้หญิง

ท่ีถูกกระทําทาง “เพศ” อันได้รับผลกระทบต่อจิตใต้สํานึก กระบวนการทางด้านเทคนิค

ปรากฏสิ่งท่ีสะท้อนเร่ืองราวออกสู่รูปแบบภายนอกท่ีผู้ชมสามารถรับรู้ได้ทัง้นามธรรมและ

รูปธรรม ภายในตวัชิน้งาน ซึ่งเป็นวสัดท่ีุมีคณุสมบตัิท่ีบางเบาง่ายตอ่การฉีกขาด เม่ือผู้ชม
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ได้เห็นตวัเทคนิคท่ีนําสญัลกัษณ์ต่างๆ เข้ามาเช่ือมโยงกบัตวัวสัดอุนัมีคณุสมบตัิม้วนเข้า

ออกได้ ซึ่งตวัผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมชิน้งานกบัเม่ือผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมกบัชิน้งานความ

บอบบางของตวัวสัดจุะเร่ิมทํางานไปพร้อมสญัลกัษณ์ทางด้านเทคนิค ดงันัน้ ผู้ชมจะเกิด

ความกลวัว่าสิ่งท่ีกําลงัสมัผสัจะได้รับการฉีกขาดหรือไม่ พร้อมตวัเทคนิคยงัแสดงเนือ้หา

ไปยงัผู้ชมวา่สิ่งท่ีอยูด้่านหน้ามีความละเอียดออ่นมากน้อยแคไ่หน 

ด้วยคณุสมบตัิท่ีบางเบาง่ายตอ่การฉีกขาดจึงทําให้ ปฏิกิริยาของผู้ชมเม่ือเข้าไป

สมัผสัหรือเห็นกระบวนการ ภายในตวัชิน้งานพร้อมทัง้บอกเราประสบการณ์ผ่านรูปทรงท่ี

เป็นงานวาดเส้นอันเรียบง่าย แต่แสดงสัญลักษณ์บอกเล่าเร่ืองราวอย่างตรงไปตรงมา 

รสชาติของตวัเทคนิคผสานเข้ากบัวสัดจุนเกิดเป็นเร่ืองราวถ่ายทอดความรู้สึกสู่ผู้ ชมได้

อยา่งสมบรูณ์ 

 

การตดิตัง้ผลงานกับสถานท่ี 

 วสัดชุิน้นีมี้ลกัษณะสามารถม้วนเข้าม้วนออกได้ หากมองในเชิงความหมายท่ีเก่ียวข้องกบั

เนือ้หาจะเห็นวา่เร่ืองราวพยายามท่ีจะปลดปลอ่ยความรู้สึกท่ีอึดอดัอนัทบัแน่น แตใ่นขณะเดียวกนั

ก็ไมอ่ยากยอมรับกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ เม่ือเข้าใจในท่ีมาของตวัชิน้งานการติดตัง้จึงมีทิศทางให้เหมาะสม

กบัสถานท่ีมากน้อยแค่ไหน การติดตัง้ต้องอาศยัพืน้ท่ีโล่งเพ่ือให้ชิน้งานมีความหน้าสนใจกับตวั

พืน้ท่ี ในลกัษณะการติดตัง้จะปล่อยให้ผลงานเกิดการลอยตวัในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือให้วสัดมุองได้

รอบด้าน ชิน้งานผู้ ชมสามารถเข้าไปมีส่วนรวมในการคล่ีม้วนกระดาษทิชชู่ออกมาดูได้ การวาง

ระดบัจะอยู่ก่ึงกลางของร่างกายมนษุย์ นัน้คือ ช่วงอวยัวะเพศเพ่ือส่ือถึงสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง   

“เพศ” เพราะจากท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้าเนือ้หาผลงานจะเก่ียวข้องกับผลกระทบท่ีเกิดจากการถูก

กระทําทางเพศ การวางชิน้งานในระดบัดงักลา่วจงึเหมาะสมกบัท่ีมาของเร่ืองราวในชิน้งาน 

 การตดิตัง้ผลงานกบัสถานท่ีเป็นการขบัเน้นให้ชิน้งานแสดงความหมายและใช้พืน้ท่ีเป็นตวั

เน้นให้วสัด ุแสดงความหมายได้อยา่งรอบด้าน 

  

สรุปผลงานชุดท่ี 1 

 ความขาวสะอาดท่ีดูบริสุทธ์ิมีความนุ่มนวลละเอียดอ่อนกับถูกกระทําด้วยความการ

กระทําซํา้แล้วซํา้เล่าจากเร่ืองราวในมุมสีดํา เร่ืองราวต่างมีกระบวนการท่ีแยบยลมองผิวเผิน

สวยงามหน้าหลงใหล มีนํา้หนกัความเบาบางผ่านเส้นสีดําผสานเป็นเส้นใยท่ีพวัพนัและยุ่งเหยิง 

เม่ือความเป็นจริงคอ่ยชดัเจน ความเจ็บปวดก่อตวัเป็นรูปทรงเดน่ชดักลายเป็นเร่ืองราว ปรากฏเป็น

รอยด่างบนพืน้ท่ีสีขาว ในหลายครัง้ปกปิดม้วนเก็บ แต่ในบางครัง้ความจริงได้เปิดออกย่อมมา
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พร้อมกบัความจริงท่ีเจ็บปวด เร่ืองราวอนัมีความจริงจากครัง้หนึ่งในชีวิตของใครบางคน ถกูนํามา

สร้างสรรค์เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณชน โดยอาศยักระบวนการทางศิลปะท่ีนําสญัลกัษณ์หรือ

เทคนิคต่างๆ นํามาสะท้อน “สจัจะ” ผ่านตวัวัสดท่ีุไร้ชีวิต นํามาเรียบเรียงใต้ขอบเขตความคิดท่ี

สร้างสรรค์ กลายเป็นสิ่งมีชีวิต ท่ีมีพืน้ฐานแหง่ความเป็นจริง 

 

 

