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บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในชื่อชุด “วัตถุแห่งความ
ทรงจ าของความทุกข์” ที่แสดงออกให้เห็นถึงสภาวการณ์ อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของผู้เป็น
มารดา ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์  สัจธรรมของชีวิตด้วยการบ าบัด
เยียวยารักษาจิตใจด้วยศิลปะ 2) เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม (Mixed Media) ด้วยการน าเสนอใน
แนวทางศิลปะจัดวาง (Installation) โดยการใช้วัตถุในชีวิตประจ าวันของมารดามาแปรสภาพให้เห็น
เหตุแห่งทุกข์ 3) เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากสภาวะจิตที่ผิดปกติอันมีที่มา
จากความทุกข์ในชีวิต โดยศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร กฎไตรลักษณ์ กรอบทฤษฎีศิลปะแนวไม่จีรัง 
(Ephemeral Art) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมัน ฟรอยด์ และแนวคิดศิลปะจัดวาง (Installation Art)  
        ผลการศึกษาพบว่าการสร้างสรรค์ผลงานในชื่อชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” เป็น
การถ่ายทอดรูปทรงที่ได้จากสภาวะของมารดาที่ตกอยู่ภายใต้อ านาจแห่งความทุกข์ ความสูญเสีย
ความทรงจ าและความรัก เป็นต้นเหตุแห่งสภาวะของโรคจิตเภท ครอบครัวที่ต้องอยู่ท่ามกลางความ
กดดัน โศกเศร้าและความหดหู่สิ้นหวัง ทางออกที่ผู้สร้างสรรค์พบคือการศึกษากฎไตรลักษณ์อันเป็น
ค าสอนทางศาสนา พบว่าความจริงของชีวิตคือความไม่เที่ยงแท้ สอดคล้องกับศิลปะแนวไม่จีรัง ที่
น าเสนอสัจจะของวัสดุที่สามารถเสื่อมสลายได้ทั้งจากเวลา และการกระท าของมนุษย์ การสร้างสรรค์
ผลงานจ าเป็นต้องศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์ ร่วมกับ โรคจิตเภท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน
การสร้างสัญลักษณ์ทางรูปทรงที่สื่อถึงความสื่อมสลาย เผาไหม้ จากความร้อน เป็นสื่อแทนปัญหาที่
เผาไหม้จิตใจมารดามาเป็นระยะเวลานาน จากที่กล่าวมานั้น ผู้สร้างสรรค์จึงท าการศึกษาศิลปะบ าบัด
ร่วมด้วยเพ่ือช่วยในการช่วยปลดปล่อยความทุกข์ในใจของตัวผู้สร้างสรรค์เอง ให้หลุดพ้นจากปัญหา
ด้วยความเข้าใจ  
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ABSTRACT 

       The objectives of this research are as follows: 1) to create a work titled "the object 
of sorrow" that expresses the harsh and depressing circumstances of the mother's 
schizophrenia which is the cause of seeking the way of cessation of suffering the truth 
of life through healing the mind with art, 2) to create mixed media art by presenting 
an installation art using objects of mother's daily life to be transform to show the cause 
of suffering, and 3) to encourage people to be aware of the problems caused by 
abnormal mental states caused by suffering in life. The research data were from related 
document in relation to various concepts: the Buddhist trinity law, the ephemeral art 
theory framework, Sigmund Freud's psychoanalytic theory, and installation art. 

        The results of the study were found that the creation of works in the title of the 
series "the object of sorrow conveys the shape of a mother's state of suffering, memory 
loss, and love, which is the cause of schizophrenia within the families having midst of 
pressure sad and hopeless. The solution found by the creators was to study the 
Buddhist trinity law showing the impermanence corresponded to the ephemeral art 
that presents the truth of a material that both decay by time and human action. It is 
necessary to study psychoanalytic theory and schizophrenia to create a symbolic 
shape that conveys decay and burning as a medium representing the problem that 
burns the mother's mind. Therefore, the creator has also studied art therapy to get out 
of trouble with understanding. 

Keyword: object, suffering, the Buddhist trinity law 
129 pages 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
           จากสภาวการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมมวลรวมของประเทศไทยได้มีทิศทางที่เปลี่ยนไป
เป็นอย่างมากจากในอดีต อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวทางระบบทุนนิยมและระบบอุตสาหกรรมที่
ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคมไทยก่อเกิดปัญหาหลายอย่าง ให้กับผู้คน ทั้งทางด้านค่าครองชีพ การหลงมัวเมา
ไปกับปัจจัยที่เข้ามาเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายให้กับชีวิต ผู้คนต่างแย่งชิง แข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความส าเร็จ จนท้ายที่สุด หลงลืมคุณค่าแห่งความเป็นคน จนเกิดการเอารัดเอาเปรียบ การผิดศีลธรรม 
การได้มาอย่างไม่ถูกต้องโดยไม่เกรงกลัวต่อบาป สังคมเกิดความเสื่อมถอย เยาวชนถอยห่างจาก
ครอบครัว หันไปติดสื่อออนไลน์ ท าให้เกิดปัญหาบ้านไม่เป็นบ้าน จนท้ายที่สุดจากสถิติ จะเห็นได้ว่า 
ผู้คนในสังคมเมืองประสบกับปัญหาภาวะทางจิตเวชเป็นจ านวนมาก ทั่วโลกมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ถึง 
26 ล้านคน มีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจิตเภทที่เข้าถึงบริการบ าบัดรักษาได้ ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 
ของผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการบ าบัดรักษา ซึ่งมีผลต่อการท างานของสมองและการหายขาดของโรค 
ผู้ป่วยจะเริ่มเป็นช่วงปลายวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 15-35 ปี คิดเป็นอัตรา 7 ต่อ 1,000 คน
ในประชากรวัยผู้ใหญ่ ขณะที่ประเทศไทย จากรายงานจ านวนผู้ป่วยนอกจิตเวช ของกรมสุขภาพจิต 
พบโรคจิตเภทเป็นโรคทางจิตเวชที่พบมากที่สุด เป็นอันดับ 1 ล่าสุด มีจ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของ
ผู้ป่วยนอกจิตเวชทั้งหมดจากความส าคัญดังกล่าว จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์
ผลงานชุด วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์ อันเกิดจากมารดาของผู้สร้างสรรค์   
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ท าให้เห็นได้ว่า ความทุกข์อันเป็นต้นเหตุอันส าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ คือเกิดกับมารดา เพราะมารดา ถูกวินิจฉัยว่า ป่วยเป็นโรคจิตเพศ 
ด้วยการสูญเสียความทรงจ าบางช่วงเวลา ท าให้ไม่สามารถควบคุมตนเอง อันจะเห็นได้จากห้องของ
มารดาที่ดูรกรุงรัง  เสื้อผ้าเนื้อตัวที่เปรอะเปื้อน เส้นผมที่จับตัวเป็นก้อน ไร้ความสะอาดของร่างกาย
อีกทั้งท่วงท่าและแววตาที่ดูไม่ปกติ เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากคนทั่วไป มีอาการตาขวางเหม่อลอย 
อันเกิดจากเคมีในสมองไม่สมดุล ส่งผลให้พฤติกรรมต่าง ๆ ผิดปกติไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น จากมารดา
ที่เคยอ่อนโยน  ดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืน กลับกลายเป็นคนที่แยกตัว ไม่พูด ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง 
จนท าให้ผู้สร้างสรรค์ เกิดความกดดัน เป็นทุกข์ เพราะความรัก และเป็นห่วงมารดา พยายามดูแล
รักษาอย่างสุดความสามารถ โดยการให้เวลา พูดคุย แต่ผู้เป็นมารดา ยังคงมีภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์ 
อารมณ์ไม่คงที่ สูญเสียความเป็นตัวเอง จนก่อปัญหาให้กับบุคคลรอบข้าง จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ แสดงออกในรูปแบบศิลปะของความเสื่อมสลาย เปลี่ยนแปลง ด้วยการ
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สร้างสัญลักษณ์จากการเผาไหม้ เพ่ือแทนค่าความทรงจ าของมารดาที่ถูกกลืนหาย ไปด้วยภาวะของ
โรคจิตเภท นอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ยังเลือกใช้สัญลักษณ์ของวัสดุ ผสมผสานกับการควบคุมสี อันเป็น
ตัวแทนของความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ที่มีทั้งด้านบวก และด้านลบ ในผลงานเดียวกัน เพ่ือเป็นการ
บอกเล่าให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเวช
ของผู้เป็นมารดา ทางออกของปัญหาที่ผู้สร้างสรรค์ค้นพบคือการศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
เพ่ือแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์  เป็นการเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตรวมถึงบ าบัด
เยียวยารักษาสภาพจิตใจ การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและเข้าสู่กระบวนการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับการสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองอันกล่าวถึงสภาวะของจิต การแทนที่ของ
ความทุกข์ อีกทั้งเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนถึงแนวความคิดในเรื่อง “ไตรลักษณ์” อันเป็นหลักค าสอนใน
พุทธปรัชญา ชี้ให้เห็นความจริงขั้นพื้นฐานที่สุดของธรรมมะที่มุ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต 
ทุกสิ่งล้วนเกิดแล้วดับตามหลักพุทธปรัชญา 
  

2. วัตถปุระสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
             2.1 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในชื่อชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ที่แสดงออกให้
เห็นถึงสภาวการณ์ อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเวชของผู้เป็นมารดา ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการแสวงหา
หนทางแห่งการดับทุกข์ โรคภัย และการเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตรวมถึงบ าบัดเยียวยา
รักษาสภาพจิตใจ  
             2.2 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม (Mixed Media) ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง 
(Installation) ด้วยการการใช้วัตถุชีวิตประจ าวันของมารดา  น ามาสร้างสรรค์จ านวน 4 ชิ ้น 
ตามระยะเวลาของโครงการ 
            2.3 เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากสภาวะจิตที่ผิดปกติอันมีที่มาจาก
ความทุกข์ในชีวิตชี้ให้เห็นความจริงขั้นพ้ืนฐานที่สุดของธรรมมะที่มุ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต 
ทุกสิ่งล้วนเกิดแล้วดับตามหลักพุทธปรัชญา 
 

3. ค ำถำมในกำรสร้ำงสรรค์ 
           ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึง“วัตถุแห่งความทรงจ าของความ
ทุกข์”โดยใช้เทคนิคสื่อผสม (Mixed Media) อันไดจ้ากวัตถุในชีวิตประจ าวันของมารดาร่วมกับวัสดุ
ประเภทอ่ืนได้หรือไม่ 
           

4. ขอบเขตกำรสร้ำงสรรค์ 
เพ่ือด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หัวข้อ “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์”    
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ที่เป็นผลงานศิลปะเทคนิคสื่อผสม (Mixed Media) จากวัสดุที่ได้มาจากชีวิตประจ าวันของมารดา 
ผู้สร้างสรรค์ ร่วมกับวัสดุที่ตรงตามแนวคิด ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation 
Art)โดยแสดงถึงลักษณะดังต่อไปนี้ 

 4.1 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” 
อันเป็นเหตุแห่งความทุกข์และสัจธรรมของชีวิต 

 4.2 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคผลงานสื่อผสม (Mixed Media) ด้วยวัสดุที่ได้มาจาก
ชีวิตประจ าวันของมารดา 

 4.3 เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงการเผชิญหน้าความทุกข์ที่เกิดขึ้น และ
แสวงหาหนทางดับทุกข์ รวมทั้งการปรับตัว การยอมรับสภาพปัญหาต่าง ๆ ด้วยสติ 

นอกจากนี้ผลงานชุดวัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์จ านวน 4 ชิ้น จะน าเสนอผลงาน
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะเพ่ือเป็นให้ผู้คนได้เห็นและศึกษาเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์กระตุ้นเตือนให้
เห็นถึงคุณค่าของชีวิต การเผชิญหน้าความทุกข์ด้วยปรัชญาทางพระพุทธศาสนา 

 กิจกรรมที่คาดว่าจะด าเนินการ ได้แก่ 
         4.3.1 จัดนิทรรศการศิลปะในหอศิลป์ของสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะ และ

จัดพิมพ์หนังสือสูจิบัตร 
         4.3.2 น าเสนอผลงานผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์         

สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
         4.3.3 น าเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ รวมถึงการบรรยาย

ในระดับชาติ 
 

5. ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค ์
 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ที่ได้รับมา
จากประสบการณ์โดยตรงของผู้สร้างสรรค์ มีความจ าเป็นต้องท าการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ทางวิชาการ  
ทั้งจากต าราและศึกษาผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านรูปลักษณ์แห่งความทุกข์ ร่วมกับปรัชญา
ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน อันได้แก่ หนังสือ ต ารา อินเทอร์เน็ต รวมถึง
ศึกษาจากผลงานและแนวคิด จากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานลักษณะดังกล่าว ขั้นตอนของการศึกษา
และการสร้างสรรค์จะเริ่มขึ้น จากการศึกษา เพื่อการน าเสนอผลงานหัวข้อ “วัตถุแห่งความทรงจ าของ
ความทุกข์” ที่สมบูรณ์ใน ฐานะผลงาน วิทยานิพนธ์ โดยสามารถจัดแบ่งขั้นตอนของการศึกษาและ
การสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้    

5.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ  
        5.1.1 โรคจิตเภท 
        5.1.2 ศิลปะแนวไม่จีรัง (Ephemeral Art) 
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        5.1.3 กฎไตรลักษณ ์ 
        5.1.4 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมัน ฟรอยด์ 
        5.1.5 ศิลปะบ าบัด (Art Therapy) 
        5.1.6  ศิลปะจัดวาง (Installation Art) 
        5.1.7  เก็บข้อมูลศิลปินทีได้รับแรงบันดาลใจทั้งจากศิลปินไทยประกอบด้วย มณเฑียร 

บุญมา, ศิระ สุวรรณศร และศิลปินต่างประเทศได้แก่ ฉาง ฮวน (Zhang Huan) และ แฟนนิ่ง อะโรวริ่ง  
(Fanny Allowing) 

         5.1.7 ข้อมูลอิทธิพลจากวัตถทุี่ใช้ในชีวิตประจ าวันของมารดา 
             5.2 เรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์  

         5.2.1 ศึกษาเทคนิคการหล่อ 
         5.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างโครงสร้าง 
         5.2.3 ศึกษาเทคนิคการเผาไหม้ การท าลายและการท าให้ผุกร่อน 
         5.2.4 ศึกษาการจัดวางองค์ประกอบในการติดวัสดุในงาน 

          5.2.5 ศึกษาและทดลองการติดตั้งด้วยเทคนิควิธีการ ดังต่อไปนี้ 
            5.2.5.1 ติดตั้งแบบห้อยแขวน 
            5.2.5.2 ติดตั้งกับพื้นระนาบ 
            5.2.5.3  ติดตั้งบนฐาน 
            5.2.5.4  ติดตั้งกับฝาผนัง 
            5.2.5.5  ศึกษารูปแบบและวิธีการน าเสนอ 
            5.2.5.6 ศึกษารูปแบบศิลปะจัดวาง(Installation Art) 

 5.3 วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นภาพร่างของผลงานที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์  
           5.4 สร้างสรรค์ผลงานจริง ตามภาพร่างด้วยเทคนิคศิลปะสื่อผสม(Mixed Media) 
           5.5 เสนอและเรียบเรียงผลงานการค้นคว้าในรูปแบบของงานวิจัย สร้างสรรค์  
           5.6 น าเสนอผลงาน “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ในพ้ืนที่สาธารณะ 
 

6. วิธีด ำเนินกำรสร้ำงสรรค์ 
            6.1 ศึกษาการข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ของชีวิตและสภาพแวดล้อม น ามาวิเคราะห์จน
เกิดเป็นแนวคิดวัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์         
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            6.2 ศึกษาข้อมูลจากศิลปินที่ท าการศึกษา ประกอบด้วยศิลปิน  มณเฑียร บุญมา, ศิระ 
สุวรรณศร และศิลปินต่างประเทศได้แก่ ฉาง ฮวน (Zhang Huan) และ แฟนนิ่ง อะโรริ่ง (Fanny 
Alloing) ที่สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์   
            6.3 ศึกษาทฤษฎี ก าหนดกรอบทฤษฎี เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลงานให้ตรงตามแนวคิดมาก
ที่สุด ตามทฤษฎีดังต่อไปนี้ กฎไตรลักษณ์ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีความทุกข์ ศิลปะแนวไม่จีรัง 
ศิลปะบ าบัด และนักทฤษฎีรวมถึงนักปรัชญาระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ เพ่ือน ามาพัฒนา ต่อยอด
ความคิดให้เกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
           6.4 สร้างภาพร่าง (Sketch) ให้ตรงตามแนวคิดวัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์    
           6.5 น าภาพร่างมาวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์เพ่ือให้
ผลงานมีการพัฒนาการ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ 
           6.6 ท าการสร้างสรรค์ผลงานจริงด้วย กระบวนการเทคนิคศิลปะสื่อผสม ด้วยการใช้วัสดุที่ถูก
ใช้ในชีวิตประจ าวันของมารดา และวัสดุผสมหลากหลายประเภท   
           6.7  น าผลงานเข้ารับการประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์ และผลงานมีคุณภาพใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 
           6.8 ท าการวิเคราะห์ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ในรูปแบบ
เอกสาร (วิทยานิพนธ์) และผลงานจริง   
           6.9 เพื่อน าผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ เผยแพร่ออกสู่สาธารณะชนในรูปแบบของนิทรรศการ
สูจิบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 
 

7. สมมุติฐำนกำรสร้ำงสรรค์ 
สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงความทุกข์ที่เกิดจากสภาวะป่วยของมารดา อันมีผลต่อ

ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ที่แสวงหาทางออกแห่งความทุกข์ผ่านเทคนิคสื่อผสม ด้วยวัสดุจาก
ชีวิตประจ าวันของมารดาผสมผสานวัสดุหลากหลายประเภทได้ 

 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
8.1 สร้างสรรค์ผลงานชุดวัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์ จ านวน 4 ชิ้น ที่มีลักษณะเฉพาะ

ตนที่สามารถแสดงออกถึงความทุกข์ของมารดาจากโรคจิตเภท 
8.2 เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนเห็นตระหนักถึงความทุกข์ การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น 

ขั้นพ้ืนฐานที่สุดของธรรมมะที่มุ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ทุกสิ่งล้วนเกิดแล้วดับตามหลัก
พุทธปรัชญา 
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8.3 เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะชน เพ่ือสร้างความเคลื่อนไหวให้กับวงการศิลปะร่วมสมัย
ในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ที่สะท้อนถึงปรัชญาทางศาสนา 
อันเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาผลงานศิลปะสื่อผสมนี้ได้ 

 

9. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ไตรลักษณ์ หมายถึง ไตรลักษณ์ หมายถึง ลักษณะ ๓ ประการของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย 

เรียกว่า สามัญลักษณะ ที่หมายถึง ลักษณะธรรมดาหรือสามัญของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายคือเมื่อสิ่งปรุงแต่ง
ทั้งหลายได้ถูกกฎสูงสุดของธรรมชาติปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้ว 

ทุกข ์หมายถึง   สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ ชาติ 
ชรา มรณะ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่
สมหวังในสิ่งนั้น กล่าวโดยย่อ ทุกข์ก็คืออุปาทานขันธ์ หรือขันธ์ 5 

ศิลปะสื่อผสม หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีมีวัสดุสองอย่างที่ต่างชนิดขึ้นไปมาประกอบกัน 
ศิลปะแนวไม่จีรัง หมายถึง (Ephemeral Art) มาจากภาษากรีก ค าว่า“ephemeros” 

หมายถึงการมีอยู่เพียงวันเดียวหรือมีชีวิตที่สั้น ลักษณะผลงานที่เกิดขึ้นและท าลายตัวเองในเวลา
อันรวดเร็ว โดยทั่วไปผลงานมีความโดดเด่นด้วยการสร้างสถานการณ์ หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่หลงเหลือ
เพียงหลักฐาน ภาพถ่ายหรือเชิงเอกสารเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ โดยเจตนาหรือ
เจตจ านง (Directive Intention) รวมถึงวัสดุ (Materials) โดยมีความเสื่อมสภาพในตัวเอง และเวลา
มีลักษณะอันคล้ายคลึงกับแนวทางศิลปะเฉพาะกาล (Temporary Art) ที่มีความชั่วคราว  

 



 
บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับผลงานสร้างสรรค ์
ชุด วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์ 

 
         การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” เป็นงานที่มุ่งเน้น 
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน จึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาที่มาและข้อมูลสนับสนุน
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพดังข้อมูลต่อไปนี้ 

   

1. ความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างสรรค์ 
         การสร้างสรรค์ผลงานชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ต้องการถ่ายทอดสภาวการณ์อัน
โหดร้าย หดหู่ ของมารดาที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทและการแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ เป็นการเรียนรู้
และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต รวมถึงบ าบัดเยียวยารักษาสภาพจิตใจ ให้ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและ
เข้าสู่กระบวนการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ เพ่ือการใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยสะท้อนมุมมองอันกล่าวถึง
สภาวะของจิตมนุษย์ ด้วยการย้ายที่ความทุกข์ อีกทั้งเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนถึงแนวความคิดในเรื่อง “ไตรลักษณ์” 
อันเป็นหลักค าสอนในพุทธปรัชญา ชี้ให้เห็นความจริงขั้นพื้นฐานที่สุดของธรรมมะ ที่มุ่งแสดงถึงสัจจะธรรม
ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ทุกสิ่งล้วนเกิดแล้วดับตามหลักพุทธปรัชญา จึงเกิดเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ดังกล่าว 

         จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องท าการตั้งกรอบทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลงานต่อไป
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2. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
 

กระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงหนทางแห่งการดับทุกข์นั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้
และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต

ผลงานสื่อผสม (Mixed Media) ชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความ
ทุกข์

ศิลปะแห่งความไม่จีรัง (Ephemeral Arts) 

กฎไตรลักษณ์

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (ซิกมัน ฟรอยด์)

ศิลปะบ าบัด (Art Therapy)

ศิลปะจัดวาง (Installation Art)

ปัญหาจากสภาวะของมารดาที่ป่วยเป็นโรคจิตเภท ผู้ป่วย
จิตเภทประเภทขาดการควบคุมตนเองและภาวะสูญเสีย

ความทรงจ าชั่วคราว
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การสร้างสรรค์ผลงานชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ผู้สร้างสรรค์ต้องการ
ถ่ายทอดสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ ของมารดาที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทและการแสวงหาหนทางแห่ง
การดับทุกข์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตรวมถึงบ าบัดเยียวยารักษาสภาพจิตใจ 
การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและเข้าสู่กระบวนการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้
โดยใช้ข้อมูลของโรคจิตเภทและแนวความคิดตามกรอบทฤษฎีเป็นการน าทางให้ตรงตามเป้าหมาย
ผ่านเทคนิควิธีการดังต่อไปนี้ 

 
2.1 โรคจิตเภท 
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวทาง

ระบบทุนนิยมและระบบอุตสาหกรรมที่ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคมไทยเกิดปัญหาหลายด้าน  ให้กับผู้คน 
ทั้งทางด้านค่าครองชีพ การหลงมัวเมาไปกับปัจจัยที่เข้ามาเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายให้กับชีวิต 
ผู้คนต่างแก่งแย้งแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จและฐานะทางสังคม จนท้ายที่สุด หลงลืมคุณค่า
แห่งความเป็นคน จนเกิดการเอารัดเอาเปรียบ การผิดศีลธรรม การได้มาอย่างไม่ถูกต้องโดยไม่เกรง
กลัวต่อตราบาป สังคมเกิดความเสื่อมถอย เยาวชนถอยห่างจากครอบครัวปราศจากความรักและ
ความผูกพัน จากปัญหาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ มากมายจะเห็นได้ว่าผู้คนในสังคม
เมืองประสบกับปัญหาภาวะทางจิตเวชเป็นจ านวนมาก ทั่วโลกมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ถึง 26 ล้านคนมี
เพียงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจิตเภทที่เข้าถึงบริการบ าบัดรักษาได้ ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึง
การบ าบัดรักษา ดังนั้นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช จึงเป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งของระบบสุขภาพ
ประเทศไทย โดยประมาณการว่าประชากร 1 ใน 5 มีปัญหาสุขภาพจิต จากรายงานสถิติของกรม
สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการเริ่มต้นถึงรุนแรง ร้อยละ 
14.3 หรือ 7 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทประมาณร้อยละ 0.8 หรือ 400,000 คนในปี 
พ.ศ. 2558 และ 2559 พบว่าอัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต มีเพียงร้อยละ 61 และ 64.87 
ยิ่งไปกว่านั้น การเข้าถึงบริการจิตเวชเพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อเนื่องในระบบบริการสุขภาพ
ยังต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ถึงแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการให้บริการสุขภาพจิตมากขึ้น  มียาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นก็ตาม ปัญหาสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลและบุคคลในสังคม 
โดยเฉพาะโรคจิตเภทก่อให้เกิดการตีตรา ความทุกข์ทรมาน สูญเสียความสามารถของผู้ป่วย รวมทั้ง
ก่อให้เกิดภาวะอันตรายต่อชุมชนและสังคม 

โรคจิตเภท “Schizophrenia” เป็นค าที่มาจากภาษากรีกว่า “Skizo” หมายถึง การแยก
ออกหรือแตกแยก (Split) และ “Phren” หมายถึง จิตใจ (Mind) เมื่อรวมกันจึงหมายถึงจิตใจที่
แตกแยก เออเกน บลอยเลอร์ (Eugen Bleuer) จิตแพทย์ชาวสวิสเซอร์แลนด์เป็นผู้ตั้งชื่อโรคนี้ว่า 
Schizophrenia ในปี ค.ศ. 1911 และใช้มาจนปัจจุบัน  
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การวินิจฉัยโรคขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้
ความหมายโรคจิตเภทว่า เป็นโรคที่ท าให้เกิดความ ผิดปกติในด้านบุคลิกภาพ ความคิดและการรับรู้ 
การแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม  แต่สภาพความรู้สึกตัวและความสามารถทาง สติปัญญายังคงปกติ 
แม้ว่าจะมีการสูญเสียของการรับรู้ไปบ้างเมื่อเจ็บป่วยเป็นระยะเวลานาน โดยที่ไม่มีสาเหตุมาจากโรค
ทางกาย โรคของสมอง พิษจากยาหรือสารเสพติดที่จะเป็นสาเหตุของอาการดังกล่าว  (World 
Health Organization, 2007, ออนไลน์)   

การศึกษาเกี่ยวกับโรคจิตเภททั้งในประเทศและต่างประเทศได้ท าการศึกษาอย่างกว้างขวาง 
แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคจิตเภทได้ มีเพียงข้อสันนิษฐานว่าเกิดจาก
สาเหตุและปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน โดยแนวคิดทียอมรับกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ Stress - 
diathesis model ซึ่งมีแนวคิดว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทมีปัจจัยพื้นฐานที่เสมือนเป็นจุดอ่อนบางอย่างของ
ตัวผู้ป่วยเองอยู่แล้ว เช่น พันธุกรรม บุคลิกภาพที่ผิดปกติ เป็นต้น และเมื่อมาพบสภาพความกดดัน
ทางจิตใจหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อภาวะจิตใจบางประการอันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมท าให้เกิดอาการของ
โรคจิตเภทข้ึนมา (Baldwin, 1978, น. 538 – 551) ปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยส่งเสริมของการเกิดโรค
จิตเภท ได้แก่ 

2.1.1 ปัจจัยด้านชีวภาพ (Biological factors) 
แนวคิดปัจจัยด้านชีวภาพเชื่อว่าโรคจิตเภทเป็นโรคความผิดปกติของสมอง 

(Brain disorder) โดยมีการศึกษาวิจัยที่พบหลักฐานทางชีวภาพสนับสนุนค่อนข้างมาก ได้แก่  
2.1.1.1 ปัจจัยด้านพันธุกรรม (Genetic factor) จากการศึกษาด้าน

พันธ ุศาสตร์พบว่า ลักษณะของยีนที่ผิดปกติซึ่งพบได้ในผู้ป่วยโรคจิตเภทมีความสัมพันธ์กับ 
โครโมโซมคู่ที่ 6 (สมภพ เรืองตระกูล, 2547) และในการศึกษาเกี่ยวกับเครือญาติของผู้ป่วยโรคจิต
เภท พบว่าญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทนั้นมีโอกาสเป็นโรคจิตเภทสูงกว่าประชากรทั่วไป โดยยิ่งมีความ
ใกล้ชิดทางสายเลือดมากยิ่งมี โอกาสเกิดโรคสูงซึ่งความสัมพันธ์ด้านพันธุกรรมของการเกิดโรคจิตเภทได้ 

2.1.1.2 ปัจจัยด้านระบบสารชีวเคมีในสมอง  (Biochemical factor) 
สมมติฐานเกี่ยวกับการเกิดโรคจิตเภทที่สัมพันธ์กับระบบสารชีวเคมีในสมองที่ได้รับการยอมรับกัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ สมมติฐานโดปามีน (Dopamine hypothesis) ซึ่งเชื่อว่ามีปัจจัย
หลายประการที่เกี่ยวกับการท างานของโดปามีนที่ผิดปกติไปและยังมีความผิดปกติของสารชีวเคมีใน
สมองตัวอ่ืนด้วย (มาโนช หล่อตระกูล, 2562, ออนไลน์) 

2.1.1.3 ปัจจัยด้านกายวิภาคของสมอง (Anatomy of the brain factor) 
จากการศึกษาสมองผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เสียชีวิตแล้ว พบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทมีความผิดปกติของกาย
วิภาคสมองในหลายส่วน  
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2.1.1.4 ปัจจัยด้านประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiological factor) 
จากการศึกษาด้านประสาทสรีรวิทยาของผู้ป่วยโรค 

2.1.1.5 ปัจจัยด้านการท างานของต่อมไร้ท่อ (Endocrinological factor) 
เช่น การเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) มีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย 
มีความเครียด มีอารมณ์เศร้า เฉื่อยชา ความจ าเสื่อมและมีอาการทางจิต จนอาจกลายเป็นโรคจิต
เภท ส าหรับโรคขาดฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ (Hypothyroidism) ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียเฉื่อย
ชา ความจ าเสื่อม อารมณ์เฉยเมย ไม่อยากพูด ประสาทหลอนและมีอาการซึมเศร้า  

2.1.1.6 ปัจจัยด้านการได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง (Brain 
damaging factor) เมื่อสมองได้รับอุบัติเหตุและได้รับความกระทบกระเทือนมากจนเกิดพยาธิสภาพ
ของเซลล์ของสมอง หรืออาจมีเลือดออกภายใน เนื้อสมองจนเลือดไปกดดันเนื้อเยื่อของสมองท าให้
เซลล์ของสมองเสื่อมไปตามความรุนแรงของอุบัติเหตุและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น  จนท าให้เกิดความ
ผิดปกติทางจิตได้  
 

2.1.2 ปัจจัยด้านจิตใจ (Psychological factors) 
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตใจเชื่อว่าสภาวะทางจิต ความสามารถในการคิด 

ความรู้สึกผิดชอบ ลักษณะบุคลิกภาพประสบการณ์ในอดีต แรงจูงใจ การใช้กลไกลทางจิตและความ
มีอ านาจในการควบคุมตนเองมีผลต่อผู้ป่วยและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทได้ ดังนี้ 

2.1.2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์และทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ เชื่อว่า โรคจิตเภท
มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลในวัยเด็กโดยเฉพาะในขวบปีแรก 
มีผลให้เกิดพยาธิสภาพส่วนที่ท าหน้าที่ในการปรับตัว การควบคุม พฤติกรรม และการมีสัมพันธภาพ
กับผู้อ่ืน ผู้ป่วยเลือกใช้กลไกทางจิตในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น ถดถอย (Regression) การโทษคนอ่ืน 
(Projection) และการแยกตัวจากสังคม (Withdrawal) เป็นต้น เมื่อกลไกเหล่านี้ช่วยลดความกังวล
ได้ก็จะกลายเป็น พฤติกรรมที่ถาวรและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พัฒนาเป็นโรคจิตเภทได้  (Baldwin, 
2016, pp. 558 - 551) 

2.1.2.2 การรับรู้และไวต่อความเครียดมากกว่าปกติรวมทั้งมีความสามารถ
ในการตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่ดีเมื่อพบกับสภาพกดดันบางประการจึงท าให้เกิดอาการของโรค
จิตเภทข้ึนมา (มาโนช หล่อตระกูล, 2555, ออนไลน์) 

2.1.2.3 ความขัดแย้งในจิตใจที่เกิดจากสัญชาตญาณธรรมชาติที่มีมาก
และไม่สามารถควบคุมได้และขาดส านึกในการควบคุม 

2.1.2.4 การได้รับความกระทบกระเทือน การถูกทารุณกรรมทางด้าน
ร่างกายหรือจิตใจในวัยเด็ก ส่งผลให้เกิดบาดแผลทางใจและมีภาวะทางจิตที่เบี่ยงเบนไปและถ้าบุคคล
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ที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น มีการจัดการที่ล้มเหลวหรือไม่สามารถ ปรับตัวได้ส่งผลให้มี
การใช้กลไกลทางจิตที่ผิดปกติซึ่งส่งเสริมการเกิดอาการของโรคจิตเภท (Lindermann, E., 1944, 
pp. 141 - 148) 

2.1.3 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Personality factors) 
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคลิกภาพของผู้ป่วยโรคจิตเภทพบว่า

มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพท่ีผิดปกติ ได้แก่ 
2.1.3.1 มีลักษณะเด่นของบุคลิกภาพแบบไม่ไว้วางใจและมีความสงสัยใน

บุคคลท าให้มองวัตถุประสงค์ของพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนในทางมุ่งร้ายกับตนเองซึ่งพบในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง 

2.1.3.2 มีลักษณะเด่นของบุคลิกภาพแบบขาดสัมพันธภาพทางสังคมและ
พบว่ามีการจ ากัดการแสดงออกทางอารมณ์ในสัมพันธภาพระหว่างบุคคลซึ่งพบในเพศชายมากกว่าหญิง 

2.1.3.2 มีลักษณะเด่นของบุคลิกภาพแบบบกพร่องด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม มีความคิดและการรับรู้ที่ผิดแปลกไปจากปกติและมีพฤติกรรมที่แปลกแตกต่าง  ซึ่งเป็น
บุคลิกภาพที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้และเป็นบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็น
โรคจิตเภทมากท่ีสุด 
 

2.1.4 ปัจจัยด้านครอบครัว (Family factors) 
แนวคิดด้านครอบครัวเชื่อว่า สภาพครอบครัว การเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อม

ในครอบครัวมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจของบุคคล ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคจิตเภท ได้แก่  
2.1.4.1 สภาพครอบครัวที่มีการใช้อารมณ์ต่อกันสูง มีผลต่อการก าเริบของโรค 

ได้แก่ การต าหนิวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) มีท่าทีที่ไม่เป็นมิตร (Hostility) หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้ป่วย
มากเกินไป (สมภพ เรืองตระกูล, 2547)  

2.1.4.2 ชีวิตสมรสหรือชีวิตโสดที่มีปัญหายุ่งยาก การศึกษาเกี่ยวกับโรคจิตเภท
พบว่าเกิดในพวกกลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพโสดมากกว่าบุคคลที่สมรสแล้วอาจเป็นเพราะชีวิตสมรส
ช่วยให้คู ่สมรสมีเ พื ่อนที ่ปรึกษาเพื ่อนคุยหรือช่วยแก้ปัญหาต่าง  ๆ  ได้เมื ่อมีป ัญหาเกิดขึ ้น 
นอกจากนี้โรคจิตเภทพบได้ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหากับคู่สมรสเช่นกัน  
 

2.1.5 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural factors)  
2.1.5.1 ผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทพบมากในผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ า

ซึ่งมีสมมติฐานว่าอาจเป็นเพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจท าให้เกิดความเครียดและเป็นโรคจิตเภท
หรืออาจเป็นเพราะการที่ผู้ป่วยมีอาการโรคจิตอยู่เรื่อยๆท าให้สถานภาพทางสังคมต่ าลงกว่าเดิม  
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2.1.5.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory) อธิบายว่าในวัยเด็กของ
ผู้ป่วยโรคจิตเภทมีแนวโน้มการคิดอย่างไม่มีเหตุผลโดยเลียนแบบมาจากบิดามารดา  ซึ่งอาจจะมี
ปัญหาทางจิตใจอยู่ด้วย และมีความบกพร่องในทักษะทางสังคม เนื่องจากไมสามารถเรียนรู้ได้ดีพอ 
เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างบุคคลจะท าให้เกิดอาการแปรปรวนทางจิต เช่น หงุดหงิด ทุรน
ทุราย ประสาทหลอน หมดความละอาย ก้าวร้าว และมักท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนและท าร้ายตัวเองเป็น  

 
2.1.6 ลักษณะและอาการของโรค 

การศึกษาเกี่ยวกับโรคจิตเภท พบว่าผู้ป่วยมีลักษณะเด่นของความผิดปกติ
ด้านความคิด การรับรู้ พฤติกรรม และ อารมณ์ ส่งผลให้มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง และการท าหน้าที่ต่างๆบกพร่องหรือลดลง ในปี ค.ศ. 1980 ที เจ โครว (T.J.Crow) 
จิตแพทย์ชาวอังกฤษ ได้จ าแนกลักษณะอาการทางคลินิกของโรคจิตเภทออกเป็น  2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มอาการด้านบวก (Positive symptoms) และกลุ่มอาการด้านลบ (Negative 
symptoms) ซึ่งยังเป็นที่ยอมรับ แพร่หลายและน ามาใช้อ้างอิงจนถึงปัจจุบัน (ปราโมทย์ สุคนิชย์, 
ม.ป.ป, ออนไลน์) 

 
2.1.6.1 กลุ่มอาการด้านบวก (Positive symptoms) 

                     เป็นภาวะที่มีมากเกินไปในสิ่งที่คนทั่วไปควรมี  หรือบิดเบือนไปมาก 
(Distortion) พบมากในช่วงระยะอาการก าเริบของโรค สามารถแบ่งตามลักษณะอาการออกเป็น 
2 ด้านใหญ่ ๆ คือ ด้านอาการโรคจิต (Psychotic dimension) ได้แก่ อาการหลงผิดหรืออาการ
ประสาทหลอนและในด้านความคิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นระบบ (Disorganized dimension) 

