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ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to create mixed media paintings on the 

theme of “The Spirit of Thainess through the Visual Image of "Art Therapy" according to 

Freud's psychoanalytic theory, the theory of art therapy, and Mandala art concept along 

with the study of Buddhist teachings to soothe the mind from the accumulated 

problems and make it become light 2) to create works in mixed media by presenting 

them through installation art which consists of using ready-made materials from the 

creator’s daily life, and 3) to create works that reflect the perspective of using art for 

healing in reducing depression of the creator and as a guide for people who have 

problems with depression to find ways to heal themselves with art. 

The study found that the process of creating one’s own artwork along with studying 

the principles of psychoanalytic theory and the art therapy approach in terms of concepts, 

forms, and the use of symbols in the works, focuses on creating a mechanism that helps the 

mind to rebalance, which is associated with the Mandala art, which manifests the concept of 

using the mind control along with meditation and prayer, reflecting what is inside the mind 

along with exploring the state of mind that contemplates itself in each moment through the 

application of Thai patterns which are delicate and require a lot of focus and calm; it is an 

important process that helps heal negative emotions, be mindful in the present moment to 

contemplate yourself and understand the truth. 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
จากสภาวะสังคมเมืองในปัจจุบัน  มีการแก่งแย่งแข่งขัน ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐาน

ของความตึงเครียด  กดดัน  ความวุ่นวายใจที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง  ทำให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านร่างกาย

และจ ิตใจ  โรคภ ัยต ่ าง ๆ หลายอย่ างเก ิดข ึ ้ นจากป ัจจ ั ยความเคร ี ยดและการใช ้ช ี ว ิ ตเป ็นหลัก                                                         

รวมทั้งปัญหาสุขภาพจิต  โรคซึมเศร้า (Depression)  มีผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยเอง  ครอบครัว              

คนรอบข้าง  ตลอดจนสังคมภายนอก  จากปัญหาดังกล่าว  ทำให้ผู้สร้างสรรค์ เล็งเห็นถึงสภาวการณ์

โรคซึมเศร้า ที่ผู้คนส่วนใหญ่มองข้าม  ปัญหาปัจจุบันที่ตัวผู้ป่วยเองและสังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโรคดังกล่าว  จึงถูกละเลยไม่ให้ความสำคัญ  อีกทั้งยังไม่ทราบว่าเป็นสภาวะป่วยทางจิต              

อย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการรักษา  ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าอาจมีความรู้สึกท้อแท้  สิ้นหวัง  หมดกำลังใจ

ในการใช้ชีวิต  รวมถึงอาจได้รับผลกระทบรุนแรงจนถึงข้ันฆ่าตัวตายอีกด้วย 

ซ่ึงปัจจุบัน  ปัญหาโรคซึมเศร้า (Depression)  ถือเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของผู้คนในสังคม  จากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2017  ระบุว่าปัจจุบันทั่วโลก            

มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าประมาณ 322 ล้านคน  หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของประชากรโลก และในประเทศไทย 

มีข้อมูลการสำรวจจำนวนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า พ.ศ. 2551 พบว่า มีคนไทยป่วยซึมเศร้า 1.5 ล้านคน หาก

พิจารณาตามเพศ  อายุ  จะพบว่า เพศหญิงเสี่ยงป่วยมากกว่าเพศชาย 1.7 เท่า  โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ใน 

วัยทำงานในช่วงอายุ 25 - 59 ปี นับเป็นร้อยละ 62 รองลงมาเป็นวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นับเป็นร้อยละ 26.5 

และเป็นเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี นับเป็นร้อยละ 11.5  ทั้งนี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  มียอดคนไทยที่ฆ่าตัว

ตายทั้งสิ้นประมาณ 40,000 คน  และตัวเลขผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 340 คนต่อเดือน                 

(ไพจิตร พุทธรอด และ กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ, 2563, น. 485) 

จากปัญหาดังกล่าวผู้สร้างสรรค์จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้ผู้คนในสังคมหันมา 

เห็นความสำคัญของปัญหาโรคซึมเศร้า (Depression) ซึ่งผู ้สร้างสรรค์เองก็เป็นผู้หนึ่งที่ต้องเผชิญ       

กับปัญหาภาวะซึมเศร้าเช่นเดียวกัน ผู ้สร้างสรรค์จึงเลือกหนทางที ่จะใช้ศิลปะในการบำบัดจิต         

โดยการศึกษาศิลปะแมนดาลาเป็นศิลปะทิเบต ที่เน้นการใช้เส้นขีดเชื่อมต่อกันในลักษณะทรงกลมด้านเท่า
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เพื่อสร้างสมาธิรวมทั้งเป็นการกำหนดจิตให้ผู้วาดจดจ่อต่อการขีดเส้นที่อยู่ตรงหน้า  ซึ่งศิลปะแมนดาลานั้น

นับว่ามีผลดีในการช่วยผ่อนคลายความเครียดและเป็นการจัดระเบียบให้กับความคิดที่ยุ่งเหยิงให้สงบลง        

ได้ด้วยแนวทางศิลปะบำบัด  นอกจากนั้นผู้สร้างสรรค์ที่มีความชำนาญในสายงานด้านศิลปะไทย            

จึงไดน้ำเทคนิคการสร้างลวดลายแบบศิลปะไทยมาถ่ายทอดในรูปแบบศิลปะแมนดาลา ซึ่งต้องใช้สมาธิ

จดจ่อต่อสิ ่งที่อยู่ตรงหน้า  ทำให้เกิดความสงบ  มีสติ  หลุดพ้นจากปัญหาที่เป็นปมภายในจิตใจ            

โดยการย้ายที่ความเจ็บปวดตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่กล่าวไว้ว่า  

เมื่อมนุษย์พบกับปัญหาและพยายามหาหนทางออกจากสภาพความเป็นจริงของชีวิต  แต่บางครั้ง  ก็ไม่สามารถ

พบทางออกที่จะแก้ปัญหาได้โดยตรง ทำให้เกิดภาวะเก็บกด  ซึมเศร้า  ครุ่นคิด  เพ่ือหาหนทางให้กับปัญหา  

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการบำบัดสภาวะทางจิต ทีเ่น้นไปที่

กระบวนการทางศิลปะ การเลือกเครื่องมือทางศิลปะ เพื่อนํามาบําบัดรักษาผู้ สร้างสรรค์ที่เป็นผู้ป่วย

โรคซึมเศร้า  โดยคัดเลือกเทคนิคให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน  การใช้ศิลปะ

เป็นสื่อในการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึก ความขัดแย้ง ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจ ที่

ไม่สามารถพูดออกมาเป็นคําพูดได้  โดยสรุป คือการเน้นที่กระบวนการสร้างผลงานมากกว่าผลสัมฤทธิ์

ของชิ้นงาน แม้กระนั้นก็ตามผลงานที่ถูกสร้างสรรค์อย่างจริงใจของผู้ สร้างสรรค์  มีคุณค่าในเชิง 

สุนทรียศาสตร์เพิ่มขึ้นในใจอีกด้วย   

2.  วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
2.1  เพื ่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ในหัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย       

ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์  และทฤษฎีศิลปะบำบัด  

แนวคิดศิลปะแมนดาลา ร่วมกับการศึกษาคำสอนทางพุทธศาสนาที่มีส่วนช่วยในการยกระดับจิตใจ     

ให้หลุดพ้นจากปมปัญหาที่สะสมให้เบาบางลงได้  

2.2.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม (Painting Mixed Media) ด้วยการนำเสนอ

แนวทางศิลปะจัดวาง ( Installation Art) อันประกอบไปด้วยการใช้ว ัสดุสำเร็จรูปและวัตถุจาก

ชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์ และนำมาสร้างสรรค์ผลงานตามระยะเวลาของโครงการ 

 2.3.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนมุมมองการใช้ศิลปะเพื่อใช้ในการบำบัด(Art therapy)                             

เพื ่อลดภาวะโรคซึมเศร้า (Depression) ของผู ้สร้างสรรค์และเป็นแนวทางให้ผู ้ที ่ม ีปัญหาจาก                 

สภาวะซึมเศร้า  ได้หาแนวทางบำบัดตนเองด้วยศิลปะ   
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3.  คำถามในการสร้างสรรค์ 
 ผู ้สร้างสรรค์สามารถใช้หลักการทางศิลปะบำบัดภาวะโรคซึมเศร้า มาแสดงออกให้เห็น         

ถึงความงามและอัตลักษณ์ของจิตรกรรมสื่อผสม ผ่านการนำเสนอบนวัสดุสำเร็จรูปในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ 

4.  ขอบเขตการสร้างสรรค์ 
 เพื ่อดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  หัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย          

ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” ที่เป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม (Painting Mix Media) โดยแสดงถึง

ลักษณะดังต่อไปนี้ 

 4.1  เพื ่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์   ในหัวข้อ “จิตว ิญญาณแห่งความเป็นไทย                        

ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” จำนวน 2 ชุด 

 4.2  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม (Painting Mix Media)  ด้วยการ           

ใช้ศิลปะบำบัด  โดยการนำเสนอในแนวทางศิลปะจัดวางที่ใช้วัสดุสำเร็จรูป  และวัตถุจากชีวิตประจำวัน

ของผู้สร้างสรรค์ 

4.3  เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน  ที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้ที่มีสภาวะซึมเศร้า  ผ่านผลงาน          

ที่ใช้หลักการทางศิลปะบำบัดอันได้แนวคิดมาจากศิลปะแมนดาลา  มาแสดงออกให้เห็นถึงการทำสมาธิ

ผ่านการวาดลวดลาย  โดยคงความงามและอัตลักษณ์ของลวดลายไทยประดิษฐ์ เพื่อบำบัดจิตตนเอง  

ให้ผ่อนคลายจากความทุกข์ทางใจ 

 นอกจากนี้ผลงานชุด  จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต          

2 ชุด  จะนำเสนอผลงานเผยแพร่ออกสู่สารธารณะ  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นการบำบัดสภาวะทางจิต

ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน  และสะท้อนให้ผู ้เข้าชมผลงานเข้าใจและเข้าถึงการบำบัดสภาวะซึมเศร้า 

(Depression) ด้วยการใช้ศิลปะบำบัด (Art therapy) 

  1.4.3.1  จัดนิทรรศการศิลปะในหอศิลป์ของสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะ   

1.4.3.2  นำเสนอผลงานผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ  

1.4.3.3 นำเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการ   
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5.  ขั้นตอนการสร้างสรรค ์
 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในหัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยผ่านภาพลักษณ์                

ทางศิลปะบำบัดจิต” ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการทั ้งจากตำรา  และศึกษา                   

ผลงานที ่เกี ่ยวข้อง ที ่มีเนื ้อหาเกี ่ยวข้องกับสภาวะซึมเศร้า  และศึกษาดูงานจากสถานที ่จริง                     

รวมถึงศึกษาจากผลงานและแนวคิดจากศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานลักษณะดังกล่าว  โดยสามารถ

จัดแบ่งขั้นตอนของการศึกษาและการสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้  

 5.1  ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

                5.1.1  ข้อมูลทางวิชาการ  เรื่อง “โรคซึมเศร้า”          

                5.1.2  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ซิกมันด์ ฟรอยด์                                      

                5.1.3  ทฤษฎีศิลปะบำบัด        

                5.1.4  ทฤษฎีการรับรู้สีทางจิตวิทยาที่ใช้ในการบำบัด                                      

      5.1.5  ทฤษฎีสมาธิบำบัด       

      5.1.6  แนวคิดศิลปะแมนดาลา                                

      5.1.7  ทฤษฎี Automatism                  

      5.1.8  ทฤษฎีจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย     

      5.1.6  ข้อมูลทางทฤษฎีด้านศิลปะจัดวาง (Installation)      

      5.1.7  เก็บข้อมูลศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจทั้งจากศิลปินไทย  ประกอบด้วย เมตตา  สุวรรณศร 

และศิลปินต่างประเทศ  ได้แก่  ยาโยอิ  คุซามะ (Yayoi Kusama), วินเซนต์ แวนโกะห์ (Vincent Van Gogh), 

หลุยส์  เวน (Louis Wain) และ เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch)  

 5.2  เรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์      

       5.2.1  ศึกษาเทคนิคการเขียนลวดลายไทยแบบโบราณ    

       5.2.2  ศึกษาเทคนิคการเขียนลวดลายแบบแมนดาลา    

       5.2.3  ศึกษาและทดลองเทคนิคการเขียนลวดลายไทยรูปแบบเฉพาะตัว  

       5.2.4  ศึกษาและทดลองการติดตั้งด้วยเทคนิควิธีการ ดังต่อไปนี้ 

                         1) ติดตั้งแบบห้อยแขวน              

                         2) ติดตั้งกับพื้นระนาบ          

                3) ศึกษารูปแบบและวิธีการนำเสนอ 

 5.3  วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื ่อนำมาวิเคราะห์เป็นภาพร่างของผลงานที ่ตรง              

ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 
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 5.4  สร้างสรรค์ผลงานจริง  ตามภาพร่าง (ภาคเอกสาร) 

5.5  เสนอและเรียบเรียงผลงานการค้นคว้าในรูปแบบของงานวิจัยสร้างสรรค ์

5.6  นำเสนอผลงาน  จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต  ใน

พ้ืนที่สาธารณะ 

6.  วิธีดำเนินการสร้างสรรค์ 
 6.1  ศึกษาข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์จากสภาพแวดล้อม  นำมาวิเคราะห์จนเกิดเป็นแนวคิด  

จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต   

 6.2  ศึกษาข้อมูลจากศิลปิน  ที่ทำการศึกษาดังต่อไปนี้  ศิลปินไทยประกอบด้วย ปัญญา  วิจินธนสาร, 

เมตตา  สุวรรณศร  และศิลปินต่างประเทศ  ได้แก่  ยาโยอิ  คุซามะ (Yayoi Kusama), วินเซนต์ แวนโกะห์ 

(Vincent Van Gogh), หลุยส์ เวน (Louis Wain) และเอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) ที่สร้างสรรค์ผลงาน

เกี่ยวกับแนวคิดการเขียนลวดลายบำบัดแบบแมนดาลา  ผสมผสานกับการใช้ลวดลายไทยประกอบ    

ในสื่อต่าง ๆ  การสร้างงานศิลปะบนวัสดุ  รวมถึงศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานแนวศิลปะจัดวางเพ่ือ             

สื่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวผลงาน 

 6.3  ศึกษาทฤษฎี  กำหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิด  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลงานให้ตรง  

ตามแนวคิดมากที่สุด  ตามทฤษฎีดังต่อไปนี้  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ทฤษฎีศิลปะบำบัด  แนวคิดศิลปะแมนดาลา  

และนักทฤษฎีรวมถึงปรัชญาระดับโลกที่ได้รับ การยอมรับ  เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดความคิดให้        

เกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว  

 6.4  สร ้างภาพร ่าง (Sketch)   ให้ตรงตามแนวค ิด จ ิตว ิญญาณแห ่งความเป ็นไทย                  

ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต 

 6.5  นำผลงานภาพร่างที่สร้างสรรค์มาวิเคราะห์  วิจารณ์  โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์  

เพ่ือให้ผลงานมีการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูงต่อไป 

 6.6  ทำการสร้างสรรค์ผลงานจริงด้วยกระบวนการเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม  ในแนวทาง

ศิลปะจัดวาง (Installation Art) ด้วยวัสดุสำเร็จรูป รวมถึงวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์ 

ที่มีความหมายกับการใช้ชีวิต   

 6.7  นำผลงานเข้ารับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์   และผลงานมีคุณภาพ              

ในระดับท่ีน่าพอใจ 

 6.8  ทำการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน  ในรูปแบบเอกสาร 

(วิทยานิพนธ์) และผลงานจริง   
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 6.9  นำผลงานที ่เสร็จสมบูรณ์  เผยแพร่ออกสู ่สาธารณะชนในรูปแบบของนิทรรศการ              

สูจิบัตร  สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่อออนไลน์ 

7.  สมมุติฐานการสร้างสรรค ์  
 ผู ้สร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานที ่แสดงออกถึงลักษณะของความงามที ่เกิดจาก          

เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม ด้วยการใช้วัสดุสำเร็จรูปที่มีความสัมพันธ์และมีความหมายกับชีวิตของ                  

ผู้สร้างสรรค์ แทนสัญลักษณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อบำบัดสภาวะซึมเศร้าของตนเอง  และกระตุ้นเตือน                

ให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการใช้ศิลปะบำบัด ในการช่วยรักษาสภาวะจิตให้หลุดพ้นจากภาวะซึมเศร้าได้   

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต”  

ในเทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม (Painting Mix Media) ด้วยการนำเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation Art)  

จำนวน 2 ชุด  

 8.2  เพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทาง  โดยการใช้ศิลปะเข้ามาช่วยในการบำบัดสภาวะซึมเศร้า   

ช่วยบรรเทาความเครียด  ความทุกข์  และสะท้อนให้ผู ้เข้าชมผลงานเข้าใจและเข้าถึงการบำบัด              

สภาวะซึมเศร้า (Depression) ด้วยการใช้ศิลปะบำบัด (Art therapy) ร่วมกับการศึกษาคำสอน            

ทางพุทธศาสนา กฎไตรลักษณ์  

 8.3  เผยแพร่ผลงานออกสู ่สาธารณะชน  เพื ่อสร้างความเคลื ่อนไหวให้กับวงการศิลปะ          

ร่วมสมัยในประเทศไทย  ภายใต้หัวข้อ จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต        

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจศึกษาผลงานศิลปะได้แสวงหาแนวทาง  ในการใช้ศิลปะบำบัด  ช่วยลด   

ภาวะซึมเศร้าได้อีกทางหนึ่ง 

9.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 จิตวิญญาณ  หมายถึง  มิติที่สูงส่งของจิต หรือ การที่มีจิตใจสูง ความดี กุศล บุญ คุณค่า หรือ

จิตที่เจริญ หลุดพ้น เห็นแก่ตัวน้อย เข้าถึงสิ่งสูงสุด ในทางพุทธจิตวิญญาณคือปัญญา 

 สภาวะ  หมายถึง  สภาพ, ความเป็นเองตามธรรมดาของมัน ลักษณะในตัวเอง , ภาวะ, 

ธรรมชาติ 

 โรคซึมเศร้า  หมายถึง  ความผิดปกติของสมอง ที ่มีผลกระทบต่อความนึกคิด อารมณ์ 

ความรู้สึก 
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 ศิลปะบำบัด  หมายถึง  การบำบัดรักษาทางจิตเวชรูปแบบหนึ่ง ที ่ประยุกต์ใช้กิจกรรม           

ทางศิลปะเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ โดยใช้ความรู้

เกี่ยวกับการประเมินทางจิตวิทยา เพื่อเปิดประตูเข้าสู่จิตใจในระดับจิตไร้สำนึก และเลือกใช้กิจกรรม

ทางศิลปะที่เหมาะสมช่วยในการบำบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น 

 ศิลปะจัดวาง  หมายถึง  ประเภทของงานศิลปะที ่ม ีท ี ่ต ั ้งเฉพาะจุด , เป็นงานสามมิติ                

ที่ออกแบบเพื่อที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม 

 

  



 
 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับผลงานสร้างสรรค์                                                                      

ชุด  จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต 
 การสร ้างสรรค์ผลงานว ิทยานิพนธ์  ในช ุด “จ ิตว ิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ ่านภาพลักษณ์                                     

ทางศิลปะบำบัดจิต” นั้นเป็นการสร้างสรรค์ที่จำเป็นต้องทำการศึกษาทางด้านแนวคิด  เทคนิค  วิธีการนำเสนอ  

รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์และนักปรัชญาที่มีแนวคิดสอดคล้อง  กับการสร้างสรรค์ผลงาน

ในชุดนี ้  และจำเป็นต้องทำการศึกษา  ผลงานของศิลปินศึกษาที ่สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ         

และวิธีการต่าง ๆ   นำมาวิเคราะห์  เพื่อให้เห็นลักษณะเฉพาะของศิลปิน  รวมทั้งเทคนิคที่มีความน่าสนใจ  

และสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาทางความคิดให้กับผู้สร้างสรรค์ได้  ดังต่อไปนี้ 

1.  ความเป็นมาและแนวคิดในการสร้างสรรค์ 
จากชีวิตของผู้สร้างสรรค์  ในฐานะที่เป็นสตรีเพศ  ซึ่งได้รับคำนิยามว่าเป็นเพศที่มีความ

อ่อนแอ  และเป็นเพศที่มักจะเสียเปรียบเพศตรงข้ามอยู่เสมอ  ผู้สร้างสรรค์ใช้ชีวิตและผ่านพบเจอ

ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายมา 28 ปี  ทั้งดีและร้ายปะปนกันตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา         

ผู้สร้างสรรค์เป็นหญิงผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง  และมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในกรุงเทพ  สีสันแห่ง

เมืองกรุง  ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและทำให้คลายความเหงาลงได้และคิดไปว่าเป็นดินแดนสวรรค์ก็ไม่ปาน 

แต่แล้วเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ลบความรู้สึกดังกล่าวลงอย่างสิ้นเชิง  เมื่อสรรค์แห่งเมืองกรุงนั้น  ไม่ได้สนุก

และปลอดภัยเหมือนเมื่อแรกเจอ  เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นกับผู้สร้างสรรค์ และเหตุการณ์นั้นก็ได้

พรากความสุขของผู้สร้างสรรค์  ไปตลอดกาล  ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้หนึ่ง  ที่ได้เข้าไปประสบพบเจอกับ

เหตุการณ์ที่เป็นความโหดร้ายของสตรีเพศ ก่อให้เกิดบาดแผลในจิตในจนเกิดความเครียด  ความอึดอัด  

กดดัน  บีบคั ้น เป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดสภาวะอาการป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง                   

หรือ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) โดยทางการแพทย์ได้วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า    

ในการทำวิทยานิพนธ์นี ้  เนื ่องด้วยผู ้สร้างสรรค์เป็นหนึ่งในผู ้ที ่กำลังประสบกับปัญหา                 

โรคซึมเศร้า  สภาวะหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นส่งผลร้ายทั้งต่อร่างกาย  จิตใจ  และคนรอบข้าง  

ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดความเข้าใจในปัญหาโรคซึมเศร้าในสังคมปัจจุบัน  ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ผู้ปว่ย

ต้องเผชิญ  สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำประสบการณ์ดังกล่าว  มาแสดงออกในเชิง    

ศิลปะบำบัด  เพื่อบำบัดตนเอง  และผู้ป่วยที่สนใจ  รวมถึงยังมีผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยที่ประสบกับ
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-  ข้อมูลทางวิชาการ  เร่ือง “โรคซึมเศร้า”      

-  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์                     

-  ทฤษฎีศิลปะบำบัด                             

-  ทฤษฎีสมาธิบำบัด                             

-  ทฤษฎี Automatism            

- แนวคิดศิลปะแมนดาลา                                                                 

-  ข้อมูลทางทฤษฎีด้านศิลปะจัดวาง (Installation)          

 

จากปัญหาของผู้

สร้างสรรค์ท่ีป่วยด้วย

ภาวะซึมเศร้า 

ผลงานจิตรกรรมไทย

สื่อผสม  ชุด                                                                 

“จิตวิญญาณแห่งความ

เป็นไทยผ่ายภาพลักษณ์

ทางศิลปะบำบัดจิต” 

กระตุ้นเตือนให้ผู้คนใน

สังคมเห็นความสำคัญของ

ปัญหา “โรคซึมเศร้า” 

ศิลปินศึกษา                                                                            

เมตตา  สุวรรณศร, ยาโยอิ  คุซามะ (Yayoi Kusama),                     

วินเซนต์ แวนโกะห์ (Vincent Van Gogh), หลุยส์ เวน                      

(Louis Wain), เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) 

สภาวะซึมเศร้า  แต่ไม่มีความกล้าที่จะเข้ารับการรักษา  ประกอบกับคนรอบข้างที่ไม่เห็นความสำคัญ

และยังไม่เปิดใจยอมรับกับโรคดังกล่าว  ทำให้ผู้ป่วยขาดความเชื่อมั่นในการพาตนเองเข้าไปรักษา  

ตลอดจนกังวลกับการตัดสินของผู้คนรอบข้างในสังคม   

การใช้ศิลปะบำบัด อันเป็นการแพทย์ทางเลือกหนึ่งที่ผู ้สร้างสรรค์เองได้ทดลองใช้วิธีการ              

วาด เขียน ขีด เส้นที่เป็นลวดลายไทย ที่เป็นเทคนิคที่ผู้สร้างสรรค์มีความชำนาญ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์              

ของชาติไทยเข้ามาเป็นหลักในการบำบัด  การขีดเขียนลวดลายไทยนั้นต้องอาศัยทักษะ สมาธิ จิตใจที่จดจ่อ 

สงบนิ่ง เพื่อสร้างลวดลายที่ประดิษฐ์ บรรจง งดงาม อันส่งผลให้ผู ้สร้างสรรค์เกิดความสงบทางใจ  

จิตใจเกิดความสมดุล เกิดดุลยภาพและสุนทรียภาพในระดับที่ช่วยบำบัดจิตได้ แม้จะเป็นการเลือก

เขียนแบบอัติโนมัติลงบนวัสดุสำเร็จรูปก็ตาม แต่ผลที่ออกมานั้นกลับเกิดความงามจากลายเส้นและสี              

ที่อยู่ในโทนอ่อน อันเป็นกลุ่มสีที่ใช้ในการบำบัด  ให้ใจสงบ จากที่กล่าวมาข้างต้นนับว่าศิลปะบำบัด            

มีประโยชน์ในอีกทางหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้จะสำเร็จลงได้  จึงจำเป็นต้องทำการศึกษา               

กรอบทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไป 

2  ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค ์

 

 

           
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

ภาพที่ 1  ภาพแผนภูมิแสดงกรอบทฤษฎีของการสร้างสรรค์ 

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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3.  อิทธิพลจากครอบครัว 
จากวิถีชีวิตที่ผ่านมา  ผู้สร้างสรรค์เกิดมาในครอบครัวที่บิดามารดาทำอาชีพรับราชการ                

และรับงานพิเศษเกี่ยวกับศิลปะ  ทำให้ครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้กับผู้สร้างสรรค์มากนัก  ผู้สร้างสรรค์เตบิโต

มากับการเรียนรู้ชีวิตด้วยตนเอง  แต่บิดามารดามีความคาดหวังในตัวผู้สร้างสรรค์ที่เป็นบุตรไว้อย่างสูง 

ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแรงกดดันจากครอบครัวมาตั้งแต่สมัยเด็ก  เกรดเฉลี่ยกลายเป็นเรื่องแรกท่ีครอบครัว

ให้ความสำคัญสูงสุด  ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ ่มลดน้อยลง  เจอหน้าพบปะกันน้อยลง             

การถูกบังคับให้เรียนพิเศษ  อ่านหนังสือ  และหาความรู ้ตลอดเวลา   ทำให้เกิดความเครียด                  

ในการสนทนา  เกิดภาวะการณ์หลีกหนี  หลบเลี่ยงที่จะพบปะกัน  ทำให้เกิดความห่างเหินขึ้นในครอบครัว  

พ.ญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ ่นราชนครินทร์              

กล่าวว่า “การที่บิดามารดากดดันเด็ก  สาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เด็กไทยป่วยจิตเวช  โดยในปัจจุบัน  

มีผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่นเป็นจำนวนมาก  แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่ได้รับการรักษา             

ทำให้มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพียง 10 % เท่านั้น” (ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, สตรีรัตน์ รุจิระชาคร

และไอยรดา มารีอัมมัน, 2556, น. 4)         

นอกจากนั้นยังมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันของบิดามารดา  ทำให้ตัวผู ้สร้างสรรค์               

เกิดความรู้สึกแยกตัว  เพราะเชื่อว่าตนเองเป็นตัวปัญหา  เกิดความรู้สึกโทษตนเอง  ก่อเกิดเป็นโรคซึมเศร้า

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   

ข้อมูลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์ (University of Sussex) โดยศาสตราจารย์กอร์ดอน 

ฮาโรลด์ (Gordon Harold)  ทีเ่ผยแพร่ลงวารสารวิชาการ  The Journal of Child Psychology and 

Psychiatry โดยได้ทำการบันทึกพฤติกรรมความสัมพันธ์ในบ้านของกลุ่มตัวอย่าง  กล่าวว่า  
          “เด็กตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป  จนถึงช่วงวัยรุ่นนั้น  มีความสามารถในการสังเกตพฤติกรรม

ของผู้ใหญ่  และสามารถจับความพฤติกรรมเชิงลบทางอารมณ์ของผู้ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว  และ

จากการวิจัยยังพบอีกว่า  เด็ก 6 เดือนก็ยังสามารถรับรู้อารมณ์เชิงลบของผู้ใหญ่ได้เช่นกัน  โดย

จะส่งผลต่อฮอร์โมนความเครียดที่เพิ่มขึ้น  ก่อนเกิดเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นในอนาคตได้” (Gordon 

Harold, The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2018, pp. 377.)     

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ปัจจัยจากครอบครัว  เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เด็กป่วยเป็นโรค

ทางจิตเวช  ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์เองเป็นหนึ่งในนั้น                                                           
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4.  อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและสังคมเมือง 
ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลหนึ่งที่เติบโตมากับการใช้ชีวิตเพียงลำพัง  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ที่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัย  ทำให้ผู้สร้างสรรค์ต้องออกมาใช้ชีวิตเพียงลำพัง  และหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

เป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัย  การหาประสบการณ์ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่ผู ้สร้างสรรค์คุ้นเคยเป็นอย่างดี  

ประกอบกับในสภาพสังคมปัจจุบันเริ่มมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กระแสสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  

อินเตอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น  สังคมเริ่มเข้าสู่ยุคโซเชียล  ยุคที่ข้อมูลต่าง ๆ       

มีการส่งผ่านถึงกันอย่างรวดเร็ว  สื่อเริ่มเข้าถึงผู้คนอย่างขาดการคัดกรองมากยิ่งขึ้น  เกิดเป็นสภาพสังคมที่โหดร้าย  

แฝงไปด้วยอันตรายในทุกหนทุกแห่ง  ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบ จากความโหดร้าย

ของสังคมในปัจจุบัน  ประกอบกับภาวะความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน  ความอึดอัด  กดดัน  

บีบคั ้นภายในจิตใจ  ก่อให้เกิดสภาวะอาการป่วยทางจิตจากเหตุการณ์ร ุนแรง  หรือ PTSD                     

(Post-Traumatic Stress Disorder)  ซึ ่งเกิดจากภาวะความเครียดเฉียบพลันหลังจากพบเจอกับ

เหตุการณ์ร้ายแรง  โดยทางการแพทย์ได้วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า   จากที่กล่าวมาข้างต้น    

ปัญหาของสภาพแวดล้อมคือมูลเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาที่กัดกินใจของผู้สร้างสรรค์  ให้เกิดความรู้ สึก

กดดัน  หดหู่  ท้อถอย  จนอยากหลีกหนีไปจากโลกนี้  เพื่อพ้นจากปัญหาดังกล่าว  จึง จำเป็นต้อง

ทำการศึกษาข้อมูล  ภาวะโรคซึมเศร้า  เพราะเป็นแนวคิดหลักที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้สร้างผลงาน  ดังข้อมูลต่อไปนี้   

5.  ข้อมูลทางวิชาการเรื่อง “โรคซึมเศร้า” 

 “โรคซึมเศร้า” เป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึกหนึ่ง  ที่เกิดขึ้นในเวลาที่ร่างกายหรือจิตใจนั้น           

ต้องเผชิญกับความเครียด  หากแต่ความเป็นจริงแล้วนั ้น  ทุกอย่างเกิดขึ ้นจากอาการของโรค            

เมื่อได้ยินคำว่า “โรค” นั่นหมายถึงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทุเลาได้ด้วยการเข้ารับการวินิจฉัย  

และรักษาโดยแพทย์ ดังนั ้น “โรคซึมเศร้า” จึงไม่ใช่แค่อาการหนึ่งที่เกิดขึ ้นชั ่วครั ้งชั ่วคราวจาก           

สิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจ  แต่เป็นสิ่งที่มีอำนาจต่อความรู ้สึกจนส่งผลต่อการใช้ชีวิ ตประจำวัน            

และที่สำคัญไปกว่านั้น  ในสังคมปัจจุบันสภาวะดังกล่าวยังคงเป็นอันดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน  

ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  และจิตใจ  จนอาจส่งผลถึงข้ันฆ่าตัวตายในที่สุด  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สมภพ  เรืองตระกูล  ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ความเครียด

และอาการทางจิตเวช  ซึ่งอธิบายเรื่องการฆ่าตัวตายตามทฤษฎีของฟรอยด์  ไว้ว่า “ผู้ป่วยที่มีความคิดฆ่าตัวตาย  

เกิดจากการสูญเสียสิ ่งที ่ตนเองรัก  หรือได้ร ับการกระทบกระเทือนจนเกิดเป็นความรู ้ส ึกผิด                    

จนกลายเป็นความสิ้นหวังและเกิดความคิดฆ่าตัวตายในที่สุด” (สมภพ  เรืองตระกูล, 2547, น. 138) 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก  ได้คาดการณไ์ว้ว่า  
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“ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายปีละ 1 ล้านคน  หรือเฉลี่ย 3 ,000 คน
ต่อวัน  โดยสำหรับประเทศไทยนั้น  เป็นประเทศที่มีสถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จ  4,000 คนต่อปี                
และฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จอีก 50 ,000 คนต่อปี  โดยหลังจากที่มีการรณรงค์การรักษา         
โรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น  อัตราเฉลี่ยการฆ่าตัวตายสำเร็จเริ ่มลดลงมาเรื ่อย ๆ ตามลำดับ        
โดยคิดเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน  โดยเรียงลำดับจังหวัด      
ที่พบการฆ่าตัวตายสำเร็จ สูงสุด 10 จังหวัด ดังนี้ 1. ลำพูน 15.58 คนต่อแสนประชากร          
2. ระยอง 13.45 คนต่อแสนประชากร 3. เชียงใหม่ 12.90 คนต่อแสนประชากร 4. น่าน 
12.17 คนต่อแสนประชากร 5.เชียงราย 11.43 คนต่อแสนประชากร 6. พะเยา 11.10 คน
ต่อแสนประชากร 7. เพชรบูรณ์ 11.07 คนต่อแสนประชากร 8. นครสวรรค์ 10.63 คนต่อ
แสนประชากร 9. แพร่ 10.44 คนต่อแสนประชากร และ 10. อุตรดิตถ์ 10.39 คนต่อแสนประชากร” 
(สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, ม.ป.ป.) 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงจำนวนการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากร ปี 2540-2544 จำแนกตามเพศ 
ที่มา:  สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, (ม.ป.ป.), [ออนไลน์],                                           

สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2562, จาก https://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_53 
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        จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย  มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีจาก

จำนวนประชากรทั้งหมด  ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองเป็นหนึ่งในผู้ที่รอดพ้นจากประสบการณ์ดังกล่าว  ทำให้

ผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจมองเป็นจุดเล็กของสังคม  แต่แท้จริงแล้วเป็นปัญหาหลักที่อาจ

เกิดข้ึนได้กับสังคมในยุคสมัยปัจจุบัน 

          5.1  สาเหตุและปัจจัยของโรคซึมเศร้า (Etiologies of depressive disorder) 

  โรคซึมเศร้ามีปัจจัยประกอบ ทั้งปัจจัยทางชีวภาพ  เช่น พันธุกรรมสารเคมีในสมองที่ผิดเพ้ียน  

ฮอร์โมน เป็นต้น  รวมถึงปัจจัยสาเหตุทางด้านสังคม  เช่น ความเครียดในการดำเนินชีวิต  ความขัดแย้ง 

ในจิตใจ  ปัญหาสัมพันธภาพบกพร่องในสังคม  รวมทั้งปัญหาสภาพการเงินและเศรษฐกิจ เป็นต้น 

จากสถิติการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาล 5 แห่ง       

ในประเทศไทย  ในช่วงปี 2549 พบว่า “ผู้มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต  มีแนวโน้มที่ จะป่วย 

เป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดกับคนใกล้ชิด และเหตุการณ์    

ที่เกิดขึ้นกับตนเอง” (ธรนินทร์  กองสุข, พิเชฐ  อุดมรัตน์, สุวรรณา  อรุณพงศ ์และคณะ, 2551, น. 61-68.) 

