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บทคัดย่อ 
 

ผลงานสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุด “บุคลิกซ้อน” มีท่ีมาจากการเผชิญพฤติกรรมลวงหลอก
ของคนบางกลุ่ม จนเกิดความไม่ไวใ้จต่อการคบหา น ามาซ่ึงการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมของคน
ท่ีมีลักษณะการแสดงออกตรงกันข้าม ซ่อนเร้นปกปิดเน้ือแท้ความคิดไวภ้ายใน ข้าพเจ้าจึงน า
เร่ืองราวของบุคคลประเภทน้ีมาน าเสนอเพื่อให้เกิดการตระหนกัถึงภยัจากการคบหา และจะไดเ้ป็น
ภูมิคุม้กนัไม่หลงเช่ือกบัค าพูด รูปลักษณ์ภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงผลงานชุดน้ีเป็นผลงาน
ศิลปะในรูปแบบส่ือผสมจ านวน 8 ช้ินท่ีใช้วิธีการซ้อนภาพและการเขียนสารเรืองแสงเขียนภาพ
ส่วนท่ีซ่อนไวแ้ละยงัไดใ้ชภ้าพใบหนา้ของตนเอง ตดัต่อแสดงเป็นตวัแทนบุคคลหลากหลายอาชีพ   
ก าหนดใหผู้ช้มผลงานเป็นผูค้น้หาบุคลิกท่ีซ่อนไวใ้นผลงานดว้ยตวัเอง เพื่อจะไดต้ระหนกัถึงปัญหา
และระวงัภยัเงียบจากพฤติกรรมแอบแฝงของคนเหล่าน้ี ผลงานชุดน้ี ถือว่าได้รับสัมฤทธ์ิผลตาม
แนวความคิด ซ่ึงได้ทั้งประสบการณ์จากการแกปั้ญหาในการติดตั้งผลงาน และไดค้วามรู้ใหม่ทั้ง
เร่ืองของการควบคุมแสง และการจดัการดา้นอ่ืนท่ีสามารถน าไปปรับใช้กบัการสร้างสรรคต่์อไปใน
อนาคต นอกจากน้ีการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมุ่งเนน้ย  ้าตีแผ่อีกดา้นของบุคลิกคน จะช่วยย  ้าเตือนให้
ตระหนกัภยัจากบุคคลท่ีมีบุคลิกซ้อน ซ่ึงข้าพเจา้หวงัวา่จะช่วยให้ประโยชน์กบัทั้งผูช้มและผูศึ้กษา
ทางดา้นศิลปะในแนวทางน้ีไดแ้ตกประเด็นต่อยอดต่อไป  
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ABSTRACT 
 

This creative art  thesis ‘The Hidden Personality’ evolves from the idea that human 
beings have their hidden deceiving behavior which causes distrust among people in their circle of 
relationships. This has led to an observation of a human characteristic especially of those who 
have twisted behavior- a person who would prefer to hide their real feelings and thinking inside 
and choose to present themselves against that ground. This art work aspires to present the 
delusion and misrepresentation of human beings so that the audiences do not judge one only from 
their outer characteristics, and are more aware and immunized before building their relationship 
with people. This creative work thesis is a mixed media art comprised of 8 pieces of work. I have 
used layer-making and illumination techniques as well as cropping his own face to represent 
various career professions. The audience are the one who will find the hidden personality by 
themselves. This art work has proved to respond fully with its objective. I have gained experience 
in handling problems during the exhibition set up, new knowledge for lighting control and other 
skills that can be adjusted for further creative. I aim to display this art work to the public to 
caution people who have delusive behaviors. I hope that this presentation can help increase the 
awareness of the audience as well as trigger ideas for other students who are interested in these 
visual art’s techniques to further develop their works in the future. 