         1) อาการหลงผิด (Delusion) เป็นความเชื่อหรือความคิดของผู้ป่วยที่ผิดไป
จากความเป็นจริง เป็นความเชื่อ ที่ฝังแน่น ไม่ว่าจะมีหลักฐานหรือเหตุผลมาหักล้าง ผู้ป่วยก็ยังคงไม่เปลี่ยน
ความเชื่อของตน ความหลงผิดที่พบในได้ในผู้ป่วยโรคจิตเภท ได้แก่ อาการหลงผิดคิดว่าตนเองถูกปอง
ร้ายกลั่นแกล้ง รู้สึกเหมือนมีคนคอยติดตามเพ่ือจะท าร้ายหรือคิดไปเองว่ามีคนขู่จะท าร้าย อาการหลง
ผิดว่าการกระท า ก าหนดความคิด ความรู้สึกของตนและถูกควบคุมโดยอ านาจภายนอก อาการหลง
ผิดว่าคู่ครองของตนเองนอกใจสร้างเรื่องราวเพ่ือค่อยจับผิดระแวงใน คู่ครอง อาการหลงผิดว่า
ความคิดที่มีอยู่ไม่ใช่ของตนแต่เป็นความคิดของคนอ่ืนใส่เข้ามาในสมองตน อาการหลงผิดคิดว่าตนเอง
เจ็บป่วยทางร่างกาย มีความรู้สึกว่าตนเองมีโรคร้ายหรือคิดว่าอวัยวะภายในของตนเองไม่ท างานและ
ผิดปกต ิ  

            2) อาการประสาทหลอน (Hallucination) เป็นอาการที่มีการรับรู้ผิดปกติ
โดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นซึ่งเป็นได้กับ การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส 
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อาการประสาทหลอนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคจิตเภท ได้แก่ อาการประสาทหลอนทางการได้ยิน หรือ 
อาการหูแว่ว พบได้บ่อย ที่สุดในผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยผู้ป่วยมักได้ยินเสียงคนพูดเป็นเรื่องเป็นราว
ลักษณะที่พบบ่อยคือได้ยินเสียงคนพูดกันหรือเสียงวิจารณ์พฤติกรรมของผู้ป่ วย  (Voice 
commenting)  อาการประสาทหลอนทางการมองเห็น หรือภาพหลอน ผู้ป่วยอาจ เห็นคนใกล้ชิด 
เห็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ และมักมีอาการหูแว่วร่วมด้วย   

            3) ความผิดปกติของการพูด (Disorganized speech) เป็นอาการที่ผู้ป่วย
โรคจิตเภทไม่สามารถล าดับ ความคิดและขาดความคิดในการเชื่อมโยงของเหตุผล อาการที่พบบ่อย 
ได้แก่ การพูดที่ฟังไม่รู้เรื่อง ค าพูดไม่ต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราว เปลี่ยน จากเรื่องหนึ่งไปเป็นเรื่องหนึ่ง
โดยขาดการเชื่อมโยงของเหตุผล ท าให้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้การพูดอ้อมค้อม ไม่ตรงจุดการพูด
ออกนอกเรื่อง ไม่ตรงกับเรื่องราวที่ถามหรือต้องการพูด 

            4) ความผิดปกติของพฤติกรรม (Disorganized behavior) เป็นอาการทาง
พฤติกรรมที่ผิดปกติ ของผู้ป่วยโรคจิตเภทในลักษณะต่างๆ ได้แก่การอยู่ไม่นิ่ง กระวนกระวาย 
พลุ่งพล่าน ผุดลุกผุดนั่งตลอดเวลาการแต่งตัวในลักษณะแปลกประหลาด เช่น สวมเสื้อหลายตัวทั้งที่ 
อากาศร้อนจัด การกระท าที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับถ่ายในที่สาธารณะหรือไม่ตรงที่ การร้องตะโกน
โดยไม่มีสิ่งใดมากระตุ้น การกระท าที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับถ่ายในที่สาธารณะหรือไม่ตรงที่  
การร้องตะโกนโดยไม่มีสิ่งใดมากระตุ้น  ไม่มีการเคลื่อนไหว รวมทั้งไม่รับรู้และไม่มีปฏิกิริยาต่อ 
สิ่งแวดล้อม มักมีอาการร่วมกับการไม่พูด  ผู้ป่วยอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งซึ่งเป็นท่าทางที่มีลักษณะแปลก
ประหลาดเป็นเวลานานๆ 
   2.1.6.2 กลุ่มอาการด้านลบ (Negative symptoms) 

เป็นภาวะที่ขาดในสิ่งที่คนทั่วไปควรมี เช่น ในด้านความรู้สึก ความต้องการ
ในสิ่งต่าง ๆ โดยรวมแล้วมีการแสดงออกลดลงมาก (Activity fatigue) เป็นอาการที่แสดงถึงการไม่ท า
หน้าที่หรือท าหน้าที่ลดลงซึ่งหน้าที่นี้ได้เคยมีอยู่ในระยะก่อนเกิดโรค ส่วนใหญ่พบได้ตั้งแต่ในระยะแรก
และต่อเนื่องมาจนถึงระยะหลังของการด าเนินโรคอาการในกลุ่มนี้ ได้แก่ พูดน้อย เนื้อหาที่พูดมีน้อย 
ใช้เวลานานกว่าจะตอบหรือตอบค าถามสั้น ๆ ไม่สนใจที่จะตอบ สีหน้าของผู้ป่วยเรียบเฉย การ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ลดลงมาก ไม่ค่อยสบตา ขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชาลง ท าอะไรได้ไม่
ค่อยนานก็เลิกท าโดยไม่มีเหตุผล ไม่สนใจเรื่องการแต่งกาย ผู้ป่วยอาจนั่งอยู่เฉย ๆ ทั้งวันโดยไม่ท า
อะไร เก็บตัว เฉย ๆ ไม่ค่อยแสดงออกไม่มีสัมพันธภาพกับใครหรือไม่มีกิจกรรมที่สนุกสนานในระยะ
อาการก าเริบ  

อาการส าคัญส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการด้านบวกส่วนกลุ่มอาการด้านลบ
นั้นมักพบในระยะหลัง ของโรค และไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเหมือนกลุ่มอาการด้านบวก
ในปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยยังมีอาการอีกกลุ่มอาการหนึ่ง ได้แก่ Cognitive dysfunction หลายคนมี
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ความเห็นว่าอาจเป็นอาการส าคัญพ้ืนฐานของโรคนี้  มักพบได้ก่อนเกิดอาการก าเริบชัดเจน อาการ
เหล่านี้ได้แก่ สมาธิแย่ลง การตีความสิ่งต่าง ๆ และการตอบสนองบกพร่องไป มีความบกพร่องในด้าน
การจดจ าชั่วคราวเพ่ือใช้งาน (Working memory) การตีความสิ่งต่างๆและการตอบสนองบกพร่องไป
และการไม่สามารถคิด อย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น   
 

2.1.7 การจ าแนกโรคจิตเภท 
การจ าแนกโรคจิตเภทที่ใช้ปัจจุบัน โดยองค์การอนามัย โลก (World Health 

Organization) มี การจ าแนกโรคจิตเภทตาม ICD-10 การจ าแนกชนิดของโรคจิตเภทที่พบบ่อยตาม
การวินิจฉัยโรคของ ICD-10 โดยองค์การอนามัยโลก ได้แก่   

1) โรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง เป็นจิตเภทที่พบได้มากที่สุดในเกือบ
ทุกส่วนของ โลก อาการทางคลินิกที่เด่นๆ ก็คือ อาการหลงผิดซึ่งมักเป็นชนิดหวาดระแวงอย่างคงที่
โดยปกติจะมีอาการประสาทหลอนร่วม ด้วย โดยเฉพาะอาการหูแว่วและพบความแปรปรวนของการ
รับรู้ส าหรับความคิดผิดปกติทางอารมณ์ ความตั้งใจ ค าพูดและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ  

2) โรคจิตเภทชนิดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เป็นอาการเด่น 
อาการหลงผิดและประสาทหลอนจะเป็นช่วงสั้นๆ และมีลักษณะความคิดแตกกระจาย พฤติกรรม
คาดการณ์ไม่ได้และขาดความ รับผิดชอบและพบอาการท าท่าทางช้าๆ (Mannerisms) ได้บ่อย 
อารมณ์มีลักษณะตื้นๆ (Shallow) และความคิดของผู้ป่วยมี ลักษณะไม่เป็นระบบ (Disorganized) 
การพยากรณ์โรคไม่ดีเพราะอาการด้านลบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   

3) โรคจิตเภทชนิดหนึ่งลักษณะอาการเด่น คือ การเคลื่อนไหวของร่างกาย
และจิตใจ (Psychomotor) ผิดปกติ อาจมีการเคลื่อนไหวมาก (Hyperkinesia) สลับกับอาการซึม
เคลื่อนไหวน้อย (Catatonic stupor) หรืออาการเคลื่อนไหวตามค าบอก (Automatic obedience) 
สลับกับอาการดื้อไม่ท าตาม (Negativism) อาการเด่นของกลุ่มนี้ได้แก่ไม่เคลื่อนไหวทางกายหรือ
เคลื่อนไหวแบบประหลาดพิกล เช่น อยู่ในท่าประหลาดผิกดปกติจากคนทั่วไปไม่เหมาะสม     

จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ แสดงออกใน
รูปแบบศิลปะของความเสื่อมสลาย เปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสัญลักษณ์จากการเผาไหม้ เพ่ือแทนค่า
ความทรงจ าของมารดาที่ถูกกลืนหาย ไปด้วยภาวะของโรคจิตเภท นอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ยังเลือกใช้
สัญลักษณ์ของวัสดุ ผสมผสานกับการควบคุมสี  อันเป็นตัวแทนของความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ที่มีทั้ง
ด้านบวก และด้านลบ ในผลงานเดียวกัน เพ่ือเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ท่ีมีต่อ
สภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเวชของผู้เป็นมารดา  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดศิลปะ
แนวไม่จีรัง ดังต่อไปนี้  
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 2.2 ศิลปะแนวไม่จีรัง  
       ค าว่าศิลปะแนวไม่จีรัง “Ephemeral Art” มาจากภาษากรีกว่า “Ephemeros” 
หมายถึง มีอยู่เพียงวันเดียว หรือมีชีวิตสั้น ลักษณะของผลงานเกิดขึ้นและท าลายตั วเองในเวลาที่
รวดเร็ว โดยทั่วไป ศิลปะแนวไม่จีรังจึงถูกใช้แบบเจาะจงเพ่ืออธิบายถึงผล งานศิลปะประเภทที่แสดง
ความชั่วคราว หรือถูกสร้างขึ้นด้วยการยอมรับว่าจะเกิดการสลายตัว ท าให้ผลงานคงอยู่ในระยะเวลา
อันสั้น  

   องค์ประกอบของศิลปะแนวไม่จีรัง ผลงานที่สามารถจัดให้เป็นศิลปะแนว
ไม่จีรังได้ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. เจตจ านง (Directive Intention) เป็น
แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายใน คือเจตนา 2. วัสดุ (Materials) ที่ไม่ถาวร ทั้งที่เป็นวัสดุ
ธ รรมชาติ  (Natural Materials) และวั สดุ ที่  มนุ ษย์ ส ร้ า งขึ้ น  ( Man-Made 
Materials) 3. การเสื่อมสภาพในตัวเอง (Inherent vice) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่ แบบ Latent effect คือผลกระทบแฝงในวัตถุไม่สามารถมองเห็นความ
เสื่อมสภาพได้ในทันที  

              (ปวีณา สุธีรางกูร, 2561, น. 70) 
 

    2.2.1 ประเภทของผลงานศิลปะแนวไม่จีรัง 
   การจ าแนกประเภทผลงานศิลปะแนวไม่จีรังอาศัยความแตกต่างของผู้กระท า
การขับเคลื่อน กระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
           2.2.1.1 ผลงานศิลปะแนวไม่จีรังที่มีธรรมชาติเป็นผู้กระท าการขับเคลื่อน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง มักเป็นผลงานประติมากรรมและศิลปะจัดวางที่ปล่อยให้เกิดการ
เสื่อมสภาพไปตามปัจจัย ของสิ่งแวดล้อม ผู้ชมกระท าได้เพียงแต่รับรู้ต่อภาพความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน ในลักษณะ Passive ซึ่งกระทบรู้ในความคิดเท่านั้น ไม่สามารถจับหรือสัมผัสผลงานได้ 
        2.2.1.2 ผลงานศิลปะแนวไม่จีรังที่มีมนุษย์เป็นผู้กระท าการขับเคลื่อน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง มักเป็นผลงานศิลปะเชิงปฏิสัมพันธ์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถร่วม
กระท าการทาลายหรือ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในผลงานได้ เป็นวิธีที่ไม่เพียงสร้างการ
รับรู้ทางสายตา เท่านั้นแต่เป็นไปในลักษณะ Active ซึ่งมีการกระท าของร่างกายเข้ามาร่วมด้วย 
        2.2.1.3 ผลงานศิลปะแนวไม่จีรังที่มีธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้กระท าการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ เปลี่ยนแปลง เป็นผลงานศิลปะจัดวางที่ติดตั้งภายนอกหอศิลป์ อาศัยพลัง
ธรรมชาติและการ เข้ามาของผู้ชมร่วมกันกระท าการเปลี่ยนแปลงกายภาพของผลงาน ซึ่งผู้ชม
สามารถรับรู้ต่อ ความเปลี่ยนแปลงผ่านสายตา ตลอดจนเข้ามาสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่านร่างกาย 
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    จากที่มาดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ แสดงออกในรูปแบบ
ศิลปะของความเสื่อมสลาย เปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสัญลักษณ์จากการเผาไหม้ เพ่ือแทนค่าความ
ทรงจ าของมารดาที่ถูกกลืนหาย ไปด้วยภาวะของโรคจิตเภท นอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ยังเลือกใช้
สัญลักษณ์ของวัสดุ ผสมผสานกับการควบคุมสี อันเป็นตัวแทนของความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ที่มีทั้ง
ด้านบวก และด้านลบ ในผลงานเดียวกัน เพ่ือเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่มี
ต่อสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเวชของผู้เป็นมารดา ผ่านกรอบทฤษฎีทางศิลปะแห่ง
ความไม่จีรัง ก่อให้เกิดมโนทัศน์เรื่องความเปลี่ยนแปลง ความเสื่อมสภาพในตัวเองซึ่งเป็นสัจธรรม
เหมาะสมกับการแสดงภาพสะท้อนความจริงของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย  ซึ่งคล้ายหลักไตรลักษณ์
ในศาสนาพุทธดังต่อไปนี้ 
       
 2.3 กฎไตรลักษณ์ 

 จากการศึกษาเก่ียวกับ “กฎไตรลักษณ์” ในการสร้างสรรค์ผลงาน “วัตถุแห่งความทรง
จ าของความทุกข์” ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่มุ่งแสดงสภาวการณ์อันโหดร้าย  หดหู่ 
ของมารดาที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทและการแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์  เป็นการเรียนรู้และเข้าใจใน
สัจธรรมของชีวิตรวมถึงบ าบัดเยียวยารักษาสภาพจิตใจ การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและเข้าสู่
กระบวนการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ กับการสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองอัน
กล่าวถึงสภาวะของจิต การแทนที่ของความทุกข์ อีกท้ังเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนถึงแนวความคิดในเรื่อง 
“ไตรลักษณ์” อันเป็นหลักค าสอนในพุทธปรัชญา ชี้ให้เห็นความจริงขั้นพ้ืนฐานที่สุดของธรรมมะที่มุ่ง
แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ทุกสิ่งล้วนเกิดแล้วดับตามหลักพุทธปรัชญา จึงเกิดเป็นแนวคิด
สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว  

 ดังนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์ อันเป็นหัวใจส าคัญของ
พุทธศาสนาและเป็นกฎธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มีลักษณะสามัญ 3 ประการ จึงต้องถูกน ามา
วิเคราะห์ศึกษาเพ่ือหากรอบทฤษฎีหลัก ดังนี้ 

 ไตรลักษณ์ องค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 
  1. อนิจจัง คือ ความไม่คงท่ี ไม่แน่นอน ไม่เที่ยงแท้ ขยายความคือ อนิจจังมีการเกิดข้ึน
การดับและเสื่อมสลายไป อนิจจังนั้นจึงมีสภาพที่เปลี่ยนแปรไปเรื่อย ๆ มีข้ึนอยู่เพียงชั่วคราวหรือเพียง
แค่ชั่วครู่ขณะหนึ่ง อนิจจังเป็นด้านตรงกันข้ามของความเที่ยงแท้ยั่งยืน 
  2. ทุกขัง คือ ลักษณะที่แสดงความเป็นทุกข์ การเกิด การแก่ ความเจ็บความตาย 
การได้สิ่งอันไม่พึงปรารถนา หรือแม้แต่การปรารถนาสิ่งใด ๆ แล้วไม่ได้ ล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ 
(พุทธทาสภิกขุ, 2554, น. 24) “ทุกข”์ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นและสลายตัว ไม่คงสภาพ ความบีบคั้นที่ไม่
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สามารถคงอยู่สภาพนั้นได้ ความเสื่อมสลาย ความไม่น่าพึงใจ ความไม่สมบูรณ์ที่ปรากฏจึงกลายเป็น
ทุกข์ “ทุกข”์  
  3. อนัตตา คือ ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตน ความไม่ยึดติดกับรูป เป็นเพียงความสมมติของรูป 
เป็นความว่างเปล่า “อนัตตา” กล่าวโดยขยายคือ “อนัตตา” เป็นสูญญะ คือ เป็นความว่างเปล่าจาก
ความเป็นตัวตนใด ๆ ว่างจากตัวเรา ตัวเขา บุคคล สัตว์ สิ่งของใด ๆ เป็นองค์ประกอบของส่วนย่อย
ต่างๆ ที่ล้วนถูกสมมติขึ้นมาเท่านั้น “อนัตตา” เป็นสภาพที่หาเจ้าของไม่ได้ หรือไม่เป็นของใครโดย
แท้จริง “อนัตตา” เป็นการไม่อยู่ ในอ านาจ ในความปรารถนา หรือการบังคับบัญชาของใคร 
“อนัตตา” เป็นสภาวะแห่งธรรมที่ด ารงอยู่โดยธรรมดาของตัวมันเอง อาจมีเกิดขึ้นเอง มีอยู่โดยล าพัง 
หรือไม่มีอยู่โดยล าพัง คือ มีเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยสัมพันธ์อยู่กับสิ่งอ่ืนใดก็ได้ “อนัตตา” เป็นด้านตรง
ข้ามกับ “อัตตา” คือ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน (พระพรหมคุณาภรณ์, 2549, น. 131) จากหลักกฎ
ไตรลักษณ์ อันเป็นหัวใจส าคัญของพุทธศาสนาและเป็นกฎธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมา
นั้น การจะท าความเข้าใจในด้านแนวคิดให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นได้นั้น จ าเป็นต้องท าการศึกษาทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ของซิกมัน ฟรอยด์ ร่วมด้วยเพ่ือใช้ในการตีความแนวคิดให้สอดคล้องกับการสร้างสรรค์
ต่อไป 
        
 2.4 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
  แนวคิดที่ส าคัญของซิกมัน ฟรอยด์ เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ มีแรงจูงใจมา
จากจิตไร้ส านึก ซึ่งมักจะผลักดันออกมาในรูปความฝัน การพูดพลั้งปาก หรืออาการผิดปกติทางด้าน
จิตใจในด้านต่าง ๆ เช่น โรคจิต โรคประสาท เป็นต้น เขาเป็นบุคคลแรกที่ได้อธิบายทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับ
แรงขับทางสัญชาตญาณ ( Instinctual drive) และแรงขับดังกล่าวเป็นพลังงานที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ได้ อันเป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากความรู้ทางฟิสิกส์ จึงท าให้เชื่อว่าจิต
เป็นพลังงานรูปหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง (Psycho-Dynamic) สัญชาตญาณ
ดังกล่าว ได้แก่ 
  สัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต (Eros or Life) เป็นสัญชาตญาณที่แสดงออกมาในรูปแบบ
ของสัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct) แต่ ฟรอยด์ ไม่ได้หมายถึงความต้องการทางเพศตาม
ความเรียกร้องทางด้านสรีระเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและเป็น
สัญชาตญาณ ที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาและความต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจในรูปแบบ
ต่าง ๆ และสัญชาตญาณในการป้องกันตนเอง อันเป็นสัญชาตญาณที่ท าให้มนุษย์แสวงหาความพึงพอใจ
ให้แก่ตนเองและสัญชาตญาณแห่งความตาย ที่แสดงออกมาในรูปของสัญชาตญาณในการท าลายหรือ
ความก้าวร้าว) กล่าวคือ มนุษย์ไม่มีเหตุผล (Irrational) ไม่มีการขัดเกลา (Unsocialized) โดยมุ่งที่
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จะตอบสนองและแสวงหาความพึงพอใจให้กับตนเองเป็นส าคัญ (Self-gratification) นอกจากนี้ 
ฟรอยด์ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมในเรื่องความหมายของสัญชาตญาณพ้ืนฐานของมนุษย์ว่าสัญชาตญาณ 
จะแสดงออกมาในรูปของพลังทางจิตที่เก่ียวข้องกับพลังขับทางเพศเรียกว่า พลังลิบิโด (Libido) ที่ท า
ให้มนุษย์ มีความปรารถนาและความต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจในรูปแบบต่าง  ๆ ที่สามารถ
เคลื่อนที่ เปลี่ยนรูป และสามารถจะเคลื่อนที่ไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตามระยะเวลาของ
พัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง และยังสามารถเคลื่อนที่ไปยังวัตถุ หรือบุคคลนอกตัวเราได้ 
เป็นต้น (ส านักพิมพ์หกเหลี่ยม, 2562, ออนไลน์) 
 
            2.4.1 การท างานของจิตแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  
           2.4.1.1 จิตไร้ส านึก (Unconscious Mind) เป็นส่วนที่มีบทบาทส าคัญใน
การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะพฤติกรรมบางอย่างที่บุคคลแสดงออกไปโดยไม่รู้ตัว ที่เกิด
มาจากพลังของจิตไร้ส านึกซึ่งท าหน้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตามหลักแห่งความพึงพอใจของ
ตน และการท างานของจิตไร้ส านึกเกิดจากความปรารถนา หรือความต้องการของบุคคลที่เกิดขึ้นใน
วัยเด็ก ที่ไม่ได้รับการยอมรับ เช่น การถูกห้าม หรือถูกลงโทษ จะถูกเก็บกดไว้ในจิตส่วนนี้ ซึ่งเป็น
กระบวนการปรับตัวเมื่อเกิดความขัดแย้งทางจิตที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดง
ออกมาโดยไม่รู้ตัว เช่น การพูดพลั้งปาก ความฝัน เป็นต้น นอกจากนี้ สิ่งที่เก็บกดไว้ในจิตไร้ส านึก
อาจมีอิทธิพลต่อการท างานของร่างกาย ท าให้ร่างกายไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปตามแรงกระตุ้น เช่น เด็กที่
เก็บกดความรู้สึกมุ่งร้ายในเรื่องเพศในวัยเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นก็อาจหมดความรู้สึกทางเพศได้ ส่วนจิตไร้
ส านึกเปรียบเสมือนก้อนน้ าแข็ง ส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้ผิวน้ า โดยมีจิตส านึก (Conscious Mind) เป็นส่วน
ของน้ าแข็งที่อยู่เหนือน้ าที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย 
         2.4.1.2 จิตส านึก (Conscious Mind) ซึ่งเป็นสภาวะที่บุคคลรับรู้ตาม
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่บุคคลจะมีการรู้ตัวตลอดเวลาว่าก าลังท าอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่ คิดอย่างไรเป็น
การรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์ ที่ควบคุมการกระท าส่วนใหญ่ให้อยู่ในระดับรู้ตัว (Awareness) และ
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยมีเจตนาและมีจุดมุ่งหมายจิตส านึกเป็นส่วนที่ท าให้บุคคลมี
พฤติกรรมสอดคล้องกับหลักความเป็นจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยหลักแห่งเหตุผล และ
ศีลธรรมที่ตนเองเชื่อถือเพ่ือเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรม 
        2.4.1.3 จิตก่อนส านึก (Preconscious Mind) เป็นส่วนของประสบการณ์
ที่สะสมไว้แต่มีลักษณะเลือนลางเมื่อถูกสภาวะหรือสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสม หรือเมื่อบุคคลต้องการน า
กลับมาใช้ใหม่ก็สามารถระลึกได้และสามารถน ากลับมาใช้ในระดับจิตส านึกได้ และเป็นส่วนที่อยู่
ใกล้ชิดกับจิตรู้ส านึกมากกว่าจิตไร้ส านึก  



20 

             จะเห็นได้ว่าการท างานของจิตทั้ง 3 ระดับจะมาจากทั้งส่วนของจิตไร้ส านึก
ที่มีพฤติกรรม ส่วนใหญ่เป็นไปตามกระบวนการขั้นปฐมภูมิ (Primary Process)เป็นไปตามแรงขับ
สัญชาตญาณ (Instinctual Drives) และเมื่อมีการรับรู้กว้างไกลมากขึ้นจากตนเองไปยังบุคคลอ่ืน
และสิ่งแวดล้อม พลังในส่วนของจิตก่อนส านึกและจิตส านึก จะพัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการขั้นทุติยภูมิ 
(Secondary Process) 
 
           2.4.2 กลไกการป้องกันตนเอง (eg-defense mechanisms)  

      กลไกการป้องกันตัวเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้เกิดขึ้นจากจิตใต้ส านึก
เมื่อบุคคลเกิดความวิตกกังวลก็จะน ากลไกการป้องกันตัวที่ตนเคยใช้น ามาใช้เพ่ือช่วยให้หลุดพ้นจาก
ความวิตกกังวลไปชั่วขณะท าให้รู้สึกสบายใจขึ้นเป็นการลดความตึงเครียดทางจิตลดความคับข้อง
ใจความขัดแย้งในใจเป็นการลดความทุกข์ชั่วขณะประกอบด้วย (Sharp, D., 1987, pp. 33 - 35) 

       2.4.2.1 การเก็บกด (repression) หมายถึงการเก็บกดความคิดความรู้สึก
ความต้องการหรือความกลัวที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลความปวดร้าวใจอย่างรุนแรงที่ตนยอมรับไม่ได้
ไว้ในจิตใต้ส านึกเช่นการลืมประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากการถูกท าร้ายอย่างรุนแรง  

       2.4.2.2 การปฏิเสธ (denial) หมายถึงการไม่ยอมรับรับรู้อารมณ์ความคิด
แรงขับพฤติกรรมหรือสถานการณ์บางอย่างที่ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงบุคคลจะ
ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นจริงและท าเหมือนตนเองไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจาก
เหตุการณ์นั้น ๆ เช่นเด็กก าพร้าพ่อไม่ยอมรับว่าตนขาดรักแต่กลับพูดว่าตนไม่เคยมีความต้องการความ
รักจากใคร 

       2.4.2.3 การแสดงออกในทางตรงข้าม (reaction formation) หมายถึงการ
แสดงพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับแรงขับที่อยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจ เนื่องจากทราบว่าแรงขับดังกล่าว 
ไม่เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนเช่นเจ้านายที่อิจฉาลูกน้องที่เก่งกว่าตนแต่ไม่กล้ายอมรับความรู้สึกของ
ตนเพราะรู้ว่าสังคมไทยไม่ยอมรับก็จะแสดงออกโดยการชมลูกน้องตลอดเวลาในขณะที่ตนเองก็ไม่มี
ความสุขที่มีลูกน้องท างานอยู่ด้วย  

        2.4.2.4 การโทษผู้อ่ืน (projection) หมายถึงการย้ายความผิดความไม่ดี
งามของตนเองหรือความรับผิดชอบจากผลการคิดและการกระท าที่ไม่เหมาะสมของตนไปสู่บุคคลอ่ืน
ทั้งนี้เพ่ือลดความตึงเครียดให้กับตนเองพฤติกรรมแบบนี้ตรงกับสุภาษิตไทยว่า “ร าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง” 
เช่น นักเรียนแข่งกีฬาแพ้ก็โทษว่ากลองเชียร์ไม่ดี  

      2.4.2.5 การย้ายที่ (displacement) หมายถึงการเปลี่ยนที่ของอารมณ์ที่มี
ต่อบุคคลหรือสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งไปสู่บุคคลอ่ืนหรือสิ่งของอ่ืนเนื่องจากตนไม่สามารถแสดงอารมณ์
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ต่อบุคคลนั้นหรือสิ่งของนั้นโดยตรงเช่นนักเรียนถูกครูดุแต่ท าร้ายครูไม่ได้เดินกลับบ้านพบสุนัขก็ใช้
ก้อนหินปาสุนัขแทน  

      2.4.2.6 การทดแทน (sublimation) จากแนวคิดของกลุ่มฟรอยด์เชื่อว่า
หลาย ๆ พฤติกรรมที่มีผลมาจากแรงขับทางเพศและพลังของความก้าวร้าวไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์
คนเราต้องการให้สังคมยอมรับและชมเชยในบางครั้งยกตัวอย่างเช่นความก้าวร้าวสามารถเปลี่ยน
บุคคลให้เป็นนักกีฬาดังนั้นบุคคลจึงพยายามหาหนทางที่จะแสดงความก้าวร้าวในทางที่สังคมยอมรับ
คล้ายกับต้องการค าชมเชยและยกย่อง  

      2.4.2.7 การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (rationalization) หมายถึงกลวิธีการ
ท าที่หาเหตุผลที่ดีเพ่ือรับรองพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเองการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองจะช่วยให้
สมเหตุสมผลเฉพาะพฤติกรรมและช่วยบรรเทาสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเช่นเมื่อบุคคลไม่ได้ต าแหน่ง
ตามที่สมัครงานไว้พวกเขาก็คิดหาเหตุผลว่าท าไมเขาจึงไม่ประสบความส าเร็จและบางครั้งการ
พิจารณาไตร่ตรองท าให้เกิดความเชื่อว่าจริง ๆ แล้วเขาไม่ได้ต้องการงานในต าแหน่งนั้นเลย 

      2.4.2.8 การถดถอย ( regression) หมายถึ งพฤติกรรมถดถอดไปสู่
พฤติกรรมในระยะแรก ๆ ของชีวิตเช่นการร้องไห้การกระทืบเท้าการอ้อนการปัสสาวะรดที่นอน 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุจริงของผู้นั้นเป็นกลไกที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ต้องการประสบสิ่งที่
ท าให้เกิดความวิตกกังวลและบุคคลนั้นไม่สามารถขจัดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้ 

      2.4.2.9 การเลียนแบบ (identification) หมายถึงการรับเอาลักษณะเด่น
ของบุคคลอ่ืนมาเป็นของตนทั้งนี้เ พ่ือให้ตนเป็นที่ยอมรับและเพ่ิมคุณค่าให้กับตนเองท าให้เกิด
ความรู้สึก 

   การพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวคิดจิตวิเคราะห์ได้อธิบายและออกแบบเพ่ือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพหรือเพ่ือปรับแก้ไขระบบบุคลิกภาพพ้ืนฐานของบุคคลโดยถ้าบุคคล
เข้าใจพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่แท้จริงของตนเองดีขึ้นจะสามารถกลับมาด าเนินชีวิตควบคุมชีวิตของ
ตนเองได้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นสามารถเผชิญกับตนเองและผู้อ่ืนได้ในระดับจิตส านึกอย่างถูกต้อง
โดยอาศัยหลักความเป็นจริงคือรู้จักใช้หลักการและเหตุผลมากขึ้นอีกทั้งเพ่ือช่วยให้บุคคลเกิดการ
ตระหนักรู้มีสติเกี่ยวกับแรงจูงใจแรงผลักดันที่เป็นจิตใต้ส านึกโดยบุคคลจะต้องเข้าใจบทบาทของจิตใต้
ส านึกว่าส่งผลต่อพฤติกรรมในปัจจุบันโดยบุคคลนั้น 

จากที่กล่าวมานั้นแนวคิดจิตวิเคราะห์ มีส่วนช่วยในการท าความเข้าใจใน
สภาวะของจิต ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ มนุษย์แสดงพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกัน อันน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานที่ตรงตามแนวคิดสร้างสรรค์ อันแสดงถึงความเสื่อมสลาย ไม่จีรัง ความสิ้นหวัง แต่
ด้วยแนวคิดทางพุทธศาสนาท าให้ผู้สร้างสรรค์พบหนทางออกที่จะเยียวยาจิตใตตนเองให้ดีขึ้น โดยใช้
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ศิลปะบ าบัดเป็นเครื่องมือที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้ อาจเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ สร้างหนทางที่มี
นัยส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต ดังต่อไปนี้ 
  

2.5 ศิลปะบ าบัด 
เป้าหมายของการท าศิลปะบ าบัดคือ การเข้าถึงสมดุลหรือจุดที่ชีวิตจะด ารงอยู่ได้

อย่างมีความสุข (ตามสมควร) ปัญหาบางอย่างอาจไม่สามารถท าให้หมดไปแต่คนจะต้องด ารงอยู่ให้ได้
ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ และมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเป็นจริง เช่น ถ้าท าศิลปะบ าบัดกับผู้ป่วยโรคเครียด 
เป้าหมายไม่ใช่ท าโรคเครียดให้หายไป หากแต่เป็นการช่วยเหลือให้คลี่คลายจากความทุกข์ ความกลัว 
ไม่ว่าจะเป็นกลัวเจ็บ กลัวพลัดพราก หรือ กลัวตาย ดึงศักยภาพในตัวออกมาใช้ เพ่ือเคลื่อนกลับไปสู่
ตัวตนเดิมที่เคยเป็น เคยมีความสุขอย่างไรก็ให้สามารถมีความสุขได้อย่างนั้น ด้วยการเข้าถึงความจริง
ที่ว่า ความเจ็บป่วยหรือความตายเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่ง หรือเรียกว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต 
ไม่ใช่ทั้งหมด 

การใช้ศิลปะจะช่วยให้เข้าใจความต้องการของผู้ป่วยโรคเครียดได้ง่ายกว่าการพูดคุย 
เพราะศิลปะมีลักษณะไม่คุกคาม ผู้รับการบ าบัดจึงไม่ต้องใช้กลไกป้องกันตัวเองมาก ผู้ป่วยวาดอะไร
บางอย่างลงไปในงานแล้วลบทิ้งหรือวาดทับ ถ้าเราดูเพียงผลลัพธ์สุดท้าย เราอาจจะมองไม่เห็น
ร่องรอยของสิ่งที่มีอยู่ก่อน ข้อมูลส าคัญ ๆ จะหล่นหายไป ส าหรับนักศิลปะบ าบัด ชิ้นงานเป็นเพียงผล
พลอยได้ของกระบวนการ ศิลปะบ าบัดเป็นทั้งเครื่องมือในการเข้าไปสังเกต รับฟัง ยอมรับผู้ป่วยอย่าง
ที่เป็น แล้วจะเห็นแง่มุมบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวด้านลบ ความเจ็บปวด หรือความภาคภูมิใจ
ศิลปะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเยียวยาจิตใจได้ ซึ่งไม่จ ากัดว่าต้องเป็นศิลปะประเภทไหน แต่งบทกวีก็ได้ 
อ่านหนังสือก็ได้ ปั้นประติมากรรมก็ได้ แล้วแต่ความเชี่ยวชาญของผู้บ าบัดและความถนัดของผู้ป่วย   
ในระหว่างกระบวนการ ศิลปะจะท าหน้าที่หลาย ๆ อย่าง ครั้งแรก ๆ อาจเป็นเครื่องมือสร้าง
ความสัมพันธ์ ต่อมาเป็นช่องทางเก็บเกี่ยวข้อมูล บางครั้งศิลปะท าหน้าที่ตั้งค าถาม บางจังหวะเป็น
เครื่องถ่ายเทพลังงานที่ล้นอยู่ภายใน บางทีก็เป็นเครื่องบอกทาง และหลายๆ โอกาสก็น าไปสู่ความ
เข้าใจอะไร ๆ ที่มีนัยส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต เช่นเดียวกันกับผู้สร้างสรรค์ที่ใช้ศิลปะเยียวยาจิตใจ 
ในภาวะที่มีความเครียดกดดันในช่วงที่ต้องดูแลมารดาที่ป่วยเป็นจิตเภท ต้องใช้ความใจเย็น อดทน มีสติใน
การดูแลรักษาต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ท างานศิลปะกลับรู้สึกได้ถึงความสงบ มีสติ สบายใจ ได้ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด เป็นช่วงเวลาที่ผู้สร้างสรรค์รู้สึกมีความสุขขึ้นมีก าลังใจมากขึ้น และพร้อมจะผ่านพ้น
ปัญหาไปได้ในแต่ละวัน 

จากท่ีกล่าวมานั้นแนวคิดศิลปะบ าบัด มีส่วนช่วยในการท าความเข้าใจในสภาวะของ
ชีวิต รักษาความสมดุลหรือจุดที่ชีวิตจะด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข เป็นแรงขับเคลื่อนให้ของชีวิตที่ต้อง
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อยู่ท่ามกลางความเป็นจริงด้วยการมุ่งบ าบัดความทุกข์ที่เกิดขึ้น ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่น าเสนอ
ในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation Art) ดังต่อไปนี้ 
 
 
  2.6 ศิลปะจัดวาง (Installation Art) 
  ศิลปะจัดวาง แรกเริ่มปรากฏให้เห็นในปี 1970 โดยเริ่มจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
ความหมายโดยทั่วไปของค าว่า อินสตอลเลชั่น (Installation) (สมพร รอดบุญ, 2551, ออนไลน์) คือ 
การติดตั้งหรือจัดวาง แต่ค าว่า Installation Art ในผลงานทัศนศิลป์แล้ว มันคือ งานศิลปะที่มีตัว
วัตถุทางศิลปะสัมพันธ์เฉพาะกับพ้ืนที่ (Site-Specific) ถูกท าขึ้นส าหรับพ้ืนที่เฉพาะนั้นๆ โดยการน า
วัสดุทีมีความหมายมาจัดวางใหม่เพ่ือให้คุณค่าและความหมายของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป โดยเนื้อแท้
ของงานจัดวางหรือศิลปะจัดวางนั้นไม่ใช่ลัทธิทางศิลปะหรือแนวคิดทางศิลปะ แต่เป็นรูปแบบของ
การน าเสนองานจัดวางผลงานโดยการก าหนดอาณาเขตหรือพ้ืนที่เฉพาะหรือปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
สภาพแวดล้อมอาจจะถูกเรียกในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นศิลปะภูมิทัศน์ (Land Art) งานจัดวางจะให้ผู้ชม
เข้าไปในอาณาบริเวณพ้ืนที่งานและมีปฏิสัมพันธ์ในบางส่วนหรือทุกส่วนของงาน เพ่ือกระตุ้นเราผล
เชิงประสบการณ์และการรับรู้ที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ท าให้มีความแตกต่างไปจากการชมงานจิตรกรรม 
หรือประติมากรรมแบบเดิมที่รับสุนทรียภาพเชิงเดี่ยวในผลงานศิลปะ การรับรู้สุนทรียภาพจากงาน
ลักษณะจัดวางไม่ได้เป็นการรับรู้ทางการมองเท่านั้น อาจยังสามารถได้ยินเสียง ได้รับกลิ่น และการ
สัมผัส ได้อีกด้วย  
 