5.1.1  ปัจจัยภายในจิตใจ (Intrapsysic factors) จากทฤษฎี “จิตวิเคราะห์” 

(Psychoanalytic  Thory) 

สาเหตุและปัจจัยภายในจิตใจของโรคซึมเศร้านั้น  มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี “จิตวิเคราะห์” 

(Psychoanalytic  Thory)  โดยมีนักจิตวิทยาที่กล่าวถึง  ปัจจัยภายในจิตใจของโรคซึมเศร้าไว้ดังนี้ 

Sigmund Freud  ได้อธิบายถึงโรคซึมเศร้าไว้ใน “Mourning and Melancholia” ไว้ว่า           

ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้านั้น จะมีการสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมาก  มีการโทษตนเองในเรื่องราวต่าง  ๆ 

อย่างรุนแรง  มีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา  (พีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย และอรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย, 2553, น. 31.) 

Edward  Bibring  ได ้กล ่าวไว ้ว ่า  แต ่ละบุคคลจะมีความคาดหว ังที ่ต ั ้ งไว ้ก ับตนเอง             

เช่นคาดหวังในความสามารถของตน  ตลอดจนการคาดหวังว่าจะต้องเป็นที่รักของคนอ่ืน  การคาดหวัง

เหล่านี้นั้น  เมื่อไปไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้  ผู้ป่วยจะเกิดความรู้สึกว่าตนไร้ค่า  ไร้ความสามารถ     

จนสูญเสียความภูมิใจที่เคยมีให้กับตนเอง  เกิดเป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้  (พีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย 

และอรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย, 2553, น.34) 

Silvano Arieti  ได้ศึกษาปัจจัยภายในจิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการรุนแรง  และพบว่า 

ผู้ที่มีอาการเหล่านี้  มักใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นมากกว่าเพื่อตนเอง  อยู่เพื่อความภูมิใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

และเมื่อบุคคลนั้น ๆ ไม่ตอบสนองความต้องการของตน  ก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นมาได้  หรืออาจ

หาทางออกไม่ได้จนถึงขั้นฆ่าตัวตาย (พีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย และอรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย, 2553, น. 35) 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่า  ปัจจัยภายในจิตใจที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า   

ล้วนเกิดจากความสูญเสียความมั่นใจในตนเองเป็นหลัก  ก่อเกิดเป็นความรู้สึกผิดต่อตนเองที่อยู่ภายในจิตใจ

ตลอดเวลา  ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองก็ตกอยู่ในภาวะนั้นเช่นเดียวกัน  จึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจ         

ในปัจจัยทางด้านความคิด  จากทฤษฎีบำบัดทางความคิด  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด  

อารมณ์  และร่างกายว่ามีผลอย่างไรต่อผู้สร้างสรรค์ 

5.1.2  ปัจจัยทางด้านความคิด (Cognitive  factors) จากทฤษฎีการบำบัดทาง

ความคิด (Connitive Behabioral Therapy : CBT)   

ทฤษฎีการบำบัดทางความคิด พัฒนาโดย Aaron T. Beck  ได้กล่าวไว้ว ่า ความคิด (Cognition) 

อารมณ์ (Emotion) และร่างกาย (Physiology)  นั้นมีความสัมพันธ์กันหมด  กล่าวคือ  เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงขึ้นกับสิ่งหนึ่ง  ก็จะส่งผลต่อทั้งหมด เช่น  ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า  เมื่อเกิดอารมณ์ซึมเศร้า  

จะมีความรู้สึกไร้ค่า  ส่งผลไปถึงพฤติกรรมทางอารมณ์ที่อาจจะดูเศร้า  ส่งผลกระทบกับร่างกาย           

ที่อาจทำให้กินไม่ลง หรือหลับได้ยาก เป็นต้น (ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียรและคณะ, (ม.ป.ป.), น. 5) 

ผู ้สร้างสรรค์ซึ ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  จะมีกระบวนการคิดที ่ผิดเพี ้ยนจากความเป็นจริง                

ตามพื้นฐานการมองตนเองของตัวผู้ป่วย  ความคิดนี้จะผุดขึ้นอัตโนมัติเมื่อ เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา  

เช่น  หากตัวผู้สร้างสรรค์เองถูกตำหนิติเตียน  ก็อาจจะเกิดความคิดว่า  ตนเองบกพร่องไร้ความสามารถ  

ตามมาด้วยอารมณ์ซึมเศร้า  โดยทฤษฎีการบำบัดทางความคิด (Connitive  Behabioral Therapy : CBT)  

มีความเชื่อว่า  ความคิดที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนั้น  ส่งผลกระทบทางด้านอารมณ์ตามมา  

ดังนั้นถ้าหากปรับกระบวนการที่เป็นต้นทางของความคิดได้  อาการของโรคก็จะดีข้ึน 

5.1.3  ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม (Behavioral  factors) 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม  คือ  พฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อบุคคลนั้น ๆ  โดยมีนักทฤษฎีที่กล่าว

เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อโรคซึมเศร้าดังนี้ 

Peter  Lewinsohn  ได้อธิบายไว้ว่า  อาการของโรคซึมเศร้า  เกิดจากการขาดแรงเสริม         

พลังด้านบวก  จนเกิดความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง  หรือทำให้ความภาคภูมิใจในตนเองลดลง  โดยปัจจัย

ดังกล่าว  ได้แก่  ความบกพร่องของทักษะการเข้าสังคม  ทำให้ไม่สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน 

(พีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย และอรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย, 2553, น. 41) 
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5.1.4  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal factors)  จาก

ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

Harry Stack Sullivan  ได้อธิบายไว้ว่า  เหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบัน  สภาพสังคม  รวมถึง

ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคซึมเศร้าตามมา                   

(พีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย และอรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย, 2553, น. 42) 

จะเห็นได้ชัดว่า  ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมุ่งความสำคัญไปที่ปัญหาความขัดแย้งที่

เกิดข้ึนระหว่างบุคคล  ซึ่งต่างจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่จะมุ่งเน้นปัญหาทางจิตใจเป็นหลัก 

 จากเนื้อหาบทความข้างต้น  สรุปได้ว่า ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะจิตใจที่แสดงออกถึงความ

ผิดปกติทางอารมณ์ เช่น อารมณ์เศร้า  เบื่อหน่าย  วิตกกังวล  ท้อแท้  สิ้นหวัง  มองโลก  ในแง่ลบ            

ซึ ่งอาจจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต  และอาจนำไปสู ่การฆ่าตัวตายในที่สุด   โดยปัจจัยที ่มีความ

เกี่ยวข้องกับอาการของโรคซึมเศร้า  แบ่งเป็น 4 ด้าน  ได้แก่  ปัจจัยภายในจิตใจ  ปัจจัยทางด้าน

ความคิด  ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม  และปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  การเข้าใจในสาเหตุ

และปัจจัยของโรคซึมเศร้า  จะช่วยให้ผู้รักษารวมถึงผู้ใกล้ชิดเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี  ทำให้ผู้ป่วย

หายจากอาการโรคซึมเศร้า  และลดความเสี่ยงของการป่วยเรื้อรังหรือป่วยซ้ำ  เกิดการปรับตัวและมี

หน้าที่ทางสังคมที่ดียิ่งข้ึน  ทั้งนี้  มีทฤษฎีที่เก่ียวกับภาวะโรคซึมเศร้า  ดังนี้ 

6  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory)  พัฒนาขึ้นโดย ซิกมันด์  ฟรอยด์ (Sigmund 

Freud)  ใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์  ต่อการกระทำนั้น ๆ  ฟรอยด์นับว่าเป็นผู้ริเริ ่มทฤษฎีนี้             

โดยพื้นฐานมาจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมนุษย์  และคิดถึงเหตุผลแห่งการกระทำนั้น ๆ  โดยฟรอยด์

นั้นไม่เชื่อว่า “พระเจ้า” นั้นเป็นผู้กำหนดการกระทำของมนุษย์ตามความเชื่อที่มีมา  หากแต่เขาเชื่อว่า  

มนุษย์ได้กระทำทุกสิ่งออกมาจากจิตใต้สำนึก  หรือที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกนั่นเอง (เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล, 2560, น. 1) 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  นับเป็นทฤษฎีหลักที ่อธิบายลักษณะอาการและการเกิดขึ ้นของ                

โรคซึมเศร้าอย่างดีที่สุด  ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาหลักการของทฤษฎี  ประกอบกับสำรวจลักษณะ

อาการที ่เกิดขึ ้นจากตนเอง  เพื ่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน                

ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น  ยังได้มีประโยชน์กับการบำบัดรักษาทางจิตเวชที่ผู้สร้างสรรค์เลือกนำการใช้

ศิลปะบำบัด  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออก ดังนี้ 
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7.  ทฤษฎีศิลปะบำบัด (Art Therapy) 

7.1  ความเป็นมาของศิลปะบำบัด (History of Art Therapy) 

 ศิลปกรรมบำบัด  เริ่มขึ้นเมื่อประมาณต้นศตวรรษที่ 20  เมื่อมีจิตแพทย์กลุ่มหนึ่งสนใจงาน
ศิลปะของผู้ป่วยทางจิต  และมีข้อสงสัยว่าการแสดงออกในผลงานศิลปะน่าจะมีความสัมพันธ์กับโรค
ของผู้ป่วย  จึงได้ทำการศึกษาและพบว่า  การแสดงออกทางศิลปะของผู้ป่วยนั้น  เป็นลักษณะของการ
แสดงอารมณ์  และสัญลักษณ์ที่สื่อออกมาจากจิตไร้สำนึก  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ศิลปกรรมบำบัดจึงเป็น
วิธีสำคัญอีกวิธีหนึ่ง  ที่นำมาใช้ในกระบวนการสื่อสาร  วินิจฉัย  และรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต  
(เลิศศิริร์ บวรกิตติ, เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, วรรณะ อูนากูล, James Alan Longo, Baxter Garcia            
และHolly Tupper, 2548, น. 58) 

ศิลปะบำบัด เป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์ทางเลือก (complementary and alternative medicine) 

ที่ประยุกต์ใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อทำการศึกษาความผิดปกติของกระบวนการทางจิต  โดยใช้หลัก

ทางจิตวิทยา  เพื่อเข้าสู่จิตใจในระดับจิตไร้สำนึก  และเลือกใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมช่วย         

ในการบำบัดรักษา  นำมาเสริมในการดูแลรักษาแนวทางหลักให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ศิลปะบำบัด

นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำจิตบำบัด (psychotherapy) ที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือ

บุคคลที ่ม ีป ัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ซึ ่งหลักการของศิลปะบำบัด คือใช ้ศ ิลปะเป็นสื ่อใน                   

การแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความขัดแย้ง และความต้องการ ที่ซ้อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึก           

ของจิตใจ  โดยการแสดงออกทางผลงานศิลปะ  ไม่ว่าจะเป็นลายเส้น สี รูปทรง สัญลักษณ์ อารมณ์ 

ความหมาย  ที่สื ่อออกมาทั้งหมดสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไร           

หรือสภาพจิตมีปัญหาอย่างไร (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2550, น. 38) 

2.7.2 กระบวนการและข้ันตอนทางศิลปะบำบัด (Process and Step of Art Therapy) 

 ศิลปะบําบัดเป็นกระบวนการ (Process) ทีไ่มไ่ด้ต้องการภาพวาดที่เสร็จสมบูรณ์และไม่ได้เป็น

เพียงการดูหรือชื่นชมสุนทรียะของภาพวาดเพียงเท่านั้น แต่สิ่งที่สําคัญของการบําบัด คือ ความงาม               

ของการทํางานศิลปะ  ความงามที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวชิ้นงาน  แต่หมายถึงความงามในกระบวนการการบําบัดทั้งหมด   

รูปแบบการใช้ศิลปะบำบัดที่บุคคลสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบําบัดด้วยตนเอง เป็นกระบวนการ

ส่วนบุคคล ในการทําศิลปะและให้ความหมายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของผู้ทํางานชิ้นนั้น ไม่ได้อาศัย 

ประสบการณ์หรือคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ตามแนวคิดว่ากระบวนการในการสร้างสรรค์

ศิลปะถือเป็นการบําบัดในตัวของมันเอง  โดยเรียกว่า ศิลปะเพื ่อการบําบัด (Art as Therapy)             

การสร้างศิลปะถูกมองว่าเป็นโอกาสที่จะแสดงออกถึงจินตนาการของตน  ความจริงแท ้ และเพ่ิมความ

ยืดหยุ่นของจิตใจ แสดงประสบการณ์ที่ได้สัมผัสผ่านกาลเวลาในชีวิตของบุคคล  อันจะนําไปสู่การ              
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เติมเต็ม  ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์  ดังกรอบความคิดว่า  กระบวนการสร้างสรรค์นั้นทําให้เกิด

การเยียวยาในตนเองอยู่แล้ว (พิมพนิต คอนดี,2558 อ้างถึงใน ภูพิงค ์เมตตานัยธรรม, 2559, น. 13) 

7.3  ศิลปินที่ใช้แนวทางศิลปะเพื่อบำบัดความเศร้า 

  7.3.1 เมตตา สุวรรณศร 

 ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสร้างสรรค์ผลงาน

วาดเส้นของลูกออทิสติก  อันเกิดจากการใช้ศิลปะกับลูกออทิสติกด้วยการวาดภาพ  การปั้นดินน้ำมันที่

ส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน  ดังต่อไปนี้ 

 1)  ช่วยให้สมาธิดีขึ้น  สามารถจดจ่อกับกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าได้นานมากข้ึน  

 2)  กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารผ่านภาษาภาพ อันนำไปสู่การสื่อสารด้วยภาษาพูด 

 3)  กระตุ้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ร่วมกิจกรรมด้วยกัน อันส่งผลดีต่อการปรับตัวใน

หลายด้าน 

 จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า  ศิลปะบำบัด  มีประโยชน์ในหลายด้าน  ซึ่งในระหว่างทำการ

บำบัดนั้น  ทำให้ศิลปินเริ่มทำการศึกษาถึงแนวทางการใช้ศิลปะบำบัดกับตนเองและลูกไปพร้อมกัน  

โดยการค้นหาเทคนิคที่เมตตาชื่นชอบและทำให้รู ้สึกผ่อนคลาย  จึงพบว่าเทคนิคการถักโครเชต์           

เป็นการบำบัดในอีกแนวทางหนึ่ง  เพราะโครเชต์ต้องใช้สมาธิในการถัก  การนับห่วง  การสร้างลวดลาย

อันเป็นการทำงานของจิตรู้สำนึก  ให้จดจ่อต่อกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้า  หากไม่มีสมาธิแล้วลวดลายก็จะ

ผิดพลาด  ผลงานจะออกมาไม่สวยงาม  ในระหว่างการถักนั้นสมาธิจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เมตตา  

หลุดพ้นออกจากห้วงของปัญหาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  และเมื่อถักในระยะเวลาที่นานขึ้น  สมาธิเริ่มดีขึ้น  

การหลุดพ้นจากปัญหายาวนานขึ้น  และในระหว่างถักนั้น  อาจทำให้เมตตาเกิดความคิดที่เปิดโล่ง  

และมองถึงปัญหาด้วยความเข้าใจมากขึ้น  จากทุกข์มากก็เบาบางลง  อีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยคือเวลา  

เวลาเดินไปข้างหน้า  และได้นำพาความทรงจำบางอย่างให้จืดจางลง  โดยการสร้างกิจกรรมให้กับ

ตนเอง  คือการใช้ศิลปะบำบัดด้วยการถัก  ในระยะเวลาที่นานเพียงพอ  จะทำให้พบว่าเมตตาสามารถ

หลุดพ้นจากปัญหาได้ในระดับที่ดี  เพราะเมื่อพบปัญหาที่ทำให้ไม่สบายใจ  กระทบใจเมื่อใด  ก็จะหยิบ

โครเชต์ขึ้นมาถัก  เสมือนเป็นการเพ่งสมาธิ  เช่นเดียวกันกับผู้สร้างสรรค์  เมื่อเกิดความทุกข์เมื่อใด      

ผู้สร้างสรรค์มักจะเลือกท่ีจะวาดภาพในมุมมองที่เป็นการใช้ลายเส้นตามแนวทางศิลปะแบบแมนดาลาที่

เน้นเรื่องการทำสมาธิเข้ามาในการบำบัด อันทำให้ผู้สร้างสรรค์หลุดพ้นจากปัญหา 
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 ภาพการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินศึกษาในระหว่างปฏิบัติงานศิลปะบำบัดการถักโครเชต์ใน

งานแสดงศิลปะจัดวาง ณ หอศิลป์  ราชดำเนิน  การสัมภาษณ์ออกรายการแลโลกศิลปะทาง

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS News วันที่ 13 กันยายน 2557 

 

  
                              (ก)                                                     (ข) 

  
                              (ค)                                                    (ง) 

 
(จ) 
 

ภาพที่ 3 ภาพ เมตตา สุวรรณศร ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน  
(ก) ภาพระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน 
(ข) ภาพระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน 
(ค) ภาพระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน 
(ง) ภาพระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน 
(จ) ภาพระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน 

ที่มา:  Thai PBS News, (2557), [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562,              

จาก https://youtu.be/9SfQtbkPFkY. 
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  7.3.2  วัชราพร  อยู่ด ี

 ศิลปินศึกษาทำการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปกรรมชุดความเศร้าอันงดงาม  มีที่มาจากวิกฤตใน

ชีวิตของศิลปินที่ต้อง  สูญเสียลูกสาววัยแรกเกิดซึ่งเป็นความสูญเสียที่ยิ ่งใหญ่  ทําให้จมดิ่งอยู่กับ          

ความเศรา้โศกเสียใจที่เกิดขึ้น  วัชราพรใช้ความเศรา้เป็นพลังในการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือนําทางกลับไป

ถึงความรู้สึกภายในของตน และพาออกจากความมืดดํานั้น ศิลปะทําให้เข้าใจและซาบซึ้งในธรรมที่ว่า 

“ความสุข ยิ่งกว่าความสงบ นั้นไมมี่”   

ปฏิกิริยาความเศร้าโศกเสียใจการสูญเสียลูกสาววัยแรกเกิดนั้นถือเป็นวิกฤติครั้งใหญ่ที่วัชราพร

ต้องเผชิญกับรู้สึกจมดิ่งอยู่กับความเศร้าหม่น รอ้งไห้อย่างหนักอยู่เกือบ 2 เดือนตลอด ช่วงเวลาพักฟ้ืน

รา่งกายหลังได้รับการรักษา  ส่งผลทําให้สภาพร่างกายเหนื่อยล้า อ่อนแอ และ ก่อให้เกิดความเจ็บปวด

ทางจิตใจอย่างสาหัส จนคิดอยากมองหาทางออกให้กับตัวเอง โดยเริ่มสํารวจ ตัวเองและตระหนัก       

ถึงศิลปะ  และมีความคิดแรกที่หวังว่าจะทํางานศิลปะสักชิ้นเพียงว่าทําเพ่ือปลอบใจ ตัวเองเท่านั้น  

 การใช้เทคนิคการวาดเส้นดินสอดําที่โดดเด่นเป็นความมุ่งหมายของศิลปินที่ต้องใช้เทคนิค       

ที่การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในที่มาจากตัวตนของผู้เป็นแม่  รวมกับจากความคิดที่ว่า        

การวาดเส้นเป็นการเริ่มต้นเพื่อไปสู่การระบายสีและจบงาน  การวาดเส้นในงานชุดความเศร้าอันงดงาม  

แฝงนัยยะของการก่อรูปเพื ่อไปหาความสําเร็จที ่ยังไม่ เสร็จสมบูรณ์  การเริ ่มต้นที ่ไปไม่ถึงเส้นชัย               

ศิลปินจึงใช้เทคนิควาดเส้นเฉพาะในกรอบของรูปทรงของสตรีตั้งครรภ์  เพื่อแทนความรู้สึกของผู้หญิง 

ที ่กําลังจะเป็นแม่แต่ไม่สมหวัง   องค์ประกอบส่วนอื ่น ๆ งานชุดนี ้ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที ่มา             

ของรูปทรงธรรมชาติ ได้แก่ ดอกไม้หลากหลายแบบ ฝัก ราก และเมล็ดของพืชพันธุต่าง ๆ รูปทรง           

ของอวัยวะ ได้แก่ สายรก รูปทรง ตัวนางในแบบจิตรกรรมไทย และรูปทรงของสัตว์  ได้แก่ แมว 

นอกจากนี้ยังมีรูปทรงของนกกระดาษ  รูปทรงเรขาคณิต  ด้วยที่เทคนิคการวาดเส้นและระบายสี 

รวมถึงการใช้เทคนิคการระบายสีที่มีทั ้งการระบายเรียบ ๆ ค่อย ๆ แต้มซ้ำทับเพื ่อสร้างพื ้นผิว             

และทําให้เกิดค่าน้ำหนักแตกต่างกันจนเกิดเป็นมิติ ของค่าน้ำหนัก หรือสร้างความโปร่งด้วยเนื้อสีที่ 

บางเบา  จนเกิดเป็นบรรยากาศเคลื ่อนไหว คล้ายภาพคลื ่นความถี ่ของเสียงที ่มองเห็นได้ผ่าน                

เครื่องอัลตราซาวด์  จะเห็นได้ว่าศิลปินจงใจที่จะจัดองค์ประกอบภาพที่แบ่งแยกจากกันเป็น 2 ส่วน 

โดยการใช้รูปทรงของสายรกเป็นเส้นตัดกึ่งกลางของ ภาพทั้งแนวระดับและแนวดิ่ง หรือแม้แต่การใช้

การทับซอ้นของรูปทรงขนาดใหญ่แบง่พ้ืนที่ว่างอีกดว้ย (ภูพิงค ์เมตตานัยธรรม, 2559, น. 92-113) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าศิลปินใช้การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยการวาดเส้น          

และการเขียนสีช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียลูกน้อย  เช่นเดียวกับผู้สร้างสรรค์        

ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยการวาดลวดลายเพื่อให้เกิดความสงบขึ ้นในจิตใจ  ตามแนวคิดของ           
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ศิลปะแมนดาลา  และเป็นช่องทางในการช่วยเยียวยาจิตใจของผู้สร้างสรรค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์

ภายในจิตใจของผู้สร้างสรรค์ได้อีกทางหนึ่ง   

 ภาพจากนิทรรศการชุด “ความเศร้าอันงดงาม” ของศิลปินศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการบำบัด  

วัชราพร  อยู่ดี  จากการแสดงศิลปกรรม ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังท่าพระ  เมื่อวันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2554 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 4 ภาพจากนิทรรศการชุด “ความเศร้าอันงดงาม” Beautiful Sadness, 2554                                                    
ที่มา:  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, (2554), [ออนไลน์],                               
สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2562, จาก https://finearts.dpu.ac.th/showcase-. 

 
การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้  ได้ทำการศึกษาศิลปินที่ใช้แนวทางศิลปะบำบัด เพื่อหลุดพ้น             

จากภาวะความเศร้าอันเกิดจากปัญหาในชีวิตซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับอารมณ์ความรู้สึกหนทางหนึ่ง

ที่ช่วยในการบำบัดเยียวยา  นับเป็นการแพทย์ทางเลือก  ที่นอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว  

คือการที่ศิลปินเลือกใช้เทคนิคทางศิลปะที่ศิลปินแต่ละท่านมีความชำนาญมาใช้ในการสร้ างสรรค์

ผลงานศิลปะในแนวคิดส่วนตัว  จากท่ีกล่าวมานั้นการจะทำความเข้าใจในผลงานสร้างสรรค์ในแนวทาง

ศิลปะบำบัดจึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษาทฤษฎีการรับรู ้สีทางจิตวิทยาที ่ใช้ในการบำบัด                   

เพ่ือทำความเข้าใจและนำมาใช้ในการบำบัดรักษาตัวผู้สร้างสรรค์เอง  ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
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7.4  ทฤษฎีการรับรู้สีทางจิตวิทยาที่ใช้ในการบำบัด 

 ในบรรดาทัศนธาตุในองค์ประกอบศิลป์นั้น  สีนับเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกได้เร็วที่สุด  

และยังสามารถเห็นได้จากระยะไกลมากกว่าองค์ประกอบอื่น  สีจึงเป็นทัศนธาตุที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง            

ต่อการรับรู้  ทำให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกัน  เช่นความรู้สึกตึงเครียด  หรือความรู้สึกผ่อนคลาย  รวมถึง

การบำบัดอีกด้วย  โดยมีแนวทางสีที่ผ่อนคลายและใช้ในการบำบัดได้  คือโทนสีพาสเทล  สีพาสเทล

มักจะเป็นเฉดสี ที่มีการผสมสีขาวเข้าไปบางสี การเพิ่มสีขาวเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่ง  เพราะสีขาว            

เป็นสีของแสงและช่วยลดทอนความสดจัดของสี  โดยที่ไม่ฆ่าสีแท้  แต่เป็นการทำให้สีแท้ลงปริมาณ

ความสดจัดลง  จนเหลือแค่เพียงบรรยากาศ  ความรู้สึกที่ดูอบอุ่น  อ่อนโยน  เบาสบาย  ผ่อนคลาย  

ดังจะเห็นได้จาก  การใช้สีในการบำบัดจิตให้กับผู้ป่วยในกลุ่มอาการ ไฮเปอร์แอคทีฟ (Hyperactive)  

ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของสมาธิสั้น  การบำบัดด้วยสีเฉดอ่อนแบบนี้  เป็นการลดสภาวะแวดล้อมที่เข้ าไป

กระตุ้นให้เกิดความกระวนกระวายลงได้  พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยให้ผ่อนคลาย  ลดภาวะซึมเศร้า                 

ทำให้จิตใจสบาย  ดังจะเห็นได้จาก วัด  ห้องนอน  ห้องเด็กอ่อน  และห้องบำบัดจิตของผู ้ป่วย              

จะใช้สีโทนอ่อนนี้ทั้งหมด  อาจกล่าวได้ว่า  สีเฉดอ่อนเป็นตัวแทนของความสะอาดบริสุทธิ์  ดอกไม้แรกแย้ม  

ประดุจความเป็นผู ้หญิงที ่ละเอียดอ่อนและสะอาด  เฉดสีเหล่านี ้ถ ือว่ามีความผ่อนคลาย มีสติ                  

และแสดงถึงความเป็นกลาง  โดยสีขาวที่ใช้ผสมนั้นแสดงถึงความชัดเจนความไร้เดียงสา  ความสะอาด  

จิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ความหวัง  ความกว้างขวาง  และการเปิดกว้าง (ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์, 2561, น. 83)                     

ซึ่งนับได้ว่าสีมีอิทธิพลทางความรู้สึก  ส่งผลโดยตรงต่อสมอง  ซึ่งมีผลต่อการควบคุมการกระทำภาวะอารมณ์ 

 จากการศึกษาผู ้สร้างสรรค์  จึงได้ทำการออกแบบและคัดเลือกสีที ่ใช้ให้ตรงตามแนวคิด                

เพ่ือใช้ในการบำบัดจิตตนเอง  ความหมายของสีที่ส่งผลต่อการบำบัด  และมีผลต่อจิตใจที่ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้  มีดังนี้ 

7.4.1  สีขาว  สีของแสงที่ผสานทุกสีของแสงเข้าไว้ด้วยกัน จนไม่มีสี มันคือสีของแสง

ธรรมชาติเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ และมีวัฒนธรรม ใสซื่อ สะอาด เปิดเผย มีความงดงามน่าหลงใหล         

สีที ่หมายถึงการปกป้องคุ้มครองให้ จากนี้ไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมหมอพยาบาลจึงใส่ชุดสีขาว                     

กระทั่งบาทหลวงในศาสนาคริสต์ก็เช่นเดียวกัน 

  7.4.2  สีฟ้าอ่อน  เป็นสีในโทนเย็น  สามารถทำให้ร่างกายปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้

อารมณ์สงบลงได ้ สีฟ้าช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียด 
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  7.4.3  สีชมพูอ่อน  เป็นเฉดสีแดงทีม่ีสีขาวผสมเล็กน้อยน่าทะนุถนอม  สงบเยือกเย็น ให้

ความรู้สึกถึงความเป็นแม่แต่เป็นสีที่ให้พลังและอบอุ่นใจ  เนื่องจากสีชมพูจะทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน

อดรีนาลีนออกมาซึ่งจะทำให้การเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจช้าลง  ความเครียดและความก้าวร้าวจึง

น้อยลงไปด้วย  สีชมพูจะช่วยประสานความรู้สึกให้อ่อนโยนลง  จึงเหมาะแก่การใช้บำบัด 

  7.4.4  สีม่วงอ่อน  เป็นสีผู้ดี  แบบชนชั้นสูง  ดูสง่างามและหรูหรา  แสดงถึงสัญชาติ

ญาณ ชวนฝันให้ความรู้สึกลึกลับถึงจิตวิญญาณ  เป็นสีที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจของมนุษย์  โดยสีมว่ง

อ่อนจะให้ความรู้สึกสบายใจ ผ่อนคลาย  

 7.5  ตัวอย่างผลงานศิลปะจากผู้เข้ารับการบำบัด 

ผลงานศิลปะบำบัด  จากผู ้ร ับการบำบัดที ่ม ีภาวะซึมเศร้าเร ื ้อรัง  ขาดความสนใจต่อ            

โลกภายนอก  หรือแม้แต่คนรอบข้าง  นักศิลปะบำบัดได้ทำการวินิจฉัยจากการให้ผู ้รับการบำบัด

ระบายสีในรูปแรกของการระบายสีอิสระ  สิ่งที่ปรากฏจากรูป คือ  ลักษณะของสีที ่มีการปิดกั้น             

นักบำบัดเลือกใช้สีน้ำในรูปแบบเทคนิคเปียกบนเปียก  และสีฝุ่นซึ่งมีความสัมพันธ์ของการลื่นไหล  

และสีที ่มีศักยภาพช่วยการเคลื ่อนที ่ได้มากขึ ้น  ความโปร่งใสของสีน้ำช่วยด้านจิตวิญญาณของ                  

ผู้เข้ารับการบำบัดได้อย่างมาก  ช่วยให้ความรู้สึกเบา  สบาย  โดยนักบำบัดจะให้พื้นที่ระบายสี                

อย่างอิสระแก่ผู้เข้ารับการบำบัดในบางวัน  ผลของการบำบัด  ช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดดูผ่อนคลาย

และยิ ้มแย้มแจ่มใส  สามารถตัดสินใจต่อสิ ่งต่าง ๆ รอบข้างได้อย่างชัดเจน  (จากบทวิเคราะห์              

ของ วิสาขา ไผ่งาม  นักศิลปะบำบัด) (ดังภาพท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

