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ค าส าคญั: การสร้างทศันคติใหม่เพื่อช้ีน าถึงวิถีแห่งอิสรภาพทางความคิดและการแสดงออกของ

สตรี สร้างสถานภาพท่ีทดัเทียมกบับุรุษเพื่อกา้วพน้ไปจากมายาคติทางสังคม 
 อญัชลี อารยะพงศ์พาณิชย:์ ภาพลกัษณ์ผูห้ญิงในอุดมคติของขา้พเจา้. อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์: ผศ.พิชิต ตั้งเจริญ และ อ.ทรงไชย บวัชุม. 90 หนา้. 

 ประสบการณ์ทางความคิดของขา้พเจา้ มีทศันคติเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีมกัจะ
ถูกจ ากดัพื้นท่ีทางความคิดและบทบาทหน้าท่ีในสังคม จึงเป็นแรงบนัดาลใจให้ขา้พเจา้ต้องการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดของข้าพเจ้าท่ีต้องการแสดงให้เห็นถึง
ภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีมีอิสระทางความคิด มีชีวติชีวา และสนุกสนานไปกบับทบาทหนา้ท่ีในชีวิต
จริงและในจินตนาการอยา่งมีความสุข 
 กระบวนการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมของขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือภาพยนตร์และ
การ์ตูน ท่ีท าให้เกิดมุมมองความคิดชั่วขณะ เป็นภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงในจินตนาการ โดยใช้ตวั
ขา้พเจา้เป็นสัญลกัษณ์ในการส่ือความหมาย สร้างเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติเทคนิคสีน ้ ามนับน
ผา้ใบท่ีมีรูปแบบก่ึงเหมือนจริงดว้ยสัดส่วนโครงสร้างของคนท่ีมีลกัษณะแบบตวัการ์ตูน แต่ยงัคง
แสดงความสมจริงของพื้นผวิส่ิงต่างๆ ท่ีดูเสมือนจริง เพื่อใหผ้ลงานมีพลงัสร้างสัมผสัและแรงดึงดูด
ใหร้ะลึกไดว้า่ผูห้ญิงมีอิสรภาพ แมเ้พียงชัว่ขณะเดียวก็ตาม 
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KEY WORD: USING MY IMAGINATION I CREATE IN MY MIND, WOMEN WHO CAN 

ENJOY EMOTION AND EXPRESSION WITHOUT CONSTRAINT. THESE 
WOMEN ARE THE EQUAL OF MEN, EXEMPT OF ANY TRADITIONAL 
BELIEF OF SOCIAL SUBORDINATION. 

 ANCHALEE ARAYAPONGPANIT: WOMEN AND THEIR IMAGINATIVE 
CHARACTER. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. PICHIT THANGCHAREAN AND 
SRONGCHAI  BUACHUM. 90 pp. 

 In my experience, the role of women in society is not always without constraint and 
their contribution can be limited by prejudice. This social awareness is the inspiration for my art. I 
create paintings that portray the female with attitude, showing happiness, strength and confidence. 
 The traditional means of entertainment, movies, novels and comic books provide me 
with a multitude of ideas and characters. I search for interesting, fictional characters that grab my 
attention and make me curious. I am always the character in my work, blending fiction with 
reality. My oil on canvas paintings are part portrait, part cartoon, creating a life like texture in a 
fictional world. Through my work i want to show the energy of a free woman and for you to feel 
and be excited by this phenomenon. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

วฒันธรรมสร้างบทบาทหน้าท่ีความเป็นหญิงเป็นชายในสังคมข้ึน วฒันธรรมเป็นผู ้

บอกว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร คิดอย่างไรและเราควรจะคาดหวงัอะไรจากผู ้อ่ืน และเม่ือ

วฒันธรรมเป็นผูก้  าหนดความเป็นหญิงเป็นชาย วฒันธรรมจึงเป็นผูบ้อกวา่ผูห้ญิงและผูช้ายควรตอ้ง

ท าตวัอยา่งไร ผูห้ญิง(ในวฒันธรรมไทย)ตอ้งเป็นคนเรียบร้อย ไม่พูดจาเสียงดงั ไม่พูดสบถ ในขณะ

ท่ีผูช้ายไม่ถูกคาดหวงัให้เป็นเช่นนั้น หรือภรรยาตอ้งเช่ือฟังสามี สามีตอ้งเป็นผูน้ าในครอบครัว 

หรือผูห้ญิงตอ้งใหค้วามส าคญักบัหนา้ท่ีของภรรยาและแม่มากกวา่การประสบความส าเร็จในหนา้ท่ี

การงาน ในขณะท่ีผูช้ายตอ้งท างานเพื่อประสบความส าเร็จซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด ผูช้ายตอ้งเป็นผู ้

เก้ียวพาราสี ถา้ผูห้ญิงคนใดเป็นผูเ้ก้ียวพาราสีผูช้ายก่อนผูห้ญิงคนนั้นจะถูกต าหนิจากสังคมในเชิง

ลบ เช่น ถูกนินทา เยาะเยย้ ถากถาง ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้ทั้ งผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งปฏิบติัตามท่ี

วฒันธรรมของสังคมก าหนด และเน่ืองจากความเป็นหญิงความเป็นชายในสังคมถูกก าหนดจาก

วฒันธรรม ดังนั้ นความเป็นหญิงและความเป็นชายอาจจะแปรเปล่ียนไปตามเง่ือนไขเวลาและ

สถานท่ี กล่าวคือ ความเป็นหญิงเป็นชายในยคุสมยัหน่ึงอาจไม่เหมือนเดิมในอีกยคุสมยัหน่ึง 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในโครงการน้ีเกิดจากการท่ีขา้พเจา้สังเกตวิถีการด าเนิน

ชีวติประจ าวนั จากประสบการณ์ของตวัขา้พเจา้ท่ีเป็นหญิง เรียนรู้วิถีชีวิตของผูห้ญิงรอบตวัมากมาย

ท่ีพบเจอและจากส่ือประเภทต่าง ๆ พบว่าตวัตนและความส าคญัของผูห้ญิงเป็นเพียงเงาจาง ๆ ใน

สังคมท่ีผูช้ายเป็นใหญ่ ความแตกต่างของความเป็นเพศหญิงเพศชายนั้น จะเห็นไดจ้ากบทบาททาง

สังคมด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสติปัญญา 

ความสามารถ ความถนัด จิตใจและอารมณ์  เป็นความแตกต่างท่ีมักถูกเช่ือว่าไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงน าไปสู่สถานะของผูห้ญิงท่ีด้อยกว่าผูช้าย แต่ในสังคมปัจจุบันเปิดกวา้งให้

ผูห้ญิงมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกบัผูช้ายมากข้ึน สามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองได ้แตกต่างจากภาพลกัษณ์
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เดิม ๆ ท่ีเราคุน้เคยวา่ผูห้ญิงตอ้งท างานอยูบ่า้นมีพื้นท่ีจ  ากดัในการใชชี้วติ แต่ผูห้ญิงมีศกัยภาพในการ

ท าส่ิงต่าง ๆ ได ้ซ่ึงไม่ไดมี้เจตนาจะต่อตา้นเพียงใช้สิทธิของเราในทางท่ีถูกตอ้งเท่านั้น ในปัจจุบนั

ผูห้ญิงออกไปท างานนอกบ้านเหมือนผูช้าย ดังท่ีเราเห็นในสายอาชีพต่าง ๆ มากมาย เช่น รับ

ราชการ พนกังานบริษทั ศิลปิน นกัออกแบบ นกัข่าว นกัการเมือง 

ประเด็นเหล่าน้ีท าให้ขา้พเจา้เกิดเป็นแรงบนัดาลใจตอ้งการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์เดิม

ของผูห้ญิงท่ีเป็นอยูอ่อกไป 

ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 

 ขา้พเจา้มีความตั้งใจสร้างสรรคง์านจิตรกรรมชุดน้ีเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เฉพาะตน

ท่ีมีต่อบทบาทของผูห้ญิงในบริบทของสังคม ก้าวข้ามภาพลกัษณ์เดิม และค่านิยมทางสังคมซ่ึง

ก าหนดขีดเส้นเรา เป็นเหตุและปัจจยัส าคญัต่อการสร้างงานจิตรกรรมท่ีมีการน าเสนอภาพลกัษณ์

ของผูห้ญิงในอุดมคติของขา้พเจา้ท่ีเช่ือวา่ ผูห้ญิงมีความสามารถ กลา้คิด กลา้แสดงออก มีความคิด

เป็นของตวัเอง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดท้  าให้ผูห้ญิงกา้วร้าว เพียงแต่ท าให้ผูห้ญิงเขม้แข็งข้ึน ผูห้ญิงเพียง

ตอ้งการท าส่ิงท่ีอยากท า ใชสิ้ทธิในทางท่ีถูกตอ้ง และสามารถท าประโยชน์ใหก้บัสังคมส่วนรวมได้

เช่นเดียวกบัชาย 

สมมติฐำนของกำรสร้ำงสรรค์ 

 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ได้ตั้งสมมติฐานของความคิด รูปแบบและ

เทคนิคในการสร้างสรรค์ไวเ้ป็นส่วน ๆ น าภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีเราคุน้ชินกบัความรู้สึกนึกคิด

จินตนาการ เปล่ียนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ 

 สมมติฐานในด้านของความคิด คือ วิธีคิดโดยใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นงานจิต

กรรมในทศันะท่ีเห็นและรู้สึกได ้โดยน าเร่ืองราวจากฉากของภาพยนตร์ และหนงัสือการ์ตูนท่ีส่งผล

กระทบต่อความรู้สึก มาดดัแปลงให้มีความเช่ือมโยงและน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีไม่ไดพ้บเจอ

ในชีวติประจ าวนั และปรับเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงใหเ้ปล่ียนแปลงไป 

 สมมติฐานในเร่ืองของรูปแบบท่ีข้าพเจ้าน าเสนอคือ รูปแบบของงานจิตรกรรมก่ึง

เหมือนจริง โดยใชห้นา้ตาท่าทางของขา้พเจา้เองเป็นตน้แบบในการวาด มีการยืด หด ขยายสัดส่วน
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และสรีระของร่างกาย เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกินจริง(Overacting) ลักษณะคล้ายกบัภาพ

การ์ตูน แต่เนน้พื้นผวิใหมี้ความเหมือนจริงทั้งผิวหนงั เส้ือผา้และวตัถุท่ีเป็นจริง 

 สมมติฐานในดา้นเทคนิค การสร้างสรรค์ของขา้พเจา้มุ่งท่ีจะใช้เทคนิคดั้งเดิมคือการ

เขียนสีน ้ามนับนผา้ใบ โดยมีลกัษณะการร่างภาพและลงสี ขั้นตอนเป็นแบบเฉพาะตวั มีวิธีการเขียน

เกล่ียเรียบ ทิ้งฝีแปรง แตม้ จุด เพื่อใหก้ารสร้างงานชุดน้ีสมบูรณ์ตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

ขอบเขตกำรสร้ำงสรรค์ 

 ขา้พเจา้ไดก้ าหนดขอบเขตในการสร้างสรรคไ์วเ้ป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 ขอบเขตของเน้ือหา ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบั “ภาพลกัษณ์” ท่ีเปล่ียนแปลงไปของ

ผูห้ญิง ซ่ึงสังคมก าหนดว่าเราควรเป็นยงัไง เพื่อให้เกิดมิติท่ีแปลกใหม่จากส่ิงเดิมท่ีเป็นอยู่ จึงใช้

จินตนาการถึงภาพลกัษณ์ในหนงัภาพยนตร์ เป็นภาพท่ีเราคิดฝัน เกิดข้ึนจากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

ทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางออ้ม เป็นภาพท่ีประทบัใจแลว้น ามาสร้างใหม่ในแบบของเรา 

 ขอบเขตของรูปแบบ ผลงานชุดน้ีเป็นจิตรกรรม 2 มิติ ก่ึงเหมือนจริงภายใตรู้ปคนก่ึง

การ์ตูน เส้ือผา้ ส่ิงของ วตัถุต่าง ๆ และสถานท่ีทั้งท่ีเราคุน้เคยและไม่คุน้เคย 

 ขอบเขตของเทคนิค ใช้เทคนิคพื้นฐานคือ สีน ้ ามนับนผา้ใบ ลกัษณะการท างานเป็น

แบบเฉพาะตวั 

ขั้นตอนของกำรสร้ำงสรรค์ 

 โครงสร้างของขั้นตอนในการสร้างสรรคมี์ล าดบัดงัต่อไปน้ี 

1. จดจ าประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั ส่ิงท่ีเราพบเจอ ส่ือต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย

ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจขา้พเจา้ การสร้างผลงานเลือกแง่มุมต่าง ๆ ภาพท่ีเรา

ประทบัใจ โดยใชท้ั้งเส้ือผา้ วตัถุ และฉากหลงั สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจจากแต่ละท่ีมาเช่ือมโยงให้

สัมพนัธ์กนัในภาพเดียว ซ่ึงพยายามหาแบบท่ีใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีขา้พเจา้คิดและอยากวาดมากท่ีสุด 

2. หาขอ้มูลจากส่ิงท่ีอยูร่อบตวัขา้พเจา้ ศึกษาจากส่ือต่าง ๆ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ ภาพ

โปสเตอร์ โฆษณา ป้ายโฆษณา นิตยาสารแฟชัน่ หนงัสือภาพยนตร์ น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุป

ความคิดวา่อยากวาดอะไร 
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3. หาข้อมูลด้วยตวัเองอีกทางคือใช้กล้องถ่ายรูปบันทึกรูปคน หน้าข้าพเจ้าเอง รูป