           2.6.1 ลักษณะส าคัญของศิลปะจัดวาง 
        2.6.1.1 ต้องมีลักษณะองค์ประกอบร่วมกัน คือ ผู้ชม ผลงาน และพ้ืนที่อาณาบริเวณ 
        2.6.1.2 การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ของผู้ชม (Spectator Participation) ไม่ว่า
จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน หรือการกระท าใดที่ที่สัมพันธ์กับผู้ชมงาน ผลของประสบการณ์ร่วม
นั้นอาจเป็นไปตามที่ศิลปินออกแบบควบคุมไว้หรือบังเกิดฉับพลันโดยไม่คาดคิดนอกการคาดการณ์ก็ได้ 
   2.6.1.3 พ้ืนที่ก าหนดโดยเฉพาะ (Specific Space) ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ
ผลงาน ถ้าเป็นพ้ืนที่ภายนอกอาคารอาจเรียกว่า ศิลปะภูมิทัศน์ (Land Art) ดังนั้นงานศิลปะจัดวาง
ไม่ใช่เป็นเพียงภายในอาคารเพียงเท่านั้น 
        2.6.1.4 ศิลปะจัดวางเกิดจากกระบวนการที่สร้างสถานการณ์ทางศิลปะกับผู้ชมและ
พ้ืนที่ โดยส่วนมากจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ของปฏิสัมพันธ์ใหม่ 
เสมอ 
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        2.6.1.5 สิ่งที่จะเก็บไว้หรือสะสมได้ไม่ใช่ตัวของผลงาน แต่เป็นสื่อบันทึกต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นภาพถ่าย วีดีทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์หรือเอกสาร แต่ผลงานศิลปะจัดวางสามารถก ากับและก าหนด
สร้างจัดวางได้อีกเสมอ 
 

2.7 การศึกษาอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมของมารดาผู้สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ 
2.7.1 อิทธิพลจากจากวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของมารดา 

       ผู้สร้างสรรค์สัมผัสได้ถึงความทุกข์จากโรคจิตเภทของมารดา และต้องพบเจอกับ
สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นจากปัจจัยที่ส่งผลในการด ารงชีวิตมารดา จากวัตถุในชีวิตประจ าวันของมารดา
น ามาสร้างสรรค์ เช่น ห้องนอนของมารดาที่ถูกรื้อค้น จนเสื้อผ้า ข้าวของเกลื่อนกระจายเต็มพ้ืน 
มารดาไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ในภาวะของโรคที่เป็น ท าให้ผู้สร้างสรรค์ต้องใช้เวลาในการดูแล
มารดาอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้  

 

 
ภาพที่ 2 ที่อยู่อาศัยในชีวิตประจ าวันของมารดา 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 3 ที่อยู่อาศัยในชีวิตประจ าวันของมารดา 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
 

2.8 ผลงานศิลปินที่ท าการศึกษา 
ผลงานจากศิลปินที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ทั้งทางแนวความคิด เนื้อหาสาระทาง 

ศิลปะประกอบด้วย ประกอบด้วยศิลปิน มณเฑียร บุญมา , ศิระ สุวรรณศรและศิลปินต่างประเทศ
ได้แก่ ศิลปิน ชาง ฮวน (Zhang Huan), แฟนนี่ ออโรริ่ง (Fanny Alloing), ที่สร้างสรรค์ผลงานใน
เทคนิคศิลปะสื่อผสม (Mixed Media) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ ซึ่งมีที่มา
ดังต่อไปนี้ 

 
2.8.1 Zhang Huan (ฉาง ฮวน) 

    ศิลปินเชื้อสายจีนที่มีผลงานศิลปะร่วมสมัยในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ
ศิลปินที่ท างานด้วยศิลปะการแสดง (performance) และศิลปะร่วมสมัย ด้วยเหตุที่เขาหันมานับถือ
ศาสนาพุทธแทนความเชื่อเดิมที่เขาเคยมีอยู่ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและปัญหาต่าง  ๆ
มากมายในยุคปัจจุบัน เขาเริ่มสร้างผลงานด้วยสื่อศิลปะอ่ืนๆเช่นจิตรกรรมและประติมากรรม ศิลปิน
ใช้ผลงานในการส ารวจตั้งค าถามและค้นหาความหมายอันลึกซึ้งของศาสนาพุทธ คือการส ารวจ
ย้อนกลับเข้าไปภายในเพ่ือค้นให้พบตัวตนและการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ ที่เป็นแก่นแท้ของ
ปรัชญาและศาสนาพุทธ 

     Berlin Buddha เป็นผลงานประติมากรรมกึ่ งศิลปะจั ดวางเชิงกระบวนการ 
(Process Base) ที่ Zhang Huan สร้างขึ้นส าหรับการแสดงในแกลเลอรีแห่งหนึ่งในเบอร์ลินและนั่น
เป็นเหตุผลที่มันถูกตั้งชื่อเช่นนั้น ในผลงานชิ้นนี้ ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการสร้างงานประติมากรรม
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ถูกน ามาแสดงให้เห็นในที่สาธารณะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของเวลาและกฎของ
ธรรมชาติที่เป็นสาระส าคัญของงานชิ้นนี้ก็ถูกเปิดเผยให้ผู้ชมได้เห็น เมื่อประติมากรรมถูกถอดออกจาก
แม่พิมพ์และน ามาวางให้เผชิญหน้ากับแม่พิมพ์ของตัวมันเอง มันเป็นภาพจ าลองของพระพุทธรูปสองชิ้น 
ชิ้นหนึ่งคือแม่พิมพ์อลูมิเนียมสูงสี่เมตร ส่วนภาพจ าลองของพระพุทธรูปอีกชิ้นหนึ่งนั้นถูกสร้างขึ้นจาก
การใช้เถ้าของธูปที่ถูกอัดกันจนแน่นและปราศจากการใช้กาวยึดให้ติดเข้าด้วยกัน มันจึงค่อย  ๆ หลุด
และร่วงหล่น ค่อย ๆ ผุพังและเสื่อมสภาพไปตลอดเวลาของการแสดงด้วยน้ าหนักและความเป็น
รูปทรงของตัวมันเองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

   ดังนั้น นอกจากความหมายของการครุ่นคิดพิจารณา สมาธิ และการตรัสรู้ที่มีอยู่ใน
รูปลักษณ์และความเป็นสิ่งจ าลองของพระพุทธรูปแล้ว Berlin Buddha ยังแสดงถึงกฎแห่งความจริง
ของการแตกดับและการละสังขาร มันแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นแก่นสารอันลึกซึ้ง
ตามวิธีคิดของพุทธศาสนา   

 

 
ภาพที่ 4 Berlin Buddha 

ที่มา: คลังสะสมศิลปกรรม (2562, ออนไลน์) 
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ภาพที่ 5 Berlin Buddha 

ที่มา: คลังสะสมศิลปกรรม (2562, ออนไลน์) 
 

            จากที่กล่าวมานั้นผู้สร้างสรรค์ ได้แนวคิดที่ เกี่ยวกับความเสื่อมสลาย การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของเวลาและกฎของธรรมชาติ การค้นพบตัวตนและการพัฒนาวุฒิ
ภาวะในทางจิตใจและจิตวิญญาณ ที่เป็นแก่นแท้ของปรัชญาและศาสนาพุทธ 
 
        2.8.2 Fanny Alloing 

     ศิลปินชาวฝรั่งเศสที่ใช้วัสดุเช่น เฝือกปูนพลาสเตอร์ ผ้าไหมและกระดาษในการ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดยรับแรงบันดาลใจจากเรือนร่างของมนุษย์ ศิลปินสร้างการ
แสดงออกของจิตวิญญาณ เพ่ือให้รับรู้ช่วงเวลาของชีวิต ความรัก ความสูญเสียและการมีชีวิตอยู่  
กระบวนการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนนั้น แฟนนี่เริ่มทดลองการหล่อแม่พิมพ์จากเฝือกปูน เมื่อศิลปิน
สูญเสียป้าอันเป็นที่รักซึ่งท าให้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความตายและความสูญเสีย การแสดงออกทาง
ประติมากรรมที่มีรูปทรงทางกายวิภาคต่าง ๆ  ซึ่งสร้างความสะเทือนอารมณ์ผ่านโครงสร้างทางกาย
วิภาคของมนุษย์ ที่ให้ความรู้สึกอันทุกข์ทรมานทั้งจากการแสดงออกทาง ท่าทาง การเคลื่อนไหว 
ศิลปินอาศัยการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นในการออกแบบพ้ืนที่ที่จัดแสดง 
การติดตั้งจัดวางผลงาน และการออกแบบจัดแสงเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมงาน 
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                                                    ภาพที่ 6 Fragiles 

ที่มา: Fanny Alloing – Plaster and Gauze Body Sculptures  (2562, ออนไลน์) 

    
ภาพที่ 7 Fragiles 

ที่มา: Fanny Alloing – Plaster and Gauze Body Sculptures (2562, ออนไลน์) 
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        2.8.3 มณเฑียร บุญมา 
     มณเฑียร บุญมา เป็นหนึ่งในศิลปินคนส าคัญของวงการศิลปะร่วมสมัยไทยและ

นานาชาติ เขาเป็นผู้บุกเบิกการท างานที่ผสมผสานระหว่างศิลปะสื่อผสม งานจัดวางและงานเชิง
ความคิดเข้าด้วยกัน เคยเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ ผลงานของ
มณเฑียรมีความโดดเด่นในการผสมผสานศิลปะไทยและตะวันตกได้อย่างกลมกลืน รวมทั้งความลุ่มลึก
ในแนวคิดที่แฝงไปด้วยปรัชญาพุทธจากความเจ็บป่วยป่วยของภรรยาด้วยโรคมะเร็งทรวงอก ผลงาน
ของมณเฑียรจึงเริ่มหันเข้าสู่กระบวนการคิดและการตั้งค าถามเชิงพุทธปรัชญาต่อความหมายของการเกิด 
มีชีวิตอยู่ และการตาย จนพบว่าตนเองก าลังป่วยด้วยโรคมะเร็งถึงกระนั้นมณเฑียรก็ไม่เคยหยุดสร้าง
งานศิลปะ แม้ว่าร่างกายจะไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานแต่มณเฑียรก็ยัง มีพลังสร้างสรรค์ผลงานจวบ
จนวาระสุดท้ายของชีวิต มณเฑียร บุญมา ถือเป็นศิลปินส าคัญในวงการศิลปะร่วมสมัย 

    ศิลปินให้แง่คิดทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและถ่ายทอดผลงานในเชิงวัสดุแฝง
ความหมายอีกเป็นจ านวนมาก มีทั้งผลงานที่ใช้บาตรพระมาเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายในเรื่องจิต
และสมาธิ มณเฑียรมองรูปแบบผลงานและความคิดในการใช้วัสดุบาตรพระนี้ว่าบาตรเป็นดังเครื่องมือ
ในการฝึกจิตท าสมาธิ โดยการเพ่งมองลงไปในบาตรพระในผลงานที่มีชื่อว่า “โอม” (พ.ศ. 2535) 
ประกอบด้วยโต๊ะโลหะทรงสามเหลี่ยม มีบาตรพระ 15 ใบวางเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม ภายนอก
บาตรจะมีสีด าคล้ า ภายในบาตรจะสุกสว่างด้วยทองค าเปลว รอยมือจับดินเผาเกาะอยู่ขอบบาตรไล่
เรียงจากมากไปหาน้อยบ่งบอกถึงกระบวนการปล่อยวางกิเลสและตัวตนจนเข้าสู่ความว่างไร้ตัวตน 
ศิลปินได้สร้างผลงานชุดบาตรพระนี้ขึ้นเพราะแรงบันดาลใจที่ภรรยาของเขาเริ่มป่วยเป็นโรคมะเร็ง 
ครั้งนั้นศิลปินได้รู้สึกถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์และมีความเข้าใจในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 
การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับและหลังจากนั้นความว่าง ความปล่อย
วางและความตาย 

 
ภาพที่ 8 โอม, 2535, ประติมากรรมสื่อผสม 

ที่มา: มณเฑียร บุญมา (2548, น. 18) 
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                                    (1)                                              (2)  
 

 
ภาพที่ 9 โอม, 2535, ประติมากรรมสื่อผสม 
     (1) ภาพผลงานโดยรวม 

(2) ภาพแสดงรายละเอียดของผลงาน  
ที่มา: มณเฑียร บุญมา (2548, น 19) 

            จากที่กล่าวมานั้นผู้สร้างสรรค์ได้แนวคิดที่เก่ียวกับพุทธปรัชญาต่อความหมายของการหลีก
พ้นต่อกิเลส ลดความเป็นอัตตา รวมถึงแนวทางในการสร้างสรรค์ในรูปแบบของศิลปะจัดวาง เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวความคิดที่เป็นแก่นแท้ของปรัชญาและศาสนาพุทธ 
 
        2.8.4 ศิระ สุวรรณศร 
     ดร.ศิระ สุวรรณศร เกิดเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็นอาจารย์และศิลปิน
ประติมากรรม จบปริญญาตรี  ภาควิชาประติมากรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร และจบมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานของอาจารย์
ศิระ สุวรรณศร บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความทุกข์ของชีวิตที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว  
รวมถึงหนทางการต่อสู้ของตนเองโดยพ่ึงพาหลักทางพุทธศาสนา ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์ ตามหลักพุทธ
ศาสนา สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมลอยตัว (Stand Alone) ในชื่อชุดสังเวชวิจักษ์ : ทางสู่ปัญญา
ผ่านความเสื่อมสลาย เพ่ือสื่อสะท้อนถึงการเสื่อมสลาย และกระตุ้นเตือนความรู้สึกสลดสังเวชของ
ผู้ชม โดยการพิจารณาผลงานศิลปะด้วยปัญญาที่แยบยล 
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                                    (1)                 (2) 

 
ภาพที่ 10  งานชุดสังเวชวิจักษ์ : ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย 

                                      (1)  โครงสร้างรปูทรง “พ่อ” (ด้านหลัง) 
                                      (2)  รายละเอียดรูปทรง “พ่อ” (ด้านซา้ย)    

ที่มา: ศิระ สุวรรณศร, กฤษณา หงส์อุเทน และวิชัย สิทธิรัตน์ (2560, น. 3155) 
 

 
                           ภาพที่ 11 : งานชุดสังเวชวิจักษ์ : ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย 

      ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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             จากที่กล่าวมานั้นผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดที่พิจารณาถึงเหตุแห่งทุกข์
ของชีวิตโดยผ่านผลงานของศิลปินโดยการใช้กฎไตรลักษณ์เพ่ือสื่อสะท้อนถึงความเสื่อมสลายของชีวิต
รวมถึงแนวทางในการสร้างสรรค์ในรูปแบบของศิลปะจัดวาง เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่เป็น
แก่นแท้ของปรัชญาและศาสนาพุทธ 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของ 
    ผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่น ามาศึกษา 

ชื่อศิลปิน / ภาพผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งท่ีได้รับ 
Zhang Huan 

 

แนวคิด การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนตามเงื่อนไขของเวลา

และกฎของธรรมชาติซึ่ง
แสดงถึงความจริงของการ
แตกดับและการละสังขาร 

ความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆ 
ซึ่งเป็นแก่นสารอันลึกซ้ึงตาม

วิธีคิดของพุทธศาสนา                          

- ด้านแนวคิดและ
ท ฤ ษ ฎี ที่ สื่ อ ถึ ง
เรื่องราวที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา 
กฎแห่งไตรลักษณ์ 

- รูปแบบของ
ผลงานที่มีลักษณะ
แตกหัก ร่วง หล่น 
ไม่คงที่เปลี่ยนแปลง
สภาพทางการเวลา 

- การสร้างสรรค์
โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ
แนวไม่จีรัง 

- รู ป แบบ ง าน เป็ น
ลั ก ษ ณ ะ ผ ล ง า น
ปร ะติ ม า ก ร ร ม กึ่ ง
ศิลปะจัดวางที่ เน้น
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ชิ ง
ปฏิสัมพันธ์ 

- เทคนิคการท างาน
ในเชิงประติมากรรม
ที่ ใ ช้ วั ส ดุ ที่ มี ค ว าม
เสื่อมสลาย 

- ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ ที่
แตกต่างกันในการ
น าเสนอผลงาน 

 

- ทฤษฎีศิลปะแนว
ไม่จีรัง 

- กฎไตรลักษณ ์

- เทคนิคการ
น าเสนอผลงานใน
รูปแบบความเสื่อม
สลาย 

Fanny Alloing 

 
 

- แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง 
ความทุกข์ความ
สูญเสียและความมี
ชีวิตอยู่ 

- เทคนิคการหล่อ
ด้วยการใช้วัสดุเช่น 
เฝือกปูน การ
ประกอบขึ้นรูป 

- รู ปแบบผลงานที่
เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ก า ย
วิภาคแสลงอิริยาบถ
ต่าง ๆ 

 

- เ ท ค นิ ค ก า ร
น าเสนอผลงานใน
รูปแบบความเสื่อม
สลาย การแหว่งเห
ว้าของกายวิภาค 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของ   
      ผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่น ามาศึกษา (ต่อ) 

ชื่อศิลปิน / ภาพผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งท่ีได้รับ 
มณเฑียร บุญมา 

 

แนวคิด เกี่ยวกับพุทธปรัชญา 
การลดกิเลส ตัวตน และการ
ดับทุกข ์

-แนวคิดเรื่อง 
เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา
สะท้อนมุมมองความ
ทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต 
ด้วยการใช้
สติสัมปชัญญะใน
การแก้ไขปัญหา 

 

- รูปแบบงานเป็น
ลั กษณะผลงาน
ประติมากรรม 

 

 

- กระบวนการการ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยผ่านแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา 

ศิระ สุวรรณศร

 

แนวคิด กฎแห่งความจริง 
ความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร 
ความเปราะบางของชีวิต 
ความตายและสภาวะของ
วัฏสงสาร 

- แนวคิดเรื่อง กฎ
ไตรลักษณ์สะท้อน 
มุมมองความทุกข์
ของชีวิตทุกสรรพสิ่ง
อั น  ที่ ก า ลั ง เ สื่ อ ม 
สลาย 

- แนวคิด เกี่ยวกับ
ศิลปะความไม่จีรัง 

  

 

- ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ผ ล ง า น รู ป แ บ บ
งานประติมากรรม 
ขนาดใหญ ่

- กฎไตรลักษณ ์
- เ ท ค นิ ค ก า ร
น าเสนอผลงานใน
รูปแบบความเสื่อม
สลาย 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
จากที่ศึกษาทฤษฎีรวมทั้งศิลปินที่เกี่ยวข้องนั้นท าให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการพัฒนาทางด้าน

แนวคิด เทคนิควิธีการ การน าเสนอ รวมทั้งข้อมูลของผลงานศิลปินดังจะเห็นได้จากตาราง
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์กับ
ศิลปินที่น ามาศึกษาซึ่งท าให้ผลงานเกิดความลงตัวและตรงตามแนวคิดมากที่สุด  



 
บทท่ี 3 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานในชื่อชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ที่แสดงออกให้เห็นถึง
สภาวการณ์ อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเวชของผู้เป็นมารดาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการแสวงหาหนทาง
แห่งการดับทุกข์  โรคภัย และการเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตรวมถึงบ าบัดเยียวยารักษา
สภาพจิตใจสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ สู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานที่แสดงออกโดยถ่ายทอดกระบวนการทางความคิดที่น าเสนอด้วยกระบวนการทางเทคนิค
ผลงานสื่อผสม (Mixed Media) ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation) 
 

1. ความเป็นมาแนวคิดแรงบันดาลใจ  
ผู้สร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ของชีวิตจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ท าให้เห็นได้ว่า ความทุกข์อัน

เป็นต้นเหตุอันส าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ คือเกิดกับมารดา เพราะมารดาที่
ป่วยเป็นโรคจิตเภท ด้วยการสูญเสียความทรงจ าบางช่วงเวลา ท าให้ไม่สามารถควบคุมตนเอง จนท า
ให้ผู้สร้างสรรค์ เกิดความกดดัน เป็นทุกข์ เพราะความรัก และเป็นห่วงมารดา พยายามดูแลรักษา
อย่างสุดความสามารถ จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ แสดงออกในรูปแบบ
ศิลปะของความเสื่อมสลาย  เปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสัญลักษณ์จากการเผาไหม้ เพ่ือแทนค่าความ
ทุกข์และความทรงจ าของมารดาที่ถูกกลืนหายไปด้วยภาวะของโรคจิตเภท นอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ยัง
เลือกใช้สัญลักษณ์ของวัสดุ ผสมผสานกับการควบคุมสี อันเป็นตัวแทนของความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ 
ทีม่ีทั้งด้านบวก และด้านลบ ในผลงานเดียวกัน เพ่ือเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์
ที่มีต่อสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเวชของผู้เป็นมารดา ทางออกของปัญหาที่ผู้สร้างสรรค์
ค้นพบคือการศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพ่ือแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์  เป็นการเรียนรู้
และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตรวมถึงบ าบัดเยียวยารักษาสภาพจิตใจ การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
และเข้าสู่กระบวนการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ กับการสร้างสรรค์ท่ีสะท้อนมุมมอง
อันกล่าวถึงสภาวะของจิต การแทนที่ของความทุกข์ อีกทั้งเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนถึงแนวความคิดใน
เรื่อง “ไตรลักษณ์” อันเป็นหลักค าสอนในพุทธปรัชญา ชี้ให้เห็นความจริงขั้นพ้ืนฐานที่สุดของธรรมมะ
ที่มุ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ทุกสิ่งล้วนเกิดแล้วดับตามหลักพุทธปรัชญา 
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2. ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  2.1 ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์  

     ผู้สร้างสรรค์สัมผัสได้ถึงความทุกข์จากโรคจิตเภทของมารดาและต้องพบเจอกับสิ่งเร้า
หรือสิ่งกระตุ้นจากปัจจัยที่ส่งผลในการด ารงชีวิตมารดา จากวัตถุในชีวิตประจ าวันของมารดาที่เกลื่อน
กระจาย ไม่มีระเบียบ ด้วยภาวะอาการหวาดระแวง น ามาสร้างสรรค์ ท าให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับเป็น
ประสบการณ์ตรงและเกิดเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้จึงท าการเก็บข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 12 สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
 

 
ภาพที่ 13 สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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        2.2 การหาข้อมูลจากเอกสาร 
      2.2.1 กรมสุขภาพจิต ผู้สร้างสรรค์ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของ

โรคทางจิต อาการ การบ าบัดเยียวยารักษา ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน 

           
                          

 
 
 
                

 
 

 
 

ภาพที่ 14 การศึกษาหาแหล่งข้อมูลจากสถานที่จริง กรมสุขภาพจิต    
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   

    2.2.2 โรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคของ
มารดา ข้อมูลที่เก่ียวกับลักษณะและประเภทของโรคทางจิต ลักษณะของอาการ การบ าบัดเยียวยา

รักษา ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสร้างผลงาน 
                                           

 
                     
                         
 

 
 
   
 
         

ภาพที่ 15 การหาข้อมูลจากสถานที่จริง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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2.2.3 หอสมุดแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาหาข้อมูลด้านเอกสาร หนังสือ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับโรคจิตเวช กรอบทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจริงและข้อมูลที่ส าคัญ ในการน ามาใช้เป็น
ต้นแบบและพัฒนาความคิดและการสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นรูปแบบแนวความคิดน ามาดัดแปลงและน ามา
สร้างสรรค์ผลงาน 

 
ภาพที่ 16 การหาข้อมูลจากสถานที่จริง หอสมุดแห่งชาติ 

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์  
 

2.2.4 ข้อมูลจากแหล่งหนังสือและเอกสารวิชาการ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
ในภาคเอกสารจากหนังสือและต าราวิชาการ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาสรุปเป็นองค์ความรู้ 

 
               ภาพที่ 17 การหาข้อมูลจากหนังสือและต าราวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ท าการศึกษาเบื้องต้น อันประกอบไปด้วยข้อมูลใน
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ข้อมูลของศิลปินที่ท าการศึกษา ดังค ากล่าวข้างตนผู้สร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาแนวคิดที่มีลักษณะเฉพาะตน จนน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้  

 

3. เทคนิคในการสร้างสรรค์ 
         ผู้สร้างสรรค์น าวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของมารดา น ามาด าเนินการสร้างสรรค์ผลงาน  เป็น
ผลงานเทคนิคศิลปะสื่อผสม (Mixed Media)  ร่วมกับวัสดุที่ตรงตามแนวคิด ด้วยการน าเสนอใน
แนวทางศิลปะจัดวาง (Installation Art) 
     3.1 เทคนิคการเผาไหม้ 
   การเผาไหม้ คือการใช้ความร้อนในการแปรสภาพวัตถุ ให้เปลี่ยนรูป เปลี่ยนแปลง 
โดยการใช้ความร้อนในการสลายรูปทรง จากคงรูป เป็นสลายรูป โดยให้ความร้อนค่อยๆเผาวัตถุให้สูญ
สลายไปในที่สุด เช่นเดียวกับความทุกข์ อันเป็นต้นเหตุส าคัญที่มีอิทธิพลต่อผู้สร้างสรรค์ซึ่งเกิดกับ
มารดาเพราะมารดาถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคจิตเพศ ด้วยการสูญเสียความทรงจ าบางช่วงเวลา ท าให้
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้  ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ แสดงออกในรูปแบบ
ศิลปะของความเสื่อมสลาย  เปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสัญลักษณ์ อันเกิดจากเทคนิคการเผาไหม้ 
เพ่ือแทนค่าความทรงจ าของมารดาที่ถูกกลืนหาย การถูกท าลาย ไปด้วยความรุ่มร้อนในจิตใจของ
ภาวะของโรคจิตเภท นอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ยังเลือกใช้สัญลักษณ์ของวัสดุจากชีวิตประจ าวันของ
มารดา ผสมผสานกับการควบคุมสีและพ้ืนผิวจากการเผาไหม้  อันเป็นตัวแทนของความรู้สึกของผู้
สร้างสรรค์ ซึ่งมีทั้งด้านบวก และด้านลบ จากการควบคุมการเผาไหม้ เพ่ือเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึง
อารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ ที่มีต่อสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเวชของผู้เป็นมารดาและเป็น
การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ตามสัจจะธรรมของพุทธศาสนา ที่ว่าทุกสิ่งคือของไม่เที่ยงแท้ ย่อมเสื่อม
สลายไปตามเวลา เพ่ือเข้าสู่กระบวนการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
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(1)                                                          (2) 

 
ภาพที่ 18 การสร้างเทคนิคด้วยวิธีการเผาไหม้ 

(1) ภาพใช้การเผาไหม้เพ่ือควบคุมสภาพสีและพ้ืนผิวของวัตถุโดยรวม 
(2) ภาพการเผาไหม้เพ่ือควบคุมสีและสร้างพ้ืนผิวจากการเผา 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
 3.2 เทคนิคการท าแม่พิมพ์ทุบ 
   เมื่อได้รูปแบบที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในขั้นต่อไปของการด าเนินงาน คือการท าแม่พิมพ์ทุบ 
ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ เฝือกปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นปูนพลาสเตอร์มาเคลือบบนผ้าฝ้าย เมื่อผสม
กับน้ าแล้วขึ้นรูปจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น มือและเท้าในอิริยาบถต่าง ๆ เพ่ือจะน าไปเป็น
แม่พิมพ์หล่อผลงานจริงให้เป็นวัสดุที่มีความคงทนถาวร คือ วัสดุไฟเบอร์กลาส สามารถเก็บ
รายละเอียดในพื้นท่ีต่าง ๆ ได้เพ่ือให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากที่สุด  
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         (1)                                            (2) 

 
ภาพที่ 19 การสร้างเทคนิคด้วยวิธีการประเภทท าพิมพ์ 

(1) ภาพการท าแม่พิมพ์จากเฝือกปูน 
(2) ภาพการท าแม่พิมพ์จากเฝือกปูน 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
 
         3.3 เทคนิคการหล่อไฟเบอร์กลาส 
   ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใส่วัสดุอ่ืนเพ่ือเสริมความ แข็งแรง 
มีวัสดุมากกว่า 2 ชนิด มาประสานกัน วัสดุที่น ามาเสริมแรงให้พลาสติกคือ “ใยแก้ว” ซึ่งมี ลักษณะ
อ่อนนุ่มแต่เหนียว ทนความร้อนได้สูง ส่วนพลาสติกท่ีน ามาใช้เป็นเนื้อ ต้องเป็นชนิดที่มี ความแข็งมาก 
ซึ่งถ้าไม่มีการเสริมแรงแล้วจะเปราะ ดังนั้น เราจึงเลือกเอาพลาสติกประเภท โพลิเอส เทอร์เรซิ่น 
ไวนิลเอสเทอร์เรซิ่น และอีพอกซี่เรซิ่น พลาสติกจ าพวกนี้เป็นพลาสติกเหลวซึ่งภายหลัง ต้องการผสม
กับตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา หรือ ตัวท าให้แข็ง แล้วจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี มีความร้อน เกิดขึ้นสูง
กว่า 100 องศาเซลเซียส แล้วจะเปลี่ยนเป็นพลาสติกแข็งและจะไม่คืนรูปอีกจากนั้นเมื่อได้แม่พิมพ์ที่
เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในขั้นต่อไปของการด าเนินงาน คือการน าไปหล่อผลงานจริงให้เป็นวัสดุที่มีความ
คงทนถาวรซึงมีกระบวนการดังนี้ 
   1. ตกแต่งขัดผิว ท าความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยผ้าแล้วเช็ดให้แห้ง 
   2. ผสมน้ ายาเรซิ่น + ตัวเร่งปฏิกิริยา + ตัวท าแข็ง + สีผสมเรซิ่น + ผงทัลคัมคนให้
เข้ากัน 
   3. เทเรซิ่นที่ผสมแล้วลงบนแม่พิมพ์ ให้ได้ความหนาพอประมาณ ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชม. 
ให้แห้งหมาด  
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   4. วางใยแก้วที่ตัดไว้แล้วลงตามขอบหรือมุมที่คิดว่าจะวางยากก่อน แล้วค่อยไล่วาง
ลงใน ส่วนที่เหลือโดยทั่ว ให้ได้ความหนาพอสมควร แล้วใช้แปรงจุ่มซิ่นที่ผสมแล้ว ทาบนใยแก้วที่วาง
บน แม่พิมพ์ให้ทั่ว จากนั้นใช้ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศให้ทั่วแล้วปล่อยให้แห้ง ประมาณ 1 ชม. แล้วทา เร
ซิ่นที่ ผสมแล้วลงอีกเพ่ือให้ได้ความหนาของชิ้นงานตามที่ต้องการ  
   5. เมื่อชิ้นงานเริ่มแข็งตัวแล้ว ให้น าชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ แล้วท าการตัดแต่ง
ชิ้นงานให้ เรียบร้อย สวยงาม ด้วยกระดาษทราย ก็จะได้ชิ้นงานตามต้องการ 
       

        
                        (1)                                                 (2) 

  
 ภาพที่ 20 การสร้างเทคนิคด้วยวิธีการประเภทกาท าพิมพ์และการหล่อ 

(1) ภาพมือที่ได้ท าการหล่อไฟเบอร์กลาส 
(2) ภาพมือที่ได้ท าการหล่อไฟเบอร์กลาส 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
ตารางท่ี 2 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทการเผา 

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้
วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทการเผา 
หัวพ่นไฟส าหรับแก๊ส
กระป๋อง 

 

 ใช้ส าหรับการเผาหรือพ่นไฟ สามารถ
ปรับระดับการเผาไหม้ได้ เป็นการใช้
อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ซึ่งเป็นทาง
ลัดในการใช้เปลวไฟท าให้ผิวหน้าของ
ของวัตถุมีลักษณะไหม้ 

 ใช้ส าหรับการเผาเพ่ือสร้าง
พ้ืนผิวของวัตถุต่างๆ  

น้ ามันรอนสัน                     

 

    ลักษณะ น้ ามันอเนกประสงค์ ใช้
ท าความสะอาดชิ้นส่วนของรถยนต์ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาหรือ
เครื่องประดับน้ ามันสามารถเติมไฟ
แช็คได้และเป็นเชื้อไฟได้ 

ใช้เป็นเชื้อของไฟในการเผา 

ไฟแช็ก      ลักษณะเป็นอุปกรณ์จุดไฟแบบ
พกพา ประกอบด้วยช่องบรรจุที่ท า
จากพลาสติกหรือโลหะ ใช้บรรจุ
เชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เมื่อจุดไฟจะ
มีกลไกที่ท าให้เกิดประกายไฟ และ
ปล่อยเชื้อเพลิงในรูปแบบแก๊สออกมา  

ใช้ส าหรับจุดไฟ 

 ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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ตารางท่ี 3 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทการหล่อ 

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้
วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทการท าพิมพ์และการหล่อ 
1.เฝือกปูน 

 

ปูนพลาสเตอร์มาเคลือบบนผ้า
ฝ้าย  เมื่อผสมกับน้ าแล้วขึ้นรูปก็
จะแข็งแรง ทนความร้อน ไม่มี
อันตรายต่อร่างกาย 

ใช้ท าพิมพ์ครอบ 

น้ ายาเรซิ่น 

 

เป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง ปกติจะอยู่
ในรูปของเหลวข้นเหนียวคล้าย
น้ ามันเครื่ อง มีกลิ่ นฉุน เรซิ่น
สามารถหล่อเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้
ตามแบบ 

 เพ่ือท าเป็นไฟเบอร์กลาส
แ ล้ ว ห ล่ อ บ น ล ง พิ ม พ์
ต้นแบบ 

ตัวเร่งแข็ง 

 

เป็นสารเคมีที่ท าให้เกิดปฏิกิริยา
โพลิเมอร์ไรเซชั่น และท าให้โพลี
เ อ ส เ ตอร์ เ ร ซิ่ น แข็ ง ตั ว  เ ป็ น
สารเคมีที่นิยมใช้มากที่สุดคือ 
เมทิลเอทิลคีโตนเปอร์ออกไซด์ 

 ใช้ผสมกับไฟเบอร์กลาส
เพ่ือให้แข็งตัวขึ้น 

ผงทัลคัม 

 

มีลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด 
ใช้ผสมเพ่ือเพ่ิมเนื้อ เพ่ือให้ทึบ
แสง เพ่ิมแรงยึดเกาะ ใช้ท าเป็น
วัสดุรองพ้ืน หรือ ท าเป็นกาว
เชื่อมรอยต่อชิ้นงาน 

เพ่ือใช้ผสมกับเรซิ่น 
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ตารางท่ี 3 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทท าพิมพ์และการหล่อ (ต่อ) 

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้
ใยแก้ว 

 

เสริมความแข็งแรงให้กับเรซิ่น 
ทนความร้อนได้ดี คงรูปเดิมได้ดี 
ไม่มีการยืดหยุ่น ไม่เน่าเปื่อย 
ไม่ผุกร่อน ไม่เป็นสนิม ทนต่อ
การกัดกร่อน 
 
 

  

  เพ่ือเสริมความแข็งแรง
ของไฟเบอร์กลาส 

  ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
 
  ตารางท่ี 4 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้
อีพ็อคซี่ 

 

 กาวดินน้ ามัน เอ+บีใช้เป็น
ตัวยึด อุด ปะ ซ่อมส่วนที่
ช ารุดสึกกร่อนเสียหาย เมื่อ
สารผสมกันแล้วจะมีความ
แข็งแรงเหมือนเหล็ก จน
สามารถขัด เจี ยร  ทนต่อ
สารเคมี 

 ใช้ในการเชื่อมต่ออุดร่องรอย
ต่าง ๆ ให้ผสานกลมกลืนกัน 

วอลพุตต้ี 

 

เป็นอะคริลิ คส า เ ร็ จรูป ใช้
ส าหรับโป๊ว แห้งเร็ว ขัดแต่ง
ง่าย ไม่แตกกะเทาะ หรือหลุด
ล่อน สามารถทาสีทับได้  

ใช้ส าหรับการอุดรอยแตกร้าว 
ร อ ยต ะ เ ข็ บ  ฟอ ง อา ก า ศ
ภายในผลงาน 
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ตารางท่ี 4 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้
ทินเนอร์ 

 

มีส่วนผสมที่ส าคัญคือ โทลู อีน 
เป็นสารเคมีที่มีการใช้แพร่หลาย
ทั่วไป เช่นกาวซึ่งใช้ซ่อมรองเท้า ใช้
ผสมในสีทาบ้าน น้ ายาล้างเล็บ 
สารเคลือบเงาต่าง ๆ  

ใช้ส าหรับผสมหรือเจือจาง 
เหมาะส าหรับผสมสี หรือ
ล้างแปรงทาสี 

 น้ ายาอะซิโตน 

 

เป็นของเหลวที่ระเหยได้ ไม่มีสี 
และติดไฟได้ง่าย เป็นสารตัวท า
ละลายอินทรีย์ระเหยง่ายเป็น
ส าร เคมี เ นื้ อ ใ ส เหลว  คล้ า ย
แอลกอฮอล์  มีกลิ่ น เล็ กน้อย 
ระเหยไว 

ใช้ส าหรับใช้เช็ดล้างเรซิ่น  

กระดาษทราย 

 

กระดาษทรายมี ขนาดคว าม
ละเอียดและความหยาบแตกต่างกัน 
มีความเหนียว ทนทานแข็งแรงฉีก
ขาดยาก  และเป็ นเม็ ดทราย
สังเคราะห์ 

ใช้ในการขัดผิวไฟเบอร์กลาส 

คีมตัดลวด 

 
 

เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ จั บ  2  ข า ที่ มี
ลักษณะคล้ายกรรไกร  ใช้ส าหรับ
ดัด ตัด จับ งอโค้ง ซึ่งวัสดุส่วน
ใหญ่ท าด้วยเหล็ก และคงทนต่อ
การใช้งาน 