ผลงานชุดท่ี 2 ประจาํปีการศึกษา 2559 (ภาคเรียนท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี 24  ช่ือภาพ   ร่องรอย 

    เทคนิค    สีนํา้มนั สีนํา้ การขดูขีดวสัด ุบนผ้าใบ 

    ขนาด   160 x 100 ซม. 
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 ลกัษณะของผลงานมีรูปแบบ 2 มิต ิใช้เทคนิคสีนํา้มนั ผสม สีนํา้ในบางส่วนและการขดูขีด

วัสดุจนเกิดเป็นร่องรอยการฉีกขาด เทคนิคดังกล่าวถูกสร้างขึน้บนวัสดุท่ีเรียกว่าผ้าใบอันมี

คณุสมบตัิมาจากผ้าดิบแต่ผ่านกระบวนการทางด้านการเคลือบด้วยตวัรองพืน้ท่ีทําให้ตวัผ้าดิบมี

พืน้ผิวสีขาวมีความหนา เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบงานจิตรกรรมมาตัง้แต่โบราณ ขนาด

โดยรวมของผลงาน ประมาณ 100 x 120 ซม. สีเหล่ียมผืนผ้า ผลงานมีการจดัวางองค์ประกอบใน

ลกัษณะแนวตัง้ตรง รูปทรงท่ีปรากฏเป็นการใช้เส้นตรงเป็นหลกัจะเห็นได้จากด้านซ้ายมือของภาพ 

แตจ่ะมีความโค้งของเส้นบางเล็กน้อย ในมุม 45 องค์ศา ก่ึงกลางระหว่างผลงานพืน้ท่ีของภาพมี

การใช้เทคนิคการขดูขีดผ้าใบซึ่งมีความยาวประมาณ 20 ซม. หน้ากว้าง 15 ซม. เหนือขึน้ไป

ด้านบนจะมีเส้นเฉียงและมีเส้นแนวตรงขนาบข้างอยู่ด้านขวามือของภาพ หากมองจากภาพรวม

การขดูขีดผ้าใบเกิดเป็นรอยฉีกขาดถกูขนาบข้างไปด้วยเส้นตรงทัง้ด้านบนและด้านข้าง ตวัเส้นตรง

มีท่ีมาจากสิ่งท่ีมนษุย์เราพบเห็นโดยทัว่ไปนัน้ คือ อวยัวะตา่งๆ ในร่างกาย เช่น แขน ขา มือ แม้แต่

อวยัวะทางเพศ ในผลงานชิน้นีก็้เช่นเดียวกันผู้สร้างผลงานได้หยิบยกบางส่วนในร่างกายช่วงขา

จนถึงเท้า ดงันัน้ท่ีมาของแต่ละเส้นจึงเกิดจากการสังเกตความเป็นจริงจากร่างกายของมนุษย์

พร้อมทัง้การหยิบยกอวัยวะทางเพศในส่วนของผู้ หญิง มานําเสนอในรูปเทคนิคต่างๆ เช่น ใน

บางส่วนของขาและเท้าจะเป็นการใช้เทคนิคสีนํา้มนัท่ีมีความหนาบางสลบักันไปมา ส่วนท่ีเป็น

สว่นท่ีเป็นอวยัวะทางเพศท่ีเป็นชว่งหน้าอกจะใช้สีนํา้ สร้างรูปทรงวงกลมมีจดุสีเข้มตรงกลางแตจ่ะ

ไม่เน้นให้เหมือนจริง การทําเช่นนีเ้พียงเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงเร่ืองราวท่ีนําเสนอภายใน

ผลงาน คือ เก่ียวกบัผู้หญิงรองรอยท่ีเกิดจากการฉีกขาดก็เป็นสญัลกัษณ์ทางเพศ 

     ภายในผลงานท่ีนํามาสร้างสรรค์มีทัง้เร่ืองราวอันเกิดจากแรงบันดาลใจหรือความ

สะเทือนอารมณ์ท่ีจะนําเสนอสิ่งเหล่านี ้ต่างต้องอาศยัรูปแบบในการนําเสนอทัง้ตวัเทคนิคและ

รูปทรงภายในชิน้งาน ดงันัน้ การจดัวางทศันธาตอุนัประกอบไปด้วย จดุ, เส้น, สี, แสง-เงา จึงต้อง

อาศัยการจัดวางองค์ประกอบท่ีมีหลักในการเน้นระยะใกล้กลางไกลแต่ผลงานจะเรียงลําดับ

ความสําคญัของเทคนิคท่ีเป็นจดุเดน่ให้สอดคล้องกบัตวัเร่ืองราวท่ีนํามาเสนอ 

 

ความหมายท่ีปรากฏบนตัวเทคนิค-รูปทรง 

 สีท่ีใช้ในการทํางานสร้างสรรค์เป็น สีนํา้มนั สีนํา้ คณุสมบตัิของสีนํา้มนัมีความหนาแน่น

แต่สีนํา้มนัเองมีตวัช่วยให้เกิดความมันนัน้คือ การผสมนํา้มนัสําหรับผสมโดยเฉพาะนัน้คือเพิ่ม

ความมนัให้เหมาะกับตวัเนือ้สี หากผสมมากจนเกินไปเนือ้สีจะมีความเหลวคล้ายกับสีนํา้มีความ

บางเบา หากมองในเชิงความหมายท่ีปรากฏในรูปภาพจะมีการใช้รูปทรงจากสัดส่วนร่างกาย
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มนษุย์ในบางส่วน นัน้คือ ช่วงหน้าอกไปจนถึงเท้า ในตําแหน่งของสีนํา้มนัจะอยู่ช่วงขาทัง้สองข้าง

การวางความหนกัเบาความหนาบางของเทคนิคสีนํา้มนัตา่งให้นยัยะท่ีตา่งกนั ส่วนท่ีหนาและหนกั

ท่ีสดุจะอยู่ระหว่างขา นัน้คือ ช่วงอวยัวะเพศ ความหนาของเนือ้สีมีการใช้เทคนิคฝีแปลงร่องรอยท่ี