ส่ิงของ เส้ือผา้ วตัถุ สถานท่ีท่ีน่าสนใจ ท่ีขา้พเจา้สามารถไปสัมผสัไดด้ว้ยตนเอง เพื่อเป็นขอ้มูลใน

การสร้างงานช้ินต่อไปดว้ย 

4. เขียนลายเส้นปากกาหมึกด าสร้างภาพร่างแบบคร่าวๆ ท่ีใชค้วามฉับพลนั จะมีความ

สดและดูน่าสนุกกวา่ใชสี้เขียน 

5. ในการเร่ิมตน้การสร้างผลงานจริง จะมีกระบวนการสร้างงานจิตรกรรมเป็นขั้นตอน

ท่ีขา้พเจา้ก าหนดว่าควรเร่ิมจากการมีภาพถ่ายตน้แบบท่ีพร้อมทุกอย่าง แลว้จึงลงมือร่างภาพดว้ย

ดินสอสีอยา่งละเอียดตามแบบ และปรับเปล่ียนยืด หด ขยายเองตามใจของเราขณะร่างภาพ จึงค่อย

ลงสีทีเดียวใหเ้สร็จเป็นส่วน ๆ เนน้ความสดของสี จึงไม่มีการลงสีพื้นทั้งภาพ 

แหล่งข้อมูลทีน่ ำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 

 หนังสือศิลปะ  หนังสือภาพยนตร์ ทฤษฎีของศิลปินต่าง ๆ ข่าวสารส่ือมวลชน 

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  รูปถ่ายคน ส่ิงของ เส้ือผา้ รูปสถานท่ีต่าง ๆ วตัถุจริงท่ีเราสัมผสัได ้เช่น 

รถมอเตอร์ไซค ์ชุดหนงั แหล่งขอ้มูลจากสถานท่ีจริงท่ีกระตุน้ความคิดเพื่อน ามาสร้างงาน 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 

 พื้นผา้ใบ โครงไม ้ดินสอสี สีน ้ ามนั ลีนสีด พู่กนัขนาดต่าง ๆ ใช้ตามความเหมาะสม 

ภาพถ่าย ผา้เช็ดสี 

   ส
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บทที ่2 

ความบันดาลใจและอทิธิพลทีม่ีต่อการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของข้าพเจ้า เกิดจากตัวข้าพเจ้าและทัศนคติต่อ

สภาพแวดล้อมทางสังคมปัจจุบนั เป็นประสบการณ์ตรงท่ีตวัขา้พเจา้เคยเป็นและได้พบเห็นจาก

บุคคลรอบข้าง การศึกษา การเข้ามาของส่ือโฆษณาหลากหลายรูปแบบท่ีมีผลต่อการใช้

ชีวิตประจ าวนัของคนในสังคม รวมทั้งผลงานทางจิตรกรรมของศิลปินท่านอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรูปแบบ

รายละเอียดบางส่วนท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบ ผสานกบัแนวความคิด รูปแบบ ทศันะวสิัยของขา้พเจา้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ของผูห้ญิง โดยน าขอ้มูลต่าง ๆ มาคน้ควา้ วิเคราะห์ จึงน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมสองมิติ  วทิยานิพนธ์บทน้ีจึงเป็นการน าองคป์ระกอบต่าง ๆ ในดา้นขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการ

สร้างผลงานสามารถศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

ทศันคติเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ 

 ประสบการณ์เกิดจากความทรงจ าในวยัเด็ก เราไม่สามารถจดจ าส่ิงต่าง ๆ ไดห้มด เรามี

ประสบการณ์มากมายเป็นประสบการณ์ท่ีเราพบเจอ เราอาจจะลืมมนัไปแลว้ แต่พอเราถูกกระตุน้

ข้ึนใหม่ ความทรงจ าเก่า ๆ ก็จะเกิดข้ึนมาเป็นความคิดชัว่ขณะหน่ึง แต่บางประสบการณ์เราสามารถ

จดจ าไดไ้ม่ลืม เป็นประสบการณ์จากส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราประทบัใจ อาจจะมาจากการเห็นเพียงคร้ังเดียว 

หรือเห็นบ่อย ๆ แลว้เราจดจ าฝังใจ เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในความคิดเรา ซ่ึงความรู้สึกต่อความทรงจ านั้น

หลากหลาย ความต่ืนเตน้ ความกลวั ความประทบัใจ ความซาบซ้ึง สะเทือนใจ ทั้งหมดมีส่วนส าคญั

ท่ีกระตุน้ใหเ้ราจดจ าไดไ้ม่ลืม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัต่อขา้พเจา้ในเร่ืองของแรงบนัดาลใจ 

 น าออกมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ เฉพาะตวั ในการสร้างสรรค์

ศิลปกรรมของข้าพเจ้า “ประสบการณ์”เป็นส่ิงส าคัญในการสร้างงาน แต่ประสบการณ์ใน

ชีวิตประจ าวนัเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเราท ากันทุกวนัอยู่แล้ว ไม่ได้มีความแปลกใหม่หรือต่ืนเต้น 

ความคุ้นเคยเหล่าน้ีจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจส าคัญให้เราสร้างสรรค์งานท่ีไม่ได้พบเจอใน

ชีวิตประจ าวนั ใช้ความทรงจ าความประทบัใจจากส่ิงท่ีเราเคยเห็น เราเก็บเอาไวใ้นใจ น ามาสร้าง
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เป็นภาพท่ีเราเห็น สัมผสัจบัตอ้งได ้และไม่มีทางลืมเลือนอยา่งแน่นอน ขา้พเจา้สร้างให้มนัมีตวัตน

ข้ึนมาดว้ยการวาดลงบนเฟรม ความสัมพนัธ์ อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมของตวัเองในบริบททาง

สังคม ส่ิงเหล่าน้ีได้หล่อหลอมเป็นตวัตนของขา้พเจา้แสดงออกมาเป็นภาพลกัษณ์ บุคลิกภาพท่ี

หลากหลาย ทศันคติ 

 ประสบการณ์ท าให้เกิดการกระตุน้สร้างสรรค์ออกมาเป็นลกัษณะงานจิตรกรรมร่วม

สมยั โดยใชต้วัขา้พเจา้ส่ือแทน 

อทิธิพลจากความบันดาลใจในสังคมปัจจุบัน 

 สังคมเป็นสภาพแวดล้อมท่ีขา้พเจา้ได้สัมผสัตั้งแต่แรกเร่ิม สภาพความเป็นจริงของ

สังคมท่ีอยูร่อบตวั ปลูกฝังและขีดเส้นให้เราวา่ควรปฏิบติัตวัเช่นไร เราด าเนินชีวิตไปดว้ยความเคย

ชิน ท าตามส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่นิยมท ากนัเพียงเพราะมนัง่ายกวา่การเร่ิมตน้ท าอะไรใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง 

ความเกียจคร้านเป็นศตัรูส าคญัในการเร่ิมตน้ส่ิงใหม่ จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อให้เกิดสภาวะความ

กดดนั ความไม่มัน่ใจในตวัเอง ความเครียด ความน่าเบ่ือกบัส่ิงท่ีเราท า และขีดเส้นตวัเองให้หยุด

เพียงแค่เท่าน้ี แรงสะเทือนใจน้ีจึงเป็นท่ีมาส าคญัของการพฒันาไปสู่แนวความคิด(Concept) ในการ

สร้างสรรคค์วามทรงจ า ความชอบในภาพยนตร์ส่ือบนัเทิงต่าง ๆ มาสร้างสัมพนัธ์กนั 

 ส่ือท าหนา้ท่ีแตกต่างกนัไป ในหนงัสือเรียนทฤษฎีให้เหตุผลและความถูกตอ้ง แต่ส่ือท่ี

อยูใ่นรูปแบบของความบนัเทิง มีมุมมองความคิดท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน ชีวติของเราถูกพดัพาจากการ

ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ีเป็นธรรมชาติ กลายเป็นวิถีชีวิตท่ีซับซ้อนมากข้ึนและเขา้ถึงไดไ้ม่ยาก 

งานดงักล่าวคือ ภาพยนตร์ ท่ีขา้พเจา้ถือว่าเป็นงานศิลปะท่ีรวมศิลปะหลายแขนงเขา้ด้วยกนั เช่น 

วรรณกรรม ดนตรี ทศันศิลป์ หากมองในทางจิตรกรรม ภาพยนตร์ก็มีความงามทั้งในเร่ืองของภาพ

การจดัแสงหรือการเลือกใชสี้ ในภาพยนตร์บางเร่ืองหากเราหยดุภาพไวใ้ห้เป็นภาพน่ิงอาจเปรียบได้

กบังานจิตรกรรมท่ีมีสีแสงเงาท่ีน่าสนใจภาพหน่ึงเลยก็ได ้หรือการเลือกใชเ้สียงหรือดนตรีประกอบ

ก็มีการคดัสรรอยา่งพิถีพิถนักระตุน้เร้าอารมณ์ อาจกล่าวไดว้า่ภาพยนตร์เป็นศิลปะสาขาหน่ึงท่ีรวม

เอาจุดเด่นของศิลปะทุกสาขาไวด้ว้ยกนั 

 สุนทรียภาพของบุคคลท่ีมีต่อภาพยนตร์เป็นอตัวิสัยเฉพาะบุคคลท่ีเกิดข้ึนขณะชม

ภาพยนตร์ เป็นความรู้สึกพึงพอใจในเน้ือหา และรูปแบบของภาพยนตร์จนบางทีเราลืมตวัเผลอใจมี

ความสุขโดยไม่หวงัผลตอบแทนใด ๆ 
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 โดยปกติพื้นฐานภาพยนตร์เร่ืองหน่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาและรูปแบบ 

 เนือ้หา (Subject matter) เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีนกัประพนัธ์เขียนข้ึน เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น 

เน้ือหาท่ีจะท าให้เกิดสุนทรียารมย ์คือเน้ือหาท่ีกินใจสอดคลอ้งกบัชีวิตของคน เร่ืองใกล้ ๆ ตวัท่ี

สะเทือนใจ จนเรารู้สึกสงสารหรือเห็นใจตวัละคร คอยเอาใจช่วย มีดีมีเลว ยกตวัอยา่งเช่น ผูร้้ายใน

หนังผูห้ญิง คือคนท่ีคุณเห็นไดทุ้กเม่ือ อาทิ สามีท่ีโกหก เจา้นายท่ีไม่ดี เพื่อนรักท่ีหักหลงั ขณะท่ี

ผูร้้ายในหนงัผูช้ายจะเป็นคนท่ีไม่อาจเห็นไดช้ัว่ชีวิต เช่น หวัหนา้แก๊งคา้ยา สัตวป์ระหลาดกินคน มี

ความแตกต่างกนัไป ถา้เป็นเร่ืองราวการต่อสู้ก็นึกวา่ตวัเองเป็นนกัสู้เสียเอง เกิดอาการต่ืนเตน้ สนุก 

น่ีคือสภาวะซ่ึงเป็นประสบการณ์ตรงตอ้งเกิดข้ึนโดยตรงกบับุคคล ไม่สามารถมีสุนทรียภาพแทน

กนัได ้

 รูปแบบ(Form) คือ ส่ิงท่ีตาเห็น ปรากฏทางสายตาท่ีเกิดจากบทบาทของนกัแสดงและ

ส่ิงแวดล้อม คือ ฉากภาพยนตร์ รวมทั้งเสียงประกอบ ดนตรีประกอบ ส่ิงท่ีท าให้ภาพยนตร์สร้าง

สุนทรียารมยใ์หแ้ก่เราไดคื้อ มีส่วนประกอบความงาม 

 ความสวยความงาม  งามทั้ งภาพอาจเป็นแค่ฉากธรรมดา ๆ  ท่ี เราพบเห็นใน

ชีวิตประจ าวนั แต่ผา่นการจดัฉากจดัแสง ภาพและเสียง ทุกกิริยาท่าทาง องคป์ระกอบบทเจรจาของ

นกัแสดง การวิ่ง การนั่ง การนอน การเกิด การตาย ลว้นเป็นท่าทางท่ีเกิดจากการออกแบบ ไม่ใช่

ธรรมชาติ แต่มีความสวยงามกวา่ธรรมชาติ 

 ความแปลกตา ท่ีมีผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์ ส่ิงแปลกคือส่ิงท่ีไม่คาดคิด 

แตกต่างไปจากท่ีเคยคิด เคยเห็น เคยรู้ คือ แปลกตา แปลกหู แปลกใจ เหมือนผิดปกติ การกระท าท่ี

แปลกจะตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก ความแปลกใหม่ของหนังจึงถูกน ามาเสนอเพื่อ

เรียกร้องความสนใจ 

 ความน่าทึ่ง เป็นความรู้สึกสนใจ น่าอศัจรรย์ใจ เช่นฉากท่ีมีความยิ่งใหญ่สวยงาม 

ภาพยนตร์เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน การน าเสนอยอ่มมีกลวธีิท่ีแยบยล 

ศิลปะภาพยนตร์ต่าง ๆ เหล่าน้ี สร้างความทรงจ า ความประทับใจในวยัเด็กจนถึง

ปัจจุบนัจากการเคยเห็น และรับรู้ดว้ยความรู้สึกขณะนั้น เกิดเป็นความคิดชัว่ขณะ แลว้สร้างออกมา

เป็นผลงานจิตรกรรม 
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อทิธิพลจากส่ือภาพยนตร์ 

 

ภาพท่ี 1 ภาพโปสเตอร์จากภาพยนตร์เร่ือง Grease (1978) 
ท่ีมา: Amazon, Grease, accessed March 3, 2013, available from http://www.imdb.com/title/ 

tt0077631/ 
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ภาพท่ี 2 ภาพโปสเตอร์จากภาพยนตร์ชุด Alien (1979)  