ใช้คีบดัดลวด ส าหรับใน
การข้ึนแบบ 3 มิติ 
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ตารางท่ี 4 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ชื่อวัสดุ-อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช ้
เครื่องเจียร 

 
 

ใช้ในการเป็นเครื่องมือปรับแต่งผิวหน้า
ชิ้นงานให้ ได้ผิวงานละเอียดตามที่
ต้องการ  เพ่ิมความเรียบมันวาวและ
การลับคมตัดชนิดต่าง ๆ 

ใช้ในการใช้ส าหรับการ
เจียรตัดไฟเบอร์กลาส ให้
คมโค้งมนตามรูปทรงของ 
และใช้เก็บพ้ืนผิว 

เครื่องสว่าน

 

     เป็นใช้ส าหรับเจาะรูบนวัสดุ เป็น
เครื่องมือที่ ดอกสว่านยึดอยู่กับเดือย
ด้านหนึ่งของสว่าน และถูกกดลงไปบน
วัสดุที่ต้องการจากนั้นจึงถูกท าให้หมุน 
ปลายดอกสว่านจะท างานเป็นตัวตัด
เจาะวัสดุ 

   ใ ช้ ใ น ก าร เ จ า ะวั ส ดุ
ต่างๆ 

 กาวร้อน 

 
 

     เ ป็ น ก า ว ป ระ เ ภ ทแ ห้ ง เ ร็ ว  มี
ลักษณะเป็นน้ าใสกาวร้อนจะมีลักษณะ
เป็ นน้ า เ หลว  และมี ลั กษณะ เป็ น
เจลหนืดและแห้งเร็ว เมื่อโดนร่างกาย
จะแสบร้อนมาก   ลักษณะการใช้งาน
ของกาวร้อน ใช้ส าหรับติดชิ้นงานที่มี
น้ าหนักน้อย 
 

ใช้ส าหรับการประสาน
วัสดุต่างเพื่อให้ยึดติดเกาะ 

 

  ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   

สรุปตาราง วัสดุ อุปกรณ์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองจากการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 
ทั้งหมดของผู้สร้างสรรค์ที่ได้ท าการคัดเลือกเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมด้วยเทคนิคการ
การเผาไหมแ้ละการหล่อไฟเบอร์กลาส  

 

5. ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์  
การสร้างสรรค์ผลงานต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การหาข้อมูล

ภาคสนามและภาคเอกสารเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ แนวคิด เทคนิควิธีการน าเสนอเพ่ือให้ผลงาน 
มีคุณภาพสามารถพัฒนาต่อไปเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ได้ในล าดับถัดไปดังข้อมูลต่อไปนี้ 
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5.1  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “วัตถุแห่งความทุกข์” 
         การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 เป็นการแสดงออกในแนวความคิด

ที่ให้เห็นถึงสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของผู้เป็นมารดาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการ
แสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์จากโรคภัย เรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต รวมถึงบ าบัดเยียวยา
รักษาสภาพจิตใจ ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์น าเสนอเกี่ยวกับ การรับประทานอาหาร
ของมารดา ท่าทาง อากัปกริยาที่ผิดปกติจากคนทั่วไป โดยแทนที่ของความทุกข์ที่ส่งผลกระทบทาง
ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์โดยตรง เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้ วย
กระบวนการเทคนิคสื่อผสม น าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึง
ปัญหาอันเกิดจากสภาวะจิตที่ผิดปกติอันมีที่มาจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในการ และเป็นการศึกษา
ทดลองสรุปแนวความคิดเบื้องต้น โดยผ่านการค้นคว้าทดลองในเรื่องของเทคนิควิธีการรวมถึงการใช้
วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเป็นส่วนประกอบของในการสร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวความคิดมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (Terminal Project) ชื่อผลงาน     
        “วัตถุแห่งความทุกข์” 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “วัตถุแห่งความ
ทุกข์” 
(1) ภาพแบบร่าง (Sketch) 2 มิติแสดงรูปทรง
ของชุดโต๊ะอาหาร 
 
(2) ภาพแบบร่าง (Sketch) 2 มิติด้านแสดง
รูปทรงและรายละเอียดบนโต๊ะอาหาร 
 

 
(1) 

 
(2) 
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ตารางที่ 5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (Terminal Project) ชื่อผลงาน  
     “วัตถุแห่งความทุกข์” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ชื่อ“วัตถุแห่งความทุกข์” 
   
(1) ภาพวัสดุต่างๆที่น ามาใช้สร้างสรรค์
ซึ่ ง เป็นวัตถุที่ มารดาใช้ ในด ารงชีวิต
ประจ าวัน 
 (2) ภาพการจัดวางของที่ไม่เป็น
ระเบียบ ผิดที่ผิดทาง รกรุงรัง ไม่
สอดคล้องกับการใช้สอย กับเกิดจาก
สภาวะของโรคจิตเภทน าวัสดุและ
รูปแบบการจัดวางมาใช้ในการ
สร้างสรรค ์

 
(1) 

 
(2) 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ชื่อ “วัตถุแห่งความทุกข”์ 
   
(1) ภาพวัสดุต่าง ๆ ที่น ามาใช้สร้างสรรค์
ใช้เทคนิคการเผาท าลาย โดยใช้ถ่านด า
ในการเผาโดย ควบคุมปริมาณในการ
เผาไหม ้  
(2) ภาพการเผาไหม้ด้วยหัวพ่นไฟแก๊ส
สามารถปรับควบคุมปริมาณของไฟได้
เพ่ือสร้างความแตกต่างระหว่างวัตถุ  
 

 
(1) 

 
(2) 
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ตารางท่ี 5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (Terminal Project) ชื่อผลงาน  
     “วัตถุแห่งความทุกข์” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ชื่อ“วัตถุแห่งความทุกข์” 
 
(1) ภาพการใช้เฝือกปูน พลาสเตอร์หล่อ
ประติมากรรมบริเวณแขนและมือ แสดง
การจับช้อนซ้อมท่าทางท่ีผิดปกติ 
(2) ภาพสิ่งของบนโต๊ะอาหาร ถ้วย ชาม 
วัสดุต่างๆทีน่ ามา สร้างสรรค์ผ่าน
เทคนิคการเผาท าลาย 
      

 
(1) 

 
(2) 

3.ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ชื่อ “วัตถุแห่งความทุกข”์ 
 
 (1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้าง  
 
(2) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า  
  

(1) 

 
(2) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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     ภาพที่ 21  ผลงานสร้างสรรค์ชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” 
                      ระยะผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
      ปี พ.ศ.   2562 
      เทคนิค   สื่อผสม 
      ขนาด  ผันแปรตามพ้ืนที่ 
      ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์  

ผลงานชิ้นที่ 1 เรื่อง “วัตถุแห่งความทุกข์” ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม 
(Mixed Media) ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง ( Installation)  ซึ่งผู้สร้างสรรค์มีความ
คิดเห็นว่าผลงานนั้นยังขาดลักษณะในเรื่องการสร้างจุดสนใจภายในผลงาน ลักษณะของการเผาไหม้
ที่มากจนเกินไป ความสูงของวัตถุที่น ามาใช้ยังขาดความสมบูรณ์ รวมไปถึงลักษณะการจัดวางให้
สัมพันธ์กับพ้ืนที่และบริเวณว่าง 

5.2 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “หนทางแห่งความหวัง” 
                ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 น าเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุของมารดาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในขณะที่เจ็บป่วย การฟื้นฟูรักษาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เพ่ือประคับประคองตนให้
สามารถมายืนหยัดลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง แต่แสงแห่งความหวังอันริบหรี่พลันกลับอับแสงลง การกลับมา
ของชีวิตและตัวตนในสภาวะแห่งความเสื่อมสลายแทบจะไร้สิ้นความหวัง การท าความเข้าใจในสัจ
ธรรมและสภาวการณ์แห่งความจริงว่าทุกชีวิตมีความเสื่อมสลายและมีความทุกข์เป็นดั่งสาระแห่งชีวิต 
จะน ามาสู่การปล่อยวางและพิจารณาสัจธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นเหตุแห่งความจริง 
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ตารางท่ี 6 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (Terminal Project ) ชื่อผลงาน  
 “หนทางแห่งความหวัง” 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “หนทาง
แห่งความหวัง”แบบร่าง 
(Sketch) 2 มิติ 
 

 

 
 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “หนทาง
แห่งความหวัง”  
 
(1) ภาพการจับดุปกรณ์ช่วยพยุงเดินเพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งการหล่อแม่พิมพ์ 
                                 
 (2) ภาพการหล่อแม่พิมพ์จากวัสดุเฝือก
ป ูน พ ล า ส เ ต อ ร ์ ตัดเป็นชิ้ นขนาด 10 
เซนติเมตรติดให้หลาย ๆ ชั้นให้มีความหนา 
ใช้น้ าเป็นตัวประสานแม่พิมพ์ใช้น้ าเป็น
ตัวประสานแม่พิมพ์ 

 
(1) 

 
(2) 
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ตารางที่ 6 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (Terminal Project ) ชื่อผลงาน 
     “หนทางแห่งความหวัง” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “หนทาง
แห่งความหวัง”  
 
(1) ภาพมือที่จับอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินหล่อ
เป็นวัสดุไฟเบอร์กลาส ขัดแต่งผิวท า 
(2) ภาพมือที่จับอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน โดย
การยึดโครงสร้างเหล็กภายในให้วัสดุทั้ง
สองประเภทเชื่อมติดกันได้ 

 
(1) 

 
(2) 

4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “หนทาง
แห่งความหวัง”  
 
(1) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านข้าง  
 
(2)ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้า  
 
 

 

     
             (1)                               (2)                                       

 

 
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่  22  ผลงานสร้างสรรค์ชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข”์ 

                      ระยะผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
     ชื่อผลงาน    “หนทางแห่งความหวัง” 
      ปี พ.ศ.        2562 
      เทคนิค        สื่อผสม 
     ขนาด          ผันแปรตามพ้ืนที่ 

   ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์  
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2 เรื่อง หนทางแห่งความหวัง ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน

สื่อผสม (Mixed Media) ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation)  ซึ่งผู้สร้างสรรค์มี
ความคิดเห็นว่าผลงานนั้นยังขาดลักษณะในเรื่องการสร้างจุดสนใจภายในผลงานโดยใช้ความแตกต่าง
ระหว่างวัตถุลักษณะของการเผาไหม้น้อยที่จนเกินไป แต่ในด้านของรูปผลงานมีการพัฒนาทางด้าน
การใช้วัสดุให้เหมาะสมมากขึ้น 

        5.3  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรงจ าสุดท้าย” 
  สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงออกถึงความผิดปกติจากสภาวะทางจิตของมารดาที่ ป่วย
จากโรคร้าย ซึ่งได้ท าลายความทรงจ ารวมถึงการใช้ชีวิตและสร้างบุคลิกภาพที่ผิดแปลกจากคน
ทั่วไป โดยน าวัตถุเป็นสื่อกลางในการแสดงออกเพ่ือจ าลองการใช้ชีวิตประจ าวันของมารดา ผ้าที่ถูก
ตากอย่างผิดที่ผิดทาง ราวผ้าที่กลับหัวกลับหาง แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากโรคภัยเข้า
มาแทนที่ความเป็นอยู่ สร้างความทุกข์ให้กับครอบครัว ท าลายความเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลา 
โดยสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ตามอาการของโรคจิตเภทจากอัตตาแห่งจิตใต้ส านึก  
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ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (Terminal Project) ชื่อผลงาน  
    “ความทรงจ าสุดท้าย” 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย”แบบร่าง 
(Sketch) 2 มิติ 
 
 

 

 
 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย” 
 
(1) ภาพการจัดท่าทาง รูปทรงของเสื้อผ้า
ที่วางผิดไปจากปกติ 
 
(2) ภาพการน าวัสดุมาชุบปูนพลาสเตอร์
เ พ่ือให้วัสดุแข็งตัว รักษารอยยับของ
เสื้อผ้า 

 

 
(1) 

 
(2) 
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ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (Terminal Project ) ชื่อผลงาน  
    “ความทรงจ าสุดท้าย” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย” โดยใช้เทคนิคการเผาท าลาย
เปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุ โดยใช้หัวพ่น
ไฟแก๊สที่สามารถปรับและควบคุมปริมาณ
การเผาไหม้ได้ 

 

 

4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย”  
 

(1) ภาพการใช้ไฟเบอร์กลาสทาเคลือบผิว
ของวัตถุจากการเผาไหม้ ให้แข็งแรง 
 
(2) ภาพการแต่งสีของวัสดุในบางจุดเพื่อ
สร้างจุดสนใจภายในผลงาน 

 

 
(1) 

 
(2) 
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ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (Terminal Project ) ชื่อผลงาน  
    “ความทรงจ าสุดท้าย” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5.ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “หนทาง
แห่งความหวัง”  
   
(1) ภ าพผ ล ง าน เ ส ร็ จ สมบู รณ์ แ สด ง
รายละเอียดการเผาไหม้ของของวัตถุ ที่มี
ความแตกต่างกัน  
 
(2) ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ มีการใช้สี 
สร้างเขม่าจากรอยเผาไหม้คล้ายรอยเท้า 
เดินวนบริเวณรอบๆแสดงความผิดปกติ
ของอาการทางจิตของมารดาผู้สร้างสรรค์ 
 
 
 

 

 
(1) 

     
 (2)    

 
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 23  ผลงานสร้างสรรค์ชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” 
                         ระยะผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
      ชื่อผลงาน   “ความทรงจ าสุดท้าย” 
      ปี พ.ศ.       2562 
      เทคนิค       สื่อผสม 
     ขนาด        ผันแปรตามพ้ืนที่ 
     ที่มา:      ผู้สร้างสรรค ์
 
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 เรื่อง ความทรงจ าสุดท้าย ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน

สื่อผสม (Mixed Media) ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation)  ซึ่งผู้สร้างสรรค์มี
ความคิดเห็นว่าผลงานนั้นยังขาดลักษณะในเรื่องการสร้างจุดสนใจภายในผลงานโดยใช้ความแตกต่าง
ระหว่างสีของวัตถุ ลักษณะของการเผาไหม้ที่มากจนเกินไป แต่ในด้านของรูปแบบของผลงานมีการ
พัฒนาในการจัดวางเพ่ือสร้างความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น  
 

        5.4  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “ทางออกแห่งชีวิต” 
        จากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เป็นผลมาจากโรคร้าย สร้างความทรงจ าที่เต็มไป
ด้วยอัตลักษณ์แห่งตัวตนจากเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจ บันดาลมายาคติแห่งความทุกข์แทนที่
การใช้ชีวิตประจ าวันของมารดาเพ่ือหาหนทางออกของชีวิต ความหวังที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติเช่นเดิมกลับมีปัญหาเพ่ิมขึ้นในทุกขณะ แต่ในทางกลับกันยิ่งหาทางออกมาก
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ขึ้นเท่าไหร่กลับเจอความทุกข์เพ่ิมมากข้ึนเท่านั้นและเพ่ิมทวีคูณมากข้ึนเรื่อยๆจากปัจจัยต่างๆ สิ่งที่ท า
ได้คือการพิจารณามองให้เห็นแก่นแท้ท่ีปลายทางของชีวิต ควรปล่อยวางและยอมรับในสัจธรรม 
 

ตารางท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Terminal Project ) ชื่อผลงาน 
    “ทางออกแห่งชีวิต” 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “ทางออก
แห่งชีวิต”แบบร่าง 
(Sketch) 2 มิติ 
 
(1) ภาพแบบร่าง (Sketch) 2 มิติแสดง
รูปทรงของบานประตูที่เปิด  
 

(2) ภาพแบบร่าง (Sketch) 2 มิติด้าน
แสดงรูปทรงของประตู รูปทรงกายวิภาค
ของมนุษย์ที่มีลักษณะก าลังเปิดประตู 

       

       
               (1)                               (2)                                       
 
 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Terminal Project ) 
ชื่อผลงาน “ทางออกแห่งชีวิต” 
 

(1) ภาพประตูท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงาน 
 

(2) ภาพการก าหนดลักษณะของการจับ
ลูกบิดของประตู การยืน ต าแหน่ง ให้ตรง
กับหลักกายวิภาค 

 

     
(1)                            (2) 
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ตารางท่ี 8 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Terminal Project ) ชื่อผลงาน 
     “ทางออกแห่งชีวิต” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Terminal Project) 
ชื่อผลงาน “ทางออกแห่งชีวิต” 
 

(1) ภาพการเตรียมหล่อแม่พิมพ์เฝือกปูน  
พลาสเตอร์โดยมีต้นแบบจากมนุษย์ที่มี
สัดส่วนใกล้เคียงมารดาผู้สร้างสรรค์ 
 

(2) ภาพการหล่อแม่พิมพ์เฝือกปูนพลา
สเตอร์ โดยน ามาตัดเป็นชิ้นขนาดประมาณ 
10 เซนติเมตร ใช้น้ าเป็นตัวประสาน ซ้อน
เป็นชั้นๆเพื่อความแข็งแรงของแม่พิมพ์.  

 

      
 

(1)                                    (2) 
 
 

 

4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Terminal Project) 
ชื่อผลงาน “ทางออกแห่งชีวิต” ภาพ
ประติมากรรมรูปทรงมือที่หล่อด้วยวัสดุไฟ
เบอร์กลาส มีการขัดแต่งผิวให้เรียบเนียน 
ท าสีวัสดุให้เป็นสีขาว 
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ตารางท่ี 8  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Terminal Project ) ชื่อผลงาน 
      “ทางออกแห่งชีวิต” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “หนทาง
แห่งความหวัง”  
   
(1)  ภ าพผลงาน เสร็ จสมบู รณ์ แสดง
รายละเอียดการเผาไหม้ของของวัตถุ และ
การยึดประกอบวัสดุเข้าด้วยกัน  
 
(2) ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานที่
เสร็จสมบูรณ์  

 

 
(1) 

 
(2) 

 
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 24  ผลงานสร้างสรรค์ชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” 

                              ระยะผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
            ชื่อผลงาน     “ทางออกแห่งชีวิต” 

      ปี พ.ศ.        2562 
      เทคนิค        สื่อผสม 
      ขนาด          ผันแปรตามพ้ืนที่ 
     ที่มา:        ผูส้ร้างสรรค์ 

 
      สร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 4 เรื่อง ความทรงจ าสุดท้าย ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน
สื่อผสม (Mixed Media) ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง ( Installation) ซึ่งผู้สร้างสรรค์มี
ความคิดเห็นว่าผลงานนั้นยังขาดลักษณะในเรื่องการสร้างจุดสนใจในรอบด้านของผลงาน แต่ในด้านของ
รูปแบบของผลงานมีการพัฒนามากขึ้นในด้านการจัดวางเพ่ือสร้างความน่าสนใจ 

 5.5 สรุปการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 1-4 
    ผู้สร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ชิ้นสุดท้าย ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์
ผลงานสื่อผสม (Mixed Media) ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation) ในมุมมอง
จากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์เพ่ือแทนค่าความทรงจ าของมารดาที่ถูกกลืนหายไปด้วยภาวะ
ของโรคจิตเภท นอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ยังเลือกใช้สัญลักษณ์ของวัสดุ ผสมผสานกับการเผาไหม้  
เพ่ือเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรค
จิตเวชของผู้เป็นมารดาและในการสร้างสรรค์นั้นผู้สร้างสรรค์ได้ท าการทดลอง ค้นคว้ากระบวนการ
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ท างานอย่างเป็นระบบ ท าให้ผลงานในชิ้นแรกๆนั้นยังมีความไม่ลงตัว การขาดความเป็นเอกภาพ
ภายในผลงานรวมถึงจุดสนใจ และการจัดการกับพ้ืนที่ว่าง จนท้ายที่สุดได้น าองค์ความรู้ต่าง  ๆ มา
พัฒนาผลงานให้ตรงตามแนวความคิดมากที่สุดอย่างเป็นล าดับ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานใน
ระดับวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 

6. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) จ านวน 4 ชิ้น 
          การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดวัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์เป็นการสร้างสรรค์
ผลงานในเทคนิคสื่อผสม น าเสนอในรูปแบบศิลปะจัดวาง เพ่ือสื่อสารและแสดงออกถึงความรู้สึกที่มี
ต่อสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของผู้เป็นมารดา การหาทางออกของปัญหาเพ่ือ
แสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ ด้วยเทคนิคสื่อผสม ผ่านสัญลักษณ์ของวัตถุ ผสมผสานกับการเผา
ไหม้ และการควบคุมสี อันเป็นตัวแทนของความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ โดยแสดงออกถึงคุณค่าความ
งามทางด้านทัศนศิลป์ จากที่กล่าวมาจึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ขั้นตอนการสร้างสรรค์ วัสดุรวมถึง
เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์เพ่ือให้ตรงตามแนวความหลักดังต่อไปนี้ 
  6.1 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (Thesis) ชื่อผลงาน มายาคติแห่งทุกข์ 
               มายาคติอันเป็นทุกข์จากโรคจิตเภทของมารดา การเดินทางสู่โลกใบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น
เพราะความทุกข์ ซึ่งเป็นผลจากโรคร้ายหรืออาจจะเป็นโรคเวรโรคกรรมที่เกิดข้ึน  สร้างความทรงจ าที่
เลวร้ายเต็มไปด้วย อัตลักษณ์แห่งตัวตนซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ บันดาลภาพที่ปรากฎอยู่เบื้องหน้า
ดั่งภาพฝันมาควบคู่กับภาพหลอนจากเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจที่ลืมไม่ได้จ าไม่ลง ผู้สร้างสรรค์
ใช้สัญลักษณ์บันไดเป็นหนทางที่ก้าวเข้าสู่โลกแห่งมายาคติของมารดา เสมือนสภาวะของจิตใต้ส านึกที่
เก็บความทรงจ าอันเลวร้าย โดยมีประติมากรรมรูปทรงมือและเท้าสีขาวอันบริสุทธิ์ แสดงสิ่งที่
หลงเหลืออยู่ในชีวิต ลักษณะของกายวิภาคท่าทางที่เคลื่อนที่ไปด้านหน้า มือที่จับราวบันใดและ
ลักษณะเท้าที่เดินขึ้นบันได ซึ่งราวบันไดนั้นมีลักษณะเป็นเหล็กผสมผสานกับการท าสีโครเมียมสีเงิน
มันวาวบริเวณราวบันไดและลูกกรง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องประคับ
ประครองครอบครัว ให้มารดาหายป่วย ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ผ่านความทุกข์ครั้งนี้ไปให้ได้จึง
พยายามเสาะหาทุกวิธีทางที่รักษามารดาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือประคับประครองครอบครัว
ให้สมบูรณ์ท่ีสุดจากสิ่งที่คงเหลืออยู่ให้ก้าวเดินต่อไปได้ แต่ในทางกลับกัน ตัวผู้สร้างสรรค์กลับจมดิ่งอยู่
ในความทุกซ้ าๆ กลายเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นทั้งทางอารมณ์ สภาพร่างกายและจิตใจที่ย่ าแย่ลง ไร้
ความสุขของชีวิต ซึ่งต้องสร้างภาพยิ้มสู้แสดงความเข้มแข็ง เป็นเสาหลักให้ครอบครัวท่ามกลางความ
มืดมนไร้หนทาง พยายามหาทางออกในวังวนของวิกฤตครั้งนี้จากสัจธรรมแห่งความจริงของชีวิต 
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ตารางท่ี 9 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติแห่งทุกข์” 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1 .  ขั้ น ต อ นก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติ
แห่งทุกข”์ แบบร่าง (Sketch)  2 มิติ  
  

 

 
 

2.ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ชื่อ “มายาคติแห่งทุกข”์ 
   
(1) ภาพแบบร่าง (Sketch) 3 มิติ แสดง
รูปทรงด้านหน้า 
 
(2) ภาพแบบร่าง (Sketch)3 มิติ  ด้าน
แสดงรูปทรงด้านบน 
 

(3) ภาพแบบร่าง (Sketch) 3 มิติ แสดง
รูปทรงด้านข้าง 
 

(4) ภาพแบบร่าง (Sketch) 3 มิติ แสดง
รูปทรงด้านข้าง 
 

 

    
             (1)                             (2) 

    
             (3)                             (4)          
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ตารางท่ี 9 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติแห่งทุกข์” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น 
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติ
แห่งทุกข์” การประกอบขึ้นรูปโครงสร้าง
ของผลงาน 
 
(1) ได้เลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ คือ
บันไดท่ีท าจากไม้จริง ซึ่งผู้สร้างสรรค์น ามา
ประกอบเป็นโครงสร้างหลักของผลงาน 
โดยใช้การค านวณ ก าหนดระยะ ขนาด
ของส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน ให้มีความ
สมดุลแข็งแรง 
(2) ขั้นตอนการประกอบฐานของบันได
เพ่ือสร้างความแข็งแรง มั่นคงของผลงาน 
เป็นการก าหนดขนาดและปริมาตรบริเวณ
ฐานที่ต้องรับน้ าหนัก วางตั้งอยู่ที่พ้ืน สร้าง
ความความสัมพันธ์กับในส่วนของบันได
ด้านบนที่ต้องพิงติดกับผนัง 
(3) ขั้นตอนการประกอบส่วนต่างๆของ
บันได ราวบันไดและลูกกรงของบันได 
เพ่ือให้ผลงานมีความสมจริงโดยผู้สร้าง 
สรรค์ได้ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของ 
บันได และส่วนประกอบต่างๆ โดยการยืน
ทิ้งน้ าหนักของร่างกาย เพราะในขั้นตอน
ต่ อ ไ ป นั้ น  เ ป็ น เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร เ ผ า 
แปรเปลี่ยนสภาพของวัตถุ ซึ่งโครงสร้าง
ภายในจ าเป็นต้องมีความแข็งแรงมากท่ีสุด  
 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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ตารางท่ี 9 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน”มายาคติแห่งทุกข์” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น 
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติ
แห่งทุกข”์ การใช้เทคนิคการเผาไหม ้ 
  
(1) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
เทคนิคการเผาไหม้ โดยใช้ถ่านไม้เป็น
ตัวกลางในการเผา เพราะสามารถควบคุม
พ้ืนที่ในการเผาได้ รวมถึงสี และร่องรอย
พ้ืนผิวในการเผาไหม้ได้  
(2) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
เทคนิคการเผาไหม้ โดยใช้เวลาเผาไหม้
ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนื่องจากไม้มีความ
หนาและมีเนื้อแข็ง ท าการหมุนและพลิก
วัตถุให้ไหม้รอบด้าน .ในขณะเดียวกันได้
พิจารณาความทุกข์ความเสื่อมสภาพของ
มารดาจากโรคร้ ายผ่ านปริมาณและ
ควบคุมการเผาไหม้เพ่ือบ าบัดและกระตุ้น
ความรู้สึกทุกข์ของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อ
มารดา 
(3)ภาพขยายของ พ้ืนผิ วที่ เกิดจากใช้
เทคนิคการเผาไหม้ เกิดเป็นรอยแตก ผุ
กร่อน เป็นเขม่า ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ท าการ 
ปัดเขม่าและขี้ เถ้าออกไป เพ่ือควบคุม
ปริมาณของสีและใช้ไฟเบอร์กลาสทา
เคลือบผิวหน้าของบันไดเพ่ือรักษาพ้ืนผิวที่
เกิดรอยไหม้และเชื่อมรอยแตกร้าว รวมถึง
ซ่อมแซมยึดในส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก
การเผาไหม้ให้มีความแข็งแรงมากข้ึน 
 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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ตารางท่ี 9 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติแห่งทุกข์”(ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
6.ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ ชื่อผลงาน “มายาคติแห่ง
ทุกข์” ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ทุบจาก
เฝือกปูนพลาสเตอร์ 
 
(1)ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์นั้นผู้สร้างสรรค์
จ า เป็ นที่ จ ะต้ องมี ต้ นแบบในการท า
แม่ พิมพ์ โดยน านางแบบที่มี  น้ าหนัก 
ส่วนสูง ลักษณะทางกายวิภาคใกล้เคียงกับ
มารดาโดยวางต าแหน่งท่าทางที่ก าลังย่าง
ก้าวขึ้นบันได โดยท าแม่พิมพ์บริเวณแขน
และขา 
 
(2) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์จากเฝือกปูนพ
ลาสเตอร์ ควรทาวาสลีนในบริเวณที่ท า
แม่ พิมพ์ เ พ่ือป้องกันการติดและการ
บาดเจ็บที่ เกิดจากการดึงรั้ ง เวลาถอด
แม่พิมพ์ โดยตัดขนาดของเฝือกให้มีขนาด
ประมาณ 10 เซนติเมตร ชุบน้ า ติดทับกัน
ทีละชั้นในบริเวณที่ต้องการให้มีความหนา
ประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วตรวจสอบว่า
ตรงไหนยังมีความเปราะบางให้ติดเฝือกปู
นพลาสเตอร์เพ่ิมเติมให้มีความแข็งแรง 

 
(1) 
 

 
(2) 
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ตารางท่ี 9 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติแห่งทุกข์” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
7. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
ชื่อผลงาน “มายาคติแห่งทุกข์”การหล่อ
ผลงานจากวัสดุไฟเบอร์กลาส  
 
(1) ขั้นตอนการหล่อผลงานจากวัสดุไฟ
เบอร์กลาส  
ให้มีความหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
ท าการโป๊วสี อุดร่องรอยของฟองอากาศ 
ประสานซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วยอีฟ๊อกซี่ 
เมื่อแห้งแล้วมีลักษณะที่แข็งแล้วจึงขัดแต่ง
ท าผิวให้เรียบ ด้วยกระดาษทราย เบอร์
หยาบและละเอียดตามล าดับ 
 
(2) รวมถึงใช้เครื่องขัดขนาดเล็กตกแต่ง
รายละเอียดและร่องร่องของนิ้วมือและ
นิ้วเท้าให้ผลงานมีความสมจริงมากขึ้น ท า
สีขาวเพ่ือแสดงความรักอันบริสุทธิ์และสิ่ง
ที่เหลืออยู่ของมารดา 
 

 

 
(1) 

 

 
(2) 
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ตารางท่ี 9 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติแห่งทุกข์” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
8. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ชื่อผลงาน “มายาคติแห่ง
ทุกข”์การประกอบและการท าสีผลงาน 
 
(1) ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนของ
ผลงานในส่วนของมือและเท้า มีการเสริม
ความแข็งแรงด้วยการเจาะเสริมเหล็ก
ภายในระหว่างมือและบริเวณราวบันใด
เพ่ือให้รูปทรงมือสามารถตั้งอยู่ได้   
(2) ท าสีโดยให้ประติมากรรมรูปทรงมือ
และเท้าเป็นสีขาวอันบริสุทธิ์ แสดงสิ่งที่
หลงเหลืออยู่ในชีวิต โดยราวบันไดนั้นมี
ลักษณะเป็นเหล็กผสมผสานกับการท าสี
โครเมียมสีเงินมันวาวบริเวณราวบันได
และลูกกรง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
แข็งแรงของผู้สร้างสรรค์ท่ีต้องประคับประ
ครองครอบครัว  

    
(1) 

 
(2) 

9. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น 
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติ
แห่งทุกข”์  
(1) ภาพขยายแสดงรายละเอียดของ
ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
(2) ภาพแสดงรายละเอียดของผลงานที่
เสร็จสมบูรณ์ 

 

  
(1)                             (2) 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
       ชื่อผลงาน    “มายาคติแห่งทุกข์” 
       ปีที่สร้างสรรค์     พ.ศ. 2562 
       เทคนิค         สื่อผสม 
       ขนาด               ผันแปรตามพ้ืนที่ 

                  ที่มา:                ผู้สร้างสรรค์ 

       6.2  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ช่ือผลงาน “การรอคอย” 
   ความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของมารดา ภายหลังสภาวะที่ล่มสลายทาง
จิตวิญญาณได้สร้างสัญชาติญาณใหม่ คือ การยับยั้งความโกรธ ความก้าวร้าวจากการกระท าของ
ผู้อื่น แต่กลับลงโทษตัวเองให้สาสมเพิ่มมากขึ้นในทุกขณะ เก้าอี้โยกที่โยกอยู่ตลอดเวลา แสดงถึง
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ และการย้ าคิดย้ าท าให้จมดิ่งอยู่ในความทุกข์ โดยมีประติมากรรมรูปทรง
มือและเท้า ซึ่งใช้สีขาวแทนความบริสุทธิ์และแสดงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของชีวิตจากมุมมองของผู้สร้างสรรค์ 
แสดงอิริยาบถที่สบายแต่แฝงไปด้วยความวิตกกังวล  ด้านข้างนั้นมีชั ้นวางของเครื่องใช้ รวมถึง
หนังสือธรรมะที่มารดาใช้อ่าน สวดภาวนาเพื่อแทนที่ความทุกข์นั้นดั่งการหาหนทางออกแห่งชีวิต
ศาสนาส าหรับมารดาถูกน ามาใช้เป็นเพียงแค่เครื่องมือ สร้างเกาะก าบังป้องกันการเย้ายวน
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จากสิ่งรอบด้าน พื้นที่ของวัตถุแห่งความทรงจ าตอกย้ าความทุกข์ท าให้เกิดเหตุแห่งปัจจัยปรุงแต่งขึ้น 
ไม่สามารถเป็นสถานะเดิมได้ โดยควบคุมหรือขับไล่พลังแห่งความโกรธแค้น รวมถึงสัญชาติญาณดิบ
ต่าง ๆ ที่จ้องจะรุกล้ าเข้ามาตลอดเวลา เฝ้ารอคอยและก าหนดเวลาสุดท้ายของชีวิตคือความตายซ้ า ๆ 
จนเกิดเป็นความเคยเคยชิน ไร้การรักษาจิตใจให้เข้มแข็งไม่ให้จิตเสื่อมสลายและต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ 
ได้ 

ตารางท่ี 10 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “การรอคอย”   

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน 
“การรอคอย” แบบร่าง (Sketch) 2 มิติ  
 
 
 
 

 

 
2.  ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ ชื่อผลงาน “การรอคอย”  
  
(1) ภาพแบบร่าง (Sketch) 3 มิติแสดง
รูปทรงด้านข้าง 
 
(2) ภาพแบบร่าง (Sketch) 3 มิติด้าน
แสดงรูปทรงด้านข้าง 
 

 

 
(1) 

 
(2) 
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ตารางท่ี 10 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “การรอคอย” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 
(3) ภาพแบบร่าง(Sketch) (สเก๊ต) 3 มิติ
แสดงรูปทรงด้านบน 
 

(4) ภาพแบบร่าง (Sketch) 3 มิติแสดง
รูปทรงด้านหน้า 
 

 

 
(1) 

 
(4) 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน ”การรอคอย”ได้เลือกใช้
วัสดุในการสร้างสรรค์ คือบานหน้าต่าง และ
เก้าอ้ีโยกที่ท าจากไม้จริง โดยการหาวัสดุที่
จ าลองการด ารงชีวิตของมารดาเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
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ตารางท่ี 10 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “การรอคอย”  (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3 . ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ ชื่อผลงาน “มายาคติแห่ง
ทุกข์” ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ทุบจากเฝือก
ปูนพลาสเตอร์ 
 
(1) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์นั้นผู้สร้างสรรค์
จ าเป็นที่จะต้องมีต้นแบบในการท าแม่พิมพ์ 
โดยน านางแบบที่ มี  น้ าหนัก  ส่ วนสู ง 
ลักษณะทางกายวิภาคใกล้เคียงกับมารดา
โดยวางต าแหน่งท่าทางการนั่งเก้าอ้ีโยก 
โดยท าแม่พิมพ์บริเวณแขนและขา 
(2) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์จากเฝือกปูน  
พลาสเตอร์ ควรทาวาสลีนในบริเวณที่ท า
แม่ พิมพ์  เ พ่ือป้องกันการติดและการ
บาดเจ็บที่ เกิดจากการดึงรั้ ง เวลาถอด
แม่พิมพ์ โดยตัดขนาดของเฝือกให้มีขนาด
ประมาณ 10 เซนติเมตร ชุบน้ า ติดทับกัน
ทีละชั้นในบริเวณที่ต้องการให้มีความหนา
ประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วตรวจสอบว่า
ตรงไหนยังมีความเปราะบางให้ติดเฝือก    
ปูนพลาสเตอร์เพิ่มเติมให้มีความแข็งแรง 
(3) ภาพแม่พิมพ์เฝือกปูนพลาสเตอร์ที่ถูก
ถอดออกจากต้นแบบน ามาตกแต่ง ใช้เฝือก
ปูนพลาสเตอร์ปิดประสานร่องรอย ช่อง
โหว่ในส่วนต่างๆเพ่ือเป็นแม่พิมพ์ทุบในการ
หล่อไฟเบอร์กลาส 
 
 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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ตารางท่ี 10 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน  “การรอคอย”  (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน ”การรอคอย” การหล่อ
ผลงานจากวัสดุไฟเบอร์กลาส  
 
(1) ขั้นตอนการหล่อผลงานจากวัสดุไฟ
เบอร์กลาส ให้มีความหนาประมาณ 1-2 
เซนติเมตร ท าการโป๊วสี อุดร่องรอยของ
ฟองอากาศ ประสานซ่อมแซมรอยแตกร้าว
ด้วยอีฟ๊อกซี่ เมื่อแห้งแล้วมีลักษณะที่แข็ง
แล้วจึงขัดแต่งท าผิวให้เรียบ ด้วยกระดาษ
ทราย เบอร์หยาบและละเอียดตามล าดับ 
 
(2) การใช้เครื่องขัดขนาดเล็กเพ่ือตกแต่ง
รายละเอียดและร่องรอยของนิ้วมือและ
นิ้วเท้าให้ผลงานมีความสมจริงมากขึ้น ท าสี
ขาวเพ่ือแสดงความรักอันบริสุทธิ์และสิ่งที่
เหลืออยู่ของมารดา 
 
 
 

 

 
(1) 
 

 
(2) 
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ตารางท่ี 10 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน  “การรอคอย”  (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
4 .  ขั้ น ต อน ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น 
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติ
แห่งทุกข”์ การใช้เทคนิคการเผาไหม้  

  
(1) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
เทคนิคการเผาไหม้ โดยใช้ถ่านไม้เป็น
ตัวกลางในการเผา เพราะสามารถควบคุม
พ้ืนที่ในการเผาได้ รวมถึงสี และร่องรอย
พ้ืนผิวในการเผาไหม้ได้ 
 
(2) ภาพขยายของพ้ืนผิวที่ เกิดจากใช้
เทคนิคการเผาไหม้ เกิดเป็นรอยแตก       
ผุกร่อน เป็นเขม่า ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ท าการ
ปัดเขม่าขี้เถ้าออกไป และใช้ไฟเบอร์กลาส
ทาเคลือบผิวหน้าของวัตถุเพ่ือรักษาพ้ืนผิว
ที่ เกิดรอยไหม้และเชื่อมรอยแตกร้าว 
ร ว มถึ ง ซ่ อ ม แซ มยึ ด ใ นส่ ว น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการเผาไหม้ให้มีความ
แข็งแรงมากข้ึน 
 

