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53901320 : สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา 
คาํสาํคญั :  สภาวะ ช่วงวยั เปราะบาง วยัคาํถาม 
  พงศฐ์ณชัฐ ์  กิจเจริญ : สภาวะท่ีถกูปิดกบัช่วงวยัของความเปราะบาง.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
: รศ.พิษณุ  ศุภนิมิตร , อ.ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร และ อ.ดร.วสูิตร  โพธ์ิเงิน.  117 หนา้. 
 
 วทิยานิพนธ์ หวัขอ้เร่ือง สภาวะท่ีถกูปิดกบัช่วงวยัของความเปราะบาง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงออก
เร่ืองของ การใชชี้วิตใชค้วามคิด จินตนการความหลงัรวมไปถึงการถกูกระทาํจากสังคมและ ครอบครัว ของเดก็ๆ
ท่ีติดเช้ือ HIV ณ บา้นแกร์ดา้ จ.ลพบุรี โดยนาํแรงบนัดาลใจมาจากการท่ีไดมี้โอกาสเขา้ไปเป็นพ่ีเล้ียงอาสาบา้น
แกร์ดา้ ผูติ้ดเช้ือ HIV และเดก็กาํพร้า พอ่แม่ จึงไดเ้ห็นรอยยิม้ท่ีมีอาการดีใจอยา่งบอกไม่ถูกรอยยิม้ท่ีบริสุทธ์ิ นั้น
สังเกตไดว้า่แฝงไปดว้ยความรู้สึกท่ีผูว้จิยัไม่อาจรับรู้ไดเ้ป็นความรู้สึกท่ีซ่อนไวภ้ายในใจ ทั้งความเจบ็ปวด ความ
กลวัต่างๆ ความเหงา และ ความรู้สึกของคาํวา่ครอบครัว ดงันั้นผูว้จิยัจึงนาํส่ิงเหล่าน้ีมาเป็นแนวคิดหลกั เพ่ือเป็น
กระบอกเสียงใหค้นในสังคมไดเ้ขา้ใจ รับรู้ เปิดใจ และไม่รังเกียจในตวัเดก็ๆเหล่าน้ี โดยแสดงภาพใหเ้ห็นใบหนา้
ท่ีเตม็ไปดว้ยหลากอารมณ์ ความนึกคิด ความกลวั การถกูปิดกั้นจากสังคมและการถกูรังเกียจจากครอบครัว เป็น
การสร้างสรรคใ์นอีกมุมมองหน่ึง ท่ีแตกต่าง เช่นความคิด ความรู้สึก ท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งรูปแบบภายนอกและ
ความรู้สึกภายใน และกลัน่กรองออกมาเป็นความคิดพร้อมกบัจินตนาการส่วนตน ท่ีมีลกัษณะ ส่วนตนของขา้พเจา้
ท่ีใส่เขา้ไปในการสร้างสรรค ์โดยดึงประสบการณ์และความรู้สึกมาใชใ้นการทาํงานวจิยั 
 ขอบเขตของการศึกษา เป็นการสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีส่ือใหค้นในสังคมไดรั้บรู้ เขา้ใจ เมตตา 
ยอมรับ ในตวัเดก็ๆบา้นแกร์ดา้ผูติ้ดเช้ือ HIV เดก็กาํพร้าเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก แววตาการโหย
หาในส่ิงท่ีขาดหายไปในชีวติ ขอบเขตทางเน้ือหา แสดงความรู้สึกนึกคิดของเดก็ๆบา้นแกร์ดา้ ทั้งดา้นอารมณ์ 
ความคิด ในสภาวะต่างๆในตวัเดก็ๆทั้งอารมณ์ ความรู้สึก อีกทั้งความคิด รอยยิม้ ดวงตาของความหวงัและการ
เป็นอยูข่องเดก็ๆ จึงนาํมาสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากตวัเดก็ๆโดยตรง ผสมจินตนาการ
ส่วนตนในการสร้างสรรคง์านศิลปะในคร้ังน้ี ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน ประกอบดว้ย 1.ขั้นตอนการสร้าง
แนวความคิด 2.ขั้นตอนการสร้างรูปทรงเป็นการถอดแบบโครงสร้างของความคิดเพ่ือนาํมาวาดเป็นโครงเส้นใน
ลกัษณะของผูว้จิยั 3.ขั้นตอนการข้ึนรูป นาํภาพร่างท่ีสมบูรณ์มาเทียบขยายสัดส่วนบนเฟรมผา้ในขนาดจริง และ 4. 
ขั้นตอนการลงสี จะประกอบไปดว้ย (1) ลงสีฉากหลงัในผลงาน (2)ลงสีเส้ือผา้จุดเด่นรองของผลงาน (3) ลงสี
จุดเด่นหรือตวัเดก็ (4)การเกบ็รายละเอียดเลก็ๆของผลงาน 
 ผลของการศึกษาและสร้างสรรค ์ ขา้พเจา้ไดน้าํขอ้มูลมาวเิคราะห์และสร้างผลงานใหต้อบสนองตรง
ตามแนวความคิดส่วนตน รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดออกมาผา่นเป็นผลงานดา้นจิตรกรรม 
จาํนวน 7 ภาพภาพท่ี 1 ถึง 5 ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร. และภาพท่ี 6 ถึง7 ขนาด 130 x 100 เซนติเมตร และเพ่ือ
สร้างเป็นแรงบนัดาลใหผู้พ้บเห็นจะไดต้ะหนกัถึงปัญหา และสามารถเปิดใจยอมรับ และเห็นคุณค่าความงามของ
เดก็ๆบา้นแกร์ดา้ 
 
สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา                                                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                                                   ปีการศึกษา 2555 
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53901320 : MAJOR : VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORD :  FRAGILE STATE AGE-OLD QUESTION. 
 MR.PONGTANUT  KITCHAROEN : THE ENCLOSED CONDITION AND THE AGE OF 
VULNERABILITY. THESIS ADVISORS :  Assoc. Toxic Nu Vision Drive, Pine Beauty Dr Gupta and Dr Visoot 
Children Pho money..  117pp. 
 