    
     (ก)                         (ข)            (ค)                            (ง) 

      
        (จ)            (ฉ)                     (ช)                     (ซ)                     (ฌ)                   (ญ)  

    
              (ฎ)                          (ฏ)                              (ฐ)                              (ฑ) 
 

 
ภาพที่ 5 ภาพระบายสีจากผู้รับการบำบัดจำนวน 14 ภาพ  โดย วิสาขา ไผ่งาม  นักศิลปะบำบัด 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
  

จากที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  ศิลปะบำบัดนั้น  มีประโยชน์ด้านการพัฒนาอารมณ์  

สติปัญญา  สมาธิ  ความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงาน

ของการเคลื่อนไหวร่างกาย  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการสื่อสาร  และเสริมสร้าง

ทักษะสังคมอีกด้วย  นอกจากนี้ศิลปะยังช่วยลดความคับข้องใจ  และช่วยระบายอารมณ์ออกมาผ่าน

การสร้างสรรค์  ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองได้มีส่วนนำประโยชน์เหล่านี้  เข้าไปใช้ในผลงานโดยตรงประกอบ

กับการใช้สมาธิเข้ามาเกี่ยวข้อง  โดยจะนำเสนอในทฤษฎีถัดไป 
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8.  ทฤษฎีสมาธิบำบัด  
 ทฤษฎีที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางจิตทั้งภาวะปกติและภาวะผิดปกติ  แต่ละทฤษฎีจะให้มุมมอง

ต่อการพัฒนาทางจิตใจ  กระบวนการ  และแนวทางการบำบัด  การนำแนวทางสมาธิบำบัดเข้ามาร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของจิตบำบัด  ทำให้ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาทางจิตใจทั้งหมด  ในกระบวนการ            

จิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) นั้น  เนื้อหาความคิดที่ฝังลึกในจิตไร้สำนึกจะถูกเปิดเผย (uncovering) 

โดย free  association  ซึ่งกระบวนการเดียวกันนี้ก็พบได้ในการทำวิปัสสนาด้วยเช่นกัน  การจะเกิด

เช่นนี้ได้ต้องทำให้การสกัดกั้น  หมดไปหรือลดน้อยลง  โดยอนุญาตให้ความคิด  ความรู้สึก  อารมณ์ต่าง ๆ 

ที่เก็บกดไว้เปิดเผยออกได้  ซึ่งในด้านจิตวิเคราะห์  การตีความเนื้อหาจะช่วยถอดรหัสที่จิตไร้สำนึก  

พยายามสื่อสารสิ่งที่เก็บกดไว้ซึ่งตรงข้ามกับความพยายามของจิตใจอีกด้านหนึ่งที่จะเก็บกดสิ่งนั้นต่อไป  

ในการทำสมาธิเจริญสตินั้นเริ่มต้นด้วยการใส่ใจต่อลมหายใจ  ทำให้จิตใจหยุดความว้าวุ่นจาก

ความคิดและอารมณ์ที่แทรกเข้ามา  ก่อให้เกิดความเข้าใจใหม่ต่อท่าทีของจิตใจต่อความคิดที่เกิดขึ้น

สามารถดำรงความสงบนิ่งได้ท่ามกลางสภาวะต่าง ๆ และสามารถดำดิ่งลึกลงไปสู่ธรรมชาติของตัวจิต 

มีการผลุดขึ ้น (emerging) ของความรู ้ความเข้าใจที ่เป็นปัญญา เห็นว่าทั ้งความคิด ( thoughts)               

และผู้คิด (thinker) เป็นเพียงมายาภาพ ของธรรมชาติที่เรียกว่า "ความว่าง" หรือ "สุญญตา" ที่ว่างจาก

ความเป็น (identification) ความมี (belongingness)  จ ึงเป็นว ่าการทำสมาธิน ั ้นมีเป้าหมายที่             

การปล่อยวางตัวตน  ไม่ใช่การทำให้ตัวตนมั่นคงชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายของการทำจิตบำบัด                        

(ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ, สมจิตร์ หร่องบุตรศรี และผ่องพรรณ กฤษณะประกรกิจ, 2552, น. 118-120) 

จากการศึกษาข้อมูลของสมาธิบำบัด  ทำให้ผู ้สร้างสรรค์พบว่า  การบำบัดมีได้หลายวิธี               

และวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่ง่าย  คือการกำหนดจิตให้อยู่ในสมาธิ  เป็นการฝึกจิตให้ไม่สอดส่าย  และสามารถ

จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า  เช่นเดียวกับผู้สร้างสรรค์ที่ใช้วิธีการของสมาธิบำบัดจิต  ด้วยการวาดภาพ           

ที่เป็นลายเส้น  มีลักษณะเป็นวงกลม (Miron)  ซึ่งการเขียนวงกลมลักษณะนี้ถือว่าเป็นการสร้างสมาธิ

ในระดับหนึ่ง  ตามแนวคิดของศิลปะแมนดาลา  ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้ 

9.  แนวคิดศิลปะแมนดาลา 
 “แมนดาลา” (mandala) หรือเรียกอีกอย่างว่า “ศิลปะภาวนา” มีที่มาจากประเทศทิเบต 

ปัจจุบันมีการใช้นำมาบำบัดเกี่ยวสภาวะอารมณ์ให้กับบุคคลที่มีภาวะโรคเครียด เป็นการสร้างสมาธิ 

และทำจิตใจให้กับผู้เรียนศิลปะดังกล่าวเกิดความรู ้สึกสดชื่น  ผ่อนคลาย  ซึ ่งศิลปะดังกล่าวนั้น          

แฝงแง่คิดเกี่ยวกับการเข้าใจและยอมรับในสัจธรรมชีวิต  เนื่องจากงานศิลปะแมนดาลานั้นจะเกิดขึ้น 

ในวงกลมซึ่งเปรียบเสมือนทารกในครรภ์มารดา ซึ่งเมื่อคลอดออกมาแล้วทุกคนล้วนต้องใช้ชีวิตเวียน
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ว่ายตายเกิดด้วยกันทั้งสิ ้น  จุดเริ ่มต้นของศิลปะแมนดาลาเกิดจากที่พระทิเบต  นำทรายมาโรย              

เป็นวงกลมให้มีความสวยงาม ประณีต บรรจง ซึ่งท่านใช้เวลาทำนานหลายวันติดต่อกัน และเมื่อทำเสร็จ 

พระก็ได้เป่าทรายที่ทำไว้ทิ้งไป ซึ่งเป็นการสอนธรรมะอย่างหนึ่ง หรือการลดการยึดติดในความสวยงาม 

และรูป รส กลิ่น เสียงที่เกิดขึ้นนั่นเอง  ศาสตร์นี้จึงเปรียบเสมือนการโอบอุ้มและประคับประคอง           

หรือนำพาชีวิตของผู้ที่เรียนรู้ไปสู่การทำชีวิตให้สมดุลและมีพลัง  รูปทรงของศิลปะ “แมนดาลา”             

จะไม่จำกัดรูปแบบ มีทั ้งการเรียงกลีบดอกไม้   การวาดรูปต่าง ๆ เช่น คน นก ต้นไม้ รูปหัวใจ               

หรือระบายสีอย่างเดียว  แต่ทุกด้านนั้นต้องเท่ากัน หรือสอดรับอยู่ภายใต้วงกลมเดียวกัน และศิลปะ

ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้น  คือภายหลังจากการที่ได้คุยกับนักศิลปะบำบัด (ไทยโพสต์, 2561) 

 การเขียนลวดลายดังกล่าวเป็นการเขียนที่ต้องกำหนดจิต  ควบคุมมือ  ผ่านความรู ้สึก       

ของสมอง  ร่วมกับจิตรู ้สำนึกและจิตไร้สำนึก  ตาทำหน้าที ่รับรู ้  จิตเป็นผู ้ควบคุมการขีดเขียน                      

ให้ออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นแบบอัตโนมัติ  ซึ่งเป็นการส่งตรงมาจากจิตใต้สำนึก  ซึ่งเป็นการบำบัดจิต

เพื่อนำเอาตะกอนทางความรู้สึกส่งถ่ายออกมาเป็นภาพ จากที่กล่าวมานั ้นจึงมีความจำเป็นต้อง

ทำการศึกษาทฤษฎี อัตโนมัตินิยม (Automitism)  เพ่ือทำความเข้าใจในการสร้างสรรค์ให้ดียิ่งขึ้น  ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

10.  ทฤษฎีอัตโนมัตินิยม (Automatism) 
 อัตโนมัตินิยม (Automatism)  หมายถึง การปล่อยให้ภาพวาดหรือตัวอักษรแล่นไหลไป ตาม

กระแสสำนึกโดยไม่มีการตัดทอนหรือลบแก้ใด ๆ  ทั้งสิ ้น เช่น เทคนิคการหยดสีอย่างฉับพลันลงบนผ้าใบ             

ที่วางบนพื้นของแจ็กสัน พอลล็อก  ศิลปินลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม (Expressionism)       

ที่นับเป็นการแสดงออกทางความคิดเรื่องจิตวิญญาณ  ในการสร้างงาน ภาวะอัตโนมัติจะปลดปล่อย

จินตนาการ ทำให้ศิลปินสามารถแสดงออกได้ด้วยความกล้าเสี่ยงกล้าทดลองด้วยวิธีการที่ไม่มีขอบเขตจำกัด  

ทำให้เกิดรูปทรงที่มีพลังเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดการให้น้ำหนักต่อวิธีของการวาดภาพมากกว่าเดิม และที่สำคัญ

คือทำให้เกิดการค้นพบภาษาใหม่ในการแสดงออกที่เป็นต้นแบบไม่ซ้ำใคร  นักทฤษฎีศิลปะให้ความเห็นว่า

วิธีการทำงานจิตรกรรมของพอลล็อก เป็นการขยายขอบเขตการเขียนอัตโนมัติของลัทธิเหนือจริง            

การปลดปล่อยจิตใต้สำนึก ได้แก่ การเขียนภาพสด ๆ (improvisation) และการปาดป้ายอย่างฉับพลัน

ทันที (spontaneous gesture) ซึ่งได้รับอิทธิพลบางประการจากลัทธิเหนือจริง ซึ่งศิลปินพยายาม     

หาวิธีที่ความบังเอิญจะมีโอกาสเข้ามาแสดงบทบาทมากที่สุดในงานศิลปะ  ซึ่งศิลปินได้ค้นพบวิธีการ

หนึ่งที ่เร ียกว่า "ภาพทาบสี" (decalcomania) นั้น คล้ายกับการเล่นสนุกกับสีของเด็กนักเรียน                 

โดยการนำเอากระดาษหรือผ้าใบที่ระบายสีไว้มาประกบกันแล้วดึงออกมา ก็จะได้พื้นผิวหน้าที่ไม่ได้
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คาดหวังมาก่อน แม้เราจะสามารถคาดเดาผลได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป              

ซึ่งนับว่าการควบคุมของมนุษย์ก็ได้ถูกลดความสำคัญลงไปอย่างมาก  

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้  ได้ทำการศึกษาข้อมูลของการทำงานภาวะอัตโนมัติ (automatism)  

และการสร้างสรรค์ของศิลปินศึกษา  ที่ทำให้เห็นได้ว่าจิตใต้สำนึกมีความสำคัญ  อันจะนำไปสู่รูปแบบ

ในการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตน  อันแฝงอยู่ในจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์คือ ความเป็นไทย 

11.  ทฤษฎีจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย 
 จิตวิญญาณ เป็นคำไทยที่เกิดใหม่ในช่วงไม่นานมานี้  จิตวิญญาณ  หมายถึง  พลังจิตอันเป็นวิสัย

จำเพาะของปัจเจกบุคคล  ที่ช่วยผลักดันให้ประกอบกิจกรรมหรือการแสดงออกที่โดดเด่นเกินวิสัย              

ของคนทั ่วไป  เข้าใจว่าคำว่า  จิตวิญญาณ มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า spiritual                  

หรือ spirituality ในส่วนที ่ หมายถึง สติปัญญาที ่แฝงอยู ่ในจิตใจระดับที ่ล ึกล้ำละเอียด อ่อน            

กว่าความรู้สึกนึกคิดทั่วไป  ซึ่งก่อพลังจิตมุ่งมั่นกระทำการใด ๆ เพื่อถือเป็นแบบอย่างและประพฤติ

ปฏิบัติตาม (รัชนี  คุณานุวัฒน์, 2552) 

ความเป็นคนไทย หมายถึง ภาวะที่เกิดเป็นคนไทย  อาศัยอยู่ในประเทศไทย  มีพุทธศาสนา

เป็นศาสนาประจำชาติ  มีภาษาไทยและตัวเลขไทยใช้เป็นของตนเอง  มีวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษ  ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์เองได้นำความรู้สึกของความเป็นจิตวิญญาณท่ีฝังแน่นอยู่ภายในถึงความ

เป็นคนไทย  เป็นผู้หญิงไทย  เป็นคนที่รักศิลปวัฒนธรรมอันละเอียดอ่อนของคนไทย  งานศิลปะไทย            

ที ่ว ิจ ิตรงดงาม  อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  ที ่ผ ู ้สร ้างสรรค์เล ือกมา  ใช ้เป็นรูปแบบหลัก                 

ในการสร้างสรรค์  คือการผูกลวดลายที ่มีที ่มาจากงานศิลปะไทยโดยการนำเสนอในลักษณะ                 

ศิลปะจัดวาง (Installation) เพราะต้องการจำลองสภาพแวดล้อมในชีวิตของผู้สร้างสรรค์  ออกมาเป็น

ผลงานศิลปะที่สะท้อนมุมมองด้านอารมณ์ความรู้สึก  ผ่านกระบวนการศิลปะบำบัด  จึงมีความจำเป็น              

ต้องทำการศึกษาทฤษฎีด้านศิลปะจัดวางดังต่อไปนี้ 

12.  ข้อมูลทางทฤษฎีด้านศิลปะจัดวาง (Installation)          
ศิลปะจัดวาง หมายถึงประเภทของงานศิลปะที่มีที่ตั้งเฉพาะจุด , เป็นงานสามมิติ ที่ออกแบบ

เพ่ือที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่งแวดล้อม (Perception of a Space)โดยทั่วไปแล้ว “ศิลปะจัดวาง” 

จะหมายถึงศิลปะภายในตัวสิ่งก่อสร้าง ถ้าตั้งอยู่ภายนอกก็มักจะเรียกว่า “ศิลปะภูมิทัศน์” (Land Art)

และศิลปะสองประเภทนี ้คาบเกี ่ยวกัน ศิลปะจัดวางอาจจะเป็นได้ทั ้งศิลปะที ่ต ิดตั ้งอย่างถาวร                  

หร ือเพ ียงช ั ่วคราวก ็ ได ้  ศ ิลปะจ ัดวางได ้ร ับการต ิดต ั ้ ง ในการแสดงงานน ิทรรศการศ ิลปะ                                

เช่น ในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ หรือในบริเวณสถานที่ส่วนบุคคลหรือสถานที่สาธารณะ ประเภท                   
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ของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบโดยทั่วไป ที่มักจะเลือกสรรจากวัสดุที่ทำให้เกิดผลกระทบ       

กับอารมณ์ รวมไปถึงวัตถุสมัยใหม่เช่นวิดีโอ,เสียง,การแสดง,และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ศิลปะจัดวาง

หลายชิ ้นเป็นศิลปะเฉพาะที ่ (Site-Specific Art) ซึ ่งหมายความว่าเป็นงานที ่ออกแบบให้ติดตั้ง                

ตรงตำแหน่งหรือสถานที่ที่สร้างงานศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้น  

13.  ผลงานศิลปินทีท่ำการศึกษา 
 ผลงานจากศิลปินที่ให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์  ทั้งทางด้านแนวความคิด  เนื้อหาสาระ

ทางศิลปะประกอบด้วย  เมตตา สุวรรณศร และศิลปินต่างประเทศ ได้แก่ ยาโยอิ  คุซามะ (Yayoi Kusama), 

วินเซนต์ แวน โกะห์(Vincent Van Gogh), หลุยส์  เวน (Louis Wain), เอ็ดเวิร ์ด มุงค์ (Edvard Munch)                                            

ซึ่งมีท่ีมาดังต่อไปนี้ 

 13.1  เมตตา  สุวรรณศร 

 เมตตา  สุวรรณศร  สำเร็จการศึกษา  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์          

ท ี ่มหาว ิทยาล ัยศิลปากร  นอกจากนั ้นย ังเคยได ้ร ับรางว ัลเหร ียญเง ินและเหร ียญทองแดง                    

ประเภทสื่อผสม (Mixed Media) จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 61-62  และรางวัลดีเด่น  

ศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”  ครั้งที่ 27 อีกด้วย  ซึ่งตัวศิลปิน  ได้ทำการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดของลูกที ่มีภาวะ “ออทิสติก”  ศิลปินเชื ่อว่าภาพวาดดังกล่าวนั้น                       

เป็นผลงานอันเกิดจากการส่งตรงผ่านจิตใจ  จากจิตไร้สำนึก  ที่ทำหน้าที่แสดงออกความรู้สึกนึกคิด

ภายในจิตใจออกมาผ่านภาพวาด  ซึ่งถือเป็นจินตนาการที่บริสุทธิ์ของเด็ก  โดยศิลปินได้สร้างสรรค์

ออกมาในลักษณะของการถักทอเส้นใย  ที ่ได้จากเทคนิคการถักโครเชต์  ซึ ่งถือเป็นงานอดิเรก                

ที่ตัวศิลปินเองนั้นมีความชำนาญ  และเป็นการแสดงออกถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูก  ด้วยการถักทอเส้นใย            

ที่ต้องใช้ความพยายามในการถักจนออกมาเป็นรูปทรง  ที่มีลักษณะเป็นรูปลักษณ์ท่ีได้จากภาพวาดของลูก 

 จากที่กล่าวมานั้น  ศิลปินได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน  ที่แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูก     

ผ่านการใช้ความพยายามในการถักเส้นใยขึ้นมาทีละเส้น  ครอบคลุมไปบนโครงวัสดุที่ศิลปินได้มี               

การสร้างขึ้นมาจากรูปทรงที่ได้จากภาพวาดของลูก  ที่ถ่ายทอดออกมาจากจิตไรสำนึก  จากแนวคิดดังกล่าว  

ประกอบกับตัวของผู ้สร้างสรรค์ที่กำลังประสบกับปัญหาของโรคซึมเศร้า  ส่งผลให้ผู ้สร้างสรรค์               

สนใจในการศึกษาแนวความคิดที่เกี่ยวกับการแสดงออกของสภาวะทางจิต  ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิด             

แรงบันดาลใจในการนำลักษณะการทำงานที่ได้จากจิตไร้สำนึก  มาถ่ายทอดผ่านลายเส้นของลวดลาย  

ที่ผู้สร้างสรรค์มีความชำนาญ  ออกมาในแนวทางการบำบัด  ผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้า  ซึ่งเป็นปัญหา              

ที่ตัวผู้สร้างสรรค์เองกำลังประสบอยู่ (ดังภาพท่ี 6) 
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ภาพที่ 6  เส้นใยความรักของแม่ต่อลูกน้อยออทิสติก, 2558, ถักโครเชต์และโลหะ, แปรผันตามพ้ืนที่                                   

ที่มา: คลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร, (2558), [ออนไลน์],                                        

สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562, จาก http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/ 

       web/artdetail.php?item_id=817. 
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13.2  ยาโยอิ  คุซามะ (Yayoi Kusama) 

 ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น คุซามะเริ่มมีอาการเห็นภาพซ้อนตั้งแต่อายุ 10 ปี    

เธอใช้การวาดภาพเพื่อลอกเลียนสิ่งที่มองเห็นในหัว โดยงานชิ้นแรก ๆ ในช่วงมัธยมปลาย เธอมัก           

เป็นการวาดภาพสิ่งรอบตัว คน สัตว์ สิ ่งของที ่เห็นได้ตรงนั ้น โดยนอกจากการใช้กระดาษแล้ว              

ก็ยังได้ลองใช้กระสอบเป็นเฟรมวาดรูปด้วย หลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าศึกษาด้านศิลปะ  วิชาเอกที่เรียน

เป็นด้านภาพเขียนญี่ปุ ่นดั ้งเดิมหรือ Nihonga ที่ Kyoto Municipal School of Arts and Crafts          

แต่เธอกลับไม่ได้รู้สึกชื่นชอบมากนัก  เมื่ออายุ 21 ปี การสร้างงานในช่วงยุค 1950 งานของ คุซามะ 

เริ่มสร้างเอกลักษณ์ตัวเองผ่านผลงานชุด Infinity Nets ที่เธอใช้แรงบันดาลใจ (และ ความกังวลใจ) 

จากการอาการเห็นภาพซ้อนของเธอที่มีมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เธอสร้างผลงานด้วยลวดลาย pattern ซ้ำ ๆ  

ซึ่งเป็นรากฐานของเอกลักษณ์การสร้างงานที่ติดตัวเธอมาจนถึงปัจจุบัน   

 โลกแห่งลายจุดของยาโยอิ  คุซามะ  ยังดำเนินต่อมาอย่าไม่ร ู ้จบ   โดยมีผลงานหนึ่ง                         

ที่น่าสนใจ  ซึ่งคุซามะได้เปลี่ยนจากการสร้างโลกจุดด้วยตัวเองไปให้คนอื่นมาร่วมสร้างโลกจุดด้วยกัน   

ในผลงาน Obliteration Room ปี 2002 โดยห้องนี้เริ่มจากการเป็นเหมือนผ้าใบ ห้องสีขาว แล้วเธอ         

ก็เชิญชวนให้ผู้ชม  มาแต้มจุดเพิ่มขึ้น  นัยนึงเพื่อความสนุก  แต่อีกนัยหนึ่ง  เธอทำเพื่อให้ผู้คนได้หลุด

ออกจากกรอบของความคิดว่าการไปดูงานศิลปะนั้นห้ามจับ  การแต่งแต้มจุดมากขึ้น  ไม่ได้ทำลายผลงาน 

แต่กลับช่วยต่อเติมผลงานขึ้นเรื่อย ๆ  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น  ศิลปินได้มีการสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากจิตใต้สำนึก  ภายใต้สภาพจิตใจ        

ที่ผิดปกติ  ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างบรรยากาศจากการซ้ำรูปทรง 

และการแต่งแต้มลวดลายที่เป็นลักษณะของการซ้ำซ้อน  (ดังภาพท่ี 7) 
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(ก) 

 

 
(ข) 
 

ภาพที่ 7  Obliteration Room, 2002, สื่อผสมบนวัสดุเหลือใช้, แปรผันตามพ้ืนที่                                               

ที่มา:  พีรมณฑ์ ตุลวรรธนะ, (2561), [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2562,                              

จาก https://waymagazine.org/yayoi-kusama/. 
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13.3  วินเซนต์ แวนโกะห์ (Vincent Van Gogh) 

วินเซนต์ แวนโกะห์ (Vincent Van Gogh) ศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์  ผู้ได้รับการยกย่อง       

เป็นจิตรกรเอกของโลก  หนึ่งในผู้บุกเบิกศิลปะสมัยใหม่  ศิลปินได้เดินทางไปยังหลาย ๆ ประเทศ           

ในแถบยุโรป  และในช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส  เขาก็ได้พบกับศิลปินหลายคนด้วยกัน จุดนี้เอง             

ที่ทำให้เขาได้เปิดมุมมองใหม่ๆ และได้รับแรงบันดาลใจในการวาดภาพให้สว่างและมีสีสันมากขึ้น   

รวมทั้งเริ ่มทดลองใช้เทคนิคการแต้มจุดสี (pointillist) ที่ได้รับอิทธิพลจาก ฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา 

(Georges-Pierre Seurat) ด้วยการวาดใบหน้าของตัวเองหลายภาพใช้ทีแปรงแต่งแต้มสีลงบนผืนผ้าใบซ้ำๆ 

ด้วยความฉับไว รวดเร็ว  ผสานตัวกันเป็นรูปร่างเมื่อมองในระยะไกล และเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึก

ของความเคลื่อนไหวแห่งสีสันภายในภาพ  จนกระทั่งศิลปินประสบกับมรสุมชีวิต ทั้งการเสียชีวิตของพ่อ             

และผิดหวังในความรัก  ทำให้ศิลปินเริ่มเกิดสภาวะทางจิต  ด้วยโรคซึมเศร้า  ซึ่งอาการเริ่มรุนแรงขึ้น

หลังจากที่เขาแตกหักกับเพื่อนสนิทอย่าง พอล โกแกง (Paul Gauguin)  ผลงาน “Starry Night”               

ภาพนี้นับเป็นผลงานสำคัญในช่วงปลายชีวิตของเขา  เขาพบว่า ศิลปะสามารถเยียวยาความเจ็บปวด 

ความทุกข์ทน  แวนโก๊ะห์ วาดภาพวิวนอกหน้าต่างห้องพักจากจินตนาการของตัวเอง ด้วยภาพท้องฟ้า

ที่บรรจบกับผืนทะเล  เป็นเกลียวคลื่นที่หมุนวน แต่มีดวงจันทร์ลอยเด่น จุดเด่นภาพวาดของเขา            

ก็คือฝีแปรงอันทรงพลังจนกลายเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งการใช้สีที่บ่งบอกสภาวะของอารมณ์ ที่สามารถ

ถ่ายทอดความรู้สึกพลุ่นพล่าน ในช่วงที่สภาพจิตใจเร้าร้อน หรือการใช้สีหม่นเศร้า ที่สะท้อนถึง               

ความหดหู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต   

จากแนวคิดดังกล่าว  ศิลปินได้มีการสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากจิตใต้สำนึก  ภายใต้สภาพจิตใจ          

ที่ผิดปกติ  ประกอบกับตัวของผู้สร้างสรรค์ที่กำลังประสบกับปัญหาของโรคซึมเศร้า  ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์       

สนใจในการศึกษาแนวความคิดที ่เกี ่ยวกับการแสดงออกของสภาวะทางจิตที่ศิลปินมักใช้การประสานกัน      

ของเส้นสีจำนวนมากทับซ้อนกันซ้ำ ๆ ไปมา จนเกิดเป็นภาพที่มีลักษณะสีที่หมุนวน มีอากาศไหลเวียน

เข้าสู่รูปทรงจนเกิดเป็นบรรยากาศที่พิศวง ชวนสงสัย ภายใต้สภาวจิตที่วุ่นวายสับสน  ทำให้ผู้สร้างสรรค์         

เกิดแรงบันดาลใจในการนำลักษณะการทำงานที่ได้จากการใช้เส้น มาถ่ายทอดผ่านลายเส้นที่เป็นลวดลาย           

ที่มีลักษณะเฉพาะตน ออกมาในแนวทางการบำบัดจิต ให้เกิดความสงบ (ดังภาพท่ี 8)   
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ภาพที่ 8  The Starry Night, 1889, จิตรกรรม, 74 x 92 cm.                                                                             

ที่มา: ภาณุ  บุญพิพัฒนาพงศ์, (ม.ป.ป.), [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2562,                                                  

จาก https://adaymagazine.com/van-gogh-life-and-art. 
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13.4  หลุยส์  เวน (Louis Wain) 

 หลุยส์  เวน (Louis Wain) เวนได้ประกอบอาชีพสอนศิลปะและวาดภาพประกอบ  ให้แก่วารสาร

หลายแห่งจนมีชื ่อเสียง  เป็นศิลปินชาวอังกฤษที ่ร ู ้จ ักกันดีในการวาดภาพ  แมวหัวโตตากลม                

ให้เป็นศิลปะแบบมานุษยรูปนิยม (Anthropomorphism) หรือบุคคลวัต คือการใส่บุคลิกท่าทาง          

ของคนให้กับสิ ่งที ่ไม่ใช่มนุษย์ ผลงานโดดเด่นของเวนจึงเป็นรูปวาดของแมวในอิริยาบถต่าง ๆ                  

เช่น ยืนสองขา อ่านหนังสือ หรือนั่งกินข้าวล้อมโต๊ะเป็นครอบครัวเหมือนกับมนุษย์   ด้วยสีสันสดใส  

ความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทำให้เวนมีชื่อเสียงมากในแวดวงนิตยสารและหนังสือสำหรับเด็ก  

ในปี 1886 ภาพวาดครั้งแรกของ Wain's anthropomorphized cat  ถูกตีพิมพ์ในฉบับคริสต์มาส 

ของ Illustrated London News หัวข ้อ "A Christmas Party Kittens  ภาพประกอบประกอบไปด้วย              

แมวจำนวน 150 ตัว  โดยผลงานที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมากกว่าสามสิบปีนั้นเป็นภาพของแมวทั้งหมด     

ซึ่งได้รับแรงบรรดาลใจมาจากสัตว์เลี้ยงของเขาเอง    

 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  เนื่องจากหนึ่งในอาการภาวะซึมเศร้าที่ผู้สร้างสรรค์กำลังประสบอยู่นั้น  

คืออาการวิตกกังวลและย้ำคิดย้ำทำ  ผู้สร้างสรรค์มักสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากลวดลายที่มีลักษณะการซ้ำ  

ตามลักษณะลวดลายไทยที ่ผ ู ้สร้างสรรค์คลุกคลี  ผู ้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษากระบวนการแรงบันดาลใจ                                  

ของศิลปิน  ท ี ่ม ีภาวะอาการป่วยทางจิต  เพื ่อศ ึกษาล ักษณะกระบวนการคลี ่คลายร ูปทรง                           

ตามลักษณะอาการป่วยของศิลปิน (ดังภาพท่ี 9) 
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ภาพที่ 9  ภาพผลงานจากศิลปิน หลุยส์ เวน  แสดงลักษณะภาพวาดที่เปลี่ยนไปตามลักษณะอาการ

ป่วยทางจิต                                                                                                                              

ที่มา:  เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบตช์ ไทยแลนด์. (ม.ป.ป.), [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2562, 

จาก https://cumberbatchthailand.com/news/benedict-cumberbatch-claire-foy-louis-

wain/. 
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13.5  เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) 

 เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) ศิลปินชาวนอร์เวย์  ผู้ที่มีชีวิตที่แสนเจ็บปวด  ด้วยแม่ของเขา

เสียชีวิตด้วยวัณโรคตอนเขาที่มีอายุ 5 ปี  ดังนั้นเขาและพ่ีน้องอีก 4 คนจึงเติบโตภายใต้การดูแลของพ่อ

ซึ่งเป็นคนเคร่งศาสนาและเจ้าอารมณ์จนถึงขั้นเป็นโรคจิตเภท  ศิลปินได้บ่มเพาะความทุกข์ระทม 

ความกลัว  และเมล็ดพันธุ์แห่งความบ้าคลั่งจากพ่อมาตั้งแต่เด็ก  ต่อมาพ่ีสาวคนโปรดของเขาก็เสียชีวิต

ไปอีกคนด้วยโรคเดียวกับแม่ตอนเขาอายุ 14 ปี   ซึ่งสิ ่งนี้เพิ ่มความเศร้าซึมให้กับศิลปินมากยิ่งขึ้น             

เขามีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวที่จมอยู่กับความทรงจำอันเศร้าหมอง  ซึมลึกจนเป็นโรคซึมเศร้า  และต้องเข้ารักษา

ในโรงพยาบาลอยู่นานกว่าจะหาย  ตลอดช่วงชีวิตของการทำงานเขาได้สร้างผลงานทั้งภาพเขียน        

และภาพพิมพ์ไว้จำนวนมหาศาล  จนเขาเป็นหนึ่งในสุดยอดศิลปินผู้มีอิทธิพลสูงสุดต่อลัทธิสำแดงพลัง

ทางอารมณ ์(Expressionism) และลัทธิสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) ผลงานของเขาโดดเด่นด้วยการ

นำเสนอภาพความหวาดกลัวและความทุกข์ระทมของมนุษย์เราได้อย่างตราตรึงใจ  ผลงาน  “The scream” 

ภาพผู้ชายคนหนึ่งแสดงลักษณะอาการกรีดร้อง  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์และสภาพจิตใจภายใน

ที่ปวดร้าวของศิลปิน  ผลงานชิ้นนี้เป็นภาพที่แสดงออกถึงลักษณะการผสมผสานระหว่างความขัดแย้ง  

เย้ยหยัน  แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงอารมณ์อ่อนไหวภายใน  ด้วยลักษณะลายเส้นที่บิดเบี้ยวของรูปร่างคน

ที่เป็นตัวแทนของศิลปินเอง  และสีสันภายในภาพที่มีลักษณะมืดมน  แต่ถึงอย่างนั้นก็มีความดุดัน           

จากการใส่สีแดงลงบนท้องฟ้า  เป็นการถ่ายทอดแรงกดดัน  ความกลัว  ความเจ็บปวดรวดร้าวที่ซ่อน

อยู่ภายในสภาพจิตใจของศิลปิน 

จากผลงานดังกล่าว  ศิลปินได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน  ที่แสดงออกในเชิงสะท้อนให้เห็น

อารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในสภาพจิตใจที่ผิดปกติของศิลปิน ด้วยความเคลื่อนไหวในลายเส้น

ผลงาน  การใช้สี  จากแนวคิดดังกล่าว  ประกอบกับตัวของผู้สร้างสรรค์ที่กำลังประสบกับปัญหา             

ของโรคซึมเศร้า  ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์  สนใจในการศึกษาแนวความคิดที่เกี่ยวกับการแสดงออกของ

สภาวะทางจิต  เกิดเป็นแรงบันดาลใจ  ในการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะเพ่ือการบำบัดสภาพ

จิตใจที่เกิดภาวะโรคซึมเศร้า  ในผลงานวิทยานิพนธ์ ดังกล่าว (ภาพท่ี 10) 
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ภาพที่ 10  The scream, 1893, จิตรกรรม, 91 x 74 cm.                                                                             