ขัดขวางกันไปมาอย่างไม่เป็นระเบียบ เม่ือสังเกตอย่างละเอียดจะเห็นว่าตัวเทคนิคมีความ

หนาแน่นเต็มไปด้วยเนือ้สีท่ีถกูขีดเขียนอย่างวุ่นวาย รูปทรงท่ีเป็นขาด้านซ้ายมือของผู้ชมก็เช่นกัน 

เป็นรูปทรงของขาอนัมีการใช้สีนํา้มนัอย่างหนาแน่นแตข่าด้านขวามือของผู้ชมกลบัมีความเบาท่ีมี

ความเป็นมวลแสดงถึงความหมายท่ีแตกต่างกัน การใช้เทคนิคท่ีมีความหนาพร้อมทัง้การใช้ฝี

แปรงอย่างฉับพลนัอยู่ในตําแหน่งท่ีเป็นเคร่ืองเพศ บง่บอกถึงความสบัสนเต็มไปด้วยความวุ่นวาย 

ขาทัง้สองข้างเป็นสัญลักษณ์การก้าวเดิน ยืน ว่าด้วยตามบริบทท่ีมนุษย์ใช้เป็นพาหนะในการ

ดําเนินชีวิตกับถูกเลือกท่ีจะวางเทคนิคท่ีวุ่นวายไม่เป็นระเบียบ ในการก้าวข้ามสิ่งท่ีเกิดขึน้ มีทัง้

เร่ืองราวท่ีเตม็ไปด้วยความวุ่นวายเหน่ือยล้าแตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องเผชิญหน้ากบัความจริง สีนํา้

ท่ีบางเบาในตําแหน่งช่วงหน้าอกของผู้ หญิงมีความนุ่มนวลท่ีมีความบางเบา อ่อนไหวเหมือน

สายนํา้ เทคนิคสีนํา้มันท่ีหนาแน่น สีนํา้ท่ีบางเบาสะท้อนความหนักเบาของสภาวะจิตใจ ใน

บางครัง้เราตอ่ต้านกบัความรุนแรงท่ีเกิดขึน้จนเป็นความแข็งกระด้าง ความนุ่มนวลท่ีสวยงามหาก

เจอกับความรุนแรงท่ีกระทบอย่างไม่หยดุหย่อน กลบัสร้างความอ่อนล้าจนเหน่ือยหน่าย รอยฉีก

ขาดบนผ้าใบขดูขีดบนเนือ้ผ้าสีขาวท่ีถกูปรุงแตง่อย่างหนาแน่นเหลือเพียงเนือ้แท้ท่ีบางเบา แตด้่วย

ความรุนแรงท่ีปรากฏทําให้เส้นดายขาดหลดุลุ่ยด้วยความเจ็บปวดบางครัง้ก็กลายเป็นปาดแผล ท่ี

คอยตอกยํา้เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้อย่าง ซํา้ๆ ซากๆ จนทําให้หลายครัง้ความหนกัแน่นท่ีมี เหลือเพียง

ความเบาบางและออ่นล้า 

 เทคนิคสีนํา้มนัท่ีหนาแนน่ สีนํา้ท่ีบางเบาสะท้อนคณุสมบตัิท่ีแตกตา่งกนั การวางตําแหน่ง

ของเทคนิคก็เชน่เดียวกนัจะเป็นตวัเสริมความหมายและเนือ้หาให้กบัเทคนิคมากย่ิงขึน้ ความหนกั

เบาท่ีปรากฏในรูปแบบผลงานตา่งส่ือความหมายเชิงนามธรรมของสภาวะจิตใจผา่นสีและฝีแปลง 

    

สรุปผลงานชุดท่ี 2 

 พืน้ฐานเดิมของมนษุย์มีความนุ่มนวลและอ่อนโยนบริสทุธ์ิภายในจิตใจมาแตกํ่าเนิด พอ

โตขึน้เรารับเอาสิ่งท่ีอยูร่อบข้างเข้ามาปรับเปล่ียน ความออ่นแอในบางจดุให้เรียนรู้ท่ีจะเข้มแข็ง เรา

ตอ่สู้กบัความกลวัและสิ่งตา่งๆ อีกมากมาย จนเราเร่ิมมีพืน้ฐานอีกชัน้หนึง่ในโลกแห่งความเป็นจริง

ท่ีต้องอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนแต่ในช่วงขณะหนึ่งของชีวิต บางคนมีความรุนแรงท่ีเข้ามากระทบจิตใจมาก

ต่อมาก ความเข้มแข็งท่ีมีบางครัง้กลบักลายเป็นพืน้ท่ีการถูกกระแทกกระทัน้อย่างซํา้แล้วซํา้เล่า 
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จนบางครัง้เกิดเป็นรอยแผลท่ีฉีกขาดสร้างความเจ็บปวดอย่างไม่รู้ว่า เม่ือไหร่จะมีท่ีให้คอยยึด

เหน่ียวเพ่ือเป็นทางเดนิ 

 

 

 

ผลงานชุดท่ี 3 ประจาํปีการศึกษา 2559 (ภาคเรียนท่ี 1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

         ภาพท่ี 25 ช่ือภาพ   ความพนัผกู 

   เทคนิค   วาดเส้น การเย็บ การผกูโยงวสัดตุา่งเข้าด้วยกนั 

   ขนาด  ปรับเปล่ียนตามพืน้ท่ี 
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 เร่ิมแรกในการทําผลงานได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก ความรุนแรงท่ีเก่ียวกับผู้หญิงซึ่งถูก

กระทําทางเพศ การนําเสนอผลงานเป็นการนําวสัดท่ีุสามารถพบเห็นได้โดยทัว่ไป เช่น ไม้ เส้นด้าย

ท่ีมีไว้สําหรับเย็บเสือ้ผ้า ตะป ู รวมถึงผ้าใบท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสําหรับการใช้งานทางด้านศิลปะ 

