
   

 
บทคดัย่อ  

ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมในชุด “สภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหว

ของจิตใต้ส านึก” เม่ือได้ศึกษาค้นคว้าและวเิคราะห์ ศึกษาทฤษฎ ีข้อมูล

สนับสนุน สภาวะอารมณ์ การเคล่ือนไหว จติใต้ส านึก สภาวะจติใจของมนุษย์

น้ัน เป็นส่ิงที่เปลีย่นแปรได้ตลอดเวลาตามสภาวะจิตใจน้ันๆ ด้วยปัจจัย

เหตุการณ์ต่างๆ ข้าพเจ้าจงึเอาสาระตรงนีม้าเป็นแนวคดิในการสร้างสรรค์

ผลงาน เน่ืองจากสภาพสังคมปัจจุบัน เหตุการณ์ต่างๆโรคโควดิ 19  เกดิการ

ระบาดมากมายในสังคมโลกข้าพเจ้าจึงเกดิสภาวะจิตใจที่ใหม่และสภาวะ

ความรู้สึกในทางลบเหล่านีไ้ม่ได้ถูกจ ากดัไปอย่างแท้จริงแต่กลบัถูกเกบ็กดและ

สะสมไว้ในจติใต้ส านึกไม่รู้ตวั ช่ึงส่ิงเหล่านีล้้วนเป็นส่ิงทีท่ าให้สภาวะจิตใจของ

ข้าพเจ้าอ่อนไหวตามเหตุการณ์อย่างน้ันได้ง่ายหรืออาจเกดิเหตุการณ์ใหม่ๆและ

ท าให้มีความเข้มแข็งมากขึน้และเกดิความงามในจิตใจในแนวคดิทางลบหรือ

ทางบวกกไ็ด้  การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะแอบสแตรก เพ่ือ

แสดงออกถึงสภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก เพ่ือถ่ายทอด

อารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใจทีท่ าให้เกดิอารมณ์ความรู้สึกในจติใต้ส านึก

เวลาน้ันๆและการจัดองค์ประกอบศิลป์ในสภาวะการเคล่ือนไหวของจิต

ช่วงเวลาปันจุบันน้ันส่งผ่านแรงกระตุ้นภายในจติใต้ส านึกของข้าพเจ้าโดยการ

เคล่ือนไหวของจติ น ามาสู่การใช้ทศันธาตุ ทเีป็น รูปร่าง รูปทรง ทอีสิระแทน

ความรู้สึกของการเคล่ือนไหวของจติน้ันเวลาน้ันๆหรือด้านอารมณ์โดยใช้ค่าสี

ทเีป็นความรู้สึกอารณ์น้ันมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ช่วงน้ัน  

ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี ้จงึเป็นอกีทางเลือกของสภาวะจติใจของมนุษย์ได้มี

ทางเลือกที่จะมองในทางไหนกไ็ด้ตามประสบการณ์ของสภาวะจิตใจ ช่ึงอาจให้

มนุษย์น้ันตระหนักถงึสาระคุณค่าของชีวติและสภาวะจติใจการเคล่ือนไหวใต้

ส านึก เพ่ือด าเนินชีวติไปในวถิดีงีามถูกต้องต่อไป กระบวนการสร้างสรรค์ 

ผลงานชุด“สภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก”   ผลงานมี2ชุด 

ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานทีบ่รรลุตามเป้าหมายของการศึกษาทีไ่ด้คาดไว้สามารถ

ใช้เทคนิคจิตรกรรม ซ่ึงต้องทดลองเทคนิค อาศัยความช านาญ  และการ

ถ่ายทอดสภาวะองค์ประกอบทางทศันศิลป์ลงในผลงานอย่างเหมาะสม ค า

ส าคญั: ศิลปะนามธรรม /จติใต้ส านึก/จติกรรม/องค์ประกอบศิลป์/อารมณ์/การ

บทน า  

            ความเป็นมาและความส าคญัของการสร้างสรรค์ผลงาน  จิต

ใต้ส านึกน้ันถือได้ว่าเป็นแหล่งเกบ็ความจ าขนาดใหญ่ของสมอง 

หากจะว่าไปแล้วจิตใต้ส านึกสามารถที่จะจดจ าเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่าง