ที่มา: Takieng, (ม.ป.ป.), [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2562,                                                 

จาก https://www.takieng.com/stories/14356. 
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ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของ 

               ผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา 

ชื่อศิลปิน/ภาพผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 
เมตตา  สุวรรณศร 

 
แนวคิด  แสดงถึงความรักของแม่ท่ี
มีต่อลูก  ผ่านการถักเส้นใย
ครอบคลุมไปบนโครงวัสดุที่ศิลปิน
ได้มีการสร้างขึ้นมาจากรูปทรงที่ได้
จากภาพวาดของลูก 

1. เหมือนด้าน
แนวคิดในการใช้
ศิลปะบำบัดมา
เป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์ 
 
2. เหมือนด้าน
การนำเสนอ 
รูปแบบการจัด
วางกับพื้นท่ี 

1. - ศิลปินศึกษาใช้
เทคนิคการถักทอ
เส้นใยจากรูปทรงที่
ได้จากภาพวาดของ
ลูกในเทคนิค
ประติมากรรมนุ่ม   
 
- ผู้สร้างสรรค์ใช้
เทคนิคการเขียน
ลวดลายลงบนวัสดุ
สำเร็จรูป 

1. แนวความคิด
เรื่องศิลปะบำบัด 
 
2. การนำเสนอใน
รูปแบบศิลปะจัด
วาง 

Vincent Van Gogh   

 
แนวคิด  ภาพวิวภายนอกหน้าต่าง
ที่พักของศิลปิน  ที่แสดงภาวะ
อาการทางจิต  ผ่านภาพสีน้ำมันที่สี
หม่นหมอง รูปทรงที่บิดเบี้ยว  ที
แปรงที่ซ้าไปซ้ำมาแสดงความ
สับสนภายในจิตใจของศิลปิน 

1. เหมือนด้าน
แนวความคิดของ
ศิลปินที่
สร้างสรรค์ผลงาน
ผ่านสภาพจิตใจที่
ผิดปกติ 
 

1. - ศิลปินศึกษาใช้
เทคนิคจิตรกรรมใน
การสร้างสรรค์
ผลงาน 
 
-  ผู้สร้างสรรค์ใช้
เทคนิคจิตรกรรม
สื่อผสมบนวัสดุ
สำเร็จรูป 

1. ได้รับ
แนวความคิด
ลักษณะการ
คลี่คลายลวดลาย
จากการ
สร้างสรรค์ผลงาน  
ผ่านสภาพจิตใจที่
ผิดปกติ 
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ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของ   

               ผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา (ต่อ) 

ชื่อศิลปิน/ภาพผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 
Yayoi  Kusama 

 
แนวคิด  สร้างสรรค์ผลงานที่เกิด
จากการเห็นภาพหลอนของศิลปิน  
ผ่านสภาพจิตใจที่ผิดปกติ  ลงบน
วัสดุสำเร็จรูป 

1. เหมือนด้าน
แนวความคิดของ
ศิลปินที่สร้างสรรค์
ผลงานผ่านสภาพ
จิตใจที่ผิดปกติ 
 
2. เหมือนด้านการ
นำเสนอ รูปแบบ
การจัดวางวัสดุ
สำเร็จรูปกับพ้ืนที่  

1. – ศิลปินศึกษา
นำรูปแบบการ
นำเสนอมาจากสิ่งที่
มองเห็นผ่านการ
เห็นภาพหลอนใน
การนำเสนอ 
 
- ผู้สร้างสรรรค์นำ
รูปแบบการ
นำเสนอมาจาก
ลวดลายที่มีความ
ชำนาญใน
ชีวิตประจำวันผ่าน
จิตใต้สำนึก 

1.แนวความคิด
ของการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ของศิลปิน 
 
2. การนำเสนอใน
รูปแบบศิลปะจัด
วาง 
 

Louis Wain 

 
แนวคิด  การสร้างสรรค์ผลงานใน
ลักษณะการวาดภาพสัตว์เลี้ยง
ออกมาในท่าทางที่มีความเป็น
มนุษย์  และมีการคลี่คลายออกโดย
ใช้เส้นรูปทรงของจิตใต้สำนึกจาก
อาการป่วยทางจิต 

1. เหมือนด้าน
แนวความคิดการ
คลี่คลายรูปทรง
เป็นลวดลายซ้ำ ๆ
ที่มาจากอาการย้ำ
คิดย้ำทำจากภาวะ
อาการทางจิต 
 

1. -  ศิลปินศึกษา
ใช้เทคนิคจิตรกรรม
ในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
 
-  ผู้สร้างสรรค์ใช้
เทคนิคจิตรกรรม
สื่อผสมบนวัสดุ
สำเร็จรูป 

1. ได้รับ
แนวความคิด
ลักษณะการ
คลี่คลายลวดลาย
ผ่านภาวะอาการ
ย้ำคิดย้ำทำ 
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ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างสรรค์ระหว่างงานศิลปะของ 

               ผู้สร้างสรรค์กับศิลปินที่นำมาศึกษา (ต่อ) 

ชื่อศิลปิน/ภาพผลงาน ความเหมือน ความแตกต่าง สิ่งที่ได้รับ 
Edvard Munch 

 
แนวคิด 
แสดงออกถึงลักษณะการผสมผสาน
ระหว่างความขัดแย้ง  แดกดัน  แต่ก็
ยังแสดงให้เห็นถึงอารมณ์อ่อนไหว
ภายใน  ด้วยลักษณะลายเส้นที่บิด
เบี้ยวของรูปร่างคนที่เป็นตัวแทน
ของศิลปินเอง  และสีสันภายในภาพ
ที่มีลักษณะมืดมน  แต่ถึงอย่างนั้นก็
มีความดุดันจากการใส่สีแดงลงบน
ท้องฟ้า  ในเชิงสะท้อนให้เห็น
อารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายใน
สภาพจิตใจที่ผิดปกติของศิลปิน 

1. เหมือนด้าน
แนวความคิดของ
ศิลปินที่
สร้างสรรค์ผลงาน
ผ่านสภาพจิตใจที่
ผิดปกต ิ ด้วย
ภาวะซึมเศร้า 
 

1. – ศิลปิน
กรณศีึกษาใช้
เทคนิคจิตรกรรมใน
การสร้างสรรค์
ผลงานด้วยสีที่สด
สะดุดตา 
 
-  ผู้สร้างสรรค์ใช้
เทคนิคจิตรกรรม
สื่อผสมบนวัสดุ
สำเร็จรูป 

1. ได้รับ
แนวความคิด
ลักษณะการ
คลี่คลายลวดลาย
จากการ
สร้างสรรค์ผลงาน  
ผ่านสภาพจิตใจที่
ผิดปกติ 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

  



 
 

บทท่ี 3 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” 

เนื่องด้วยผู้สร้างสรรค์ประสบปัญหาในชีวิตของตนเอง  จนผู้สร้างสรรค์มีอาการป่วยในภาวะโรคซึมเศร้า  

อันเกิดจากปัญหาความรุนแรงในสังคม  ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อแทนความรู้สึกของ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  ผ่านสีสันลวดลายที่มีผลต่อการบำบัด  ด้วยกระบวนการเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม 

1. ความเป็นมาแนวคิดแรงบันดาลใจ 
ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้หนึ่งที่เคยประสบพบเจอกับสภาพเหตุการณ์ความรุนแรงในการถูกคุกคามทางเพศ  

ทำให้เกิดภาวะความเครียด ความอึดอัด  กดดัน  บีบคั้นภายในจิตใจ ก่อให้เกิดสภาวะอาการป่วยทางจิต 

หรือ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)  จนผู้สร้างสรรค์ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า            

ผู้สร้างสรรค์ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่ผู้ป่วย  โรคซึมเศร้าต้องเผชิญ  ในภาวะที่สังคมยังไม่ค่อยเปิดใจรับ

กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต  เป็นที่มีของแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอด

ออกมาในแนวทางของศิลปะบำบัดจิต  โดยการสร้างสรรค์ลวดลายความเป็นตัวตน  ที่เกิดจากลวดลายไทย  

อันเป็นศิลปะของชาติไทยที่ผู้สร้างสรรค์มีความชำนาญ  ผ่านสีสันและลายเส้นที่มีผลโดยตรงต่อการบำบัด       

ลงในวัตถุสำเร็จรูป  ซึ่งเป็นวัตถุท่ีใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์   

2.  ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

     2.1  ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์ 

จากวิถีชีวิตของผู้สร้างสรรค์  ผู้สร้างสรรค์เกิดและเติบโตมากับการคลุกคลีกับงานศิลปะไทย  

ด้วยบิดามารดาประกอบอาชีพรับราชการเกี่ยวกับด้านศิลปะ  ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดการซึมซับ        

ลักษณะของลวดลายไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน  ที่ผู้สร้างสรรค์ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านจิตรกรรมไทย  

และได้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานราชการ  ในสำนักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร  ในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์  

กลุ่มงานช่างเขียนและช่างลายรดน้ำ  ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจและหลงไหลในศิลปะไทย  

ประกอบกับประสบการณ์  และความชำนาญจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยมานานนับสิบปี             

จึงนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปกรรมในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม  บนวัสดุสำเร็จรูป                

ด้วยแนวความคิดของการบำบัดจิต 
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ภาพที่ 11  ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงานเขียนลายรดน้ำ                                                                                                                    

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 12  ภาพถ่ายขั้นตอนการเขียนน้ำยาหรดาลผลงานของผู้สร้างสรรค์                                                              

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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 2.2  ข้อมูลจากการรักษาของผู้สร้างสรรค์ 

 ผู้สร้างสรรค์เข้ารับการรักษาทางจิตเวช  ด้วยภาวะเครียด  และกดดันจากการปฏิบัติงาน           

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 จากนั้นผู้สร้างสรรค์ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรัง               

เมื่อวันที่  22 เมษายน 2562 ผู้สร้างสรรค์เข้ารับการทำจิตบำบัด  ด้วยวิธีการพูดคุยถึงเรื่องราว  ประสบการณ์  

และปรับเปลี่ยนมุมมองการคิด  และเริ่มต้นรับยาตั้งแต่วันที่  5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา                      

ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพมหานครฯ  รวมระยะเวลาการรักษาทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 2 ปี   

 2.3  การใช้ศิลปะบำบัดกับผู้สร้างสรรค์ 

ผู้สร้างสรรค์มีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบำบัด  จากลวดลายไทยที่ผู้สร้างสรรค์มี

ความชำนาญ  โดยกลั่นกรองออกมาด้วยวิธีการเขียนเส้นเป็นลวดลายที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกด้วยการ

ใช้ลักษณะโทนสีที่มีผลต่อการบำบัดโดยตรง  ได้แก่  สีสันในโทนพาสเทล  เช่น  สีชมพู  ฟ้า  เขียว  

ขาว  เป็นต้น 

 

 
 
 

ภาพที่ 13  ภาพถ่ายตัวอย่างผลงานศิลปะบำบัดของผู้สร้างสรรค์                                                                         

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 14  ภาพลักษณะโทนสีบำบัด (โทนสีพาสเทล)                                                                                      

ที่มา: Interior-baby, (ม.ป.ป.), [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562,                                    

จาก https://interior-baby.ru/th/color-childrens/. 

       2.3.1  สีท่ีช่วยในการบำบัดจิต 

ตารางท่ี 2  สีที่มีผลโดยตรงต่อการบำบัดจิต 

ลำดับ สี คำอธิบาย 
1. 

 
สีขาว 

        สีขาวเป็นสีของแสงธรรมชาติ เป็นสีแห่งความ
บริสุทธิ์ และมีวัฒนธรรม ใสซื่อ สะอาด เปิดเผย มี
ความงดงามน่าหลงใหล เป็นสีที่หมายถึงการปกป้อง
คุ้มครอง  การให้  ใช้กับหมอ พยาบาลเพ่ือสื่อถึง
ความอบอุ่น กระทั่งบาทหลวงในศาสนาคริสต์ก็
เช่นเดียวกัน 

2.  

 
สีชมพู 

        เป็นที่ผสมขึ้นจากสีแดงแม่สี ผสมกับสีขาว ใน
สัดส่วน สีแดงร้อยละ 5  สีขาวร้อยละ 95 เพ่ือลด
ความสดจัดของสีแดงลง กลายเป็นสีโทนสว่าง แสดง
ความรู้สึกอ่อนโยน เบาสบาย และผ่อนคลาย ดู
อบอุ่น สะอาด ให้ความรู้สึกน่าทะนุถนอม  สีชมพู
ช่วยให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนอดรีนาลีนออกมา ซึ่งจะ
ทำให้การเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจช้าลง ความเครียด
น้อยลง  
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ตารางท่ี 2  สีที่มีผลโดยตรงต่อการบำบัดจิต (ต่อ) 

ลำดับ สี คำอธิบาย 
3.  

 
สีฟ้า 

       เป็นที่ผสมขึ้นจากสีน้ำเงินแม่สี ผสมกับสีขาว ใน
สัดส่วน สีน้ำเงินร้อยละ 5 สีขาวร้อยละ 95 เพ่ือลด
ความสดจัดของสีน้ำเงินลง กลายเป็นสีโทนสว่าง สีฟ้า
อ่อนสามารถทำให้ร่างกายปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้
อารมณ์สงบลงได้ สีฟ้าช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายยามที่เกิด
ความเครียด  สีฟ้าช่วยให้รู้สึกสงบและเยือกเย็น สีฟ้า
เป็นสีของน้ำ มีความเคลื่อนไหว และดูฉลาด ให้
ความรู้สึกถึงเสรีภาพและการปลดปล่อย 

4.  

 
สีเขียว 

       เป็นที่ผสมขึ้นจากสีเขียวแม่สี ผสมกับสีขาว ใน
สัดส่วน สีเขียวร้อยละ 5 สีขาวร้อยละ 95 เพ่ือลด
ความสดจัดของสีเขียวลง เป็นสีของธรรมชาติและเป็น
สีแห่งความสมดุล สามารถสร้างความกลมกลืน มั่นคง 
และเยียวยาได้  สีเขียวมีความสำคัญทางการแพทย์ 
โดยช่วยคืนความสมดุลของจิตใจในผู้ป่วยโรคจิตด้วย 
สภาพแวดล้อมสีเขียวจะช่วยให้หายเหนื่อย บรรเทา
อาการช็อค บำรุงขวัญกำลังใจ 

5.  

 
สีเหลือง 

 

        เป็นที่ผสมขึ้นจากสีเหลืองแม่สี ผสมกับสีขาว 
ในสัดส่วน สีเหลืองร้อยละ 5 สีขาวร้อยละ 95 เพ่ือลด
ความสดจัดของสีเหลืองลง เป็นสีที่แสดงถึงความฉลาด
ความสว่างไสว และความสำเร็จ ถ่ายทอดถึงความหวัง 
ความสนุกสนานเริงร่า และความเบิกบาน เป็นสีที่มี
ความเหมาะสมในการนำมาผสมผสานเข้ากับสีอ่ืน ๆ 
หรือจะเลือกใช้ในการบำบัดทางจิตด้วยสี  สีเหลืองจะ
มีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความสมดุลแห่ง
จิตใจ ช่วยทำให้เกิดการตัดสินใจได้เร็วขึ้น และลด
ความลังเลลง สีเหลืองมักจะทำให้คนรู้สึกดี  และเป็นสี
ที่ช่วยกำจัดมลพิษของจิตใจด้วยการทำให้คนลด
ความคิดเชิงลบกับสิ่งต่าง ๆ ลงได้ 
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ตารางท่ี 2  สีที่มีผลโดยตรงต่อการบำบัดจิต (ต่อ) 

ลำดับ สี คำอธิบาย 
6. 

 
สีส้ม 

         เป็นที่ผสมขึ้นจากสีน้ำเงินแม่สี ผสมกับสีขาว 
ในสัดส่วน สีน้ำเงินร้อยละ 5 สีขาวร้อยละ 95 เพ่ือลด
ความ ส ด จั ด ขอ งสี น้ ำ เงิน ล ง  เป็ น สี แห่ งค วาม
กระตือรือร้น และมองโลกในแง่ดี เป็นสีแห่งความ
สนุกสนานจิตใจอบอุ่น และเป็นคนใจกว้าง เป็นสีของ
คนมีอารมณ์ขันและมิตรภาพ คนที่มักจะชอบใส่ชุดสี
ส้มมักจะเป็นคนที่มีชีวิตและจิตวิญญาณสนุกสนาน
เป็นเนืองนิตย์ แต่สีส้มก็เป็นสีที่ช่วยเบรกการกระตุ้น
พลังงาน เป็นสีที่ทำให้คนรู้สึกฮึกเหิมต่อสู้กับความ
ยากลำบากได้ดี  

7. 

 
สีม่วง 

         เป็นที่ผสมขึ้นจากสีน้ำเงินแม่สี ผสมกับสีขาว 
ในสัดส่วน สีน้ำเงินร้อยละ 5 สีขาวร้อยละ 95 เพ่ือลด
ความสดจัดของสีน้ำเงินลง เป็นสีผู้ดี  แบบชนชั้นสูง  
ดูสง่างามและหรูหรา  แสดงถึงสัญชาติญาณ ชวนฝัน
ให้ ค วามรู้ สึ กลึ กลั บ ถึ งจิ ต วิญ ญ าณ   เป็ น สี ที่ มี
ความสัมพันธ์กับจิตใจของมนุษย์  โดยสีม่วงอ่อนจะให้
ความรู้สึกสบายใจ ผ่อนคลาย 

ที่มา: Health Today (2562, ออนไลน์) 

 

สีทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นสีที่ได้มีการศึกษาวิจัยว่าสามารถใช้ในการบำบัดให้กับผู้มีอาการ 

โรคซึมเศร้าได้ เพราะสีจะทำให้ผู้รับการบำบัดสงบ และมีความสุขมากขึ้นจากการเห็นสี โดยมีแนวทาง

สีที่ผ่อนคลายและใช้ในการบำบัดได้  คือโทนสีพาสเทล  สีพาสเทลมักจะเป็นเฉดสี ที่มีการผสมสีขาว

เข้าไปบางสี การเพ่ิมสีขาวเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่ง  เพราะสีขาวเป็นสีของแสงและช่วยลดทอนความสดจัดของสี  

โดยที่ไม่ฆ่าสีแท้  แต่เป็นการทำให้สีแท้ลงปริมาณความสดจัดลง  จนเหลือแค่เพียงบรรยากาศ  

ความรู้สึกที่ดูอบอุ่น  อ่อนโยน  เบาสบาย  ผ่อนคลาย  ดังจะเห็นได้จาก  การใช้สีในการบำบัดจิตให้กับ

ผู้ป่วยในกลุ่มอาการ ไฮเปอร์แอคทีฟ (Hyperactive)  ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของสมาธิสั้น  การบำบัด          

ด้วยสีเฉดอ่อนแบบนี้  เป็นการลดสภาวะแวดล้อมที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดความกระวนกระวายลงได้  

พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยให้ผ่อนคลาย  ลดภาวะซึมเศร้า  ทำให้จิตใจสบาย 
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2.4  การหาข้อมูลจากเอกสาร 

      2.4.1 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร การหาข้อมูลสำหรับทำงานสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต”             

ผู้สร้างสรรค์ต้องมีการค้นคว้าข้อมูลทางทฤษฎีต่าง ๆ   จากตำราวิชาการ  ทั้งหนังสือ  สิ่งพิมพ์  รวมทั้งผลงาน

วิทยานิพนธ์งานวิจัยทางการแพทย์เรื่องต่าง ๆ   เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการนำทฤษฎี  มาพัฒนา                 

เป็นแนวความคิด  และดังแปลงเป็นผลงานสร้างสรรค์ 

        2.4.2  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 ผู้สร้างสรรค์ทำการศึกษาข้อมูลทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะบำบัด  จากการแสดงผลงาน 

ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 15  ภาพภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร                                                                                

ที่มา: Museum Thailand, (ม.ป.ป.), [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562,                             

จาก https://www.museumthailand.com/th/museum/Bangkok-Art-and-Culture-Centre. 
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(ก) 

 
(ข) 

 

ภาพที่ 16  ภาพผลงานจากการจัดแสดงผลงาน  ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด 

                    (ก)  ภาพถ่ายผลงานศิลปะบำบัดจากการสำรวจของผู้สร้างสรรค์                                                                              

                    (ข)  ภาพถ่ายของผู้สร้างสรรค์และผลงานศิลปะบำบัดจากการสำรวจ    

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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2.4.3  ข้อมูลจากแหล่งหนังสือ  และเอกสารทางวิชาการ 

 ผู้สร้างสรรค์ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ  และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ  เพ่ือนำข้อมูล

ดังกล่าวมาสรุปองค์ความรู้ 

 

 
 

ภาพที่ 17  การหาข้อมูลจากหนังสือด้านทฤษฎีทางการแพทย์  และการบำบัดสภาวะจิต                                               

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  

2.4.4  ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

 ผู้สร้างสรรค์ทำการศึกษาข้อมูลทางด้านทฤษฎี  จากบทความทางวิชาการ  เอกสารออนไลน์ต่าง ๆ  

ตลอดจนภาพผลงานศิลปะ  และศิลปะบำบัดจากศิลปินไทยและต่างประเทศ 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำการศึกษาเบื้องต้น  อันประกอบไปด้วยข้อมูล           

ทางภาคทฤษฎี  ข้อมูลทางภาคปฏิบัติ  และข้อมูลของศิลปินที่ทำการศึกษา  ดังคำกล่าวข้างต้นผู้สร้างสรรค์

สามารถพัฒนาแนวคิดท่ีมีลักษณะเฉพาะตน  จนนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปนี้ 
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3.  วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ตารางท่ี 3  วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทวัสดุสำเร็จรูป 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้
1. วัสดุสำเร็จรูป 
1.1  เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป 

 

 
 
ตู้หนังสือที่ผู้สร้างสรรค์ใช้
ในชีวิตประจำวัน  ทำ
หน้าที่ในการใส่หนังสือ
และวางสิ่งของต่าง ๆ  
 
 

 
 
ใช้เป็นพ้ืนที่ในการเขียนลวดลาย
งานจิตรกรรมลงบนวัสดุสำเร็จรูป  
เพ่ือใช้ในการทำศิลปะบำบัดให้เกิด
ความรู้สึกถึงความสบาย  ผ่อน
คลาย  สงบ  มีสมาธิ  และหลุด
ออกจากห้วงของปัญหาได้ใน
ระยะเวลาหนึ่ง 
 

 

 
 

 
ตู้ลิ้นชักจากห้องนอนของผู้
สร้างสรรค์  ทำหน้าที่ใส่
ของใช้ส่วนตัวที่อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
ตู้ลิ้นชักเขียนลวดลายงาน
จิตรกรรมบนวัสดุสำเร็จรูป นำไป
ประกอบกับผลงานชิ้นอ่ืน ๆใน
ลักษณะศิลปะจัดวาง  โดยใช้
หลักการศิลปะบำบัดให้เกิด
ความรู้สึกถึงความสบาย  ผ่อน
คลาย  สงบ  มีสมาธิ  และหลุด
ออกจากห้วงของปัญหาได้ใน
ระยะเวลาหนึ่ง 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ตารางท่ี 4  วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำพ้ืน 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำพื้น 
2.1  กระดาษทราย 

 
 

ใช้สำหรับขัดพ้ืนผิวของวัสดุอื่น
เพ่ือให้วัสดุนั้นเรียบ หรือขัดให้
ชั้นพื้นผิวเก่าหลุดออก หรือ
บางครั้งอาจทำให้พ้ืนผิวขรุขระ
มากขึ้นเพ่ือเตรียมการรองพ้ืน 

ขัดบนพ้ืนผิววัสดุก่อนทำการ
พ่นสีเทารองพ้ืน  เพ่ือให้พ้ืน
เก่าท่ีมีความมันวาวจากการ
เคลือบผิววัสดุหลุดออก  เพ่ือ
การเกาะแน่นของพ้ืนสีที่จะทำ
การพ่นในขั้นตอนต่อไป 

2.2  สีโป๊วขาว Bosny 

 
 

ใช้ซ่อมแซม อุดรอยแตกร้าว 
รอยเจาะ รูพรุน ของฝาผนัง ฝ้า
เพดาน บนผิวคอนกรีต ปูน ไม้ 
อิฐ กระเบื้อง แผ่นยิปซั่ม เพ่ือให้
ผิวเรียบเนียนก่อนใช้สีทับหน้า 
ทาทับ เหมาะสำหรับงานทั้ง 
ภายใน และภายนอก สามารถ
ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำ 

โป๊วอุดริ้วรอยบนวัสดุที่
นำมาใช้ก่อนทำการรองพ้ืน
ด้วยการพ่นสีรองพ้ืนและทำ
การเขียนลวดลายในลำดับ
ถัดไป 

2.3  เกียงโป๊วสี 

 

ใช้กับงานสี โป้วอุด ปาด หรือใช้
งานตามท่ีต้องการมีให้เลือก
หลายขนาดตามหน้ากว้างของ
เกรียงเหล็ก 

ใช้ฉาบหน้าสีโป๊วเพ่ือความ
เรียบเนียนก่อนทำการรองพ้ืน
ด้วยการพ่นสีรองพ้ืนและทำ
การเขียนลวดลายในลำดับ
ถัดไป 
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ตารางท่ี 4  วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำพ้ืน (ต่อ) 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำพื้น (ต่อ) 
2.4  สีสเปรย์ Layland สีเทา 

 

สีสเปรย์มาตรฐานสูง คุณสมบัติ
ทนแดดทนฝน แห้งเร็ว ยึดเกาะ
กับพ้ืนผิวต่าง ๆ ได้ดี ใช้รองพ้ืน
ชิ้นงานก่อนพ่นสีหลัก ใช้กับ
ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กได้ดี กันสนิม 
และแห้งเร็ว 

พ่นรองพ้ืนบนวัสดุสำเร็จรูป
เพ่ือการยึดเกาะของสี  ก่อน
จะพ่นสีจริงลงไปและทำการ
เขียนลวดลายศิลปะบำบัด
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงความ
สบาย  ผ่อนคลาย  สงบ  มี
สมาธิ   
 

2.5  สีสเปรย์ Layland สีขาวด้าน 

 
 

สีสเปรย์มาตรฐานสูง คุณสมบัติ
ทนแดดทนฝน แห้งเร็ว ยึดเกาะ
กับพ้ืนผิวต่าง ๆ ได้ดี ตามการ
ใช้งาน เช่น รถยนต์ ของใช้ใน
บ้าน เฟอร์นิเจอร์ ตู้เอกสาร 
ตู้จดหมาย หรืองานตกแต่งผนัง
ต่าง ๆ เป็นต้น 

พ่นสีขาวบนวัสดุสำเร็จรูป
หลังจากรองพ้ืนด้วยสีเทาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วก่อนทำการ
เขียนลวดลายศิลปะบำบัด
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงความ
สบาย  ผ่อนคลาย  สงบ  มี
สมาธิ  และหลุดออก 

2.6  สีพลาสติก 

 
 

เป็นสีน้ำประเภทอะครลิิกที่มี
คุณภาพสูง มีทั้งชนิดใช้ทา
ภายในและภายนอก เหมาะ
สำหรับผนังทุกชนิด เช่น 
คอนกรีต ปูนพลาสเตอร์ อิฐ 
กระเบื้องแผ่นเรียบ ฯลฯ 
สามารถทาได้ด้วยแปรงลูกกลิ้ง
และเครื่องพ่น 
 

ใช้ทารองพ้ืนสีขาวลงบนวัสดุ
สำเร็จรูป  หลังจากข้ันตอน
การโป๊วสำหรับวัสดุที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง  เช่น เก้าอ้ี
พลาสติก  พรมปูพ้ืนพลาสติก 
เป็นต้น กอ่นทำการเขียน
ลวดลายศิลปะบำบัด 
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ตารางท่ี 4  วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำพ้ืน (ต่อ) 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำพื้น (ต่อ) 
2.7  แปรงทาสี 

 
 

เป็นแปรงอเนกประสงค์ ขน
สังเคราะห์ นิ่ม  เหมาะสำหรับ
ทาสี ทาเคลือบ วานิช กาว ไม่
เป็นรอยแปรง ทำความสะอาด
ง่าย 

ใช้ทาสีพื้นสีขาวพลาสติกลง
บนวัสดุสำเร็จรูป  หลังจาก
ขั้นตอนการโป๊วเพ่ือเป็นการ
รองพ้ืนก่อนทำการเขียน
ลวดลายศิลปะบำบัด 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   

ตารางท่ี 5  วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเขียนลวดลาย 
3.1  สีอะคริลิค  

 
 

สีที่มีส่วนผสมของพลาสติก           
โพลิเมอร์ (Polymer) มี
คุณสมบัติพิเศษ ที่แห้งเร็ว     
ติดทนนาน เพ้นท์กับวัสดุอื่น ๆ
ได้มากมาย เช่น ผ้าแคนวาส 
จานเซรามิค  รองเท้าผ้า โลหะ 
พลาสติก และไม้ เป็นต้น
ลักษณะมีความทึบแสงของทำให้
สีชนิดนี้ สามารถผสมกับน้ำ  
แล้วได้เทกเจอร์ภาพใน
หลากหลายสไตล์ 
 

ใช้สำหรับเพ้นท์ลวดลายศิลปะ
บำบัดและตกแต่งลงบนวัสดุ
สำเร็จรูป  โดยสีที่ใช้ทุกสีจะ
ผสมกับแม่สีขาวทั้งหมด  
เพ่ือให้ได้สีที่เบา  สบาย  ผ่อน
คลาย  สงบ  มีสมาธิ  และ
หลุดออกจากห้วงของปัญหา
ได้ในระยะเวลาหนึ่ง   
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ตารางท่ี 5  วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย (ต่อ) 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเขียนลวดลาย 
3.2  พู่กัน  

 
 

เป็นอุปกรณ์ท่ีมีส่วนช่วยให้งาน
ศิลปะ ได้แสดงออกมาอย่าง
เต็มที ่ ลักษณะขนที่อ่อนนุ่ม 
สามารถอุ้มน้ำ อุ้มสี ได้มาก มี
การคืนตัวที่ดี มีแรงสปริง และ
แรงดีดพอสมควร ทำจากขน
สัตว์  หรือขนสังเคราะห์ 

ใช้คู่กับสีอะคริลิกสำหรับตัด
เส้น และระบายสีลวดลายลง
บนวัสดุสำเร็จรูป  โดยพู่กันที่
ใช้จะเป็นพู่กันขนยาวเบอร์
พิเศษ  เพ่ือการตัดเส้นที่ลื่น
ไหล  และใช้พู่กันสีน้ำสำหรับ
ระบายสี  เพื่อความอุ้มน้ำ 

3.3  ปากกาเคมี  

 
 

ลักษณะมีหัวบอร์ดและหัวพู่กัน
ในด้ามเดียว  น้ำหมึกกันน้ำ 
และมีความโปร่งใส สามารถ
ระบายซ้อนทับกันได้เหมาะกับ
การใช้วาดภาพการ์ตูน, งาน
ออกแบบต่าง ๆ อาทิเช่น 
ออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 
 

ใช้สำหรับเขียนลวดลายลงบน
วัสดุสำเร็จรูป  โดยปากกา
เคมีนี้จะให้ความรู้สึกถึงความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  ด้วย
เส้นที่เขียนมีลักษณะเท่ากัน
ทุกเส้น  ต่างจากการใช้พู่กัน
ซึ่งจะให้อารมณ์อีกแบบหนึ่ง 

3.4  ฟองน้ำ 

 

อุปกรณ์ทำความสะอาด  เช่น  
จาน ชาม ถ้วย แก้ว เป็นต้น 

ใช้สำหรับแจะสีให้เกิดพ้ืนผิว
ของงาน  หลังจากข้ันตอน
การเขียนเสร็จสิ้นแล้ว  เป็น
การลงสีเพิ่มเติมเพ่ือลด
ความรู้สึกแข็งของเส้นลงไป 
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ตารางท่ี 5  วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย (ต่อ) 

ชื่อวัสดุ – อุปกรณ์ คุณสมบัติ การนำไปใช ้
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเขียนลวดลาย (ต่อ) 
3.5  สีไม ้

 

มีลักษณะคล้ายดินสอดำ ไส้อ่อน 
และมีให้เลือกหลายสี  ใช้ระบาย
สีโดยการฝนลงบนวัสดุ ปัจจุบนั
มีดินสอสีชนิดใช้แทนสีน้ำได้ คือ 
เมื่อระบายเสร็จแล้วใช้น้ำลูบทับ 
สีที่ระบายไว้จะกลายเป็นสีน้ำ
ทันที ทำให้สะดวกในการใช้งาน
มากขึ้น 
 

ใช้สำหรับร่างโครงรูปทรง     
และกำหนดของเขตของ
ลวดลายที่จะเขียน  ก่อนทำ
การเขียนจริงด้วยสีอะคริลิก  
หรือปากกกาเคมีตามลำดับ 

3.6  บล็อกสกรีน 

 
 

บล็อกสกรีน เป็นองค์ประกอบที่
สำคัญอีกประการหนึ่งของงาน
สกรีน เพราะรูปทรงและแบบ
ของบล็อกสกรีนเป็นส่วนที่จะทำ
ให้งานพิมพ์ออกมาดี 
 

ใช้สำหรับสกรีนลวดลายลง
บนชิ้นงานก่อน 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   

 

จากการศึกษา  วัสดุอุปกรณ์ของผู้สร้างสรรค์  จำนวนทั้งสิ้น 12 รายการนี้  ผู้สร้างสรรค์               