 

 
(1) 

 
 

 
(2) 
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ตารางท่ี 10 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน “การรอคอย”  (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
10. ขั้ น ตอนกา รส ร้ า ง ส ร รค์ ผ ล ง าน 
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน “มายาคติ
แห่งทุกข”์  
   
(1)  ภาพขยายแสดงรายละเอียดของ
ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
 
(2) ภาพแสดงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน     การรอคอย 
ปี พ.ศ.      2562                                   
เทคนิค        สื่อผสม 
ขนาด          ผันแปรตามพ้ืนที่ 
ที่มา:      ผู้สร้างสรรค ์

 
6.3  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรงจ าสุดท้าย” 

     ความสุขของชีวิตที่มั่นคงเป็นนิรันดร์คงเป็นแค่มายาคติท่ีสร้างขึ้นเท่านั้น ทุกสิ่งนั้นเริ่มเลวร้าย
ลงและจมดิ่งอยู่ในความทุกข์มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามล าดับ ค าตอบนั้นชัดเจนขึ้นในทุกขณะหลังจาก
แพทย์วินิจฉัยว่ามารดาเป็นโรคจิตเภท โดยเป็นผู้พิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมและทางด้าน
สติปัญญา ที่ส าคัญคือมารดาจะต้องเผชิญโรคร้ายนี้ตลอดชีวิต โดยผู้สร้างสรรค์ได้จ าลองการนอนหลับ
ของมารดา โดยเลือกใช้วัสดุคือเตียงนอน องค์ประกอบของเตียงนั้นมีประติมากรรมที่แสดงถึงของ
มารดา ท่าทางการนอนที่ขดตัว เสร้างความรู้สึกบีบคั้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจากโรคร้ายและความทุกข์ 
โดยใช้สีขาวแทนความบริสุทธิ์ของมารดา โดยมีมุ้งที่ถูกเผาท าลาย เสื่อมสลายในหลายส่วนครอบเตียงนอน
และประติมากรรมไว้ โดยยังคงมีรูปทรงที่กางขึงทั้งสี่มุมเพ่ือป้องกันภยันตรายจากสิ่งต่าง ๆ ไว้ เหมือน
ผู้สร้างสรรค์เองถึงจะมีความทุกข์มากมายเท่าไหร่ก็ต้องประคับประคองครอบครัวไว้ สร้างวังวนแห่ง
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กิเลสและความเกลียดชัง โทษโชคชะตาของชีวิต จนเกิดการตั้งค าถามข้ึนมากมายในชีวิตและค าถามที่
เป็นดั่งกุญแจคือ “ถ้าแม่ไม่มีเราแม่จะอยู่ยังไง คนในครอบครัวล่ะ จะอยู่อย่างไร” ในโลกนี้คงไม่มีใคร
ที่อยากเผชิญกับความทุกข์ ทุกคนหลีกหนีไม่ได้ ความทุกข์คือสาระของชีวิต การยอมรับสภาวการณ์ที่
เกิดขึ้นเพ่ือพิจารณายอมรับความจริงของสัจธรรมในทุกสรรพสิ่ง ทุกชีวิตย่อมเสื่อมสลาย การปล่อย
วางความทุกข์เห็นค่าในสิ่งที่ด ารงอยู่นั้นจึงเป็นทางออกที่ส าคัญของชีวิต 

ตารางท่ี 11 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 “ความทรงจ าสุดท้าย” 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย” ภาพร่าง (Sketch) 2 มิติ  
 
 
 
 
 
 

 

 

2.  ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย” ภาพร่าง (Sketch) 2 มิติ        
ที่แสดงกายวิภาคของมารดาในลักษณะ
ท่าทางการนอนที่ขดตัว  
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ตารางท่ี 11 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรงจ าสุดท้าย” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3 .  ขั้ น ตอ นก า ร ส ร้ า ง ส ร รค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย 
 
(1) ภาพร่าง (Sketch)) 3 มิติแสดงรูปทรง
ด้านข้าง 
 
(2) ภาพร่าง (Sketch) 3 มิติด้านแสดง
รูปทรงด้านข้าง 
 
(3) ภาพร่าง (Sketch) 3 มิติแสดงรูปทรง
ด้านหน้า 
 
(4) ภาพร่าง (Sketch) 3 มิติแสดงรูปทรง
ด้านบน 
 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 
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ตารางท่ี 11 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 “ความทรงจ าสุดท้าย”(ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย” โดยการประกอบเตียง โดยใช้
เหล็กกล่องเชื่อมติดบริเวณหัวเตียงและ
ท้ายเตียง  
 
 
 
 
 

                                     

4. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย” การข้ึนรูปทรงของผลงาน 
 
(1) ขั้นตอนการขึ้นรูปทรงของมารดาที่มี
ลักษณะการนอนขดตัว ผู ้สร้างสรรค์ใช้
วิธีการแกะโฟมก้อน โดยต่อโฟมด้วยโพลี
ยุรีเทน ผสานโฟมเข้าด้วยกันให้ขัดแต่งผิว
เป็นรูปทรงตามต้องการ 
 
 
(2) การขึ้นรูปทรงของที่นอนให้มีความ
หนาประมาน 15 เซนติเมตรโดยใช้วิธีการ
แกะโฟมให้มีรอย ยุบตามลักษณะของ
รูปทรงของมารดาที่นอน ทาสีพลาสติกสี
ขาวเพ่ือเคลือบผิวชั้นแรกปล่อยให้แห้ง
สนิท ทาเคลือบผิวอีกชั้นด้วยไฟเบอร์กลาส 
เพ่ือเคลือบผิว และสร้างความแข็งแรง
ให้แก่รูปทรง 
 

 

 
(1) 

 
(2) 
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ตารางท่ี 11 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรงจ าสุดท้าย”(ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย” การข้ึนรูปทรงผ้าของผลงาน 
 
(1) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้
ผ้าดิบชุบด้วยปูนพลาสเตอร์ เนื่องจาก
เนื้อผ้านั้น ซึมซับปูนได้ดี น ามาคลุมทับ
รูปทรงมนุษย์ที่สร้างจากวัสดุโฟม แสดง
ท่าทางการนอนห่มผ่า จัดแต่งผ้าสร้างรอย
ยับด้วยปูนพลาสเตอร์ 
(2) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน หลังจาก
ปูนพลาสเตอร์แห้งแล้ว ใช้วัสดุไฟเบอร์กลาส 
ทาเคลือบผิวรูปทรงที่ได้ทั้งหมด ประมาณ 
3-4 ชั้น เพ่ือประสานรอยแตกร้าวและเพ่ิม
ความแข็งแรงของผลงาน  
(3) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยท า
การโป๊วด้วยวอลพุตตี้  เ พ่ืออุดร่องรอย
ต่างๆรวมถึงฉาบผิวหน้าของวัตถุให้เรียบ 
เมื่อแห้งแล้วจึงขัดตกแต่งผิวให้เรียบเนียน 
ด้ วยกระดาษทราย เบอร์ หยาบและ
ละเอียดตามล าดับ ท าความสะอาดปัดเศษ
ผงที่เกิดจากการขัดออก ทาด้วยสีพลาสติก
สีขาวประมาณ 2-3 รอบเคลือบผิวของวัตถุ 
 
 
 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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ตารางท่ี 11 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรงจ าสุดท้าย”  (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
6. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรง
จ าสุดท้าย”  
 
(1) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานโดยน า
รูปทรงของประติมากรรม มาประกอบจัด
วางโดยให้มุ้งที่มีลักษณะการคลุมรูปทรง
ทั้งหมดเพ่ือก าหนดร่องรอยของการเผา
ไหม ้
 
(2) สร้างสรรค์ผลงานใช้เทคนิคการเผา 
โดยใช้หัวพ่นไฟแก๊ส ที่สามารถปรับความ
แรงและการควบคุมปริมาณและอาณาเขต
ของการเผาไหม้  
 
(3) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน แสดง
ลักษณะของรูปทรงและร่องรอยพ้ืนผิวที่
เกิดจากการเผาไหม ้
 
 

 

      
(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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ตารางท่ี 11 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ความทรงจ าสุดท้าย” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
(4) ภาพการวางต าแหน่งของผลงานใน
ลักษณะของมุ้งที่แขวนลงมาจากเพดาน
ปิดคลุมรูปทรงของประติมากรรมและ
เตียงนอน ที่วางตั้งจากพ้ืน แสดงความ
แตกต่างระหว่างวัตถุภายในและภายนอก
สร้างจุดสนใจภายในผลงาน 

 
(4) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพที่ 27 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 ชื่อผลงาน    ความทรงจ าสุดท้าย 

 ปี พ.ศ.       2562 
    เทคนิค       สื่อผสม 
     ขนาด         ผันแปรตามพ้ืนที่ 
     ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์  
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6.4 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “สัญชาตญาณแห่งชีวิต” 
 ค าพิพากษาของชีวิตรอวันตัดสิน สัญชาตญาณแห่งความตายได้เคลื่อนที่เข้ามาในทุก
ขณะ การต่อสู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายมีอ านาจที่ควบคุมชีวิต ความเป็นอยู่และการกระท า 
สร้างภาพลักษณ์การต่อรองกับระบบกฎเกณฑ์ทางสังคมและครอบครัว รวมถึงสร้างพื้ นที ่ใน
จินตนาการจากจิตใต้ส านึก ความทุกข์ทางกายที่เป็นต้นเหตุประสานกับความทุกข์ทางใจที่เกิดจาก
การปรุงแต่งท าให้เกิดกระบวนทัศน์ด้านความตาย การท าอัตวินิบาตกรรม  ที่บรรยากาศและ
สถานการณ์แห่งความทุกข์ แสงสว่างเพียงเล็กน้อยท่ามกลางความมืด  โดยมีรูปทรงของขาที่มี
ลักษณะที่เขย่งเท้า บนเก้าอ้ีทรงกลมที่วางอยู่บนกองกระดาษจากหนังสือธรรมมะที่ถูกฉีก เผาท าลาย 
ท าให้เกิดพื้นที่ว่างแต่เมื่อน ามาจัดวางเชื่อมต่อองค์ประกอบของผลงานกลับสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่และบริเวณว่าง เพ่ือพิจารณาผลงานเพ่ิมแรงปะทะต่อกระบวนการทางความคิด
การตีความหมายตามประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคล การเผชิญมิติแห่งสุขภาวะ ความพร้อมที่จะ
จากไปถึงเวลาของชีวิตแล้ว แว่วเสียงจากการอ่านหนังสือธรรมะของมารดาจากที่เป็นหนังสือให้
เรี่ยวแรงก าลังใจ แปรเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีถ่องจ าซ้ า  ๆ โดยไร้ซึ่งความหมาย บทภาวนาเพื่อหลีก
หนีตัณหาราคะที่เป็นเครื่องผูกมัดให้เป็นทาสรับใช้ของกายสังขาร จนเกิดการตั้งค าถามขึ้นมากมาย
กับความทุกข์ที่เป็นดั่งสาระหลักของชีวิต ในมุมความรักความเป็นห่วงมารดา ก็พยายามเสาะหา
ทุกวิธีทางที่จะรักษามารดาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือประคับประครองครอบครัวให้สมบูรณ์
ที่สุดจากสิ่งที่คงเหลืออยู่เพ่ือให้ก้าวเดินต่อไปได้ ซึ่งได้กระท าอย่างเต็มความสามารถของชีวิตในทุกด้าน 
แต่เมื่อวันนั้นมาถึง มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ปุถุชนอย่างข้าพเจ้าจะเข้าใจและยอมรับได้ กระบวนทัศน์
ในการพิจารณาสัจธรรมของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง สติสัมปชัญญะ จึงเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญที่ท าให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ดังกล่าวได้ 
 
ตารางท่ี 12 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 “สัญชาตญาณแห่งชีวิต” 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ชิ้ น ที่  4 ชื่ อ ผ ล ง า น 
“สัญชาตญาณแห่ ง ชี วิ ต ”  ภ าพร่ า ง 
(Sketch) 2 มิติ  
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ตารางท่ี 12 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “สัญชาตญาณแห่งชีวิต” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน 
“สัญชาตญาณแห่งชีวิต” 
 
(1) ภาพร่าง (Sketch) 3 มิติแสดงรูปทรง
ด้านหน้า 
 
(2) ภาพร่าง (Sketch) 3 มิติด้านแสดง
รูปทรงด้านบน 
 
(3) ภาพร่าง (Sketch) 3 มิติแสดงรูปทรง
ด้านข้าง 
 
(4) ภาพร่าง (Sketch) 3 มิติแสดงรูปทรง
ด้านข้าง 
 
 

 

   
             (1)                               (2) 

    
            (3)                           (4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

ตารางท่ี 12 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “สัญชาตญาณแห่งชีวิต” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3. ขั้ น ตอน กา ร ส ร้ า ง ส ร รค์ ผ ล ง า น
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ชิ้ น ที่ 4 ชื่ อ ผ ล ง า น 
“สัญชาตญาณแห่งชีวิต”   
 
(1) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์นั้น ผู้สร้างสรรค์ 
โดยน านางแบบที่มี ลักษณะทางกาย
วิภาคใกล้เคียงกับมารดาโดยวางต าแหน่ง
ท่าทางการยืนเขย่งขา โดยท าแม่พิมพ์
บริเวณขา 
 

(2) ขั้นตอนการท าแม่พิมพ์จากเฝือกปูน  
พลาสเตอร์ใช้ ทาวาสลีนทาในบริเวณที่
ท าแม่พิมพ์ เพ่ือป้องกันการติดและการ
บาดเจ็บที่ เกิดจากการดึงรั้งเวลาถอด
แม่พิมพ์ โดยตัดขนาดของเฝือกให้มี
ขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ชุบน้ า ติด
ทับกันทีละชั้นในบริเวณที่ต้องการให้มี
ความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร แล้ว
ต ร ว จ ส อ บ ว่ า ต ร ง ไ ห น ยั ง มี ค ว า ม
เปราะบางให้ติดเฝือกปูนพลาสเตอร์
เพ่ิมเติมให้มีความแข็งแรง 
 
 

 

 

 
(1) 

 
(2) 
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ตารางท่ี 12 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “สัญชาตญาณแห่งชีวิต” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
4. ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ชิ้ น ที่  4 ชื่ อ ผ ล ง า น 
“สัญชาตญาณแห่งชีวิต”  การหล่อผลงาน
จากวัสดุไฟเบอร์กลาส  
 
(1) ขั้นตอนการหล่อผลงานจากวัสดุไฟ
เบอร์กลาส  
ให้มีความหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
ท าการโป๊วสี อุดร่องรอยของฟองอากาศ 
ประสานซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วยอีฟ๊อก
ซ่ี เมื่อแห้งแล้วมีลักษณะที่แข็งแล้วจึงขัด
แต่งท าผิวให้เรียบ ด้วยกระดาษทราย 
เบอร์หยาบและละเอียดตามล าดับ 
 
(2)  การใช้ เครื่องขัดขนาดเล็กในการ
ตกแต่งรายละเอียดและร่องรอยของนิ้วมือ
และนิ้วเท้าให้ผลงานมีความสมจริงมากขึ้น 
ท าสีขาวเพ่ือแสดงความรักอันบริสุทธิ์และ
สิ่งที่เหลืออยู่ของมารดา 
 

 
(1) 

 
(2) 
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ตารางท่ี 12 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “สัญชาตญาณแห่งชีวิต” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 

 

5 .  ขั้ น ต อน ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น 
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ชิ้ น ที่ 4 ชื่ อ ผ ล ง า น 
“สัญชาตญาณแห่งชีวิต” การใช้เทคนิค
การเผาไหม้  

  
(1) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
เทคนิคการเผาไหม้ โดยใช้ถ่านไม้เป็น
ตัวกลางในการเผา เพราะสามารถควบคุม
พ้ืนที่ในการเผาได้ รวมถึงสี และร่องรอย
พ้ืนผิวในการเผาไหม้ได้ 
 
(2) ภาพของพ้ืนผิวที่เกิดจากใช้เทคนิคการ
เผาไหม้ เกิดเป็นรอยแตก ผุกร่อน เป็น
เขม่า ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ท าการปัดเขม่า
ขี้ เถ้าออกไป และใช้ไฟเบอร์กลาสทา
เคลือบผิวหน้าของวัตถุเพ่ือรักษาพ้ืนผิวที่
เกิดรอยไหม้และเชื่อมรอยแตกร้าว รวมถึง
ซ่อมแซมในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการ
เผาไหม้ให้มีความแข็งแรงมากข้ึน 
 
(3) ภาพการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุ
กระดาษ จากหนังสือธรรมะที่ถูกฉีกขาด
จากกัน โดยใช้เทคนิคการเผาไหม้โดยใช้
หัวพ่นไฟแก๊ส เก็บรายละเอียดของผลงาน 
โดยควบคุมไฟ ปริมาณการเผาไหม้เพ่ือ
ก าหนดอาณาเขตการเผาไหม ้
 
 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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ตารางท่ี 12 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “สัญชาตญาณแห่งชีวิต” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
6.ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ชิ้ น ที่  4 ชื่ อ ผ ล ง า น 
“สัญชาตญาณแห่งชีวิต” 
 
(1) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้
วิธีการแกะโฟมให้มีความสูงประมาณ 30 
เซนติเมตร ทากาวลาเท็กติดด้วยเศษ
กระดาษที่ถูกฉีกจากหนังสือธรรมมะ ที่
มารดาใช้อ่านเพ่ือลดความทุกที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต 
 
(2) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานโดย
ประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน โดยใช้
เหล็กเส้นเจาะเสริมโครงสร้างภายใน
ระหว่างรูปของทรงขาและเก้าอ้ี ให้รูปทรง
ขามีลักษณะที่ยืนเขย่งอยู่ได้อย่างมั่นคง
แข็งแรง 
 
(3) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานอีกส่วน
หนึ่งเป็นลักษณะจ าลองเพดานของบ้าน
บริเวณชั้นสองโดยน าผ้ามามัด ผูกให้มี
ลักษณะคล้ายเชือกที่ห้อยจากบริเวณขื่อ
ข อ ง เ พ ด า น บ้ า น จ า ล อ ง ก า ร ท า
อัตวินิบาตกรรม 
 

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 
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ตารางท่ี 12 ขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน“สัญชาตญาณแห่งชีวิต” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
7. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์
ชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “สัญชาตญาณแห่งชีวิต”   
   
 (1) ภาพขยายแสดงรายละเอียดของ
ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
 
 
(2) ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
 

 
(1) 

 
(2) 

 
 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 28  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
 ชื่อผลงาน    “สัญชาตญาณแห่งชีวิต”   
             ปี พ.ศ.       2562 
             เทคนิค       สื่อผสม 
             ขนาด         ผันแปรตามพ้ืนที่ 
     ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์  
 
    6.5 สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 1-4 

      จากการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดวัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์ ภายใต้แนวความคิด         
กฎไตรลักษณ์ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud) และแนวความคิดการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวไม่จีรัง  (Ephemeral Art) ส่งผลให้ผลงานมีความสอดคล้องกับ
แนวความคิดผู้สร้างสรรค์ ซึ่งในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเทคนิคการเผาไหม้ ท าให้ เสื่อมสลาย 
สอดคล้องกับแนวความคิดในการหาทางออกของปัญหาเพ่ือแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ การเรียนรู้และ
เข้าใจในสัจธรรมของชีวิต โดยสร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) ด้วยการ
น าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation Art) จากท่ีได้กล่าวมานั้นผู้สร้างสรรค์ได้ท าการทดลอง 
ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เพ่ือวางแผนขั้นตอนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ซึ่งท าให้ผู้สร้างสรรค์ได้พบ
ปัญหา ในระหว่างท าการสร้างสรรค์ผลงานและการศึกษาค้นคว้าทดลอง ในแนวทางการแก้ไข้ปัญหา 
ในด้านเทคนิควิธีการ ด้านแนวความคิด รูปทรง โครงสร้างหลัก และรูปแบบการน าเสนอผลงานจน
สามารถพัฒนาให้ผลงานมีความลงตัวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนในการสร้างสรรค์ 



 
 

 
บทท่ี 4 

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

       การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ได้ผ่านการศึกษา
ค้นคว้า และการทดลองเพ่ือค้นหาผ่านข้อผิดพลาดรวมถึงปัญหาในการสร้างสรรค์  ซึ่งน าไปสู่การ
พัฒนาเพ่ือหาแนวทางในการสร้างสรรค์ แสดงออกให้เห็นถึงแนวความคิดและทฤษฎี การค้นคว้า
เทคนิคโดยเลือกใช้วัสดุที่แสดงออกถึงแนวความคิดผ่านหลักทัศนธาตุและหลักองค์ประกอบศิลป์ ด้วย
ลักษณะผลงานสื่อผสมน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง เพ่ือสื่อสารและแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อ
สภาวการณ์อันโหดร้าย  หดหู่  จากโรคจิตเภทของผู้เป็นมารดา การหาทางออกของปัญหาเพ่ือ
แสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ การเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตรวมถึงบ าบัดเยียวยารักษา
สภาพจิตใจการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น จากที่มาดังกล่าวนั้นจึงท าให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการ
พัฒนาตนเอง ทางด้านการศึกษาทดลองเทคนิควิธีการ ซึ่งผู้สร้างสรรค์สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดข้ึน
ระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์จนเกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน  ซึ่งสามารถแยกผลงาน
สร้างสรรค์ออกได้ 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

 

1. วิเคราะห์ที่มาที่มาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
 ความทุกข์นั้นเป็นต้นเหตุอันส าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ คือเกิดกับ
มารดาที่ป่วยเป็นโรคจิตเภท ทีไม่สามารถควบคุมตนเอง พฤติกรรมผิดปกติไปจากคนทั่วไปจากสิ่งที่
ควรจะเป็น จากมารดาที่เคยอ่อนโยน ดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืน กลับกลายเป็นคนที่สูญเสียสติสัมปชัญญะ 
สูญเสียความทรงจ า หวาดระแวง ไร้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและบุคคลรอบข้าง จนท าให้ผู้สร้างสรรค์  
เกิดความกดดันในชีวิตจากเรื่องราวและภาระต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกสิ่งถาโถมเข้ามาท าให้ชีวิตมีแต่ความ
ทุกข์ เพราะความรักและเป็นห่วงมารดา ถึงแม้จะพยายามดูแลรักษาในทุกทางอย่างสุดความสามารถ
ทั้งในด้านสภาพร่างกายและจิตใจแต่ความทุกข์นั้นก็ยังเกิดข้ึนซ้ าๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยผู้เป็นมารดาก็
ยังคงมีสภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์ สูญเสียสติความเป็นตัวเองรวมถึงการใช้ชีวิตประจ าวัน จนก่อ
ปัญหาให้กับครอบครัว บุคคลรอบข้าง ก่อเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในภายในจิตใจของผู้สร้างสรรค์ที่
อยากให้มารดาหายป่วยจากโรคร้ายและผ่านมรสุมชีวิตครั้งนี้ให้ได้ ถึงแม้จะมีความหวังอันริบหรี่ก็ตาม  
        จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้น ท าให้ผู้สร้างสรรค์ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อสภาวการณ์
อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของผู้เป็นมารดา ทางออกของปัญหาเพ่ือแสวงหาหนทางแห่งการดับ
ทุกข์ เป็นการเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตรวมถึงบ าบัดเยียวยารักษาสภาพจิตใจการยอมรับ
ความจริงที่เกิดขึ้นในทุกขณะมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการ
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สร้างสรรค์ผลงานชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ด้วยรูปแบบศิลปะประเภทสื่อผสม ผ่าน
สัญลักษณ์ของวัสดุ ผสมผสานกับการควบคุมสี อันเป็นตัวแทนของความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ที่มีทั้ง
ด้านบวกและด้านลบในผลงานเดียวกัน เพ่ือเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อ
สภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของผู้เป็นมารดา ทางออกของปัญหาที่ผู้สร้างสรรค์
ค้นพบคือการศึกษาสัจธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจาก
สภาวะจิตที่ผิดปกติอันมีที่มาจากความทุกข์ในชีวิตชี้ให้เห็นความจริงขั้นพ้ืนฐานที่สุดของธรรมมะที่มุ่ง
แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ทุกสิ่งล้วนเกิดแล้วดับตามหลักพุทธปรัชญา 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” เป็นผลงานที่ได้รับแรง
บันดาลใจมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมารดาที่ป่วยจากโรคจิตเภท ซึ่งมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็นจุดอ่อนของ
ผู้ป่วยเองอยู่แล้ว เช่น พันธุกรรมหรือบุคลิกภาพที่ผิดปกติ และเมื่อมาพบสภาพความกดดันทางจิตใจ 
ความผิดหวังหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อภาวะจิตใจบางประการก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมท าให้เกิดอาการของ
โรคจิตเภทขึ้นมา จากจิตวิญญาณที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ผ่านแรงจูงใจจากจิตไร้ส านึก ซึ่งตามหลัก
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่อธิบายทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพซึ่งให้ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับแรงขับทาง
สัญชาตญาณ (Instinctual drive) ที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาและความต้องการที่จะได้รับความ
พอใจในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดความผิดหวัง ความวิตกกังวล ความทุกข์ ก็จะสร้างกลไกการป้องกัน
ตนเองในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับมารดาที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าการศึกษา ค้นคว้า  
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแรงขับความปรารถนาตามสัญชาติญาณที่บีบคั้นของผู้สร้างสรรค์ 
ก่อให้เกิดมโนทัศน์เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ความเสื่อมสภาพในตัวเองซึ่งเป็นสัจธรรมที่
สอดคล้องเหมาะสมกับการแสดงภาพสะท้อนความจริงของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย คล้ายหลักไตร
ลักษณ์อันเป็นหัวใจส าคัญของพุทธศาสนาและเป็นกฎธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มีลักษณะสามัญ 
3 ประการ ดังนี้ 

1. อนิจจัง  คือ ความไม่คงท่ี ไม่แน่นอน ไม่เที่ยงแท้ อนิจจังมีการเกิดขึ้นการดับและ
เสื่อมสลายไป   

2. ทุกขัง คือ ลักษณะที่แสดงความเป็นทุกข์ การเกิด การแก่ ความเจ็บความตาย
การได้สิ่งอันไม่พึงปรารถนา หรือแม้แต่การปรารถนาสิ่งใดๆแล้วไม่ได้ ล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ 
(กรมศาสนา, 2525, น. 131) 



93 
 

 
 

  3. อนัตตา คือ ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตน ความไม่ยึดติดกับรูป เป็นเพียงความสมมติของ
รูป เป็นความว่างเปล่า “อนัตตา” กล่าวโดยขยายคือ “อนัตตา” เป็นสูญญะ คือ เป็นความว่างเปล่า
จากความเป็นตัวตนใด ๆ 

  ดังที่ปรากฏในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกในรูปแบบของศิลปะแห่งความไม่จีรัง 
ที่แสดงความเสื่อมสลาย ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงและไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืน โดยใช้การสร้างสัญลักษณ์จากการ
เผาไหม้ เพ่ือแทนค่าความทุกข์และความทรงจ าของมารดาที่ถูกกลืนหาย จากสภาวะของโรคจิตเภท 
รวมถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว นอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ยังเลือกใช้วัสดุ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ 
สร้างสัญลักษณ์อันเป็นตัวแทนทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ในผลงาน
เดียวกนั เพ่ือเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อสภาวการณ์อันโหดร้ายนั้น ผ่าน
ศิลปะแห่งความไม่จีรัง ก่อให้เกิดมโนทัศน์เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะของจิตไปสู่ความเสื่อม
สลายของตัวตน สะท้อนความจริงของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผ่น
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชุดวัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์ โดยมีพ้ืนฐานจากข้อมูลและ
ทฤษฎีดังกล่าวน ามาวิเคราะห์ผลงานให้ตรงตามแนวความคิดมากที่สุด  
 

3. การวิเคราะห์ศิลปินที่ท าการศึกษาเกี่ยวเนื่องกับงานสร้างสรรค์   
การเลือกศิลปินที่ท าการศึกษานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ท าการศึกษาถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการ

สร้างสรรค์ของศิลปินไทยและต่างประเทศที่มีแนวทางความคิดที่สอดคล้อง รวมถึงมีรูปแบบและ
กระบวนการที่ผู้สร้างสรรค์ให้ความสนใจ จากการศึกษาศิลปิน Zhang Huan (ชาง ฮวน) จากผลงาน
ชุด Berlin Buddha เป็นผลงานประติมากรรมน าเสนอในแนวทางของศิลปะจัดวางเชิงกระบวนการ 
(process base) สาระส าคัญของผลงานเกิดขึ้นเมื่อประติมากรรมถูกถอดออกจากแม่พิมพ์และน ามา
วางให้เผชิญหน้ากับแม่พิมพ์ของตัวประติมากรรมเอง เป็นภาพจ าลองของพระพุทธรูปสองชิ้น ชิ้นหนึ่ง
คือแม่พิมพ์อลูมิเนียมสูงสี่เมตร ส่วนภาพจ าลองของพระพุทธรูปอีกชิ้นหนึ่งนั้นถูกสร้างขึ้นจากการใช้
เถ้าของธูปที่น ามากจากสถานที่ต่าง ๆ ถูกอัดกันจนแน่นและปราศจากการยึดติด เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน 
มันจึงค่อยๆหลุดร่วงหล่น ผุพังและเสื่อมสภาพไปตลอดเวลาจากสัจจะของวัสดุ  ผ่านเงื่อนไขของเวลา
และกฎแห่งธรรมชาติ ผ่านการพิจารณาโดยใช้สมาธิ ที่แสดงถึงกฎแห่งความจริงของการแตกดับและ
การละสังขาร ซ่ึงผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลของผลงานที่เกี่ยวกับความเสื่อมสลาย ความไม่จีรัง การ
เปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่ง และการค้นพบตัวตนเพ่ือพัฒนาวุฒิภาวะในทางจิตใจและจิตวิญญาน  
ซึ่งรูปแบบนั้นสอดคล้องกับผลงานของ Fanny Allowing (แฟนนิ่ง อะโรวริ่ง) ที่สร้างสรรค์ผลงานที่
แสดงออกเพ่ือให้รับรู้ช่วงเวลาของชีวิต ความรัก ความสูญเสียและการมีชีวิตอยู่ผ่านการแสดงออกใน
แนวทางประติมากรรมที่มีรูปลักษณ์ของเรือนร่างของมนุษย์ ซึ่งสร้างความสะเทือนอารมณ์ผ่าน
โครงสร้างทางกายวิภาค ที่ให้ความรู้สึกทุกข์ทรมานจากการแสดงออกโดยใช้ท่าทาง การเคลื่อนไหว 
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รวมถึงกรรมวิธีเทคนิคในการสร้างรูปทรงจากการหล่อต้นแบบจากมนุษย์โดยตรง โดยใช้เฝือก
ปูนพลาสเตอร์ ซึ่งศิลปินใช้การวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การออกแบบพ้ืนที่ที่จัด
แสดง การติดตั้งจัดวางผลงานและการออกแบบแสงเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมงานซึ่ง
มุง่เน้นการสร้างพ้ืนที่เฉพาะ (Site-Specific Art) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ มณเฑียร บุญมาที่ส่งผล
ให้ผุ้สร้างสรรค์เกิดความสนใจในรูปแบบของศิลปะจัดวาง การใช้พ้ืนที่เฉพาะเพ่ือเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ของผู้ชมผ่านการตีความ การเลือกใช้วัสดุแฝงเป็นสัญลักษณ์ จากผลงานชุดโอม ประกอบด้วยโต๊ะ
โลหะทรงสามเหลี่ยม มีบาตรพระ 15 ใบวางเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม ภายนอกบาตรจะมีสีด าคล้ า 
ภายในบาตรจะสุกสว่างด้วยทองค าเปลว รอยมือจับดินเผาเกาะอยู่ขอบบาตรไล่เรียงจากมากไปหา
น้อยบ่งบอกถึงกระบวนการปล่อยวางกิเลสและตัวตนจนเข้าสู่ความว่างไร้ตัวตน ศิลปินได้สร้างผลงาน
ชุดบาตรพระนี้ขึ้นเพราะแรงบันดาลใจที่ภรรยาของเขาเริ่มป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งศิลปินได้รู้ ถึงสภาวะ
แห่งความทุกข์ ที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอ โดยใช้กระบวนการคิดและการตั้งค าถามต่อความหมายของ
การมีชีวิตอยู่กับความตาย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับและปล่อยวาง เพ่ือพิจารณาท าความเข้าใจความ
ในหลักพุทธศาสนาจาก การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับซึ่งปลายทางนั้น
คือความว่าง ไร้ตัวตน การปล่อยวางเป็นวิถีทางในหลีกพ้นต่อกิเลสและความทุกข์ ลดความเป็นอัตตา 
เช่นเดียวการสร้างสรรค์ของ ดร. ศิระ สุวรรณศร ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ของชีวิตที่เกิด
ขึ้นกับตนเองและครอบครัว รวมถึงหนทางการต่อสู้กับความทุกข์และการยอมรับความจริงของชีวิต 
โดยใช้หลักทางพุทธศาสนาที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์ ผ่านผลงานในชื่อชุดสังเวชวิจักษ์ : ทางสู่ปัญญาผ่าน
ความเสื่อมสลาย โดยน าเสนอผลงานประติมากรรมลอยตัว (Stand Alone) ในเชิงรูปธรรมจาก
องค์ประกอบทางทัศนธาตุ โครงสร้างภายในสู่ภายนอก การจัดวางท่าทางการเคลื่อนไหวของรูปทรง  
โดยใช้วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์เป็นดินเหนียวผสมเหล็ก ซึ่งสามารถแสดงความเปลี่ยนแปลงแทน
สภาวะของความเสื่อมสลาย กระตุ้นเตือนความรู้สึกสลดสังเวช ผ่านการพิจารณาผลงานด้วยปัญญา 
สร้างสัมพันธ์สอดคล้องกับแนวความคิดที่เป็นแก่นแท้ของปรัชญาและศาสนาพุทธ จากที่กล่าวมา
ทั้งหมดนั้นผู้สร้างสรรค์ได้ที่ศึกษาวิเคราะห์ทั้งความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางที่
จะใช้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ในล าดับต่อไป 
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4. วิเคราะห์การสร้างสรรคแ์ละเทคนิควิธีการสร้างสรรค ์ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์ นั้น ผู้สร้างสรรค์

ต้องการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม (Mixed Media) ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง 
(Installation) ในมุมมองจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์เพ่ือแทนค่าความทรงจ าของมารดาที่
ถูกกลืนหายไปด้วยภาวะของโรคจิตเภท  โดยใช้วัสดุที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแนวความคิดในการ
จ าลองที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิตของมารดาในช่วงเวลาต่างๆ โดยเลือกใช้สัญลักษณ์ของวัสดุ 
ผสมผสานกับการเผาไหม้  ผสมผสานกับการควบคุมสี อันเป็นตัวแทนของความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์  
ที่มีท้ังด้านบวก และด้านลบ ในผลงานเดียวกัน เพ่ือเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์
ที่มีต่อสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของผู้เป็นมารดาจากกระบวนการค้นหาค าตอบ
ของชีวิตและในการสร้างสรรค์นั้นผู้สร้างสรรค์ได้ท าการทดลอง ค้นคว้ากระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบ เริ่มตั้งแต่การทดลองใช้วัสดุต่าง ๆ ในการก่อรูปร่าง รูปทรง การใช้กระดาษในการปะติด 
การสร้างแม่พิมพ์จากเฝือกปูนพลาสเตอร์ และการเคลือบผิวของผลงานเพื่อสร้างความแข็งแรง 
แต่การทดลองนั้นกลับมีข้อเสียในหลายด้าน คือ วัสดุไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ตามที่ต้องการ ควบคุม
การเผาไหม้ได้ยาก และรายละเอียดของกายวิภาคที่เกิดจากการสร้างแม่พิมพ์จากเฝือกปูนพลาสเตอร์
มีค่อนข้างน้อย ท าให้ผู้สร้างสรรค์จ าเป็นต้องค้นคว้ากระบวนทางเทคนิคเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งในด้านวัสดุและเทคนิควิธีการ ซึ่งในด้านวัสดุได้มีการใช้วัสดุจริงและเพ่ิมโครงสร้างความแข็งของ
วัสดุหลังการเผา ผลปรากฏว่าผลงานสามารถทรงตัวได้ดีขึ้น และในด้านการท าแม่พิมพ์เฝือกปู
นพลาสเตอร์ได้น าไฟเบอร์กลาสเข้ามาหล่อในผลงาน เพ่ือสร้างความแข็งแรงและเพ่ิมรายละเอียด
ภายในผลงานรวมถึงการเคลือบผิวของวัตถุโดยใช้ไฟเบอร์กลาสเพ่ือรักษาร่องรอยของเขม่าควัน 
ประสานรอยแตกร้าวอันเกิดจากการเผา เพื่อให้สอดคล้องกับศิลปะแห่งความไม่จีรัง ก่อให้เกิด
มโนทัศน์เรื่องความเปลี่ยนแปลง ความเสื่อมสภาพในตัวเอง ตระหนักถึงการมีชีวิตอยู่ เช่นเดียวกับ
กฎไตรลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นถึงสัจจะธรรมที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่ง เหมาะสมกับการแสดงภาพสะท้อน
ความจริงของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย จากที่กล่าวมานั้นจึงท าให้เกิดเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

5. การค้นคว้าและทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal 
Project) ระยะที่ 1 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 เป็นการแสดงออกในแนวความคิดที่ให้เห็น
ถึงสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของผู้เป็นมารดาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการแสวงหา
หนทางแห่งการดับทุกข์จากโรคภัย เรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต รวมถึงบ าบัดเยียวยารักษา
สภาพจิตใจ ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น จากการแทนที่ของความทุกข์ทีส่่งผลกระทบทางความรู้สึกของ
ผู้สร้างสรรค์โดยตรง เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยกระบวนการเทคนิค
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สื่อผสม น าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจาก
สภาวะจิตที่ผิดปกติอันมีที่มาจากความทุกข์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตและเป็นการศึกษาทดลองสรุป
แนวความคิดเบื้องต้น โดยผ่านการค้นคว้าทดลองในเรื่องของเทคนิควิธีการรวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือเป็นส่วนประกอบของในการสร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวความคิดมากท่ีสุด 