ก ากบัโดยริดลีย ์สก็อต  น าแสดงโดย ซิกอร์นีย ์วเีวอร์ ตน้แบบวรีสตรีหญิง 

ท่ีมา: Amazon, Alien, accessed March 3, 2013, available from http://www.imdb.com/title/ 

tt0078748/ 

 

 



 
10 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพโปสเตอร์จากภาพยนตร์เร่ือง Mad Max 2 (1981) 

ท่ีมา: Amazon, Mad Max 2, accessed March 3, 2013, available from http://www.imdb.com/title/ 

tt0082694/?ref_=fn_al_tt_1 
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ภาพท่ี 4 ภาพโปสเตอร์จากภาพยนตร์เร่ือง The Thing (1982)  

ก ากบัโดย จอห์น คาร์เพนเทอร์ น าแสดงโดย เคิร์ต รัสเซล 

The Thing เป็นหน่ึงในหนงัสยองขวญัสุดคลาสสิก  

ท่ีมา: Amazon, The Thing, accessed March 3, 2013, available from http://www.imdb.com/title/ 

tt0084787/?ref_=fn_al_tt_1 
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ภาพท่ี 5 ภาพโปสเตอร์จากภาพยนตร์เร่ือง Death Becomes Her (1992) 

ท่ีมา: Amazon, Death Becomes Her, accessed March 3, 2013, available from http:// 

www.imdb.com/title/tt0104070/?ref_=fn_al_tt_1 
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ภาพท่ี 6 ภาพโปสเตอร์จากภาพยนตร์เร่ือง Coco Avant Chanel (2009) 

ท่ีมา: Amazon, Coco Avant Chanel, accessed March 3, 2013, available from http:// 

www.imdb.com/title/tt1035736/?ref_=fn_al_tt_1 
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อทิธิพลและความบันดาลใจในศิลปกรรม 

 ในการสร้างสรรค์ผลงาน คงเป็นเร่ืองปกติหากผูส้ร้างอาจจะไดรั้บอิทธิพลจากผูอ่ื้นท่ี

สร้างผลงานก่อนหน้า ทั้งการตั้งใจซึมซับเก็บขอ้มูลแลว้น ามาประยุกต์ใช ้หรืออาจจะไม่ไดต้ั้งใจก็

ตาม การได้รับอิทธิพลถือเป็นการเรียนรู้อย่างหน่ึงของเส้นทางการสร้างสรรค์ ท่ีพวกเราต่างมี

พฒันาการสืบเน่ืองมายาวนาน ดงันั้นการไดรั้บหรือติดอิทธิพลต่อศิลปกรรมก่อนหนา้เราซ่ึงอาจมา

จากความรู้สึกภายใน ความประทบัใจ จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีจะท าให้เราพฒันาผลงานของ

เราในขณะท่ียงัไม่มัน่คง สู่การพฒันาท่ีเป็นตวัของตวัเองได ้

 1. การ์ตูน (Cartoon) 

ในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึง ภาพร่างหรือภาพวาดท่ีใช้ในการเรียน การศึกษาแทนการ

ใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชั่น ซ่ึงเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนใน

ปัจจุบนั ท่ีมีการฉายทางโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอ่ืนการ์ตูนใชแ้ทนรายการส าหรับ

เด็กท่ีมีการใชส้ัตวห์รือส่ิงมีชีวิตอยา่งอ่ืนเคล่ือนไหวในลกัษณะเหมือนมนุษย ์ปัจจุบนัจะพบไดจ้าก

หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงมกัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัข่าว การเมือง บนัเทิง โปสเตอร์ ภาพยนตร์ เป็นตน้

นายแพทยป์ระเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  เคยกล่าวถึงการ์ตูนว่าหน้าท่ีหน่ึงของการ์ตูน คือ กระตุ้น

ความคิดของเยาวชน ไม่ต้องสอน และจากผลการวิจยัของ ชุติมา ธนูธรรมทัศน์  พบว่า “แก่น

ความคิดของการ์ตูนโดยส่วนใหญ่จะแสดงออกถึงความมานะพยายามของตวัละครท่ีตอ้งการบรรลุ

ส่ิงท่ีมุ่งหวงัดว้ยความอดทนและขยนัหมัน่เพียร”1 

เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะเห็นเด็กๆ หลายคนคร ่ าเคร่งอยู่กบัการอ่านหนังสือการ์ตูนดว้ย

ความหลงใหลในโลกแห่งจินตนาการ และอาจจะมีบางคร้ังบางคราวเหมือนกนัท่ีเราจะได้เห็น

ผูใ้หญ่อ่านการ์ตูนไม่ต่างจากเด็กๆ นั่นเพราะการ์ตูน เป็นส่ิงท่ีเข้าถึงคนทุกเพศทุกวยัได้ง่ายกว่า

หนงัสือทัว่ไปนัน่เอง อาจจะมาจากการมีภาพประกอบตลอดทั้งเล่มบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ และใน

บรรดาหนงัสือเด็กทั้งหมด หนงัสือการ์ตูนนบัวา่มีบทบาทและอิทธิพลสูงสุดต่อเด็ก และเม่ือมีการ

                                                        
1
 Eduzones, มองวฒันธรรมญี่ปุ่ นในสังคมไทย, เขา้ถึงเม่ือ 24 ธนัวาคม 2555, เขา้ถึงได้

จาก http://blog.eduzones.com/japanism23/14689 
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น าการ์ตูนออกฉายทางโทรทศัน์ การ์ตูนแอนิเมชัน่เป็นส่ิงท่ีเร้าใจให้เด็กเกิดความสนใจในการวาด

ภาพและมีจินตนาการ เด็กผูห้ญิงชอบวาดการ์ตูนผูห้ญิง เด็กผูช้ายชอบวาดการ์ตูนผูช้าย การวาด

การ์ตูนมาตั้งแต่เด็กแสดงใหเ้ห็นวา่ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงท่ีมีมาก่อน หรือการท าตามเพื่อนเด็กดว้ยกนั 

ในปัจจุบนัหนงัสือการ์ตูน การ์ตูนทางโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงและไดรั้บความนิยมจากเด็กๆ ไม่วา่

จะผ่านมาก่ีปี ยุคสมยัปัจจุบนัการ์ตูนมีการพฒันาเป็นการ์ตูนใหม่ออกมาเร่ือยๆ แต่บางคร้ังสถานี

ช่องการ์ตูนก็จะเอาการ์ตูนยุคเก่าท่ีเคยฮิตในหมู่พ่อแม่พวกเขามาฉายใหม่ ก็ยงัไดรั้บความนิยมอยู่

เสมอ 

ความเป็นมาดงักล่าวจึงสร้างความสนใจกบัการสร้างรูปแบบท่ีใช้เพียงลายเส้นง่ายๆ 

สีสันท่ีสดใส เน้ือหาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนมีความเกินจริงดูสนุก ท าให้การ์ตูนมีความส าคญัต่อการ

สร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ ลายเส้นท่ีศิลปินเขียนตวัการ์ตูนแต่ละตวัมีเอกลกัษณ์และลกัษณะ

เฉพาะตวัท่ีเด่นชดั ท าให้เราสามารถแยกแยะตวัละครต่างๆ ได ้ทรงผม สีผม เคร่ืองแต่งกาย หนา้ตา

ท่ีมีความโดดเด่น ซ่ึงเราจดจ าได ้บวกกบัเร่ืองราวของแต่ละเร่ืองก็แตกต่างกนั เช่นเร่ืองน้ีตวัละครมี

พลังวิเศษไวสู้้ตัวร้าย เร่ืองน้ีเป็นการ์ตูนเด็กผูห้ญิง เร่ืองน้ีมีสัตว์ประหลาด เร่ืองราวมีท่ีมาจาก

พื้นฐานความเป็นจริงทางสังคม แต่มีการสร้างสรรคป์รับแต่งเพิ่มเสริมอรรถรสใหน่้าสนใจยิง่ข้ึน 

จากท่ีอธิบายมาน้ีช้ีให้เห็นว่าอิทธิพลจากการ์ตูนมีบทบาทในช่วงแรกจนถึงการ

สร้างสรรค์งานในปัจจุบนั ขา้พเจา้เร่ิมหัดวาดภาพตวัการ์ตูนท่ีรู้สึกประทบัใจ จากนั้นเม่ือเร่ิมวาด

บ่อยข้ึน อาศยัระยะเวลา ประสบการณ์ จึงค่อยๆ พฒันาออกมาเป็นตวัการ์ตูนแบบเฉพาะของเรา 
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ภาพท่ี 7 ภาพจากการ์ตูนเร่ือง Garasu no Kamen หนา้กากแกว้ (1975) 

เขียนโดย มิอุจิ ซึซึเอะ (Miuchi Suzue) 

ท่ีมา: Wikipedia, Garasu no Kamen, accessed March 3, 2013, available from http:// 

en.wikipedia.org/wiki/Glass_Mask 
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ภาพท่ี 8 ภาพจากการ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง Akira (1988) 

ท่ีมา: Amazon, Akira, accessed March 3, 2013, available from http://www.imdb.com/title/ 

tt0094625/ 
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ภาพท่ี 9 ภาพจากการ์ตูนเร่ือง Yu Yu Haku Sho คนเก่งฟ้าประทาน (1990) 

เขียนโดย โยชิฮิโร โตกาชิ 

ท่ีมา: Wikipedia, Yu Yu Haku Sho, accessed March 3, 2013, available from http:// 

en.wikipedia.org/wiki/YuYu_Hakusho 
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ภาพท่ี 10 ภาพจากการ์ตูนเร่ือง Presents (1993) 

อินุกิ คานาโกะ ราชินีการ์ตูนสยองขวญั 

ท่ีมา: Dek-D, Presents, accessed March 3, 2013, available from http://www.dek-d.com/board/ 

view.php?id=2364643 
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2. ลทัธิส าแดงพลงัอารมณ์ (Expressionism) 

 รูปแบบก่ึงเหมือนจริง เป็นรูปแบบท่ีศิลปินให้ความส าคญักับความคิดจินตนาการ

มากกวา่ความเหมือนจริง   ศิลปินตดัทอนเปล่ียนแปลง จดัวางรูปทรงโดย ไม่ค  านึงถึงความเป็นจริง  

เช่น ภาพเขียนของ เจม เอ็นเซอร์( James Ensor ) จิตรกรกลุ่มเอ็กซเพรสชัน่นิสม์  แนวทางเร่ิมตน้ 

เป็นอิมเพรสชัน่นิสม์  แบบเบลเยียมใช้สีหนักหน่วงออกทางอารมณ์กลายๆ ทีแปรงทรงพลงัแสง

เนน้หนกั 

 ต่อมาเปล่ียนเป็น  เอ็กซเพรสชัน่นิสม์  เขาใช้เร่ืองราวของศาสนา ท่ีคนไม่ค่อยท ากนั  

มนัอ่อนไหวและเกิดปัญหาไดง่้าย  มุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกภายในโดยตรง  พยายามท าให้เป็นท่ี

สนใจ  เขาสร้างข้ึนเองด้วยเร่ืองใกล้ตวั เขาได้แรงบนัดาลใจจากแม่ของเขา แม่เป็นชาวเบลเยี่ยม 

ส่วนบิดาเป็นชาวองักฤษ ครอบครัวน้ีมีรายไดจ้ากร้านขายของท่ีระลึก ซ่ึงนางเอ็นเซอร์เปิดร้านท่ี

ถนนฟลนัดร์ในออสเต็นด์ ในร้านมีหุ่นกระบอก พดั เคร่ืองกระเบ้ือง ของท่ีท าจากเปลือกหอย และ

หนา้กากท่ีใสกนัในขบวนแห่ ซ่ึงเอน็เซอร์เอาแบบไปใช ้เขาจึงน าเสนอหนา้กากผใีนงานของเขา 

 ในภาพงานของ เอ็นเซอร์  มีภาพตวัเองยืนเฉียง  45 องศา  อยู่กลางภาพมองมาท่ีคนดู

ท่ามกลางการเบียดเสียดของเหล่าหน้ากาก เอ็นเซอร์เขียนเน้นใบหน้าของคนรอบตวัเอง หน้าตาท่ี

แยกไม่ออกวา่ใส่หนา้กากอยูห่รือถอด หนา้จริงหรือปลอม บิดเบ้ียวบา้ง ดูตลกน่าขบขนั บางหนา้ดู

พิลึกพิลัน่ บางหนา้ดูน่ากลวัเหมือนผีปีศาจ เอ็นเซอร์ ใชฝี้แปรงและเส้นท่ีแสดงร้ิวรอย อารมณ์ บน

ใบหนา้ท่ีหลากหลายไดน่้าสนใจ เขาไดรู้ปแบบเป็นแบบตวัเองอยา่งไดผ้ล ภาพในแบบท่ีตามองเห็น

ในฉับพลนัดว้ยวิธีการเขียนท่ีไม่มีการเตรียมพร้อมมากนัก เป็นแบบท่ีเขาน่าจะได้อิทธิพลมาจาก

ศิลปินอิมเพรสชัน่นิสบา้งไม่มากก็นอ้ย งานของเอ็นเซอร์เน้ือผวิของภาพท่ีมีสีหนาบางต่างกนัใชว้ิธี

ระบายสีดว้ยเกรียงมากกวา่พูก่นั ฝีแปรงกลา้แข็งใชสี้เต็มท่ีตามใจชอบ  บวกกบัความรู้สึกขดัแยง้ต่อ

ภาวะในสังคมทัว่ไป เหมือนตวัเขาต่อสู้กบัอารมณ์ภายในท่ีถูกสังคมกระท า เขาตอ้งการจะสะทอ้น

ความรู้สึกของตวัเองกบัสังคม การเป็นปฏิปักษ์กบัสังคมท่ีเขาอยู ่ชีวิตร่วมสมยัของเขานั้น ลว้นมี

ความชัว่ร้าย ภาพใบหนา้ต่าง ๆ ท่ีรายลอ้มตวั เอ็นเซอร์อยูเ่หมือนผูค้นต่าง ๆ รอบตวั เอน็เซอร์ ท่ีต่าง

สวมหนา้กากเขา้หากนัอยูต่ลอดเวลา เป็นความน่าเกลียด น่ากากเป็นตวัแทนของอารมณ์ความรู้สึกท่ี

มีต่อคนในสังคมของ เอน็เซอร์ และยงัจดัองคป์ระกอบแบบแออดั บรรยากาศท่ีบีบอดัแน่น ใชเ้ส้นสี
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และฝีแปรง แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีหนกัหน่วงและต่ืนตระหนก พฒันาการแนวทางของ 

เอน็เซอร์ สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกไดเ้ด่นชดั มีพลงัสูง 

 

ภาพท่ี 11 ภาพผลงานของ James Ensor, Self  Portrait With  Masks, 1899. 