 Thesis topic has been closed to the old state of vulnerability. The purpose is to show the living 
ideas. The latter include the mental abuse from society and their families at home, I was infected with HIV by 
the Garda Lopburi inspired by the opportunity to volunteer as a mentor for home Grand Gorda. HIV and 
children orphaned by parents with a smile and said I was innocent smile. Noted that the underlying feeling that 
the researcher may not have been aware of the hidden passion inside me. The pain. Fear and loneliness and 
feelings of the family. Therefore, the objective was to bring them into the mainstream. A spokesperson for the 
society to understand the mind and perception Ekriid not nest in these children. The display face is filled with 
many emotions, thoughts and fears were distilled off from the society and the family nest Ekriid. Creation in a 
different perspective, one that I like the idea that the conflict between the outer race and inner feelings. Drums 
and distill them into a positive imaginary part and look at the beginning of my creative input. By the experience 
and the sense used in the researcher. 
 The scope of studylug The art of social media to get to know people in thesociety.I love the kids in 
the Garda HIV infected orphans expresses emotion in his eyes, the longing for what is missing in their lives. 
Scope of content. Leave the kids at home I feel Gorda. The idea of the emotional state of the children in both 
emotional as well as a smile, eyes of hope and well-being of children. So to create paintings that have been 
inspired by the children directly. Mix their own imagination to create a work of art at this time. The creation of 
the first. Process of drafting concepts. Two. Steps to shape a reproductive structure. To draw a line in the frame 
of the artist. 3. Forming. The sketch is compared to the ratio of the frame size and fabric 4. Process colors. It 
consists of (1) the color of the background. (2) the color of the clothes featured visual secondary and (3) to four 
featured or children. (4) the small details of the work. 
 The results of the study and creation. I have analyzed the data and results to exactly meet their own 
ideas. The expression of the emotions conveyed through the painting was the work of 7 images image size 120 x 
100 cm 1 to 5 and 6 to 7 130 x 100 cm and inspires people to see. the hard problem. And can be accepted. it The 
beauty of children in Gorda. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การค้นควา้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าสําเร็จลุล่วงได้ด้วย ความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารยพ์ิษณุ ศุภนิมตร อาจารย ์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 
อาจารย  ์ดร.วิสูตรโพธ์เงิน อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการศิลปะนิพนธ์ ท่ีให้ความรู้คาํแนะนําในการ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆและยงัเป็นกาํลงัใจให้ดีเสมอมา รวมไปถึง รองศาสตรจารยป์ริญญา 
ตนัติสุข รองศาสตราจารยสุ์รศกัด์ิ เจริญวงศท่ี์คอยให้คาํแนะนาํ ให้ความช่วยเหลือพร้อมช้ีแนะเสมอ
มา รวมถึงอาจารยทุ์กๆท่านท่ีคอยเป็นห่วงเป็นใยขอกราบขอบพระคุณ 

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการทั้ งคณะจิตรกรรม และคณะศึกษาศาสตร์และ
ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านเช่นกนั ท่ีคอยช่วยเหลือ ติดต่อ
ประสานงาน ให้มาโดยตลอดขอขอบคุณ พี่ๆเพื่อนๆโครงการพิเศษทศันศิลปศึกษา รุ่นท่ี2 ท่ีคอยให้
คาํแนะนาํดีๆ และช่วยเหลือเสมอมา โดยเพราะ พี่ใจ พี่จอย พี่ชชัวาล พี่นํ้ า และ ขอขอบคุณ นางสาว
สุวสัสา เถอทอง นางสางอนิษร เฮ่าศกุนต ์ท่ีคอยช่วยเหลือ สอบถามให้ คาํแนะนาํในการสร้างสรรค์
ศิลปนิพนธ์ดว้ยดีเสมอมา 

สุดทา้ยน้ีขอบกราบขอบพระคุณมารดา พี่สาว ยา ยายและครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก ท่ีคอย
เป็นแรงใจและสนับสนุนในทุกด้านตลอดมา รวมไปถึง นางสาวนิศรา พงษ์ยี่หล้า ท่ีคอยดูแล
ตรวจสอบช่วยเหลือให้คาํแนะนาํ ในการคน้ควา้ศิลปะนิพนธ์ ในคร้ังน้ีพร้อมเป็นกาํลงัใจให้ขา้พเจา้
เป็นอยา่งดีในทุกๆดา้น ความดีงามอนัเกิดจากการศึกษาคร้ังน้ีขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่าน 

ผูส้ร้างสรรคมี์ความซาบซ้ึงในความกรุณาอนัดียิง่และจะไม่มีวนัลืมพระคุณ จากทุกท่านท่ี
ไดก้ล่าวมาและขอใหพ้บเจอแต่ส่ิงท่ีดี กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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