ไม่มทีีส้ิ่นสุด มนัจะเกบ็ส่ิงทีเ่กดิขึน้กบัทุกคนได้ ทุกอย่างทีเ่กดิขึน้ใน

ชีวติของทุกคน จิตใต้ส านึกสามารถจดจ าเร่ืองต่าง ๆ ได้มากกว่า

เน้ือหาในหนังสือสารานุกรม จิตใต้ส านึกของเราน้ันอยู่ลกึลงไปใน

สมองมากกว่าจิตส านึก ทว่า มนัอยู่ในส่วนของสมองทีท่รงพลงั

มากกว่า โดยมนัจะอยู่ในส่วนทีค่รอบคลมุถงึการตระหนักรู้ในส่ิงที่

จิตส านึกไม่สามารถทีจ่ะรับรู้ได้  สภาวะทางจิตใจทีเ่กดิความ

ป่ันป่วน ต่ืนเต้น หรือเปลีย่นแปลงเม่ือมส่ิีงเร้ามากระตุ้นซ่ึงจะ

เกดิขึน้อย่างฉับพลนัทันที โดยเราจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้

โดยตรง แต่จะสังเกตเห็นได้ทางอ้อม โดยสังเกตจากการ

เปลีย่นแปลงทางด้านพฤติกรรมต่างๆ ทีม่ไิด้แสดงออกมา มนุษย์จึง

รับรู้สภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก   การเคล่ือนไหว

ทางจิตจะมอียู่หลายแบบทางด้านจิต เช่น จิตน่ิง จิตคดิ จติไม่คดิ จิต

ปรุงแต่ง จิตฟุ้งซ่านและก่อเกดิอารมณ์ให้เกดิความรู้สึกแบบ

นามธรรมเป็นตัวแทนความรู้สึกและเกดิจินตนาการตาม

ประสบการณ์  คือการน าคุณลกัษณะอารมณ์จิตใต้ส านึกมาใช้

ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ กล่าวคือต้องทราบว่าสภาวะอารมณ์

ของตัวเองหรือผู้ถ่ายทอดเป็นอย่างไรเราจะใช้สาระอารมณ์จิต

เพยีงใดจึงจะเหมาะสมกบัการสร้างสรรค์เกดิประโยชน์ในการสร้าง

ผลงานสภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก ที่เกดิขึน้โดย

ได้มาจากการสร้างขึน้ของมนุษย์ เน่ืองจากสภาพสังคมปัจจุบัน 

เหตุการณ์ต่างๆโรคโควดิ 19  เกดิสภาวะจิตใจทีใ่หม่และสภาวะต่างๆ

ตามมามากมายขึน้ เป็นแหล่งปัจจัยที่ส าคญัก่อให้เกดิสภาวะอารมณ์

การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึกของมนุษย์ ข้าพเจ้าพบว่า การด าเนิน

ชีวติในสังคมเมืองปัจุบันช่ึงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และเง่ือนไข้ต่างๆท า

ให้เรามแีนวโน้มที่จะปฎเิสธตัวตนที่แท้ของตัวเองมากขึน้เร่ือยๆ

เน่ืองจากตัวตนทแีท้น้ันมกัมข้ีอบกพร่องไม่สมบูรณ์เต็มไปด้วย

ความรู้สึกคดิลบในเหตุการณ์ปัจุบันเป็นต้นเหตุแห่งสถาวะอารมณ์

การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึกเพราะสภาวะความรู้สึกในทางลบ