ท่ีมา: wikipaintings, Self  Portrait With  Masks, accessed November 17, 2012, available from 

http://www.wikipaintings.org/en/james-ensor/self-portrait-with-masks-1899 
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การประมวลอทิธิพลในการสร้างสรรค์ 

 อิทธิพลทางงานศิลปกรรมท่ีขา้พเจา้ไดน้ าลทัธิศิลปะมาอา้งอิงอยูส่องรูปแบบดว้ยกนั 

คือ การ์ตูน(Cartoon) และลัทธิส าแดงพลังอารมณ์(Expressionism) เป้าหมายของทั้งสองรูปแบบ

จะพบว่ามีความแตกต่างและเหมือนกนั สามารถเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัได้ ดงันั้นการท่ีขา้พเจา้

ไดรั้บอิทธิพลจึงเป็นการเรียนรู้แลว้น ามาปรับใช้ให้สอดคลอ้งกบัความคิด ความรู้สึกของขา้พเจา้ 

เป็นการเลือกน ามาใชเ้ฉพาะจุดเด่นบางประการของทั้งสองรูปแบบ คือ 

 การ์ตูน(Cartoon) ภาพวาดในลักษณะท่ีไม่เหมือนจริง สร้างสรรค์ข้ึนอย่างง่ายๆ 

รวดเร็ว จากส่ิงท่ีพบเห็นรอบตวั ส่ือความหมายเขา้ใจ โดยใช้รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ และ

จินตนาการของผูว้าดกบัเคา้โครงความจริงท่ีพบเห็นออกมาเป็นงานศิลปะ 

 ลัทธิส าแดงพลังอารมณ์(Expressionism) เป็นการถ่ายทอดท่ีผิดแปลกไปจากแบบ

เหมือนจริงดว้ยการตดัทอนรูปทรงจากของจริงให้เรียบง่าย หรือเพิ่มเติมให้มากแต่มีเคา้โครงเดิมอยู ่

สามารถรู้วา่คือภาพอะไร 

 จากการประมวลทั้งสองรูปแบบแลว้ ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การลอกเลียนแบบธรรมชาติ

อย่างเดียว แต่มีรูปแบบลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอีกมากมาย มีรายละเอียดท่ีมากกว่าท่ีตาเห็น คือการ

แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ศิลปินอาจจะแก้ไขแต่งเติมดัดแปลงจากธรรมชาติ เช่น ส่ือ

ความหมายลงในภาพวาดทิวทศัน์ ศิลปะจึงเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ 

โดยมีตวัเราเป็นตวัถ่ายทอดความประทบัใจ ภาพการ์ตูน(Cartoon) และลัทธิส าแดงพลงัอารมณ์

(Expressionism) ทั้งสองรูปแบบมีความแตกต่างกนั แต่มีส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ ภาพวาดในลกัษณะท่ี

ไม่เหมือนจริง แต่มีเคา้โครงรูปลกัษณะมาจากของจริง พื้นฐานความเป็นจริงท่ีพบเห็นได้จากใน

ชีวติประจ าวนั คน สัตว ์ส่ิงของ สภาพแวดลอ้ม รวมเขา้กบัการวาดภาพท่ีใชจิ้นตนาการแบบการ์ตูน 

และอารมณ์ความรู้สึกท่ีเพิ่มเติมเขา้ไปถ่ายทอดออกมา 

อิทธิพลจากทฤษฎีมายาคติ (Mythology) หมายถึง คติความเช่ือหรือทศันคติท่ีเป็นมา

ยาหรือไม่จริงนัน่เอง เป็นเพียงภาพลวงท่ีสร้างข้ึน แลว้ท าใหม้นัดูน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ เช่ือวา่

ส่ิงท่ีพวกตนปฏิบติันั้นเป็นความจริง เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งชอบธรรม 
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 มายาคติและความจริงเก่ียวกบัเพศภาวะ สังคมส่วนใหญ่เช่ือกนัว่าหนา้ท่ีหลกัของ

ผูห้ญิงคือการเป็นแม่บ้านดูแลลูกและบ้านเรือน ขณะท่ีผูช้ายตอ้งหาเล้ียงครอบครัว 

ความจริงผูช้าย ผูห้ญิง “สามารถ”และ“ควร” ช่วยกนัท างานบ้านทั้งคู่ โดยเฉพาะใน

ครอบครัวท่ีท างานหารายไดก้นัทั้งชายและหญิง แต่มายาคติเหล่านั้นเป็นสาเหตุท่ีท าให้

เกิดความรุนแรงได ้เม่ือผูห้ญิงท างานบา้นบกพร่อง สังคมจึงมีมายาคติว่าเป็นเหตุผลท่ี

สมควรใหผู้ห้ญิงถูกสั่งสอนท าร้ายได ้ขณะเดียวกนัสังคมมกัหวัเราะเยาะผูช้ายท่ีท างาน

บา้นว่ากลวัเมียมากกวา่ท่ีจะยกยอ่งช่ืนชมผูช้ายว่าเป็นสุภาพบุรุษช่วยเหลือภรรยา ท าให้

ผูห้ญิงตอ้งรับงานเป็นสองเท่า คือ ทั้งงานในบา้นและงานนอกบา้น มายาคติท่ีสังคมมกั

เช่ือกนัว่า การแต่งงานเป็นการแสดงความเป็นเจา้ของ สามีเป็นเจา้ของร่างกายเน้ือตวั

ภรรยา จึงมีสิทธิท่ีจะอบรมสั่งสอนภรรยาให้เป็นอย่างท่ีตอ้งการ แต่ความเป็นจริงนั้น

การเป็นสามีภรรยาเป็นการใชชี้วิตร่วมทุกขร่์วมสุขกนั ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัมากกวา่2 

นกัปรัชญาชาวเยอรมนั ฟริดริค นิตเช่ (Friedrich Nietzsche) กล่าวถึงทรรศนะต่อเพศ

หญิงและความเสมอภาค “ไม่มีหลกัการสัญญาประชาคมใดๆ ท่ีจะสามารถแกปั้ญหาความไม่เสมอ

ภาคและความอยุติธรรมของมนุษยไ์ด ้เน่ืองดว้ยเขาเห็นว่าความไม่เสมอภาคและความอยุติธรรม

ระหวา่งชายหญิงนั้นเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่ิงท่ีผูช้ายเคารพในตวัผูห้ญิงคือ ธรรมชาติของผูห้ญิง 

กรงเล็บท่ีซ่อนในถุงมือ ความไร้เดียงสา และความเอาแต่ใจ”3 

 ทฤษฎีมายาคติ ไดช้ี้แนะใหข้า้พเจา้ยอ้นกลบัไปเฝ้าสังเกตการด าเนินชีวติประจ าวนัของ

ตวัเรา ซ่ึงมีกลไกทางสังคมคอยขบัเคล่ือนควบคุมเราไว ้และค่านิยมทางสังคมไดก้ าหนดไวว้่าเรา

ควรปฏิบติัตวัอยา่งไร มีทั้งความจริงและความไม่จริงท่ีสร้างบนรากฐานท่ีแข็งแรง จากการปลูกฝัง

ค่านิยม วฒันธรรม มายาคติ มาตั้งแต่วยัเด็กจนเป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่เช่ือ และปฏิบัติสืบต่อกัน

เร่ือยมา 

                                                        
2
 ชลเทพ ป้ันบุญชู, อ านาจส่ือ กบักระบวนการสร้าง ผู้หญงิ แบบมายาคติลวงโลก, 

เขา้ถึงเม่ือ 24 ธนัวาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.eduzones.com/knowledge-2-7-37710.html 

3 บา้นจอมยทุธ, ฟริดริค นิตเช่, เขา้ถึงเม่ือ 24 ธนัวาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http:// 

www.baanjomyut.com/library_2/philosopher/11.html 
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บทท่ี 3 

การก าหนดรูปแบบและวธีิในการสร้างสรรค์ 

 การใช้ชีวิตประจ าวนัท าให้ข้าพเจ้าพบกับสภาวะความรู้สึกต่างๆ ท่ีสัมผสัด้วยตา 

ความรู้สึกส่วนตัว จากข้อสังเกตน้ีเองจึงน าไปสู่วิธีการคิด และก าหนดรูปแบบต่างๆ ในการ

สร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงขา้พเจา้ไดก้  าหนดรูปแบบของงานจิตรกรรมให้มีลกัษณะก่ึงเหมือนจริง โดย

ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิควิธีการแบบดั้งเดิม คือการเขียนสีน ้ ามนับนผา้ใบ และสร้าง

พื้นผิวให้ลวงตาดว้ยสี เพื่อให้ทั้งรูปแบบวธีิการ สอดคลอ้งไปกบัแนวความคิดท่ีขา้พเจา้จะถ่ายทอด

ออกมา 

วธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

  ใชอ้ารมณ์ความรู้สึกส่วนตวัของขา้พเจา้ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละช้ินเร่ิม

จากความชอบในส่ิงท่ีเห็น  อิทธิพลจากส่ือมากมายเป็นวิธีคิดโดยใช้จินตนาการสร้างเป็นภาพร่าง

แบบคร่าวๆในความคิด หาขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีคิดแลว้จึงสรรคง์านจิตรกรรมในทศันะท่ีเห็นและ

รู้สึกได ้ ท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้สึก  เร่ืองราวไดถู้กตีความเป็นแนวความคิด(Concept) ทางศิลปะ  

แสดงออกมาเป็นรูปธรรมผา่นจิตรกรรมสองมิติ ซ่ึงอธิบายขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

การก าหนดรูปแบบผ่านจิตรกรรมสองมิติ 

 จิตรกรรมสองมิติ เป็นศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการระบายสี และจดัองคป์ระกอบเพื่อให้

พื้นภาพท่ีเป็นระนาบสองมิติ เกิดความลึกลวงตาดว้ยการใช้สี น ้ าหนกั สร้างพื้นผิวท่ีให้ความรู้สึก

สมจริง งานจิตรกรรมเป็นวิธีในการแสดงออกอย่างหน่ึงท่ีมีความเก่าแก่ ตลอดเวลาท่ีผ่านมา

จิตรกรรมส่ือสารให้ผูดู้ไดรั้บรู้แรงสะเทือนใจและทศันคติของศิลปิน จิตรกรรมสร้างมิติและองค์

ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ตามยุคสมยัของช่วงเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั เหตุผลท่ีขา้พเจา้เลือก

จิตรกรรมเป็นส่ือถ่ายทอดมุมมองความคิดความรู้สึกของขา้พเจา้ สามารถสร้างส่ิงต่างๆ ไดต้ามใจ

นึก ตามท่ีขา้พเจา้อยากให้เป็น เป็นการน าความคิดความรู้สึกแสดงออกมาใหเ้ป็นรูปธรรม บนพื้นท่ี

ส่วนตวัเฉพาะทางจิตรกรรมของขา้พเจา้ 
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การก าหนดแนวเร่ืองและรูปแบบในงานจิตรกรรม 

 งานจิตรกรรมของข้าพเจ้าเป็นงานท่ีมีเร่ืองราวเน้ือหามาจากความเป็นจริงผสม

จินตนาการท่ี มี สีสัน  เพิ่ม เติมจากส่ิงท่ีประทับใจ ดัดแปลงให้แตกต่างจากส่ิงท่ี คุ้นเคยใน

ชีวิตประจ าวนั ขา้พเจา้ใช้รูปแบบก่ึงเหมือนจริง เพื่อความสอดคลอ้งในการสร้างงาน โดยใช้ภาพ

ของตวัขา้พเจา้แสดงเป็นตวัเอก เสมือนเป็นนกัแสดงในหนงัท่ีมีเร่ืองราวเน้ือหาแตกต่างไม่ซ ้ ากนั 

เช่น หนงัดราม่าชีวิตกรรมกร หนงัแอคชัน่มือปืน การ์ตูนเทพนิยาย ฯลฯ เป็นการก าหนดเร่ืองราว

ของภาพจิตรกรรมในเบ้ืองตน้ 

การก าหนดรูปทรงต่างๆ ในการสร้างสรรค์ 

 รูปทรงท่ีขา้พเจา้น ามาใช้ เป็นรูปทรงท่ีพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั คน สัตว ์ส่ิงของ 

สถานท่ี ฯลฯ และอาจไม่เคยเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงรูปทรงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของภาพ

เหตุการณ์ในภาพยนตร์ การ์ตูน ส่ือต่างๆ ขา้พเจา้จะขออธิบายความหมายของรูปทรงโดยเฉพาะ