เทคนิคท่ีนํามาสร้างสรรค์เป็นการเย็บปักถักร้อยสร้างเป็นรูปทรงดอกไม้ท่ีเก่ียวกบัสญัลกัษณ์ของ

ผู้หญิง ภายในชิน้งานเทคนิคท่ีสร้างปรากฏรูปทรงพร้อมทัง้สญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีแสดงถึงสภาวะ

อารมณ์อนัมีรูปแบบเน้นไปทางผลงานเชิงนามธรรม แต่ภายในชิน้งานได้แทรกเนือ้หาเชิงรูปธรรม

เพ่ือเป็นการบอกเลา่ถึงสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของนามธรรมว่ามาจากแหลง่ข้อมลูใด 

 ผลงานชิน้นีมี้การใช้สญัลกัษณ์และเทคนิคเป็นหลกัผลสําเร็จท่ีได้ คือ รูปแบบท่ีเก่ียวไปใน

งานนามธรรม แต่ภายในชิน้งานยังมีรูปทรงท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างเทคนิคและ

สญัลกัษณ์ได้สอดคล้องไนทิศทางเดียวกนั 

 

การจัดวางวัสดุให้สัมพันธ์กับตัวเทคนิค 

 ผลงานมีลักษณะ 3 มิติ รูปทรงของผลงานมีลกัษณะส่ีเหล่ียมทรงกระบอกวัสดท่ีุนํามา

ประกอบเข้าด้วยกนั ได้แก่ กรอบไม้ขนาด 40 x 50 ซม. ทัง้หมด 3 ชิน้ เส้นด้ายสีดําท่ีนํามาผกูโยง

เข้ากบักรอบไม้ โดยมีการตอกตะปไูว้ขอบในด้านล้างและขอบในด้านบนเพ่ือเอาไว้ให้เส้นด้ายคอย

ยึดเหน่ียว ด้านในของกรอบไม้ทัง้ 3 ชิน้มีการนําวสัดท่ีุเป็นเศษผ้าใบอนัมีคณุสมบตัิเหมาะสําหรับ

ใช้ทางด้านงานศิลปะ  ผ้าชนิดนีทํ้ามาจากผ้าดิบซึ่งเนือ้เดิมใยผ้าเป็นสีนํา้อ่อน เม่ือเข้าสู่

กระบวนการทางด้านการผลิตผ้าจะถกูเคลือบอีกด้านเป็นสีขาว เศษผ้าดงักล่าวท่ีเป็นของเหลือใช้

จากการทํางานเป็นผ้าหลายชิน้ท่ีนํามาเช่ือมตอ่กันด้วยกระบวนการเย็บปักจากเส้นด้ายสีดํา เศษ

วสัดดุงักล่าวถกูนํามาปะติดปะตอ่จนมีรูปทรงเป็นเส้นตรงแนวยาวหน้ากว้าง 40 ซม. ความยาว

ประมาณ 160 ซม. วัสดท่ีุนํามาประกอบเข้ากับกรอบส่ีเหล่ียม วสัดผุ้าใบมีปฏิกิริยากับกรอบ

ส่ีเหล่ียมด้วยการผูกโยงคดเคีย้วไปตามช่องว่างระหว่างกรอบทัง้สามชิน้ ย้อนกลบัมาหาจุดเดน่ท่ี

เป็นวัสดุผ้าใบประกอบไปด้วยเทคนิคดังต่อไปนี ้การเย็บเส้นด้ายเป็นรูปทรงดอกไม้ การเย็บ

สามารถมองได้ 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นฝ่ังท่ีเป็นรูปทรงท่ีชดัเจนอีกด้านเป็นเส้นด้ายท่ีขดักันไปมา

อยา่งไมเ่ป็นระเบียบ การปักด้น (Running Stitch) จะใช้ในกรณีนําเศษวสัดเุข้ามาปะติดปะตอ่เข้า

ด้วยกนัโดยมีเส้นด้ายเป็นตวัเช่ือม การวาดเส้นด้วยปากกาหมึกสีดําเป็นรูปทรงช่วงขาของมนษุย์ท่ี

อยู่ในท่าขาไขว้กนั ข้อเท้าของขาซ้ายอยู่ก่ึงกลางระหว่างรอยตอ่ท่ีเป็นผ้าใบท่ีนํามาเช่ือมตอ่เข้าหา

กนั การขดูขีดเนือ้ผ้าใบในขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําเอาเศษผ้าชิน้เล็กชิน้น้อยมาเย็บเข้าด้วยกนั และใช้

เทคนิคการขดูขีดจนผ้าใบด้านท่ีถกูเคลือบเป็นสีขาวขาดหลดุออกเป็นเส้นใยของเนือ้ผ้าทะลผุ่าน

ผ้าดิบเกิดเป็นรอยฉีกขาดเส้นด้ายหลดุลุ่ยออกจากกัน ทัง้หมดของชิน้งานจะแบง่ออกเป็น 3 ช่อง 
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ของกรอบส่ีเหล่ียมในแตล่ะกรอบมีเทคนิคท่ีแตกตา่งกนัออกไป ช่องท่ี 1 มีการตอกตะปลู้อมรอบ

ภายในกรอบสีเหล่ียม ตะปท่ีูใช้มีขนาดท่ีเล็กหรือท่ีเรียกวา่ตะปเูข็ม ก่ึงกลางภายในกรอบเป็นผ้าดิบ

ด้านบนสุดผ้าใบถูกม้วนเข้าหากันบ้างเล็กน้อยคล้ายกับถูกม้วนเก็บเข้า หรือปล่อยออก การยึด

ผ้าใบเข้ากับกรอบไม้เป็นการใช้เส้นด้ายผูกโยงเข้ากับหัวของตะป ูเพียงด้ายมาจากเส้นเดียวกัน

ทัง้หมด เส้นด้ายดงักลา่วย้อนกลบัเข้าหาตวัรูปทรงท่ีเป็นดอกไม้โดยแทงทะลเุข้าไปยงัจดุตรงกลาง