ได้แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ  คือ  วัสดุสำเร็จรูปสำหรับใช้งานที่นำมาสร้างสรรค์จริง  วัสดุที่ใช้ในขั้นตอน

การเตรียมพ้ืน  และวัสดุที่ ใช้ในขั้นตอนการเขียนลวดลาย  เพ่ือ ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน                  

จิตรกรรมไทยสื่อผสมในครั้งนี้   
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4.  เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

    4.1  เทคนิคการเตรียมพื้นสำหรับเขียน 

 

 
 

ภาพที่ 18  ภาพขั้นตอนการเตรียมพื้นวัสดุสำเร็จรูปสำหรับเขียนลวดลาย                                                                

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 การจัดเตรียมพ้ืนสำหรับวาดลวดลายลงบนวัสดุสำเร็จรูป  ทำได้โดย  นำวัสดุสำเร็จรูป             

ที่ต้องการใช้งานมาขัดหน้าออกด้วยกระดาษทราย  เพ่ือลบความมันวาวของพื้นผิว  จากนั้นใช้สีสเปรย์

รองพ้ืนสีเทา เบอร์ W-72 พ่นรองพ้ืนให้ทั่ว  ก่อนพ่นทับด้วยสีสเปรย์สีขาวผิวด้าน F-15 
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 4.2  เทคนิคการร่างภาพบนวัสดุสำเร็จรูป 

 

 
 

 

ภาพที่ 19  ภาพขั้นตอนการร่างลวดลายด้วยดินสอสี                                                                                      

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
 

 การร่างภาพลงบนวัสดุสำเร็จรูป  ทำได้โดยการใช้ดินสอสีไม้สีอ่อน  เพ่ือความเบาของภาพร่าง  

โดยการร่างรูปทรง  รูปร่าง  เพ่ือกำหนดของเขตของการเขียนลวดลาย 
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4.3  เทคนิคการเขียนลวดลายลงบนวัสดุสำเร็จรูป 

 การสร้างลวดลายบนวัสดุสำเร็จรูป  ทำได้โดยการใช้ 2 เทคนิค ดังต่อไปนี้ 

        4.3.1  การสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการเขียนปากกาเคมีลงบนพื้นผิววัสดุ 

 

 
 
 

ภาพที่ 20  ภาพขั้นตอนการเขียนลวดลายด้วยปากกาเคมี                                                                                

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  

 

เส้นที่เขียนด้วยปากกาเคมีจะให้ความรู้สึกถึงการเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้น  ด้วยลักษณะ

ของเส้นที่เรียงร้อยออกมาเท่ากันทุกเส้น   
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4.3.2  การสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการตัดเส้นพู่กันลงบนวัสดุ 
 

 
 

 

ภาพที่ 21  ภาพขั้นตอนการตัดเส้นลวดลายด้วยพู่กัน                                                                                        

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 เส้นจากพู่กันที่จะให้อารมณ์ความรู้สึกของการเขียนแต่ละช่วงอารมณ์ได้เป็นอย่างดี   ด้วยเส้น

ที่ออกมาอย่างอิสระตามน้ำหนักมือ 
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 4.4  เทคนิคการแจะสี 

 

 
 

 

ภาพที่ 22  ภาพเทคนิคการแจะสีด้วยฟองน้ำ                                                                                               

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   

 

 เทคนิคการใช้ฟองน้ำแจะสี  เป็นการเพ่ิมน้ำหนักให้กับพ้ืนที่โดยรวมของการสร้างสรรค์             

เพ่ือลดความแข็งของเส้นลวดลายที่เขียนลงบนวัสดุ  ทำได้โดยการใช้ฟองน้ำชุบสีหมาดๆ  และนำมาตบ           

หรือเกลี่ยลงบนพ้ืนผิว  เพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักท่ีมีความกลมกลืนกับลวดลาย 
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 4.5  เทคนิคการสกรีนลวดลาย 

 

 
 
 

ภาพที่ 23  ภาพเทคนิคการสกรีนลวดลาย                                                                                   

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 

 เทคนิคการสกรีนลวดลาย  เป็นการลอกลวดลายลงบนพ้ืนผิวที่ทำงาน  เพ่ือช่วยในการสร้าง

ลวดลายลงบนพ้ืนผิว 
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5.  ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานนี้  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเป็นชุด  โดยเป็นการนำวัสดุ

สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์  ออกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะบำบัด  เช่น โต๊ะ  ตู้  

ชั้นวางต่าง ๆ  มาจัดวางให้เกิดอารมรณ์ความรู้สึก  โดยผ่านหลักการของศิลปะบำบัด  ซึ่งประกอบไป

ด้วยผลงานทั้งสิ้น 4 ชิ้น  นำมาประกอบเป็นผลงาน 1 ชุด 

 

 
 

ภาพที่ 24  ภาพร่างผลงานรวมสี่ชิ้น                                                                                              

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  

 

 ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานทั้งสิ้น 4 ชิ้น  ดังต่อไปนี้  

 1.  ผลงานชิ้นที่ 1 ประกอบด้วย โต๊ะ  เก้าอ้ี  โคมไฟ  หนังสือ  และเครื่องเขียน 

  2.  ผลงานชิ้นที่ 2 ประกอบด้วย  ตู้ลิ้นชัก  ลังใส่ม้วนกระดาษ   

  3.  ผลงานชิ้นที่ 3 ประกอบด้วย ชั้นหนังสือ  และฐานตั้ง  พร้อมหนังสือ 

  4.  ผลงานชิ้นที่ 4 ประกอบด้วยเสื่อปูพื้น  และขาตั้งสำหรับวางเฟรม 
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 5.1  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์(Terminal Project) ชิ้นที่ 1  

ชื่อ จิตใต้สำนึก 1 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  1  เป็นผลงานจิตรกรรมไทยสื่อผสม  โดยวิธีการจัดวาง       

วัสดุสำเร็จรูปในแนวระนาบ  ลักษณะประกอบด้วยโต๊ะทำงาน  โคมไฟ  และเก้าอ้ี  ผู้สร้างสรรค์

สร้างสรรค์ผลงานโดยรับแรงบันดาลใจมาจาก  มุมทำงานของผู้สร้างสรรค์เอง  ซึ่งการใช้ชีวิตในหนึ่งวัน

ของผู้สร้างสรรค์นั้น  ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับโต๊ะทำงานทั้งสิ้น   โต๊ะทำงานจึงถือเป็นความสำคัญ         

ต่อชีวิตของผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง  การเขียนลงบนวัสดุสำเร็จรูปจึงเปรียบเหมือนการก้าวข้ามขีดจำกัด     

ของหน้าที่วัสดุนั้น ๆ  โต๊ะก็เช่นเดียวกัน  จากการใช้งานที่ไว้เขียนหนังสือ  แต่เมื่อเป็นงานศิลปะ                

ผู้สร้างสรรค์ได้ทำลายหน้าที่ของสิ่งของด้วยการเขียนลวดลาย  ซึ่งแสดงออกถึงความรู้สึกสงบ                

รู้สึกผ่อนคลาย  มีสมาธิ  ตามหลักการเขียนภาพศิลปะของแมนดาลา 

ตารางท่ี 6  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 1 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1  
 
ภาพร่าง (Sketch) ผลงาน ชิ้นที่1  
ชื่อ จิตใต้สำนึก 1 เป็นภาพร่างห้อง
ทำงาน  ในส่วนประกอบของโต๊ะ
ทำงาน 

 

 
 

2.  การสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
 
(ก)  ภาพร่างโต๊ะ 
(ข)  ภาพร่างเก้าอ้ี 
(ค)  ภาพร่างโคมไฟ 
(ง)  ภาพร่างหนังสือ 
(จ)  ภาพร่างถังบรรจุดินสอ   
      ปากกา 

                
        (ก)                         (ข)                   (ค) 
 

   
      (ง)             (จ) 
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ตารางที่ 6  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 1 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.  การสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
 
   (ก)  ขั้นตอนการพ่นรองพ้ืนสี
เทา 
   (ข)  ขั้นตอนการพ่นสีขาวก่อน
ทำการเขียนลวดลาย 

 

 

  
                  (ก)                                (ข) 

4.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1  
 
   (ก)  ขั้นตอนการร่างลวดลาย
โดยใช้สีไม้ในการร่า 
   (ข) ขั้นตอนการตัดเส้นตาม
ลวดลาย 
   (ค)  ขั้นตอนการกำหนด
ขอบเขตของลวดลายด้วยวงเวียน 
   (ง)  ขั้นตอนการเขียนลวดลาย 
   (จ)  ขั้นตอนการเขียนลวดลาย 
   (ฉ)  ขั้นตอนการตบสี 
 

 

  
                       (ก)                              (ข) 

   
                       (ค)                     (ง)               

   
                       (จ)                      (ฉ)                         
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ตารางที่ 6  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 1 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5.  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์
ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้น
ที่ 1 
 
(ก)  ภาพผลงาน  ของผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 จาก
มุมมองด้านหน้า 
(ข)  ภาพผลงาน  ของผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 จาก
มุมมองด้านบน 
(ค)  ภาพผลงาน ของผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
จากมุมมองด้านข้าง 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
 (ค) 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ภาพที่ 25  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  จิตใต้สำนึก 1  

พ.ศ.        2562 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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5.2  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 2 

ชื่อ จิตใต้สำนึก 2 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2  เป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม  โดยวิธีการจัดวางวัสดุสำเร็จรูป

ในแนวระนาบ  ลักษณะประกอบด้วยตู้ลิ้นชัก  ลังใส่ม้วนกระดาษ  และเป็นการรวบรวมผลงานชิ้นที่ 1 

และชิ้นที่ 2 เข้ามาเป็น 1 ชุดของการสร้างสรรค์  ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานโดยรับแรงบันดาลใจมา

จาก  มุมทำงานของผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นมุมหนึ่งของห้อง  การเขียนลงบนวัสดุสำเร็จรูปจึงเปรียบเหมือน        

การก้าวข้ามขีดจำกัด  ของหน้าที่วัสดุนั้น ๆ  ผู้สร้างสรรค์ได้ทำลายหน้าที่ของสิ่งของด้วยการ       

เขียนลวดลาย  ซึ่งแสดงออกถึงความรู้สึกสงบ  รู้สึกผ่อนคลาย  มีสมาธิ  ตามหลักการเขียนภาพศิลปะ

ของแมนดาลา  ซึ่งถือว่าเป็นมุมหนึ่ง  ที่ให้การผ่อนคลายกับผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

ตารางที่ 7  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 2 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. การสร้างสรรค์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2  
 
    ภาพร่าง (Sketch) ผลงาน 
ชิ้นที่2  ชื่อ จิตใต้สำนึก 2  เป็น
ภาพร่างตู้ลิ้นชัก 

 

 

 
 

2.  ขั้นตอนนำภาพร่างมาขยาย
เป็นผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  
ชิ้นที่ 2 
 
(ก)  ภาพร่างตู้ลิ้นชัก 
(ข)  ภาพร่างกล่องใส่ม้วน
กระดาษ 

     
                 (ก)                               (ข) 
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ตารางที่ 7  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 2 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 
2 
 
(ก)  ขั้นตอนการพ่นรองพ้ืนสี
เทา 
(ข)  ขั้นตอนการพ่นสีขาวก่อน 
      ทำการเขียน 
 

 

  
                 (ก)                                   (ข) 
 

4.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 
2 
 
(ก)  ขั้นตอนการจัดวัสดุ
อุปกรณ์  
      หลังการเตรียมพ้ืน 
(ข)  ขั้นตอนการร่างภาพ 
(ค)  ขั้นตอนการเขียนลวดลาย 
(ง)  ขั้นตอนการตบสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
                        (ก)                             (ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 
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ตารางที่ 7  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 2 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5.  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์
ของผลงานชิ้นที่ 2 
 
(ก)  ภาพผลงานชิ้นที่ 2   
      จากมุมมองด้านหน้า 
(ข)  ภาพผลงานชิ้นที่ 2   
     รายละเอียดลิ้นชักด้านหน้า 
(ค)  ภาพผลงานชิ้นที่ 2 
     รายละเอียดลิ้นชักด้านข้าง 
(ง)  ภาพผลงานชิ้นที่ 2                 
     รายละเอียดด้านบนลิ้นชัก 
(จ)  ภาพผลงานชิ้นที่ 2  
     กล่องใส่ม้วนกระดาษ 
(ฉ)  ภาพผลงานชิ้นที่ 2 
     รายละเอียดกล่องใส่ม้วน 
     กระดาษ 

 

 
(ก) 

   
                      (ข)                          (ค) 

 
(ง) 

   
                     (จ)                          (ฉ) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ภาพที่ 26  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  จิตใต้สำนึก 2  

พ.ศ.       2562 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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5.3  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 3 

ชื่อ จิตใต้สำนึก 3 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  3  เป็นผลงานจิตรกรรมไทยสื่อผสม  โดยวิธีการจัดวาง           

วัสดุสำเร็จรูปในแนวระนาบ  ลักษณะเป็นชั้นวางหนังสือ  ภายในประกอบด้วยหนังสือ  โคมไฟ             

และแผ่นอะคริลิกใส  ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานโดยรับแรงบันดาลใจมาจาก  มุมทำงานของ           

ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นมุมหนึ่งของห้อง  การเขียนลงบนวัสดุสำเร็จรูปจึงเปรียบเหมือนการก้าวข้าม

ขีดจำกัด  ของหน้าที่วัสดุนั้น ๆ  ผู้สร้างสรรค์ได้ทำลายหน้าที่ของสิ่งของด้วยการเขียนลวดลาย               

ซึ่งแสดงออกถึงความรู้สึกสงบ  รู้สึกผ่อนคลาย  มีสมาธิ  ตามหลักการเขียนภาพศิลปะของแมนดาลา  

ซึ่งถือว่าเป็นมุมหนึ่ง  ที่ให้การผ่อนคลายกับผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

ตารางที่ 8  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 3 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1.  แบบร่าง 2 มิติ ภาพผลงาน
ชิ้นที่3 จิตใต้สำนึก 3 

 

 

 
 

2.  แบบร่าง 3 มิติ  ภาพผลงาน
ชิ้นที่3 จิตใต้สำนึก 3 
 

 

   
                 (ก)                                   (ข)            
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ตารางที่ 8  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 3 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.  ขั้นตอนนำภาพร่างมาขยาย
ในผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ผลงาน  
ชิ้นที่ 3 
 
(ก)  ภาพร่างชั้นหนังสือ 
(ข)  ภาพร่างฐาน 

     
             (ก)                                 (ข) 
 

4.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 
(ก)  ขั้นตอนการประกอบวัสดุ 
(ข)  ขั้นตอนการพ่นรองพ้ืนสีเทา 
(ค)  ขั้นตอนการพ่นสีขาวก่อนทำ
การเขียนลวดลาย  
 
 
  

 

   
                      (ก)                                    (ข) 

 
(ค) 
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ตารางที่ 8  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 3 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
 
  (ก)  ขั้นตอนการร่างลวดลาย
ด้วยสีไม้ 
 

  (ข)  ขั้นตอนการเขียนลวดลาย  
 
  (ค)  ขั้นตอนการตบสี 
  

(ก) 

 
(ข) 

    
(ค) 
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ตารางที่ 8  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 3 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
6.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์               
ชิ้นที่ 3 
 
  (ก)  ภาพขั้นตอนการโป๊ว 
หนังสือทำจากโฟมสำหรับ 
ติดตั้งด้านในตู้ 
 
  (ข)  ภาพขั้นตอนการประกอบ 
แผ่นอะคริลิคใส 

 

   
                 (ก)                                  (ข) 

7.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์                    
ชิ้นที่ 3 
 
  (ก)  ขั้นตอนการทดลองติดตั้ง 
ก่อนแสดงผลงานจริง 
 

 

 
(ก) 
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ตารางที่ 8  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 (Terminal Project) ชื่อ จิตใต้สำนึก 3 (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
8.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์                   
ชิ้นที่ 3 
 
   (ก)  ภาพผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 3  จาก 
มุมมองด้านหน้า 
 
   (ข)  ภาพผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3  แบบเจาะ
รายละเอียด 
 
   (ค)  ภาพผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 มุมมอง
ภายในแผ่นใส 

 

   
(ก) 

   
 (ข)                                  (ค)           

    

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ภาพที่ 27  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  จิตใต้สำนึก 3  

พ.ศ.        2562 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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5.4  การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 4                           

ชื่อ Perspective Complete  

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4  เป็นผลงานจิตรกรรมไทยสื่อผสม  โดยวิธีการจัดวางวัสดุ

สำเร็จรูปในแนวระนาบ  ประกอบด้วยพรมปูพ้ืน  และขาตั้งเฟรม  และเป็นการรวมผลงานชิ้นที่ 1 -4  

เป็นหนึ่งมุมของห้องทำงาน  ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานโดยรับแรงบันดาลใจมาจาก  มุมทำงาน 

ของผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นมุมหนึ่งของห้อง  การเขียนลงบนวัสดุสำเร็จรูปจึงเปรียบเหมือนการก้าวข้าม

ขีดจำกัด  ของหน้าที่วัสดุนั้น ๆ  ผู้สร้างสรรค์ได้ทำลายหน้าที่ของสิ่งของด้วยการเขียนลวดลาย            

ซึ่งแสดงออกถึงความรู้สึกสงบ  รู้สึกผ่อนคลาย  มีสมาธิ  ตามหลักการเขียนภาพศิลปะของแมนดาลา  

ซ่ึงถือว่าเป็นมุมหนึ่ง  ที่ให้การผ่อนคลายกับผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

ตารางท่ี 9  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 (Terminal Project) ชื่อ     

               Perspective Complete 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4  
 
ภาพร่าง (Sketch) ผลงาน ชิ้นที่
4  ชื่อ Perspective Complete 
เป็นภาพร่างห้องทำงาน 
 

 

 
 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
 
   (ก)  ขั้นตอนการประกอบวัสดุ 
โดยการใช้วัสดุขาตั้งเฟรม  
 
   (ข)  ขั้นตอนการทาสีรองพ้ืน
ก่อนเริ่มเขียนลวดลาย 
 

 

   
                    (ก)                              (ข) 
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ตารางท่ี 9  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 (Terminal Project) ชื่อ  

               Perspective Complete (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 
 
  (ก) ขั้นตอนการเขียนลวดลาย
บนผืนผ้า ด้วยสีอะคริคลิค 
 
  (ข) ขั้นตอนการเขียนลวดลาย
บนชิ้นงาน 

 

 

 
(ก) 

 
(ข) 
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ตารางท่ี 9  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 (Terminal Project) ชื่อ  

               Perspective Complete (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
4.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

 
  (ก) ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ของผลงานชิ้นที่ 4 ก่อนรวม
ชิ้นงาน  วัสดุขาตั้งเฟรม  
 

  (ข) ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ของผลงานชิ้นที่ 4 ก่อนรวม
ชิ้นงาน  วัสดุพรมปูพ้ืน   

 

 

 
(ก) 
 

 
(ข) 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ภาพที่ 28  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  Perspective Complete  

พ.ศ.        2562 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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6.  ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานในชื่อชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะ

บำบัดจิต”  เป็นการนำเสนอผลงานที่มุ่งเน้นอันเกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นโรค

ซึมเศร้า  โดยการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะลายเส้น  ถ่ายทอดออกมาในแนวทางของศิลปะบำบัด  

ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการย้ายที่ความเจ็บปวดตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมันด์  ฟรอยด์       

(Sigmund Freud)  สร้างสรรค์ผ่านวัสดุที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์   อันมีความสำคัญใน

การอธิบายความคิด  นำมาเรียบเรียง  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสมให้มี

ความลงตัว  โดยนำเสนอในเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมในรูปแบบศิลปะจัดวาง จำนวน 2 ชุด  

ประกอบด้วย  ชุดห้องนั่งเล่น  และชุดห้องนอน  

 
 

 
 

ภาพที่ 29  ภาพแบบร่างผลงานชิ้นที่ 1 และ 2                                                                           

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์  
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6.1  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 ชื่อ “การแสดงออกแห่งการบำบัด 1” 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1  นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ  ประกอบด้วย  

โซฟา  ผ้าคลุมโซฟา  พร้อมชุดโต๊ะหน้าโซฟาสำหรับรับแขกและโคมไฟตั้งพ้ืน  จัดแสดงออกมาใน

ลักษณะของห้องนั่งเล่น  ด้วยการจัดวางและจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึก  ตามหลักของศิลปะจัดวาง 

(Installation) เพ่ือการบำบัดสภาวะทางจิต โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางศิลปะ การเลือกเครื่องมือ

ทางศิลปะ เพ่ือนํามาบําบัดรักษาโรคซึมเศร้าของผู้สร้างสรรค์  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบำบัดสภาวะทางจิต

ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน  และสะท้อนให้ผู้เข้าชมผลงานเข้าใจและเข้าถึงการบำบัดสภาวะซึมเศร้า ด้วย

การใช้ศิลปะเพ่ือการบำบัด ร่วมกับการศึกษาคำสอนทางพุทธศาสนาที่มีส่วนช่วยในการยกระดับจิตใจ

ให้หลุดพ้นจากปมปัญหาที่สะสมให้เบาบางลงได ้

ตารางที่ 10  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที1่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออกแห่งการบำบัด 1” 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 
 
1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1  
 
ภาพร่าง (Sketch) ผลงาน ชิ้นที่
1  ชื่อ “การแสดงออกแห่งการ
บำบัด”  ภาพมุมมองโดยรวม  
และภาพแสดงรายละเอียดของ
วัสดุภายใน 
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ตารางท่ี 10  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที1่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก        

                 แห่งการบำบัด 1” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 
 
   (ก)  ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ 
ก่อนการพ่นสีรองพ้ืน 
 
   (ข)  ขั้นตอนการพ่นรองพ้ืน
ด้วยสีรองพ้ืนเกาะเหล็กสีเทา 
เพ่ือการยึดเกาะของสี  และพ่น
สีขาวก่อนการสร้างลวดลาย 
 
 

 
 

  
(ก) 

 

   
                (ข)                                     (ค) 
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ตารางท่ี 10  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที1่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 1” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 
 
   (ก)  ขั้นตอนการพ่น หรือ
ระบายสีชมพูบนพ้ืนผิว  เพ่ือ
การคลุมโทนสีของชิ้นงาน 
 
   (ข)  ขั้นตอนการสร้าง
ลวดลายบนพื้นผิวด้วยเทคนิค 
Stencil หรือ การสกรีน  ก่อน
การเขียนลวดลายจริง 
 
    
 
    

 

   
                                   (ก)                                    
 

   
(ข) 
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ตารางท่ี 10  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที1่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 1” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 
 
   (ก)  ขั้นตอนการเขียน
ลวดลายเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างมิติ
และการแจะสีเพ่ือคลุมโทน
โดยรวมของชิ้นงาน 
 
   (ข)  ขั้นตอนการสร้าง
ลวดลายบนผ้ามุ้ง  สำหรับใช้
เป็นผ้าม่านเพ่ือสร้างมิติให้กับ
ผลงานสำเร็จ  

 

  
(ก) 
 

   
(ข) 
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ตารางท่ี 10  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที1่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 1” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 
 
   (ก)  ขั้นตอนการทดลองวาง
ชิ้นงานจริงก่อนการติดตั้ง 
 
   (ข)  ขั้นตอนการจัดวาง
ชิ้นงานและติดตั้งผ้าม่าน   

 

 
(ก) 
 

  
(ข) 
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ตารางท่ี 10  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที1่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 1” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
6.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

 
  (ก) ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ของผลงาน ชุดที่ 1 จากมุมมอง
โดยรวม 
 

  (ข) ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ของผลงาน ชุดที่ 1 จากมุมมอง
ด้านข้าง 
 
  (ค) ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ของผลงาน ชุดที่ 1 จากมุมมอง
ด้านหน้า 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ภาพที่ 30  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 1  

พ.ศ.       2564 

เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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6.2  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 ชื่อ “การแสดงออกแห่งการบำบัด 2” 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2  นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ  ด้วยวัสดุสำเร็จรูป  

ประกอบด้วย   เตียง  มุ้งคลุมเตียง  ชุดโต๊ะทำงาน  ตู้ม โคมไฟ  และพรมปูพ้ืน  จัดแสดงออกมาใน

ลักษณะของห้องนอน  ด้วยการใช้วัสดุที่มีสัมผัสอ่อนนุ่ม เช่น เตียง  ที่มีรูปทรงของความโค้งมนจากที่

นอน  ผสมผสานกับความแข็งแรงของรูปทรงและขนาดที่ใหญ่  จัดวางในลักษณะเป็นจุดนำสายตา  

เข้าสู่ภายในห้องที่ประกอบด้วยโต๊ะ ตู้  และลดความกระด้าง  ของรูปทรงต่าง  ๆ  ด้วยการวางพรม     

ที่ตัดออกมาในลักษณะของรูปทรงที่อิสระด้วยการจัดวาง  จัดรูปแบบการใช้เส้นให้มีความโค้งมน     

การจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึกเพ่ือแสดงออกความรู้สึกถึงความสงบ  เรียบง่าย  ในการใช้ชีวิต  เพ่ือการ

ผ่อนคลายทางด้านจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมผลงาน   ตามหลักของศิลปะจัดวาง 

(Installation) เพ่ือการบำบัดสภาวะทางจิต โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางศิลปะ การเลือกเครื่องมือ

ทางศิลปะ เพื่อนํามาบําบัดรักษาโรคซึมเศร้าของผู้สร้างสรรค์  และสะท้อนให้ผู้เข้าชมผลงานเข้าใจและ

เข้าถึงการบำบัดสภาวะซึมเศร้า ด้วยการใช้ศิลปะเพ่ือการบำบัด ร่วมกับการศึกษาคำสอนทางพุทธ

ศาสนาที่มีส่วนช่วยในการยกระดับจิตใจให้หลุดพ้นจากปมปัญหาที่สะสมให้เบาบางลงได ้

ตารางท่ี 11  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที ่2 (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 2” 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 
 
1. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2  
 
ภาพร่าง (Sketch) ผลงาน ชิ้นที่
1  ชื่อ “การแสดงออกแห่งการ
บำบัด 2” 
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ตารางท่ี 11  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที ่2 (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 2” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
2. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและ
พ่นสี  ผลงานสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
 
   (ก)  ขั้นตอนการจัดเตรียม  
วางวัสดุ ก่อนการพ่นสีรองพ้ืน 
 
   (ข)  ขั้นตอนการพ่นรองพ้ืน
ด้วยสีรองพ้ืนเกาะเหล็กสีเทา 
เพ่ือการยึดเกาะของสี  และพ่น
สีขาวก่อนการสร้างลวดลาย ใน
ส่วนวัสดุชิ้นเล็ก เช่น โครงเตียง
ส่วนประกอบของเตียง 
 
   (ค)  ขั้นตอนการพ่นรองพ้ืน
ด้วยสีรองพ้ืนเกาะเหล็กสีเทา 
เพ่ือการยึดเกาะของสี  และพ่น
สีขาวก่อนการสร้างลวดลาย ใน
ส่วนวัสดุชิ้นใหญ่ เช่น ตู ้โต๊ะ 
เก้าอ้ี 
 

 
 

  
(ก) 

 

   
                (ข)                                     (ค) 
 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ตารางท่ี 11  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที2่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 2” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
 
   (ก)  ขั้นตอนการพ่น หรือ
ระบายสีชมพูบนพ้ืนผิว  เพ่ือ
การคลุมโทนสีของชิ้นงาน 
 
   (ข)  ขั้นตอนการสร้าง
ลวดลายบนพื้นผิวด้วยเทคนิค 
Stencil หรือ การสกรีน  ก่อน
การเขียนลวดลายจริง 
 
    
 
    

 

   
                                   (ก)                                    
 

   
(ข) 
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ตารางท่ี 11  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที2่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 2” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
 
   (ก)  ขั้นตอนการเขียน
ลวดลายเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างมิติ
และการแจะสีเพ่ือคลุมโทน
โดยรวมของชิ้นงาน 
 
   (ข)  ขั้นตอนการสร้าง
ลวดลายบนผ้ามุ้ง  สำหรับใช้
เป็นผ้าม่านเพ่ือสร้างมิติให้กับ
ผลงานสำเร็จ  

 

  
(ก) 
 

   
(ข) 
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ตารางท่ี 11  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที2่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 2” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
5. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
 
   (ก)  ขั้นตอนการทดลองวาง
ชิ้นงานจริงก่อนการติดตั้ง 
 
   (ข)  ขั้นตอนการจัดวาง
ชิ้นงานและติดตั้งผ้าม่าน   

 

  
(ก) 
 

  
(ข) 
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ตารางท่ี 11  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที2่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 2” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
6.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 

 
  (ก) ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ของผลงาน ชุดที่ 2 จากมุมมอง
โดยรวม 
 

  (ข) ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ของผลงาน ชุดที่ 2 จากมุมมอง
ด้านข้าง 
 
  (ค) ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ของผลงาน ชุดที่ 2 จากมุมมอง
แบบภาพขยายรายละเอียด 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 
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ตารางท่ี 11  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที2่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 2” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
7.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 

 
    (ก) ภาพผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ของผลงาน ชุดที่ 2 จาก
มุมมองแบบภาพขยาย
รายละเอียด 
 

    (ข) ภาพผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ของผลงาน ชุดที่ 2 จาก
มุมมองแบบภาพขยาย
รายละเอียด 
 
    (ค) ภาพผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ของผลงาน ชุดที่ 2 จาก
มุมมองแบบภาพขยาย
รายละเอียด 
 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 

 

 



94 

 

ตารางท่ี 11  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที2่ (Thetis) ชื่อ “การแสดงออก 

                 แห่งการบำบัด 2” (ต่อ) 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
8.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 

 
    (ก) ภาพผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ของผลงาน ชุดที่ 2 จาก
มุมมองแบบภาพขยาย
รายละเอียด 
 

    (ข) ภาพผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ของผลงาน ชุดที่ 2 จาก
มุมมองแบบภาพขยาย
รายละเอียด 
 
    (ค) ภาพผลงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ของผลงาน ชุดที่ 2 จาก
มุมมองแบบภาพขยาย
รายละเอียด 
 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ภาพที่ 31  ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ของผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 2  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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สรุป 
การสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต”  

เนื่องด้วยผู้สร้างสรรค์เป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาโรคซึมเศร้า  จากการเผชิญกับสภาวะการ

คุกคามทางความรู้สึกอย่างต่อเนื่อง หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นส่งผลร้ายทั้งต่อร่างกาย  

จิตใจ  และคนรอบข้าง  สภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ  สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำ

ประสบการณ์ดังกล่าว  มาแสดงออกในแนวทางศิลปะบำบัด  เพ่ือบำบัดตนเอง  โดยการศึกษาข้อมูล

ร่วมกับการศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ทฤษฎีศิลปะบำบัด  ตลอดจนทฤษฎีทางเทคนิคที่ใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน  ทำให้สามารถพัฒนางานสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบขั้นตอน  เพราะต้องการ

จำลองสภาพแวดล้อมในชีวิตของผู้สร้างสรรค์  ด้วยการใช้วัสดุสำเร็จรูป ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่

สะท้อนมุมมองด้านอารมณ์ความรู้สึก จากการศึกษาตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ดังกล่าว  ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคและวิธีการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์

ต่อไปในอนาคต 



 
 

บทท่ี 4 

การวิเคราะห์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ 
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” 

แบ่งโครงสร้างการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นหลัก  ได้แก่  การวิเคราะห์ที่มาและแรงบันดาลใจ       

ในการสร้างสรรค์  ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง  และศิลปินที่ทำการศึกษา  ร่วมกับการวิเคราะห์      

ที่ได้ผ่านการศึกษาและทดลอง  กลั่นกรองผ่านข้อผิดพลาด  รวมถึงปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา

เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผ่านแนวความคิดและทฤษฎี  การค้นคว้าเทคนิคโดยเลือกใช้วัสดุ       

ที่แสดงออกถึงแนวความคิด  ผ่านทางรูปทรงและสีที่แสดงออกถึงแนวคิดทางศิลปะบำบัด (Art Therapy)  

ด้วยลักษณะของผลงานจิตรกรรมไทยสื่อผสมบนวัสดุสำเร็จรูป  และแสดงออกถึงความงามที่เกิดจาก

ความคิด  ความรู้สึก  แรงบันดาลใจต่อการพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษา ทดลองเทคนิคซึ่งผู ้สร้างสรรค์

สามารถเข้าใจถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ลผลงานสร้างสรรค์ออกได้  ดังข้อมูลต่อไปนี้ต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ที่มาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์  

จากชีวิตของผู้สร้างสรรค์  ในฐานะที่เป็นสตรีเพศ  ซึ่งได้รับคำนิยามว่าเป็นเพศที่มีความอ่อนแอ   

และเป็นเพศที่มักจะเสียเปรียบเพศตรงข้ามอยู่เสมอ  ผู้สร้างสรรค์ใช้ชีวิตและผ่านพบเจอประสบการณ์ต่าง ๆ  

มากมายในระยะเวลา 28 ปี  มีทั้งดีและร้ายปะปนกันไป เจอกับเหตุการณ์ที่เป็นความโหดร้ายของสตรีเพศ  

ประกอบกับภาวะความเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน  ความอึดอัด  กดดัน  บีบคั้นภายในจิตใจ 

ก่อให้เกิดสภาวะอาการป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง  หรือ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)             

ซึ่งเกิดจากภาวะความเครียดเฉียบพลันหลังจากพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรง  โดยทางการแพทย์         