รูปทรงของคน 

 รูปทรงของคนเป็นจุดเด่นในภาพจิตรกรรมของขา้พเจา้ มนุษยมี์เอกลกัษณ์ความถนดั

ในระบบการส่ือสารด้วยสัญลักษณ์ เช่น ภาษาเพื่อการแสดงออก แลกเปล่ียนความคิดและจัด

ระเบียบ มนุษยส์ร้างโครงสร้างทางสังคมอนัซบัซ้อน ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งมนุษย ์รวมกนั

เป็นรากฐานของสังคมมนุษย ์ มนุษยเ์ป็นตวัแทนของส่ิงท่ีมีผสัสะทั้ง 6 คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั 

ความรู้สึกทางใจ “คน” เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีทั้ งด้านบวกและด้านลบ แง่มุมท่ีหลากหลายสะท้อน

สัญชาตญาณของความเป็นคนออกมาในแง่กายภาพ และความรู้สึกนึกคิด อารมณ์พื้นฐานของคน 

เม่ือข้าพเจ้าได้ก าหนดรูปทรงของคนข้ึนมาโดยใช้ตัวของข้าพเจ้าเองในการถ่ายทอดเร่ืองราว

ความรู้สึก แลว้เลือกเหตุการณ์ต่างๆ น ามาสร้างสรรคใ์นช้ินนั้นๆ ส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น รูปส่ิงของ 

พาหนะ เส้ือผา้ สถานท่ีทั้งท่ีพบเจอในชีวติประจ าวนัและไม่เคยพบในชีวติประจ าวนั น ามาดดัแปลง

ให้เช่ือมโยงกนัในภาพเดียว ซ่ึงมีความหมาย ทศันคติ อารมณ์ท่ีแตกต่างกนั ส่ิงส าคญัคือ เส้ือผา้

เคร่ืองแต่งกายท่ีตวัเอกสวมใส่จะเป็นตวับ่งบอกวา่ในภาพน้ี ผูห้ญิงคนน้ีก าลงัท าอะไร เป็นใคร ซ่ึง

รูปแบบเส้ือผา้จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่ซ ้ ากนัในงานแต่ละช้ิน 
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การก าหนดเหตุผลขึน้ใหม่ในงานจิตรกรรม 

 การก าหนดเหตุผลข้ึนใหม่น้ี ขา้พเจา้ไดแ้บ่งเป็น 3 หวัขอ้ส าคญัท่ีจะกล่าวถึง คือ 

1. เหตุผลทางเร่ืองราว เน้ือหา ในงานจิตรกรรมเป็นพื้นท่ีเฉพาะท่ีสามารถให้ศิลปิน

ก าหนดส่ิงต่างๆ ลงไปในพื้นท่ีส่วนตวัไดอ้ยา่งอิสระ ตวัขา้พเจา้จึงไดก้ าหนดเหตุผลเป็นจินตนาการ 

ดว้ยการใช้ตวัของขา้พเจา้เป็นเหมือนตวัด าเนินเร่ืองเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อรูปลกัษณ์ของผูห้ญิงให้

สนุกข้ึน เลือกเหตุการณ์ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาพยนตร์ การ์ตูน ส่ือท่ีพบเห็นมาจดัข้ึนใหม่ และเม่ือผู ้

ดูไดม้องและพิจารณาภายในภาพท่ีขา้พเจา้ไดด้ดัแปลงข้ึนใหม่น้ี ส่ิงท่ีไดรั้บรู้คือรูปทรงผูห้ญิงกบั

เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีมีเอกลักษณ์ ภาพเหตุการณ์ บรรยากาศ   วตัถุ มีความแปลกตา เน้ือหา

เร่ืองราวในแต่ละช้ินมีอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้อยากถ่ายทอด

มุมมองของผูห้ญิงในบทบาทต่างๆให้เห็นและรู้สึกถึงทัศนคติ ความคิดและการแสดงออกท่ี

หลากหลายมากข้ึน 

2. เหตุผลทางเทคนิควิธีการ การก าหนดเหตุผลทางเทคนิค รูปแบบในงานจิตรกรรม  

เทคนิควิธีการท่ีขา้พเจา้ใชคื้อ การเขียนสีน ้ ามนับนผา้ใบ โดยขา้พเจา้ตั้งใจสร้างภาพคนใหมี้ลกัษณะ

ก่ึงเหมือนจริง เพิ่มขยายสัดส่วนใบหน้าคนให้มีลักษณะของการ์ตูน แต่จะเขียนพื้นผิวของวตัถุ 

ส่ิงของ เส้ือผา้ สถานท่ี และโดยเฉพาะผวิเน้ือคนใหมี้ความสมจริง ดว้ยหลกัการสร้างค่าน ้าหนกัแสง

เงาตามความเป็นจริง รวมทั้งใช้หลกัการเขียนภาพทศันียภาพเพื่อให้เกิดระยะความลึกของฉาก

เหตุการณ์สถานท่ีในผลงาน 

3. เหตุผลของการก าหนดรูปถ่ายต้นแบบ ท่ีมาของรูปถ่ายต้นแบบมีความส าคญัซ่ึง

ขา้พเจา้เป็นคนก าหนดข้ึนเอง โดยเฉพาะรูปภาพใบหน้าตน้แบบ หรือเส้ือผา้ วตัถุส่ิงของท่ีจะน ามา

ประกอบในงาน จะตอ้งมีความคมชดั สีหรือบรรยากาศตอ้งใกลเ้คียงกบัท่ีขา้พเจา้จินตนาการไว ้รูป

ถ่ายต้นแบบของข้าพเจ้าส่วนใหญ่เป็นการจดัแสงเพื่อสร้างบรรยากาศในสภาพแวดล้อมต่างๆ 

เพื่อใหมี้ความสมจริง โดยไม่ใชโ้ปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น ภาพถ่ายตน้แบบใบหนา้ก็จะเลือกถ่ายใน

เวลาหรือบรรยากาศท่ีมีแสงแตกต่างกนั เพื่อให้เกิดความสมจริงตามธรรมชาติโดยเฉพาะแสงเงาท่ี

ตกกระทบบนใบหน้าท่ีอาจเป็นแสงแดดหรือแสงจากหลอดไฟข้ึนอยู่กบัความพอใจและแนวคิด

ของการสร้างงานแต่ละช้ิน ส่วนภาพของวตัถุ ส่ิงของ เส้ือผา้ และสถานท่ี ส่วนใหญ่จะได้รับ

อิทธิพลจากฉากในภาพยนตร์หรือการ์ตูนท่ีประทบัใจ 
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จากการก าหนดเหตุผลข้ึนใหม่ในการสร้างสรรค์น้ี ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายความเป็นมาของ

เหตุผลท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างข้ึนมาเป็นผลงานจิตรกรรม ให้กระบวนการทั้งระบบเช่ือมโยงสอดคลอ้ง

ไปกบัแนวความคิดของขา้พเจา้ท่ีตอ้งการถ่ายทอดมุมมองทางความคิดออกมาใหม้ากท่ีสุด  

ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

 ทศันธาตุต่างๆ ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานถูกอา้งอิงมาจากส่ิงรอบตวั ส่ือท่ีเราพบ

เห็น การวิเคราะห์ทศันธาตุเป็นการอธิบายกายภาพของผลงานศิลปะท่ีแสดงให้เห็นถึงการรวมตวั

กนัของทศันธาตุจนเกิดเป็นผลงานท่ีส่ือความหมายตามท่ีขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอ ซ่ึงทศันธาตุท่ี

แสดงตวัออกมาอยา่งเด่นชดัในงานของขา้พเจา้ ไดแ้ก่ รูปทรง เส้น สี น ้าหนกั และพื้นผวิ 

 รูปทรง ในผลงานของขา้พเจา้จะเป็นรูปทรงจากความเป็นจริง สามารถแยกออกตาม

ประเภทของรูปทรงได ้คือ รูปทรงท่ีมาจากเรขาคณิต เช่น เคร่ืองจกัร มอเตอร์ไซค ์รูปทรงธรรมชาติ 

เช่น คน สัตว ์พืช และรูปทรงอิสระ เช่น เมฆ ไฟ หยดน ้ า รูปทรงในผลงานของขา้พเจา้ถูกคดัสรร 

จดัวางองคป์ระกอบตามแนวความคิดของแต่ละผลงาน แต่รูปทรงท่ีเป็นจุดเด่นอยูร่วมในทุกผลงาน

ของขา้พเจา้คือรูปทรงคน 

 เส้น ในผลงานของขา้พเจา้ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขต เป็นแกนหรือโครงสร้างในการจดั

องค์ประกอบภาพ เส้นท่ีสร้างความรู้สึกในงานส่วนใหญ่เป็นเส้นโคง้ ท่ีแสดงสัดส่วนของร่างกาย

ผูห้ญิง ท่ีให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวอ่อนโยน เช่น เส้นโครงสร้างท่ีแสดงท่าทางของร่างกาย เส้นผม 

เส้นขอบตา ปาก และใบหนา้ เส้นอีกลกัษณะหน่ึงท่ีแสดงออกในงานคือเส้นท่ีแสดงรายละเอียดของ

วตัถุส่ิงของต่างๆ ในภาพ เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สึกสมจริง มัน่คง แสดงโครงสร้างของวตัถุ เช่น 

เคร่ืองจกัร มอเตอร์ไซค ์รถยนต ์และเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัต่างๆ 

 สีและน ้าหนัก เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ภาพแสดงความเป็น

การ์ตูนมากเกินไป ขา้พเจา้จึงตอ้งใชสี้ท่ีแสดงความสมจริงของวตัถุในการลดความเป็นการ์ตูน ให้

ผลงานดูมีบรรยากาศท่ีสมจริงมากกว่าความเป็นการ์ตูนท่ีถูกตดัทอนรายละเอียด แต่การใช้สีใน

บางส่วนก็ไม่ไดก้  าหนดตายตวัวา่จะตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง ในบางช้ินงานก็มีการเพิ่มหรือลด

ความสดใสของสีให้เหมาะสมเพื่อแสดงความรู้สึกของสีให้สอดคลอ้งกบับรรยากาศภาพรวมในแต่

ละช้ินงาน ขา้พเจา้อาจตอ้งการให้บางส่วนในภาพดูมีความเกินจริง หรือให้ความส าคญักบัรูปทรง

นั้นๆ การสร้างน ้ าหนักในบางพื้นท่ีของภาพให้มีค่าน ้ าหนักท่ีเขม้หรืออ่อนกว่าความเป็นจริงจึง
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สามารถท าไดอ้ยา่งอิสระ เช่น การสร้างจุดเด่นในภาพ การใชสี้และน ้าหนกัเพื่อขบัเนน้สี แสงเงา ให้

ชดัเจนสมจริงยิ่งข้ึน  การใชน้ ้ าหนกัอ่อนเขม้ท่ีต่างกนัสามารถสร้างความรู้สึกต่างๆ ในผลงาน ซ่ึง

สามารถแยกออกเป็นระดบักวา้งๆ ไดต่้อไปน้ี 

1. น ้าหนกัเขม้ (Low key) ใหค้วามรู้สึกน่ากลวั สง่า ขรึม เช่น เส้ือผา้ชุดหนงั  เส้นผม 

2. น ้ าหนกักลาง (Middle key) ให้ความรู้สึกเงียบเฉย ซ่ึงถา้มีมากเกินไปจะท าให้ภาพดู

จืดชืดได ้ขา้พเจา้ใช้น ้ าหนกักลางเช่ือมระหว่างน ้ าหนกัอ่อนกบัเขม้เพื่อให้เกิดความกลมกลืนของ

บรรยากาศในภาพ 

3. น ้ าหนกัอ่อน (High key) ให้ความรู้สึกเบา อ่อนโยน เหมาะกบัการสร้างบรรยากาศ

ในระยะไกล และใช้กบัรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้งานสมบูรณ์มากข้ึน เช่น ปลายผม ไรผม 

เส้นขนตา ผวิใบหนา้ ริมฝีปาก 

4. น ้ าหนักตดักนั (Full contrast) การตดักนัของแสงกบัเงาให้ความรู้สึกต่ืนเตน้ เร้าใจ 

ความสวา่งจดัของแสงท าให้เกิดเส้นขอบเขตของเงาท่ีมีความชดัเจน มีเสน่ห์ เช่น ภาพใบหน้าท่ีอยู่

กลางแดดจดัในตอนกลางวนัจะมีเงาบนใบหนา้ชดัเจน 

 การเลือกใชสี้ท่ีกลมกลืนกนับางคร้ังท าใหง้านดูน่าเบ่ือ การใชสี้คู่ตรงขา้มจึงเป็นวธีิการ

หน่ึงท่ีเหมาะกบัการน าไปใชใ้นการสร้างผลงาน  เพื่อใหผ้ลงานดูโดดเด่นน่าสนใจ 

 พืน้ผิว ในทางกายภาพผลงานของขา้พเจา้จะมีพื้นผิวอยูล่กัษณะเดียว คือ พื้นผิวแบน

ตามระนาบของผืนผา้ใบ แต่สร้างความมีมิติ ลวงตาดว้ยเทคนิคการใชสี้น ้ ามนั สร้างพื้นผิวท่ีสัมผสั

ไดด้ว้ยการมองเห็น เป็นความรู้สึกถึงพื้นผิวท่ีเกิดจากลกัษณะเฉพาะของงานจิตรกรรม เช่น การวาด

เส้ือผา้ท่ีเป็นชุดหนงัให้สามารถแสดงลกัษณะเฉพาะของพื้นผวิท่ีมนัเงาออกมาเพื่อให้งานเกิดความ

สมจริง เป็นส่ิงท่ีตอ้งใชก้ารฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในดา้นทกัษะการใช้สีและน ้ าหนกัแสงเงา