เหล่านีไ้ม่ได้ถูกจ ากดัไปอย่างแท้จริงแต่กลบัถูกเกบ็กดและสะสมไว้

ในจิตใต้ส านึกไม่รู้ตัว จนกระทั้งก่อเป็นปมขดัแย่งขึน้ในจิตใต้ส านึก

เพราะเหตุว่าเราหลบซ่อนจากสภาวะของตัวเองตลอดเวลา การ

สร้างสรรค์จึงมเีค้าโครงมาจากมุมมองทีห่ลากหลายภายในจิตใต้ส า 

วธีิด าเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 

               แนวความคดิของการสร้างสรรค์ผลงาน 

                งานทัศนศิลป์ จิตรกรรมนามธรรมสามารถสร้างสรรค์แสดงออก

ถึงสภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก ในสภาวะหน่ึงของจิตใจที่

มีลักษณะเป็นนามธรรมอารมณ์ความรู้สึกภายในจากจิตใจที่เกิดจากสภาพ

ของสังคมเหตุการณ์ต่างๆเช่นโรคโควิด 19  เกดิการระบาดมากมายในสังคม

โลก สามารถสร้างแรงกระตุ้นในจิตใจท าให้ความรู้สึกและจินตนาการของ

จิตใต้ส านึกของข้าพเจ้า  เน้ือหาที่น าเสนอสภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของ

จิตใต้ส านึก เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความรู้สึกถึงวิถีความรู้สึก

ภานในภาคนอกในประสบการณ์ของข้าพเจ้ารูปแบบจิตรกรรมแนว

นามธรรม  

 เทคนิค กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

                เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  

                เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์มีความส าคัญอย่างยิ่งข้าพเจ้าได้

ค้นคว้า ศึกษา ทดลองเทคนิคของการยอดสี เทสี ราดสี โดยสีอะคริลิคกับ

ดินสอพอง ตามการทดลอง กลวิธีของปฎิกริิยาทางเทคนิคเพ่ือให้ส่ือทั้งด้าน

ความหมายของเน้ือหาเร่ืองราวแสดงออกถึงสภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหว

ของจิตใต้ส านึก ก่อเกิดรูปร่างรูปทรงอิสระของจิตใต้ส านึก ตามหลักการ

ทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ น ้าหนักสี พื้นผิว แทนความรู้สึก

ทางด้านอารมณ์ รูปร่างรูปทรงแทนการเคล่ือนไหวของจิต ต่างๆตาม

แนวทางทดลอง ข้าพเจ้าวิเคราะห์อารมณ์จิตใต้ส านึกของข้าพเจ้าที่พบเห็น

เกิดประสบการณ์ทางสังคมรอบตัวแล้วก็น ามาสร้างสรรค์เป็นจิตรกรรม

นามธรรม โดยสร้างพื้นผิว รูปราง รูปทรงอิสระโดยเทคนิคเฉพาะตน การ

เตรียมการสร้างสรรค์ต้องรองพื้นโดยดินสอพองก่อนแล้วสร้างพื้นผิว ทั้งนี้

ขึน้อยู่กับจังหวะและอารมณ์ประสบการณ์ทางจิตภายในทีผ่านมาประกอบ

กับหลักการองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ ทฤษฎีสีกับความรู้สึก การสร้าง

พื้นผิวเป็นประเด่นส าคัญของผลงานสร้างสรรค์ พื้นผิว ร่องรอยทีแตก กัน

ออกไปท าให้เกดิความรู้สึกอารมณ์การเคล่ือนไหว ได้อย่างเหมาะสม ข้าพเจ้า

จึงเลือกสีอะคริลิค ผสมกับดินสอพอง และกาวท าให้พื้นผิวทีแตก และเห็น

ร่องรอยเกดิมิติ และกลมกลืนและเป็นเอกภาพในรูปแบบจิตรกรรมนามธรม 

2มิติ ข้าพเจ้าบอกเร่ืองราวสภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก 

โดยมีการจัดระเบียบ น าเสนอแนวคิด รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการ

สร้างสรรค์ตามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของผลงานสร้างสรรค์  

 

สภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก                        

Emotional state movement of the subconscious                                                

    มานัส แก้วโยธา                                                          
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สร้างสรรค์ชุด “สภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก”ปรากฏเกดิขึน้สภาวะทางอารมณ์ด้านจิตใต้ส านึกทีส่่งผลต่อการสัมผสักบัรับรู้โดยตรงต่อข้าพเจ้า เน้นสภาวะจิตใจให้เกดิการสร้างสรรค์ผลงานแนวความคดิเกีย่วกบับรรยากาศของสีต่างๆระหว่างสภาวะทางสังคมส่ิงแวดล้อมที่พบเห็นและความจริงที่

เป็นนามธรรม     ทีข้่าพเจ้ารับรู้ถงึอารมณ์ความรู้สึก อทิธิพลทีไ่ด้รับในงานศิลปะนามธรรมเกดิการเช่ือมโยงจากจิตใต้ส านึกกบัการเคล่ือนไหวภายในภายนอกสภาวะทุกส่ิงรอบตัวมาใช่เป็นนพืน้ฐานของความสนใจ เป็นประสบการณ์เร่ิมต้นของการคดิต่อในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “สภาวะอารมณ์การ

เคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก” มีการปรับเปลีย่นเทคนิคให้เข้ากบัแนวคดิ กระบวนการ มาใช่ในการสร้างสรรคค์ ผลทไีด้จากการสร้างสรรค์ ผลงานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรมนามธรรม ช่ือผลงาน “สภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก”คือการเรียนรู้การพฒันาตนเองและความคดิมุ่งเน้นไปสู้การ

สร้างสรรค์ให้เห็นความจริงของสภาวะจิตใต้ส านึกทีข้่าพเจ้าต้องการส่ือให้เห็นถึงนามธรรม คืออารมณ์สภาวะจิตใต้ส านึกความรู้สึกทีข้่าพเจ้าสัมผสัสภาวะเหล่าน้ันการใช้หลกัการจัดองค์ประกอบศิลป์ส่ือเป็นภาษาภาพทีจ่ะแสดงออกให้เห็นความจริงเหล่าน้ัน จากจิตใต้ส านึกกลายเป็นนาม ธรรมใหม่โดยลดทอน

ความเหมือนจริง แต่สร้างรูปร่างรูปทรงเกดิเป็นจังหวะความเช่ือมโยงกลมกลืนเคล่ือนไหว  และประสานสัมพนัธ์กนัอย่างลงตัวเกดิความสมบูรณ์อย่างเหมาะสม ผลงานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรมนามธรรม ช่ือผลงาน “สภาวะอารมณ์การเคล่ือนไหวของจิตใต้ส านึก” นีไ้ด้สรุปกระบวนการท างานและความคดิให้

สอดคล้องกบัเน้ือหามีจุดเช่ือมโยงกนักลายเป็นรูปแบบนามธรรมทีแ่สดงบุคลกิอุปนิสัย และตัวตนทีม่ีลกัษณะเฉพาะตนเอกสารประกอบด้วย ข้อมูล ความคดิกระบวนการวเิคราะห์ปัญหาและพฒันาผลงาน เพ่ือให้ตรงตามจุดมุ่งหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้าและตัวตนของข้าพเจ้า ผลงานชุดนีไ้ด้แสดง

ในหอศิลป์วจิิตร โครงการร่วมบริหารมีเดยีๆ คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ผลทไีด้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะนามธรรม ได้เข้าใจอารมณ์สภาวะจิตใต้ส านึกความรู้สึกทีข้่าพเจ้าถ่ายทอดไม่มากกน้็อยแล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคนและข้าพเจ้าหวงัว่าผลงานชุดนีจ้ะเป็น

แรงบัดดาลใจให้ผู้ชมผลงานต่อยอดแนวคดิและพฒันาผลงานต่อไปอนาคต 