ของดอกไม้แตล่ะดอก ราวกบัวา่เกสรได้ยดึเหน่ียวเข้ากบักรอบด้านนอกโดยอาศยัตะปเูป็นจดุยึด 

 

รายละเอียดภายในตัวชิน้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพท่ี 26 

เกาะเส้นด้ายท่ีเข้าไปยึดเกาะกบัโครงสร้างกรอบไม้มีการหย่อนเป็นเส้นโค้งเหมือนกบัลกูคล่ืนและ

มีบางเส้นท่ีตรึงสลบักันไปมา จากช่องท่ี 1 ถึงช่องท่ี 2 ตวัผ้าใบรอดผ่านช่องรอยต่อกรอบไม้

ด้านล่างกบักรอบไม้ด้านบนของกรอบท่ี 2 จะมีช่องว่างระหว่างกรอบไม้ ซึ่งได้มีการเช่ือมโยงเข้า

กบัตวัเส้นดายผูกติดกบัตะปเูพ่ือรองรับนํา้หนกัของกรอบไม้ ภายในช่องท่ี 2 มีการใช้เส้นด้ายผูก

โยงผ้าใบเข้ากบัโครงไม้เพ่ือดงึรัง้วสัดไุม่ให้หลดุออกจากกนั ตวัผ้าใบเม่ือรอดผ่านช่องว่างระหว่าง 

1-2 ด้วยความยาวของตวัผ้าท่ีเป็นชิน้งานจะถูกซ้อนทับกันไปมา เทคนิคมีทัง้งานวาดเส้นรูป

ดอกไม้และรูปมนษุย์แตไ่มร่ะบเุพศ การเย็บเส้นด้ายเป็นรูปทรง 
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     ภาพท่ี 27 

ดอกไม้พร้อมทัง้เส้นด้ายท่ีขัดไขว้กันไปมาจนทําให้ดูเหมือนเส้นท่ีสลับกันไปมาอย่างไม่เป็น

ระเบียบ เทคนิคดงักล่าว สลบัทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัรวมถึงเทคนิคการขูดขีดวสัดโุดยนําผ้าใบ

ชิน้เล็กชิน้น้อยมาปะตดิปะตอ่เข้าด้วยกนั ด้วยการเย็บด้นด้ายเทคนิคดงักล่าวผ่านช่องว่างระหว่าง

กรอบไม้ 2และ 3 เม่ือมองลายละเอียดตวัชิน้งานในช่องท่ี 3 ตะปูท่ีตอกฝังเข้ากับโครงไม้จะมี

เฉพาะส่วนท่ีอยู่ด้านบนเป็นสิ่งท่ีเส้นด้ายสีดํายึดโครงไม้ชิน้ท่ี 3 ไว้กับชิน้ท่ี 2 จากเทคนิคข้างต้น

อนัมีการผสมทัง้ วาดเส้น การปักเย็บ การขดูขีดผ้าใบจนขาดหลดุลุ่ย เส้นด้ายท่ีเป็นเนือ้ผ้าใบมี

บางส่วนท่ีขาดได้ถูกนํามาปะติดปะต่อเข้าหากันจนกลายเป็นเส้นเดียวท่ีมีความยาวมากพอท่ีจะ

ยดึโยงเข้ากบัตะปจูากโครงไม้ท่ี 3 ถึงโครงไม้ท่ี 1                                                                                            
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การจดัวางองค์ประกอบของแตล่ะเทคนิคตา่งให้คณุสมบตัท่ีิแตกตา่งกนัไป หากมองในมมุ

สนุทรียภาพ ความงามท่ีเกิดขึน้มีจงัหวะความหนกัเบา ทัง้นํา้หนกัของวสัดแุละนํา้หนกัของการจดั

วางตวัเทคนิคท่ีสอดรับกนัไปมา 

 

การวิเคราะห์เนือ้หาผลงานเชิงนามธรรม 

 ในเร่ืองราวของความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับการถูกกระทําทางเพศในผู้หญิง สัญลักษณ์

ตา่งๆ ถกูนํามาใช้ในตวัเทคนิคไมว่า่จะเป็น การเย็บ การมดั การผกู การดงึแม้แตก่ารขดูขีดเป็นต้น 

ทัง้หมดท่ีได้กล่าวมาปรากฏเป็นผลสําเร็จในชิน้ผลงานในลกัษณะนามธรรม จงัหวะของเส้นท่ีมี

ความตรึงความหย่อนหลดุลุ่ยและยุ่งเหยิง เปรียบดัง่สภาวะท่ีตรึงเครียดและอ่อนล้ากรอบนอกท่ี

แข็งกระด้างถกูเช่ือมโยงผกูกบัความยุ่งเหยิงอนัมีเส้นด้ายฝังติดกบัตะป ูกรอบภายนอกท่ีถกูสร้าง

ขึน้มีวัฒนธรรมคอยสร้างขอบเขตแต่พืน้ท่ีดงักล่าว เป็นท่ีว่างท่ีรอคอยการปรากฏเร่ืองราวหรือ

รูปทรงท่ีจะเข้ามาเพ่ือเป็นแบบทดสอบของชีวิต ท้ายท่ีสุดรูปทรงท่ีเกิดเป็นผืนผ้ายาวเนือ้ผ้าแน่น

หนาด้านหนึ่งเป็นเนือ้แท้โดยธรรมชาติอนัประกอบไปด้วยใยผ้าท่ีบางเบา อีกด้านเป็นธรรมชาติท่ี

ถูกปรุงแต่งประกอบไปด้วยประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเข้ามา จนก่อตวักันขึน้เป็นพืน้ท่ีสีขาวมีความ

หนาแน่น ผ้าผืนนีห้ยอกล้อไปตามขอบเขตท่ีตีกรอบพืน้ท่ีเอาไว้อย่างมีจงัหวะความหนกัเบา แต่