 
        5.1 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 1 

 
ภาพที่ 29 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

             ชื่อผลงาน    วัตถุแห่งความทุกข์ 
             ปี พ.ศ.        2562 
             เทคนิค        สื่อผสม 
             ขนาด         แปรผันตามพ้ืนที่ 
              ที่มา:          ผูส้ร้างสรรค์ 

 
แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 1 
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงออกทางสัญลักษณ์และสื่อความหมายจากวัตถุจริงของมารดาที่ใช้

ในชีวิตประจ าวัน โดยแสดงให้เห็นถึงความทุกข์จากโรคจิตเภทที่เป็นต้นเหตุ ซึ่งเข้ามาแทนที่ความ
เป็นอยู่ควบคุมความคิดสร้างพฤติกรรมอันเลวร้าย ท าลายความเป็นตัวตนสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ตาม
อัตตาแห่งจิตใต้ส านึก ยิ่งหาทางออกมาเท่าไหร่กลับเพิ่มความทุกข์มากเท่านั้น สิ ่ง ที่ท าได้คือ
ยอมรับในสัจธรรมแห่งชีวิตและสิ่งที่เหลืออยู่  
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 เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 ในระยะแรกของการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์เลือกใช้เทคนิคสื่อผสม น าเสนอใน
แนวทางศิลปะจัดวาง โดยใช้วัสดุจากการด ารงชีวิตประจ าวันของมารดาผสมผสานกับสิ่งของ
เครื่องใช้และวัสดุอ่ืน ๆ น ามาเผาไหม้ในแต่ละส่วน รวมถึงท าให้วัตถุเกิดความไม่สมบูรณ์ แตกหัก 
ผุกร่อนรวมถึงการท าสีของวัสดุให้ผสานกลมกลืนกัน เพื่อแสดงถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ และ
สร้างจุดสนใจภายในผลงานโดยใช้วิธีการหล่อผลงานด้วยเฝือกปูนพลาสเตอร์ จ าลองลักษณะ
ท่าทางการนั่งการรับประทานอาหาร มือสีขาวที่วางอยู่บนโต๊ะอาหาร ท่าทางการจับช้อน ส้อมที่ผิดแปลก
จากคนปกติ เพ่ือแสดงถึงสิ่งที่เหลืออยู่ของชีวิตและความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่ง 
 

วิธีการน าเสนอ 
          น าเสนอผลงานในลักษณะวางติดตั้งจากพ้ืนด้วยตัววัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรงและรักษา
ความสมดุลของผลงานถึงแม้ว่าตัววัสดุจะถูกท าลายจากการเผาและแสดงถึงความไม่สมบูรณ์แล้ว 
โดยจ าลองการนั่งรับประทานอาหารของมารดาที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์จากโรคร้ายที่เข้ามา
คุกคามท าลายการด ารงชีวิต ผู้ชมผลงานสามารถดูได้รอบด้านเพื่อพิจารณาสภาวะแห่งสัจธรรม 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนทีก่ับบริเวณว่าง 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 
ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์จากผลงาน ที่ยังขาดลักษณะในเรื่อง

การสร้างจุดสนใจภายในผลงาน ประติมากรรมรูปทรงของมือและในส่วนเท้ามีรายละเอียดของ
กายวิภาค ที่เกิดจากแม่พิมพ์จากเฝือกปูนพลาสเตอร์ มีค่อนข้างน้อยและไม่แข็งแรง รวมถึง
ลักษณะของการเผาไหม้ที่มากจนเกินไป ท าให้ผู้สร้างสรรค์จ าเป็นต้องค้นคว้ากระบวนทางเทคนิค
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในด้านวัสดุและเทคนิควิธีการ ในเรื่องของมุมมองและการจัด
วางยังเป็นปัญหาในด้านความสูงของวัตถุที่น ามาใช้ยังไม่ความสมบูรณ์ ขาดการสร้างมิติสัมพันธ์
ระหว่างพ้ืนที่และบริเวณว่าง 
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5.2 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 2 

 

ภาพที่ 30 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน   หนทางแห่งความหวัง 
ปี พ.ศ.      2562 
เทคนิค     สื่อผสม 
ขนาด     แปรผันตามพ้ืนที่ 
ที่มา:     ผู้สร้างสรรค์ 
 

 แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 2 
 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  2 น าเสนอแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับวัสดุของมารดาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในขณะที่เจ็บป่วย การฟื้นฟูรักษาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เพ่ือประคับประคองตนให้
สามารถมายืนหยัดลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง แต่แสงแห่งความหวังอันริบหรี่พลันกลับอับแสงลง การกลับมา
ของชีวิตและตัวตนในสภาวะแห่งความเสื่อมสลายแทบจะไร้สิ้นความหวัง การท าความเข้าใจใน
สัจธรรมและสภาวการณ์แห่งความจริงว่าทุกชีวิตมีความเสื่อมสลายและมีความทุกข์เป็นดั่งสาระแห่งชีวิต 
จะน ามาสู่การปล่อยวางและพิจารณาสัจธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นเหตุแห่งความจริง 
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  เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคสื่อผสมด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง โดยใช้วัสดุที่

ส าคัญคืออุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน แทนสัญลักษณ์ในการยืนเพ่ือลุกขึ้นเพ่ือต่อสู้กับโรคร้าย โดยใช้วิธีการ
เผาไหม้ แตกหัก ท าให้ไม่สมบูรณ์ผุพัง เสื่อมสภาพเพ่ือแทนที่ความทุกข์นั้น โดยมีประติมากรรม
รูปทรงของมือและแขนที่มีลักษณะจับอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินด้วยพลังของชีวิตที่เหลืออยู่ แสดงลักษณะ
ทางกายวิภาคที่สัมพันธ์กับวัสดุซึ่งเกิดจากเทคนิควิธีการหล่อโดยใช้แม่พิมพ์เฝือกปูนพลาสเตอร์หล่อ
ผลงานด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส โดยมีโครงสร้างเหล็กภายในเพ่ือให้รูปทรงแขนและมือมีความแข็งแรง
มากขึ้น สร้างความน่าสนใจในผลงาน รวมถึงการท าสีของรูปทรงมือเป็นสีขาวขัดแต่งให้พื้นผิว
ให้มีลักษณะเรียบเนียนสร้างความแตกต่างระหว่างวัตถุ  

  
วิธีการน าเสนอ 

        จัดวางผลงานในลักษณะการวางตั้งอยู่ที่พ้ืน เพ่ือจ าลองสภาวการณ์ในเวลานั้น โดยใช้วัสดุ
ที่มีความแข็งแรง ใช้การถ่ายเทน้ าหนักเพ่ือรักษาความสมดุลของผลงานและแสดงสัจจะของวัสดุ
ที่มีความแตกต่างกัน สร้างความน่าสนใจภายในผลงานซึ่งผู้ชมสามารถดูได้รอบด้าน เพ่ือพิจารณาความ
เสื่อมสลายของชีวิต 
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 
ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์จากผลงานที่ยังขาดในเรื่องของการสร้าง

จุดสนใจภายในผลงาน  ความแตกต่างระหว่างวัสดุที ่เกิดขึ ้นยังไม่สอดคล้องกับแนวความคิด 
รวมถึงยังขาดรายละเอียดของผลงานในบริเวณที่เป็นรูปทรงของมือและแขน รวมถึงการเผาไหม้ที่
แสดงความเสื่อมสลายของอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินที่ยังน้อยไป แต่ในด้านของรูปแบบเทคนิควิธีของ
ผลงานมีการพัฒนาและปรับปรุงโดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและมีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวความคิดที่น าเสนอ  
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5.3 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 (Terminal Project)  

 
ภาพที่ 31 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

           ชื่อผลงาน   ความทรงจ าสุดท้าย 
ปี พ.ศ.      2562 
เทคนิค      สื่อผสม 
ขนาด        แปรผันตามพ้ืนที่ 
ที่มา:         ผู้สร้างสรรค์ 

 
  แนวความคิดก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 3 

สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงออกถึงความผิดปกติจากสภาวะทางจิตของมารดาที่ป่วยจากโรคร้าย 
ซึ่งได้ท าลายความทรงจ ารวมถึงการใช้ชีวิตและสร้างบุคลิกภาพที่ผิดแปลกจากคนทั่วไป โดยน าวัตถุ
เป็นสื่อกลางในการแสดงออกเพ่ือจ าลองการใช้ชีวิตประจ าวันของมารดา ผ้าที่ถูกตากอย่างผิดที่ผิดทาง 
ราวผ้าที่กลับหัวกลับหาง แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากโรคภัยเข้ามาแทนที่ความเป็นอยู่ 
สร้างความทุกข์ให้กับครอบครัว ท าลายความเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลา โดยสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ตาม
อาการของโรคจิตเภทจากอัตตาแห่งจิตใต้ส านึก 

 
เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคสื่อผสม ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง ผลงานแสดง
ออกเป็นลักษณะรูปแบบของการจ าลองชีวิตประจ าวันของมารดา โดยใช้วัตถุคือราวตากผ้าที่วางผิด
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รูปแบบกับความเป็นจริงผ่านเทคนิคการเผาท าลายแสดงความไม่มั่นคง เสื่อมสลาย ซึ่งในราวผ้า
ประกอบด้วยเสื้อผ้าของบุคลในครอบครัวที่เผาไหม้ ผุพัง แทนความทุกข์ที่ลุกลามมายังครอบครัว
ใช้เทคนิคการเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาสเพ่ือรักษาร่องรอยของการถูกเผาท าลายและช่วยในด้านของ
ความแข็งแรง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและพ้ืนโดยท าเป็นลักษณะของรอยเท้าของมารดาที่มี
ลักษณะเดินวนไปรอบ ๆ ไร้จุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นถึงความทรงจ าที่ถูกท าลายในทุกขณะ 
 

วิธีการน าเสนอ 
        น าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง ซึ่งผลงานนั้นในลักษณะติดตั้งวางจากพื้น สามารถดูได้
รอบด้านโดยอยู่ในระดับมุมมองสายตา แสดงออกในรูปแบบของการจ าลองชีวิตประจ าวันของ
มารดาผ่านตัววัสดุที่สามารถพยุงตัวอยู่ได้ถูกท าให้เกิดความสมดุล แม้จะถูกเผาไหม้ ท าให้เสื่อมสลาย 
ซึ่งรวมถึงวัตถุของบุคลในครอบครัวที่ถูกท าลาย แสดงถึงความทุกข์ที่ลุกลามมายังครอบครัว และ
รอยเท้าของมารดาที่อยู่รอบ ๆ เกิดเป็นพื้นที่เฉพาะ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงของวัตถุกับ
บริเวณว่างรอบ ๆ ผลงาน  
           

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 
        ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ซึ่งผลงานนั้นยังขาดในเรื่องการ
สร้างจุดสนใจภายในผลงานที่มาจากความแตกต่างระหว่างสีของวัตถุ และลักษณะของการเผาไหม้
ที่มากจนเกินไป จึงจ าเป็นต้องค้นคว้าทดลองและควบคุมเทคนิคการเผา รวมถึงการใช้สีแทน
สัญลักษณ์เข้ามาใช้ในผลงานเพ่ือให้มีความสอดคล้องตรงกับแนวความคิด แต่ในด้านของรูปแบบของ
ผลงานมีการพัฒนาในด้านการจัดวางเพ่ือสร้างความน่าสนใจเพ่ิมมากขึ้นน าไปสู่การพัฒนาผลงานใน
ชิ้นต่อไปให้มีคุณภาพตามล าดับ 
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5.4 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 (Terminal Project) 

 

ภาพที่ 32 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน  ทางออกแห่งชีวิต 
ปี พ.ศ.   2562 
เทคนิค   สื่อผสม 
ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่ 
ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 

 
  แนวความคิดก่อนผลงานวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 4 
                 จากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากโรคร้าย สร้างความทรงจ าที่เต็มไป
ด้วยอัตลักษณ์แห่งตัวตนจากเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจ บันดาลมายาคติแห่งความทุกข์แทนที่
การใช้ชีวิตประจ าวันของมารดาเพ่ือหาหนทางออกของชีวิต ความหวังที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติเช่นเดิมกลับมีปัญหาเพ่ิมขึ้นในทุกขณะ แต่ในทางกลับกันยิ่งหาทางออกมาก
ขึ้นเท่าไหร่กลับเจอความทุกข์เพ่ิมมากขึ้นเท่านั้นและเพ่ิมทวีคูณมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปัจจัยต่าง ๆ สิ่งที่
ท าได้คือการพิจารณามองให้เห็นแก่นแท้ทีป่ลายทางของชีวิต ควรปล่อยวางและยอมรับในสัจธรรม 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคสื่อผสมได้เลือกใช้วัสดุในส่วนแรกคือประตูที่ถูกเผาท าลาย ผุกร่อน  
ท าให้ไม่สมบูรณ์แทนความทุกข์ของมารดาที่เกิดข้ึน ประตูนั้นเปรียบเสมือนมายาคติของมารดาและใน
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อีกมุมมองกลับสร้างโลกแห่งอุดมคติของครอบครัว ว่าในสักวันมารดาจะกลับมามีชีวิตเช่นเดิมอีกครั้ง 
โดยมีประติมากรรมรูปทรงมือและเท้าสีขาวอันบริสุทธิ์ใช้เทคนิคการการท าแม่พิมพ์ จากเฝือกปูนพลาสเตอร์ 
หล่อผลงานด้วยไฟเบอร์กลาสเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงภายในผลงาน ลักษณะของ มือที่คล้ายการพลักโดยจับ
ลูกบิดของประตูผสมผสานกับท่าทางอากับกิริยาการยืนกึ่งเดิน คล้ายกับการก้าวข้ามความทุกข์ 
สร้างความหวังที่จะต้องผ่านความทุกข์ครั้งนี้ไปให้ได้ แต่ในทางกลับกันก็มุ่งแสดงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในชีวิต 
ยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากความจริงที่เป็นสัจธรรมของชีวิต  

วิธีการน าเสนอ 
         น าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง ซึ่งผลงานนั้นในลักษณะติดตั้งวางจากพ้ืน ด้านบนมีการผูกยึด
ให้มีลักษณะตั้งฉาก สามารถดูได้รอบด้านโดยอยู่ในระดับมุมมองสายตา แสดงออกในรูปแบบของ
การจ าลองชีวิตประจ าวันของมารดาผ่านตัววัสดุที่มีความแตกต่างกันซึ่งสามารถพยุงตัวอยู่ได้ 
ท าให้เกิดความสมดุลภายในผลงาน แม้จะถูกเผาไหม้ ผุพัง ท าให้เสื่อมสลาย เกิดเป็นพ้ืนที่เฉพาะ 
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานและผู้ชมงาน  
 

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 
         ผู้สร้างสรรค์ได้พบปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ซึ่งผลงานนั้นยังขาดในเรื่องการสร้าง
จุดสนใจภายในผลงาน รวมถึงมุมมองที่เกิดขึ้นรอบด้าน ซึ่งในบางบางมุมนั้นยังพบจุดด้อย จุดอับสายตา 
อันเนื่องมาจากการจัดวางวัตถุที่ต้องแขวนและพ้ืนที่ในการติดตั้งที่บังคับมุมมอง รวมถึงประติมากรรม
รูปทรงของมือและในส่วนเท้ามีรายละเอียดค่อนข้างน้อย รูปทรงของผ้า ที่เกิดจากแม่พิมพ์จากเฝือก
ปูนพลาสเตอร์ ยังไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเท่าที่ควร ขาดการเสริมด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง 

         จากปัญหา ที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 ถึงผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ระยะที่ 4 นั้น ท าให้ผู้สร้างสรรค์ทราบถึงปัญหา เทคนิค วิธีการ แนวทางที่สามารถน ามา
แก้ไขปัญหา ซึ่งผู้สร้างสรรค์พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้
ออกมาสมบูรณ์ได้เป็นล าดับต่อไป 

6. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการน าเสนอผลงานอันเกิดจากแนวความคิด  เรื่อง

วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์ โดยแสดงออกให้เห็นถึงสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภท
ของผู้เป็นมารดา ทางออกของปัญหาเพื่อแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับมา
จากประสบการณ์ของชีวิตที่พบเจอ ซึ่งตรงสอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์และกรอบแนวความคิด 
ในเรื่องของ “กฎไตรลักษณ์” รวมถึงแนวทางศิลปะแห่งความไม่จีรัง อันมีความส าคัญในการอธิบาย
ความคิดน ามาร้อยเรียงสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสม ผ่านรูปแบบศิลปะจัดวาง ดังต่อไปนี้ 
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6.1 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (Thesis)  

 

ภาพที่ 33 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์งานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

          ชื่อผลงาน   มายาคติแห่งทุกข์ 
            ปี พ.ศ.      2564 
            เทคนิค      สื่อผสม 

ขนาด       แปรผันตามพ้ืนที่ 
             ที่มา:    ผู้สร้างสรรค์ 
 

แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 มายาคติอันเป็นทุกข์จากโรคจิตเภทของมารดา การเดินทางสู่โลกใบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น
เพราะความทุกข์ ซึ่งเป็นผลจากโรคร้ายหรืออาจจะเป็นโรคเวรโรคกรรมที่เกิดขึ้น สร้างความทรงจ าที่
เลวร้ายเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งตัวตนซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ บันดาลภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า
ดั่งภาพฝันมาควบคู่กับภาพหลอนจากเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจที่ลืมไม่ได้จ าไม่ลง ความทุกข์นั้น
ได้แผ่ขยายลุกลามเข้าสู่ครอบครัวอย่างรวดเร็ว ถาโถมเข้ามาในชีวิตของผู้สร้างสรรค์อย่างไม่หยุด
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หย่อนอาจเป็นเพราะความรักความเป็นห่วงมารดาในทุกช่วงขณะของความคิดและในทุกขณะของลม
หายใจ จึงพยายามเสาะหาทุกวิธีทางที่รักษามารดาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือประคับประครอง
ครอบครัวให้สมบูรณ์ที่สุดจากสิ่งที่คงเหลืออยู่ให้ก้าวเดินต่อไปได้ แต่ในทางกลับกัน ตัวผู้สร้างสรรค์
กลับจมดิ่งอยู่ในความทุกซ้ า ๆ กลายเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นทั้งทางอารมณ์ สภาพร่างกายและจิตใจที่
ย่ าแย่ลง ไร้ความสุขของชีวิต ซึ่งต้องสร้างภาพยิ้มสู้แสดงความเข้มแข็ง เป็นเสาหลักให้ครอบครัว
ท่ามกลางความมืดมนไร้หนทาง พยายามหาทางออกในวังวนของวิกฤตครั้งนี้จากสัจธรรมแห่งความ
จริงของชีวิต 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
         ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้วัสดุในส่วนแรกคือบันไดที่ถูกเผาท าลาย ผุกร่อน ท าให้ไม่สมบูรณ์ 
ซึ่งจ าลองการด ารงชีวิตของมารดาและแทนความทุกข์ของมารดาที่เกิดขึ้น บันไดนั้นเป็นหนทางที่ก้าว
เข้าสู่โลกแห่งมายาคติของมารดา เสมือนสภาวะของจิตใต้ส านึกที่เก็บความทรงจ าอันเลวร้าย โดยมี
ประติมากรรมรูปทรงมือและเท้าสีขาวอันบริสุทธิ์  แสดงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในชีวิต ลักษณะของกาย
วิภาคท่าทางที่เคลื่อนที่ไปด้านหน้า มือที่จับราวบันใดและลักษณะเท้าที่เดินขึ้นบันได ซึ่งราวบันไดนั้น
มีลักษณะเป็นเหล็กผสมผสานกับการท าสีโครเมียมสีเงินมันวาวบริเวณราวบันไดและลูกกรง เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความแข็งแรงของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องประคับประครองครอบครัว ให้มารดาหายป่วย ฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ ผ่านความทุกข์ครั้งนี้ไปให้ได้ ซ่ึงต้อง ยิ้มสู้ ยอมรับความจริงจากสัจธรรมของ
ชีวิต สร้างมโนทัศน์ว่าแข็งแรง สวยงาม คล้ายดั่งราวบันไดที่สามารถน าพาชีวิตของมารดาเดินไปได้
อย่างมั่นคง ถึงแม้จะมีความทุกข์เท่าไรก็ตาม 
 

วิธีการน าเสนอ 
       จัดวางผลงานในลักษณะติดตั้งวางจากพ้ืนอีกด้านหนึ่งติดกับผนังของห้องในลักษณะตั้งฉาก 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และบริเวณว่าง แสดงลักษณะของกายวิภาคท่าทางที่เคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าคล้ายการเดินขึ้นบันได จ าลองการใช้ชีวิตประจ าวันของมารดา โดยใช้สัจจะของวัสดุที่
แตกต่างกันเพ่ือพิจารณาความเสื่อมสลายของชีวิตสร้างประสบการณ์ทางสัจธรรมให้แก่ผู้ชมผลงาน 
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6.2 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (Thesis)  

 

ภาพที่ 34 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์งานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
             ชื่อผลงาน   การรอคอย 
             ปี พ.ศ.       2564 

เทคนิค      สื่อผสม 
ขนาด        แปรผันตามพ้ืนที่ 
ที่มา:      ผู้สร้างสรรค์ 

 
แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 2 

 ความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของมารดา ภายหลังสภาวะที่ล่มสลายทางจิต
วิญญาณได้สร้างสัญชาติญาณใหม่ คือ การยับยั้งความโกรธ ความก้าวร้าวจากการกระท าของ
ผู้อื่น แต่กลับลงโทษตัวเองให้สาสมเพ่ิมมากขึ้นในทุกขณะศาสนาส าหรับมารดาถูกน ามาใช้เป็นเพียง
แค่เครื่องมือ วัตถุประสงค์เพ่ือยอมรับผลกรรม ยอมรับในการกระท า สร้างความเกรงกลัวต่อบาป
บุญคุณโทษ ที่ก าหนดขึ้นมาจากอัตตาของตนเอง สร้างเกราะก าบังป้องกันการเย้ายวนจากสิ่งรอบด้าน 
พ้ืนที่ของวัตถุแห่งความทรงจ าตอกย้ าความทุกข์ท าให้เกิดเหตุแห่งปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ไม่สามารถเป็น
สถานะเดิมได้ โดยควบคุมหรือขับไล่พลังแห่งความโกรธแค้น รวมถึงชาติญาณดิบต่าง ๆ ที่จ้องจะรุก
ล้ าเข้ามาตลอดเวลา เฝ้ารอคอยและก าหนดเวลาสุดท้ายของชีวิตคือความตายซ้ า ๆ จนเกิดเป็นความ
เคยเคยชิน ไร้การรักษาจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ใหจ้ิตเสื่อมสลายและต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ได้  
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เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
         ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้วัสดุคือเก้าอ้ีโยกและหน้าต่างที่ถูกเผาท าลาย ผุกร่อน ท าให้ไม่สมบูรณ์ 
ซึ่งจ าลองสภาวะการแทนที่ของความทุกข์ของมารดา เก้าอ้ีโยกท่ีโยกอยู่ตลอดเวลาโดยใช้ระบบของกล
ไกลเข้ามา แสดงถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ และการย้ าคิดย้ าท าให้จมดิ่งอยู่ในความทุกข์ โดยมี
ประติมากรรมรูปทรงมือและเท้า ที่ท าจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ซึ่งใช้สีขาวแทนความบริสุทธิ์และ
แสดงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของชีวิตจากมุมมองของผู้สร้างสรรค์ ลักษณะของกายวิภาคท่าทางที่นั่งบน
เก้าอี้โยก มือที่จับที่วางแขนเพ่ือทรงตัว ขาที่นั่งเอาข้อเท้าไขว้กันแสดงอิริยาบถท่ีสบายแต่แฝงไปด้วย
ความวิตกกังวล ด้านข้างนั้นมีชั้นวางของที่ใช้ เทคนิคการเผา ท าให้ไม่สมบูรณ์ รวมถึงหนังสือ
ธรรมะที่มารดาใช้อ่าน สวดภาวนาเพ่ือแทนที่ความทุกข์นั้นดั่งการหาหนทางออกแห่งชีวิต 

วิธีการน าเสนอ 
 จัดวางผลงานในลักษณะเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งติดตั้งโดยวางจากบริเวณพ้ืน อีกส่วนหนึ่งมี
ลักษณะลอยตัวโดยใช้วิธีการแขวนจากเพดานลงมา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และบริเวณว่าง 
ทั้งสองส่วนมีลักษณะที่ประสานกลมกลืนกัน คือ เก้าอ้ีโยกที่แสดงลักษณะของกายวิภาคจ าลองท่านั่ง 
พ้ืนที่ข้าง ๆ นั้นมีชั้นวางของที่ประกอบด้วยหนังสือธรรมมะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของมารดา จ าลอง
ท่าทางที่คล้ายการมองผ่านหน้าต่างที่มีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ บานหน้าต่างที่กึ่งปิดกึ่งเปิด เสมือนการ
ปิดบังหลบหนีความจริงของชีวิต และรอคอยในบางสิ่ง ลักษณะของเก้าอ้ีโยกท่ีโยกอยู่ตลอดเวลาคล้าย
ดั่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ น าเสนอผ่านสัจจะของวัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ชมผลงานสามารถดูผลงาน
ได้รอบด้าน ใช้การเคลื่อนไหวของวัตถุ เพ่ือพิจารณาความเสื่อมสลายของชีวิต สร้างประสบการณ์แห่ง
สัจธรรมให้แก่ผู้ชมผลงาน 
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6.3 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (Thesis)  

 

ภาพที่ 35 ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์งานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
            ชื่อผลงาน    ความทรงจ าสุดท้าย 

ปี พ.ศ.        2564 
เทคนิค        สื่อผสม 
ขนาด         แปรผันตามพ้ืนที่ 
ที่มา:       ผูส้ร้างสรรค์ 
 

  แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 3 
                ความสุขของชีวิตที่มั่นคงเป็นนิรันดร์คงเป็นแค่มายาคติที่สร้างขึ้นเท่านั้น ทุกสิ่งนั้นเริ่ม
เลวร้ายลงและจมดิ่งอยู่ในความทุกข์มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามล าดับ ค าตอบนั้นชัดเจนขึ้นในทุกขณะ
หลังจากแพทย์วินิจฉัยว่ามารดาเป็นโรคจิตเภท โดยเป็นผู้พิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมและ
ทางด้านสติปัญญา ที่ส าคัญคือมารดาจะต้องเผชิญโรคร้ายนี้ตลอดชีวิต ความทุกข์ที่เกิดจากความ
เวทนาสงสาร หนทางออกของการรักษา ความหวังนั้นพังทลายเปลี่ยนเป็นความมืดมิดไร้ซึ่งหนทาง 
ทุกสิ่งนั้นถาโถม สร้างสถานการณ์อันเลวร้ายให้ผู้สร้างสรรค์ในหลายด้านทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ 
ความคับแค้นใจกับบุคลรอบข้าง บุคลที่ส่งผลให้มารดาเป็นเช่นนี้ จนไปถึงความไม่อยากมีชีวิตอยู่เพ่ือ 
หนีปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่ได้กระท า สร้างวังวนแห่งกิเลสและความเกลียดชัง โทษโชคชะตา
ของชีวิต จนเกิดการตั้งค าถามขึ้นมากมายในชีวิตและค าถามที่เป็นดั่งกุญแจคือ “ถ้าแม่ไม่มีเราแม่จะ
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อยู่ยังไง คนในครอบครัวล่ะ จะอยู่อย่างไร” ในโลกนี้คงไม่มีใครที่อยากเผชิญกับความทุกข์ ทุกคนหลีกหนี
ไม่ได้ ความทุกข์คือสาระของชีวิต การยอมรับสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือพิจารณายอมรับความจริงของ
สัจธรรมในทุกสรรพสิ่ง ทุกชีวิตย่อมเสื่อมสลาย การปล่อยวางความทุกข์เห็นค่าในสิ่งที่ด ารงอยู่ นั้น 
จึงเป็นทางออกท่ีส าคัญของชีวิต 
 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
         ผู้สร้างสรรค์ได้จ าลองการนอนหลับของมารดา โดยเลือกใช้วัสดุคือเตียงนอน องค์ประกอบ
ของเตียงนั้นมีประติมากรรมที่แสดงกายวิภาคของมารดาในลักษณะการนอนห่มผ่า ท่าทางการนอนที่
ขดตัว เพ่ือสร้างความรู้สึกบีบคั้นที่เกิดข้ึนภายในจิตใจจากโรคร้ายและความทุกข์ โดยใช้วิธีการปั้นและ
หล่อผลงานด้วยไฟเบอร์กลาส ขัคแต่งตึงผิวของประติมากรรม โดยใช้สีขาวแทนความบริสุทธิ์ของ
มารดา โดยมีมุ้งที่ถูกเผาท าลาย เสื่อมสลายในหลายส่วนครอบเตียงนอนและประติมากรรมไว้ โดย
ยังคงมีรูปทรงที่กางขึงทั้งสี่มุมเพ่ือป้องกันภยันตรายจากสิ่งต่างๆไว้   

 
วิธีการน าเสนอ 

          จัดวางผลงานในลักษณะเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือเตียงที่ติดตั้งโดยวางจากบริเวณพื้น โดยมี
ประติมากรรมในลักษณะกายวิภาคท่าทางที่นอน ในอีกส่วนที่สองคือมุ้งที่ถูกกางโดยมีการยึดทั้งสี่มุม
บนเพดาน มุ้งมีลักษณะถูกเผาไหม้ เสื่อมสลายไม่สมบูรณ์ แสดงความขัดแย้งของวัสดุที่แตกต่างกัน
ด้วยทัศนธาตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อน ามาจัดวางเชื่อมต่อองค์ประกอบของผลงานกลับสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และบริเวณว่าง โดยผู้ชมผลงานสามารถดูผลงานได้รอบด้าน สร้างความ
น่าสนใจในส่วนของพ้ืนที่ภายใน สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมสลายจากความทุกข์ของชีวิตผ่านสภาวะ
นามธรรมให้ปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 
 

6.4 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Thesis) 

 

ภาพที่ 36  ภาพผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์งานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน     สัญชาตญาณแห่งชีวิต 
ปี พ.ศ.        2564 
เทคนิค        สื่อผสม 
ขนาด         แปรผันตามพ้ืนที่ 
ที่มา:       ผู้สร้างสรรค์ 

 
 แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ชิ้นที่ 4 
  ค าพิพากษาของชีวิตรอวันตัดสิน สัญชาตญาณแห่งความตายได้เคลื่อนที่เข้ามาในทุก
ขณะ การต่อสู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในร่างกายมีอ านาจที่ควบคุมชีวิต ความเป็นอยู่และการกระท า 
สร้างภาพลักษณ์การต่อรองกับระบบกฎเกณฑ์ทางสังคมและครอบครัว รวมถึงสร้างพ้ืนที่ใน
จินตนาการจากจิตใต้ส านึก ความทุกข์ทางกายที่เป็นต้นเหตุประสานกับความทุกข์ทางใจที่เกิดจาก
การปรุงแต่งท าให้เกิดกระบวนทัศน์ด้านความตาย เผชิญมิติแห่งสุขภาวะ ความพร้อมที่จะจากไปถึง
เวลาของชีวิตแล้ว แว่วเสียงจากการอ่านหนังสือธรรมะของมารดาจากที่เป็นหนังสือให้เรี่ยวแรง
ก าลังใจ แปรเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีท่องจ าซ้ า ๆ โดยไร้ซึ่งความหมาย บทภาวนาเพ่ือหลีกหนีตัณหา
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ราคะที่เป็นเครื่องผูกมัดให้เป็นทาสรับใช้ของกายสังขาร แต่ในทางกลับกันสิ่งที่มารดาได้กระท ากลับ
เป็นการเชื้อเชิญให้เข้าหาความตาย การท าอัตวินิบาตกรรม ซึ่งในแต่ละครั้งผู้สร้างสรรค์ก็จะพบวัตถุ
ต่าง ๆ ที่ส่งเริมการท าร้ายตนเองของมารดาที่หลบซ่อนไว้ในที่ต่าง ๆ และเมื่อโศกนาฏกรรมนั้นมาถึงจริง 
ข้าพเจ้าจะท าเช่นไร จะหาทางออกของชีวิตอย่างไร คลื่นมรสุมแห่งชีวิตที่ถาโถม จนเกิดการตั้งค าถาม
ขึ้นมากมายกับความทุกข์ที่เป็นดั่งสาระหลักของชีวิต ในมุมความรักความเป็นห่วงมารดา ก็พยายาม
เสาะหาทุกวิธีทางที่จะรักษามารดาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือประคับประครองครอบครัวให้
สมบูรณ์ที่สุดจากสิ่งที่คงเหลืออยู่เพ่ือให้ก้าวเดินต่อไปได้ ซึ่งได้กระท าอย่างเต็มความสามารถของชีวิต
ในทุกด้าน แต่เมื่อวันนั้นมาถึง มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ปุถุชนอย่างข้าพเจ้าจะเข้าใจและยอมรับได้ 
กระบวนทัศน์ในการพิจารณาสัจธรรมของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  สติสัมปชัญญะ จึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญที่ท าให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ดังกล่าวได้ 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
        ผู้สร้างสรรค์ได้จ าลอง การท าอัตถวิบากกรรม โดยใช้ประติมากรรมที่มีลักษณะของกายวิภาค
ที่มีลักษณะที่เขย่งเท้า โดยใช้ท าพิมพ์ด้วยเฝือกปูนพลาสเตอร์ หล่อผลงานด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส 
ขัดแต่งผิวให้ตึงและท าสีขาวเพ่ือแสดงสิ่งที่เหลืออยู่อันบริสุทธิ์ และใช้วิธีการยึดติดกับเก้าอีกด้วยการ
เสริมเหล็กด้านในวัสดุไฟเบอร์กลาสให้ประสานกับเนื้อไม้ของเก้าอ้ีเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและรักษา
ความสมดุลในผลงาน โดยจัดวางอยู่บนกองเศษกระดาษ หนังสือธรรม ที่ถูกท าลาย เผา ฉีกขาด 
ชี้ให้เห็นถึงการหาการหาทางออกของความทุกข์ซ้ า ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกขณะ และในอีกส่วนหนึ่ง
เป็นลักษณะจ าลองเพดานของบ้านบริเวณชั้นสอง โดยใช้เทคนิคเผาท าลาย   ท าให้ไม่สมบูรณ์ 
แขวนอยู่บนด้านของห้องจัดแสดง ประกอบด้วยผ้าที่ขมวดมัดปมคล้ายเชือกท่ีห้อยจากบริเวณข่ือของ
เพดานบ้านสร้างความน่าสนใจระหว่างวัสดุที่มีนัยยะที่แตกต่างกัน เพ่ือพิจารณากระบวนการ
สร้างสรรค์  สร้างปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ 
 

วิธีการน าเสนอ 
 ผู้สร้างสรรค์เปลี่ยนสภาพของพ้ืนที่โดยจ าลอง การท าอัตถวิบากกรรม ใช้เทคนิคสื่อผสม 
น ามาจัดวางเรียงร้อยเรื่องราวในแนวทางศิลปะจัดวาง  ที่มุ่งเน้นการสร้างพ้ืนที่เฉพาะ ให้เห็นถึง
บรรยากาศและสถานการณ์แห่งความทุกข์ แสงสว่างเพียงเล็กน้อยท่ามกลางความมืด โดยมีรูปทรง
ของขาที่มีลักษณะที่เขย่งเท้า บนเก้าอ้ีทรงกลมที่วางอยู่บนกองกระดาษจากหนังสือธรรมมะที่ถูกฉีก 
เผาท าลาย อีกส่วนหนึ่งเป็นลักษณะจ าลองเพดานของบ้านบริเวณชั้นสอง ประกอบด้วยเชือกที่ห้อย
จากบริเวณขื่อของเพดานบ้าน ท าให้เกิดพ้ืนที่ว่างแต่เมื่อน ามาจัดวางเชื่อมต่อองค์ประกอบของผลงาน
กลับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และบริเวณว่าง โดยผู้ชมผลงานสามารถดูผลงานได้รอบด้านเพ่ือ
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พิจารณาผลงานเพ่ิมแรงปะทะต่อกระบวนการทางความคิดการตีความตามประสบการณ์การรับรู้ของ
แต่ละบุคคล สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ของชีวิตผ่านสภาวะนามธรรมให้ปรากฎขึ้นเป็นรูปธรรม 
 

7. การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์ 

ตารางท่ี 13  การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีศิลปะแห่งความไม่จีรัง (Ephemeral Art) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
1.  วิ เคราะห์แนวคิด ศิลปะแห่ง
ความไม่จีรัง (Ephemeral Art) 

 

 การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ชิ้น ได้ผ่านการศึกษา 
การทดลองกระบวนการสร้างสรรค์  ด้านเทคนิคให้
สอดคล้องกับหลักแนวความคิด ที่ว่าด้วย ศิลปะแห่งความ
ไม่จีรัง (Ephemeral Art) 
 
ผลงานชิ้นที่ 1 แสดงออกถึงความเสื่อมสลายของชีวิตที่ 
ถูกท าลายจากโรคจิตเภทของมารดา ซึ่งความทุกข์นั้นได้แผ่
ขยายลุกลามท าลายครอบครัว สร้างมายาคติท าลายความ
ทรงจ า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดศิลปะแห่งความไม่จีรัง  
โดยมีผู้สร้างสรรค์เป็นผู้กระท าขับเคลื่อนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made 
Materials) (ปวีณา สุธีรางกูร, 2561) เพ่ือพิจารณาความ
เสื่อมโทรมของมารดาจากเทคนิคนิวิธีการเผาไหม้ โดย
เลือกใช้วัสดุที่แสดงสัจจะของวัสดุสะท้อนความจริงของ
ชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย  
 
ผลงานชิ้นที่ 2 แสดงออกถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุดของมารดา เสมือนเป็นไปตาม วัฏจักรของชีวิต 
ภาวะอันเกิดจากอัตตาของตนเอง ความทรงจ าการกระท า
ของบุคคลอ่ืน บริบทจากสภาพแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ รอบด้าน 
เร่งและเฝ้ารอคอยและก าหนดเวลาสุดท้ายของชีวิตผ่าน 
เจตจ านง (Directive intention) เป็นแรงขับเคลื่อนที่อยู่
ภายในคือเจตนา (ปวีณา สุธีรางกูร, 2561) ทุกสิ่งนั้นไม่จีรัง
และย่อมเสื่อมสลายไม่เร็วก็ช้า 
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ตารางท่ี 13  การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีศิลปะแห่งความไม่จีรัง (Ephemeral Art) (ต่อ) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 ผลงานชิ้นที่ 3 แสดงออกถึงความหวังที่พังทลายเผชิญความมืด