ได้วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 

 จากที่กล่าวมานั้น  ผู้สร้างสรรค์ได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่ผู้ป่วย  โรคซึมเศร้าต้องเผชิญ  ในภาวะ 

ที ่ส ังคมยังไม่ค่อยเปิดใจรับกับผู ้ป่วยที ่มีปัญหาทางสุขภาพจิต  เป็นที ่มาของแรงบันดาลใจใน             

การสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดออกมาในแนวทางของศิลปะบำบัดจิต  โดยการสร้างสรรค์ลวดลาย           

ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก  ลวดลายไทยผสมผสานกับศิลปะแมนดาลา  ผ่านสีสันและลายเส้น ที่มีผล         
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ต่อการบำบัด โดยการใช้สมาธิในการลากเส้นยาวต่อเนื่องด้วยจิตใจจดจ่อต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ก่อเกิด

เป็นลายเส้นที่ต่อเนื่องเป็นลวดลายผสมผสานกลมกลืนโดยการใช้สีที่เบาสบาย ลงไปบนวัสดุสำเร็จรูป

หลายประเภท เช่นผ้าแก้ว ที่มีลักษณะบางใส แทนลมหายใจที่อ่อนโยน เบาสบาย ซึ่งเป็นวัตถุที่ใช้           

ในชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์ในการบำบัดสภาวะจิต 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฏีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” 

เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเจ็บป่วยทางสภาวะจิตของผู้สร้างสรรค์  ด้วยโรคซึมเศร้า  

ที่เกิดจากการพบเจอเหตุการณ์รุนแรงทางสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบัน  จนเกิดสภาวะอาการป่วยทางจิต

จากเหตุการณ์รุนแรง  หรือ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)  ซึ่งเกิดจากภาวะความเครียด

เฉียบพลันหลังจากพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรง  โดยทางการแพทย์ได้วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  

ผู้สร้างสรรค์จึงได้ทำการศึกษา  ข้อมูลทางด้านวิชาการเก่ียวกับ “โรคซึมเศร้า” อันหมายถึง ภาวะจิตใจ

ที่แสดงออกถึงความผิดปกติทางอารมณ์ เช่น อารมณ์เศร้า  เบื่อหน่าย  วิตกกังวล  ท้อแท้  สิ้นหวัง  

มองโลก ในแง่ลบ ซึ ่งอาจจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีว ิต  และอาจนำไปสู ่การฆ่าตัวตายในที ่สุด            

โดยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับอาการของโรคซึมเศร้า  แบ่งเป็น 4 ด้าน  ได้แก่  ปัจจัยภายในจิตใจ  

ปัจจัยทางด้านความคิด  ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม  และปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล             

การเข้าใจในสาเหตุและปัจจัยของโรคซึมเศร้า  จะช่วยให้ผู้รักษารวมถึงผู้ใกล้ชิดเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี  

ทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการโรคซึมเศร้า  และลดความเสี่ยงของการป่วยเรื ้อรังหรือป่วยซ้ำ  เกิดการปรับตัว              

และมีหน้าที่ทางสังคมที่ดียิ ่งขึ ้น  โดยนำไปสู่การศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ซึ่งนับเป็นทฤษฎีหลัก          

ที่อธิบายลักษณะอาการและการเกิดขึ้นของโรคซึมเศร้าอย่างดีที่สุด  ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาหลักการของทฤษฎี  

ประกอบกับสำรวจลักษณะอาการที่เกิดขึ้นจากตนเอง  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการศึกษา              

และสร้างสรรค์ผลงาน  นอกจากนี้  ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น  ยังได้มีประโยชน์กับการบำบัดรักษาทาง      

จิตเวชที่ผู้สร้างสรรค์เลือกนำการใช้ศิลปะบำบัด  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการแสดงออก  โดยมีข้อมูล

ประกอบตามทฤษฎีศิลปะบำบัด  ทีเ่ป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์ทางเลือก ที่ประยุกต์ใช้กิจกรรมทาง

ศิลปะเพ่ือทำการศึกษาความผิดปกติของกระบวนการทางจิต  โดยใช้หลักทางจิตวิทยา  เพื่อเข้าสู่จิตใจ

ในระดับจิตไร้สำนึก  และเลือกใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมช่วยในการบำบัดรักษา โดยผู้สร้างสรรค์              

เลือกใช้การวาดเขียนเป็นหลักในการแสดงออกทางผลงานศิลปะ ทั้งหมดสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็น

ถึงความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไร หรือสภาพจิตมีปัญหาอย่างไร  จากที่กล่าวมานั้น  การจะทำความเข้าใจ                

ในผลงานสร้างสรรค์ในแนวทางศิลปะบำบัด  จึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษาทฤษฎีการรับรู ้สี          
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ทางจิตวิทยาที่ใช้ในการบำบัด  ผู้สร้างสรรค์เลือกบำบัดโดยการใช้สีเฉดอ่อน ที่ตัวแทนของความสะอาด

บริสุทธิ์  ดอกไม้แรกแย้ม  ประดุจความเป็นผู้หญิงที่ละเอียดอ่อนและสะอาด  เฉดสีเหล่านี้ถือว่ามีความผ่อนคลาย 

มีสติ  และแสดงถึงความเป็นกลาง  โดยสีขาวที ่ใช้ผสมนั้นแสดงถึงความชัดเจนความไร้เดียงสา               

ความสะอาด  จิตวิญญาณแห่งความบริส ุทธิ ์ความหวัง  ความกว้างขวาง  และการเปิดกว้าง              

เพ่ือทำความเข้าใจและนำมาใช้ในการบำบัดรักษาตัวผู้สร้างสรรค์เอง  ศิลปะบำบัดนั้น  มีประโยชน์     

ด้านการพัฒนาอารมณ์  สติปัญญา  สมาธิ  ทฤษฎีที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางจิตทั้งภาวะปกติและภาวะผิดปกติ  

แต่ละทฤษฎีจะให้มุมมองต่อการพัฒนาทางจิตใจ  กระบวนการ  และแนวทางการบำบัด  ผู้สร้างสรรค์

จึงได้นำแนวทางทฤษฎีสมาธิบำบัดเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำศิลปะบำบัด  ทำให้ผู้สร้างสรรค์

พบว่า  การบำบัดมีได้หลายวิธี  และการกำหนดจิตให้อยู่ในสมาธิ  นับเป็นการฝึกจิตให้ไม่สอดส่าย  

และสามารถจดจ่อกับสิ ่งที ่อยู ่ตรงหน้า  เช่นเดียวกับผู ้สร้างสรรค์ที่ใช้วิธีการของสมาธิบำบัดจิต                  

ด้วยการวาดภาพที่เป็นลายเส้น  มีลักษณะเป็นวงกลม (Miron)  ซึ ่งการเขียนวงกลมลักษณะนี้              

ถือว่าเป็นการสร้างสมาธิในระดับหนึ่ง  ตามแนวคิดของศิลปะแมนดาลา  การเขียนลวดลายดังกล่าว

เป็นการเขียนที่ต้องกำหนดจิต  ควบคุมมือ  ผ่านความรู้สึกของสมอง  ร่วมกับจิตรู้สำนึกและจิตไร้สำนึก  

ตาทำหน้าที่รับรู้  จิตเป็นผู้ควบคุมการขีดเขียน  ให้ออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นแบบอัตโนมัติ    

ซึ่งเป็นการส่งตรงมาจากจิตใต้สำนึก  ซึ่งเป็นการบำบัดจิตเพื่อนำเอาตะกอนทางความรู้สึกส่งถ่าย

ออกมาเป็นภาพ  ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้  ได้ทำการศึกษาข้อมูลของการทำงานภาวะอัตโนมัติ 

(automatism) จึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษาทฤษฎี อัตโนมัตินิยม (Automitism) และการสร้างสรรค์             

ของศิลปินศึกษา  ที่ทำให้เห็นได้ว่าจิตใต้สำนึกมีความสำคัญ  อันจะนำไปสู่รูปแบบในการสร้างสรรค์ที่มี

ลักษณะเฉพาะตน  อันแฝงอยู่ในจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์คือ ความเป็นไทย ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์เอง

ได้นำความรู้สึกของความเป็นจิตวิญญาณที่ฝังแน่นอยู่ภายในถึงความเป็นคนไทย  เป็นผู้หญิงไทย  เป็น

คนที่รักศิลปวัฒนธรรมอันละเอียดอ่อนของคนไทย  งานศิลปะไทยที่วิจิตรงดงาม  อันเป็นเอกลักษณ์

ประจำชาติ  ที่ผู้สร้างสรรค์เลือกมา  ใช้เป็นรูปแบบหลักในการสร้างสรรค์  คือการผูกลวดลายที่มีที่มา

จากงานศิลปะไทยโดยการนำเสนอในลักษณะ ศิลปะจัดวาง (Installation) เพราะต้องการจำลอง

สภาพแวดล้อมในชีวิตของผู้สร้างสรรค์  ด้วยการใช้วัสดุสำเร็จรูป ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อน

มุมมองด้านอารมณ์ความรู้สึก  ผ่านกระบวนการศิลปะบำบัดดังกล่าว 
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3.  การวิเคราะห์ศิลปินที่ทำการศึกษาเกี่ยวเนื่องกับงานสร้างสรรค์     
 การเลือกศิลปินที่ทำการศึกษานั้น ผู้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษาถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการสร้างสรรค์

ของศิลปินที่มีกระบวนคิดที่สอดคล้อง รวมถึงมีรูปแบบและกระบวนการ  ที่ผู้สร้างสรรค์ให้ความสนใจ  

โดยศิลปินที่ทำการศึกษา ประกอบด้วย  เมตตา  สุวรรณศร  ศิลปินได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน  ที่แสดงถึง

ความรักของแม่ที่มีต่อลูก  ผ่านการใช้ความพยายามในการถักเส้นใยขึ้นมาทีละเส้น  ครอบคลุมไป       

บนโครงวัสดุที่ศิลปินได้มีการสร้างขึ้นมาจากรูปทรงที่ได้จากภาพวาดของลูก  ที่ ถ่ายทอดออกมาจาก 

จิตไร้สำนึก  จากแนวคิดดังกล่าว  ประกอบกับตัวของผู้สร้างสรรค์ที่กำลังประสบกับปัญหาของ         

โรคซึมเศร้า  ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์  สนใจในการศึกษาแนวความคิดที่เกี่ยวกับการแสดงออกของสภาวะทางจิต  

ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการนำลักษณะการทำงานที่ได้จากจิตไร้สำนึก  มาถ่ายทอดผ่านลายเส้น

ของลวดลายที่ผู้สร้างสรรค์มีความชำนาญ  ออกมาในแนวทางการบำบัด สอดคล้องกับ ยาโยอิ  คุซามะ 

(Yayoi Kusama) ศิลปินได้มีการสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากจิตใต้สำนึก  ภายใต้สภาพจิตใจที่ผิดปกติ  

ผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิดและแรงบันดาลใจในการแต่งแต้มลวดลายที่เป็นลักษณะของการซ้ำซ้อน          

อันเกิดมาจากจิตใต้สำนึก  และความชำนาญในลวดลายที่เป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์เอง  มาถ่ายทอด

ผ่านสภาวะจิตที่ผิดปกติของผู้สร้างสรรค์  ลงบนวัสดุต่างๆ วินเซนต์ แวนโกะห์ (Vincent Van Gogh) 

ศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์  ผู้มีอาการของโรคซึมเศร้า ได้สร้างผลงาน “Starry Night” ภาพนี้นับเป็น

ผลงานสำคัญในช่วงปลายชีวิตของเขา  เขาพบว่า ศิลปะสามารถเยียวยาความเจ็บปวด ความทุกข์ทน  

แวนโก๊ะห์ วาดภาพวิวนอกหน้าต่างห้องพักจากจินตนาการของตัวเอง ด้วยภาพท้องฟ้าที่บรรจบกับผืนทะเล  

เป็นเกลียวคลื ่นที ่หมุนวน แต่มีดวงจันทร์ลอยเด่น ฝีแปรงอันทรงพลังจนกลายเป็นเอกลักษณ์               

อีกทั้งการใช้สีที่บ่งบอกสภาวะของอารมณ์ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกพลุ่นพล่าน ในช่วงที่สภาพจิตใจเร้ารอ้น 

หรือการใช้สีหม่นเศร้า ที่สะท้อนถึงความหดหู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต   จากแนวคิดดังกล่าว  ศิลปินได้

มีการสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากจิตใต้สำนึก ภายใต้สภาพจิตใจที่ผิดปกติ  หลุยส์ เวน (Louis Wain)  

ศิลปินชาวอังกฤษที่รู้จักกันดีในการวาดภาพ  แมวหัวโตตากลม  ให้เป็นศิลปะแบบมานุษยรูปนิยม 

(Anthropomorphism) หรือบุคคลวัต คือการใส่บ ุคลิกท่าทางของคนให้กับสิ ่งที ่ ไม ่ใช ่มน ุษย์                    

สามารถสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอารมณ์ได้อย่างชัดเจน  เนื่องจากการที่ศิลปินนั้น

วาดภาพแมวมาตลอดชีวิต  โดยผลงานของเวนในระยะหลังจากเริ่มมีอาการนั้น  เริ่มมีการลดทอน

รายละเอียดลงอย่างชัดเจน  เริ่มปรากฏเป็นลวดลายที่ซ้ำกัน  ในขณะเดียวกันก็เริ่มใช้สีสันที่สดใสมากขึ้น  

ลดความสำคัญของแสงเงาลง  แสดงให้เห็นถึงการลดการรับรู้ของศิลปินที่มาภาวะอาการทางจิต  

ภายหลังศิลปินเร ิ ่มลดทอนลงใช้ส ัญลักษณ์ที ่ เป ็นเรขาคณิต  และเริ ่มใช้ส ีส ันที ่ต ัดกันรุนแรง                   

โดยในระยะหลังสุดนั้นในช่วงที่ศิลปินเริ่มตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง  เริ่มมีใช้รูปเรขาคณิต             
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ที่มองไม่เห็นรูปทรง  แต่ยังคงมีความสามารถเท่ากันทั้งสองข้าง  แสดงถึงความคิดที่เกิดขึ้นวนเวียน             

ซ้ำกันในจิตใจ  และการย้ำคิดย้ำทำ  และเนื่องจากหนึ่งในอาการของโรคซึมเศร้าที ่ผู ้สร้างสรรค์                

กำลังประสบอยู่นั้น  คืออาการวิตกกังวลและย้ำคิดย้ำทำ  ผู้สร้างสรรค์มักสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากลวดลาย              

ที่ มีลักษณะซ้ำกัน  ผู้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษากระบวนการแรงบันดาลใจของศิลปิน  ที่มีภาวะอาการ  

ป่วยทางจิต  เพื่อศึกษาลักษณะกระบวนการคลี่คลายรูปทรง  ตามลักษณะอาการป่วยของศิลปิน  และ 

เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) ศิลปินชาวนอร์เวย์ ผู้มีอาการของโรคซึมเศร้า เขาสร้างสรรค์ผลงาน 

“The scream” ภาพผู้ชายคนหนึ่งแสดงลักษณะอาการกรีดร้อง  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์            

และสภาพจิตใจภายในที่ปวดร้าวของศิลปิน  ผลงานชิ้นนี้เป็นภาพที่แสดงออกถึงลักษณะการผสมผสาน

ระหว่างความขัดแย้ง  เย้ยหยัน  แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงอารมณ์อ่อนไหวภายใน  ด้วยลักษณะลายเส้น  

ที่บิดเบี้ยวของรูปร่างคนที่เป็นตัวแทนของศิลปินเอง  และสีสันภายในภาพที่มีลักษณะมืดมน  แต่ถึงอย่างนั้น    

ก็มีความดุดันจากการใส่สีแดงลงบนท้องฟ้า  เป็นการถ่ายทอดแรงกดดัน  ความกลัว  ความเจ็บปวดรวดร้าว        

ที่ซ่อนอยู่ภายในสภาพจิตใจของศิลปิน   จากศิลปินที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น  ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาจนเกิด

ความลงตัวทั้งทางด้านแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์  จนสามารถเป็นแนวทางที่ จะใช้                                             

พัฒนาผลงานในลำดับต่อไป 

4.  วิเคราะห์การสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” 

เป็นผลงานที่เกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์กำลังประสบกับปัญหาโรคซึมเศร้า (Depression) สภาวะหลายอยา่ง 

ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นส่งผลร้ายทั้งต่อร่างกาย  จิตใจ  และคนรอบข้าง  จากปัญหาดังกล่าวผู้สร้างสรรค์

จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้ผู้คนในสังคมหันมาเห็นความสำคัญของปัญหาโรคซึมเศร้า              

ด้วยการแสดงออกเป็นผลงานศิลปะ  ที่นำเสนอไปในแนวทางบำบัดจิตด้วยศิลปะ  ด้วยการวาดลวดลาย                 

เป็นเส้นที่อิสระแต่แฝงไว้ด้วยที่มีลักษณะคล้ายศิลปะแมนดาลา  ซึ่งเป็นศิลปะทิเบตที่นำมาใช้ในการบำบัด 

ร่วมกับศิลปะไทยที่เป็นศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์มีความชำนาญ  ซึ่งต้องใช้สมาธิจดจ่อต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้า  

ทำให้เกิดความสงบ  มีสติ  หลุดพ้นจากปัญหาที่เป็นปมภายในจิตใจ  โดยย้ายที่ความเจ็บปวดตามทฤษฎี             

จิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่กล่าวไว้ว่า  เมื่อมนุษย์พบกับปัญหาและพยายาม    

หาหนทางออกจากสภาพความเป็นจริงของชีวิต  แต่บางครั้ง  ก็ไม่สามารถพบทางออกท่ีจะแก้ปัญหาได้

โดยตรงสักทีเดียว  ทำให้เกิดภาวะเก็บกด  ซึมเศร้า  ครุ่นคิด  เพื่อหาหนทางให้กับปัญหา  ซึ่งผู้สร้างสรรค์              

เองก็เป็นบุคคลหนึ่ง  ที่ซ่อนปมปัญหาเอาไว้  และพยายามหาหนทางออกให้กับตนเอง  เพื่อผ่อนปรน

ความทุกข์ทางใจ  โดยการเลือกใช้ศิลปะบำบัด  สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมไทยสื ่อผสม                
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(Thai Painting Mix Media)  ด้วยการใช้ศิลปะบำบัด  โดยการนำเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง 

(Installation Art)  ที่ใช้วัสดุสำเร็จรูป  และวัตถุจากชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์  

5.  การค้นคว้าและทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์                          

(Terminal Project ) 

 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 1 เป็นการแสดงออกในแนวทางศิลปะบำบัด             
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อบำบัดตนเองจากโรคซึมเศร้า  อันเกิดจากสภาวะความตึงเครียด กดดัน  จากประสบการณ์             
ในชีวิตอันเลวร้ายที่ผู้สร้างสรรค์ได้ประสบพบเจอมา  ผ่านผลงานจิตรกรรมไทยสื่อผสม  โดยวิธีการ           
จัดวางวัสดุสำเร็จรูปในแนวระนาบ เป็นการนำวัสดุสำเร็จรูปในชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์ ออกมาสร้างสรรค์
เป็นผลงานศิลปะบำบัด  เช่น โต๊ะ  ตู้  ชั้นวางต่าง ๆ  มาจัดวางให้เกิดอารมรณ์ความรู้สึก  โดยผ่าน
หลักการของศิลปะบำบัด  ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานทั้งสิ้น 4 ชิ้น  นำมาประกอบเป็นผลงาน 1 ชุด   
 ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานทั้งสิ้น 4 ชิ้น  ดังต่อไปนี้  

1.  ผลงานชิ้นที่ 1 ประกอบด้วย โต๊ะ  เก้าอ้ี  โคมไฟ  หนังสือ  และเครื่องเขียน  
 2.  ผลงานชิ้นที่ 2 ประกอบด้วย  ตู้ลิ้นชัก  ลังใส่ม้วนกระดาษ    
 3.  ผลงานชิ้นที่ 3 ประกอบด้วย ชั้นหนังสือ  และฐานตั้ง  พร้อมหนังสือ  
 4.  ผลงานชิ้นที่ 4 ประกอบด้วยเสื่อปูพื้น  และขาตั้งสำหรับวางเฟรม พร้อมประกอบจัดวาง
เข้าดว้ยกันเป็นลักษณะของห้องทำงาน 
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5.1 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (Terminal Project) 
 

   
 

 

ภาพที่ 32 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 1 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  จิตใต้สำนึก 1  

พ.ศ.        2562 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 1 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ ้นที ่ 1  เป็นผลงานจิตรกรรมไทยสื ่อผสม  โดยวิธีการจัดวาง                  

วัสดุสำเร็จรูปในแนวระนาบ  ลักษณะประกอบด้วยโต๊ะทำงาน  โคมไฟ  และเก้าอี้  ผู ้สร้างสรรค์

สร้างสรรค์ผลงานโดยรับแรงบันดาลใจมาจาก  มุมทำงานของผู้สร้างสรรค์เอง  ซึ่งการใช้ชีวิตในหนึ่งวัน

ของผู้สร้างสรรค์นั้น  ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับโต๊ะทำงานทั้งสิ้น  โต๊ะทำงานจึงถือเป็นความสำคัญ       

ต่อชีวิตของผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง  การเขียนลงบนวัสดุสำเร็จรูปจึงเปรียบเหมือนการก้าวข้ามขีดจำกัด  

ของหน้าที่วัสดุนั้น ๆ  โต๊ะก็เช่นเดียวกัน  จากการใช้งานที่ไว้เขียนหนังสือ  แต่เมื่อเป็นงานศิลปะ         

ผู ้สร้างสรรค์ได้ทำลายหน้าที ่ของสิ ่งของด้วยการเขียนลวดลาย  ซึ ่งแสดงออกถึงความรู ้สึกสงบ             

รู้สึกผ่อนคลาย  มีสมาธิ  ตามหลักการเขียนภาพศิลปะของแมนดาลา 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม  ด้วยการเขียนลวดลายลงบนวัสดุสำเร็จรูป

ประเภทเฟอร์นิเจอร์  มีการทำพื้นด้วยการพ่นสีขาวลงบนตัววัสดุทุกชิ้น  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงสี  

อันบริสุทธิ์  นับเป็นสีหลักในโทนสีบำบัด  จากนั้นใช้พู่กันเขียนลวดลาย  ด้วยสีอะคริลิค  และใช้ฟองน้ำ

ในการแจะสีเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับพื้นที่โดยรวมของการสร้างสรรค์  ลดความแข็งของเส้นลวดลาย           

ที ่เขียนลงบนวัสดุ  ทำได้โดยการใช้ฟองน้ำชุบสีหมาดๆ  และนำมาตบหรือเกลี่ ยลงบนพื ้นผิว                  

เพ่ือให้เกิดค่าน้ำหนักท่ีมีความกลมกลืนกับลวดลาย 

วิธีการนำเสนอ 

 นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ  ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน  โคมไฟ  และเก้าอ้ี  

ด้วยการจัดวางและจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึก  ตามหลักของศิลปะจัดวาง (Installation)   

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 วัสดุบางส่วนที่นำมาทำพ้ืนเกิดการหลุดร่อน  เนื่องจากตัววัสดุทำจากพลาสติกและยืดหยุ่นทำ

ให้สีรองพื้นไม่ยึดเกาะ  รวมถึงการใช้สีอะคริลิคและพู่กันในการตัดเส้นค่อนข้างช้า  ทำให้ปริมาณงาน   

ที่ออกมาดูน้อย เมื่อเทียบกับเวลาที่ต้องนำเสนอผลงาน  
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5.2 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (Terminal Project) 

 

 
 

 

ภาพที่ 33 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 2 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  จิตใต้สำนึก 2  

พ.ศ.        2562 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 2 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2  เป็นผลงานจิตรกรรมไทยสื่อผสม  โดยวิธีการจัดวางวัสดุสำเร็จรูป      

ในแนวระนาบ  ลักษณะประกอบด้วยตู้ลิ้นชัก  ลังใส่ม้วนกระดาษ  และเป็นการรวบรวมผลงาน ชิ้นที่ 1 

และชิ้นที่ 2 เข้ามาเป็น 1 ชุดของการสร้างสรรค์  ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานโดยรับแรงบันดาลใจมา

จากมุมทำงานของผู้สร้างสรรค์ซึ ่งเป็นมุมหนึ่งของห้อง  การเขียนลงบนวัสดุสำเร็จรูปจึงเปรียบเหมือน          

การก้าวข้ามขีดจำกัด  ของหน้าที่วัสดุนั้น ๆ  ผู้สร้างสรรค์ได้ทำลายหน้าที่ของสิ่งของด้วยการเขียนลวดลาย  

ซึ่งแสดงออกถึงความรู้สึกสงบ  รู้สึกผ่อนคลาย  มีสมาธิ  ตามหลักการเขียนภาพศิลปะของแมนดาลา   

ซึ่งถือว่าเป็นมุมหนึ่ง  ที่ให้การผ่อนคลายกับผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม  ด้วยการเขียนลวดลายลงบนวัสดุสำเร็จรูป

ประเภทเฟอร์นิเจอร์  มีการทำพ้ืนด้วยการพ่นสีขาวลงบนตัววัสดุทุกชิ้น  เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงสีอันบริสุทธิ์  

และนับเป็นสีหลักในโทนสีบำบัด  มีการแก้ปัญหาจากชิ ้นที ่ 1  ด้วยการพ่นวัสดุที ่เป็นพลาสติก           

ด้วยสเปรย์กาว  เพื่อเพิ่มความสากลงบนพื้นผิว  จากนั้นจึงพ่นสี  ตามด้วยใช้พู่ กันเขียนลวดลาย            

ด้วยสีอะคริลิค  จากนั้นใช้ปากกาเคมีเขียนบางส่วนเพื่อย่นระยะเวลาในการตัดเส้นลง  และใช้ฟองน้ำ

ในการแจะสีเพื ่อเป็นการเพิ ่มน้ำหนักให้กับพื ้นที ่โดยรวมของการสร้างสรรค์  ลดความแข็งของ            

เส้นลวดลายที่เขียนลงบนวัสดุ  ทำได้โดยการใช้ฟองน้ำชุบสีหมาดๆ  และนำมาตบหรือเกลี่ยลงบนพื้นผิว  

เพ่ือให้เกิดค่าน้ำหนักท่ีมีความกลมกลืนกับลวดลาย 

วิธีการนำเสนอ 

 นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ  ประกอบด้วยประกอบด้วยตู้ลิ้นชัก  ลังใส่ม้วนกระดาษ  

และเป็นการรวบรวมผลงานชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 เข้ามาเป็น 1 ชุดของการสร้างสรรค์  ด้วยการจัดวาง

และจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึก  ตามหลักของศิลปะจัดวาง (Installation)   

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 มีการแก้ปัญหาการล่าช้าจากการเขียนสีอะคริลิคด้วยการใช้ปากกาเคมี  มาเขียนร่วมบางส่วน  

แต่ปากกาเคมีบางสีมีความโดดเกินไปไม่สามารถผสมสีได้ตามต้องการแบบสีอะคริลิค 
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 5.3 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (Terminal Project) 

 

 
 

 

ภาพที่ 34 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 3 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  จิตใต้สำนึก 3  

พ.ศ.        2562 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 3 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ ้นที ่ 3  เป็นผลงานจิตรกรรมไทยสื ่อผสม  โดยวิธีการจัดวาง          

วัสดุสำเร็จรูปในแนวระนาบ  ลักษณะเป็นชั ้นวางหนังสือ  ภายในประกอบด้วยหนังสือ  โคมไฟ                

และแผ่นอะคริลิกใส  ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานโดยรับแรงบันดาลใจมาจาก  มุมทำงานของ              

ผู้สร้างสรรค์ซึ ่งเป็นมุมหนึ่งของห้อง  การเขียนลงบนวัสดุสำเร็จรูปจึงเปรียบเหมือนการก้าวข้าม

ขีดจำกัด  ของหน้าที ่วัสดุนั ้น ๆ  ผู้สร้างสรรค์ได้ทำลายหน้าที ่ของสิ ่งของด้วยการเขียนลวดลาย                  

ซึ่งแสดงออกถึงความรู้สึกสงบ  รู้สึกผ่อนคลาย  มีสมาธิ  ตามหลักการเขียนภาพศิลปะของแมนดาลา  

ซึ่งถือว่าเป็นมุมหนึ่ง  ที่ให้การผ่อนคลายกับผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม  ด้วยการเขียนลวดลายลงบนวัสดุสำเร็จรูป

ประเภทเฟอร์นิเจอร์  มีการทำพื้นด้วยการพ่นสีขาวลงบนตัววัสดุทุกชิ้น  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงสี   

อันบริสุทธิ์  และนับเป็นสีหลักในโทนสีบำบัด  จากนั้นใช้พู่กันเขียนลวดลาย  ด้วยสีอะคริลิค  และตามด้วย

ใช้พู่กันเขียนลวดลาย  ด้วยสีอะคริลิค  ใช้ปากกาเคมีเขียนบางส่วนเพื่อย่นระยะเวลาในการตัดเส้นลง  

มีการเพิ่มการเขียนลงบนแผ่นอะคริลิคใสเพื่อเพิ่มมิติให้กับชิ้นงาน  จากนั้นใช้ฟองน้ำในการแจะสี              

เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับพื้นที่โดยรวมของการสร้างสรรค์  ลดความแข็งของเส้นลวดลายที่เขียน     

ลงบนวัสดุ  ทำได้โดยการใช้ฟองน้ำชุบสีหมาดๆ  และนำมาตบหรือเกลี่ยลงบนพื้นผิว  เพื่อให้เกิดค่า

น้ำหนักท่ีมีความกลมกลืนกับลวดลาย   

วิธีการนำเสนอ 

 นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ  ลักษณะเป็นชั้นวางหนังสือ ภายในประกอบด้วย

หนังสือ  โคมไฟ  และแผ่นอะคริลิกใส ด้วยการจัดวางและจัดแสงไฟให้เกิดความรู ้สึก  ตามหลัก              

ของศิลปะจัดวาง (Installation)   

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 ปากกาเคมีที่นำมาใช้บางส่วนมีสีที่ค่อนข้างโดด  ไม่สามารถผสมให้ได้ลักษณะสีตามที่ต้องการ

ได้เหมือนสีอะคริลิค  ความคงทนน้อย  สีจางลงเร็ว  ไม่สามารถยืดระยะเวลาได้นาน ต่างจากสีอะคริลิค  

ที่อยู่คงทน 
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5.4 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (Terminal Project) 

 

 
 

 

ภาพที่ 35 ผลงานสร้างสรรค์เสร็จสมบูรณ์ก่อนสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานชิ้นที่ 4 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  จิตใต้สำนึก 4  

พ.ศ.        2562 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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แนวความคิดผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ (Terminal Project) ชิ้นที่ 4 

 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4  เป็นผลงานจิตรกรรมไทยสื่อผสม  โดยวิธีการจัดวางวัสดุสำเร็จรูป

ในแนวระนาบ  ประกอบด้วยพรมปูพื้น  และขาตั้งเฟรม  และเป็นการรวมผลงานชิ้นที่ 1-4  เป็นหนึ่งมุม

ของห้องทำงาน  ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานโดยรับแรงบันดาลใจมาจาก  มุมทำงานของผู้สร้างสรรค์

ซึ ่งเป็นมุมหนึ ่งของห้อง  การเขียนลงบนวัสดุสำเร็จรูปจึงเปรียบเหมือนการก้าวข้ามขีดจำกัด             

ของหน้าที่วัสดุนั้น ๆ  ผู้สร้างสรรค์ได้ทำลายหน้าที่ของสิ่งของด้วยการเขียนลวดลาย  ซึ่ งแสดงออกถึง

ความรู้สึกสงบ  รู้สึกผ่อนคลาย  มีสมาธิ  ตามหลักการเขียนภาพศิลปะของแมนดาลา  ซึ่งถือว่าเป็นมุมหนึ่ง  

ที่ให้การผ่อนคลายกับผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม  ด้วยการเขียนลวดลายลงบนวัสดุสำเร็จรูป

ประเภทเฟอร์นิเจอร์  มีการทำพื้นด้วยการพ่นสีขาวลงบนตัววัสดุทุกชิ้น  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงสี 

อันบริสุทธิ์  นับเป็นสีหลักในโทนสีบำบัด  ตามด้วยการใช้พู่กันเขียนลวดลายด้วยสีอะคริลิค   จากนั้น  

ใช้ฟองน้ำในการแจะสีเพื่อเป็นการเพ่ิมน้ำหนักให้กับพ้ืนที่โดยรวมของการสร้างสรรค์  ลดความแข็งของ

เส้นลวดลายที่เขียนลงบนวัสดุ  ทำได้โดยการใช้ฟองน้ำชุบสีหมาด ๆ  และนำมาตบหรือเกลี่ยลงบนพื้นผิว  

เพ่ือให้เกิดค่าน้ำหนักท่ีมีความกลมกลืนกับลวดลาย   

วิธีการนำเสนอ 

 นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ  ประกอบด้วยพรมปูพื ้น  และขาตั ้งเฟรม              

และเป็นการรวมผลงานชิ้นที่ 1-4  เป็นหนึ่งมุมของห้องทำงาน ด้วยการจัดวางและจัดแสงไฟให้เกิด

ความรู้สึกตามหลักของศิลปะจัดวาง (Installation)   

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 ลักษณะพ้ืนผิวของวัสดุพรมมีความยืดหยุ่นได้  ทำให้การพ่นสีไม่ยึดเกาะ 
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6.  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis)  จำนวน 2 ชุด (ผลงานชุดที่ 1) 