เพื่อให้เกิดพื้นผวิท่ีหลากหลาย ซ่ึงพื้นผิวแต่ละอยา่งก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกนั เช่น พื้นผิวของเหล็ก

ท่ีมนัวาว ดึงดูดสายตาไดดี้ พื้นผิวของสนิมให้ความรู้สึกถึงระยะเวลา การผุกร่อน ส่วนพื้นผิวของ

เส้ือผา้ เส้นผม ใหค้วามรู้สึกนุ่ม สบาย เคล่ือนไหว 
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เทคนิควธีิการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า มีวิธีการขั้ นตอน สามารถอธิบาย

ตามล าดบัไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. การร่างภาพตน้แบบผลงานบนกระดาษ เป็นการถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นภาพ

คร่าวๆ น าภาพความคิดมาจดัองคป์ระกอบ เพื่อใหไ้ดภ้าพร่างตน้แบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เทคนิคท่ีใชใ้น

การร่างภาพตน้แบบคือ ปากกาด าบนกระดาษ เป็นวธีิการท่ีท าใหก้ารร่างภาพจากจินตนาการมีความ

รวดเร็ว ฉบัไว ตอบสนองความคิดความรู้สึกไดดี้ ในการร่างภาพตน้แบบขา้พเจา้จะเพิ่มเติมหรือตดั

ทอนไดต้ามตอ้งการ แมข้อ้ดีของการร่างภาพดว้ยปากกาจะตอบสนองความคิดไดอ้ยา่งฉบัพลนั แต่

ก็ยงัไม่สามารถแสดงบรรยากาศของสี น ้าหนกั หรือพื้นผวิได ้

 2. การสร้างงานจิตรกรรมบนผา้ใบ 

2.1 เม่ือข้าพเจ้าสร้างภาพร่างเสร็จ จึงน าภาพไปเขียนบนผา้ใบ พร้อม

ภาพถ่ายตน้แบบ ปรับขนาดให้ใหญ่ข้ึน เร่ิมจากการเขียนเส้นโค้งวงกลมของใบหน้า  กะขนาด

รูปร่างคร่าวๆดว้ยสายตา ความห่างระหว่างตวัคนกบัวตัถุต าแหน่งให้สัมพนัธ์กนั  แต่อาจเพิ่มเติม

รายละเอียด  หรือลดทอนบางอย่างออกไดต้ามอารมณ์ท่ีเรารู้สึกขณะนั้น  โดยใช้ดินสอสีร่างบน

เฟรมเลย  

2.2 เม่ือร่างภาพเสร็จ  จึงเป็นขั้นตอนเขียนสีน้ามัน  เร่ิมโดยเขียนเป็น

ส่วนๆให้เสร็จทีเดียวเขียนแบ่งส่วนเช่นน้ีทั่วทั้ งภาพ โดยเร่ิมลงสีท่ีใบหน้าซ่ึงเป็นจุดเด่นก่อน  

จากนั้นจึงเขียนส่วนประกอบอ่ืนๆตามมา  ผม เส้ือ วตัถุ 

2.3 เม่ือเขียนสีน ้ ามันในภาพได้แบ่งส่วนของรูปคน เส้ือผา้ สัตว์ วตัถุ

ส่ิงของเสร็จแลว้ พื้นท่ีในภาพคือฉากหลงั สถานท่ี บางฉากอาจใช้สีขาวเยอะ แต่บางฉากใช้สีเขม้ 

เพื่อให้ฉากหลงัมีความกลมกลืนไปกบัตวัจุดเด่น และอาจน าสีของวตัถุในภาพผสมไปกบัฉากหลงั

เพื่อสร้างบรรยากาศของทั้งภาพให้กลมกลืนกนั  เช่น สีของเส้ือผา้สีม่วง ก็ผสมสีม่วงเจือลงไปในสี

ของทอ้งฟ้าดว้ย และการน าหลกัสีคู่ตรงขา้มมาใชก้็จะช่วยใหง้านมีชีวติชีวามากข้ึนดว้ย 

2.4 เม่ือส่วนท่ีเขียนสีน ้ ามนัแห้งแลว้ ก็จะสามารถเก็บรายละเอียดไดง่้าย

ข้ึน โดยพิจารณาภาพรวมของงาน สัดส่วน สี บางต าแหน่งท่ียงัดูผิดแปลกก็เพิ่มเติมให้คมชดัยิ่งข้ึน

หรืออาจตดัทอนลงไดเ้พื่อใหง้านเสร็จออกมาสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 12 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 13 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขียนภาพร่างตน้แบบ 
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ภาพท่ี 14 ภาพร่างตน้แบบผลงาน 
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ภาพท่ี 15 ภาพร่างตน้แบบผลงาน 
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ภาพท่ี 16 ภาพร่างตน้แบบผลงาน 
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ภาพท่ี 17 ภาพร่างตน้แบบผลงาน 
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ภาพท่ี 18 ภาพร่างตน้แบบผลงาน 
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ภาพท่ี 19 ภาพขั้นตอนการร่างภาพผลงานจริงบนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 20 ภาพขั้นตอนการเขียนสีน ้ามนัในผลงานจริง ส่วนของใบหนา้ 
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ภาพท่ี 21 ภาพขั้นตอนการเขียนสีน ้ามนัในผลงานจริง ส่วนของถุงมือ 
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ภาพท่ี 22 ภาพขั้นตอนการเขียนสีน ้ามนัในผลงานจริง ส่วนของเส้ือผา้และแมว 
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ภาพท่ี 23 ภาพขั้นตอนการเขียนสีน ้ามนัในผลงานจริง ส่วนของเส้ือผา้ 
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ภาพท่ี 24 ภาพขั้ นตอนการเขียนสีน ้ ามันในผลงานจริง ส่วนของ ว ัตถุ อ่ืนๆ สถานท่ีและ

บรรยากาศของสีโดยรวม 
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ภาพท่ี 25 ภาพบรรยากาศขณะท างานของขา้พเจา้ 

 



 
 

44 

บทที ่4 

การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 การสร้างผลงานวทิยานิพนธ์หวัขอ้ “ภาพลกัษณ์ผูห้ญิงในอุดมคติของขา้พเจา้” เป็นการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 มีพฒันาการจาก

ประสบการณ์ของขา้พเจา้เก่ียวกบัผูห้ญิงในสังคมไทยท่ีมีแง่มุมหลากหลาย เสริมใส่จินตนาการของ

ขา้พเจา้ผสมผสาน เพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์และมุมมองใหม่ เป็นผูห้ญิงในอุดมคติท่ีข้าพเจา้อยาก

แสดงให้ผูช้มเห็นในส่ิงท่ีขา้พเจา้คิด ซ่ึงผลงานท่ีจะน าเสนอในวิทยานิพนธ์เล่มน้ีแบ่งออกเป็น 4 

ช่วง ดงัต่อไปน้ี 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะที ่1 

 ผลงานชุดน้ีสร้างสรรคต่์อเน่ืองมาจากวทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้ในระดบัปริญญาตรีเร่ือง 

“พนัธนาการของวตัถุนิยม” ขา้พเจา้มองสภาพความเป็นจริงของสังคม การรับส่ือ การถูกป้อนขอ้มูล 

การบริโภคส่ิงสวยงามซ ้ าๆ ตลอดเวลา ให้ความส าคญักับเส้ือผา้วตัถุภายนอก ข้าพเจา้ถ่ายทอด

ผลงานจิตรกรรมออกมาในรูปแบบท่ีคลา้ยกบัภาพผูห้ญิงตามปกนิตยาสารแฟชัน่ โดยใชต้วัขา้พเจา้

และเส้ือผา้หลากหลาย เป็นส่ือในการน าเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัความหรูหราสวยงาม ความมนั

เงาของเส้ือผา้วตัถุเป็นส่ิงภายนอกท่ีห่อรัดร่างกายและจิตใจของเรา โดยลกัษณะของการเขียนคนใช้

วิธีการยืด หด ขยาย สัดส่วน โดยเฉพาะใบหนา้ให้มีขนาดใหญ่กวา่ร่างกายคลา้ยกบัตวัการ์ตูน เน้น

การแสดงความรู้สึกออกทางตาท่ีโตและปากจู๋  ผลงานในระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1-4 จะให้ความส าคญักบั

คนและเส้ือผา้ ไม่เนน้บรรยากาศรอบตวัหรือสถานท่ี 

 เม่ือเร่ิมท าผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 ในช่วงนั้นขา้พเจา้สนใจเส้ือผา้ชุด

หนังสีด าและรถมอเตอร์ไซค์ท่ีมีโครงสร้างท่ีดูแข็งแรง เคร่ืองยนต์ท่ีมนัเงา สีสัน และรูปลกัษณ์

ลวดลายภาพนอกของตัวรถ ด้วยความชอบ ความประทับใจ ในช่วงขณะนั้ น จึงเร่ิมน ารถ

มอเตอร์ไซคเ์ขา้มาเป็นองคป์ระกอบเด่นในภาพดว้ย จากจุดน้ีจะเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีจะต่อเน่ือง

ไปสู่ผลงานวทิยานิพนธ์ในช่วงระยะท่ี 2 ท่ีพฒันาไปทั้งแนวความคิดและรูปแบบของผลงาน 
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ภาพท่ี 26 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน “เกา้อ้ีเงิน” 

ขนาด 150  210 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 27 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน “แวบ๊แวบ๊” 

ขนาด 130  165 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 28 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน “มา้ชมพ”ู 

ขนาด 130  165 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 29 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน “นอ้งเหล็ก” 

ขนาด 130  165 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 30 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน - 

ขนาด 130  165 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 31 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน “อยูใ่นปาร์ต้ีเธอร้อนดัง่ไฟเยอร์” 

ขนาด 130  165 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 32 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 7 

 ช่ือผลงาน “ME” 

ขนาด 145  185 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 33 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 8 

 ช่ือผลงาน “ไฟเยอร์ ไฟเยอร์” 

ขนาด 145  185 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะที ่2 

 การสร้างผลงานต่อเน่ืองจากผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ในระยะท่ี 1 ท่ีมีองคป์ระกอบ

เนน้ท่ีคนและรถมอเตอร์ไซค ์ท่าทาง ทรงผม เส้ือผา้ชุดหนงัสีด าท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบ ดว้ยโครงสร้าง สี 

ลวดลายท่ีมีความแตกต่างกนัไป ท าให้ในการวาดภาพแต่ละช้ินงานมีความสนุกไม่น่าเบ่ือและเพิ่ม

บรรยากาศของสถานท่ีของเมืองในยามกลางคืนท่ีมีแสงสีท่ีดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะแสงไฟบน

ถนนท่ีเกิดจากรถมอเตอร์ไซค ์รถยนต ์ท่ีก าลงัวิง่อยูบ่นถนน ท าให้เกิดแสงท่ีมีลกัษะเป็นเส้น เป็นจุด

เล็กๆ ต่างๆ แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 2 พฒันาต่อจากเดิมท่ีให้

ความสนใจในเร่ืองของวตัถุ ก็เร่ิมให้ความสนใจในภาพลกัษณ์ของผูห้ญิง บุคลิกท่าทาง ความคิดท่ีมี

ความเป็นอิสระ แสดงออกอย่างเต็มท่ี เป็นภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีเกิดจากความคิด จินตนาการ

ชัว่ขณะของขา้พเจา้ ท่ีมีอิทธิพลจากส่ือรอบตวั โดยเฉพาะภาพยนตร์ และการ์ตูนท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบ

มาตั้งแต่เด็ก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งาน ขา้พเจา้น าเสนอภาพลกัษณ์ของ

ผูห้ญิง ในรูปแบบท่ีเหมือนเป็นตวัละครท่ีหลุดออกมาจากการ์ตูน เกมส์หรือภาพยนตร์ 
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ภาพท่ี 34 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน “บลูละเวิก๊” 

ขนาด 170  200 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 35 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน “Red” 

ขนาด 140  170 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 36 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน “เขียวละเวิก๊” 

ขนาด 145  180 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 37 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน “Bosozoku” 

ขนาด 130  165 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 38 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน “สุภาพสตรีซุบซิบ” 

ขนาด 150  180 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 39 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน “แม่บา้น” 

ขนาด 140  170 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 40 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 7 

 ช่ือผลงาน “ประกายไฟ” 

ขนาด 180  195 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 41 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 8 

 ช่ือผลงาน “Street Fighter” 

ขนาด 175  195 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ระยะที ่3 

 ผลงานระยะน้ีต่อเน่ืองจากในระยะท่ี 2 ท่ียงัคงน าเสนอผูห้ญิงในภาพลกัษณ์ต่างๆ เพิ่ม

เร่ืองราวเน้ือหาท่ีหลากหลายไม่ซ ้ ากนั โดยน าแรงบนัดาลใจมาจากส่ือการ์ตูน ภาพยนตร์ให้เขา้มามี

บทบาทมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดความแปลกใหม่ของภาพลกัษณ์ท่ีน าเสนอ เช่น เส้ือผา้ท่ีสามารถแสดง

บุคลิกของผูห้ญิง สถานท่ีท่ีแสดงบรรยากาศต่างๆ แปลกใหม่ท่ีไม่อาจเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั 

มุมมองท่ีน าเสนอในผลงาน บุคลิกบทบาทเฉพาะของตัวละครในแต่ละภาพแตกต่างกันตาม 

สถานการณ์ในชัว่ขณะ สอดแทรกรายละเอียดของผูห้ญิงในแง่มุมดา้นต่างๆ เช่น ความรัก หน้าท่ี 

จินตนาการ ซ่ึงใชต้วัของขา้พเจา้ท่ีเพิ่มเติมสร้างความเกินจริงของสัดส่วนใบหนา้ ดวงตา ท่ีมีขนาด