พืน้ท่ีสีขาวกลับปรากฏจุดด่างสีดํารูปทรงสวยงามเป็นรูปดอกไม้หลากหลายขนาดปะปนกันไป 

ความงามของดอกไม้มีมากเทา่ใด เบือ้งหลงัย่ิงก่อตวัเป็นความยุง่เหยิงมากเทา่นัน้ 

 เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ภายนอกดสูวยงามหากมองให้ลึกลงไปภายในกรอบส่ีเหล่ียมกลบัเต็มไป

ด้วยความสบัสนวุน่วายและกระบวนการท่ีแยบยลแตเ่จ็บปวด 

 

การตดิตัง้ผลงานกับสถานท่ี 

ผลงานมีลกัษณะเส้นตรงแนวยาวสามารถมองได้รอบด้าน ตวัชิน้งานมีการใช้เนือ้หาใน

ผลงานเข้าไปมีส่วนรวมกับพืน้ท่ีซึ่งมีกระบวนการทางด้าน แสง-เงา และการใช้เส้นด้ายภายใน

ชิน้งานดงึรัง้เข้ากบัเพดานเพ่ือยดึผลงานให้เข้ากบัพืน้ท่ี เส้นด้ายท่ีมีเป็นตวัเช่ือมตอ่ระหว่างเพดาน

มีท่ีมาจากแนวความคิดท่ีว่า ความเจ็บปวดพยายามท่ีจะหาท่ียึดเหน่ียว บริเวณโดยรอบผลงาน

ตดิตัง้ใกล้กบัผนงัเม่ือ แสง-เงา ตกกระทบกบัพืน้ด้านลา่งทําให้ตวัชิน้งานมีมิติคา่นํา้หนกัความอ่อน

แก่มากย่ิงขึน้ 
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         ภาพท่ี 28 

การตดิตัง้ผลงานกบัสถานท่ีเป็นการเพิ่มเนือ้หาให้กบัชิน้งานมากย่ิงขึน้ เพราะตวัชิน้งานมี

ลกัษณะเป็นงาน 3 มิติ พร้อมทัง้รูปแบบผลงานค้อนข้างเป็นงานนามธรรมท่ีเข้าใจได้ยาก สําหรับ

ผู้ชมท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปการชมผลงานจึงเป็นเร่ืองท่ีเข้าได้ยาก ดงันัน้ ตวัผู้สร้างสรรค์จึงต้องหาวิธี

นําเสนอผลงานให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงเนือ้หาท่ีกําลังเสนอให้มากท่ีสุด โดยให้บริบทของสถานท่ี

ชว่ยเพิ่มเนือ้หาในผลงานให้เดน่ชดัมากขึน้ 

 

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานระยะเร่ิมแรก 

 เร่ืองราวหลายอย่างท่ีเข้ามาในชีวิตเป็นทัง้ประสบการณ์ท่ีสร้างความเข้มแข็งทัง้ร่างกาย

และจิตใจ แตสํ่าหรับเร่ืองราวบางอย่างกลบัสร้างความเหน่ือยหน่ายเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงยาก

ท่ีจะแก้สิ่งท่ีเกิดขึน้ไมใ่ช้ความรุนแรงท่ีเจ็บปวดทางร่างกายแตค่วามเจ็บภายในจิตใจท่ีคอ่ยๆ ยํา้อยู่

ท่ีเดิม จนในท่ีสดุกลายเป็นแผลเหอะหวะยากท่ีจะกลบัมาเป็นเช่นเดิม มีเพียงเส้นด้ายสีดําท่ีเป็น

รอยด่างบนพืน้ท่ีสีขาวสิ่งท่ีนํามาประกอบเข้ารวมกนัมองในมุมท่ีเป็นวสัดมุนัก็เป็นเพียงวตัถุไร้ซึ่ง
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คําพูด แต่ทะว่าทุกสิ่งอย่างต่างมี “สัจจะ” อยู่ในตัวของมันเองแม้แต่วัตถุท่ีว่าไร้ชีวิตหากเรา

มองเห็นซึ่งความจริงท่ีแอบซ้อนอยู่ภายในเราก็สามารถสรรค์สร้างจัดวางให้สัมพนัธ์กลายเป็น

เทคนิคท่ีมีความหมาย พร้อมทัง้บริบทของสถานท่ีในการนําเสนอผลงานก็สามารถช่วยเพิ่ม

ความหมายให้กบัตวัชิน้งานส่ือสารไปยงัผู้ชมให้มากท่ีสดุ 
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 ช่ือภาพ  ผู้หญิง 1 

      เทคนิค   สีนํา้มนับนผ้าใบ 

      ขนาด     ปรับเปล่ียนตามพืน้ท่ี 
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        ภาพท่ี 30  ช่ือภาพ   ความพนัผกู 2 

   เทคนิค   วาดเส้น การเย็บ การผกูโยงวสัดเุข้าด้วยกนั 

   ขนาด  90 x 60 ซม. 
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ภาพท่ี 31  ช่ือภาพ  ปกปิด 1 

      เทคนิค   วาดเส้น  

      ขนาด     90 x 60 ซม. 
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ภาพท่ี 32  ช่ือภาพ  ปกปิด 2 

      เทคนิค   วาดเส้น  

          ขนาด     90 x 60 ซม. 
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การตดิตัง้ผลงานกับสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 33 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 35  ช่ือภาพ   ความพนัผกู 3 

      เทคนิค    วาดเส้น  

      ขนาด      ปรับเปล่ียนตามพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี 36 ช่ือภาพ  ความพนัผกู 4 

  เทคนิค   วาดเส้น  

  ขนาด  ปรับเปล่ียนตามพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี 37  ช่ือภาพ  ร่องรอย 1 

           เทคนิค   สีนํา้มนับนผ้า 

           ขนาด     80 x 40 ซม. 
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การตดิตัง้ผลงานกับสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช่วงท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 40   ช่ือภาพ  ร่องรอย 2 

             เทคนิค   สีนํา้มนับนผ้าใบ 

                              ขนาด     80 x 40 ซม. 
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(ภาพ 41)   ช่ือภาพ : ร่องรอย 3 