     6.1  ภาพผลงานสำเร็จวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

  

 
 

 

ภาพที่ 36 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

ชื่อศิลปิน นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน การแสดงออกแห่งการบำบัด 1  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค  จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการนำเสนอผลงานที่มุ่งเน้นอันเกิดจากประสบการณ์ตรง

ของผู้สร้างสรรค์ที่เป็นโรคซึมเศร้า  โดยการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะลายเส้น  ถ่ายทอดออกมา        

ในแนวทางของศิลปะบำบัด  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการย้ายที่ความเจ็บปวดตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์         

ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)  สร้างสรรค์ผ่านวัสดุที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์   

อันมีความสำคัญในการอธิบายความคิด  นำมาเรียบเรียง  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค            

จิตรกรรมไทยสื่อผสมให้มีความลงตัวดังต่อไปนี้ 

แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการบำบัดสภาวะทางจิต โดยมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการ

ทางศิลปะ การเลือกเครื ่องมือทางศิลปะ เพื ่อนํามาบําบัดรักษาโรคซึมเศร้าของผู ้สร้างสรรค์                                  

อันการเปลี ่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน  การพบเจอกับประสบการณ์อันเลวร้ายในสังคม            

ของผู ้สร ้างสรรค์  ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที ่ 1  นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ  

ประกอบด้วย  โซฟา  ผ้าคลุมโซฟา  พร้อมชุดโต๊ะหน้าโซฟาสำหรับรับแขกและโคมไฟตั้งพ้ืน  จัดแสดง

ออกมาในลักษณะของห้องนั่งเล่น  ด้วยการจัดวางและจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึก  ตามหลักของศิลปะจัดวาง 

(Installation) เพ่ือการบำบัดสภาวะทางจิต โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางศิลปะ การเลือกเครื่องมือ

ทางศิลปะ เพื่อนํามาบําบัดรักษาโรคซึมเศร้าของผู้สร้างสรรค์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำบัดสภาวะทางจิต

ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน  และสะท้อนให้ผู ้เข้าชมผลงานเข้าใจและเข้าถึงการบำบัดสภาวะซึมเศร้า          

ด้วยการใช้ศิลปะเพื่อการบำบัด ร่วมกับการศึกษาคำสอนทางพุทธศาสนาที่มีส่วนช่วยในการยกระดับจิตใจ          

ให้หลุดพ้นจากปมปัญหาที่สะสมให้เบาบางลงได ้

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม  ด้วยการเขียนลวดลายลงบนวัสดุสำเร็จรูป

ประเภทเฟอร์นิเจอร์  มีการทำพ้ืนด้วยการพ่นสีขาวลงบนตัววัสดุทุกชิ้น  เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงสีอันบริสุทธิ์  

นับเป็นสีหลักในโทนสีบำบัด  ตามด้วยการพ่นสีชมพูอ่อน และฟ้าอ่อน  เป็นการคุมโทนสีที่ใช้ใน          

การสร้างสรรค์  จากนั้นใช้เทคนิคการสกรีนลวดลายลงบนชิ้นงานเพื่อสร้างลวดลายที่คมชัด  ตามด้วย

การใช้พู่กันเขียนลวดลายและเพ้นท์เงาบางจุดด้วยสีอะคริลิค  จากนั้นใช้ฟองน้ำในการแจะสีเพื่อ เป็น

การเพ่ิมน้ำหนักให้กับพ้ืนที่โดยรวมของการสร้างสรรค์  ลดความแข็งของเส้นลวดลายที่เขียนลงบนวัสดุ  

ทำได้โดยการใช้ฟองน้ำชุบสีหมาดๆ  และนำมาตบหรือเกลี่ยลงบนพื้นผิว  เพื่อให้เกิดค่าน้ำหนักที่มี

ความกลมกลืนกับลวดลาย 
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วิธีการนำเสนอ 

นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ  ประกอบด้วย  โซฟา  ผ้าคลุมโซฟา  พร้อม             

ชุดโต๊ะหน้าโซฟาสำหรับรับแขกและโคมไฟตั้งพ้ืน  จัดแสดงออกมาในลักษณะของห้องนั่งเล่น  ด้วยการ

จัดวางและจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึก  ตามหลักของศิลปะจัดวาง (Installation)   

ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

  การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้มีการเลือกหาวัสดุที่พื ้นผิวมีความหยาบและสีไม่ใช่สีขาวล้วน              

ทำให้ต้องหาผ้าเพื่อคลุม  และวัสดุย่อยบางส่วนที่นำมาทำพื้นพ่นสีเกิดการเสียหายเป็นจำนวนมาก  

ตลอดจนผลงานชุดนี ้   เป ็นช ุดแรกที ่นำเทคนิคการสกร ีนลวดลายเข ้ามาในการสร ้าง วรรค์                        

ทำให้เกิดปัญหาด้านพื ้นผิวในการสกรีน  การสกรีนลวดลายในปริมาณมาก  ในขณะที ่ส ีท ี ่ใช้                 

ในการสกรีนยังไม่แห้งทำให้ลายไม่ต่อเนื่อง  และมีการเปรอะเปื้อนเป็นจำนวนมาก 
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6.2  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) ผลงานชุดที่ 2 

 

 
 
 

ภาพที่ 37 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 2  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม   

 ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ์ 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการบำบัดสภาวะทางจิต โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ            

ทางศิลปะ การเลือกเครื ่องมือทางศิลปะ เพื ่อนํามาบําบัดรักษาโรคซึมเศร้าของผู ้สร้างสรรค์                 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที ่ 2  นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ  ด้วยวัสดุสำเร็จรูป  

ประกอบด้วย  เตียง  มุ้งคลุมเตียง  ชุดโต๊ะทำงาน  ตู้  โคมไฟ  และพรมปูพื ้น  จัดแสดงออกมา                

ในลักษณะของห้องนอน  ด้วยการใช้วัสดุที่มีสัมผัสอ่อนนุ่ม เช่น เตียง  ที่มีรูปทรงของความโค้งมนจากที่นอน  

ผสมผสานกับความแข็งแรงของรูปทรงและขนาดที ่ใหญ่  จัดวางในลักษณะเป็นจุดนำสายตา             

เข้าสู่ภายในห้อง  ที่ประกอบด้วยโต๊ะ ตู้  และลดความกระด้าง  ของรูปทรงต่างๆ  ด้วยการวางพรม            

ที่ตัดออกมาในลักษณะของรูปทรงที่อิสระ  ด้วยการจัดวาง  จัดรูปแบบการใช้เส้นให้มีความโค้งมน  

การจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึก เพื ่อแสดงออกความรู ้สึกถึงความสงบ  เรียบง่าย  ในการใช้ชีวิต               

เพื่อการผ่อนคลายทางด้านจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมผลงาน  ตามหลักของศิลปะจัดวาง 

(Installation) เพื่อการบำบัดสภาวะทางจิต โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางศิลปะ  และสะท้อนให้ผู้เข้าชมผลงาน

เข้าใจและเข้าถึงการบำบัดสภาวะซึมเศร้า ด้วยการใช้ศิลปะเพื่อการบำบัด ร่วมกับการศึกษาคำสอน

ทางพุทธศาสนาที่มีส่วนช่วยในการยกระดับจิตใจให้หลุดพ้นจากปมปัญหาที่สะสมให้เบาบางลงได้ 

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจิตรกรรมไทยสื่อผสม  ด้วยการเขียนลวดลายลงบนวัสดุสำเร็จรูป

ประเภทเฟอร์นิเจอร์  มีการทำพื้นด้วยการพ่นสีขาวลงบนตัววัสดุทุกชิ้น  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงสี 

อันบริสุทธิ์  นับเป็นสีหลักในโทนสีบำบัด  ตามด้วยการพ่นสีชมพูอ่อน และฟ้าอ่อน  เป็นการคุมโทนสีที่ใช้

ในการสร้างสรรค์  จากนั ้นใช้เทคนิคการสกรีนลวดลายลงบนชิ้นงานเพื ่อสร้างลวดลายที่คมชัด                 

ตามด้วยการใช้พู ่กันเขียนลวดลายและเพ้นท์เงาบางจุดด้วยสีอะคริลิค  ด้วยสีอะคริลิค  จากนั้น        

ใช้ฟองน้ำในการแจะสีเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับพื้นที่โดยรวมของการสร้างสรรค์  ลดความแข็ง   

ของเส้นลวดลายที่เขียนลงบนวัสดุ  ทำได้โดยการใช้ฟองน้ำชุบสีหมาดๆ  และนำมาตบหรือเกลี่ยลงบนพ้ืนผิว  

เพ่ือให้เกิดค่าน้ำหนักท่ีมีความกลมกลืนกับลวดลาย 

วิธีการนำเสนอ 

นำเสนอผลงานโดยการจัดวางในแนวระนาบ  และห้อยแขวน  ประกอบด้วย เตียงนอน  ตู้ลิ้นชัก  

ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้  ชุดราวแขวนผ้า  พรม  และมุ้งคลุมเตียง  จัดแสดงออกมาในลักษณะ         

ของห้องนอน  ด้วยการจัดวางและจัดแสงไฟให้เกิดความรู้สึก  ตามหลักของศิลปะจัดวาง (Installation)   
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ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

  การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้มีการเลือกหาวัสดุที่ใช้จำนวนมาก  ทำให้การจัดวางออกมา         

ในพื้นที่จำกัดของสถานที่เกิดการอึดอัดทำให้ต้องเปลี่ยนวัสดุที่จะใช้ทำผนัง  เป็นวัสดุที่มีความเบาและโปร่ง  

และวัสดุย่อยบางส่วนที่นำมาทำพ้ืนพ่นสีเกิดการเสียหายเป็นจำนวนมาก  การสกรีนลวดลายในปริมาณมาก  

ในขณะที่สีที่ใช้ในการสกรีนยังไม่แห้งทำให้ลายไม่ต่อเนื่อง  และมีการเปรอะเปื้อนเป็นจำนวนมาก 

7.  การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย                             

ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต 

ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์แนวคิดทางวิชาการ เรื่อง“โรคซึมเศร้า” 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

1. การวิเคราะห์แนวคิดทางวิชาการ 

เรื่อง“โรคซึมเศร้า” 

         ผลงานวิทยานิพนธ์  ชุดที่ 1 และ 2 การสร้างสรรค์

ผ ล ง า น ช ุ ด  “ จ ิ ต ว ิ ญ ญ า ณ แ ห ่ ง ค ว า ม เ ป ็ น ไ ท ย                              

ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” เป็นการสร้างสรรค์

ผลงานที่ได้รับมาจากประสบการณ์ตรง  ซึ่งผู้สร้างสรรค์

เองเป็นผู ้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความโหดร้ายของ

สังคมในปัจจุบัน  ปัญหาของสภาพแวดล้อมคือมูลเหตุอัน

ก่อให้เกิดปัญหาที่กัดกินใจของผู้สร้างสรรค์ จนอยากหลีก

หนีไปจากโลกนี้  เพ่ือพ้นจากปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง

ทำการศึกษาข้อมูลภาวะโรคซึมเศร้า  เพราะเป็นแนวคิด

หลักที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานในแนวทาง

บำบัดจิต  โดย Aaron T. Beck  ได้กล่าวไว้ว่า  ความคิด 

อารมณ์และร่างกายนั้นมีความสัมพันธ์กันหมดเมื่อมีการ

เปลี ่ยนแปลงขึ ้นกับสิ ่งหนึ ่ง  ก็จะส่งผลต่อทั ้งหมด ผู้

สร้างสรรค์ซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  จึงมีกระบวนการคิดที่

ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง  ตามพื้นฐานการมองตนเอง

ของตัวผู ้ป่วย  ความคิดนี ้จะผุดขึ ้นอัตโนมัต ิเมื ่อเกิด

เหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา   

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

2. การวิเคราะห์กรอบทฤษฎี                                    

จิตวิเคราะห์ 

         ผลงานวิทยานิพนธ์  ชุดที่ 1 และ 2 การสร้างสรรค์

ผลงานช ุด  “จ ิตว ิญญาณแห ่งความเป ็นไทย  ผ ่าน

ภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” ได้นำแนวคิดของทฤษฎี

จิตวิเคราะห์  ของซิกมันด์  ฟรอยด์ (Sigmund Freud)  

โดยพื้นฐานมาจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมนุษย์  และ

คิดถึงเหตุผลแห่งการกระทำนั้น ๆ  โดย ฟรอยด์นั้นไม่เชื่อ

ว่า “พระเจ้า” นั้นเป็นผู้กำหนดการกระทำของมนุษย์ตาม

ความเชื่อที่มีมา  หากแต่เขาเชื่อว่า  มนุษย์ได้กระทำทุกสิ่ง

ออกมาจากจิตใต้สำนึก ซึ่งซิกมันด์ ฟรอยด์ ได้กล่าวไว้ว่า          

เมื่อมนุษย์พบกับปัญหาและพยายามหาหนทางออกจาก

สภาพความเป็นจริงของชีวิต  แต่บางครั้ง  ก็ไม่สามารถ

พบทางออกที่จะแก้ปัญหาได้โดยตรงสักทีเดียว  ทำให้เกิด

ภาวะเก็บกด  ซึมเศร้า  ครุ่นคิด  เพื่อหาหนทางให้กับ

ปัญหา  ซึ่งผู ้สร้างสรรค์เองก็เป็นบุคคลหนึ่ง  ที่ซ่อนปม

ปัญหาเอาไว้  และพยายามหาหนทางออกให้กับตนเอง  

เพื่อผ่อนปรนความทุกข์ทางใจ  โดยการเลือกใช้การเขียน

ลายเส ้นท ี ่ เป ็นแนวทาง เด ี ยวก ันก ับศ ิลปะบำบัด               

ทฤษฎีจ ิตว ิเคราะห์  จ ึงนับเป็นทฤษฎีหลักที ่อธิบาย

ลักษณะอาการและการเกิดขึ้นของโรคซึมเศร้าอย่างดีที่สุด

ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาหลักการของทฤษฎี  ประกอบกับ

สำรวจลักษณะอาการที่เกิดขึ้นจากตนเอง  เพื่อนำมาเป็น

ข้อมูลประกอบในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน       

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีศิลปะบำบัด 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

3. การวิเคราะห์กรอบทฤษฎี 

ศิลปะบำบัด 

          ผลงานว ิทยาน ิพนธ ์   ช ุดท ี ่  1  และ 2  การ

สร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  

ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” ได้นำแนวคิดในการ

นำศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัด  ซึ่งได้รับแรง

บันดาลใจมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน  

ที่ทำให้เกิดความตึงเครียด กดดัน  อึดอัด  ก่อเกิดเป็น

สภาวะซึมเศร้า (Depression)  ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เองก็กำลังประสบกับปัญหานี้อยู่เช่นกัน  ผู้สร้างสรรค์จึง

ได้นำแรงบันดาลใจที่มาจากประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอด

เป็นผลงานในแนวทางศิลปะบำบัด  โดยการใช้ลวดลาย

ไทยอันเป็นอัตลักษณ์ประจำชาติที่ผู ้สร้างสรรค์มีความ

ชำนาญ  สร้างเป็นผลงานลายเส้นที่แสดงออกถึงความ

พยายามที่จะหาทางออกด้วยการใช้ศิลปะมาช่วยบำบัดจิต

ตนเองที่มีความทุกข์  โดยอีดิธ  เครเมอร์ (Edith Kramer) 

เป็นผู ้บุกเบิกหลักการใช้ศิลปะบำบัด  กล่าวว่า ศิลปะ

บำบัดไม่ใช่เครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการทำจิตบำบัด  ไม่ใช่

แขนงหนึ่งทางการแพทย์หรือทางจิตเวชศาสตร์แต่อย่างใด 

แต่เป็นการคิดริเริ ่มทางวิจิตศิลป์  ศิลปะ  นับเป็นการ

ปลดปล่อย อารมณ์ ความรู้สึก ตามความต้องการของแต่

ละคน  ศิลปะบำบัดจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา

อารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์  และการ

ประสานงานการเคล ื ่อนไหวของร ่างกายและจิตใจ  

นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมอีกด้วย     

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ตารางท่ี 15 การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีการรับรู้สีทางจิตวิทยา 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

4. การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีการรับรู้สี

ทางจิตวิทยา 

ผลงานวิทยานิพนธ์  ชุดที่ 1 และ 2 การสร้างสรรค์ผลงาน

ชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทาง

ศิลปะบำบัดจิต” ได้นำแนวคิดในการนำสีต่าง ๆ ที่ มี

ความหมายต่อความรู้สึกทางจิตใจ  เข้ามาใช้ร่วมกับการ

สร้างสรรค์ผลงาน  และสีที่ช่วยผ่อนคลายและใช้ในการ

บำบัดได้  คือโทนสีพาสเทล  สีพาสเทลมักจะเป็นเฉดสี ที่

มีการผสมสีขาวเข้าไปบางสี การเพิ่มสีขาวเป็นจิตวิทยา

อย่างหนึ่ง  เพราะสีขาวเป็นสีของแสงและช่วยลดทอน

ความสดจัดของสี  โดยที่ไม่ฆ่าสีแท้แต่เป็นการทำให้สีแท้

ลดปริมาณความสดจัดลง  จนเหลือแค่เพียงบรรยากาศ  

ความรู ้สึกที่ดูอบอุ ่น  อ่อนโยน  เบาสบาย  ผ่อนคลาย  

การบำบัดด้วยสีเฉดอ่อนแบบนี ้  เป็นการลดสภาวะ

แวดล้อมที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดความกระวนกระวายลงได้  

พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยให้ผ่อนคลาย  ลดภาวะซึมเศร้า  ทำ

ให้จิตใจสบาย  ดังจะเห็นได้จาก วัด  ห้องนอน  ห้องเด็ก

อ่อน  และห้องบำบัดจิตของผู ้ป่วย  จะใช้สีโทนอ่อนนี้

ทั้งหมด  อาจกล่าวได้ว่า  สีเฉดอ่อนเป็นตัวแทนของความ

สะอาดบริสุทธิ์  ดอกไม้แรกแย้ม  ประดุจความเป็นผู้หญิง

ที่ละเอียดอ่อนและสะอาด  เฉดสีเหล่านี้ถือว่ามีความผอ่น

คลาย มีสติ  และแสดงถึงความเป็นกลาง  โดยสีขาวที่ใช้

ผสมนั ้นแสดงถึงความชัดเจนความไร้เดียงสา  ความ

สะอาด  จิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ความหวัง  ความ

กว้างขวาง  และการเปิดกว้าง 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ตารางท่ี 16 การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีสมาธิบำบัด 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
5. การวิเคราะห์กรอบทฤษฎี                   
สมาธิบำบัด 

ผลงานวิทยานิพนธ์  ชุดที่ 1 และ 2 การสร้างสรรค์ผลงาน
ชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์           
ทางศิลปะบำบัดจิต” ได้นำแนวคิดในการนำแนวทางสมาธิ
บำบัดเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะบำบัด  ด้วยการ
กำหนดจิตให้อยู่ในสมาธิ  เป็นการฝึกจิตให้ไม่สอดส่าย  
และสามารถจดจ่อกับสิ ่งที ่อยู ่ตรงหน้า  เช่นเดียวกับ             
ผู้สร้างสรรค์ที่ใช้วิธีการของสมาธิบำบัดจิต  ด้วยการวาด
ภาพที ่ เป ็นลายเส ้น  ม ีล ักษณะเป็นวงกลม (Miron)                
ซึ่งการเขียนวงกลมลักษณะนี้ถือว่าเป็นการสร้างสมาธิใน
ระดับหนึ่ง  ตามแนวคิดของศิลปะแมนดาลา  ในการทำ
สมาธิเจร ิญสตินั ้นเร ิ ่มต้นด้วยการใส่ใจต่อลมหายใจ              
ทำให้จิตใจหยุดความว้าวุ ่นจากความคิดและอารมณ์ที่
แทรกเข้ามา  ก่อให้เกิดความเข้าใจใหม่ต่อท่าทีของจิตใจ
ต่อความคิดที ่ เก ิดข ึ ้นสามารถดำรงความสงบนิ ่ งได้
ท่ามกลางสภาวะต่าง ๆ และสามารถดำดิ ่งลึกลงไปสู่
ธรรมชาติของตัวจิต  การทำสมาธินั้นมีเป้าหมายที่การ
ปล่อยวางตัวตน  ไม่ใช่การทำให้ตัวตนมั่นคงชัดเจนขึ้นซึ่ง
เป็นเป้าหมายของการทำศิลปะบำบัดอีกด้วย   

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ตารางท่ี 17 การวิเคราะห์แนวคิดศิลปะแมนดาลา 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

6. ตารางที่ 11 การวิเคราะห์แนวคิด

ศิลปะแมนดาลา 

ผลงานว ิทยาน ิพนธ ์   ช ุดท ี ่  1 และ 2  การ

สร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  

ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” ได้นำแนวคิดในการ

ใช้ศิลปะแมนดาลา  เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือการทำให้จิตเป็น

สมาธิ  ด้วยการเขียนลวดลายที่ต้องกำหนดจิต ควบคุมมือ  

ผ ่านความรู ้ส ึกของสมอง  ร ่วมกับจิตรู ้สำนึกและจิต                

ไร้สำนึก  ตาทำหน้าที่รับรู้  จิตเป็นผู้ควบคุมการขีดเขียน  

ให้ออกมาเป็นผลงานที ่ม ีล ักษณะเป็นแบบอัตโนมัติ                

ซึ่งเป็นการส่งตรงมาจากจิตใต้สำนึก  ซึ่งเป็นการบำบัดจิต

เพื่อนำเอาตะกอนทางความรู้สึกส่งถ่ายออกมาเป็นภาพ                     

“แมนดาลา”  (mandala) หร ื อ เ ร ี ย กอ ี กอย ่ า ง ว่ า                  

“ศิลปะภาวนา” มีที่มาจากประเทศทิเบต ปัจจุบันมีการใช้

นำมาบำบัดเกี ่ยวสภาวะอารมณ์ให้กับบุคคลที่มีภาวะ            

โรคเครียด เป็นการสร้างสมาธิ และทำจิตใจให้กับผู้เรียน

ศิลปะดังกล่าวเกิดความรู้สึกสดชื่น  ผ่อนคลาย  ซึ่งศิลปะ

ดังกล่าวนั ้นแฝงแง่คิดเกี ่ยวกับการเข้าใจและยอมรับ            

ในส ัจธรรมชีว ิต  เน ื ่องจากงานศิลปะแมนดาลานั้น                 

จะเกิดขึ้นในวงกลมซึ่งเปรียบเสมือนทารกในครรภ์มารดา 

ซึ่งเมื่อคลอดออกมาแล้วทุกคนล้วนต้องใช้ชีวิตเวียนว่าย

ตายเกิดด้วยกันทั้งสิ้น   

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์กรอบทฤษฎีจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย 

เรื่อง การวิเคราะห์ 

7. ตารางที่ 12 การวิเคราะห์กรอบ

ทฤษฎีจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย 

ผลงานว ิทยาน ิพนธ ์   ช ุดท ี ่  1 และ 2  การ

สร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  

ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต”  ได้ม ีการศึกษา       

ความเป็นคนไทย ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนไทยซึ่งมี

ทั้งดีและไม่ดี ส่วนดี เช่น ความมีใจกว้าง ชอบช่วยเหลือ

ผู ้อ ื ่น เห็นอกเห็นใจคนทุกข์ยาก  อภัยให้ก ันและกัน                   

มีความเกรงใจ  มีศิลปะ รักสวยรักงาม รักความสะอาด        

ซึ ่งต ัวผ ู ้สร ้างสรรค์เองได้นำความรู ้ส ึกของความเป็น             

จ ิตว ิญญาณที ่ฝ ังแน่นอยู ่ภายในถึงความเป็นคนไทย                 

เป ็นผ ู ้หญ ิ งไทย  เป ็นคนท ี ่ ร ั กศ ิลปว ัฒนธรรมอัน

ละเอียดอ่อนของคนไทยงานศิลปะไทยที ่วิจิตรงดงาม             

อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  ที ่ผู ้สร้างสรรค์เลือกมา          

ใช้เป็นรูปแบบหลักในการสร้างสรรค์  คือการผูกลวดลาย  

ที ่มีที ่มาจากงานศิลปะไทยโดยการนำเสนอในลักษณะ

ศ ิลปะจ ัดวาง ( Installation)  เพราะต ้องการจำลอง

สภาพแวดล้อมในชีวิตของผู้สร้างสรรค์  ออกมาเป็นผลงาน

ศิลปะที ่สะท้อนมุมมองด้านอารมณ์ความร ู ้ส ึกผ ่าน

กระบวนการศิลปะบำบัด   

  

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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 7.1  การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ 

ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
1. การวิเคราะห์ทิศทางของเส้น 
 

 
 

ทิศทางของเส้นผลงาน ชุดที่ 1 
 
การวิเคราะห์เส้นที ่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน โดยมีลักษณะทิศทางของเส้นที่สอดรับ

กับร ูปทรง  โดยการใช้เส ้นที ่ เป ็นเฉ ียงเป็น

ลักษณะคล้าย perspective เพ่ือนำเข้าสู่รูปทรง

ที่เป็นจุดเด่นตรงกลางแทนด้วยเส้นในลักษณะ

แกนนอน  มีการใช้เส้นโค้งล้อมรอบตัวงาน  เพื่อ

ความรู้สึกอ่อนโยน สบาย นุ่มนวลของตัวงาน  

และใช้เส้นดิ่งในการขึงผ้าม่านลงมารอบชิ้นงาน

เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มความร ู ้ ส ึ กของสงบ  ราบ เร ี ยบ            

และผ่อนคลาย 

 
 
 

 
 

ทิศทางของเส้นผลงาน ชุดที่ 2 
 
การวิเคราะห์เส้นที ่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน โดยมีลักษณะทิศทางของเส้นที่สอดรับ

กับรูปทรง  โดยการใช้เตียงนอนเป็นจุดเด่น  

เ ส ้ นของ เต ี ย งนอนท ี ่ เ ฉ ี ย งทำม ุ มคล ้ า ย 

perspective กับโต๊ะทำงานที ่หันเข้า เพื ่อให้

ม ุมมองที ่รวมส ู ่จ ุดเด ียว  ม ีการใช ้เส ้นโค้ง

ล้อมรอบตัวงาน  เพื่อความรู้สึกอ่อนโยน สบาย 

นุ ่มนวลของตัวงาน  และใช้เส้นดิ ่งในการขึง

ผ้าม่านลงมารอบชิ้นงานเพื่อเพิ่มความรู้สึกของ

สงบ ราบเรียบ และผ่อนคลาย 
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ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
2. การวิเคราะห์รูปทรงและขนาด 
 

 
 

การวิเคราะห์รูปทรงและขนาด ผลงานชุดที่ 1 
 
การวิเคราะห์รูปทรงที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน โดยมีลักษณะรูปทรงจากวัสดุสำเร็จรูป  

ประกอบด้วยโซฟา  ผ้าคลุม  หมอน  ชุดโต๊ะ

หน้าโซฟา  และพรม  ซึ่งเป็นวัสดุจริง  ที่มีขนาด

เท่าจริง  และผู ้ชมสามารถเข้าไปสัมผัสถึง

ผลงานได้  สร ้างสรรค์โดยการพ่น  สกรีน                    

และเขียนลวดลายที่มีลักษณะของความโค้งมน  

สอดรับกับรูปทรงของจุดเด่นในวงกลมสีน้ำเงิน

ที ่ เป ็นลักษณะวัสดุที ่ม ีความอ่อนนุ ่ม  เพ่ือ

ค ว า ม ร ู ้ ส ึ ก อ ่ อ น โ ย น  ส บ า ย  น ุ ่ ม น ว ล                              

และผ่อนคลายของตัวงาน   

 
 

 

 
 

 

การวิเคราะห์รูปทรงและขนาด ผลงานชุดที่ 2 
 
การวิเคราะห์รูปทรงที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน โดยมีลักษณะรูปทรงจากวัสดุสำเร็จรูป  

ประกอบด้วยเตียง  ตู้  ชุดโต๊ะทำงาน  โคมไฟ  

และพรม  ซึ่งเป็นวัสดุจริง  ที่มีขนาดเท่าจริง  

ผ ู ้ ชมสามารถเข ้ า ไปส ัมผ ัสถ ึ งผลงานได้   

สร ้างสรรค์โดยการพ่น  สกร ีน  และเข ียน

ลวดลายที่มีลักษณะของความโค้งมน  สอดรับ

กับรูปทรงของจุดเด่นในวงกลมสีน้ำเงินที่เป็น

ลักษณะวัสดุที่มีความอ่อนนุ่ม  เพื่อความรู้สึก

อ่อนโยน สบาย นุ่มนวล  และผ่อนคลาย 
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ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
3. การวิเคราะห์สี 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

การวิเคราะห์สี  ผลงานชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ส ีท ี ่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน มีลักษณะการใช้สีโดยรวม  คือโทนสี

พาสเทล  สีพาสเทลมักจะเป็นเฉดสี ที่มีการผสม

สีขาวเข้าไปบางสี สีขาวเป็นสีของแสงและช่วย

ลดทอนความสดจัดของสี  โดยที ่ไม่ฆ่าส ีแท้               

แต่เป็นการทำให้สีแท้ลดปริมาณความสดจัดลง  

จนเหลือแค่เพียงบรรยากาศ  ความรู ้ส ึกที ่ดู

อบอ ุ ่น  อ ่อนโยน  เบาสบาย  ผ ่อนคลาย               

การบำบัดด้วยสีเฉดอ่อนแบบนี้  เป็นการลด

สภาวะแวดล้อมที่เข้าไปกระตุ ้นให้เกิดความ

กระวนกระวายลงได้  พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยให้

ผ่อนคลาย  ลดภาวะซึมเศร้า  ทำให้จิตใจสบาย   
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ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
4. การวิเคราะห์พื้นผิว 
 

 
 

การวิเคราะห์พื้นผิว  ผลงานชุดที่ 1 
การวิเคราะห์พื้นผิวที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยมีลักษณะรูปทรงจากวัสดุสำเร็จรูป  
ประกอบด้วยโซฟา  ผ้าคลุม  หมอน  ชุดโต๊ะ
หน้าโซฟา  และพรม  ซึ่งเป็นวัสดุจริง  พื้นผิว 
ในส่วนแรกคือโซฟา  มีลักษณะที่อ่อนนุ่ม แสดง
ถึงความเบาสบาย  อันเกิดจาก  เส้น สี พื้นผิวที่
เรียบและนุ่ม  ของโซฟา  พรม และผ้ามุ้งที ่มี
พื้นผิวเรียบและลื่น  ส่วนต่อมาคือโต๊ะหน้าที่มี
ลักษณะรูปทรงโค้งมน  มีพื้นผิวที่เรียบ  เพ่ือ
ความรู้สึกอ่อนโยนสบายนุ่มนวล และผ่อนคลาย
ของตัวงาน   
 

 
 
 

 
 

 

การวิเคราะห์พื้นผิว  ผลงานชุดที่ 2 
การวิเคราะห์พื้นผิวที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยมีลักษณะรูปทรงจากวัสดุสำเร็จรูป  
ประกอบด ้วย  เต ียง  ต ู ้   ช ุดโต ๊ะทำงาน              
และพรม  ซึ่งเป็นวัสดุจริง  พื้นผิวในส่วนแรกคือ
เตียง  ซึ ่งเป็นจุดเด่นของชิ ้นงาน  มีลักษณะ           
ที่อ่อนนุ่ม  แสดงถึงความเบา  สบาย  อันเกิด
จาก  เส้น สี พื้นผิว  ที่เรียบและนุ่ม  ของโซฟา  
พรม  และผ ้าม ุ ้ งท ี ่ ม ีพ ื ้นผ ิว เร ียบและลื่ น             
ส่วนต่อมาคือชุดโต๊ะทำงานและตู้ซึ่งมีลักษณะ
ของความเหลี่ยมแต่มีพื้นผิวที่เรียบ  ทำให้มีการ
ตัดกันระหว่างวัสดุที่มีความใหญ่  เป็นการลด
เส้นโค้งของตัวชิ้นงาน  เพื่อความรู้สึกอ่อนโยน 
สบาย นุ่มนวล  และผ่อนคลายของตัวงาน   
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ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
5. การวิเคราะห์พื้นที่ว่าง 
 
 
 

 
 

การวิเคราะห์พื้นที่ว่าง  ผลงานชุดที่ 1 
การว ิ เคราะห ์พ ื ้นท ี ่ ว ่ างท ี ่นำมาใช ้ ในการ
สร ้างสรรค์ผลงาน  แบ่งออกเป็นสองส ่วน          
ส่วนแรก  คือลักษณะที่วางในแนวระนาบกับพ้ืน  
ประกอบด้วยโซฟา  ชุดโต๊ะวางโซฟา  โดยมี
รายละเอียดจากการจัดวางวัตถุ  และแสดง
ระยะของว ัตถ ุ   เพ ื ่อความร ู ้ส ึกโล ่งสบาย               
ส่วนที่สองประกอบด้วยม่าน  ที่จัดวางโดยการ
ห้อยแขวนในลักษณะวงกลม  โดยใช้พื้นที่ว ่าง       
2 นัยยะแบ่งเป็นพื้นที่ว่างภายในและภายนอก
เป็นการสร้างจินตนาการและการตีความหมาย
ให้ผู ้ชมได้ร ับรู ้ ถึงความรู ้สึกอ่อนโยน สบาย 
นุ่มนวล  และผ่อนคลายของตัวงาน   

 
 
 
 

 
 

 