ใหญ่เหมือนตวัการ์ตูน ผสมผสานเขา้กบัพื้นผวิของเน้ือคน และวตัถุท่ีมีความสมจริงมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
63 

 

 

ภาพท่ี 42 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 1 

 ช่ือผลงาน “20” 

ขนาด 145  185 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 43 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 2 

 ช่ือผลงาน “โบะ๊” 

ขนาด 170  200 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 44 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน - 

ขนาด 182  280 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 45 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน “โกรธ” 

ขนาด 146  185 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 46 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน “ไปโรงเรียน” 

ขนาด 177  205 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 47 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน “ใจเดียว” 

ขนาด 150  220 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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การสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีข้าพเจ้ายงัคงเสนอเร่ืองราวของผู ้หญิงในมุมมองและ

จินตนาการของขา้พเจา้ ก าหนดบทบาทบุคลิกเฉพาะของตวัละครในภาพให้มีความแตกต่างกนัตาม

สถานการณ์ ทั้งท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัและอาจไม่เคยเกิดข้ึนเลยในชีวติจริง 

 ขอ้มูลต่างๆ ท่ีรวบรวมมาสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งท่ีไดรั้บประสบการณ์ตรงและความ

ประทบัใจจากอิทธิพลของส่ือภาพยนตร์ หนังสือการ์ตูน ซ่ึงขา้พเจา้มีความรู้สึกผูกพนัมาตั้งแต่ยงั

เป็นเด็ก เร่ืองราวท่ีมาจากชีวิตคนธรรมดาแต่การ์ตูนสามารถดดัแปลงเป็นจินตนาการท่ีสนุกสนาน 

ผา่นตวัละครท่ีมีเอกลกัษณ์ชดัเจน ทั้งสีและรูปร่าง นิสัย ท าใหเ้ราจดจ าไดแ้ละมกัมีตวัละครตวัเก่งท่ี

เราช่ืนชอบเสมอในการ์ตูนหน่ึงเร่ือง ภาพยนตร์สร้างความรู้สึกประทบัใจให้เราจากตวัละคร ยุค

สมยั จากเร่ืองราวธรรมดาไปจนถึงเร่ืองราวแฟนตาซีเหนือธรรมชาติ ฉากท่ีตั้งใจสร้างออกมาอยา่ง

ตั้ งใจ และสวยงามเหมือนภาพวาดเม่ือเรากดปุ่มหยุดภาพ เกิดเป็นอารมณ์ร่วมมีความรู้สึก

สนุกสนาน ต่ืนเตน้ กลวั เศร้า ประทบัใจ สอดแทรกแง่คิด คุณธรรม มุมมองทศันคติท่ีแตกต่างกนั

ในหนงัแต่ละเร่ือง ขา้พเจา้ยงัไดน้ าเอาเร่ืองราวของผูค้นท่ีสามารถพบเห็นในชีวติประจ าวนั เร่ืองราว

ของคนธรรมดา ท่ีประกอบอาชีพสุจริตหาเล้ียงครอบครัวท่ีขา้พเจา้สัมผสัได้จริง เป็นความรู้สึก

ประทบัใจ ช่ืนชมต่อบุคคลเหล่าน้ีจนน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน 

 ส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดไม่ได้น าเสนอเพื่อต่อตา้น เรียกร้องสิทธิของผูห้ญิงแต่

อย่างใด แต่ตอ้งการน าเสนอมุมมองความคิดชัว่ขณะของขา้พเจา้เป็นจินตนาการท่ีมองเห็นได้ถึง

ทศันคติของขา้พเจา้ท่ีเช่ือวา่ผูห้ญิงมีความสามารถ มีอิสระในการคิดและแสดงออกอยา่งเต็มท่ี การ

สร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้มีพฒันาการทางดา้นรูปแบบต่อเน่ืองไปตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1 

 รูปแบบโดยรวมยงัคงมีลกัษณะท่ีไม่เปล่ียนไปจากช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 3 ส่ิงท่ี

แตกต่างออกไปคือเร่ืองของสถานท่ีและบรรยากาศในภาพจากเดิมเป็นเวลากลางคืน ก็เปล่ียนมาเป็น

บรรยากาศของตอนกลางวนั ท าใหมี้เร่ืองราวรายละเอียดต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งใบหนา้ เส้ือผา้ พื้นผิว

วตัถุท่ีมีมิติของแสงแดดเพิ่มเขา้มาท าให้เกิดเงาชดัเจน การจดัองค์ประกอบค านึงเร่ืองของระยะใน

ภาพท่ีมีระยะหนา้ ระยะกลาง และระยะหลงั ซ่ึงภาพน้ีไดรั้บอิทธิพลจากภาพยนตร์เร่ือง   แม็ดแม็ก 

(Mad Max) ปี ค.ศ.1982 เป็นภาพยนตร์ท่ีขา้พเจา้ไดดู้สมยัเป็นเด็ก รู้สึกชอบ ประทบัใจในตวัละคร
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จึงน ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงาน ตวัละครเอกในเร่ืองเป็นผูช้ายท่ีตอ้งต่อสู้กบัเหล่าร้าย  

แต่ข้าพเจ้าปรับเปล่ียนเป็นตวัเองท่ีต่อสู้กับเหล่าอธรรมเพื่อส่ือถึงมุมมองของข้าพเจ้า เก่ียวกับ

ภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีบางคร้ังก็ไม่ไดเ้ป็นเพียงเงาจางๆ เป็นตวัละครใส่ชุดรัดรูปเซ็กซ่ีเดินไปเดิน

มาเสมอไปยามเม่ืออยูใ่นภาพยนตร์ 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2 

 แรงบนัดาลใจเกิดข้ึนจากการพบเห็นผูห้ญิงท่ีประกอบอาชีพใชแ้รงงาน และปัจจุบนัมี

ผูห้ญิงท างานนอกบา้นเพิ่มมากข้ึนทุกวนั ขา้พเจา้น าเหตุการณ์ บรรยากาศ บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง

จริง มาน าเสนอเป็นฉากหลงัของภาพ ตวัเอกอยู่ในกิริยาท่าทางก าลงัท างาน ใส่เส้ือผา้ลายตาราง

ตามท่ีเคยพบเห็นบ่อยๆ เพิ่มความเป็นผูห้ญิงดว้ยสีชมพูท่ีลายผา้ ผูกชายเส้ือกบัเอว ทรงผมถกัเปีย 

เพื่อส่ือถึงปัจจุบนัผูห้ญิงไทยตอ้งพลิกผนับทบาทตวัเอง จากเดิมท่ีเคยอยูก่บัเยา้เฝ้ากบัเรือนในหนา้ท่ี

ของภรรยาดูแลสามีและหนา้ท่ีแม่ดูแลลูกไม่ให้ขาดตกบกพร่อง เปล่ียนมาท างานนอกบา้นประกอบ

อาชีพต่างๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ดว้ยอีกแรง หรืออาจเพื่อแสดงศกัยภาพในการท างานและความ

มีอิสระทางความคิดการแสดงออกของผูห้ญิงในปัจจุบนั 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3 

 ขา้พเจา้ใช้ภาพคน 2 คน ท่าทางเหมือนก าลงัยืนรอซ้ือก๋วยเต๋ียวในเวลากลางคืน ทั้ง

เส้ือผา้และทรงผมดูแปลกตาเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนญ่ีปุ่น เป็นการแต่งกายท่ีในการ์ตูน

เรียกว่าเป็นชุดออกศึกหรือแก็งซ่ิงรถมอเตอร์ไซค์ ชุดสีน ้ าเงินท่ีแขนเส้ือปักค าว่ารักพ่อแม่ ท่ีกลาง

หลงัของตวัละครอีกตวัปักค าวา่รักครอบครัว ทั้งเส้ือผา้การแต่งกาย และตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่น ท าให้

ดูขดัแยง้กบับรรยากาศฉากหลังของสถานท่ีในภาพมีร้านก๋วยเต๋ียวเขียนด้วยอกัษรไทย ข้าพเจ้า

มองเห็นวฒันธรรมญ่ีปุ่นท่ีแทรกซึมเขา้มาในสังคมไทย ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ไป และมีรูปแบบท่ี

หลากหลายทั้ง เกมส์ การ์ตูน อาหาร การแต่งกาย สินคา้น าเขา้ ส่ิงแวดลอ้มแทบทุกดา้นในชีวิต แผ่

อิทธิพลโดยไม่มีวนัหยุด ไม่มีวนัปิดกั้น วฒันธรรมเป็นตวัแทนของวิถีชีวิตท่ีไหลไปตามลมหายใจ

ของผูค้น 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่4 

 ช้ินน้ีมีแรงบนัดาลใจสร้างจินตนาการเก็บไวใ้นใจมานานแล้ว แต่ยงัไม่มีโอกาสได้

สร้างเป็นผลงานท่ีออกมาจากความคิดของขา้พเจา้จริงๆซักที เม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ี
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รวบรวมมาไดจึ้งไดเ้กิดเป็นผลงานช้ินน้ี ขา้พเจา้ตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงธรรมดา เป็น

สิงห์สาวรถบรรทุก เป็นเหตุการณ์ในขณะจอดรถพกัขา้งทาง ช่วงเวลาแดดจดัตอนบ่าย อากาศท่ี

ร้อนจนเหง่ือไหล จนตอ้งพบัแขนเส้ือข้ึนเผยให้เห็นรอยสัก ท่ีขา้พเจา้เพิ่มความสนุกสนานในงาน

ดว้ยสีสันของรอยสักท่ีสดใส กบัความหมายท่ีแสดงถึงความมาดมัน่ หนกัแน่น รักครอบครัว โดยใช้

รูปร่างและใบหน้าของขา้พเจา้ปรับให้มีสัดส่วนเหมือนตวัการ์ตูน หากแต่ถ่ายทอดบรรยากาศแบบ

เหมือนจริง สร้างมิติในภาพด้วยแสงเงาจดั สร้างความไม่คุ ้นเคยด้วยการวาดรถบรรทุกแทนรถ

มอเตอร์ไซค์แต่ง แสดงแนวความคิดเก่ียวกบัคนในสังคมไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร หากว่าเรา

ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยก์ับงานท่ีท าอย่างเต็มท่ี ชีวิตและคนในครอบครัวจะอยู่อย่างมี

ความสุข สังคมก็จะสงบร่มเยน็ 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่5 

 ขา้พเจา้ตอ้งการสร้างตวัละครท่ีมีกล่ินอายแบบหนังอาหรับ องค์ประกอบภาพซ่ึงมี

ตวัเองเป็นจุดเด่น เหตุการณ์ในภาพเป็นขณะท่ีขา้พเจา้เดินทางในทะเลทรายอนัเวิง้วา้งกวา้งใหญ่ สี

ทอ้งฟ้าใช้สีม่วงผสมเขา้ไปเพื่อให้กลมกลืนกบัสีเส้ือผา้และตดักบัทะเลทรายสีขาวครีม เพิ่มความ

สนุกดว้ยการวาดสัตวเ์ป็นเพื่อนร่วมทาง เป็นเหยี่ยวทะเลทรายท่ีขอ้เทา้มีมว้นจดหมายเล็กๆ ระยะ

กลางของภาพมีหัวรถไฟเก่าข้ึนสนิมล้มคว  ่าอยู่ด้านหลัง แสดงถึงการเดินทางใช้ชีวิตท่ีไม่ได้

สะดวกสบาย ในชีวิตท่ียากล าบาก ตอ้งพบอุปสรรคมากมาย อะไรก็ตามท่ีเราไดม้าอยา่งยากล าบาก

เราจะเห็นคุณค่าของมนัอยา่งมหาศาล 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่6 

 เป็นความรู้สึกส่วนตวัซ่ึงมีความสนใจภาพถ่ายจากภาพยนตร์ขาวด าบรรยากาศยอ้นยุค

ในขณะนั้น การสร้างงานช้ินน้ีได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์เร่ือง The wild one ปี ค.ศ.1953 แสดง

โดย มาร์ลอน แบรนโด ตวัเอกรับบทเป็นหวัหนา้แก๊งมอเตอร์ไซคป่์วนเมือง ท่ีสร้างความไม่พอใจ

ให้ประชาชนในเมือง ซ่ึงถ้าเปรียบเทียบกบับา้นเราก็คงคลา้ยกบัเด็กแวน๊ในสมยัน้ีน่ีเอง หากแต่มี

ภาพลกัษณ์ท่ีต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ขา้พเจา้คิดว่าน่าสนใจจึงน ามาสร้างเป็นผลงาน เลือกทรงผมของ

ผูห้ญิงท่ีบ่งบอกถึงยุคสมยัในอดีต โดยขา้พเจา้ชอบทรงผมของดารานกัร้องหญิง มาริลีน มอนโร ใน

ปี ค.ศ.1953 ซ่ึงเป็นปีเดียวกบัภาพยนตร์เร่ือง The wild one จึงน ามาเสริมให้มีกล่ินอายของยุคสมยั

เดียวกนั 
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 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่7 

 อิทธิพลท่ีมีอยู่อยา่งยาวนานของนิทานตะวนัตก ตั้งแต่ภาพประกอบในหนงัสือนิทาน

จนกลายเป็นการ์ตูนอะนิเมชั่นท่ีเคล่ือนไหวอย่างอิสระ และภาพยนตร์หลากหลายสัญชาติท่ี

สร้างสรรคด์ดัแปลงเน้ือหาเร่ืองเร่ืองราวไปบา้ง แต่ยงัคงมีตวัละครหลกั 2 ตวั เร่ือง สโนวไ์วท ์ท าให้

คนส่วนใหญ่จดจ าภาพลกัษณ์ของตวัละครในเร่ืองไดอ้ยา่งแม่นย  า หญิงสาวจิตใจแสนดี เป็นกุลสตรี