             เทคนิค  : สีนํา้มนับนผ้าใบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 41   ช่ือภาพ  ร่องรอย 3 

             เทคนิค   สีนํา้มนับนผ้าใบ 

                              ขนาด     80 x 40 ซม. 
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ภาพท่ี 42  ช่ือภาพ  ความพนัผกู 3 

       เทคนิค   วาดเส้น การเย็บ การผกูโยงวสัดเุข้าด้วยกนั 

    ขนาด     ปรับเปล่ียนตามพืน้ท่ี 
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ภาพท่ี 43  ช่ือภาพ   ความพนัผกู 4 

       เทคนิค   วาดเส้น การเย็บ การผกูโยงวสัดเุข้าด้วยกนั 

       ขนาด     ปรับเปล่ียนตามพืน้ท่ี 
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การตดิตัง้ผลงานกับสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44 
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การตดิตัง้ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี 45 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 46 
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สรุป 

เร่ืองราวหลายอย่างท่ีเข้ามาในชีวิตเป็นทัง้ประสบการณ์ท่ีสร้างความเข้มแข็งทัง้ร่างกาย

และจิตใจ แตสํ่าหรับเร่ืองราวบางอย่างกลบัสร้างความเหน่ือยหน่ายเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงยาก

ท่ีจะแก้สิ่งท่ีเกิดขึน้ไมใ่ช้ความรุนแรงท่ีเจ็บปวดทางร่างกายแตค่วามเจ็บภายในจิตใจท่ีคอ่ยๆ ยํา้อยู่

ท่ีเดมิ จนในท่ีสดุกลายเป็นแผลเหวอะหวะยากท่ีจะกลบัมาเป็นเช่นเดิม แตด้่วยระยะเวลาท่ีผ่านไป

พร้อมประสบการณ์ตา่งท่ีเข้ามามีทัง้แบบท่ีทดสอบและคอยสอนทกุสิ่งตา่งเป็นยารักษาคอยรักษา

แผลให้เหลือไว้เพียงร่องรอยอนัมีเพียงแผลเป็นและคงไว้เพียงรอยด่าง บนพืน้ท่ีสีขาวสิ่งท่ีนํามา

ประกอบเข้ารวมกันมองในมุมท่ีเป็นวสัดมุนัก็เป็นเพียงวตัถุไร้ซึ่งคําพูด แต่ทว่าทุกสิ่งอย่างต่างมี 

“สจัจะ” อยูใ่นตวัของมนัเองแม้แตว่ตัถท่ีุวา่ไร้ชีวิตหากเรามองเห็นซึง่ความจริงท่ีแอบซ้อนอยู่ภายใน

เราก็สามารถสรรค์สร้างจัดวางให้สัมพนัธ์กลายเป็นเทคนิคท่ีมีความหมาย พร้อมทัง้บริบทของ

สถานท่ีในการนําเสนอผลงานก็สามารถช่วยเพิ่มความหมายให้กับตวัชิน้งานส่ือสารไปยงัผู้ชมให้

มากท่ีสดุ 
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บทท่ี 5 

สรุป 

ความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดขึน้ในรูปแบบใดยอมส่งผลกระทบตอ่สิ่งรอบข้างไม่มากก็น้อย 

โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดขึน้ภายในความรู้สึกหรือมากกว่านัน้ คือความรุนแรงก่อตวัขึน้ภายใน

จิตใจกลายเป็นความทรงจําท่ีเจ็บปวด โดยเฉพาะเร่ืองการถูกกระทําทางเพศถือได้ว่าสามารถ

สง่ผลกระทบตอ่ผู้ ท่ีถกูกระทําคอ่นข้างรุนแรง เร่ืองดงักล่าวถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอกถึงคณุ

ค่าท่ีวัฒนธรรมได้สร้างขอบเขตขึน้มาซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะนํามาปลูกฝังให้อยู่ในความคิดซึ่งจะ

กลายเป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่ภายในจิตใต้สํานึก ซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดขึน้กบัผู้หญิง แตถึ่งแม้ว่าผู้หญิง

โดยส่วนมากจะได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในขอบเขตท่ีสร้างไว้แต่ก็มีส่วนน้อยท่ีเหตกุารณ์ ในการถูก

กระทําทางเพศจะเกิดขึน้กบัผู้คนสว่นใหญ่จะมีเพียงสว่นน้อยเท่านัน้  

การถูกกระทําเช่นนีใ้ช้ว่าจะเกิดขึน้กับผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียวกลับสามารถเกิดขึน้ในเพศ

ชายได้เช่นกัน แต่ด้วยผลกระทบท่ีเห็นได้ชัดภายในสังคมผู้ หญิงจะถูกนําเสนอในแง่มุมเช่นนี ้

มากกวา่เพศชาย ซึง่ในขณะเดียวกนัผู้ชายก็ถกูกระทําในเร่ืองราวแบบนีเ้ช่นกนัซึ่งจะพบในเด็กและ

วยัรุ่น ผู้ ท่ีถกูลว่งละเมิดก็จะพบในช่วงวยันีเ้ป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นสิ่งท่ีเหมือนกบัดอกไม้เบง่บาน

ส่งกลิ่นหอมซึ่งเป็นช่วงท่ีเกสรผลิตนํา้หวาน พร้อมกบัเป็นท่ีต้องการของเหล่าแมลงท่ีจะเข้ามาเชย

ชมดอกไม้ เพราะรู้ว่าแมลงช่วยนําเกสรของแต่ละต้นมาผสมเข้ากนัจนสามารถเกิดเป็นดอกไม้แต่

ละชนิดท่ีหลากหลาย หากแมลงท่ีเข้ามาเก็บเก่ียวเกสรจนลืมนึกถึงความงามและคณุคา่ของสิ่งนัน้ 