มิดไร้ซึ่งหนทาง สถานการณ์อันเลวร้ายส่งผลกับผู้สร้างสรรค์ใน
หลายด้านทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งความจริงที่ทุกคนหลีก
หนีไม่ได้ ความทุกข์คือสาระของชีวิต ต้องยอมรับสภาวการณ์ที่
เกิดขึ้นเพ่ือพิจารณาความจริงของสัจธรรมว่าในทุกสรรพสิ่ง 
ทุกชีวิตย่อมมีความเสื่อมสลาย สะท้อนความไม่จีรังในหลัก
พุทธศาสนา การปล่อยวางความทุกข์เห็นค่าในสิ่งที่ด ารงอยู่
นั้นจึงเป็นทางออกที่ส าคัญของชีวิต 
 
ผล ง าน ชิ้ น ที่  4 ค า พิพากษาขอ งชี วิ ต ร อวั นตั ด สิ น 
โศกนาฏกรรมนั้นถ้ามาถึงจริง จะหาทางออกของชีวิตอย่างไร 
ด้วยความรักความเป็นห่วงมารดา พยายามเสาะหาทุกวิธี
ทา งที ่จ ะรักษามารดาทั้ ง ในด้าน ร่า งกายและจิต ใ จ 
เพ่ือประคับประคองครอบครัวให้สมบูรณ์ที่สุดจากสิ่งที่
คงเหลืออยู่เพ่ือให้ก้าวเดินต่อไปได้ ซึ่งได้กระท าอย่างเต็ม
ความสามารถของชีวิตในทุกด้าน แต่เมื่อวันนั้นมาถึง มันก็
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ปถุชนอย่างผู้สร้างสรรค์จะเข้าใจและยอมรับได้  
กระบวนทัศน์ในการพิจารณาสัจธรรมของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างยิ ่ง  ความตายเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
อย่างหนึ่งของชีวิตและชีวิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ  
(ปวีณา สุธีรางกูร, 2561) สติสัมปชัญญะ จึงเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญที่ท าให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ดังกล่าวได้ 
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ตารางท่ี 14  การวิเคราะห์แนวคิดกฎไตรลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
2. การวิเคราะหแ์นวคิดกฎไตรลักษณ์  การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ชิ้น ได้ผ่านการศึกษา 

การทดลองกระบวนการสร้างสรรค์  ด้านเทคนิคให้
สอดคล้องกับหลักแนวความคิด ที่ว่าด้วยกฎของไตรลักษณ์  
 
ผลงานชิ้นที่ 1 แสดงออกให้เห็นถึงมายาคติอันเป็นทุกข์
จากโรคจิตเภทของมารดา สร้างความทรงจ าที่เลวร้าย
เต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งตัวตน การแสวงหาหนทางแห่ง
การดับทุกข์ ความไม่คงที่  ยอมรับไม่แน่นอนของชีวิต 
ซึ่งอนิจจังนั้นมีการเกิดขึ้น การดับและเสื่อมสลายไป  
ตรงกันข้ามกับความเที่ยงแท้ยั่งยืน 
 
ผลงานชิ้นที่ 2 แสดงออกถึงความทุกข์ทรมานของ
มารดาที่เกิดขึ้นซ้ าๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภายหลังสภาวะ
ที ่ล ่มสลายทางจ ิตว ิญญาณ การย ับยั ้งค วามโกรธ 
ความก้าวร้าวจากการกระท าของผู้อ่ืน แต่กลับลงโทษ
ตัวเองให้สาสมเพิ่มมากขึ้นในทุกขณะ ทุกขัง จึงเป็น
สภาวะที่เกิดขึ้นและสลายตัว ไม่คงสภาพ (พุทธทาสภิกขุ, 
2554, น. 24) ความบีบคั้นที่ไม่สามารถคงอยู่สภาพ
นั้นได้ ความเสื ่อมสลาย ความไม่น่าพึงใจ ความไม่
สมบูรณ์ที่ปรากฏจึงกลายเป็นความทุกข์   
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ตารางท่ี 14  การวิเคราะห์แนวคิดกฎไตรลักษณ์ (ต่อ) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
  ผลงานชิ้นที่ 3 แสดงออกถึงความสุขของชีวิตที่มั่นคงเป็น

นิรันดร์คงเป็นแค่มายาคติที่สร้างขึ้น การรับรู้ว่ามารดา
จะต้องเผชิญโรคร้ายนี้ตลอดชีวิต ความหวังนั้นพังทลาย
เปลี่ยนเป็นความมืดมิดไร้ซึ่งหนทาง ทุกสิ่งนั้นถาโถม สร้าง
สถานการณ์อันเลวร้ายให้ผู้สร้างสรรค์ในหลายด้านทั้ง
สภาพร่างกายและจิตใจ โทษโชคชะตาของชีวิต ความทุกข์
กลับเป็นสาระของชีวิต การยอมรับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
เพ่ือพิจารณา อนัตตา คือ “ความไม่ใช่อนัตตา ไม่ใช่ตัว
ไม่ใช่ตน” (พระปราโมทย์ ปาโมชโช, 2555) ทุกสิ่งล้วน
สมมติขึ้นมาเท่านั้นเป็นสภาวะแห่งธรรมที่ด ารงอยู่โดย
ธรรมดาของตัวมันเอง 
 
ผลงานชิ้นที่ 4 แสดงออกถึงความทุกข์ทางกายเป็นต้นเหตุ
ที่ประสานกับความทุกข์ทางจิตใจ จนเกิดเป็นการปรุงแต่ง
ท าให้เกิดกระบวนทัศน์ด้านความตาย การได้สิ่งอันไม่พึง
ปรารถนา หรือแม้แต่การปรารถนาสิ่งใด ๆ แล้วไม่ได้ ล้วน
แล้วแต่เป็นความทุกข์ จนเกิดการตั้งค าถามขึ้นมามากมาย
กับความทุกข์ที่เป็นดั่งสาระหลักของชีวิต กระบวนทัศน์ใน
การพิจารณาสัจธรรมของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น มีขึ้นและเสื่อมสลายไปตามสภาวการณ์
ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสภาวะที่ไม่อยู่ในอ านาจที่มนุษย์
สามารถสั่งการหรือบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความ
ปรารถนาได้ ความจริงแท้คือสิ่งต่าง ๆ นั้นมีข้ึนชั่วคราวแล้ว
สลายหายไปไม่กลับมาอีก (สุจินต์ บริหารวนเขตน์, 2553) 
การใช้สติสัมปชัญญะ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้หลุด
พ้นจากความทุกข์ เรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต 
ความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่ง ที่ล้วนเกิดแล้วดับตามหลัก
พุทธปรัชญา 



116 
 

 
 

ตารางท่ี 15  การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีทฤษฎีจิตวิเคราะห์(Sigmund Freud) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
3.  วิ เคราะห์แนวคิดด้วยกรอบ
ทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห์  (Sigmund 
Freud) 

 

การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ชิ้น ได้ผ่านการศึกษา 
การทดลองกระบวนการสร้างสรรค์ด้านเทคนิคให้สอดคล้อง
กับหลักด้วยกรอบทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Sigmund Freud) 
 

ผลงานชิ้นที่ 1 แสดงออกถึงโรคจิตเภทมีปัจจัยพ้ืนฐานที่
เสมือนเป็นจุดอ่อนบางประการ เช่น พันธุกรรม (Genetic 
factor) จากการศึกษาด้านพันธุศาสตร์พบว่า ลักษณะของ
ยีนที่ผิดปกติซึ่งพบได้ในผู้ป่วยโรคจิตเภทมีความสัมพันธ์กับ 
โครโมโซมคู่ที่ 6 (สมภพ เรืองตระกูล, 2547) โดยยิ่งมีความ
ใกล้ชิดทางสายเลือดมากยิ่งมี โอกาสเกิดโรคสูง หรือเหตุ
จากความทุกข์ที่ เกิดขึ้น เมื่อมาพบสภาพความกดดัน
ทางด้านจิตใจหรือเหตุการณ์อันเลวร้ายที่มีผลต่อสภาวะจิตก็
จะสร้างพลังของจิตไร้ส านึกซึ่งท าหน้าที่กระตุ้นให้แสดง
ออกไปตามหลักแห่งความพึงพอใจ ตามอัตตาของตนเอง
การเก็บกด (Repression) ความคิดความรู้สึกความต้องการ
หรือความกลัวที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลความปวดร้าวใจ
อย่างรุนแรงที่ตนยอมรับไม่ได้ไว้ในจิตใต้ส านึกเช่นการลืม
ประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดจากการถูกท าร้ายอย่างรุนแรง  
 
ผลงานชิ้นที่ 2 แสดงออกถึงการยับยั้งความโกรธ ความ
ก้าวร้าวจากการกระท าของผู้อ่ืน แต่กลับลงโทษตัวเองให้สา
สมเ พ่ิมมากขึ้ น ในทุกขณะกลไกการป้องกันตั ว เป็ น
กระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้เกิดขึ้นจากจิตใต้ส านึกเมื่อ
บุคคลเกิดความวิตกกังวลก็จะน ากลไกการการปกป้อง
ตนเอง ที่เคยใช้น ามาใช้เพ่ือช่วยให้หลุดพ้นจากความวิตก
กังวลไปชั่วขณะท าให้รู้สึกสบายใจขึ้นเป็นการลดความตึง
เครียดทางจิตลดความคับข้องใจความขัดแย้งในใจเป็นการ
ลดความทุกข์ไปชั่วขณะ  
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ตารางท่ี 15  การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Sigmund Freud) (ต่อ) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
        ผล ผลงานชิ ้นที ่ 3  แสดงออกถึงการปฏิเสธ (Denial) ไม่

ยอมรับรับรู้อารมณ์ความคิดจากแรงขับ พฤติกรรมหรือ
สถานการณ์บางอย่างที่ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือน
ใจอย่างรุนแรง ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้น
จริงและท าเหมือนตนเองไม่ได้รับความกระทบกระเทือน
จ าก เห ต ุก า รณ ์นั ้น  โ ด ยห า เ หต ุผ ล เ ข ้า ข ้า ง ตน เ อ ง 
(Rationalization) หมายถึงกลวิธีการท าที่หาเหตุผลที่ดี
เ พื ่อรับรองพฤติกรรมที ่ไม่ดีของตนเองการหาเหตุผล
เข้าข้างตนเองจะช่วยให้สมเหตุสมผลสร้างวังวนแห่ง
กิเลสและความเกลียดชัง โทษโชคชะตาของชีวิต   
 
ผลงานชิ้นที่ 4 แสดงถึงสัญชาตญาณแห่งความตายได้หรือ
พลังแรงจูงใจแห่งความก้าวร้าวที่เคลื่อนที่เข้ามาในทุกขณะ 
การต่อสู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เสมือนอยู่ในร่างกายมีอ านาจที่
ควบคุมชีวิต ความเป็นอยู่และการกระท า สร้างภาพลักษณ์
การต่อรองกับระบบกฎเกณฑ์ทางสังคมและครอบครัว 
รวมถึงสร้างพื้นที่ในจินตนาการจากจิตใต้ส านึก ความทุกข์
ทางกายที่เป็นต้นเหตุประสานกับความทุกข์ทางใจที่เกิด
จากการปรุงแต่งท าให้เกิดกระบวนทัศน์ด้านการถดถอย 
(Regression) หมายถึงพฤติกรรมที่ผ ิดปกติ หรืออาจจะ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุที่แท้จริงของผู้นั้น เป็น
กลไกที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่ต้องการประสบสิ ่งที ่ท าให้เกิด
ความวิตกกังวลและบุคคลนั ้นไม่สามารถขจัดความวิตก
กังวลที่เกิดขึ้นได้ กลับกลายเป็นแรงเสริมที่มุ ่งไปสู่การท า
อัตวินิบาตกรรม  
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ตารางท่ี 16  การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีศิลปะบ าบัด 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
4.วิเคราะห์แนวคิดด้วยกรอบทฤษฎี 
ศิลปะบ าบัด 
 

การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ชิ้น ได้ผ่านการศึกษา 
การทดลองกระบวนการสร้างสรรค์  ด้านเทคนิคให้
สอดคล้องกับหลักด้วยกรอบทฤษฎีศิลปะบ าบัด 

ผลงานชิ้นที่ 1 แสดงออกให้เห็นถึงความทุกข์จากโรค
จิตเภทของมารดา สร้างความทรงจ าที่เลวร้ายเต็มไป
ด้วยอัตลักษณ์แห่งตัวตน การแสวงหาหนทางแห่งการ
ดับทุกข์ เพ่ือเคลื่อนกลับไปสู่ตัวตนเดิมที่เคยเป็น เคยมี
ความสุขอย่างไรก็ให้สามารถมีความสุขได้อย่างนั้น ด้วย
การเข้าถึงความจริงที่ว่า ความเจ็บป่วยหรือความตาย
เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่ง หรือเรียกว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของชีวิต ไม่ใช่ทั้งหมด 
 
ผลงานชิ้นที่ 2 แสดงออกถึงแสดงออกถึงความทุกข์
ทรมานของมารดาที ่เก ิดขึ ้นซ้ าๆอย่างไม่ม ีที ่สิ ้นส ุด
ภายหลังสภาวะที่ล่มสลายทางจิตวิญญาณ การยับยั้ง
ความโกรธเพื่อให้คลี่คลายจากความทุกข์ ความกลัว 
ไม่ว่าจะเป็นกลัวเจ็บ กลัวพลัดพราก หรือ กลัวตาย    
ดึงศักยภาพในตัวออกมาใช้ เพื่อเคลื่อนกลับไปสู่ตัวตน
เดิมที่เคยเป็น 
 
ผลงานชิ้นที่ 3 แสดงออกถึงการปล่อยวางความทุกข์
เห็นค่าในสิ่งที่ด ารงอยู่นั้นจึงเป็นทางออกที่ส าคัญของแต่
คนจะต้องด ารงอยู่ให้ได้ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ และมีชีวิต
อยู่ท่ามกลางความเป็นจริงมีนัยส าคัญส าหรับการ
ด ารงชีวิต เช่นเดียวกันกับผู้สร้างสรรค์ที่ใช้ศิลปะเยียวยา
จิตใจ ในภาวะที่มีความเครียดกดดันในช่วงที่ต้องดูแล
มารดาที่ป่วยเป็นจิตเภท ต้องใช้ความ ใจเย็น อดทน 
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ตารางท่ี 16  การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีศิลปะบ าบัด (ต่อ) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 ใจเย็น อดทน มีสติในการดูแลรักษาต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์

ได้ท างานศิลปะกลับรู้สึกได้ถึงความสงบ มีสติ สบายใจ 
ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นช่วงเวลาที่ผู้สร้างสรรค์
รู้สึกมีความสุขขึ้นมีก าลังใจมากขึ้น และพร้อมจะผ่าน
พ้นปัญหาไปได้ในแต่ละวัน 
 
ผลงานชิ้นที่ 4 แสดงเป้าหมายของการท าศิลปะบ าบัด
คือ การเข้าถึงสมดุลหรือจุดที่ชีวิตจะด ารงอยู่ได้อย่างมี
ความสุข (ตามสมควร) ปัญหาบางอย่างอาจไม่สามารถ
ท าให้หมดไปแต่คนจะต้องด ารงอยู่ให้ได้ด้วยศักยภาพ
ที่มีอยู่ และมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเป็นจริง ดึงศักยภาพ
ในตัวออกมาใช้ เพื่อเคลื่อนกลับไปสู่ตัวตนเดิมที่เคย
เป็น เคยมีความสุขอย่างไรก็ให้สามารถมีความสุขได้
อย่างนั้น ด้วยการเข้าถึงความจริงที่ว่า ความเจ็บป่วย
หรือความตายเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่ง หรือเรียกว่า
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่ทั้งหมด การต่อสู้กับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เสมือนอยู่ในร่างกายมีอ านาจที่ควบคุม
ชีวิต ความเป็นอยู่และการกระท า สร้างภาพลักษณ์
การต่อรองกับระบบกฎเกณฑ์ทางสังคมและครอบครัว 
รวมถึงสร้างพื้นที่ในจินตนาการจากจิตใต้ส านึก ถ้าไม่
สามารถด ารงอยู่ให้ได้ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ และมีชีวิต
อยู่ท่ามกลางความเป็นจริงได้ จะกลับกลายเป็นแรง
เสริมที่มุ่งไปสู่การท าอัตวินิบาตกรรม  
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ตารางท่ี 17  การวิเคราะห์แนวคิดศิลปะจัดวาง (installation art) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
5.  วิ เคราะห์แนวคิด ศิลปะจัดวาง 
(installation art) 

 

การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 ชิ้น ได้ผ่านการศึกษา 
การทดลองกระบวนการสร้างสรรค์  ด้านเทคนิคให้
สอดคล้องกับหลักแนวความคิด ที่ว่าด้วย ศิลปะจัดวาง 
(Installation art) 

ผลงานชิ้นที่ 1 น าเสนอในรูปแบบของศิลปะจัดวาง 
สร้างความสัมพันธ์กับพ้ืนที่เฉพาะ(Site-Specific)  โดย
การน าวัตถุทีมีความหมายเป็นสื่อสัญลักษณ์ เนื่องจาก
มนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่และวัตถุซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของความทรงจ า น ามาจัดวางใหม่เพ่ือให้เกิดคุณค่า
ความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงออกถึงความเสื่อม
สลายของชีวิต ที่มีลักษณะการใช้แนวคิดสัมพันธ์ระหว่าง
ความทรงจ าของคน วัตถุ สถานที่ โดยเลือกสรรแบบ
เจาะจง (Site Specific)  การรับรู้ ที่ ดี นั้ นต้องน าพา
ร่ า ง ก าย เ ข้ า ไ ปสั ม ผั ส ( Sense Organs) เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึกให้ผสานเป็นอันอัน
เดียวกันทั้งตัวผลงานและพ้ืนที่ (นราธร สายเส็ง, 2560) 

ผลงานชิ้นที่ 2 สร้างสรรค์ผลงานในแบบผสมผสานโดย
การน าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมารดา จ าลองสะทอน
เรื่องราวของความหวังที่ เป็น สภาวะนามธรรม ผ่านการ
สร้างสถานการณ์จ าลองในพ้ืนที่เฉพาะ ผลงานนั้นมี
ความเคลื่อนไหวของวัตถุในบางจุด เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมมี
ส่วนร่วมกับผลงานสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ชม (spectator 
participation) ไม่ว่าจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน 
หรือการกระท าใดที่ที่สัมพันธ์กับผู้ชมงาน ผลของ
ประสบการณ์ร่วมนั้นอาจเป็นไปตามที่ศิลปินออกแบบ
ควบคุมไว้หรือบังเกิดฉับพลันโดยไม่คาดคิดนอกการ
คาดการณ์ก็ได้ (สมพร รอดบุญ, 2551) 
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ตารางท่ี 17  การวิเคราะห์แนวคิดศิลปะจัดวาง (installation art) (ต่อ) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 ผลงานชิ้นที่ 3 แสดงถึงความหวังที่พังทลายเปลี่ยนเป็น

ความมืดมิดไร้ซึ่ งหนทาง ความทุกข์ถาโถม สร้าง
สถานการณ์อันเลวร้ายให้ผู้สร้างสรรค์ในหลายด้านทั้ง
สภาพร่างกายและจิตใจ ผ่านการน าเสนอโดยใช้วัตถุที่
แสดงสัญลักษณ์และสื่อความหมายสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
เชิงการรับรู้เนื้อหาจากวัตถุที่มีความแตกต่างกันทาง
กายภาพ  โดยใช้ศิลปะจัดวางในลักษณะจัดวางเติมพ้ืนที่
ว่าง แปลงโฉมจัดฉาก (Filled – Space Installation: 
Impersonations) เ ป็ น ก า รป รั บ แต่ ง แปล งสภ าพ
สิ่ ง แวดล้ อม ให้ กั บ พ้ืนที่ ห รื อการลว งหลอกผู้ ช ม 
( Impersonations) โดยสร้างสรรค์ให้ เป็นพ้ืนที่แห่ง
จินตนาการทั้งท าให้เกิดเสน่ห์และความน่าสนใจ หรือ
อาจเป็นพ้ืนที่แห่งความฝันร้าย ความทุกข์ จ าลอง
บทบาทที่ไม่ใช่ความจริง เพ่ือให้ผู้เข้าชมคล้อยตามในสิ่ง
ที่ศิลปินก าหนดขึ้นหรือเป็นการโน้มน้าวใจให้รู้สึกตาม
หรือสะกดผู้ชมได้  ซึ่งเป็นกรรมวิธีหนึ่งในศิลปะประเภท
จัดวาง 
 
ผลงานชิ้นที่ 4 แสดงออกถึงสัญชาตณานแห่งความตาย 
การท าอัตวินิบาตกรรม การต่อสู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ใน
ร่างกายมีอ านาจที่ควบคุมชีวิต ความเป็นอยู่และการ
กระท า โดยสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม น าเสนอใน
แนวทางศิลปะจัดวาง สร้างปฏิสัมพันธ์ในเชิงของการ
รับรู้เนื้อหาจากสัญลักษณ์ของวัตถุที่มีนัยยะแตกต่างกัน
ทางกายภาพ  โดยสร้างสรรค์ให้เป็นพ้ืนที่แห่งความทุกข์ 
โดยใช้ศิลปะจัดวางในลักษณะจัดวางเติมพ้ืนที่ว่าง
(Filled– Space Installation: Impersonations) เป็น
การปรับแต่งแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับพ้ืนที่หรือการ
ลวงหลอกผู้ชม (Impersonations) โน้มน้าวให้รู้สึก 
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ตารางท่ี 17  การวิเคราะห์แนวคิดศิลปะจัดวาง (installation art) (ต่อ) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
 

8. การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาต ุ

ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ 

 
 
 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 คล้อยตาม ซึ่งผลงานนั้นเป็นดั่งกระจกเงาที่สะท้อน

สภาวะของความจริงที่เกิดขึ้น เมื่อน าทุกภาคส่วนมาจัด
วาง เชื่ อมต่อองค์ประกอบของผลงานกลับสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ วัตถุ และบริเวณว่าง เพ่ือ
พิจารณาผลงานเพ่ิมแรงปะทะต่อกระบวนการทาง
ความคิดการตีความหมายตามประสบการณ์การรับรู้ของ
แต่ละบุคคล สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ของชีวิตผ่าน
สภาวะนามธรรมให้ปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรม 
 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
1. วิเคราะห์ทิศทางของเส้น 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

 

ทิศทางของเส้น  ผลงานชิ้นที่ 1   
การวิเคราะห์เส้นที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยมีลักษณะทิศทางของเส้นที ่สอดคล้องกับรูปทรง
ของวัตถุ เส้นนอนในส่วนของฐานแสดงความมั่นคง 
ประสานเชื ่อมต่อกับเส้นเฉียงขึ ้นในส่วนของบันได 
รวมถึงรายละเอียดของผลงานที่มีลักษณะของเส้นที่พุ่ง
ขึ้นไปด้านบน คล้ายการเดินขึ้นบันได จ าลองสถานที่
และวัตถุ เชื่อมโยงโลกใบใหม่ของมารดาที่ถูกสร้างขึ้น
จากความทุกข์  
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

 

 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
           ภาพผลงานชิ้นที่ 2 
 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 3 

 

ทิศทางของเส้น  ผลงานชิ้นที่ 2   
การวิเคราะห์เส้นที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย
ก าหนดให้เส้นตรงที่ดิ่งลงมาตามวัตถุที่แขวนอยู่ ทิศทาง
ของเส้นจากบานหน้าต่างที่ตก ให้มีลักษณะไม่มั่นคง 
เอนเอียง ผุพัง  คล้ายการทรุดตัวเพ่ือดึงดูดความสนใจ 
และใช้ทิศทางของเส้นเฉียงที่เกิดจากรูปทรงของเก้าอ้ี
โยกที่มีลักษณะของการพุ่งไปด้านเพ่ือสร้างความขัดแย้ง
และจุดสนใจภายในผลงานแสดงถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้น
ซ้ า ๆ และการย้ าคิดย้ าท าให้จมดิ่งอยู่ในความทุกข์
ตลอดเวลา 
 
ทิศทางของเส้น  ผลงานชิ้นที่ 3 
การวิเคราะห์เส้นที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย
ก าหนดให้ทิศทางของเส้นตรงที่ดิ่งลงมาตามวัตถุที่แขวน
อยู่คือมุ้งที่มีลักษณะเผาไหม้ ขาดแหว่งวิ่น ครอบคลุม
พ้ืนที่บริเวณลักษณะของจุดสนใจภายในผลงาน ที่มี
ลักษณะทิศทางของเส้นแนวนอน ซึ่งสอดคล้องกับ
รูปทรงด้านใน ที่แทนความรู้สึกสงบนิ่ง มีสติ ปล่อยวาง 
ความทุกข์เห็นค่าในสิ่งที่ด ารงอยู่นั้นจึงเป็นทางออกที่
ส าคัญของชีวิต 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
           ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

 

 

ทิศทางของเส้น  ผลงานชิ้นที่ 4 
การวิเคราะห์เส้นที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย
ก าหนดให้ทิศทางของเส้นเฉียงพุ่งขึ้นจากพ้ืนขึ้นไป
ด้านบนเพ่ือวิ่งเข้าจุดสนใจ รวมถึงรายละเอียดของ
ผลงานที่เป็นรูปทรงของเท้ามีลักษณะทางกายวิภาค
ก าลังยืนเขย่งขาโดยใช้เส้นแกนที่พุ่งเข้าหาเชือกบ่วงบาศ
ในการท าอัตวินิบาตกรรม โดยเป็นสาระส าคัญของ
ผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้จ าลองเพดานไม้ส่วนหนึ่งของ
บ้านซึ่งมีทิศทางของเส้นในแนวนอนแสดงถึงความมั่นคง
แข็งแรงที่ต้องรับน้ าหนักในการท าอัตวินิบาตกรรมและ
ในส่วนบริเวณพ้ืนใช้ทิศทางเส้นโค้งที่สอดคล้องกับ
รูปทรงที่เป็นกองเศษกระดาษ เพ่ือสร้างมิติสัมพันธ์
ระหว่างเพดานด้านบนและพ้ืนด้านล่างเพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจในตัวผลงานมากขึ้น 

2. วิเคราะห์รูปทรงและขนาด 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

รูปทรงและขนาด ผลงานชิ้นที่ 1   
  ม ีการใช ้ร ูปทรงจากว ัตถ ุทางสถาปัตยกรรมโดย
จ าลองบันไดจากที ่อยู ่อาศัยซึ ่งมีขนาดใกล้เคียงกับ
บันไดจริงน ามาเปลี่ยนแปลงสภาพ เผา ท าลาย ท าให้
ผุกร่อน ท าให้บิดเบี ้ยว โดยใช้สัญลักษณ์ในการสื ่อ
ความหมายถึงความไม่จ ีร ังของทุกสรรพสิ ่ง โดยมี
ประติมากรรมกลุ่มรูปทรงมือและเท้าสีขาวอันบริสุทธิ์ 
แสดงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในชีวิต ลักษณะของกายวิภาค
ท่าทางที่เคลื่อนที่ไปด้านหน้า มือที่จับราวบันใดและ
ลักษณะเท้าที ่เดินขึ ้นบันได สร้างความขัดแย้งทาง
รูปทรงและขนาดของสภาพลักษณะรูปทรงในส่วนรวม 
สร้างจุดสนใจภายในผลงาน  
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 3 

 

รูปทรงและขนาด ผลงานชิ้นที่ 2   
        มีการใช้รูปทรงจากวัตถุสร้างสรรค์ได้เลือกใช้

วัสดุคือเก้าอ้ีโยกและหน้าต่างที่ถูกเผาท าลาย ผุกร่อน  
ท าให้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจ าลองสภาวะการแทนที่ของความ
ทุกข์ของมารดาโดยมีประติมากรรมรูปทรงมือและเท้า
แสดงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของชีวิตจาก ลักษณะของกาย
วิภาคท่าทางที่นั่งบนเก้าอ้ีโยก รูปทรงมือที่จับที่วางแขน
เพ่ือทรงตัวและรูปทรงขาที่นั่งเอาข้อเท้าไขว้กันแสดง
อิริยาบถที่สบายแต่แฝงไปด้วยความวิตกกังวลเป็นจุด
สนใจภายในผลงาน ด้านข้างนั้นมีชั้นวางของรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เทคนิคการเผา ท าให้ไม่สมบูรณ์ 
ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดนั้นมีขนาดและปริมาตรเท่า
ของจริงที่ถูกใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

รูปทรงและขนาดผลงานชิ้นที่ 3   
       โครงสร้างของผลงานโดยรวมเป็นสี ่เหลี ่ยมมี
ขนาดที่กว้างโดยใช้วัสดุคือมุ้งที่ถูกเผาท าลาย โดยที่
กางขึงทั้งสี่มุมเพื่อป้องกันภยันตรายจากสิ่งต่าง  ๆ ไว้
ตามสภาพแห่งความเสื่อมสลาย ซึ่งได้ครอบคลุมเตียง
นอนที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า องค์ประกอบของเตียง
นั้นมีประติมากรรมที่แสดงรูปทรงทางกายวิภาคของ
มารดาในลักษณะการนอนห่มผ่า ท่าทางการนอนที่ขดตัว 
รูปทรงและขนาดที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อสร้าง
ความรู้สึกบีบคั้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจากโรคร้ายและ
ความทุกข์ 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
           ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

รูปทรงและขนาดผลงานชิ้นที่ 4   
 มีการใช้รูปทรงโดยรวมในส่วนด้านล่างเป็นลักษณะ
รูปทรงสามเหลี่ยมเพ่ือให้ความความมั่นคง สร้างดุลยภาพ
ถ่วงน้ าหนักของปริมาตรให้มีความเท่ากันใกล้เคียงกับรูปสี
ทรงสี่เหลี่ยมด้านบนที่ได้จ าลองเพดานไม้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของภายในบ้าน แสดงถึงความมั่นคงแข็งแรงที่ต้องรับ
น้ าหนักในการท าอัตวินิบาตกรรม สร้างมิติสัมพันธ์ระหว่าง
เพดานด้านบนและพ้ืนที่ด้านล่าง โดยมีประติมากรรมที่
แสดงลักษณะของกายวิภาค รูปทรงการยืนที่เขย่งเท้า 
ด้านบนนั้นมีรูปทรงของผ้าที่ขมวดมัดปมเป็นบ่วงคล้าย
เชือกที่เป็นจุดสนใจภายในผลงาน ท าให้เกิดกระบวนการ
ทางความคิดการตีความหมายตามประสบการณ์การรับรู้
ของแต่ละบุคคล  

3. วิเคราะห์สี 

 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 1 

 

สี  ผลงานชิ้นที่ 1   
ลักษณะของสีในผลงานโดยรวมประกอบด้วยสีขาว สีเทา 
และสีด าเพ่ือแสดงความรู้สึกหดหู่ จากความทุกข์ของ
โรคภัยและความทรงจ าอันเลวร้ายของ การใช้สีส่วนมาก
มาจากตัววัสดุที่เปลี่ยนแปลงแปลงสภาพจากเทคนิคใน
การสร้างสรรค์ การเผาท าลาย ท าให้ผุพัง แต่สีนั้นก็ยังคง
แสดงสัจจะของวัสดุอยู่โดยมีประติมากรรมรูปทรงมือและ
เท้าสีขาวอันบริสุทธิ์ แสดงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในชีวิต มือที่
จับราวบันใดและลักษณะเท้าที่เดินขึ้นบันได ซึ่งราวบันได
นั้นมีลักษณะเป็นเหล็กผสมผสานกับการท าสีโครเมียมสี
เงินมันวาวบริเวณราวบันไดและลูกกรง เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความแข็งแรงของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องประคับประครอง
ครอบครัวสร้างมโนทัศน์ว่าแข็งแรง สวยงาม คล้ายดั่งราว
บันไดท่ีสามารถน าพาชีวิตของมารดาเดินไปได้อย่างมั่นคง 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
           ภาพผลงานชิ้นที่ 2 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 3 

 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

สี  ผลงานชิ้นที่ 2   
ลักษณะสีในผลงาน ประกอบด้วยสี ขาว เทาด า โดยสีด า
และเทา นั้น เกิดจากร่องรอยของการใช้เทคนิคการเผา ซึ่ง
โดยมากจะเป็นสีที่มาเกิดขึ้นจากตัววัสดุเองอยู่แล้ว โดยมี
ประติมากรรมรูปทรงมือและเท้า ที่ท าจากวัสดุไฟเบอร์กลาส 
ซึ่งใช้สีขาวแทนความบริสุทธิ์และแสดงสิ่งที่หลงเหลืออยู่
ของชีวิตจากมุมมองของผู้สร้างสรรค์ 
 
 
 
สี  ผลงานชิ้นที่ 3   
     เป็นการใช้สีที่มาจากตัววัสดุ เกิดจากร่องรอยของการ
ใช้เทคนิคการเผาท าลาย ท าให้ผุกร่อน ซึ่งลักษณะสีใน
ผลงาน ประกอบด้วยสี ขาว เทาด า โดยมีประติมากรรมที่
แสดงกายวิภาคของมารดาในลักษณะการนอนห่มผ่า 
ท่าทางการนอนที่ขดตัว โดยใช้สีขาวแทนความบริสุทธิ์ของ
มารดาเพ่ือสร้างความรู้สึกบีบคั้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจาก
โรคร้ายและความทุกข ์
   
สี  ผลงานชิ้นที่ 4   
 ผู้สร้างสรรค์ได้จ าลอง การท าอัตวินิบาตกรรมลักษณะ
ของการใช้สีส่วนมากมาจากตัววัสดุที่เปลี่ยนแปลงแปลง
สภาพจากเทคนิคในการสร้างสรรค์ การเผาท าลาย ท าให้ผุ
พัง แต่สีนั้นก็ยังแสดงสัจจะของวัสดุอยู่ เช่น สีของกองเศษ
กระดาษ หนังสือธรรม ที่ถูกเผา ท าลาย ฉีกขาด ชี้ให้เห็น
ถึงการหาการหาทางออกของความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ ใน
ทุกขณะ โดยมีจุดสนใจในผลงานเป็นประติมากรรมที่มี
ลักษณะของกายวิภาคที่มีลักษณะท่าทางยืนเขย่งเท้าสีขาว
เพ่ือแสดงสิ่งที่เหลืออยู่อันบริสุทธิ์ 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
4. วิเคราะห์พื้นผิว 
 

 
           ภาพผลงานชิ้นที่ 1 
          
 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

 

พื้นผิว  ผลงานชิ้นที่ 1   
    พ้ืนผิวในส่วนแรกคือบันไดที่ถูกเผาท าลาย ผุกร่อน 
ท าให้ไม่สมบูรณ์ ร่องรอยที่เกิดจากการเผานั้นควบคุม
อาณาบริเวณได้ยาก พื้นผิวของการเผานั้นมีลักษณะ กัด
กินวัสดุจากความร้อนของไฟ จ าลองการด ารงชีวิตของ
มารดาและแทนความทุกข์ของมารดาที่เกิดขึ้น โดยมี
ประติมากรรมรูปทรงมือและเท้าสีขาวอันบริสุทธิ์ที่ถูก
สร้างพ้ืนผิวให้เรียบเนียนสร้างความแตกต่างระหว่าง
พ้ืนผิวและรูปทรง เพ่ือแสดงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในชีวิตมือ
ที่จับราวบันใดและลักษณะเท้าที่เดินขึ้นบันไดราวบันได
นั้นมีลักษณะเป็นพ้ืนผิวของเหล็กผสมผสานกับการท าสี
โครเมียมมีพ้ืนผิวที่มันวาวบริเวณราวบันไดและลูกกรง 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของผู้สร้างสรรค์ที่ต้อง
ประคับประครองครอบครัวสร้างมโนทัศน์ว่าแข็งแรง 
สวยงาม ถึงแม้จะมีความทุกข์เท่าไรก็ตาม 
 
พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 2   
    ผลงานประติมากรรมนุ่มชิ้นนี้ เป็นพื้นผิวจากผ้าดิบสี
ขาว มาเย็บเข้ากับโครงซึ่งผ้ามีความอ่อนตัวบางส่วนได้
น ามาตัดเกิดเป็นเส้นด้ายที่หลุดออกจากผ้าและน า
เส้นด้าย ไหมพรม ที่มีขนาดต่างกันมาสร้างสรรค์ให้เกิด
พ้ืนผิวที่มีความอ่อนนุ่ม เกิดเป็นความงามที่แสดงออกให้
เห็นถึงความมีน้ าใจเก้ือกูลต่อกันของคนในชุมชน 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

 

 

 

 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
            ภาพผลงานชิ้นที่ 3 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

 
 
 

 

พื้นผิว  ผลงานชิ้นที่ 3   
          พ้ืนผิวของผลงานในส่วนแรกเกิดมุ้งที่ถูกเผา
ท าลาย ซึ่งตัววัสดุนั้นมีการหดตัวและเกิดเป็นพ้ืนผิวรอบ
บริเวณส่วนที่ถูกท าลายไปแสดงออกถึงเสื่อมสลายไม่
สมบูรณ์  โดยมีประติมากรรมที่แสดงกายวิภาคของ
มารดาที่มีพ้ืนผิวที่เรียบเนียน ในลักษณะการนอนห่มผ่า 
ท่าทางการนอนที่ขดตัว เพ่ือสร้างความรู้สึกบีบคั้นที่
เกิดข้ึนภายในจิตใจจากโรคร้ายและความทุกข์  
 
 
 
 

พื้นผิว ผลงานชิ้นที่ 4   
         พ้ืนผิวที่แสดงความแตกต่างกันระหว่างวัสดุใน
ส่วนแรกเป็นมีประติมากรรมที่แสดงกายวิภาคของ
มารดาที่มีพ้ืนผิวที่เรียบเนียน โดยมีตัววัตถุบริเวณเก้าอ้ี
และเพดานบ้านที่ผ่านเทคนิคการเผาท าลายคานแสดง
ส่วนที่ถูกท าลายแสดงออกถึงเสื่อมสลายไม่สมบูรณ์ โดย
มีพ้ืนผิวของกองกระดาษจากหนังสือธรรมะ ที่มีลักษณะ
ของการฉีก เผา ท าลาย เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และ
ความแตกต่างระหว่างวัตถุให้สอดคล้องและตรงกับ
แนวความคิดมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

 
 
 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
5. วิเคราะห์พื้นที่ว่าง 

 
           ภาพผลงานชิ้นที่ 1 
 
 
 
 

 
 

ภาพผลงานชิ้นที่ 3 
 
 
 

 