การวิเคราะห์พื้นที่ว่าง  ผลงานชุดที่ 2 
การว ิ เคราะห ์พ ื ้นท ี ่ ว ่ างท ี ่นำมาใช ้ ในการ
สร ้างสรรค์ผลงาน  แบ่งออกเป็นสองส ่วน              
ส่วนแรก  คือลักษณะที่วางในแนวระนาบกับพ้ืน  
ประกอบด้วยเตียง  ตู้  ชุดโต๊ะทำงาน  ลักษณะ
เป็นห้องนอนที่มีการจัดวางคล้ายการตั้งพิงผนัง  
เป็นการกำหนดมุมมองของผู ้ชมเป็นจุดเดียว  
โดยม ี ร ายละ เอ ี ยดจากการจ ั ด วา ง ว ั ตถุ                 
และแสดงระยะของวัตถุ  เพื ่อความรู ้สึกโล่ง
สบาย  ส่วนที่สองประกอบด้วยม่าน  ที่จัดวาง
โดยการห้อยแขวนในลักษณะวงกลม  โดยใช้
พื้นที่ว่าง 2 นัยยะแบ่งเป็นพื้นที่ว่างภายในและ
ภายนอก  เป็นการสร้างจินตนาการและการ
ตีความหมายให้ผ ู ้ชมได้ร ับร ู ้   ถ ึงความรู ้สึก
อ่อนโยน สบาย และผ่อนคลายของตัวงาน   
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ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์แนวคิดตามหลักทัศนธาตุ (ต่อ) 

เรื่อง การวิเคราะห์ 
6. การวิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ 
 
 
 

 
 

 
 

 

การวิเคราะห์เทคนิคและวิธีการ ผลงานชุดที่ 
1 และชุดที่ 2 
 
 
สร ้างสรรค์ผลงานในเทคนิคจ ิตรกรรมไทย

สื ่อผสม ด ้วยการเข ียนลวดลายลงบนว ัสดุ

สำเร็จรูปประเภทเฟอร์นิเจอร์  มีการทำพ้ืนด้วย

การพ่นสีขาวลงบนตัววัสดุทุกชิ้น  เพื่อเป็นการ

แสดงออกถึงสีอันบริสุทธิ์  นับเป็นสีหลักในโทน

สีบำบัด  ตามด้วยสีชมพูอ่อน และฟ้าอ่อน     

เป ็นการค ุมโทนส ีท ี ่ ใช ้ ในการสร ้ างสรรค์             

จากนั ้นใช ้เทคนิคการสกร ีนลวดลายลงบน

ชิ้นงานเพื่อสร้างลวดลายที่คมชัด  ตามด้วยการ

ใช้พู่กันเขียนลวดลายและเพ้นท์เงาบางจุดด้วยสี

อะคริลิค  จากนั ้นใช้ฟองน้ำในการแจะสีเพ่ือ

เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับพื้นที่โดยรวมของการ

สร้างสรรค์  ลดความแข็งของเส้นลวดลายที่

เขียนลงบนวัสดุ  ทำได้โดยการใช้ฟองน้ำชุบสี

หมาดๆ  และนำมาตบหรือเกลี่ยลงบนพื้นผิว  

เพื ่อให้เกิดค่าน้ำหนักที ่มีความกลมกลืนกับ

ลวดลาย 
 
 
 

ที่มา: ผู้สร้างสรรค์   
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สรุป 
จากการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต”  

ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎี เทคนิค และวิธีการ  ในการนำเสนอ  ตลอดจนการสร้างสรรค์

ผลงาน  เนื่องด้วยผู้สร้างสรรค์เป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาโรคซึมเศร้า  สภาวะหลายอย่างที่

เกิดข้ึน  กับตนเองนั้นส่งผลร้ายทั้งต่อร่างกาย  จิตใจ  และคนรอบข้าง  ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดความเข้าใจ

ในปัญหาโรคซึมเศร้าในสังคม  ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ  สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดแรง

บันดาลใจในการนำประสบการณ์ดังกล่าว  มาแสดงออกในเชิงศิลปะบำบัด  เพื่อบำบัดตนเอง  และ

ผู้ป่วยที่สนใจ  ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า  ร่วมกับการศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ทฤษฎี

ศิลปะบำบัด  ตลอดจนทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  จึงจำเป็นต้องศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับศิลปะจัดวาง (Installation) เพราะต้องการจำลองสภาพแวดล้อมในชีวิตของผู้สร้างสรรค์  

ด้วยการใช้วัสดุสำเร็จรูป ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนมุมมองด้านอารมณ์ความรู้สึก  ร่วมกับ

การศึกษาคำสอนทางพุทธศาสนาที่มีส่วนช่วยในการยกระดับจิตใจให้หลุดพ้นจากปมปัญหาที่สะสมให้

เบาบางลงได ้  

 

 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลงานการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี ้  ผู ้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค                             

จิตรกรรมไทยสื่อผสม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  

ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการบำบัดสภาวะทางจิต ทีเ่น้นไปที่

กระบวนการทางศิลปะ การเลือกเครื่องมือทางศิลปะ เพ่ือนํามาบําบัดรักษาผู้สร้างสรรค์ที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  

โดยคัดเลือกเทคนิคให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน  การใช้ศิลปะเป็นสื่อใน          

การแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึก ความขัดแย้ง ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจ ที่ไม่สามารถ

พูดออกมาเป็นคําพูดได้  โดยสรุป คือการเน้นที่กระบวนการสร้างผลงานมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของชิ้นงาน 

แม้กระนั้นก็ตามผลงานที่ถูกสร้างสรรค์อย่างจริงใจของผู้ สร้างสรรค์  ที่ได้รับการบําบัดจะมีคุณค่า            

ในเชิงศิลปะแฝงอยู่  และผลงานบางชิ้นก็ยังมีคุณค่าในเชิงทัศนศิลป์   รวมถึง สุนทรียศาสตร์เพิ่มขึ้น           

ในใจอีกด้วย  การใช้ศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัด  ซึ ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ

เปลี ่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน  ที ่ทำให้เกิดความตึงเครียด กดดัน  อึดอัด  ก่อเกิดเป็น                  

สภาวะซึมเศร้า (Depression)  ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์ผลงานเองก็กำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ เช่นกัน                

ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำแรงบันดาลใจที่มาจากประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดเป็นผลงานในแนวทางศิลปะ

บำบัด  โดยการใช้ลวดลายไทยอันเป็นอัตลักษณ์ประจำชาติที่ผู้สร้างสรรค์มีความชำนาญ  สร้างเป็น

ผลงานลายเส้นที่แสดงออกถึงความพยายามที่จะหาทางออกด้วยการใช้ศิลปะมาช่วยบำบัดจิตตนเองที่

มีความทุกข์  ถ่ายทอดออกมาผ่านวัสดุที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำบัด

สภาวะทางจิตของผู้สร้างสรรค์ผลงาน  และสะท้อนให้ผู ้เข้าชมผลงานเข้าใจและเข้าถึงการบำบัด  

สภาวะซึมเศร้า (Depression) ด้วยการใช้ศิลปะบำบัด (Art therapy) ร่วมกับการศึกษาคำสอนทาง

พุทธศาสนาที่มีส่วนช่วยในการยกระดับจิตใจให้หลุดพ้นจากปมปัญหาที่สะสมให้เบาบางลงได้  
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1.  สรุปแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” ผู้สร้างสรรค์

ได้แนวความคิดมาจากประสบการณ์ตรงของชีวิต เป็นผลงานที่เกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์กำลังประสบ

กับปัญหาโรคซึมเศร้า (Depression) สภาวะหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นส่งผลร้ายทั้งต่อร่างกาย  

จิตใจ  และคนรอบข้าง  จากปัญหาดังกล่าวผู้สร้างสรรค์จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้ผู้คน       

ในสังคมหันมาเห็นความสำคัญของปัญหาโรคซึมเศร้า ด้วยการแสดงออกเป็นผลงานศิลปะ  ที่นำเสนอ

ไปในแนวทางบำบัดจิตด้วยศิลปะ  ด้วยการวาดลวดลายเป็นเส้นที่อิสระแต่แฝงไว้ด้วยที่มีลักษณะ     

คล้ายศิลปะแมนดาลา  ซึ่งเป็นศิลปะทิเบตที่นำมาใช้ในการบำบัด ร่วมกับศิลปะไทยที่เป็นศิลปะ            

ที ่ผ ู ้สร้างสรรค์มีความชำนาญ  ซึ ่งต้องใช้สมาธิจดจ่อต่อสิ ่งที ่อยู ่ตรงหน้า  ทำให้เกิดความสงบ                  

มีสติ  หลุดพ้นจากปัญหาที่เป็นปมภายในจิตใจ  โดยย้ายที่ความเจ็บปวดตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ           

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่กล่าวไว้ว่า  เมื่อมนุษย์พบกับปัญหาและพยายามหาหนทางออก

จากสภาพความเป็นจริงของชีวิต  แต่บางครั้ง  ก็ ไม่สามารถพบทางออกที่จะแก้ปัญหาได้โดยตรง             

สักทีเดียว  ทำให้เกิดภาวะเก็บกด  ซึมเศร้า  ครุ่นคิด  เพื่อหาหนทางให้กับปัญหา  ซึ่งผู้สร้างสรรค์เอง     

ก็เป็นบุคคลหนึ่ง  ที่ซ่อนปมปัญหาเอาไว้  และพยายามหาหนทางออกให้กับตนเอง  เพื่อผ่อนปรนความ

ทุกข์ทางใจ  โดยการเลือกใช้ศิลปะบำบัด  สร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรมไทยสื่อผสม (Thai Painting Mix Media)  

ด ้วยการใช ้ศ ิลปะบำบัด  โดยการนำเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง ( Installation Art)  ท ี ่ ใช้              

วัสดุสำเร็จรูป  และวัตถุจากชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์  

2.  สรุปแนวความแนวคิดตามกรอบทฤษฎ ี
การสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” 

เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเจ็บป่วยทางสภาวะจิตของผู้สร้างสรรค์  ด้วยโรคซึมเศร้า  

ที่เกิดจากการพบเจอเหตุการณ์รุนแรงทางสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบัน  จนเกิดสภาวะอาการป่วยทางจิต

จากเหตุการณ์รุนแรง  หรือ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)  ซึ่งเกิดจากภาวะความเครียด

เฉียบพลันหลังจากพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรง  โดยทางการแพทย์ได้วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  

ผลการศึกษาพบว่า “โรคซึมเศร้า” เป็นภาวะจิตใจที่แสดงออกถึงความผิดปกติทางอารมณ์  ซึ่งอาจจะ

ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต  และอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด  การเข้าใจในสาเหตุและปัจจัยของ  โรคซึมเศร้า  

จะช่วยให้ผู้รักษารวมถึงผู้ใกล้ชิดเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี  ทำให้ผู้ป่วยหาย และลดความเสี่ยงของ

การป่วยเรื ้อรัง เกิดการปรับตัวทางสังคมที่ดียิ ่งขึ ้น  ผู้สร้างสรรค์พบว่าการศึกษาหลักของทฤษฎี  

ประกอบกับสำรวจลักษณะอาการที่เกิดขึ้นจากตนเอง  จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการศึกษา           
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และสร้างสรรค์ผลงาน  ซึ ่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์  นับเป็นทฤษฎีหลักที ่อธิบายลักษณะอาการและ         

การเกิดขึ้นของโรคซึมเศร้าอย่างดีที่สุด  นอกจากนี้  ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น  ยังได้มีประโยชน์กับการ

บำบัดรักษาทางจิตเวชที่ผู้สร้างสรรค์เลือกนำการใช้ศิลปะบำบัด  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออก  

โดยมีข ้อม ูลประกอบตามทฤษฎีศ ิลปะบำบัด   ที่เป ็นร ูปแบบหนึ ่งของการแพทย ์ทางเล ือก 

(complementary and alternative medicine) ที่ประยุกต์ใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อทำการศึกษา

ความผิดปกติของกระบวนการทางจิต  โดยใช้หลักทางจิตวิทยา  เพื่อเข้าสู่จิตใจในระดับจิตไร้สำนึก  

และเลือกใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมช่วยในการบำบัดรักษา  โดยผู้สร้างสรรค์เลือกใช้การวาดเขียน

เป็นหลักในการแสดงออกทางผลงานศิลปะ ทั้งหมดสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดว่า

เป็นอย่างไร หรือสภาพจิตมีปัญหาอย่างไร  จากที่กล่าวมานั้น  การทำความเข้าใจในผลงานสร้างสรรค์

ในแนวทางศิลปะบำบัดอย่างถ่องแท้  จึงพบว่าการศึกษาทฤษฎีการรับรู้สีทางจิตวิทยา  สามารถช่วยใน

การบำบัดได้ส่วนหนึ่ง  ผู้สร้างสรรค์เลือกบำบัดโดยการใช้สีเฉดอ่อน  ที่ตัวแทนของความสะอาดบริสุทธิ์  

เฉดสีเหล่านี้ถือว่ามีความผ่อนคลาย มีสติ  และแสดงถึงความเป็นกลาง  โดยสีขาวที่ใช้ผสมนั้นแสดงถึง

ความชัดเจนความไร้เดียงสา  ความสะอาด  จิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ความหวัง  ความกว้างขวาง  

และการเปิดกว้าง เพื่อทำความเข้าใจและนำมาใช้ในการบำบัดรักษาตัวผู้สร้างสรรค์เอง  ศิลปะบำบัด

นั้น  มีประโยชน์ด้านการพัฒนาอารมณ์  สติปัญญา  สมาธิ  ทฤษฎีที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางจิตทั้ง

ภาวะปกติและภาวะผิดปกติ  แต่ละทฤษฎีจะให้มุมมองต่อการพัฒนาทางจิตใจ  กระบวนการ             

และแนวทางการบำบัด  ผู้สร้างสรรค์จึงได้นำแนวทางทฤษฎีสมาธิบำบัดเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง              

ของการทำศิลปะบำบัด ทำให้ผู้สร้างสรรค์พบว่า  การบำบัดมีได้หลายวิธี  และการกำหนดจิตให้อยู่ในสมาธิ  

นับเป็นการฝึกจิตให้ไม่สอดส่าย  และสามารถจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า  เช่นเดียวกับผู้สร้างสรรคท์ี่ใช้

ว ิธ ีการของสมาธิบำบัดจิต  ด้วยการวาดภาพที ่เป ็นลายเส้น  มีล ักษณะเป็นวงกลม ( Miron)                 

ซึ่งการเขียนวงกลมลักษณะนี้ถือว่าเป็นการสร้างสมาธิในระดับหนึ่ ง  ตามแนวคิดของศิลปะแมนดาลา  

การเขียนลวดลายดังกล่าวเป็นการเขียนที่ต้องกำหนดจิต  ควบคุมมือ  ผ่านความรู้สึกของสมอง  

ร่วมกับจิตรู้สำนึกและจิตไร้สำนึก  ตาทำหน้าที่รับรู้  จิตเป็นผู้ควบคุมการขีดเขียน  ให้ออกมาเป็น

ผลงานที่มีลักษณะเป็นแบบอัตโนมัติ  ซึ่งเป็นการส่งตรงมาจากจิตใต้สำนึก  ซึ่งเป็นการบำบัดจิตเพ่ือ

นำเอาตะกอนทางความรู้สึกส่งถ่ายออกมาเป็นภาพ  ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้  ได้ทำการศึกษา

ข้อมูลของการทำงานภาวะอัตโนมัติ (automatism) ที ่ทำให้เห็นได้ว่าจิตใต้สำนึกมีความสำคัญ               

อันจะนำไปสู่รูปแบบในการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตน  อันแฝงอยู่ในจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์

คือ ความเป็นไทย ซึ่งตัวผู้สร้างสรรค์เองได้นำความรู้สึกของความเป็นจิตวิญญาณท่ีฝังแน่นอยู่ภายในถึง

ความเป็นคนไทย ที่รักศิลปวัฒนธรรมอันละเอียดอ่อนของคนไทย  งานศิลปะไทยที่วิจิตรงดงาม                  
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อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  ที ่ผ ู ้สร้างสรรค์เลือกมา  ใช้เป็นรูปแบบหลักในการสร้างสรรค์                  

คือการผูกลวดลายที่มีที่มาจากงานศิลปะไทยโดยการนำเสนอในลักษณะ ศิลปะจัดวาง ( Installation) 

เพราะต้องการจำลองสภาพแวดล้อมในชีวิตของผู ้สร้างสรรค์  ด้วยการใช้วัสดุสำเร็จรูป ออกมา                

เป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนมุมมองด้านอารมณ์ความรู้สึก  ผ่านกระบวนการศิลปะบำบัดดังกล่าว 

3.  อภิปรายผล 
  การสร้างสรรค์ผลงานชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต”  

จากวิถีชีวิตที่ผ่านมา  ผู้สร้างสรรค์เกิดมาในครอบครัวที่บิดามารดาทำอาชีพรับราชการ  และรับงาน

พิเศษเกี่ยวกับศิลปะ  ทำให้ครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้กับผู้สร้างสรรค์มากนัก  ผู้สร้างสรรค์เติบโต        

มากับการเรียนรู้ชีวิตด้วยตนเอง  แต่บิดามารดามีความคาดหวังในตัวผู้สร้างสรรค์ที่เป็นบุตรไว้อย่างสูง 

ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแรงกดดันจากครอบครัวมาตั้งแต่สมัยเด็ก  เกรดเฉลี่ยกลายเป็นเรื่องแรกที่ครอบครัว

ให้ความสำคัญสูงสุด  ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ ่มลดน้อยลง  เจอหน้าพบปะกันน้อยลง   

เพราะแรงกดดันที่มากเกินไป  การถูกบังคับให้เรียนพิเศษ  อ่านหนังสือ  และหาความรู้ตลอดเวลา   

ทำให้เกิดความเครียดในการสนทนา  เกิดภาวะการณ์หลีกหนี  หลบเลี่ยงที่จะพบปะกัน  เกิดความห่างเหิน

ขึ้นในครอบครัว  การหาประสบการณ์ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์คุ้นเคยเป็นอย่างดี  ประกอบกับ 

ในสภาพสังคมปัจจุบ ันเร ิ ่มมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตะวันตกเข ้ามา  กระแสสังคม                

เริ่มเปลี่ยนแปลงไป  อินเตอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น  สังคมเริ่มเข้าสู่ยุคโซเชียล  

ยุคที่ข้อมูลต่าง ๆ มีการส่งผ่านถึงกันอย่างรวดเร็ว  สื่อเริ่มเข้าถึงผู้คนอย่างขาดการคัดกรองมากยิ่งขึ้น  

เกิดเป็นสภาพสังคมที่โหดร้าย  แฝงไปด้วยอันตรายในทุกหนทุกแห่ง  ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองเป็นผู้หนึ่ง           

ที่ ได้รับผลกระทบจากความโหดร้ายของสังคมในปัจจุบัน  ประกอบกับภาวะความเครียดจากการ             

ใช้ชีวิตประจำวัน  ความอึดอัด  กดดัน  บีบคั้นภายในจิตใจ ก่อให้เกิดสภาวะอาการป่วยทางจิต             

จากเหตุการณ์รุนแรง  หรือ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)  ซึ่งเกิดจากภาวะความเครียด

เฉียบพลันหลังจากพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรง  ทางการแพทย์ได้วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า          

โดยจากสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองในปัจจุบัน มีการแก่งแย่งแข่งขัน  เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  

การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมมีความตึงเครียดสูง  ปัญหาดังกล่าวนับเป็นปัญหาหลักที่กระทบกับผู้คน   

ในสังคมส่วนหนึ่ง  รวมถึงตัวผู้สร้างสรรค์เองด้วย  สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ให้ความสนใจ  

รวมถึงยังมีผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยที่ประสบกับสภาวะซึมเศร้า  แต่ไม่มีความกล้าที่จะเข้ารับการรักษา  

ประกอบกับคนรอบข้างที่ไม่เห็นความสำคัญและยังไม่เปิดใจยอมรับกับโรคดังกล่าว  ทำให้ผู ้ป่วย             

ขาดความเชื่อมั่นในการพาตนเองเข้าไปรักษา  ตลอดจนกังวลกับการตัดสินของผู้คนรอบข้างในสังคม  
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น   ปัญหาของสภาพแวดล้อมคือมูลเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาที่กัดกินใจ 

ของผู้สร้างสรรค์  ให้เกิดความรู้สึกกดดัน  หดหู่  ท้อถอย  จนอยากหลีกหนีไปจากโลกนี้  เพื่อพ้น                

จากปัญหาดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาข้อมูล  ภาวะโรคซึมเศร้า  เพราะเป็นแนวคิดหลัก             

ที่ผู้สร้างสรรค์นำมาใช้สร้างผลงาน  ด้วยการใช้ศิลปะบำบัด อันเป็นการแพทย์ทางเลือกหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์

เองได้ทดลองใช้ว ิธ ีการ วาด เขียน ขีด เส้นที ่เป็นลวดลายไทย ที ่เป็นเทคนิคที ่ผ ู ้สร้างสรรค์มี            

ความชำนาญ ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยเข้ามา เป็นหลักในการบำบัด การขีดเขียนลวดลายไทยนั้น

ต้องอาศัยทักษะ สมาธิ จิตใจที่จดจ่อ สงบนิ่ง เพื่อสร้างลวดลายที่ประดิษฐ์ บรรจง งดงาม อันส่งผลให้  

ผู้สร้างสรรค์เกิดความสงบทางใจ จิตใจเกิดความสมดุล เกิดดุลยภาพและสุนทรียภาพในระดับที่ช่วย

บำบัดจิตได้ แม้จะเป็นการเลือกเขียนแบบอัติโนมัติลงบนวัสดุสำเร็จรูปก็ตาม แต่ผลที่ออกมานั้นกลับ

เกิดความงามจากลายเส้นและกลุ่มสีที่อยู่ในโทนออ่อนอันเป็นกลุ่มสีที่ใช้ในการบำบัด  นับว่าศิลปะบำบัด              

มีประโยชน์ในอีกทางหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้จะสำเร็จลงได้  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” 

พบว่า  ศิลปะบําบัดเป็นกระบวนการ (Process) ทีไ่มไ่ด้ต้องการภาพวาด ที่เสร็จสมบูรณ์และไม่ได้เป็น

เพียงการดูหรือชื่นชมสุนทรียะของภาพวาดเพียงเท่านั้น  แต่สิ่งที่สําคัญของการบําบัด  คือ ความงาม

ของการทํางานศิลปะ  ความงามที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวชิ้นงาน  แต่หมายถึงความงามในกระบวนการการ

บําบัดทั ้งหมด  ซึ ่งผู ้สร้างสรรค์ได้ทำการศึกษา   ผ่านการวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฏีทางศิลปะ              

ที่มีแนวคิดในการช่วยชี้นำให้พัฒนาผลงานตามแนวคิดได้ดีขึ้น  ทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษา  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  

นับเป็นทฤษฎีหลักที่อธิบายลักษณะอาการและการเกิดขึ้นของโรคซึมเศร้าอย่างดีที่สุด  ผู้สร้างสรรค์              

ได้ศึกษาหลักการของทฤษฎี  ประกอบกับสำรวจลักษณะอาการที่เกิดขึ้นจากตนเอง  เพื่อนำมาเป็น

ข้อมูลประกอบในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน  ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้การวาดเขียนเป็นหลักในการ

แสดงออกทางผลงานศิลปะ ทั้งหมดสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไร 

หรือสภาพจิตมีปัญหาอย่างไร  นอกจากนั้น  การจะทำความเข้าใจในผลงานสร้างสรรค์ในแนวทาง

ศิลปะบำบัด  มีความจำเป็นต้องทำการศึกษาทฤษฎีการรับรู ้ส ีทางจิตวิทยาที ่ใช้ในการบำบัด               

ซึ่งผู้สร้างสรรค์เลือกบำบัดโดยการใช้สีเฉดอ่อน  เฉดสีเหล่านี้ถือว่ามีความผ่อนคลาย มีสติ  และแสดง

ถึงความเป็นกลาง  โดยสีขาวที ่ใช้ผสมนั ้นแสดงถึงความชัดเจนความไร้เดียงสา  ความสะอาด                 

ความกว้างขวาง  และการเปิดกว้าง เพื่อทำความเข้าใจและนำมาใช้ในการบำบัดรักษาตัวผู้สร้างสรรค์เอง  

นอกจากนั้นการศึกษายังพบว่ามีศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงาน ที่สอดคล้องถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการ 

รวมถึงมีรูปแบบและกระบวนการ  ที่ผู ้สร้างสรรค์ให้ความสนใจ โดย  เมตตา  สุวรรณศร ศิลปิน             

ได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน  ที่แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูก  ผ่านการใช้ความพยายามในการถักเส้นใย
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ขึ้นมาทีละเส้น  ครอบคลุมไปบนโครงวัสดุที่ศิลปินได้มีการสร้างขึ้นมาจากรูปทรงที่ได้จากภาพวาดของลูก  

ที่ถ่ายทอดออกมาจากจิตไร้สำนึก  จากแนวคิดดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับ ยาโยอิ คุซามะ (Yayoi Kusama) 

ศิลปินได้มีการสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากจิตใต้สำนึก  ซึ่งจากสภาวะจิตที่ผิดปกติ  จึงสอดคล้องกับ

ผลงานศิลปินอีกหลายท่าน  ที่ผู้สร้างสรรค์ทำการศึกษาวินเซนต์ แวนโกะห์ (Vincent Van Gogh) 

ศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์  ผู้มีอาการของโรคซึมเศร้า ผลงาน“Starry Night” ภาพนี้นับเป็นผลงาน

สำคัญในช่วงปลายชีวิตของเขา  เขาพบว่า ศิลปะสามารถเยียวยาความเจ็บปวด ความทุกข์ทน            

แวนโก๊ะห์ วาดภาพวิวนอกหน้าต่างห้องพักจากจินตนาการของตัวเอง ด้วยภาพท้องฟ้าที่บรรจบกับ           

ผืนทะเล  เป็นเกลียวคลื่นที่หมุนวน แต่มีดวงจันทร์ลอยเด่น ฝีแปรงอันทรงพลังจนกลายเป็นเอกลักษณ์ 

อีกทั้งการใช้สีที่บ่งบอกสภาวะของอารมณ์ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกพลุ่นพล่าน ในช่ วงที่สภาพ

จิตใจเร้าร้อน หรือการใช้สีหม่นเศร้า ที่สะท้อนถึงความหดหู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต   จากแนวคิด

ดังกล่าว  ศิลปินได้มีการสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากจิตใต้สำนึก  ภายใต้สภาพจิตใจที ่ผิดปกติ                 

หลุยส์ เวน (Louis Wain)  ศิลปินชาวอังกฤษที่มีภาวะป่วยทางจิต  เป็นโรคจิตเภท  จึงทำให้เวนมีภาวะ

อารมณ์ฉุนเฉียว  ควบคุมตนเองไม่ได้  ศิลปินเป็นที่รู้จักดีกับการวาดภาพ  แมวหัวโตตากลม  ให้เป็น

ศิลปะแบบมานุษยรูปนิยม (Anthropomorphism) หรือบุคคลวัต คือการใส่บุคลิกท่าทางของคนให้กับ

สิ่งที่ไมใ่ช่มนุษย์  สามารถสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอารมณ์ได้อย่างชัดเจน  เนื่องจาก

การที ่ศิลปินนั ้นวาดภาพแมวมาตลอดชีวิต  โดยผลงานของเวนในระยะหลังจากเริ ่มมีอาการนั้น                  

เริ่มมีการลดทอนรายละเอียดลงอย่างชัดเจน  เริ่มปรากฏเป็นลวดลายที่ซ้ำกัน  ในขณะเดียวกันก็เริ่ม  

ใช้สีสันที่สดใสมากขึ้น  โดยในระยะหลังสุดนั้นในช่วงที่ศิลปินเริ่มตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง  

เริ่มมีใช้รูปเรขาคณิตที่มองไม่เห็นรูปทรง  แต่ยังคงมีความสามารถเท่ากันทั้งสองข้าง  แสดงถึงความคิด

ที่เกิดขึ้นวนเวียนซ้ำกันในจิตใจ  และการย้ำคิดย้ำทำ  และเนื่องจากหนึ่งในอาการของโรคซึมเศร้า               

ที่ผู้สร้างสรรค์กำลังประสบอยู่นั้น  คืออาการวิตกกังวลและย้ำคิดย้ำทำ  ผู้สร้างสรรค์มักสร้างสรรค์

ผลงานที ่เกิดจากลวดลายที ่มีล ักษณะซ้ำกัน  ตามลักษณะลวดลายไทยที ่ผ ู ้สร้ างสรรค์คลุกคลี                 

เอ็ดเวิร์ด มุงค์ (Edvard Munch) ศิลปินชาวนอร์เวย์ ผู้มีอาการของโรคซึมเศร้า เขาสร้างสรรค์ผลงาน 

“The scream” ภาพผู้ชายคนหนึ่งแสดงลักษณะอาการกรีดร้อง  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์และ

สภาพจิตใจภายในที่ปวดร้าวของศิลปิน  ผลงานชิ้นนี้ เป็นภาพที่แสดงออกถึงลักษณะการผสมผสาน

ระหว่างความขัดแย้ง  เย้ยหยัน  แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงอารมณ์อ่อนไหวภายใน  ด้วยลักษณะลายเส้น   

ที่บิดเบี้ยวของรูปร่างคนที่เป็นตัวแทนของศิลปินเอง  และสีสันภายในภาพที่มีลักษณะมืดมน  แต่ถึง

อย่างนั ้นก็มีความดุดันจากการใส่สีแดงลงบนท้องฟ้า  เป็นการถ่ายทอดแรงกดดัน  ความกลัว                  

ความเจ็บปวดรวดร้าวที่ซ่อนอยู่ภายในสภาพจิตใจของศิลปิน ผู้สร้างสรรค์จึงได้ศึกษากระบวนการ             
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แรงบันดาลใจของศิลปิน  ที่มีภาวะอาการป่วยทางจิต  ตามลักษณะอาการป่วยของศิลปิน  จากศิลปิน

ที ่กล่าวมาทั ้งหมดนั ้น  ผู ้สร้างสรรค์ได้ศึกษาจนเกิดความลงตัวทั ้งทางด้านแนวความคิดและ

กระบวนการสร้างสรรค์  จนสามารถเป็นแนวทางท่ีจะใช้พัฒนาผลงานในลำดับต่อไป 

4. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ 
4.1 ผลที่ได้จากวิทยานิพนธ์ชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะ

บำบัดจิต” สามารถนำไปพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานแนวจิตกรรมไทยสื่อผสม ที่นำเสนอผ่านการ            

ใช้วัสดุสำเร็จรูป  ที่แปรค่าเป็นผลงานศิลปะได้  และนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับผู้สนใจต่อไป 

4.2 ผลงานสร้างสรรค์ในโครงการนี้สามารถนำไปช่วยในการพัฒนาแนวทางการใช้ ด้วยการ

นำเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation Art) อันประกอบไปด้วยการใช้วัสดุสำเร็จรูปจากชีวิตประจำวัน 

4.3 จัดแสดงเผยแพร่ ผลงานศิลปกรรมเพ่ือเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของศิลปกรรมร่วมสมัยไทย 

5. ข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างสรรค์ครั้งต่อไป 
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย  ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต” 

ผู้สร้างสรรค์สามารถนำผลงานมาพัฒนาได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 ศึกษาข้อมูลจากศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะงาน         

ในแนวทางสื่อผสม เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ท่ีแปลกแตกต่างในการรับรู้ จนเกิดเป็นแนวคิดที่มีความร่วมสมัย 

5.2  การนำเสนอในแนวทางศิลปะจัดวาง (Installation Art) อันประกอบไปด้วยการใช้   วัสดุ

สำเร็จรูป  และวัตถุจากชีวิตประจำวันของผู้สร้างสรรค์ ควรทำการทดลองเทคนิค รวมทั้งกระบวนการ

ทางเทคนิคให้มีลักษณะเฉพาะตัว และสามารถค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  ชุดที่ 1 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 1  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 39 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 (ภาพโดยรวมภายในผลงาน) 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน การแสดงออกแห่งการบำบัด 1  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 40 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 (ภาพผลงานจากมุมมองด้านข้าง) 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 1  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 41 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 (ภาพผลงานในส่วนโซฟา) 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 1  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 



145 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 42 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 (ภาพผลงานในส่วนโต๊ะหน้าโซฟา) 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 1  

พ.ศ.       2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 2  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 44 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 (ภาพมุมมองภายในของผลงาน) 

ชื่อศิลปิน นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 2  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 45 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 (ภาพรายละเอียดส่วนเตียงและตู้) 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 2  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 46 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2                                                        

(ภาพรายละเอียดส่วนเตียง, พรม และรองเท้า) 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 2  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 47 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2                                                    

(ภาพรายละเอียดส่วนพรม และรองเท้า) 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 2  

พ.ศ.       2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 48 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2                                                      

(ภาพรายละเอียดส่วนชุดโต๊ะทำงาน) 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 2  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 49 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 (ภาพรายละเอียดส่วนพรม) 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน การแสดงออกแห่งการบำบัด 2  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด  แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 50 ภาพรายละเอียดผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2                                                   

(ภาพรายละเอียดส่วนผ้าม่านโปร่ง) 

ชื่อศิลปิน  นางสาวสายอักษร  รักคง    

ชื่อผลงาน  การแสดงออกแห่งการบำบัด 2  

พ.ศ.        2564 

เทคนิค   จิตรกรรมไทยสื่อผสม     

ขนาด   แปรผันตามพ้ืนที่      

ที่มา:  ผู้สร้างสรรค์ 
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