ท่ีเพียบพร้อมแสนงาม ถูกแม่มดใจร้ายกลัน่แกลง้ ซ่ึงมีเน้ือหาเร่ืองราวคลา้ยกบัละครไทย ขา้พเจา้จึง

เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างงานช้ินน้ี ในภาพมีตวัละคร 2 คน ทั้งสองใส่ชุดท่ีคลา้ยกนั แต่มีสีและ

รายละเอียดท่ีแสดงถึงบุคลิกท่ีต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งสองใช้ใบหน้าของขา้พเจา้แสดงนัยยะถึง

บุคคลเดียวกนัแต่มีสองดา้นเหมือนด ากบัขาว บรรยากาศในภาพแตกต่างจากท่ีเคยวาด เป็นสถานท่ี

ในป่าท่ีมีแสงแดดส่องผ่านก่ิงไมล้งมาเพิ่มแสงสว่าง ขา้งตวัละครมีสัตวคื์อกวางและนกเพื่อเสริม

แสดงให้เห็นอุปนิสัยของตวัละครในแบบของนางเอกท่ีโอบออ้มอารี แสดงทศันคติของขา้พเจา้ท่ีมี

ต่อส่ือโทรทศัน์ของไทยในปัจจุบนัท่ีสร้างมายาคติความเป็นผูห้ญิงว่าตอ้งเป็นแบบนางเอกละคร

ไทยถึงจะเป็นส่ิงท่ีถูกท่ีควร เป็นภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีแสดงออกมาอยา่งดีสุดขั้ว ส่วนตวันางร้ายก็

มีบทบาทท่ีตอ้งถ่ายทอดความอิจฉาริษยา ชอบโวยวาย ปากร้ายใจด า เพียงดา้นเดียว แต่ในความเป็น

จริงผูห้ญิงผูห้ญิงไม่ไดมี้นิสัยท่ีรุนแรงแบบนั้น ผูห้ญิงมีทั้งอ่อนโยนและเอาแต่ใจ มีทั้งดีและร้ายใน

คนๆ เดียว อนัเป็นเร่ืองธรรมดาของคนทัว่ไปท่ีไม่มีใครท่ีจะดีหรือเลวเพียงอยา่งเดียว 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่8 

 ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือ สารคดี ภาพถ่าย การปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีหน่วยดบัเพลิง

ในการเข้ากู้ภ ัยช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุ และสัตว์เล้ียงของพวกเขา เป็นความรู้สึกประทับใจท่ี

เจา้หนา้ท่ีให้ความส าคญักบัชีวิตของสัตวต์วัเล็กๆ เช่นเดียวกบัชีวิตของคน จึงเป็นแรงบนัดาลใจให้

ขา้พเจา้สร้างเป็นผลงาน โดยใชต้วัขา้พเจา้เป็นตวัเอกท่ีเป็นหน่วยกูภ้ยัก าลงัช่วยแมวอยู ่โดยเพิ่มตวั

ละครเป็นผูช่้วย เป็นการวาดบุคคลอ่ืนในงานของข้าพเจ้าเป็นช้ินแรก ต้นแบบของผูช่้วยเป็น

นอ้งชายของขา้พเจา้เอง ซ่ึงบุคลิกในภาพกบัตวัจริงแตกต่างกนัมาก แต่ขา้พเจา้ปรับให้มีความเป็น

การ์ตูนตาหวานมากข้ึน เพิ่มความอ่อนหวานโดยเฉพาะดวงตาท่ีเหมือนตัวการ์ตูน สถานท่ี

บรรยากาศในภาพเป็นเหตุการณ์ตอนกลางคืนท่ีใช้โทนสีชมพูม่วง มีแสงสว่างจากแสงไฟต่างๆ 

แสงไฟของรถยนต ์แสงไฟจากตวัอาคาร และแสงไฟจากเพลิงท่ีลุกไหมท่ี้แสดงใหเ้ห็นอยูใ่นแววตา
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และกระทบกบัร่างกายของตวัละคร เร่ืองราวในงานช้ินน้ีตอ้งการส่ือความหมายในเชิงสัญลกัษณ์

ของตวัการ์ตูนท่ีมีไฟในตาลุกโชน ไม่ยอมแพต่้อปัญหาและอุปสรรคทุกอยา่ง ท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
74 

 

 

ภาพท่ี 48 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน “ฮีโร่ วูเ้มน” 

ขนาด 200  200 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 49 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน “เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง” 

ขนาด 200  200 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 50 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน “เยน็ตาโฟทะเล” 

ขนาด 145  185 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 51 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน “ค าสอนพอ่” 

ขนาด 190  250 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 52 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 

ช่ือผลงาน “จดหมายรัก” 

ขนาด 200  200 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 53 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 

ช่ือผลงาน “เลด้ีแวน๊” 

ขนาด 180  200 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 54 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 

ช่ือผลงาน “ช็อกโกแล็ตชิป” 

ขนาด 200  280 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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ภาพท่ี 55 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 

ช่ือผลงาน “ไฟสีชมพ”ู 

ขนาด 200  200 เซนติเมตร 

เทคนิค สีน ้ามนับนผา้ใบ 
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บทที ่5 

บทสรุป 

 วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ภาพลักษณ์ผูห้ญิงในอุดมคติของข้าพเจ้า” เล่มน้ี ข้าพเจ้าได้แสดง

กระบวนการทางความคิดและการสร้างสรรค์ท่ีกล่าวถึงจินตนาการของผูห้ญิงในหลายรูปแบบ

มุมมองและเร่ืองราว ท่ีปรากฏในผลงาน มีทั้งเร่ืองท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในชีวิตประจ าวนั และอาจไม่

เคยเกิดข้ึนเลยในชีวิตจริง รูปแบบของผลงานมีการผสมผสานระหว่างความเหมือนจริงกบัภาพ

การ์ตูนในเร่ืองของขนาดสัดส่วนของคน 

ผลงานของขา้พเจา้พยายามท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลในพลงัและความแข็งแกร่ง

ของผูห้ญิงท่ีสามารถขา้มเขตอ านาจทั้งหมดโดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ หรือความเช่ือ ซ่ึงขา้พเจา้ไดแ้รง

บนัดาลใจจากประสบการณ์จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยเฉพาะส่ือภาพยนตร์ และหนงัสือการ์ตูน 

ขา้พเจา้คน้หาตวัละครท่ีดึงดูดความสนใจมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั น ามาปรับเปล่ียนและสร้างเป็น

ภาพลักษณ์ของผูห้ญิงท่ีมีบทบาทหน้าท่ีและลักษณะแตกต่างกันไป บางคร้ังข้ีเล่นสนุกสนาน 

บางคร้ังน่ากลัว ดุดัน เพื่อให้ภาพลักษณ์ของผู ้หญิงในภาพ เป็นแบบอย่างทางความคิดและ

จินตนาการใหก้บัผูห้ญิงทัว่โลกมีจิตใจแขง็แกร่งเป็นอิสระและเช่ือมัน่ในตนเอง 

ผลงานทั้งหมดมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัตามความคิดและแรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรคผ์ลงานช่วงขณะนั้น สอดแทรกทศันคติ แง่มุมเล็กๆ นอ้ยๆ ในงาน ดว้ยเทคนิคจิตรกรรม

สีน ้ ามนั ปัดป้ายฝีแปรง สร้างจุด เส้น สี น ้ าหนกั ให้เกิดมิติแสงเงาท่ีผสานกลมกลืนกนัในผลงาน 

เกิดเป็นสุนทรียภาพท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของข้าพเจ้าท่ีต้องการส่งความคิด 

จินตนาการไปถึงผูดู้ใหไ้ดรั้บความรู้สึกต่างๆ ร่วมไปกบัตวัละครท่ีมีบทบาทต่างกนัไป 

ทั้งน้ีส่ิงท่ีขา้พเจา้กล่าวมาขา้งตน้ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหผ้ลงานของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดี และทา้ยท่ีสุดขา้พเจา้หวงัวา่วทิยานิพนธ์เล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน นกัศึกษา หรือผูท่ี้

สนใจใฝ่หาศิลปะไดเ้ป็นอยา่งดี 
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รายละเอยีดของผลงาน 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่1 
1. ช่ือผลงาน “เกา้อ้ีเงิน” ขนาด 150 x 210 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
2. ช่ือผลงาน “แวบ๊แวบ๊” ขนาด 130  165 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
3. ช่ือผลงาน “มา้ชมพ”ู ขนาด 130  165 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
4. ช่ือผลงาน “นอ้งเหล็ก” ขนาด 130  165 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
5. ช่ือผลงาน -  ขนาด 130  165 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
6. ช่ือผลงาน “อยูใ่นปาร์ต้ีเธอร้อนดัง่ไฟเยอร์” ขนาด 130  165 เซนติเมตร  

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
7. ช่ือผลงาน “ME”  ขนาด 145  185 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
8. ช่ือผลงาน “ไฟเยอร์ ไฟเยอร์” ขนาด 145  185 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่2 
1. ช่ือผลงาน “บลูละเวิก๊” ขนาด 170  200 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
2. ช่ือผลงาน “Red”  ขนาด 140  170 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
3. ช่ือผลงาน “เขียวละเวิก๊” ขนาด 145  180 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
4. ช่ือผลงาน “Bosozoku” ขนาด 130  165 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
5. ช่ือผลงาน “สุภาพสตรีซุบซิบ” ขนาด 150  180 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 
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6. ช่ือผลงาน “แม่บา้น” ขนาด 140  170 เซนติเมตร  
เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 

7. ช่ือผลงาน “ประกายไฟ”  ขนาด 180  195 เซนติเมตร    
เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 

8. ช่ือผลงาน “Street Fighter” ขนาด 175  195 เซนติเมตร    
เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2553 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่3 
1. ช่ือผลงาน “20”  ขนาด 145  185 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2554 
2. ช่ือผลงาน “โบะ๊” ขนาด 170  200 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2554 
3. ช่ือผลงาน -  ขนาด 182  280 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2554 
4. ช่ือผลงาน “โกรธ” ขนาด 146  185 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2554 
5. ช่ือผลงาน “ไปโรงเรียน” ขนาด 177  205 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2554 
6. ช่ือผลงาน “ใจเดียว” ขนาด 150  220 เซนติเมตร  

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2554 

 ผลงานวทิยานิพนธ์ 
1. ช่ือผลงาน “ฮีโร่ วูเ้มน” ขนาด 200  200 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2555 
2. ช่ือผลงาน “เป็นแฟนคนจนตอ้งทนหน่อยนอ้ง” ขนาด 200  200 เซนติเมตร  

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2555 
3. ช่ือผลงาน “เยน็ตาโฟทะเล” ขนาด 145  185 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2555 
4. ช่ือผลงาน “ค าสอนพอ่” ขนาด 190  250 เซนติเมตร    

เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2555 
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5. ช่ือผลงาน “จดหมายรัก” ขนาด 200  200 เซนติเมตร    
เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2555 

6. ช่ือผลงาน “เลด้ีแวน๊” ขนาด 180  200 เซนติเมตร  
เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2555 

7. ช่ือผลงาน “ช็อกโกแล็ตชิป” ขนาด 200  280 เซนติเมตร   
เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2555 

8. ช่ือผลงาน “ไฟสีชมพ”ู ขนาด 200  200 เซนติเมตร    
เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ ปีท่ีสร้าง พ.ศ.2555 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – สกุล อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย ์/ Anchalee Arayapongpanich 
เกดิ   21 กรกฎาคม 2528 
ทีอ่ยู่  3 หมู่ 1 ถนนนิคมสร้างตนเอง ต าบลนิคม อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 30110 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ศิลปบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการแสดงงาน 
พ.ศ. 2550  ร่วมแสดงนิทรรศการ “นิทรรศการจิตรกรรมภาพทิวทศัน์ 2550-2551” 
พ.ศ. 2551  ร่วมแสดงนิทรรศการ “จิตรกรรมส านึกต่อวกิฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้ม” 
พ.ศ. 2552 ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาวค์ร้ังท่ี 26 
พ.ศ. 2553 นิทรรศการศิลปนิพนธ์นกัศึกษาปริญญาตรี, หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
พ.ศ. 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ “เร่ือง ของเธอ” 
 “สุภาพสตรี บูร๊ะห ่า” นิทรรศการแสดงผลงานเด่ียว, อาเดลแกลเลอรี,   

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
 “โลกแบน” นิทรรศการวทิยานิพนธ์นกัศึกษาปริญญาโท, หอศิลป์กรุงไทย, 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 
นิทรรศการแสดงผลงานโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมยั คร้ังท่ี 3, 
ลอสแอนเจลิส, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
นิทรรศการแสดงผลงานโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมยั คร้ังท่ี 3, หอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

เกยีรติประวตัิ 
พ.ศ. 2552  ไดรั้บพระราชทานทุนภูมิพลประเภทเรียนดี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 
พ.ศ. 2552  ทุนสนบัสนุนการสร้างสรรคศิ์ลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
พ.ศ. 2554 รางวลัยอดเยีย่มโครงการประกวดศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” คร้ังท่ี 23 
พ.ศ. 2555 ไดรั้บการคดัเลือกเป็นศิลปิน 12 คน จากโครงการบา้นด าจงัหวดัเชียงราย เพื่อ

ศึกษาดูงานยงัประเทศสหรัฐอเมริกา 
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พ.ศ. 2555 รางวลัรองชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมชา้งเผอืก คร้ังท่ี 1 โดยบริษทั ไทยเบฟเวอ
เรจ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 รางวลัยอดเยีย่มอนัดบั 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค “เพื่อความสุข
ของมวลมนุษยชาติ” คร้ังท่ี 14 
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