พื้นที่ว่าง  ผลงานชิ้นที่ 1   
     จัดวางผลงานในลักษณะติดตั้งวางจากพ้ืนอีกด้าน
หนึ่ งติดกับผนั งของห้องในลักษณะตั้ งฉาก สร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และบริ เวณว่างในส่วน
รายละเอียดของผลงานมีพ้ืนที่ว่างที่เกิดขึ้นในจากช่อง
ราวบันได สามารมองทะลุบริเวณพ้ืนหลังได้ รวมถึงกลุ่ม
ของพ้ืนที่ว่างแสดงลักษณะของกายวิภาคท่าทางที่
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าคล้ายการเดินขึ้นบันได โดยใช้พ้ืนที่
ว่างสองนัย (Ambiguous Space) สร้างจินตนาการและ
การตีความหมายให้แก่ผู้ชมโดยรอบซึ่งจ าลองการใช้
ชีวิตประจ าวันของมารดา โดยใช้สัจจะของวัสดุที่
แตกต่างกันเพ่ือพิจารณาความเสื่อมสลายของชีวิตสร้าง
ประสบการณท์างสัจธรรมให้แก่ผู้ชมผลงาน 
 

พื้นที่ว่าง  ผลงานชิ้นที่ 2   
       ผลงานมีลักษณะเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งติดตั้ง
โดยวางจากบริเวณพ้ืน อีกส่วนหนึ่งมีลักษณะลอยตัวโดย
ใช้วิธีการแขวนจากเพดานลงมาโดยมีพ้ืนที่ว่างจากช่อง
หน้าต่างและบริเวณท่ีว่างจากการถูกเผาท าลายสามารถ
มองทะลุสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับพื้นที่ และใน
ส่วนที่สองนั้นเป็นส่วนของเก้าอ้ีโยกที่แสดงลักษณะของ
กายวิภาคจ าลองท่านั่งแสดงกลุ่มของพ้ืนที่ว่าง โดยมี
บริเวณว่างโดยรอบท าหน้าที่เป็นพ้ืน (Ground) เพ่ือให้
วัตถุปรากฏได้ชัดเจน สร้างมิติแห่งจินตนาการและการ
ตีความหมายให้แก่ผู้ชม 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 

 
           ภาพผลงานชิ้นที่ 3 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพผลงานชิ้นที่ 4 
 

 

พื้นที่ว่าง  ผลงานชิ้นที่ 3 
พ้ืนที่ว่างในผลงานในลักษณะเป็นสองส่วน  ส่วนที่หนึ่งคือ
เตียงที่ติดตั้งโดยวางจากบริเวณพ้ืน โดยมีประติมากรรมใน
ลักษณะกายวิภาคท่าทางที่นอน โดยใช้ พ้ืนที่ ว่ างลบ 
(Negative Space) ซ่ึงเป็นตัวสื่อสาระส าคัญของผลงานคือ
ความไร้ตัวตนและความไม่จีรังของชีวิต ในอีกส่วนที่สองคือ
มุ้งที่ถูกกางโดยมีการยึดทั้งสี่มุมบนเพดาน มุ้งมีลักษณะถูก
เผาไหม้ แสดงความเสื่อมสลายไม่สมบูรณ์ เป็นรูมีช่องโหว่ 
มีพ้ืนที่ว่างที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับรูปทรงภายใน สร้างความ
น่าสนใจในส่วนของพ้ืนที่ภายใน โดยผู้ชมผลงานสามารถดู
ผลงานได้รอบด้าน สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมสลายจาก
ความทุกข์ของชีวิตผ่านสภาวะนามธรรมให้ปรากฏขึ้นเป็น
รูปธรรม 
 
พื้นที่ว่าง  ผลงานชิ้นที่ 4   
    ผลงานมีลักษณะรูปทรงที่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งรูปทรง
กับพ้ืนที่ว่างในผลงานมีลักษณะตรงข้ามกันแต่ต้องอาศัยซึ่ง
กันและกันโดยมีกลุ่มรูปทรงที่มีลักษณะที่เขย่งเท้า บนเก้าอ้ี
ทรงกลมที่วางอยู่บนกองกระดาษจากหนังสือธรรมมะที่ถูก
ฉีก เผาท าลาย อีกส่วนหนึ่งเป็นลักษณะจ าลองเพดานของ
บ้านบริเวณชั้นสอง ประกอบด้วยเชือกที่ห้อยจากบริเวณขื่อ
ของเพดานบ้านซึ่งเกิดพ้ืนที่ว่างในตัวผลงานอยู่แล้ว ซึ่งได้
สร้างพ้ืนที่ว่างตรงกลางโดยไม่มีรูปทรงใด ๆ เมื่อน ามาจัด
วางเชื่อมต่อองค์ประกอบของผลงานกลับสร้างความหมาย
และความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ว่างจากกลุ่มรูปทรงทั้งสอง
ส่วน โดยผู้ชมสามารถดูผลงานได้รอบด้านเพ่ือพิจารณา
ผลงานต่อกระบวนการทางความคิดการตีความตาม
ประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคล 
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9. การวิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ 
ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ 

 

 
               ภาพผลงานชิ้นที่ 1 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 2 

                
 

เทคนิคและวิธีการ ผลงานชิ้นที่ 1   
ผลงานนั้นมีการผสมผสานระหว่างวัสดุ ซึ่งในส่วนแรก
นั้น มีประติมากรรมรูปทรงมือและเท้าสีขาวหล่อด้วย
วัสดุไฟเบอร์กลาสจากแม่พิมพ์เฝือกปูนพลาสเตอร์ ใน
ส่วนที่สองนั้นเป็นส่วนของบันไดที่ใช้เทคนิค การเผา
ท าลาย ท าให้ผุกร่อน ไม่สมบูรณ์ ซึ่งราวบันไดนั้นมี
ลักษณะมีเหล็กแผ่นผสมผสานกับการท าสีของเนื้อไม้ 
ให้เป็นสีโครเมียม สีเงินมันวาวบริเวณราวบันไดและ
ลูกกรงบันได เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของผู้
สร้างสรรค์ที่ต้องประคับประครองครอบครัว ให้มารดา
หายป่วย ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 

 

เทคนิคและวิธีการ ผลงานชิ้นที่ 2   
ผลงานเป็นศิลปะสื่อผสมน าวัตถุสิ่งของและวัตถุทาง
สถาปัตยกรรมมาเป็นสัญลักษณ์และสื่อความหมายใน
ผลงาน โดยผู้สร้างสรรค์ได้เลือกใช้วัสดุคือเก้าอ้ีโยก
และหน้าต่างที่ถูกเผาด้วยไฟ มาท าลาย ท าให้ผุกร่อน  
แทนที่สภาพเดิม โดยบานหน้าต่างใช้วิธีการแขวนลง
มาจากเพดานแทนความทรงจ าที่ยังเหลืออยู่ มารดา 
เก้าอ้ีโยกที่โยกอยู่ตลอดเวลาโดยใช้ระบบของกลไกล
เข้ามา แสดงถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆและการย้ าคิด
ย้ าท าให้จมดิ่งอยู่ในความทุกข์ โดยมีประติมากรรม
รูปทรงมือและเท้า ที่ท าจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ซึ่งใช้สี
ขาวแทนความบริสุทธิ์และแสดงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของ
ชีวิตจากมุมมองของผู้สร้างสรรค์ และการหาหนทาง
ออกแห่งชีวิต 
 



133 
 

 
 

ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ (ต่อ) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
 

 
           ภาพผลงานชิ้นที่ 3 
 
 

 
ภาพผลงานชิ้นที่ 4 

 
 

เทคนิคและวิธีการ ผลงานชิ้นที่ 3   
     เป็นผลงานที่ใช้วัสดุคือเตียงนอน องค์ประกอบของ
เตียงนั้นมีประติมากรรมที่แสดงกายวิภาคของมารดาใน
ลักษณะการนอนห่มผ่า ท่าทางการนอนที่ขดตัว เพ่ือสร้าง
ความรู้สึกบีบคั้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจากโรคร้ายและความ
ทุกข์ โดยใช้วิธีการปั้นและหล่อผลงานด้วยไฟเบอร์กลาส ขัค
แต่งตึงผิวของประติมากรรม โดยใช้สีขาวแทนความบริสุทธิ์
โดยมีมุ้งที่ถูกเผาท าลาย เสื่อมสลายในหลายส่วนครอบเตียง
นอนและประติมากรรมไว้ โดยยังคงมีรูปทรงที่กางขึงทั้งสี่
มุมเพ่ือป้องกันภยันตรายจากสิ่งต่าง ๆ 
เทคนิคและวิธีการ ผลงานชิ้นที่ 4   
   ผลงานนั้นมีการผสมผสานระหว่างวัสดุหลายประเภท 
โดยมีประติมากรรมที่แสดงลักษณะของกายวิภาคคล้าย
การยืนเขย่งเท้า โดยใช้ท าพิมพ์ด้วยเฝือกปูนพลาสเตอร์ 
หล่อผลงานด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส ขัดแต่งผิวให้ตึงและท า
สีขาวเพ่ือแสดงสิ่งที่เหลืออยู่อันบริสุทธิ์ และใช้วิธีการยึด
ติดกับเก้าอีกด้วยการเสริมเหล็กด้านในวัสดุไฟเบอร์กลาส
ให้ประสานกับเนื้อไม้ของเก้าอ้ีเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและ
รักษาความสมดุลในผลงาน โดยจัดวางอยู่บนกองเศษ
กระดาษ หนังสือธรรม ที่ถูกท าลาย เผา ฉีกขาด ชี้ให้เห็น
ถึงการหาการหาทางออกของความทุกข์ซ้ า ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อย 
ๆ ในทุกขณะ และในอีกส่วนหนึ่งเป็นลักษณะจ าลอง
เพดานของบ้านบริเวณชั้นสอง โดยใช้เทคนิคเผาท าลาย  
ท าให้ไม่สมบูรณ์ แขวนอยู่บนด้านของห้องจัดแสดง 
ประกอบด้วยผ้าที่ขมวดมัดปมคล้ายเชือกที่ห้อยจาก
บริเวณขื่อของเพดานบ้านสร้างความน่าสนใจระหว่างวัสดุ
ที่มีนัยยะที่แตกต่างกัน เพ่ือพิจารณากระบวนการ
สร้างสรรค ์ สร้างปฏสิัมพันธ์กับวัตถุ 
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10. การแก้ปัญหาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุ “วัตถุแหง่ความทรงจ าของความทกุข์” 
จากการสร้างสรรค์ผลงาน  ชุดวัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์ ในขั้นตอนแรกผู้สร้างสรรค์

ได้แรงบันดาลใจในการแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของ
ผู้เป็นมารดา ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งตรงกับแนวความคิดหลักในการ
สร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าเทคนิคการเผาไหม้ การท าแม่พิมพ์จากเฝือกปูนพลาสเตอร์ 
การหล่อไฟเบอร์กลาสและลักษณะของศิลปะแนวไม่จีรัง (Ephemeral Art) กฎไตรลักษณ์และทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ของ ซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud)  ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์มีข้อมูลที่เพียงพอ แต่ยัง
ขาดความเข้าใจศิลปะในรูปแบบเทคนิคสื่อผสมที่น าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง จากที่กล่าวมานั้น 
ท าให้ผู้สร้างสรรค์ต้องท าการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ด้วยวิธีการศึกษาดูงานศิลปกรรมร่วมสมัยใน
แนวทางศิลปะจัดวาง จากการแสดงงานศิลปกรรมในหอศิลป์ในสถานที่จริง สูจิบัตร เอกสาร หนังสือ
ทางวิชาการ รวมทั้งทางออนไลน์ จากนั้นได้น าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ความรู้ให้ตรงตามแนวความคิดที่
ใช้ในการสร้างสรรค์ 

11. สรุป 
จากการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดวัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์ ภายใต้แนวความคิด 

กฎไตรลักษณ์ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud) และแนวความคิดการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวไม่จีรัง  (Ephemeral Art) ส่งผลให้ผลงานมีความสอดคล้องกับ
แนวความคิดผู้สร้างสรรค์ ซึ่งในการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการเทคนิคการเผาไหม้ ท าให้เสื่อมสลาย 
สอดคล้องกับแนวความคิดในการหาทางออกของปัญหาเพื่อแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์ 
การเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิต โดยสร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) 
ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง ( Installation Art) จากที่ได้กล่าวมานั้นผู้สร้างสรรค์ได้ท า
การทดลอง ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เพ่ือวางแผนขั้นตอนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ซึ่งท าให้ผู้สร้าง
สรรค์ได้พบปัญหา ในระหว่างท าการสร้างสรรค์ผลงานและการศึกษาค้นคว้าทดลอง ในแนวทางการ
แก้ไข้ปัญหา ในด้านเทคนิควิธีการ ด้านแนวความคิด รูปทรง โครงสร้างหลัก และรูปแบบการน าเสนอ
ผลงานจนสามารถพัฒนาให้ผลงานมีความลงตัวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนในการสร้างสรรค์ 

 



                                          
บทท่ี 5 

 สรุปผลงานการสร้างสรรค์ 
 

    การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค
สื่อผสม ด้วยการน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ 
“วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” เพ่ือแสดงถึงเพ่ือแสดงถึงสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จาก
โรคจิตเภทของผู้เป็นมารดา หนทางแห่งการดับทุกข์ การเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตรวมถึง
การใช้แนวคิดกฎไตรลักษณ์ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ร่วมกับแนวคิดศิลปะแนวไม่จีรัง เพ่ือวิเคราะห์ตีความ
รวมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาผลงานให้ตรงตามแนวคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งให้ตระหนักถึง
ปัญหาอันเกิดจากสภาวะจิตที่ผิดปกติอันมีที่มาจากความทุกข์ในชีวิตชี้ให้เห็นความจริงขั้นพ้ืนฐานที่สุด
ของธรรมมะที่มุ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ทุกสิ่งล้วนเกิดแล้วดับตามหลักพุทธปรัชญาโดยใช้
การสร้างสัญลักษณ์จากการเผาไหม้ เพ่ือแทนค่าความทุกข์และความทรงจ าของมารดาที่ถูกกลืนหาย 
จากสภาวะของโรคจิตเภท รวมถึงความทุกข์ที่เกิดข้ึนในครอบครัว นอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ยังเลือกใช้
วัสดุ เทคนิค วิธีการต่างๆสร้างสัญลักษณ์อันเป็นตัวแทนทางความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ที่มีท้ังด้านบวก
และด้านลบ ในผลงานเดียวกัน เพ่ือเป็นการบอกเล่าให้ เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อ
สภาวการณ์อันโหดร้ายนั้น ผ่านศิลปะแห่งความไม่จีรัง ก่อให้เกิดมโนทัศน์เรื่องความเปลี่ยนแปลงทาง
สภาวะของจิตไปสู่ความเสื่อมสลายของตัวตน สะท้อนความจริงของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย จึงน า
ประสบการณ์การดังกล่าวมาเป็นแรงบันบาลใจในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป  

 

1. สรุปแนวความแนวคิดในการสร้างสรรค์ 
ผลงานชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ผู้สร้างสรรค์ได้แนวความคิดมาจาก

ประสบการณ์ตรงของชีวิต ซึ่งความทุกข์นั้นเป็นต้นเหตุอันส าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้
สร้างสรรค์  คือเกิดกับมารดาที่ป่วยเป็นโรคจิตเภท ที่ไม่สามารถควบคุมตนเอง พฤติกรรมผิดปกติไป
จากคนทั่วไป จากมารดาที่ เคยอ่อนโยน ดูแลเอาใจใส่ผู้ อ่ืนบุตร กลับกลายเป็นคนที่สูญเสีย
สติสัมปชัญญะ สูญเสียความทรงจ า หวาดระแวง ไร้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและบุคคลรอบข้าง จนท าให้
ผู้สร้างสรรค์ เกิดความกดดันในชีวิตจากเรื่องราวและภาระต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทุกสิ่งถาโถมเข้ามาท าให้
ชีวิตมีแต่ความทุกข์ เพราะความรักและเป็นห่วงมารดา ถึงแม้จะพยายามดูแลรักษาในทุกทางอย่างสุด
ความสามารถ ทั้งในด้านสภาพร่างกายและจิตใจแต่ความทุกข์นั้นก็ยังเกิดขึ้นซ้ า ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
โดยผู้เป็นมารดาก็ยังคงมีสภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์ สูญเสียสติความเป็นตัวเองรวมถึงการใช้
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ชีวิตประจ าวัน จนก่อปัญหาให้กับครอบครัว บุคคลรอบข้าง ก่อเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในภายในจิตใจ
ของผู้สร้างสรรค์ ที่อยากให้มารดาหายป่วยจากโรคร้าย และผ่านมรสุมชีวิตครั้งนี้ให้ได้ ถึงแม้จะมี
ความหวังอันริบหรี่ก็ตาม  

2. สรุปแนวความแนวคิดตามกรอบทฤษฎ ี
การสร้างสรรค์ผลงาน “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 

ให้สภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของผู้เป็นมารดา ทางออกของปัญหาเพ่ือแสวงหา
หนทางแห่งการดับทุกข์ การเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตรวมถึงบ าบัดเยียวยารักษาสภาพ
จิตใจ การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในทุกขณะ ทางออกของปัญหาที่ผู้สร้างสรรค์ค้นพบคือสัจธรรม
ทางพุทธศาสนาและเพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากสภาวะจิตที่ผิดปกติอันมี
ที่มาจากความทุกข์ในชีวิตชี้ให้เห็นความจริงขั้นพ้ืนฐานที่สุดของธรรมมะที่มุ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้
ของชีวิต ทุกสิ่งล้วนเกิดแล้วดับตามหลักพุทธปรัชญา จากแรงบันดาลใจดังกล่าวผู้สร้างสรรค์จึง
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะสื่อผสมน าเสนอแนวทางศิลปะจัดวาง จากมุมมอง
ประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์เพ่ือแทนค่าความทรงจ าของมารดาที่ถูกกลืนหายไปด้วยภาวะของ
โรคจิตเภท โดยใช้วัสดุที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแนวความคิดในการจ าลองที่อยู่อาศัยและการ
ด ารงชีวิตของมารดาในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยเลือกใช้สัญลักษณ์ของวัสดุ ผสมผสานกับการเผาไหม้  
ผสมผสานกับการควบคุมสี อันเป็นตัวแทนของความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์  ที่มีทั้งด้านบวก  และด้านลบ 
ในผลงานเดียวกัน เพ่ือเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อสภาวการณ์อัน
โหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของผู้เป็นมารดาจากกระบวนการค้นหาค าตอบของชีวิต  จึงท าการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคดังกล่าวและผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและเรียนรู้งานศิลปะด้วยความชื่น
ชอบในรูปแบบงานศิลปะร่วมสมัย ด้วยการศึกษาจากสถานที่จริง ในหอศิลป์ที่จัดแสดง จากสิ่งพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ จากองค์ความรู้ข้างต้นน ามาทดลองสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์ได้ท าการทดลอง 
ค้นคว้ากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การทดลองใช้วัสดุต่าง ๆ ในการก่อรูปร่าง 
รูปทรง การใช้กระดาษในการปะติด การสร้างแม่พิมพ์จากเฝือกปูนพลาสเตอร์ และการเคลือบผิวของ
ผลงานเพ่ือสร้างความแข็งแรง แต่การทดลองนั้นกลับมีข้อเสียในหลายด้าน คือ วัสดุไม่สามารถคงรูป
อยู่ได้ตามที่ต้องการ ควบคุมการเผาไหม้ได้ยาก และรายละเอียดของกายวิภาคที่เกิดจากการสร้าง
แม่พิมพ์จากเฝือกปูนพลาสเตอร์มีค่อนข้างน้อย ท าให้ผู้สร้างสรรค์จ าเป็นต้องค้นคว้ากระบวนทาง
เทคนิคเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในด้านวัสดุและเทคนิควิธีการ ซึ่งในด้านวัสดุได้มีการใช้วัสดุ
จริงและเพ่ิมโครงสร้างความแข็งของวัสดุหลังการเผา ผลปรากฏว่าผลงานสามารถทรงตัวได้ดีขึ้น และ
ในด้านการท าแม่พิมพ์เฝือกปูนพลาสเตอร์ได้น าไฟเบอร์กลาสเข้ามาหล่อในผลงาน เพ่ือสร้างความ
แข็งแรงและเพ่ิมรายละเอียดภายในผลงานรวมถึงการเคลือบผิวของวัตถุโดยใช้ไฟเบอร์กลาสเพ่ือ
รักษาร่องรอยของเขม่าควัน ประสานรอยแตกร้าวอันเกิดจากการเผา ซึ่งผลงานนั้นยังพัฒนาผลงาน
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ไม่ได้เท่าที่ควร จึงจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินใน
ประเทศและต่างประเทศระดับโลกและแนวคิดของศิลปะแนวไม่จีรัง พบว่าก่อให้เกิดมโนทัศน์เรื่อง
ความเปลี่ยนแปลง ความเสื่อมสภาพ โดยมีผู้สร้างสรรค์เป็นผู้กระท าขับเคลื่อนกระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงจากวัสดุที่ มนุษย์สร้างขึ้น  (Man-Made Materials) ผ่ าน เจตจ านง (Directive 
intention) เป็นแรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในคือเจตนาทุกสิ่งนั้นไม่จีรังและย่อมเสื่อมสลายไม่เร็วก็ช้า  
เช่นการเผาไหม้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพกลายเป็นวัตถุทางศิลปะอันแสดงถึงความ
ไม่เที่ยงแท้ ของวัตถุที่สามารถเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และจากการกระท าของมนุษย์ ชิ้นไม้ที่เผาไหม้
นั้นพบว่า สามารถแสดงความรู้สึกถึงความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ขี้เถ้า แทนความรู้สึกของการสูญ
สลาย อันเป็นการพิจารณาสัจธรรมของชีวิต จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ความตายเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิตและชีวิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ (ปวีณา สุธีรางกูร, 2561 น. 70) 
จากการศึกษาข้อมูลนั้นท าให้รู้ว่าปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็นจุดอ่อนของผู้ป่วยเองอยู่แล้ว เช่น พันธุกรรมหรือ
บุคลิกภาพที่ผิดปกติ และเมื่อมาพบสภาพความกดดันทางจิตใจ ความผิดหวังหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อ
ภาวะจิตใจบางประการก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมท าให้เกิดอาการของโรคจิตเภทขึ้นมา จากจิตวิญญาณที่
ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ผ่านแรงจูงใจจากจิตไร้ส านึก ซึ่งตามหลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมัน ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud) ที่อธิบายทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพซึ่งให้ความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับแรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinctual drive) ที่แสดงให้เห็นถึง
ความปรารถนาและความต้องการที่จะได้รับความพอใจในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเกิดความผิดหวัง 
ความวิตกกังวล ความทุกข์ ก็จะสร้างกลไกการป้องกันตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์ที่
เกิดขึ้นนั้นมักได้มาจากประสบการณ์ ที่กล่าวมานั้นผู้สร้างสรรค์จึงเกิดเป็นผลงานในเรื่องวัตถุแห่ง
ความทรงจ าของความทุกข์ ผ่านเทคนิคการใช้สัญลักษณ์ของวัสดุ ผสมผสานกับการเผาไหม้ 
ผสมผสานกับการควบคุมสี ให้แสดงถึงความรู้สึก โดยเลือกใช้สี ขาว อันแสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่
ผู้สร้างมีต่อมารดา และสีเทาแทนการมองโลกอย่างเข้าใจแทนตัวผู้สร้างสรรค์ สีด า แทนความทุกข์ 
ความเสียใจ สิ่งที่ไม่สามารถกลับคืนมาได้ด้วยการน าเสนอในรูปแบบผลงานศิลปะสื่อผสมศิลปะจัด
วาง รวมทั้งการศึกษาค้นหาวัสดุให้ตรงตามแนวความคิดหลัก และการศึกษาค้นคว้าหาเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ให้ผลงานมีความลงตัวจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน มีความงามในรูปแบบศิลปะสื่อผสม 
มีความเป็นศิลปะร่วมสมัย เพ่ือให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่าความเสื่อมสภาพในตัวเอง ซึ่งเป็นสัจธรรมที่
สอดคล้องเหมาะสมกับการแสดงภาพสะท้อนความจริงของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย คล้ายหลักไตร
ลักษณ์อันเป็นหัวใจส าคัญของพุทธศาสนาและเป็นกฎธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มีลักษณะสามัญ 
3 ประการ คือ อนิจจัง ความไม่คงที่ ไม่แน่นอน ไม่เที่ยงแท้ อนิจจังมีการเกิดขึ้นการดับและเสื่อม
สลายไป ทุกขัง คือ ลักษณะที่แสดงความเป็นทุกข์ การเกิด การแก่ ความเจ็บความตาย การได้สิ่งอัน
ไม่พึงปรารถนา หรือแม้แต่การปรารถนาสิ่งใด ๆ แล้วไม่ได้ ล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ (พุทธทาสภิกขุ, 
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2554, น. 24) อนัตตา คือ ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตน ความไม่ยึดติดกับรูป เป็นเพียงความสมมติของรูป 
เป็นความว่างเปล่า “อนัตตา” กล่าวโดยขยายคือ “อนัตตา” เป็นสูญญะ คือ เป็นความว่างเปล่าจาก
ความเป็นตัวตนใด ๆ  

จากที่กล่าวมาการเลือกวัสดุที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความทุกข์ ผ่านวัตถุแห่งความทรงจ าของ
มารดา ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแนวความคิดในการจ าลองที่อยู่อาศัยและการ
ด ารงชีวิตของมารดาในช่วงเวลาต่าง ๆ ผสมผสานกับการเผาไหม้ ผสมผสานกับการควบคุมสี อันเป็น
ตัวแทนของความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ ที่มีทั้งด้านบวก และด้านลบ ในผลงานเดียวกัน  เพ่ือเป็นการ
บอกเล่าให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อสภาวการณ์อันโหดร้าย หดหู่ จากโรคจิตเภทของ
ผู้เป็นมารดา จากที่กล่าวนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาการสร้างสรรค์ของศิลปินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วย
ในการตีความและท าความเข้าใจในการสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นดังข้อมูลต่อไปนี้     

3. อภิปรายผล 
       การสร้างสรรค์ผลงานชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ผู้สร้างสรรค์ได้แนวความคิด
มาจากประสบการณ์ตรงของชีวิต ซึ่งความทุกข์นั้นเป็นต้นเหตุอันส าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัว
ของผู้สร้างสรรค์ คือเกิดกับมารดาที่ป่วยเป็นโรคจิตเภท ที่ไม่สามารถควบคุมตนเอง พฤติกรรม
ผิดปกติไปจากคนทั่วไปความทุกข์อันเป็นต้นเหตุอันส าคัญ ไร้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง จนท าให้
ผู้สร้างสรรค์ เกิดความกดดัน เป็นทุกข์ เพราะความรักและเป็นห่วงมารดา พยายามดูแลรักษาอย่าง
สุดความสามารถ โดยการให้เวลา พูดคุย แต่ผู้เป็นมารดา ยังคงมีภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์ อารมณ์ไม่คงที่ 
สูญเสียความเป็นตัวเอง จนก่อปัญหาให้กับบุคคลรอบข้างมารดาและต้องพบเจอกับสิ่งเร้าหรือสิ่ง
กระตุ้นจากปัจจัยที่ส่งผลในการด ารงชีวิตมารดา กระตุ้นเตือนให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงการ
เผชิญหน้าความทุกข์ที่เกิดขึ้น และแสวงหาหนทางดับทุกข์ รวมทั้งการปรับตัว การยอมรับสภาพ
ปัญหาต่างๆด้วยสติ การสร้างสรรค์ที่จ าเป็นต้องท าการศึกษาความเป็นมาทางด้านแนวคิด เทคนิค 
วิธีการน าเสนอ รวมทั้งทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์และนั กปรัชญาที่มีแนวคิดสอดคล้องกับการ
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้การสร้างสรรค์ที่จ าเป็นต้องท าการศึกษาความเป็นมาทางด้านแนวคิด เทคนิค 
วิธีการน าเสนอ รวมทั้งทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์และนักปรัชญาที่มีแนวคิดสอดคล้องกับการ
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ พบว่าความความทุกข์ ความกดดันทางจิตใจหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อภาวะ
จิตใจบางประการอันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมท าให้ เกิดโรคจิตเภท ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์อย่างที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้สร้างสรรค์จึงท าการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่อผสม 
เป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ เพราะผลงานสื่อผสมนั้นเป็นการน า
วัสดุ 2 ประเภทขึ้นไป น ามาผสมผสานกันจนเกิดมีความน่าสนใจ อันเนื่องมาจากผู้สร้างสรรค์ ได้ท า
การเลือกศิลปินที่ท าการศึกษา ผู้สร้างสรรค์ได้ท าการศึกษาถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการสร้ างสรรค์
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ของศิลปินไทยและต่างประเทศที่มีแนวทางความคิดที่สอดคล้อง รวมถึงมีรูปแบบและกระบวนการ
ที่ผู้สร้างสรรค์ให้ความสนใจ จากการศึกษาศิลปิน Zhang Huan (ชาง ฮวน) จากผลงานชุด Berlin 
Buddha เป็นผลงานประติมากรรมน าเสนอในแนวทางของศิลปะจัดวางเชิงกระบวนการ (process 
base) สาระส าคัญของผลงานเกิดขึ้นเมื่อประติมากรรมถูกถอดออกจากแม่พิมพ์และน ามาวางให้
เผชิญหน้ากับแม่พิมพ์ของตัวประติมากรรมเอง เป็นภาพจ าลองของพระพุทธรูปสองชิ้น ชิ้นหนึ่งคือ
แม่พิมพ์อลูมิเนียมสูงสี่เมตร ส่วนภาพจ าลองของพระพุทธรูปอีกชิ้นหนึ่งนั้นถูกสร้างขึ้นจากการใช้ เถ้า
ของธูปที ่น ามากจากสถานที ่ต่าง ๆ ถูกอัดกันจนแน่นและปราศจากการยึดติด เชื ่อมต่อเข้า
ด้วยกัน มันจึงค่อย ๆ หลุดร่วงหล่น ผุพังและเสื่อมสภาพไปตลอดเวลาจากสัจจะของวัสดุ  ผ่าน
เงื่อนไขของเวลาและกฎแห่งธรรมชาติ ผ่านการพิจารณาโดยใช้สมาธิ ที่แสดงถึงกฎแห่งความจริงของ
การแตกดับและการละสังขาร ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลของผลงานที่เกี่ยวกับความเสื่อมสลาย 
ความไม่จีรัง การเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่ง และการค้นพบตัวตนเพ่ือพัฒนาวุฒิภาวะในทางจิตใจ
และจิตวิญญาณ  ซึ่งรูปแบบนั้นสอดคล้องกับผลงานของ Fanny Allowing (แฟนนิ่ง ออโรริ่ง) 
ที่สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกเพ่ือให้รับรู้ช่วงเวลาของชีวิต ความรัก ความสูญเสียและการมีชีวิตอยู่
ผ่านการแสดงออกในแนวทางประติมากรรมที่มีรูปลักษณ์ของเรือนร่างของมนุษย์ ซึ่งสร้างความ
สะเทือนอารมณ์ผ่านโครงสร้างทางกายวิภาค ที่ให้ความรู้สึกทุกข์ทรมานจากการแสดงออกโดยใช้
ท่าทาง การเคลื่อนไหว รวมถึงกรรมวิธีเทคนิคในการสร้างรูปทรงจากการหล่อต้นแบบจากมนุษย์
โดยตรง โดยใช้เฝือกปูนพลาสเตอร์ ซึ่งศิลปินใช้การวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การ
ออกแบบพ้ืนที่ที่จัดแสดง การติดตั้งจัดวางผลงานและการออกแบบแสงเพ่ือสร้างประสบการณ์ให ม่
ให้กับผู้ชมงานซึ่งมุ่งเน้นการสร้างพ้ืนที่เฉพาะ (Site-Specific Art) ผู้สร้างสรรค์พบว่าการวางแผนและ
การจัดการอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วนมีความส าคัญมากในการสร้างสรรค์ผลงานสอดคล้องกับ
ผลงานของ มณเฑียร บุญมา ที่ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความสนใจในรูปแบบของศิลปะจัดวาง การใช้
พ้ืนที่เฉพาะเพ่ือเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้ชมผ่านการตีความ การเลือกใช้วัสดุแฝงเป็นสัญลักษณ์ 
จากผลงานชุดโอม ประกอบด้วยโต๊ะโลหะทรงสามเหลี่ยม มีบาตรพระ 15 ใบวางเรียงกันเป็นรูป
สามเหลี่ยม ภายนอกบาตรจะมีสีด าคล้ า ภายในบาตรจะสุกสว่างด้วยทองค าเปลว รอยมือจับดินเผา
เกาะอยู่ขอบบาตรไล่เรียงจากมากไปหาน้อยบ่งบอกถึงกระบวนการปล่อยวางกิเลสและตัวตนจนเข้าสู่
ความว่างไร้ตัวตน ศิลปินได้สร้างผลงานชุดบาตรพระนี้ขึ้นเพราะแรงบันดาลใจที่ภรรยาของเขาเริ่ม
ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งศิลปินได้รู้ถึงสภาวะแห่งความทุกข์ ที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอ โดยใช้กระบวนการ
คิดและการตั้งค าถามต่อความหมายของการมีชีวิตอยู่กับความตาย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับและ
ปล่อยวาง เพ่ือพิจารณาท าความเข้าใจความในหลักพุทธศาสนาจาก การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย 
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับซึ่งปลายทางนั้นคือความว่าง ไร้ตัวตนซึ้งผู้สร้างสรรค์ได้พบว่า การปล่อย
วางเป็นวิถีทางในหลีกพ้นต่อกิเลสและความทุกข์ ลดความเป็นอัตตา เช่นเดียวการสร้างสรรค์
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ของ ดร.ศิระ สุวรรณศร ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ของชีวิตที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว รวมถึงหนทางการต่อสู้กับความทุกข์และการยอมรับความจริงของชีวิต โดยใช้หลักทาง
พุทธศาสนาที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์ ผ่านผลงานในชื่อชุดสังเวชวิจักษ์ : ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อม
สลาย โดยน าเสนอผลงานประติมากรรมลอยตัว (Stand Alone) ในเชิงรูปธรรมจากองค์ประกอบทาง
ทัศนธาตุ โครงสร้างภายในสู่ภายนอก การจัดวางท่าทางการเคลื่อนไหวของรูปทรง  โดยใช้วัสดุที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์เป็นดินเหนียวผสมเหล็ก ซึ่งสามารถแสดงความเปลี่ยนแปลงแทนสภาวะของความ
เสื่อมสลาย กระตุ้นเตือนความรู้สึกสลดสังเวช ผ่านการพิจารณาผลงานด้วยปัญญา สร้างสัมพันธ์
สอดคล้องกับแนวความคิดที่ เป็นแก่นแท้ของปรัชญาและศาสนาพุทธ จากที่กล่าวมานั้นการ
สร้างสรรค์ผลงานชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ได้ผ่านการศึกษาการสร้างสรรค์ในหลาย
แนวทางทั้งจากทฤษฎีทางศิลปะที่สามารถช่วยพัฒนาแนวคิดและรูปแบบ ร่วมกับการศึกษาผลงาน
ของศิลปินร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานในแนวทางใกล้เคียงกันท าให้พบว่า ศิลปินมีเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบรวมถึงวัสดุที่น ามาสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผนการอย่างเป็นระบบ 
เริ่มตั้งแต่แนวความคิดที่สอดคล้องกับเทคนิควิธีการน าเสนอ ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์มีการพัฒนาผลงาน
ที่มีความลงตัว โดยผลงานของผู้สร้างสรรค์นั้น ได้ค้นคว้าทั้งจากผลงานศิลปะร่วมสมัย และผลงานที่มี
เทคนิคที่ผสมผสาน โดยใช้วัสดุหลากหลายประเภทท าให้ผู้สร้างสรรค์ ได้ท าการทดลองการใช้วัสดุ
หลากหลายประเภทมาท าการสร้างสรรค์ จนพบว่าสัจจะของวัสดุเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

4. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน ์
4.1 ผลที่ได้จากวิทยานิพนธ์ชุด “วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” สามารถน าไป

พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย และน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับผู้สนใจต่อไป 
4.2 ผลงานสร้างสรรค์ในโครงการนี้สามารถน าไปช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานศิลปะ

ที่ใช้สัญลักษณ์ของวัตถุ น ามาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานสื่อผสมน าเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง 
อันแสดงออกถึงวิถีความเป็นปัจจุบันของโลกศิลปะ รวมทั้งการพัฒนาผลงานที่สามารถเลือกใช้วัสดุ
และเทคนิคที่หลากหลายอันแสดงออกเพ่ือให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่าความเสื่อมสภาพ และเทคนิคการใช้
สัญลักษณ์ของวัสดุ ผสมผสานกับการเผาไหม้ ผสมผสานกับการควบคุมสี ให้แสดงถึงความรู้สึก เพ่ือ
สร้างความน่าสนใจในรูปแบบการสร้างสรรค์ให้ตรงตามแนวคิดมากยิ่งขึ้น  

4.3 จัดแสดงเผยแพร่ ผลงานศิลปกรรม เพ่ือเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของศิลปกรรมร่วม
สมัยไทย  
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5. ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างสรรค์ครั้งต่อไป 
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด“วัตถุแห่งความทรงจ าของความทุกข์” ผู้สร้างสรรค์สามารถน าผลงาน

มาพัฒนาได้ดังต่อไปนี้ 
5.1.1 ควรศึกษาข้อมูลจากผลงานของศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาอ่ืนๆ ที่

ไม่ใช่เฉพาะผลงานศิลปะสื่อผสม เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ท่ีแปลกแตกต่างในการรับรู้ จนเกิดเป็น
แนวคิดท่ีมีความร่วมสมัย ทันยุค เช่นการทดลองใช้วัสดุในประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงแนวทางศิลปะจัดวาง
เพ่ือน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบศิลปะร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น 

5.1.2. ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าความเสื่อมสภาพในตัวเอง ซึ่งเป็นสัจธรรมที่
สอดคล้องเหมาะสมกับการแสดงภาพสะท้อนความจริงของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย  เพ่ือสืบค้น
กระบวนการทางเทคนิคให้มีลักษณะเฉพาะรูปแบบสื่อผสม และสามารถค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์
ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรูปแบบสื่อผสมในแนวทางศิลปะจัดวางในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย 

5.1.3. ผู้สร้างสรรค์หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการศึกษา ต่อผู้ที่มีความสนใจ
ในล าดับต่อไป 
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