ดอกไม้ท่ีชชูอ่เบง่บานซึง่เตม็ไปด้วยความงามและสีสนัพ้อมทัง้ความนุ่มนวลของกลีบดอก กลบัถกู

แมลงมองข้ามเหยียบยํา้ความงามของสิ่งนัน้ และเม่ือไหร่เกสรท่ีหอมหวานหมดซึ่งประโยชน์แมลง

นัน้ก็จะบินหนีไปเหลือไว้เพียงรอยชํา้จากการกระทําของตนเอง คนเหล่านัน้ต่างจากสตัว์ เราเป็น

สิ่งท่ีชีวิตท่ีสามารถส่ือสารกันได้หลากหลายรูปแบบและสะท้อนความรู้สึกของตนหรือผู้ อ่ืนให้รับรู้

ซึ่งกนัและกนัได้ เม่ือช่วงของชีวิตเกิดร่องรอยบาดแผลอนัมีสาเหตจุากเร่ืองราวดงักล่าวและความ

เจ็บปวดได้ก่อตัวฝังอยู่ภายใต้จิตสํานึกสิ่งท่ีเจ็บมากๆ บางครัง้เราก็ต้องเลือกท่ีใช้เคร่ืองมือ

บางอย่างท่ีสามารถระบายความเจ็บนัน้ให้ทุเลาลงไม่มากก็น้อย เช่นเดียวกับงานศิลปะท่ี

เพียบพร้อมไปด้วยความงามได้หลากหลายรูปแบบหนึ่งในนัน้ คือ งานวิจิตรศิลป์ (Fine Art)

ท่ีสร้างสรรค์เพ่ือจรรโลงจิตใจเน้นการแสดงออกของทัศนธาตุ ซึ่งตวัดิฉันเองได้นําเสนอมมุมอง

ความรุนแรงเร่ืองการถูกกระทําทางเพศท่ีเป็นมุม เก่ียวกับสภาวะความเจ็บปวดภายในจิตใต้
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สํานกึ ผา่นกระบวนการทางด้านศิลปะ เพราะเช่ือว่าความรุนแรงท่ีเกิดขึน้โดยพืน้ฐานจะเป็นความ

เจ็บปวดท่ีหลายคนพยายามท่ีจะว่ิงหนีและถึงขัน้เห็นว่าน่ารังเกลียดแต่ในมุมมองส่วนตวัคิดว่า

หากสิ่งท่ีน่ารังเกลียดเม่ือนําสิ่งนัน้มานําเสนอให้เกิดความงามทางด้านศิลปะ อันมีสีสันท่ี

หลากหลายพร้อมทัง้ทัศนธาตุต่างๆ ความงามก็จะปรากฏความจริงท่ีงามและงามอย่างมี

ประโยชน์ต่อผู้พบเห็น โดยส่ือต่างจะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น งานจิตรกรรม งานวสัด ุงานวาด

เส้นแลการทดลองเทคนิคอ่ืนๆ ซึ่งความหลากหลายของเทคนิคมีเนือ้หาจากเร่ืองเดียวกัน แต่

สามารถแตกขยายเร่ืองราวผา่นเทคนิคตา่งๆ ตามแตส่จัจะความจริงของเนือ้หาวสัดนุัน้ๆ ซึ่งจะเห็น

ได้จากงานจิตรกรรมสะท้อนความบริสทุธ์ิผา่นผ้าใบซึง่สีสนัท่ีถกูแตง่แต้มเป็นประสบการณ์ท่ีเข้ามา

เตมิเตม็สว่นฝีแปรงท่ีฉบัพลนัเป็นความรู้สกึและทศันคตท่ีิตอ่เร่ืองราวท่ีนําเสนอ วสัดก็ุเช่นกนัถึงแม้

ความฉับพลนัจะไม่ได้ปรากฏในรูปแบบฝีแปรงแตจ่ะอยู่ในรูปแบบของการขูดขีดวสัดหุรือการเย็บ

ปักจากตวัเส้นด้าย งานวาดเส้นเป็นสิ่งท่ีดธูรรมดาไม่ได้โดยเดน่เช่นเดียวกับงานลกัษณะอ่ืนๆ แต่

ความพิเศษอยู่ตรงท่ีบางครัง้เราต้องการพืน้ท่ีสําหรับพักผ่อนจากเร่ือราวต่างท่ีเข้ามารุมเร้า วาด

เส้นท่ีเป็นเทคนิคง่ายๆ กลบัต่อยอดและกลัน่กรองความคิดและพฒันาเทคนิคอ่ืนได้หลากหลาย 

เม่ือมีเทคนิคท่ีแตกต่างการรวมตวัของผลงานจึงต้องอาศยัสถานท่ีรวมถึงการจดัเรียงลําดบัความ

เหมาะสมของแตเ่ทคนิคให้เช่ือมโยงสอดคล้องซึง่กนัและกนั 

สิ่งเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้ความทรงจําอันเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถจับต้องได้ แต่

ผลกระทบนัน้เกิดขึน้ในรูปแบบความคิด ความรู้สึกหรือในลกัษณะท่ีเป็น “นามธรรม” ท่ีอยู่ภายใน

จิตใจ จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนํามาสู่แนวคิดในการสร้างงาน อันสะท้อนถึง “ความเจ็บปวดท่ี

งดงาม” ในรูปแบบผลงานจิตรกรรม การใช้วสัด ุและการสร้างสรรค์ในลกัษณะติดตัง้จดัวาง การ

แสดงออกจะอาศยัสญัลกัษณ์จากเรือนร่างของเพศหญิง โดยจะมุ้งเน้นแสดงความรู้สึกผ่านสีและ 

ฝีแปรง หรือการสร้างร่องรอยยํา้ๆ ซํา้ๆ และความพยายามท่ีจะเย็บปะติดปะต่อสิ่งท่ีฉีกขาด และ

บกพร่องเหล่านัน้ ให้มีโอกาสได้หวนคืนกลบัมาบ้าง จนก่อเกิดเป็นความงามในความไม่สมบูรณ์

ในทางศลิปะ 
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